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असनू अनेक लेखक वाचकाांनी एकत्र येऊन
सरू
ु के ली. सस्ां थेिफ़े दर आठवड्याला एक
मराठी ई पस्ु िक चाळीस देशाांिील समु ारे 6
लाख वाचकाांना हवनामल्ू य हविररि के ले
जािे. त्याहशवाय ई साहित्यच्या हवहवध
वेबसाईट्सना लाखो लोक हव्िहजट करिाि.
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• िे पस्ु िक हवनामल्ू य हविरणासाठी उपलब्ध आिे
• आपले वाचनू झाल्यावर आपण िे पस्ु िक फ़ॉरवडि करू
शकिा.
• िे ई पस्ु िक वेबसाईटवर ठे वण्यापवु ी हकांवा
वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापवु ी ई साहित्य
प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
©esahity Pratishthan® 2013
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िे पस्ु िक िाम्रमख
ु गरुु जींना अपिण
िे िाम्रमख
ु गरुु जी कोण ?
िे िे पस्ु िक वाचिा वाचिा कळे ल.
त्याांना िे पस्ु िक का अपिण के ले?
िे जर पस्ु िक पणू ि वाचनू कळले नािी
िर पन्ु िा पन्ु िा पस्ु िक वाचि रिा.
----- सनु ीळ सामांि
टीम ई साहित्य
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अदृश्य खजिन्याची गोष्ट
फ़ार फ़ार जनु ी गोष्ट आिे. एक घनदाट जांगल िोिे.त्या जांगलाि
एक हसांि राज्य करि िोिा. त्याला सविजण घाबरि आहण त्याचेच
सविजण ऐकि. एके हदवशी एक कोल्िा त्याच्याकडे आला आहण
म्िणाला...
लिानपणी आपण सवाांनीच अशा गोष्टी ऐकल्या असिील.
वाचल्यािी असिील. या गोष्टींिले प्राणी बोलि. गांिु ागांिु ीचा हवचार
करि. एकमेकानां ा उपदेश करि. एकमेकावां र कुरघोडी करि. यािला
कोल्िा लबाड असे. गाढव हबनडोक असे. ससा चिरु असे. ित्ती शाांि
डोक्याने हवचार करी. ईसापहनिी, जांगल जांगल बाि चली िै पिा चला
िै म्िणि गोष्टी सागां णारां जगां लबक
ु , हििोपदेश, पचां ित्रां अशा
पस्ु िकाांिनू अशा खपू गोष्टी वाचल्यािी असिील. गांमि जमां ि करि
हशकवण देणाऱ्या आहण सांस्कार करणाऱ्या या गोष्टी िम्ु िाला आठवि
असिील वा नसिील कदाहचि. पण त्या गोष्टींनी िमु च्या मनावर
के लेले खोलवरचे सस्ां कार मात्र िमु च्या मनािनू आजिी पसु ले गेले
नसणार. आहण िीच िर या गोष्टींची खाहसयि. पवु ीच्या काळी या
आहण अशाच गोष्टींिनू मल
ु ां शिाणपण आहण मल्ू यां हशकि. त्याचा
वापर आयष्ु यभर करि. वेगवेगळ्या क्षेत्रािां उच्च हशक्षण घेिलां िरी
7
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मल्ू यहशक्षण आहण शिाणपणाची हशदोरी मात्र बालपणी याचगोष्टींिनू
हमळालेली असे.
िल्ली जो िो उठिो िो एम बी ए करिो. िीसेक वर्ाांपवु ी MBA
िा शब्दिी फ़ारसा कुणाला माहिि नव्ििा. मॅनेजर बनण्यासाठी कािी
हवशेर् वेगळां हशकावां लागिां िेिी माहिि नव्ििां लोकाांना. मळ
ु ािली
बद्ध
ु ीमत्ता आहण अनभु व याच्ां या जोरावर लोक मॅनेजर बनि. पण िे
काम करि कसां? की जनु े सगळे लोक मठ्ठ िोिे? त्याांना िे शिाणपण
कुठून हमळे ?
या MBA मध्ये सगळी जी ित्रां ां हशकविाि िी Maslow, Peter
Drucker, Koontz, Douglus Mcgregor, Philip Kotlerवगैरे
पहिमी मिान लोकाांनी शोधली असां साांहगिलां जािां. “म्िणजे मग
त्याांच्या आधीच्या लोकाांचां काय? भारिीय वगैरे लोकाांना कािी
अक्कलच नव्ििी का?” असां मला नेिमी वाटायचां. पण चाणक्य,
दासबोध वगैरेंमध्ये जे शिाणपण हशकवलां जािां त्याचां काय?
अचानक पचां िांत्र िािी आल.ां म्िणजे लिानपणी गोष्टी वाचल्या
िोत्या. मस्ि िोत्या. गमां िीदार िोत्या. पण त्यािलां शिाणपण िे म्िणजे
आिाचां मॅनेजमेंटचां शास्त्र, आहण िेिी व्यवहस्थि मद्दु से दू स्वरूपाि
माांडलेलां िे आत्ता लक्षाि आल.ां Five Techniques of
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Management. पांच िांत्र. कुठे िी राज्य करण्यासाठी पाच िांत्रां यायला
िवीि.
खपू बारकाईने आहण गांभीरपणे हवचार के ला की िे लक्षाि येिां
की िा एक फ़ार मोठा खहजना आिे. अगदी सिज िािाशी असलेला.
पण झालांय काय की घरकी मगु ी दाल बराबर. आपल्याच देशािलां िे
पांच िांत्र आपण ना बारकाईने अभ्यासि. ना गांभीर घेि. टाईमपास
म्िणनू वरवर वाचिो फ़ारिर. िेिी लिानपणी.
म्िणनू च आिा आम्िी िे पचां ित्रां मोठ्यासां ाठी त्याच्या मळ
ू
रुपाि आणलां आिे. याचा िम्ु िी अभ्यास करावा. नीट पिावां. अगदी
जसा MBA चा करिो िसा अभ्यास करावा. जमल्यास िे पस्ु िक
वाचल्यानिां र एक प्रश्नपहत्रका ियार करावी. आहण त्याि पास
िोणाऱ्याांना पांचिांत्र हवशारद िी पदवी द्यावी.
पांचिांत्र वारांवार आहण सक्ष्ू मपणे वाचिाना या २३००
वर्ाांपवू ीच्या त्या हवष्णगु प्ु ाांना मनािनू शांभरदा साष्टाांग दडां वि घालनू
झाला माझा. कारण िा अभ्यासक्रम ियार करिानां ा त्यानां ी जी
गांिु ागांिु ीची पद्धि, पण वरवर सिज साधी सोपी गोष्टीरूप करून
वापरली आिे त्याला जगाि िोडच नािी. पाचिी िांत्राांचा सखोल
अभ्यास, िोिी त्याच्या सवि अांगाांचा, त्याििी सांयहमि उपयोग कसा
करावा, अहिरे क िोऊ नये, बॅलन्स कसा करावा िे सवि त्याि आलयां .
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Is Management an art or science? “मॅनेजमेंट िे शास्त्र की
कला” िा प्रश्नच श्रीमान हवष्णगू प्ु ाांनी हनकालाि काढला. इिक्या
कलात्मक ररिीने सौंदयिपणू ि काव्यरूपाि, छांदबद्ध, गण मात्राचां ा
बॅलन्स सांभाळून इिकां गिन शास्त्र इिक्या काटेकोर पद्धिीने, इिकां
अचक
ू पणे, पररणामकारक पद्धिीने हवद्यार्थयाांच्या डोक्याि ठोकून
पक्कां करणारां एक, एक िरी उदािरण कोणी पिीमी मॅनेजमेंटशास्त्राि
दाखवावां.
याचा अथि नवीन मॅनजे मेंट शास्त्र हनरुपयोगी आिे असां अहजबाि
नािी. आिाच्या समाजाि आहण आहथिक पररहस्थिीि खेळाचे हनयम
बदललेले आिेिच. त्याच बरोबर या पस्ु िकािली जािी पािी आहण
स्त्रीहवर्यक मिां िी जनु ाट आहण न पटणारी आिेि. त्यामळ
ु े या
पस्ु िकाचा आधार घेऊन वागायला जाणां िे अनेकदा चक
ु ीचां ठरे ल. िे
पस्ु िक वाचिाना त्याचा काळ आहण त्या काळची राजकीय आहण
सामाहजक पररहस्थिी याचां ां भान ठे वनू च वाचायला िव.ां या
पस्ु िकािील अनेक मिाांशी आम्िी सिमि नािी.
पण २३०० वर्ाांपवू ी हलिीलेलां पांच िांत्र आिाच्या मॅनेजमेंट
हवद्यार्थयाांनी एकदािरी नीट अभ्यासलचां पाहिजे िा मात्र आग्रि आम्िी
धरिो. त्यािला प्रत्येक प्राणी िा हवहशष्ट मानवी प्रवत्तृ ीचा प्रहिहनधी
आिे. आहण असे दोन हकांवा अनेक प्रवत्तृ ींचे लोक एकत्र येिाि िेव्िा
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त्याच्ां याि काय घडिां, त्याांच्याशी आपण कसां वागावां, आपलां नक
ु सान
िोऊ न देिा त्याांच्याशी मैत्री कशी करावी, आपल्याहवरुद्ध कोणी जाि
असेल िर त्याच्या त्याच्या प्रवत्तृ ीनसु ार त्याच्यापासनू कसां हनपटाव.ां ..
एक ना अनेक असांख्य धडे या गोष्टींिनू घेिा येिील. या गोष्टी
कालािीि आिेि. आहण म्िणनू च िे ज्ञानिी २३०० वर्ाांनिर हजवांि
आिे. उपयोगी आिे.
आहण त्याच्याबरोबर मनोरांजन... फ़्री फ़्री फ़्री... आिेच.

सनु ीळ सामांि
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान
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पंचतंत्राच्या गोष्टींची गोष्ट
समु ारे २३०० वर्ाांपवु ीची गोष्ट आिे. दहक्षण भारिािील
महिलारोप्य नावाच्या नगराि अमरशक्ती नावां ाचा राजा राज्य करीि
असे. त्याला बिुशक्ती, ऊग्रशक्ती आहण अनांिशक्ती नाांवाचे िीन
मल
ु गे िोिे. राजा अमरशक्ती अहिशय पराक्रमी, उदार आहण िुर्ार
िोिा. िर त्याचे िे िीन मल
ु गे मात्र गवीष्ठ आहण मख
ू ि िोिे. राजाच्या
काळजीला समु ार नव्ििा. आपले जर िे िीन पत्रु असेच राहिले िर
आपल्या या उत्तम महिलारोप्य नगराचे आपल्यानांिर काय िोणार
या हचिां ेने त्याला ग्रासले िोिे. अनेक उपाय झाले. अनेक गरू
ु
झाले. साध,ू मिात्मे झाले. उपदेश झाले. पण पत्रु कािी सधु ारि
नव्ििे. िेव्िा राजा अमरशक्तीने दरबाराि आपली हचिां ा माडां ली.
राजाचा एक मांत्री समु िी याने राजाला पांहडि हवष्णश
ू मािचे नाांव
सचु वले. पांहडि हवष्णश
ू माि सवि शास्त्राांि पारांगि असनू हवद्यार्थयाांना
हशकवण्याि वाकबगार आिे असे मत्रां याच
ां े म्िणणे पडले. िेव्िा
पांहडि हवष्णश
ू माांशी राजाने सांपकि साधण्याचे ठरवले.
राजा अमरशक्तीने हवष्णश
ू माांना दरबाराि पाचारण के ले व
आपल्या मल
ु ाांना हशकवण्याची हवनांिी के ली. जर हवष्णश
ू माि या
12
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अशक्य कायािि यशस्वी झाले िर त्या बदल्याि त्याांना शांभर गाांवे
ईनाम देण्याची राजाने घोर्णा के ली. परांिू हवष्णश
ू मािने ईनामाला
नकार हदला. याउलट त्याने प्रस्िाव ठे वला की राजाने िीनिी पत्रु ानां ा
सिा महिन्याांसाठी हवष्णश
ू मािच्या िवाली करावे. हवष्णश
ू माि या
सिा महिन्यािां त्याांना हशहक्षि करून पाठवील. जर याि िो असमथि
ठरला िर त्याला मत्ृ यदू डां ाची हशक्षा देण्याि यावी.
िे ऐकून राजा आश्वस्ि झाला. त्याने अत्यानांदाने आपल्या
मल
ु ाांना राजाच्या आश्रमाि पाठवले. हवष्णश
ू मािची हशकवण्याची
एक वेगळीच रीि िोिी. िो व्याविारीक नीिी प्राण्याांच्या कथाांिारे
समजावनू सागां ि असे. त्याने व्यविारशास्त्राची पाच सत्रू े
साांहगिली. त्यािनू च जन्माला आले पांचिांत्र.
त्याचे एकूण पाच भाग असनू प्रत्येक भागास ‘ित्रां ’ अशी
सांज्ञा आिे. प्रत्येक भागाचा हवस्िार एका मख्ु य कथेच्या आधारे
दसु ऱ्या कथा रचनू के ला गेला असल्यामळ
ु े त्याल ‘िांत्र’ (िनु
हवस्िारे ) िी सज्ञां ा हदली गेली असणे शक्य आिे. म्िणनू त्याला
म्िणिाि पांचिांत्र.
पचां ित्रां ािील पाच ित्रां ाांना (१) हमत्रभेद, (२) हमत्रसप्रां ाप्ी, (३)
काकोलक
ू ीय हकांवा सांहध-हवग्रि, (४) लब्धप्रणाश (हमळालेले
13
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घालहवणे) आहण (५) अपररहक्षिकाररत्व (घाईने के लेली कृिी)
अशी नावे आिेि. प्रत्येक िांत्राचे नाव त्याच्या आरांभीच साांहगिले
आिे आहण मख्ु य कथेचे सचू न करणारा एक ‘आद्य श्लोक’ िी
हदलेला आिे. उदा., ‘हमत्रभेद’ ह्या पहिल्या िांत्राच्या आरांभी वधिमानो मिान्स्नेिः हसांिगोवर्ृ योविने।
हपशनु ेनाहिलब्ु धेन जांबक
ु े न हवनाहशिः।।
प्रस्ििु ई पस्ु िकाि सस्ां कृि श्लोकाांची कािी उदािरणे हदलेली
आिेि. परांिू शक्यिो कथेचा ओघ त्यामळ
ु े थाांबणार नािी याची
काळजी घेिली आिे. िे सवि श्लोक सांस्कृि काव्याची उत्तम
उदािरणे आिेि. कमीि कमी शब्दािां नू जास्िीि जास्ि बोध
देण्याची क्षमिा त्याांिनू हदसिे.
(वनामध्ये हसिां अहण बैल ह्याच
ां ी वाढिी मैत्री एका दष्टु आहण
अहिलोभी कोल्ह्याने नािीशी के ली) असा आद्य श्लोक आिे.
उपयिक्त
ु श्लोक गरू
ु हवष्णश
ु माि ह्याने उच्चारल्याचे पांचिांत्राि
स्पष्ट म्िटलेले नसले, िरी िसे गहृ िि धरिा येईल. ह्या श्लोकावर
14
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राजपत्रु ‘असे कसे झाले?’ असा प्रश्न हवचारिाि आहण मग
हपांगलक नावाचा हसांि आहण सांजीवक नावाचा बैल ह्याांच्या मैत्रीि
एका कोल्ह्याने फूट पाडल्यामळ
ु े अखेर हपगां लकाने सजां ीवकास
मारले, िी ह्या िांत्रािील मख्ु य कथा हवष्णश
ु माि साांगिो. कथेि
येणाऱ्या उपकथाचां ा आरांभ असाच एखाद्या श्लोकाने िोिो; परांिु
ह्या उपकथा कथेिली पात्रे साांगिाि, अशी योजना आिे.
िीच कथा आिाच्या जीवनाि कशी लागू िोिे िे पािू. हसिां
म्िणजे अहधकारी व्यक्ती. बैल म्िणजे त्याचा हमत्र. कोल्िा म्िणजे
अहधकारी व्यक्तीपासनू लाांब झालेला जनु ा सिकारी. आपण
यािल्या कोणत्या पररहस्थिीि आिाि यावर या कथेिनू काय धडा
घ्यावा िे ठरिे. जर आपण अहधकारी असाल िर आपल्या
भोविालचे लोक आहण आपण याांि फ़ूट पाडण्यासाठी कोण काय
करि असिां त्यावर आपली नजर पाहिजे िा एक धडा. आपण जर
अहधकारी व्यक्तीचे हमत्र असू िर आपल्याि आहण अहधकाऱ्याि
फ़ूट पाडण्यासाठी कोण कोण काय करिां आिे याची दखल घेणां
आवश्यक आिे िा दसु रा धडा. जर आपण अहधकाऱ्याचे जनु े
सिकारी असू आहण अहधकारी नवीन हमत्राांच्या आिारी गेला
असेल िर त्यानां ा दरू कसे करावे िा हिसरा धडा. एकाच कथेिनू
15
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आपल्या पररहस्थिीनसु ार वेगवेगळे धडे हमळिाि. अशा प्रकारे सवि
सत्तर कथा वेगवेगळ्या कोनाांिनू वाचल्या पाहिजेि.
हमत्रभेद कसा के ला जािो, िे पहिल्या िांत्राि सागां नू
झाल्यानांिर ‘हमत्रसांप्राप्ी’ ह्या दसु ऱ्या िांत्राि कपोिराज हचत्रग्रीव,
त्याचा हमत्र मर्ू क हिरण्यक, हिरण्यकाची मैत्री सांपादन करणारा
कावळा लघपु िनक, त्याचा हमत्र कासव मथां रक आहण शेवटी
ह्याांना येऊन हमळणारा मगृ हचत्राांगद ह्याांच्या मैत्रीची कथा आिे.
‘सांहध-हवग्रि’ हकांवा ‘काकोलक
ू ीय’ ह्या हिसऱ्या िांत्राि कावळे
आहण घबु डे (काक व उलक
ू ) ह्याांच्या वैराची मख्ु य कथा असनू
कावळ्याांचा राजा मेघवणि िा आपल्या सहचवाच्याहस्थरजीवीच्या-कपटनीिीचे अवलबां न करून उल्लक
ू राज
अररमदिनाची गिु ा जाळून टाकिो, असे दाखहवले आिे.
‘लब्धप्रणाश’ म्िणजे िािी आलेले घालहवणे. ह्या चौर्थया िांत्राि
िािी आलेले वानर ससु राने कसे घालहवले, िी कथा आिे आणी
पाचव्या िांत्राि पररहस्थिी नीट समजनू घेण्यापवू ीच जो घाईने कृत्य
करिो, त्याच्यावर पिात्तापाची वेळ कशी येिे, िे एक ब्राह्मण
आहण मगांु सू ह्याच्ां या कथेिनू दाखहवले आिे.
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पांचिांत्रािील पात्रे मख्ु यिः पशपु क्षी असली, िरी कािी कथाांि
मनष्ु यपात्रेिी आिेि. हशवाय पांचिांत्रािील पशपु क्षी िे हवहवध
वहृ त्तप्रवत्तृ ीच्या माणसाांची प्रिीके म्िणनू च येिाि. सािहजकच
त्याांचा वििनक्रम माणसाांसारखाच दाखहवलेला आिे. उदा., एका
कथेि गाढवाचे हृदय आहण कान और्ध ग्िणनू खण्याच्या आधी
हसांि स्नानादी हनत्यकमे करून येिो, असे वणिन आिे (िांत्र चौथे,
लब्धप्रणाश).
मळ
ू पांचिांत्र आज उपलब्ध नािी. लिानमोठे फरक असलेले
त्याचे दोनशेिून अहधक पाठ हमळिाि. ह्या पाठाच्ां या सामान्यिः
ज्या परांपरा मानिा येिाि, त्या अशा :
(१) पेिलवी : इसवी सनाच्या सिाव्या शिकाि पांचिांत्राचे
पेिलवी भार्ािां र झाले. ह्या भार्ािां र झाले. ह्या भार्ािां राचे नाव
‘करटक आहण दमनक’ (मराठी शीर्िकाथि) असे िोिे. पांचिांत्राच्या
पहिल्या ित्रां ाि येणाऱ्या दोन कोल्ह्याच्ां या नावावां रून िे हदल्याचे
हदसिे. मळ
ू पेिलवी भार्ाांिर आज उपलब्ध नािी. िथाहप ह्या
भार्ाांिरावरून ियार के लेली हसरीअॅक आहण अरबी भार्ाांिर
17
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हमळिाि. अरबी भार्ाांिराच्या आधारे ग्रीक, लॅहटन, स्पॅहनश,
इटाहलयन, चेक आदी यरू ोपीय भार्ाांि पांचिांत्राचे अनवु ाद झाले.
(२) बिृ त्कथेिील पच
ां ित्रां : गणु ाढ्याच्या बिृ त्कथेि त्याने
पांचिांत्र अांिभििू के ले िोिे, असे हदसिे. िसे असल्यास त्या कथा
पैशाची प्राकृिाि हलहिल्या गेल्या असल्या पाहिजेि; िथाहप
गणु ाढ्यकृि बिृ त्कथा आज उपलब्ध नािी. क्षेमेंद्राच्या
बिृ त्कथामांजरीि आहण सोमदेवाच्या कथासररत्सागराि (अकरावे
शिक) पांचिांत्रािील कथा आिेि आहण त्या पद्यमय आिेि. क्षेमेंद्र
आहण सोमदेव ह्याच
ां े िे कथाग्रथां बिृ त्कथेच्या आधारे हलहिले गेले,
असे म्िटले जािे.
(३) िांत्राख्याहथक : िे नाव असलेली कािी िस्िहलहखिे
काश्मीराि सापडली आिेि. िा पच
ां ित्रां ाचा सवािि जनु ा पाठ
असावा. मळ
ू पांचिांत्राच्या िो बराच जवळचा असण्याचीिी
शक्यिा हदसिे; मात्र िो अगदी मळ
ु ावरिुकूम असल्याचा कािी
हविानाांचा दावा सविमान्य झालेला नािी.
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(४) दहक्षण भारिीय पांचिांत्र : ह्याची िस्िहलहखिे दहक्षण
भारिाि हमळालेली आिेि. पांचिांत्राचे बरे च सांहक्षि असे रूप त्याांि
हदसिे. िे पचां ित्रां ित्रां ाख्याहयकाला अहिशय जवळचे आिे, ह्या
दहक्षण भारिीय पाठावरून ियार करण्याि आलेले अनेक पाठ
लोकािां प्रसिृ झाले.
(५) नेपाळी पच
ां ित्रां : िे पद्यमय असनू दहक्षण भारिीय
पांचिांत्राला बरे च जवळचे आिे. ह्याचे फक्त एक िस्िाहलहखि
हमळिे.
(६) जैन पांचित्रां : ‘टेक्स्टस हसहां प्लहसअर’ ह्या नावाने िे
ओळखले जािे. पांचिांत्राच्या ह्या पाठाचा किाि अज्ञाि असला,
िरी एका जैन व्यक्तीने िो ियार के ला असावा अहण इ. स. चे नववे
िे अकरावे शिक ह्याच्ां या दरम्यान कधी िरी िो झालेला असावा,
असा िकि पांचिांत्राचे एक हवख्याि सांशोधक डॉ. योिानेस िेटेल
ह्याच
ां ा आिे. िथाहप ह्या पाठाि जैन प्रवत्तृ ी हदसनू येि नािीि. ह्या
टेक्स्टस हसांहप्लसअरवरून पणू िभद्र नावाच्या एक जैन यिीने एक
नवा पाठ ियार के ला (११९९). िा पाठ ियार करण्यासाठी
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िांत्राख्याहयके च्या एका उत्तरकालीन पाठाचािी पणू िभद्राने उपयोग
के लेला हदसिो. पणू िभद्राच्या ह्या पाठास ‘टेक्स्टस ऑनािहटअर’
आहण ‘पचां ाख्यान’ अशी नावे आिेि. त्याि कािी नव्या कथा
आहण सभु ाहर्िे आलेली आिेि. पांचिांत्राच्या उत्तरकालीन पाठाांि
िा पाठ सवोत्तम समजला जािो. टेक्स्टस हसहां प्लहसअर आहण
टेक्स्टस ऑनािहटअर िे दोन पाठ भारिाि फार मोठ्या प्रमाणावर
प्रसिु झाले. ह्या दोिोंच्या आधारे कािी नवे पाठिी ियार करण्याि
आले. जैन मनु ी मेघहवजय ह्याच्या पच
ां ाख्यानोिाराचा (१६५९६०) अांिभािव अशा पाठाांि िोिो.
पचां ित्रां ाि आढळून येणारी गद्यशैली साधी पण वेधक आिे.
हशवाय हवहवध कथाांचे सार कलापणू ि, सभु ाहर्िात्मक श्लोकाांि
देण्याची पद्धिी पांचित्रां ाने अवलांहबलेली आिे. उपदेश करणे िा
प्रधान िेिू असनू िी त्यािील कथाांची मनोरांजकिा कमी झालेली
नािी. अनेक शिके आहण अनेक हठकाणी ज्याांिील कथा हपढ्यान्
हपढ्या मोठ्या आवडीने वाचल्या गेल्या, साांहगिल्या गेल्या अशा
कािी थोड्या ग्रथां ामां ध्ये पच
ां ित्रां ाचा समावेश िोिो. पन्नासावां र
भार्ाांि िे अनवु ाहदले गेले आिे, ह्यावरून त्याची लोकहप्रयिा
लक्षाि येऊ शके ल.
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मनोरांजक स्वरूप व्यविारज्ञान प्राप् करणे, व्यविाराि चिरु
बनवणे, धिु ाांच्या धिू ििेचा पररचय करून देणे िा पांचिांत्राचा िेिू
आिे.
हनिीकथेचे मल
ु ऋग्वेदािील मांडूक सक्त
ु ाि आिे.मान्डुकाना
हवनोदाने 'ब्राह्मणा व्रत्चारीन:' म्िटले आिे.िशीच िेथे एक मनष्ु य
व मासा याांची कथा येिे. छाांदोग्य उपहनर्दाि सत्यकाम जबालाने
पशपु क्ष्यापां ासनू उपदेश घेिला अशी माहििी हमळिे.
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तंत्र पजिले

जित्रभेद
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गोष्ट पजिली
धन आिे तर सर्व आिे, धनाजर्ना िीर्न व्यर्व आिे
हवष्णश
ु माि त्या िीन राजकुमाराांना म्िणाला, 'िम्ु िी रािाि
असलेल्या या महिलारोप्य नगराि फार वर्ािपवू ी 'वधिमानक'
नावाचा एक वैश्यपत्रु रािाि िोिा. एके रात्री िो अांथरुणाि पडला
असिा त्याच्या मनाि हवचार येऊ लागले, आपल्याला जरी
पैशाांची कमिरिा नसली िरी, आिे या सांपत्तीि समाधान मानण्याि
काय अथि आिे? म्िटलांच आिे ना?
न हि िहिद्यिे हकांहचद्यदथेन न हसदध्् यहि ।
यत्नेन महिमाांस्िस्मादथिमेकां प्रसाधयेि् ॥
(जे पैशानेिी साध्य िोि नािी, असे या जगाि कािीिी नािी.
म्िणनू बहु द्धविां ाने प्रयत्न करून फक्त पैसाच हमळवावा.)
या पैशाि के वढां प्रचांड सामर्थयि आिे?
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यस्याथािस्िस्य हमत्राहण यश्याथािस्िस्य बान्धवाः ।
यस्याथािः स पमु ाांल्लोके यस्याथािः स च पहण्डिः ॥
(ज्याच्याकडे पैसा असिो त्याला हमत्र असिाि,
ज्याच्यापाशी पैसा असिो त्याला नािेवाईक हमळिाि,
ज्याच्याजवळ पैसा असिो िोच या जगाि श्रेष्ठ परुु र् मानला जािो
आहण ज्याच्याकडे पैसा असिो िोच हविान म्िणनू समजला
जािो.)
त्याचप्रमाणे इि लोके हि धहननाां परोऽहप स्वजनायिे ।
स्वजनोऽहप दररद्राणाां सविदा दजु िनायिे ॥
(या जगाि श्रीमांि लोक जरी परके असले, जरी त्याांना आपले
मानले जािे आहण दररद्री जरी आपले नािेवाईक असले, िरी
त्यानां ा वाईट समजनू दरू लोटले जािे.)
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िसेचपज्ू यिे यदपज्ू योऽहप यदगम्योऽहप गम्यिे ।
वन्द्यिे यदवन्द्योऽहप स प्रभावो धनस्य च ॥
(एखादा श्रीमांि माणसू अपजू नीय असला िरी त्याची पजू ा
के ली जािे. ज्याच्याकडे चक
ु ू निी जाऊ नये, असा जरी िो असला
िरी त्याच्याकडे जाणे योग्य ठरिे, आहण िो वदां न करण्याच्या दृष्टीने
हकिीिी अपात्र असला िरी त्याला वांदन के ले जािे.)
हशवाय गिवयसामहप पसांु ाां येर्ामथाि भवहन्ि िे िरुणाः ।
अथेन िु ये िीना वद्धृ ास्िे यौवनेऽहप स्यःु ॥
(ज्याांच्यापाशी धन आिे अशी माणसे िरुांणासारखी वागिाि,
िर धनिीन िरुण असले िरीिी िे वद्ध
ृ ाांसारखे वागिाि. )
पण िी सपां त्ती कोणत्या िऱ्िेने हमळवायची? कारण, सपां त्ती
हमळवायचे एकूण सिा मागि आिेि.
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१) हभक्षा मागणे
२) राजाची सेवा
३) शेिी,
४) हवद्यादान
५) सावकारी,
६) व्यापार.
त्यापैकी भीक मागनू धन हमळहवणे िे लाहजरवाणे असिे.
राजाची सेवा िशी वाईट नसिे, पण त्याची मजी के व्िा हफरे ल याची
शाश्विी नसिे. शेिी हपकणां न हपकणां, िे सविस्वी पावसाच्या
लिरीवर अवलबां नू असिां. हवद्यादान करणे चागां ले, पण हवद्याथी
जे कािी त्याांच्या इच्छे ला येईल िो गरू
ु ला देि असल्याने, त्या
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अल्पस्वल्प उत्पन्नावर गरू
ु ला आपले आयष्ु य बिुधा दाररद्र्यािच
घालवावे लागिे. सावकारीि शरीराला कष्ट कमी, पण सावकाराचा
पैसा कजि म्िणनू दसु ऱ्याच्या िािी जािो आहण त्या ऋणकोने िाि
वर के ले की, धनको पार बडु ू न जािो. त्या दृष्टीने व्यापार िाच सवािि
उत्तम. त्यािनू इथल्या वस्िू बािेरगावी व बािेरगावच्या वस्िू इथे
आणनू हवकण्याचा व्यापार िर फारच फायदेशीर.
मनाि िा हवचार येिाच, त्या वधिमानाने आपल्या गावाि
हनमािण िोणाऱ्या वस्िु मथरु े स, व मथरु े स ियार िोणाऱ्या वस्िू
आपल्या गावी आणनू हवकण्याचे ठरहवले. त्याप्रमाणे आपल्या
गाडीला सांजीवक व नांदक नावाचे दोन बैल जांपु नू , हवकावयाचा
माल गाडीि भरपरू भरून, व बरोबर दोन-िीन सेवक घेऊन िो
नहजकच्या शभु मिु ूिािवर मथरु े च्या मागािला लागला.
वाटेि लागलेल्या घनदाट वनािनू वािणाऱ्या यमनु ा नदीच्या
काठाकाठाने बैलगाडी चालली असिा, हिला जपांु लेल्या सजां ीवक
बैलाचा पाय मरु गळला. त्याला पढु े चालणे अशक्य झाले. मग
वधिमानाने आपल्या दोन सेवकाांना त्या बैलाच्या सेवेसाठी मागे
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ठे वले आहण जवळच्याच एका गावािनू एका नवा बैल हवकि
घेऊन त्याला गाडीला जांपु ले, व उरलेल्या सेवकासि त्याने मथरु े स
प्रयाण के ले.
त्याने मागे ठे वलेले दोन सेवक जेमिेम दोन हदवस त्या
सांजीवक बैलाची सेवा करीि राहिले, पण 'वाघ-हसांिानी भरलेल्या
या अरण्याि रािणे धोक्याचे आिे,' असा हवचार करून, िे सेवक,
त्या बैलाला िसाच सोडून धन्याला गाठण्याकररिा मथरु े स गेले व
त्याला खोटेच म्िणाले, 'धनी, आपला सांजीवक बैल कै लासवासी
झाला. िो आपला अहिशय लाडका असल्याने, आम्िी त्याला
हवहधयक्त
ु अग्नी हदला.'
परांिु इकडे शद्ध
ु िवा, पाणी आहण पाचसू ारखा हिरवेगार
कोवळे गवि हमळाल्यामळ
ु े , सांजीवक थोड्याच हदवसाि पणू ि बरा
झाला व इकडे हिकडे हफरू लागला. त्याची प्रकृिीिी चागां ली
धष्टपष्टु झाली. म्िटलांच आिे ना? अरहक्षिां हिष्ठहि दैवरहक्षिां सरु हक्षिां दैवििां हवनश्यहि।
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जीवत्यनाथोऽहप वने हवसहजििः कृिप्रयत्नोऽहप गिृ े हवनश्यहि
॥
(दैवानेच ज्याचे रक्षण के ले आिे, असा एखादा जरी
रक्षणरहिि असला, िरी िो सरु हक्षि राििो आहण ज्याच्यावर दैवच
उलटले आिे, असा एखादा हकिीिी जरी रक्षणाि असला िरी िो
नाश पाविो. िसेच वनाि सोडून हदलेला एखादा अनाथ प्राणी
हजवांि राििो आहण जो जगावा म्िणनू प्रयत्नाांची शथि चालू असिे,
असा घराि असलेला माणसू मरून जािो!)
अशा िऱ्िेने कािी हदवस हनघनू गेल्यानिां र एके हदवशी त्या
वनाचा राजा हपांगलक हसांि िा पाणी हपण्यासाठी यमनु ािीरी
चालला असिा, त्याच्या कानी सांजीवक बैलाची डुरकाळी पडली.
हपगां लकाने आयष्ु याि कधी बैल पाहिलेला नसल्याने, हकांवा
त्याची डरकाळीिी ऐकलेली नसल्याने, िो आवाज कानी पडिाच
िो घाबरला व पाणी न हपिाच दरू च्या एका वडाच्या बध्ांु यापाशी
आपल्याभोविी मांत्रयाांचे व अनयु ायाांचे सांरक्षक कोंडाळे करून
घेऊन बसला.
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हपगां लक हसिां ाच्या एके काळच्या मत्रां ी असलेल्या एका
कोल्ह्याला करटक व दमनक नावाचे दोन मल
ु गे िोिे. िे दोघेिी
हपत्याच्या पिाि हपांगलकाचे मांत्री बनले िोिे, पण हपांगलकाने
त्यानां ा - कािी कारणास्िव - मत्रां ीपदावरून दरू के ले िोिे. यमनु ेवर
गेलेला आपला राजा, िा पाणी न हपिाच भयभीि मनःहस्थिीि
वटवक्ष
ृ ाकडे परि गेल्याचे पािून दमनक करटकाला म्िणाला,
'दादा, हपांगलकमिाराज पाणी न हपिाच भयग्रस्ि मनःहस्थिीि का
बरां परिले? आपण त्याांच्याकडे चौकशी करून येिा का?'
करटक म्िणाला, 'बाबा रे , आपल्याला या नसत्या उठाठे वी
िव्याि कशाला? करविीने अधिवट कापलेल्या लाकडाि सिु ारानां ी
ठोकलेली पाचर कारण नसिा काढायला गेलेल्या त्या वानराची
गि काय झाली, िे िल
ु ा ठाऊक आिे ना?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे दमनकाने हवचारिाच करटक सागां ू
लागला30
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गोष्ट दुसरी
'नसती उठाठे र् िो करी, तो संकटाला आपणिून पाचारी'
'एका नगराि सीमेवरील उपवनाि एक धहनक महां दर बाांधनू
घेि िोिा. त्या कामावर असलेले सिु ार, गवांडी आहद कामगार,
सयू ि डोक्यावर येिाच काम थाांबवनू आपापल्या घरी जेवायला
जाि.
एकदा त्या महां दराच्या िळ
ु या ियार करण्याकररिा सिु ार
अजिनु वक्ष
ृ ाचे एक जाड व लाांब लाकूड करविीने हचरि िोिे. िे
लाकूड अधिवट हचरून िोिे न िोिे, िोच उन्िे उभावल्यामळ
ु े सिु ार
त्या अधिवट हचरलेल्या लाकडाि खैराची पाचर ठोकून, इिर
कामगाराांसांगे जेवायला घरी गेले. िे घरी गेले आहण लगेच पाचपच
ां वीस वानराचां े एक टोळके त्या हठकाणी येऊन नाना िऱ्िेच्या
चेष्टा, चाळे करू लागले.
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कुणी दगडाांच्या राशीिले दगड फे किोय, िर कुणी
िािोड्याने ठाकठोक करिोय, असे त्याांचे चाळे सरू
ु झाले असिा,
नसिे उपदव्याप
करण्याची खोड असलेला एक जाडगेला वानर
्
त्या अधिवट हचरलेल्या लाकडावर जाऊन बसला, व त्या
हचरलेल्या भागाि सिु ाराने ठोकलेली पाचर ओढून काढू लागला.
असे करीि असिा, त्याची शेपटी, वर्ृ ण आहद अवयव अजाणिा
त्या दभु ांगलेल्या लाकडाच्या फटीि गेले आहण िी पाचर काढली
जािाच िे लाकडाचे दोन भाग एकदम एकत्र आल्याने त्यािां िे
अवयव हचरडले गेले व त्याला यािना सोशीि प्राणाांना मक
ु ावे
लागले. म्िणनू मी म्िणिो, 'िे दमनका, िू नसत्या उठाठे वीि पडू
नकोस.'
यावर दमनक नाक मरु डून म्िणाला, 'दादा, मग काय आपण
आपलां पढु लां आयष्ु य के वळ स्विःचां पोट भरण्यािच घालवायचां?
छे छे ! आज जरी आपल्याला राजाश्रय नसला, िरर हमत्रानां ा वर
आणण्याकररिा व शत्रांनू ा खाली दडपण्याकररिा आपण पन्ु िा
राजाश्रय हमळवलाच पाहिजे. सध्याच्या आपल्या चैिन्यिीन
आयष्ु याला कािीिरी अथि आिे का? म्िटलच
ां आिे ना? 33
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यहस्मन जीवहि जीवहन्ि बिवः सोऽत्र जीवहि ।
वायाहम्स हकां न हकविहन्ि चांच्वा स्वोदरपरू णम् ॥
(ज्याच्या जगण्यामळ
ु े या जगाि अनेकजण जगिाि, िोच
खऱ्या अथी जगिो. नािीिर कावळे सद्ध
ु ा आपल्या चोचीने स्विःचे
पोट भरिािच ना?)
'िेव्िा दादा, मी हपांगलकमिाराजाांकडे जाणार आहण त्याांना
त्याच्ां या भीिीचे कारण हवचारून व शक्य झाल्यास िे कारण दरू
करून, त्याांचे व आपले दरु ावलेले सांबांध पन्ु िा जोडणार.'
करटकाने हवचारले, 'पण दमनका, बोलावले नसिानािी जो
राजाकडे जािो, िो बऱ्याच वेळा इिराच्ां या कुचेष्टचे ा हवर्य िोिो,
िे िल
ु ा ठाऊक आिे ना?'
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दमनक म्िणाला, 'दादा, नसत्या अहभमानाला बळी पडून जे
लोक राजापासनू दरू राििाि िे आयष्ु यभर अधिपोटी राििाि.
ज्याप्रमाणे चदां नवक्ष
ृ िा मलय पवििाखेरीज इिरत्र कुठे वाढि नािी,
त्याचप्रमाणे हविान, गणु वान,् कलावांि व शरू याांच्या गणु ाांचे चीज
राजाच्या आश्रयाखेरीज िोि नािी. आिा िू हवचारशील की,
आपण कुठे िसे मोठे आिोि? पण आपण जरी सामान्य असलो,
िरीिी राजाच्या आश्रयाला जावे. कारण म्िटलेच आिे ना?
आसन्नमेव नपृ हिभिजिे मनष्ु यां ।
हवद्याहविीनमकुलीनमसांस्कृिां वा ।
प्रायेण भहू मपियः प्रमदा लिाि ।
यत्पाश्वििो भवहि ित्पररवेष्टयहन्ि ॥
(जो मनष्ु य जवळपास असिो, िो जरी हवद्यािीन, अकुलीन
हकांवा असांस्कृि असला, िरी राजा त्याच्यावर कृपा करिो. राजे,
हस्त्रया व वेली या बिुधा जो जवळ असिो त्याचाच आधार
घेिाि.)
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याप्रमाणे बोलनू दमनक िा जेव्िा हपांगलकाकडे गेला व
त्याला वांदन करून त्याच्यापढु े नम्रपणे उभा राहिला, िेव्िा
हपगां लकाने त्याला हवचारले, 'काय रे दमनका, िू बऱ्याच हदवसािां
माझ्याकडे हफरकला कसा काय नािीस?'
दमनक म्िणाला, 'मिाराज, आपल्याला जर
आमच्यासारख्या सामान्याच
ां ी गरज उरली नािी, िर उगाच यायचे
कशाला? पण एक गोष्ट मात्र हनहिि - आपण आम्िाला हवचारा
वा न हवचारा, आमचे आपल्यावरचे प्रेम कधी कमी व्िायचे नािी,
आहण आम्िाला जे योग्य वाटेल िे आपल्यासमोर बोलायला
आम्िी कचरणारिी नािी.'
'त्यािनू मिाराज, राजा जर सेवकावर प्रसन्न झाला, िर िो
फार िर त्याला कमीअहधक धन देिो, पण हनष्ठाविां सेवक जर
राजावर प्रसन्न झाला, िर िो त्याच्यासाठी आपला प्राणिी द्यायला
ियार िोिो. आिा इिर मत्रां याच्ां या िल
ु नेि मी व माझा भाऊ करटक
आपल्याला यःकहिि् वाटि असलो, िरीिी आपण माझे म्िणणे
ऐकून घ्यावे.'
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'मिाराज, यःकहिि् गोष्टींकडेसद्ध
ु ा दल
ु ा
ु िक्ष करू नये. त्यासद्ध
वाटिाि िशा हनरुपयोगी नसिाि. साध्या काडीचासद्ध
ु ा दाि व
कान कोरण्यासाठी उपयोग िोिोच ना? मौल्यवान रे शीम यःकहिि्
हकड्यापां ासनू च हमळिे ना? प्रत्यक्ष देवसद्ध
ु ा ज्यानां ा मस्िकी धारण
करिाि, िी कमळे हचखलापासनू च हमळिाि ना? सोनेसद्ध
ु ा दगड
मािीिनू च प्राप् िोिे ना? िेव्िा भोविालच्या लोकाच
ां े नसु िे कूळ
वा बद्ध
ु ी हवचाराि न घेिा, त्याांची हनष्ठाच अहधक हवचाराि घ्यावी.
िेव्िा, आम्िा दोघाां भावाांसारखे मयािहदि बद्ध
ु ीचे पण अमयािद
हनष्ठेचे सेवकच आपल्याला अहधक उपयोगी पडिील, िी गोष्ट
मिाराजाांनी लक्षाि असू द्यावी, एवढीच माझी आपल्याला हवनांिी
आिे.'
हपगां लक िसनू म्िणाला, 'दमनका, िझु े आिाचे बोलणेच
मळ
ु ी िू सामान्य बद्ध
ु ीचा नािीस िे हसद्ध करिे. त्यािनू िू व िझु ा
भाऊ करटक िे माझ्या एके काळच्या मांत्रयाचे मल
ु गे, िेव्िा मी िम्ु िा
दोघाांना िसे परके कसे मानीन? पण या घडीला त्या इिर गोष्टी
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बाजल
ू ा ठे वनू , िू माझ्याकडे कशासाठी आला आिेस, िेवढेच
मला साांग.'
दमनक म्िणाला, 'कािी गोष्टी सवाांसमक्ष बोलायच्या
नसिाि.' त्याचे िे बोलणे ऐकून राजा हपांगलकाभोविी असलेले
सवि प्राणी दरू जािाच दमनकाने हवचारले, 'मिाराज, आपण पाणी
हपण्याच्या उद्देशाने यमनु ाकाठी गेला असिा, पाणी न हपिाच
कािीशा भयभीि मनःहस्थिीि इकडे का परिलाि?'
सरुु वािीला थोडेसे आढेवेढे घेऊन राजा हपांगलक म्िणाला,
'दमनका, मी साांगिो आिे त्याची कुठे वाच्यिा करू नकोस. अरे ,
मी यमनु ेवर पाणी प्यायला गेलो असिा, काळजाचा थरकाप
उडवणारी एक डरकाळी माझ्या कानी पडली. िी ऐकून, िी
एखाद्या, मिाभयांकर प्राण्याची असावी, असे वाटून मी पाणी न
हपिाच इकडे परिलो व िे रान सोडून दसु ऱ्या एखाद्या दरू च्या रानाि
जाण्यचा हवचार मी करू लागलो.'
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यावर दमनक म्िणाला, 'मिाराज, नसु त्या मोठ्या
आवाजामळ
ु े धास्िावनू जाणे योग्य नािी. िसा मोठा आवाज
नगारा, नौबि हकांवा शख
ां याच
ां ािी िोिो. अशाच एका नगाऱ्याच्या
आवाजाला भ्यायलेल्या आमच्या एका जािभाईचे, नांिर कसे
डोळे उघडले, िी गोष्ट आपल्याला ठाऊक आिे का?' हपगां लकाने
नािी असे उत्तर देिाच दमनक म्िणाला, 'िर मग ऐका मिाराज-
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गोष्ट जतसरी
'नको जतर्े जभतो, तो िसे करून घेतो.'
गोमायु नावाचा एक कोल्िा भक्ष्याच्या शोधाथि वनाि भटकि
असिा, त्याच्या कानी अधनु मधनू एक भयांकर आवाज पडू
लागला. प्रत्यक्ष पररहस्थिी अशी िोिी की, एके हठकाणी
कुणाच्यािरी रािून गेलेल्या नगाऱ्यावर वाऱ्याच्या झळ
ु के सरशी
एका झडु पाच्या फाांदीचा अधनु मधनू आघाि िोि िोिा व त्यामळ
ु े
त्या नगाऱ्यािनू 'धाडधमू '् असा ध्वनी बािेर पडि िोिा.
पण िो आवाज ऐकून िो कोल्िा अहिशय घाबरला व िे वन
सोडून जाण्याचा हवचार करू लागला. परांिु लगेच त्याच्या मनाि
हवचार आला, िा भयांकर आवाज काढणारा प्राणी आिे िरी कोण,
िे अगोदर सरु हक्षि अिां रावरून पािावे, आहण मगच िे वन सोडून
जायचे की नािी िे ठरवावे.
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मनाि असा हवचार करून िो त्या आवाजाच्या रोखाने जरा
पढु े जािो न जािो, िोच त्याला फाांदीच्या आघािाांमळ
ु े आवाज
करणारा िो नगारा हदसला. िी एक हनजीव वस्िू असल्याचे लक्षाि
येिाच, िो त्या नगाऱ्याजवळ गेला व स्विःशीच म्िणाला, 'मी
उगाच या आवाजाला भ्यायलो. िे एक पोकळ लाकडी भाडां े
असनू , िे बिुधा चमचमीि खाद्यपदाथाांनी भरलेले असावे,
म्िणनू च याचे वरचे िोंड चामड्याने पक्के बांद करून टाकले
असावे.
या हवचारामळ
ु े त्याला आनदां झाला आहण त्या भाडां ् यािील
िे रुचकर पदाथि खाण्याच्या िेिनू े, त्याने त्या नगाऱ्याचे कािडे
दािाने कुरिडले व िो त्याच्या आि काय काय आिे िे पािू
लागला. पण आि पाििो िर के वळ पोकळी! त्यामळ
ु े हनराश
झालेला िो स्विःशी म्िणाला भये वा यहद वा िर्े सप्रां ाप्े यो हवमशियेि् ।
कृत्यां न कुरुिे वेगान्न स सन्िापमाप्नयु ाि् ॥
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(भयाचा प्रसांग असो वा आनांदाचा प्रसांग असो, जो हवचाराने
वागिो, व कुठलीिी गोष्ट उिावीळे पणाने करीि नािी, त्याच्यावर
पिात्ताप करण्याची वेळ येि नािी.)
दमनकाने िी गोष्ट साांगिाच राजा हपांगलक त्याला म्िणाला,
'िझ्ु या गोष्टीचा महििाथि मला कळला. पण समजा, िी भयांकर
डुरकाळी एखाद्या मिाभयक
ां र प्राण्याची असली िर? मी वनराज
हसांि असलो िरी आिा वद्धृ झालो असल्याने, माझ्याि आिा
पवू ीचे बळ राहिले नािी. िेव्िा मी त्याच्याकडे कसा जाऊ?'
दमनक म्िणाला, 'मिाराज, माझ्यासारखा हनष्ठाविां सेवक
आपल्या सेवेला िजर असिाना, आपण त्या प्राण्याकडे जाण्याचां
काय कारण? आपली आज्ञा झाल्यास, मी त्या प्राण्याकडे जािो
आहण त्याची माहििी काढून येिो. त्याच्याकडे जाऊन आल्यावर
पढु ां काय करायचां िे मी साांगेन.'
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'िू खरोखरच त्याच्याकडे जाशील का?' अशा प्रश्न
हपांगलकाने के ला असिा दमनक म्िणाला, 'मिाराज, िा काय प्रश्न
झाला? माझ्यासारखा हनष्ठाविां सेवक स्वामींसाठी वाटेल िे
करायला ियार िोईल. चाांगल्या सेवकाचां लक्षणच मळ
ु ी असां आिे
कीस्वाम्यादेशाि् सभु त्ृ यस्य न भीः सजां ायिे क्वहचि् ।
प्रहवशेि् मख
ु मािेयां दस्ु िरां वा मिाणिवम् ॥
(स्वामीने आज्ञा के ली िर चाांगला सेवक िा कधीिी भीि
नािी. िो सपािच्या जबड्यािसद्ध
ु ा हशरे ल, हकांवा प्रसांग पडल्यास
मिासागराििी उडी घेईल. )
दमनकाच्या या बोलण्याने सांिष्टु झालेल्या राजा हपांगलकाने,
'िू आपल्या कामाि यशस्वी िो,' अशी त्याला शभु ेच्छा व्यक्त
करिाच दमनक त्या 'भयक
ां र' प्राण्याच्या शोधाथि हनघाला व
थोड्याच वेळाि िो सांजीवक बैल त्याच्या दृष्टीस पडला.
त्याबरोबर िो स्विःशीच िसनू म्िणाला, िाहत्तच्या! िा िर एक
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साधा बैल आिे! पण हपांगलक मिाराजाांनी आयष्ु याि कधीिी बैल
पाहिलेला हकांवा त्याचा आवाज ऐकलेला नसल्याने, याचीच
डुरकाळी ऐकून स्वारीची िाराबां ळ उडाली असली पाहिजे. आिा
िोच त्याांचा समज कायम ठे वनू , आपण आपल्या फायद्यासाठी या
बैलाि व त्याच्ां याि आपल्या गरजेनसु ार मैत्री हकांवा िांटा हनमािण
के ला पाहिजे, िरच िे दोघे आपल्या शब्दाांि राििील. नािीिरी
राजेलोक िे कािी एखाद्याचे सदग् णु वा त्याचे कुळ पािून त्याला
मान देि नािीि. त्याांना ज्याची गरज असिे, त्याचीच िे दखल
घेिाि. बाकी िेिी सािहजकच आिे. ज्याचां आरोग्य उत्तम आिे,
िो वैद्याची हवचारपसू कशाला करील?' मनाशी असे ठरवनू ,
दमनक हपगां लकाकडे गेला.
त्याला पािून हपांगलकाने हवचारले, 'दमनका, खरां साांग, िझ्ु या
कामाि िू यश हमळवलांस का?'
दमनक म्िणाला, 'मिाराज, आपल्याशी मी खोटां कसां
बोलेन? अिो, देवापाशी खोटां बोललां िर त्याबद्दलची हशक्षा
पढु ल्या जन्मी हमळिे, पण राजाजवळ खोटां बोललां िर त्याची
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हशक्षा याच जन्मी वाट्याला येिे. िेव्िा खरां साांगायचां िर िम्ु िी
साांहगिलेल्या मोठ्या कामहगरीचा पहिला टप्पा मी पणू ि के ला. या
वेळेला मी फक्त त्या प्राण्याला दरू
ां र
ु न पाहिले. िो खरोखरच भयक
हदसिोय. िरीिी आपली आज्ञा झाली, िर मी त्याला आपला
सेवक बनवू शके न.'
'पण िो प्राणी माझा सेवक बनायला ियार िोईल?' असा प्रश्न
हपांगलकाने के ला असिा, दमनक म्िणाला, 'मिाराज, जी
बद्ध
ु ीलािी करिा येणे अशक्य आिे, अशी एखादी िरी गोष्ट या
जगाि आिे का? म्िटलांच आिेन िच्छस्त्रैनिनागेन्द्रैनि ियैनि पदाहिहभः ।
कायां सहां सहद्धमभ्येहि यथा बद्दु ध्् या प्रसाहधिम् ॥
(एखादी गोष्ट बद्ध
ु ीच्या सामर्थयािवर जशी प्राप् करून घेिा येिे,
िशी िी शस्त्रे, ित्ती, घोडे व सैहनक याांच्या सिाय्यानेिी साध्य
करून घेिा येि नािी. )
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दमनकाच्या या बोलण्याने त्याच्यावर खर्ू झालेला हपांगलक
त्याला म्िणाला, 'दमनका, आिापासनू मी िल
ु ा पन्ु िा माझा मांत्री
बनहवले आिे. यापढु े कुणाचा गौरव करायचा व कुणाला हशक्षा
द्यायची, त्याबद्दलचा हनणिय घेण्याचा अहधकार मी िल
ु ा बिाल
करीि आिे. िेव्िा आिा िू माझा मांत्री म्िणनू त्या प्राण्याकडे जा,
त्याला मी अभय हदले असल्याचे साांग आहण त्याच्याकडूनिी
मला अभय असल्याचे वचन हमळवनू , मग िू त्याला घेऊन
माझ्याकडे.'
मत्रां ीपद हमळाल्याने आनहां दि झालेला दमनक त्या सजां ीवक
बैलाकडे गेला आहण त्याला दटावणीच्या सरु ाि म्िणाला, 'कोण रे
ि?ू आहण या वनाचे राजे असलेले मिापराक्रमी हपगां लकमिाराज,
याांच्या अनज्ञु ेहशवाय िू या वनाि स्वच्छांदपणे हफरून चारा
खािोस? त्याांच्यासारख्या हसांिश्रेष्ठाने मनाि आणले, िर िे क्षणाि
िझु ी चटणी करून टाकिील, िेव्िा िू माझ्यासगां े त्याच
ां ी क्षमा
मागायला चल.'
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'वनराज हसांिाकडे जाणे म्िणजे त्याचे भक्ष्य िोणे,' िा हवचार
मनाि येिाच सांजीवक बैल िादरून दमनकाला म्िणाला,
'कोल्िोबा, कृपा करा आहण हपगां लकमिाराज या सजां ीवकाला
मारणार नािीि असे कािीिरी करा.'
दमनक मनाि म्िणाला, 'सध्या िा व हपांगलक याांच्याि मैत्री
घडवनू आणायला िरकि नािीि. त्यामळ
ु े िे दोघेिी परस्पराच्ां या
भीिीपोटी माझ्याशी चाांगले वागि राििील.'
इकडे दमनकाच्या मनाि असा हवचार चालला असिा,
हिकडे हपगां लकाच्या मनाि सश
ां याचे वेगळे च भिू थैमान घालू
लागले िोिे. िो स्विःशीच म्िणाला, 'या दमनकाला आपण मागे
मांत्रीपदावरून काढून टाकले िोिे. त्या अपमानाचा सडू घेण्यासाठी
त्या भयांकर प्राण्याकरवी िा आपला काटा िर नािी ना काढणार?
वास्िहवक त्याच्यावर हवश्वास टाकून, आपण आपल्या मनािली
भीिी त्याच्यापढु े उघड करायला नको िोिी.
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म्िटलांच आिे ना?
न वध्यन्िे ह्यहवश्वस्िा बहलहभदबिु ला अहप ।
हवश्वस्िारस्त्वैव वध्यन्िे बलवन्िोऽहप दबु िलैः ॥
(अवाजवी हवश्वास न टाकणाऱ्या दबु िलाच
ां ा बलवानिी घाि
करू शकि नािीि, पण िसा हवश्वास टाकणाऱ्या बलवांिाांचा
दबु िलाांकडूनसद्ध
ु ा घाि के ला जािो.)
वनराज हपांगलकाच्या मनाि असा सांशय उत्पन्न झाल्यामळ
ु े
िो त्या वडाच्या झाडाखालनू उठून, पलायनाच्या दृष्टीने सोयीच्या
अशा दसु ऱ्या झाडाखाली जाऊन बसला व सांकट ओढवलेच िर
काय करायचे, याचा हवचार करू लागला.
हिकडे दमनक सजां ीवकाला म्िणाला, 'िे बघ, वास्िहवक
आमचे हपांगलकमिाराज िे प्रत्यक्ष चांहडकादेवीचे वािन
असल्यामळ
ु े , त्याांना कुणाचीच गरज नािी. असे असनू िी मी िल
ु ा
त्याांच्याकडून अभय हमळवनू देईन व िझु ी त्याांची मैत्री जळ
ु वीन.
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पण माझे जे िझ्ु यावर उपकार िोिील, त्याांची िू जाणीव मात्र ठे व.
यापढु े आपण दोघे जर एकमेकाांचा सल्ला घेऊन वागलो, िर
दोघाांनािी सख
ु ाि हदवस काढिा येिील.'
सांजीवकाने िे मान्य करिाच, दमनकाने त्याला हिथेच
िात्परु िे थाांबायला साांगनू , िो हपांगलकाकडे गेला व त्याला
हभवहवण्यासाठी म्िणाला, 'मिाराज, िो प्राणी असा िसा नािी.
प्रत्यक्ष भगवान् मिादेवाचे िो वािन असल्यामळ
ु े त्याला कुणाचीच
गरज नािी. त्यामळ
ु े सरुु वािीला िो माझे म्िणणेिी ऐकून घ्यायला
ियार नव्ििा. पण 'हपगां लकमिाराज िे िर प्रत्यक्ष पावििीदेवीचे
वािन आिेि, असे मी त्याला खोटेच साांहगिले, त्यामळ
ु े िो
आपल्याशी मैत्री करायला ियार झाला. मग घेऊन येऊ का इकडे
त्याला?'
दमनकाच्या या बोलण्याने मनािला सांशय दरू िोऊन
हपगां लक त्याला म्िणाला, 'शाब्बास िझु ी! खरा बहु द्धवान आिेस
ि.ू म्िटलांच आिे ना?
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महन्त्रणाां हभन्नसन्धाने हभर्जाां सहन्नपाहिके ।
कमिहण व्यज्यिे प्रज्ञा स्वस्थे को वा न पहण्डिः ॥
(अनपेहक्षि प्रसांग ओढवले असिा मांत्रयाांच्या बद्ध
ु ीची आहण
मोठ्या दख
ु ीची परीक्षा िोिे. खरी बहु द्धमत्ता िी
ु ण्याि वैद्याच्ां या बद्ध
हबकट प्रसांगीच प्रकट िोिे. सवि ठीक असिाना कोण हविान
नसिो?)
मग पन्ु िा हपगां लकाची परवानगी घेऊन दमनक सजां ीवकाकडे
गेला व त्याला म्िणाला, 'हमत्रा, मी माझे कौशल्य पणाला लावले
आहण िझ्ु याि व मिाराजाांच्यामधे मैत्रीचे सांबध जळ
ु वनू आणले.
िेव्िा िू हनःशक
ां पणे माझ्यासगां े त्याांच्याकडे चल. पण मिाराजाश
ां ी
मैत्री जळ
ु ली, िरी मला मात्र हवसरू नकोस. मी कोल्िा म्िणनू मला
क्षद्रु समजू नकोस. क्षद्रु ाांमध्येिी थोरामोठ्याांना त्रास देण्याचे सामर्थयि
असिे. म्िणनू िर एका राजाच्या एका क्षद्रु िुजऱ्याने त्या दहां िल
सावकाराची िबेलांडी उडवली ना?'
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'िी गोष्ट काय आिे?' असे सांजीवकाने हवचारिाच दमनक
म्िणाला, 'त्याचां असां झालां -
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गोष्ट चौर्ी
क्षुद्र पेटता सूडाला, भारी पडे सिर्ावला!
वधिमान नावाच्या नगरीि दहां िल नावाचा एक श्रीमिां सावकार
रािाि िोिा. त्याच्या प्रेमळ व परोपकारी स्वभावामळ
ु े , त्याला प्रजा
व राजा या दोघाांििी मानाचे स्थान िोिे. एकदा दहां िलाने त्याच्या
घरी असलेल्या लग्नाच्या हनहमत्ताने, जसे इिर लोकाांना भोजनाचे
हनमांत्रण के ले, िसेच त्याने राजालािी त्याच्या पररवारासि
जेवायला बोलावले.
ठरलेल्या हदवशी व वेळी राजा, राणी, त्याच
ां े खास अहधकारी,
त्याचप्रमाणे दासदासी अशी सवि मांडळी, त्या सावकाराकडे आली
व त्याचे स्वागि स्वीकारून, त्याांच्यासाठी खास राखनू ठे वलेल्या
वेगवेगळ्या दालनािां ील पानावां र आपापल्या दजािप्रमाणे बसू
लागली. त्याांच्याि राजाचा गोरांभ नावाचा एक िुजऱ्या िोिा. िो
राजा व राजघराण्यािील माणसे याांच्यासाठी वाढून ठे वलेल्या
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पानापां ैकी, एका पानावर बसू लागला िोिा, दहां िलाने त्याला हिथनू
िुसकून लावले. या अपमानाने िो िुजऱ्या रागावनू हनघनू गेला.
गोरांभ राजवाड्यावर हनघनू गेला खरा, पण त्याला चैन पडेना.
िो मनाि म्िणाला, 'मी एक यकःहित्त नोकर. त्या दहां िलशेटने
माझ्या के लेल्या अपमानाचा सडू मी कसा काय घेऊ शकणार?
चल
ू खडां ावरच्या कढईि भाजनू हनघणाऱ्या िरभऱ्यानां ी रागाच्या
भराि हकिीिी जरी फडफडाट के ला, िरी त्यामळ
ु े कढई कधी फुटिे
का? त्याचप्रमाणे दबु िलाांनी अपमानाचे कडू घोट हनमटू पणे
हगळायचे असिाि.' पण या हवचाराने त्याची समजिू पटेना. अखेर
त्याला एक यक्त
ु ी सचु ली.
दोन-िीन हदवसानांिरच्या एका सकाळी, िो राजाच्या
शयनमिालाच्या दरवाजाबािेर बसला िोिा. राजा आिा अधिवट
जागा झाला असनू , िो पलांगावरून उठण्याची िालचाल करीि
आिे, अशी त्याला चािूल लागली. िोच राजाला ऐकू जाईल
अशा स्वराि िो मद्दु ाम म्िणाला, 'कमाल आिे त्या दहां िलशेठची!
आपण मिाराजाांचे सच्चे हमत्र आिोि असे वरपाांगी त्याांना
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भासविो, पण राजवाड्याि येऊन मात्र सांधी सापडिाच
राणीसािेबाांना आहलांगने देिो. आहण अशा त्या कपटी दहां िलाला
मिाराजानां ी मान द्यावा?'
गोरांभाच्या िोंडची िी वाक्ये ऐकून राजा रागानां लालबांदु
िोऊन पलांगावरून उठला व गोरांभाला म्िणाला, 'काय रे , िो कपटी
दहां िलशेठ राजवाड्याि येऊन राणीसािेबानां ा खरोखरच आहलगां ने
देिो काय? अरे गप्प का राहिलास? िचू िर नक
ु िांच िसां म्िणालास
ना?'
मनाि ठरवनू ठे वल्याप्रमाणे गोरांभाने उत्तर हदले, 'मिाराज,
असां कसां िोईल? काल रात्री मी बऱ्याच उहशरापयांि द्यिू खेळि
बसलो िोिो. त्यामळ
ु े पिारा करिा करिा जरासा पेंगलो व त्या
झोपेि भलिेच बोलनू गेलो.'
पण गोरांभाच्या या खल
ु ाशाने राजाचे समाधान झाले नािी.
त्याला सारखे वाटू लागले, गोरांभाने िी गोष्ट प्रत्यक्ष पाहिली
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असावी व जागेपणी जे हदसिे िे झोपेि िोंडावाटे बािेर पडिे, या
हनयमानसु ार त्याच्या िोंडािनू िी गोष्ट बािेर पडली असावी.
राजाच्या मनाने असे घेिले व म्िणनू त्याने दहां िलाला राजवाड्याि
प्रवेश न करू देण्याचे िारपालाांना फमािन सोडले.
दहां िलाला या गोष्टीची कल्पना नव्ििी. िो नेिमीप्रमाणे
राजाच्या भेटीसाठी राजवाड्यावर गेला असिा, िारपालाांनी त्याला
अडहवले. 'मिाराजाांचा माझ्यावर असा कोप का बरां झाला?' असा
प्रश्न दहां िलाने त्या िारपालाांना हवचारला असिा, जवळच उभा
असलेला गोरांभ म्िणाला, 'दहां िलशेट, करावे िसे भरावे. त्या
हदवशी िम्ु िी मला िमु च्या घरी जेवायला आलो असिा,
पानावरून उठवनू िुसकून लावले िोिे ना? आज मिाराजानां ी
िम्ु िाला िुसकावनू देण्याचा िुकूम आम्िा सेवकाांना सोडला आिे.'
िे उत्तर ऐकून दहां िलशेट हखन्न मनाने घरी परिला. राजाचे
कान त्या गोरांभानेच फांु कले असले पाहिजेि, िे त्याने ओळखले.
मग त्याला आपल्या घरी बोलावनू व मनाहवरुद्ध का िोईना, त्याला
बऱ्याच सवु णिमोिरा व उांची वस्त्रे देऊन त्याने त्याची समजिू
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घािली व हवचारले, 'गोरांभा, आिा िरी िझु ा राग गेला ना?' यावर
गोरांभ म्िणाला, 'शेट, माझा राग िर गेलाच, पण चार-दोन हदवसाांि
राजेसािेबाांचािी िमु च्यावरचा राग दरू िोईल असे मी करिो व
त्याांचे -िमु चे स्नेिसांबांध पवू िवि् जोडून देिो.'
त्याप्रमाणे दसु ऱ्याच हदवशी सकाळी, राजा अधिवट जागा
झाल्याची चािूल लागिाच, त्याच्या शयनमिलाबािेर बसलेला
गोरांभ त्याला ऐकू जाईल अशा स्वराि मद्दु ाम म्िणाला, 'आमचे
मिाराज एवढ्या मोठ्या राजवाड्याि राििाि, पण काकड्या मात्र
शौचकूपाि शौचाला बसल्याबसल्या खािाि!'
गोरांभाच्या िोंडचे िे शब्द ऐकून राजा पलांगावरून िाडकन्
उठला व त्याला हवचारू लागला, काय रे मख
ू ाि! मी शौचकूपाि
जाऊन काकड्या खाि बसिो काय? िू मला िसे खािाना कधी रे
पाहिलेस?'
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'छे , छे ! असां कसां िोईल? कोण िरामखोर असां बोलला?
गोरांभाने प्रश्न के ला. राजा म्िणाला, अरे , िचू िर आत्ता िसां
बोललास. िू माझा जनु ा नोकर आिेस, म्िणनू िल
ु ा क्षमा के ली.
िझ्ु या जागी जर दसु रा कोणी असिा, िर त्याला मी यमलोकीच
रवाना के ले असिे.'
मद्दु ाम गयावया करीि गोरांभ म्िणाला, 'मिाराज, काल रात्री
पण मी बराच उशीरापयांि द्यिू खेळलो आहण थोडीशी झोप घेऊन,
पिाट िोिाच इकडे आलो. म्िणनू मला इथे बसलो असिा
थोडीशी डुलकी लागली आहण जी गोष्ट कधी घडलीच निी, िी
माझ्या िोंडावाटे बािेर पडली.' गोरांभाने के लेला िा खल
ु ासा ऐकून
राजा मनाि म्िणाला, 'आपल्या राणीबद्दल व दहां िलाबद्दलिी िा
मख
ू ि असेच हबनबडु ाचे बरळला असावा.' अशी समजिू पटिाच
राजाने दहां िलाला बोलवायला सेवक पाठहवला आहण िो
आल्यावर आदल्या हदवशी के लेल्या त्याच्या अपमानाबद्दल खेद
व्यक्त के ला.
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िी गोष्ट साांगनू दमनक सांजीवकाला म्िणाला, 'हमत्रा, िेव्िा
हपांगलकमिाराजाांशी मैत्री जळ
ु ू न येिाच, गवािने फुगनू जाऊ नकोस,
थोरामोठ्याांशी जसा वागशील, िसाच िू माझ्यापाशीिी सौजन्याने
वाग, म्िणजे िझु े पढु ले आयष्ु य सख
ु ाि जाईल.' सांजीवकाने िसे
वचन देिाच, दमनक त्याला घेऊन हपगां लकाकडे गेला.
वनराज हपांगलकाशी दृष्टादृष्ट िोिाच, सजां ीवकाने त्याला
नम्रिापवू िक वांदन के ले, िर हपांगलकाने त्याला अभय देऊन त्याचे
क्षेम हवचारले. मग त्याांच्या भेटीचे रूपाांिर दाट मैत्रीि झाले.
सजां ीवकाचां एकदम साहववक वागण,ां त्याचा गविपाल्यासारखा
अहिसां क आिार वगैरेचा हपांगलकावर फार प्रभाव पडला. आपल्या
वनराज्याचा सवि कारभार दमनक व त्याचा मोठा भाऊ करटक
याांच्यावर सोपवनू , हपांगलक िा हदवसािला बराचसा वेळ त्या
बहु द्धवान व बिुश्रिु अशा सांजीवकाशी हनरहनराळ्या हवर्याांवर
चचाि करण्याि घालवू लागला की, त्यामळ
ु े प्रत्यक्ष दमनक व
करटक याांनािी हपांगलकाची भेट हमळणे कठीण िोऊ लागले.
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सांजीवकाच्या हवचाराांच्या प्रभावामळ
ु े हपांगलकाने वन्य
पशांचू ी हशकार करणे व खाणे सोडून हदले. त्यामळ
ु े त्याच्या
मासां ािारी मत्रां यानां ा आहण सेवकाांना उपवास घडू लागले व िे
एकामागनू एक याप्रमाणे त्याला सोडून जाऊ लागले. म्िटलांच
आिे ना?
फलिीनां नपृ ां भत्ृ याः कुलीनमहप चोन्निम् ।
सन्त्यज्यन्यत्र गच्छहन्ि शष्ु कां वक्ष
ृ ाहमवाण्डजाः ॥
(वठलेल्या वक्ष
ृ ाचा त्याग करून, ज्याप्रमाणे पक्षी इिरत्र
हनघनू जािाि, त्याचप्रमाणे सेवेचा मोबदला न देणारा राजा हकिीिी
जरी कुलीन व उच्च दजािचा असला िरी त्याचे सेवक त्याला
सोडून जािाि.)
याउलट
कालाहिक्रमणां वत्तृ ेयो न कुवीि भपू हिः ।
कदाहचत्तां न मञ्ु चहन्ि भहत्सििा अहप सेवकाः ॥
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(जो राजा वेिन देण्याि कधी उशीर करीि नािी, त्याने
आपल्या सेवकाांचा जरी अपमान के ला, िरी िे त्याला कधीिी
सोडून जाि नािीि.)
िे सगळे जगच मळ
ु ी पोटावर चालले आिे. िे पोट
भरण्यासाठी बऱ्याप्रमाणे वाईट मागाांचािी अवलांब के ला जािो.
समद्रु ािले मोठे मासे लिान माशानां ा खािाि, वैद्य रोग्याांना
लबु ाडिाि, व्यापारी हगऱ्िाइकाांची लटू करिाि, राजे प्रजेची
हपळवणक
ू करिाि, चोर हनष्काळजी लोकाांच्या घरी चोऱ्या करून
स्विःचे पोट भरिाि, िर हभक्षक
ु भोळ्याभाळ्या लोकाांना नाना
व्रिवैकल्याांि गांिु वनू आपली िांबु डी भरिाि. अथािि सवित्र के वळ
स्वाथिच बोकाळला आिे असे मात्र नािी, आहण स्वाथी लोकाच
ां े
सवित्र मनोरथ फलद्रूप िोिाि असेिी नािी. म्िटलांच आिे ना?
सपािणाां च खलानाां च परद्रव्यापिाररणाम् ।
अहभप्राया न हसद्धयहन्ि िेनेदां विििे जगि् ॥
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(सपाांचे, दष्टु ाांचे व दसु ऱ्याांचे द्रव्य लबु ाडणाऱ्याांचे सविच बेि
हसद्धीस जाि नािीि, म्िणनू िर िे जग बरे चसे सरु ळीि चालले
आिे.)
एके हदवशी भक
ु े ने व्याकुळ झालेले दमनक करटकाला
म्िणाला, 'दादा, हपांगलकमिाराज िे आिाशा सांजीवकाच्या एवढे
भजनी लागले आिेि की, आपल्या महां त्रपदाांना अथि उरला नािी.
त्याांचे आहश्रििी त्याांना एकामागनू एक असे सोडून चालले
आिेि.'
करटक म्िणाला, 'दमनका, उन्मत्त राजे व मदोन्मत्त ित्ती िे
स्विःिून जरी चक
ु ीच्या मागािने जाऊ लागले, िरी त्याांच्या िशा
वागण्याच्या दोर्ाचे खापर अनक्र
ु मे मांत्री व मािूि याांच्याच माथी
फुटि असिे. म्िणनू मी िल
ु ा अगोदरच परोपरीने साहां गिले िोिे
की, िू सांजीवक व हपांगलकमिाराज याांची मैत्री घडवनू आणू
नकोस. पण िू माझे ऐकले नािीस. िेव्िा आिा त्याच्ां याहवरुद्ध
धसु फुसण्याि काय अथि?'
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दमनक म्िणाला, 'दादा, मी कािी नसु िा धसु फुसि राहिलो
नािी. जशी मी त्याांची मैत्री जळ
ु वनू आणली, िशी मी त्याांच्या
मैत्रीि फूटिी पाडू शकिो.'
करटक म्िणाला, 'दमनका, अरे , असले भलिेच धाडस िू
करू नकोस. िू त्याांच्या मैत्रीि फूट पाडू पािाि आिेस, िे नसु िे
त्या हपगां लकमिाराजाांना जरी कळले, िरी आपल्या दोघाच
ां ी गि
काय िोईल याची िल
ु ा कल्पना आिे ना?'
दमनकाने उत्तर हदले, 'माझे िे कारस्थान मी फुटू कसे देईन?
अरे , मी िे धाडस करीि आिे िे मलािी मान्य आिे, पण असे
धाडस के ले म्िणनू च एका िरुण हवणकराला सस्ु वरूप राजकन्या
हमळविा आली ना?'
'िी कशी काय?' असा प्रश्न करटकाने के ला असिा दमनक
म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट पाचर्ी
'असाध्य ते साध्य िोते, पण त्यासाठी धाडस करार्े
लागते.'
एका नगरीि एक हवणकर िरुण व सिु ार िरुण याांची दाट मैत्री
िोिी. एकदा िे दोघे गावािल्या देवळािील वाहर्िक उत्सवाला गेले
असिा, त्या हठकाणी आलेल्या कमालीच्या सदांु र राजकन्येला
पािून िो हवणकर हिच्यावर एकदम मोहिि झाला; पण हिच्याशी
आपले लग्न िोणे अशक्य असल्याचे लक्षाि येऊन, िो अहिशय
अस्वस्थिी झाला.
त्याची िी कािीशी भ्रहमष्टासारखी मनःहस्थिी पािून त्याच्या
सिु ार हमत्राने त्याला त्याच्या िशा वागण्याचे कारण हवचारले.
िेव्िा िो हवणकर िरुण म्िणाला, 'हमत्रा आज देवळाि पाहिलेली
िी असामान्य सांदु र राजकन्या पािून, मला हिच्याच सांगे लग्न
करण्याची इच्छा झाली आिे. पण हिचे माझे लग्न िोणे िी अशक्य
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गोष्ट असल्याने, मी अहग्नकांु डाि उडी घेऊन माझ्य़ा जीवनाचा अांि
करून घेण्याचे ठरहवले आिे.'
सिु ार म्िणाला, 'अरे हमत्रा, एखादी गोष्ट अशक्य आिे म्िणनू
ज्याला रडि बसण्याची सवय असिे, त्याच्या वाट्याला या जगाि
के वळ दःु खच येिे; याउलट, ज्याच्या अांगी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा
करून अशक्य गोष्टिी शक्य करून दाखहवण्याचे धाडस व हजद्द
असिे, त्याच्याच गळ्याि 'लक्ष्मी' माळ घालिे. िेव्िा िझु ा हमत्र
म्िणनू मी िल
ु ा 'कळ' असलेला एक लाकडाचा गरुड बनवनू देिो.
िू भगवान हवष्णचांू े रूप घेऊन त्या गरुडावर बैस व त्याची 'कळ'
दाबनू , िवेिनू त्या राजवाड्याच्या वरच्या मजल्यावरील खास
मिालाि रािणाऱ्या त्या राजकन्येची अपरात्रीच्या वेळी भेट घेि
जा. भगवान हवष्णू म्िणनू िी िझु े स्वागि करील आहण मोठ्या
आनांदाने िी िझ्ु याशी लग्न करायला ियार िोईल. मात्र लग्न
झाल्यावर एखाद्या रागां ड्या हवणकराप्रमाणे हिच्याशी न वागिा, िू
हिच्याशी एखाद्या खानदानी राजकुमाराप्रमाणे चाांगले वागण्याची
काळजी घे.'
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हवणकराला िी गोष्ट पटली. मग आठ-दिा हदवसाांि त्या
सिु ार हमत्राने लाकडापासनू ियार करून व रांगवनू हदलेले चक्र,
शख
ु ु ट धारण करून व त्यानेच ियार करून हदलेल्या
ां , गदा व मक
कळीच्या गरुडावर बसनू , िो िरुण हवणकर एका रात्री त्या गरुडाची
'कळ दाबनू , िवेिनू त्या राजकन्येच्या मिालाि गेला.
प्रत्यक्ष भगवान हवष्णू गरुडावर स्वार िोऊन प्रेमाची याचना
करण्याकररिा आपल्याकडे आले, या हवचाराने त्या राजकन्येचे
मन आनांदाने मोिरून गेले. हिने त्याच्यापढु े साष्टाांग नमस्कार
घािला. मग बराच वेळ प्रेमाच्या गोष्टी झाल्यावर 'भगवान'् पन्ु िा
गरुडावर बसनू हिथनू हनघनू गेले. त्यानांिर त्याांची अशी भेट दररोज
रात्री िोऊ लागली.
एके रात्री कांचक
ु ी - राजवाड्यािील हस्त्रयावां र देखरे ख करणारा
अहधकारी - त्या राजकन्येच्या बांद मिालावरून चालला असिा,
िी राजकन्या व एक परुु र् याच
ां े बोलणे त्याच्या कानी पडले. त्याने
िे वत्तृ दसु ऱ्या हदवशी सकाळी राजाच्या कानी घािले. िे ऐकून,
मनी धास्िावलेला राजा म्िणाला, 'राजवाड्याभोविी एवढा कडक
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पिारा असिाना आपल्या कन्येला भेटायला येण्याचे धाडस कोण
करिो? खरोखरच मल
ु ीचा हपिा िोणां िी एक दःु खाचीच गोष्ट
म्िटली पाहिजे. म्िटलांच आिे ना?पत्रु ीहि जािा मििीि हचन्िा ।
कस्मै प्रदेयेहि मिाहन्विकि ः ।
दववा सख
ु ां प्राप्स्यहि वा न वेहि ।
कन्याहपित्ृ वां खलु नाम कष्टम् ।
(मल
ु गी जन्मणे म्िणजे मोठीच हचांिेची गोष्ट आिे. िी कुणाला
द्यावी िा जसा मोठा प्रश्न िसाच हिला हदल्यावर हिला सख
ु हमळे ल
की नािी, िािी प्रश्नच असिो. खरोखरीच मल
ु ीचा हपिा िोणां िी
कष्टाची गोष्ट आिे. )
राजाराणीने आपल्या कन्येला फै लावर घ्यायला सरुु वाि
के ली असिा, िी त्याांना म्िणाली, 'आई-बाबा! प्रत्यक्ष भगवान्
हवष्णू गरुडावर बसनू माझ्याकडे येिाि व त्याांची पत्नी िोण्याचा
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मला आग्रि करिाि. मग मी त्याांना नकार कसा देऊ? वाटल्यास
आज रात्री िम्ु िी लपनू त्याांना पिा, 'राजाराणीने त्याप्रमाणे त्या रात्री
पाहिले व भगविां ाचे दशिन िोिाच त्यानां ा आपले िाि आकाशाला
लागल्यासारखे वाटले. हवष्णू हनघनू जाि असिाना, त्याांना चोरून
नमस्कार करून, त्या दोघानां ी आपल्या मल
ु ीचे अपार कौिक
ु के ले.
प्रत्यक्ष भगवान हवष्णू आपले आिा जावई िोणार म्िणजे या
जगाि आपले कोण वाईट करू शकणार!' असा समज िोऊन, त्या
राजाने आपल्या राज्याच्या सीमा ओलाांडून, दसु ऱ्या राज्याांवर
आक्रमण के ले. िे पािून इिर राजे एकत्र आले व त्यानां ी त्या
राजाचा दारुण पराभव करून, त्याचे जवळजवळ सवि राज्य
हजक
ां ले.
त्यामळ
ु े िो राजा व त्याची राणी घाबरली आहण मल
ु ीला
म्िणाली, 'बेटी, प्रत्यक्ष हवष्णू िझु ा पिी िोणार असिाना,
आपल्याला असा दारुण पराभव का पत्करावा लागला? उद्या िा
राजवाडािी जर शत्रच्ू या िािी गेला, िर आपण जायचे कुठे ? िेव्िा
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आज रात्री भगवान् िझ्ु याकडे आले की, त्याांना आपले राज्य परि
हमळवनू देण्याची हवनांिी कर.'
त्या रात्री िो हवष्णवु ेर्धारी हवणकर त्या राजकन्येला भेटायला
आला असिा, हिने हवनांिी के ली, 'भगवान,् आपण सविशहक्तमान्
आिाि. िेव्िा उद्या आपण माझ्या बाबाांच्या सवि शत्रांचू ा धव्ु वा
उडवनू , माझ्या बाबानां ा त्याच
ां े राज्य परि हमळवनू द्या.'
हिची िी प्राथिना ऐकून हवणकर क्षणभर पेचाि पडला. पण
दसु ऱ्याच क्षणी िो मनाि म्िणाला, 'मी जरी सामान्य माणसू
असलो, िरी मी या राजकन्येच्या हपत्याचा एक प्रजाजन आिे
आहण िो माझा स्वामी आिे. िेव्िा प्रसांगी स्विःचे प्राणिी पणाला
लावनू स्वामीचां व त्याच्या राज्याचां रक्षण करणां िे माझां कििव्य
आिे. म्िणनू उद्या सकाळी आपण राजाच्या सैन्याबरोबर - पण
गरुडावर बसनू - िवेि सांचार करू. म्िणजे आपल्याला खरे खरु े
भगवान् हवष्णू समजनू , शत्रू हनहििच पळून जाईल.' मनाि असे
ठरवनू िो हवणकर िरुण राजकन्येला मद्दु ामच म्िणाला, 'हप्रये,
िझ्ु या वहडलाांच्या शत्रांनू ा जर माझ्या िािनू मत्ृ यु आला िर त्याांना
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मरणोत्तर स्वगि हमळे ल. िसे न िोिा त्याांना नरकाची प्राप्ी व्िावी,
म्िणनू िू िझ्ु या बाबाांनाच त्याांच्या सैन्याच्या सिाय्याने शत्रवू र िटु ू न
पडायला सागां . मी त्याांना आशीवािद देईन व गरज पडलीच िर
सिाय्य करीन.' राजकन्येने िे मान्य के ले व त्याप्रमाणे वहडलाांना
साहां गिले.
वैकांु ठाि रािणाऱ्या खऱ्या भगवान् हवष्णांनू ा िा प्रकार
अांिज्ञािनाने कळला.
त्यानां ी हवचार के ला, 'माझे रूप धारण के लेला िा हवणकर जर
उद्या रणभमू ीवर पराभिू झाला, 'िर लोकाांना िो माझाच पराभव
झाल्यासारखा वाटेल व माझ्यावरची त्याांची भक्ती लोप पावेल,
िेव्िा याला व याचा सासरा िोणार असलेल्या राजाला हवजयी
करायला िवेच िवे.'
मनाि असे ठरवनू भगवान हवष्णांनू ी स्विः त्या हवणकराच्या
शरीराि प्रवेश के ला, स्विःच्या खऱ्या गरुडाला त्याांनी त्या
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हवणकराच्या लाकडी गरुडाि प्रवेश करण्याची आज्ञा के ली, िर
त्याांच्या चक्राने व गदेने आपल्या सामर्थयािसि त्या हवणकराच्या
अनक्र
ु मे लाकडी चक्राि व गदेि प्रवेश के ला.
आपल्या गरुडावर हवष्णांच्ू या रूपाि बसलेला िो हवणकर
दसु ऱ्या हदवशी सकाळी मोठ्या धैयािने रणभमू ीवर गेला आहण
त्याचे असामान्य िेज पािून राजाच्या शत्रांनू ी रणागां णािनू पळ
काढला. िे किित्ृ व के वळ आपले व आपल्या सिु ारहमत्राचे नसनू ,
या कामी आपल्याला प्रत्यक्ष परमेश्वराचे सिाय्य झाले आिे, याची
जाणीव त्या हवणकराला झाली. त्याने मनोभावे परमेश्वराला
नमस्कार के ला व िो गरुडासि जहमनीवर उिरला.
गावकऱ्यानां ी िो हवणकर असल्याचे ओळखले, पण िरीिी
त्याने दाखहवलेल्या धाडसाबद्दल िे त्याचा जयजयकार करू
लागले. िेवढ्याि राजा हिथे आला व त्याला खरा प्रकार समजला.
पण िो म्िणाला, 'राजघराण्यािील एखाद्या सामान्य िरुणापेक्षािी
िा धाडसी हवणकर िरुण अहधक श्रेष्ठ असल्याने, माझ्या दृष्टीने िो
माझा जावई व्िायला योग्य आिे.' मग राजाने त्या हवणकर
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िरुणाशी आपल्या कन्येचे मोठ्या थाटाि लग्न लावनू हदले व
त्याला एक स्विांत्र राज्यिी हदले.'
िी गोष्ट करटकाला सागां नू दमनक म्िणाला, 'दादा, गप्ु
योजनेच्या व धाडसाच्या बळावर त्या हवणकराने जशी राजकन्या
हमळहवली िसेच सांजीवक व हपांगलकमिाराज याांच्या मैत्रीि फूट
पाडण्याि मी यश हमळवीन.'
'पण बहु द्धमान सांजीवक व शहक्तमान हपांगलक याांच्यापढु े
िझ्ु यासारख्या दबु िळाचे काय चालणार?' असा प्रश्न करटकाने के ला
असिा दमनक म्िणाला, 'दादा, या जगाि जे काम करायला शहक्त
असमथि ठरिे, िेच काम यक्त
ु ी सिज करू शकिे. म्िणनू िर एक
कावळा एका काळ्या व हवर्ारी मिासपािचा वध करू शकला ना?'
'िो कसा काय?' अशी पच्ृ छा करटकाने के ली असिा दमनक
म्िणाला, 'त्याचां असां झालां-
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गोष्ट सिार्ी
शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ
एका वनािील वटवक्ष
ृ ावर कावळ्याचे एक जोडपे घरटे
बाांधनू रािाि िोिे. त्याच वक्ष
ृ ाच्या ढोलीि रािणारा एक भलामोठा
व काळाकुट्ट सपि त्या जोडप्यािील मादीने घरट्याि घािलेली अांडी
- िे जोडपे भक्ष्याच्या शोधाथि बािेर गेले असिा - खाऊन फस्ि
करी. एकदा त्या मिासपािने त्याांच्या घरट्याि हशरून, अशीच
त्याांची अांडी स्वािा के ली असिा, दःु खी झालेले िे जोडपे आपला
हििहचिां क असलेल्या एका चिरु कोल्ह्याकडे गेले व घडलेला
प्रकार त्याला साांगनू म्िणाले, 'कोल्िेदादा, त्या वडाच्या झाडावर
आम्िी घरटे बाांधण्याि चक
ू के ली िे सरुु वािीलाच कबल
ू करिो-'
'िम्ु िी कसली चक
ू के ली?' असे त्या कोल्ह्याने मोठ्या
उत्कांठे ने हवचारले असिा कावळा म्िणाला, 'म्िटलांच आिे ना? -
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यस्य क्षेत्रां नदीिीरे भायाि च परसङ्गिा ।
ससपे च गिृ े वासः कथां स्याि् िस्य हनविहृ िः ।
(ज्याचे शेि नदीिीरी असिे, ज्याची बायको दसु ऱ्याच्या नादी
लागलेली असिे व ज्याचे वास्िव्य सपि रािाि असलेल्या घराि
असिे, त्याला हनहिांिपणा कसा लाभावा?)
'िेव्िा कोल्िेदादा, ज्याच्या ढोलीि सपािचे वास्िव्य आिे
अशा त्या वडावर घरटे बाधां ण्याि आमची चक
ू झाली खरी, पण
आिा दसु ऱ्या दरू च्या झाडावर नव्याने घरटां बाांधायचां आहण हिथेिी
दसु रा एखादा साप आला की, पन्ु िा हिसरीकडे हबऱ्िाड िलवायचां,
िी काय साधी गोष्ट आिे? िेव्िा एकिर या कायमच्या बोकाडां ी
बसलेल्या सांकटािनू सटु ण्याचा आम्िाला उपाय साांग, हकांवा
आमच्यासारख्या दबु िळाांचा जन्म असली सांकटे हनमटू पणे
भोगण्यासाठीच असिो, असे िरी स्पष्टपणे सागां .'
कोल्िा म्िणाला, 'कावळे मामा व कावळूमामी, िम्ु िी
हबलकूल हनराश िोऊ नका. या जगाि जो यक्त
ु ी योजिो, िो
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शरीराने जरी दबु िळ असला िरी प्रबळ ठरिो, िर यक्त
ु ी योजू न
शकणारा जरी शारीररक सामर्थयािच्या दृष्टीने हकिीिी प्रबळ असला,
िरीिी िो दबु िळ ठरिो. म्िटलच
ां आिे ना?
उपायेन जयो यादृग् ररपोिादृग न िेहिहभः ।
उपायज्ञोऽल्पकायोऽहप न शरू ै ः पररभयू िे ॥
(यक्त
ु ीने जसा शत्रवू र हवजय हमळहविा येिो, िसा िो
शस्त्रानां ीिी हमळविा येि नािी. यहु क्तबाज िा सामर्थयािच्या दृष्टीने
जरी हकरकोळ असला, िरी िो पराक्रमी लोकाांकडूनिी पराभिू िोि
नािी.)
'कावळे मामा व कावळूमामी, लिानसानच नव्िे, िर मध्यम
व मोठ्या आकाराच्या माशाांनािी कपटाने खाणाऱ्या एका
बगळ्याचा, एका हकरकोळ खेकड्याने कसा जीव घेिला िे
िम्ु िाला ठाऊक आिे ना?'
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'िी गोष्ट मला ठाऊक नािी,' असे कावळा म्िणिाच कोल्िा
म्िणाला, 'कावळूमामी, िम्ु िी पण ऐका-
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गोष्ट सातर्ी
'पापे पचली,' असे जदसते,
पण त्यांचे फळ भोगार्ेच लागते.
एका वनािील सरोवराकाठच्या वक्ष
ृ ावर एक बगळा रािाि
असे. िो त्या सरोवरािले मासे, बेडूक आहद पकडून, त्यावर
आपली उपजीहवका करी. पढु े वाढत्या वयाबरोबर, मासे
पकडण्याकररिा आवश्यक अशी चपळिा अगां ी न उरल्याने,
त्याची उपासमार िोऊ लागली. त्यामळ
ु े एके हदवशी िो मद्दु ाम त्या
सरोवराकाठी अश्रू ढाळीि बसला.
त्याला रडिाना पािून एका खेकड्याने परु े शा अिां रावरून
त्याच्या दःु खाचे कारण हवचारले असिा, िो कपटी बगळा खोटेच
म्िणाला, 'काय सागां ू खेकडोजी, एक िर आजवर या सरोवरािल्या
हनरपराध माशाांना मारून खाल्ल्याबद्दल मला दःु ख झालां आिे
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आहण दसु रां म्िणजे लवकरच बारा वर्े हटकणाऱ्या एका भयांकर
दष्ु काळाला सरुु वाि िोणार असनू , त्याि या सरोवरािले सवि प्राणी
आटून जाऊन, िम्ु िा सवाांवर िडफडून मरण्याचा प्रसांग येणार
आिे, असे भहवष्य काल एका ज्योहिर्ाने मला साांहगिल्यापासनू
िर, माझ्या मळ
ू च्या दःु खाि भर पडली आिे. त्यामळ
ु े मला एकूण
जीवनाचा वीट आला असनू , मी आमरण उपोर्ण करून याच
हठकाणी माझा देिाांि करून घ्यायचा ठरहवले आिे.'
त्या बगळ्याच्या िोंडून िी भहवष्यवाणी ऐकिाच त्या
खेकड्याने िी गोष्ट त्या सरोवरािल्या जलचराच्ां या कानी घािली.
त्याबरोबर िे सवि काठावर आले व त्या बगळ्याला हवनवू लागले,
'बगळूमामा, असा स्विःचा घाि करून कशाला घेिा? त्यापेक्षा
िम्ु िी आम्िाला वाचहवण्याचा एखादा उपाय शोधनू काढा आहण
आम्िाला वाचवनू िम्ु िीिी हजवांि रिा.'
बगळा म्िणाला, 'एक उपाय आिे, पण त्याची
अांमलबजावणी करण्यासाठी मला फार त्रास घ्यावा लागणार आिे.
इथनू कािी अांिरावर जे एक अत्यांि खोल व हवस्िीणि असे सरोवर
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आिे, त्यािले पाणी कुठल्यािी दष्ु काळाि पणू िपणे आटून जाणे
शक्य नसल्याने, त्या सरोवराि िमु च्यापैकी एके काला नेऊन
सोडायचे. त्यामळ
ु े मला जरी त्रास घ्यावा लागणार असला, िरी
िमु चे प्राण वाचिील आहण त्यायोगे माझी सवि पापे धवु नू जािील.'
'मग बगळूमामा, आिापासनू च या कामाला सरुु वाि करा. देव
िमु चां भलां करील.' असां त्या सरोवरािले मासे वगैरे म्िणिाच, त्या
कपटी बगळ्याने एके का माशाला चोचीने उचलनू दरू न्यावे व हिथे
असलेल्या एका खडकावर त्याला आपटून मारून खावे, असे
सिां ारसत्र सरू
ु के ले. त्या सरोवरािल्या माशाांना 'दरू च्या सरोवराि
नेऊन सोडलेले िमु चे भाईबांद मोठ्या मजेि आिेि.' असे िो बगळा
अधनु मधनू सागां ू लागल्याने, त्याचे िे कपटनाट्य सरु ळीिपणे चालू
राहिले.
पण एके हदवशी त्या खेकड्याला त्या बगळ्याबद्दल सांशय
आला. िो मनाि म्िणाला, 'चोचीि मासे नेऊन नेऊन िा बगळा
थकून जाण्याऐवजी, याची प्रक्रुिी सधु ारि आिे, िे कसे काय?' िो
त्या बगळ्याला म्िणाला, 'बगळूमामा, वास्िहवक त्या हदवशी
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मीच प्रथम िमु ची प्रेमाने चौकशी के ली. असे असिा िम्ु िी मला
मात्र अजनू िी त्या सरु हक्षि सरोवराि का नेि नािी?'
बगळ्याला खेकड्याचे मासां खाण्याचा मोि अनावर झाला
व िो त्याला पाठीवर घेऊन जाऊ लागला. पण िो खडक जवळ
येिाच जेव्िा त्या खेकड्याला माशाांच्या काट्याांची व िाडाांची
मोठी रास हदसली, िेव्िा मनीचा सश
ां य बळावनू त्याने चौकशी
के ली, 'बगळे दादा, त्या खडकापाशी माशाांच्या काट्याांची व
िाडाांची रास कशी काय िो जमा झाली?'
'पाण्यािला िा प्राणी आपल्याला िवेि काय इजा करणार?'
अशा घमेंडीि िो बगळा त्या खेकड्याला म्िणाला, 'अरे मख
ू ाि!
कुठला आलाय दष्ु काळ आहण कुठले आलेय िे न आटणारे
सरोवर? िम्ु िा मख
ू ि जलचरानां ा मी के वळ त्या थापा मारल्या.
िमु च्या त्या िळ्यािनू आजवर ज्या ज्या माशाला मी इकडे
आणले, त्याला त्याला मी त्या खडकावर आपटून खाऊन टाकले.
त्याांच्याच िाडाकाट्याांची िी रास आिे. िझु ीिी अखेरची घटका
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जवळ आली आिे. वाटल्यास मरणापवू ी िू आपल्या कुलदेविेचां
स्मरण कर.'
बगळ्याचे कपट असे उघड िोिाच, त्या खेकड्याने आपल्या
नाांग्याांच्या कै चीने पटकन् त्याची मान मरु गळून त्याचे मस्िक
धडावेगळे के ले व के वळ आपल्यावरचेच नव्िे, िर त्या सरोवराि
उरलेल्या सवि जलचर प्राण्याच्ां या प्राणावां रचेिी सक
ां ट दरू के ले.'
िी गोष्ट त्या कावळा-कावळीला साांगनू िो कोल्िा त्याांना
म्िणाला, 'िे पिा, इथनू पवू ि हदशेला सरोवर आिे ना... त्याि
जलक्रीडा करण्याकररिा राजा, प्रधान हकांवा त्याच्ां या घरच्या हस्त्रया
दररोज येिाि व जलहविार करण्यासाठी सरोवराि हशरण्यापवू ी
आपापल्या गळ्याांिले रत्नामोत्याांचे कांठे वा सवु णिमाला काठावर
ठे वनू देिाि. िम्ु िी उद्या त्या सरोवराकाठी जा आहण काठावर ठे वनू
हदलेल्या अशा माळाांपैकी एखादी माळ चोचीने उचलनू व िळूिळू
उडून, िी माळ िम्ु िी त्या दष्टु सपािच्या ढोलीि टाका म्िणजे
िम्ु िाला िवी असलेली गोष्ट िोऊन जाईल.'
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दसु ऱ्या हदवशी सकाळी िो कावळा व कावळी त्या
सरोवराकडे गेली असिा, त्याांना प्रत्यक्ष राणी व राजघराण्यािल्या
इिर कािी हस्त्रया गळ्यािां ले रत्निार व सोनसाखळ्या काठावर
ठे वनू सरोवराि जलहविार करीि असलेल्या हदसल्या. कावळीने
झडप घालनू त्यािली एक सोनसाखळी चोचीने उचलली व िी त्या
कावळ्यासि त्या वडाच्या हदशेने मद्दु ाम िळूिळू उडू लागली.
त्याबरोबर त्या हस्त्रयाांसांगे आलेली सेवकमांडळी त्या दोघाांच्या
पाठोपाठ धावू लागली. शेवटी त्या कावळीने िी सोनसाखळी त्या
वटवक्ष
ृ ाच्या ढोलीि टाकली व पिीसि एका जवळच्या झाडावर
जाऊन बसली. िेवढ्याि राणीच्या सेवकाांनी त्या ढोलीि डोकावनू
पाहिले असिा, त्याच्ां या दृष्टीने िो काळा सपि पडला. त्यानां ी त्याला
काठ्या व दगड याांचा वापर करून ठार के ला. िो मारला गेल्यामळ
ु े
िे कावळ्याचे जोडपे सख
ु ी झाले.'
िी गोष्ट सागां नू दमनक करटकाला म्िणाला, 'दादाबहु द्धयिस्य बलां िस्य हनबिद्ध
ु ेस्िु कुिो बलम् ।
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(ज्याला बद्ध
ु ी असिे त्याचाच प्रभाव पडिो, ज्याला बद्ध
ु ी
नािी त्याच्याि कुठून 'दम असणार?)
'असां जे म्िटलां जािां िे खरां आिे.'
'अरे दमनका, समजा, िल
ु ा परु े परू बद्ध
ु ी असली िरी हिच्या
जोरावर िू हपांगलक मिाराज व सांजीवक या जीविकांठि हमत्राांमध्ये
फूट कशी काय पाडू शकणार?'
करटकाने िा प्रश्न के ला असिा दमनक आत्महवश्वासाने
म्िणाला, 'दादा, अरे एक दबु िळ ससा जर बद्ध
ु ीच्या सामर्थयािवर एका
हसिां ाचा जीव घेऊ शकिो, िर िशाच बद्ध
ु ीच्या सामर्थयािवर
हपांगलकमिाराज व सांजीवक याांच्याि मला फूट पाडिा का येऊ
नये?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे करटकाने हवचारिाच दमनक
म्िणाला, 'िी गोष्ट अशी आिे83
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गोष्ट आठर्ी
'बुजिर्ंताची शक्ती खरी,
तो िाई जतर्े जर्ियाची गुढी उभारी'
एका वनाि भासरु क नावाचा हसांि रािाि असे. िो कारण
नसिा दररोज त्या वनािल्या अनेक पशचांू ी हशकार करी व
त्याांिल्या एखाद्यालाच खाऊन, बाकीचे िसेच टाकून देई. त्यामळ
ु े
त्या वनािल्या पशांचू ी सांख्या रोडावू लागली. अखेर एके हदवशी
त्या वनािले ित्ती, रानरे डे, डुक्कर, ससे वगैरे प्राण्याच
ां े एक
हशष्टमांडळ त्या हसांिाकडे गेले व त्याला वांदन करून म्िणाला,
'मिाराज, आपली दररोजची भक
ू भागहवण्यासाठी आपल्याला
एखादा पशू परु ा पडि असिाना, आपण पशच
ांू ी अमयािद ित्या
करिा. िे असेच चालू राहिले, िर लवकरच िे वन पशरू हिि िोईल
व आपल्यावरिी उपासमारीचा प्रसांग येईल. िेव्िा यापढु े आम्िीच
आपापसािां ठरवनू दररोज आपल्याकडे ठरलेल्या वेळी एक वा
दोन पशू पाठवीि जाऊ. त्यामळ
ु े श्रम न पडिा आपली भक
ू भागेल
आहण आम्िा पशचांू ी हवनाकारण िोणारी ित्यािी थाांबेल.'
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िो हसिां या गोष्टीचा हवचार करू लागल्याचे पािून ित्ती
म्िणाला, 'मिाराज, राजनीिी या ग्रांथाि असां साांहगिलां आिे गोपालेन प्रजाधेनोहवित्तदग्ु धां शनैः शनैः ।
पालनात्पोर्णाद् ग्राह्यां न्याय्याां वहृ त्तां समाचरे ि् ॥
(प्रजा िी गाईसारखी आिे, िर राजा िा गवळ्यासारखा आिे.
िेव्िा या गवळ्याने प्रजारूपी गाईचे पालनपोर्ण करून, हिला त्रास
न िोईल अशा िऱ्िेन,े हिच्यापासनू धीरे धीरे धनरूपी दधू
हमळवावे, व न्याय्य वत्तृ ीने आपले जीवन जगावे.)
मग रानरे डा पढु े िोऊन म्िणाला, 'मिाराज, राजनीिीि िर
असांिी साांहगिलांयअजाहमव प्रजाां मोिाद्यो िन्याि् पहृ थवीपहिः ।
िस्यैका जायिे िहृ प्नि हििीया कथचांन ।
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(बोकडाला कापणाऱ्या एखाद्या कसायाप्रमाणे जो राजा
धनलोभापायी आपल्या प्रजेला परु े परू मारिो - म्िणजे लटु िो त्याचे फारिर एकदा समाधान िोऊन शकिे पण दसु ऱ्या वेळेला िी
समाधानाची सांधी त्याला कधीिी लाभि नािी.)
रानरे ड्याचे बोलणे पणू ि िोिे न िोिे, िोच एक चिरु ससा पढु े
सरसावनू म्िणाला, 'मिाराज, आपल्याला माझ्यासारख्यानां काय
साांगावां? िरीिी 'राजनीिी' या ग्रांथािल्या एका मौल्यवान वचनाची
मी आपल्याला आठवण करून देिोयथा बीजाांकुरः सक्ष्ू मः प्रयत्नेनाहभरहक्षिः ।
फलप्रदो भवेि् काले ििल्लोकः सरु हक्षिः ।
जसे सक्ष्ू म अशा बीजाांकुराचे प्रयत्नपवू िक रक्षण के ले असिा
कालाांिराने िे वक्ष
ृ रूप िोऊन फळे देऊ लागिे. िसेच प्रजेला
सरु हक्षि ठे वले असिा (राजाला) हिच्यापासनू वैभव प्राप् िोिे.)
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हशष्टमडां ळाचे िे म्िणणे पटल्यामळ
ु े भासरु काने िे मान्य के ले
व ठरल्याप्रमाणे िे पशू दर हदवशी त्याांच्यापैकी एके काला त्या
वनराजाकडे अगदी ठरहवल्यावेळी पाठवू लागले. असे िोिा िोिा
एके हदवशी. त्या हशष्टमांडळाबरोबर गेलेल्या बहु द्धमान् सशाचीच
त्या भासरु काकडे भक्ष्य म्िणनू जाण्याची पाळी आली.
अश्रभु रल्या डोळ्याांनी आपल्या बायकापोराच
ां ा हनरोप घेऊन
त्या सशाने हसांिाच्या गिु चे ा रस्िा धरला. पण चालिा चालिा
त्याच्या मनाि हवचार आला, 'या वनराज भासरु काचा या
वनािल्या पशनांू ा कािीिरी उपयोग आिे का? मळ
ु ीच नािी. उलट
याने बेछूटपणे प्रजाजनाांना मारू नये म्िणनू त्याच्याच गिु िे दररोज
एका प्राण्याने आपणिून जायचे, व त्याच्या भक्ष्यस्थानी पडायचे,
िा काय न्याय झाला? त्यापेक्षा यालाच कायमचे नािीसे के ले िर?'
िो मनाि असे म्िणिो न म्िणिो िोच, त्याला सभोविी दगडी बेंड
बाधां लेली एक हविीर हदसली. त्या हवहिरीकडे जाऊन त्याने आि
डोकावनू पाहिले असिा, त्याला आिल्या पाण्याि स्विःचे स्पष्ट
प्रहिहबांब हदसले आहण त्याचक्षणी त्याच्या िरल बद्ध
ु ीने त्या बेफाम
हसिां ाला कसे मारायचे याबाबि त्याला मागिदशिन के ले.
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मग उगाच इकडे हिकडे भटकण्याि वेळ घालवनू िो ससा
बऱ्याच उहशरा त्या हसांिाकडे गेला व सांिप् हस्थिीि गिु बे ािेर
येरेझारा घालणाऱ्या हसांिाला नमस्कार करून म्िणाला, 'मिाराज,
आपण माझ्यावर रागावलाि िे योग्य असले, िरी मला यायला
उशीर झाला, याि माझा अपराध नािी. आपली भक
ू परु े परू
भागावी, म्िणनू मी माझ्या आणखी चार नािेवाईकासां ि
आपल्याकडे येण्यासाठी घरून वेळीच हनघालो िोिो, पण वाटेि
दसु ऱ्याच एका हसांिाने आम्िाला आडवनू हवचारले, 'काय िो,
एवढ्या घाईने िम्ु िी कुठे हनघालाि?'
'मिाराज, आम्िी त्याला खरे िे सागां िाच िो हसिां मला
म्िणाला, 'या वनाचा राजा मी असिाना, िम्ु िी त्या उपटसांभु
भासरु क्याला का म्िणनू वनाचा राजा मानिा?' िू एकटाच
त्याच्याकडे जाऊन साांग की, िझ्ु याि िाकद असली, िर िू
माझ्याशी लढायला ये.' याप्रमाणे बोलनू , त्या हसांिाने माझ्या चार
नािेवाईकाांना त्याच्याकडे ओलीस म्िणनू ठे वनू घेिले व स्विःचा
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हनरोप िम्ु िाला साांगण्याकररिा फक्त मलाच िेवढे इकडे पाठवनू
हदले.'
त्या सशाने साहां गिलेली िी िकीकि त्या भासरु काला खरी
वाटली व त्याच्या अांगाची लािीलािी झाली. रागाने लटलट कापू
लागलेला िो त्या सशाला म्िणाला, 'काय, िो मिामख
ू ि मला असां
म्िणाला? िर मग िू मला आत्ताच त्याच्याकडे घेऊन चल. मी
त्याला नािी ठार के ले िर 'भासरु क' िे नाव लावणार नािी.'
यावर त्याला अहधक हडवचण्यासाठी िो ससा मद्दु ामच
म्िणाला, 'पण मिाराज, त्या हसिां ाची गिु ा, सभोविाली दगडी
िटबांदी असलेल्या एका छोट्याशा वििळ
ु ाकार हकल्ल्याि आिे. िो
के व्िािी त्या हकल्ल्यािील गिु चे ा आश्रय घेऊ शकिो. आहण
हकल्ल्याचां सामर्थयि हकिी असिां, िे काय आपल्याला मी
साांगायला िवां? यद्ध
ु शास्त्रावरील एका ग्रांथा म्िटलां अिे न गजानाां सिस्त्रेण न च लक्षेण वाहजनाम् ।
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यत्कृत्यां साध्यिे राज्ञाां दगु ेणैकेन हसदध्् यहि ॥
(राजाचे जे काम िजार ित्तींच्या हकांवा लाख घोड्याांच्या
सिाय्याने िोऊ शकि नािी, िे काम एका हकल्ल्यामळ
ु े िोिे.)
भडकलेला भासरु क म्िणाला, 'अरे , िो हकल्ल्यािच काय,
पण सप्पािाळाि जरी दडून राहिला, िरी मी त्याला शोधनू ठार
करीन. या बाबिीि शास्त्र असां साांगिां जािमात्रां न यः शत्रांु रोगां च प्रशमां नयेि् ।
मिाबलोऽप िेनैव वहृ द्धांप्राप्य स िन्यिे ॥
(शत्रू काय हकांवा अग्नी काय, हनमािण िोिो न िोिो, िोच
त्याचा नायनाट करावा. एकदा का िो वाढला, की मोठ्या
बलवांिाचािी िो प्राण घेिो.)
परांिु िरीिी ससा मद्दु ाम म्िणाला, 'मिाराज, आपलां म्िणणां
योग्य असलां िरी मला 'राजनीहिशास्त्र' या ग्रथां ािलां एक वचन
आपल्या हनदशिनास आणावांस वाटिां. िे वचन असां आिे91
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अहवहदत्वत्मनः शहक्तां परस्य च समत्ु सक
ु ः।
गच्छन्नहभमख
ु ो नाशां याहि वह्नौ पिङ्गवि् ॥
(शत्रच्ू या व आपल्या सामर्थयािचा अांदाज न घेिा, जो
त्याच्यावर घाईने चालनू जािो, त्याचा अग्नीवर झेप घेणाऱ्या
पिगां ाप्रमाणे नाश िोिो.)
पण लगेच स्विःला सावरल्यासारखे दाखवनू िो ससा
भासरु काला म्िणाला, 'अथािि् िे वचन आपल्यासारख्याला लागू
िोि नािी. कारण देवाांनािी भारी िोण्याएवढां सामर्थयि आपल्या
अांगी असिाना, त्या शेळपटाची आपल्यापढु े डाळ कशी काय
हशजणार?' सशाने के लेल्या स्ििु ीमळ
ु े िवेि िरांगू लागलेला िो
भासरु क मोठ्या ऐटीि त्याच्या पाठोपाठ चालू लागला.
बऱ्याच वेळाने िी हविीर दृष्टीच्या टप्प्याि येिाच ससा त्याला
म्िणाला, 'मिाराज, िोच आपल्या कट्टर शत्रचू ा हकल्ला. आपले

92

पंचतंत्र

नसु िे दरू
ु न दशिन िोिाच, बेट्याने त्या हकल्ल्यािील गिु िे दडी
मारलेली हदसिे.'
भासरु काने त्या हवहिरीजवळ जाऊन आि डोकावनू पाहिले
असिा, आिल्या पाण्याि पडलेले आपलेच प्रहिहबांब हदसले.
आपल्याला आव्िान देणारा िाच िो आपला शत्रू अशा समजिु ीने
त्याने गजिना के ली. हिचा प्रहिध्वनी हनघिाच 'आपला शत्रिू ी
आपल्याकडे पािून गरजिोय, 'असा समज िोऊन, त्याने त्या
प्रहिहबांबावर झेप घेिली आहण त्या पाण्याि थोडा वेळ गटाांगळ्या
खाऊन, भासरु काला अखेर जलसमाधी हमळाली. अशा रीिीने
एका सामान्य शक्तीच्या सशाने आपल्या असामान्य बद्ध
ु ीच्या
जोरावर भासरु काला मारले आहण स्विःचेच नव्िे िर
भहवष्यकाळाि बळी जाणार असलेल्या असांख्य वन्य पशांचू े प्राण
वाचहवले.
िी गोष्ट करटकाला साांगनू दमनक कोल्िा त्याला म्िणाला,
'दादा, मीसद्ध
ु ा माझ्या बद्ध
ु ीच्या सामर्थयािवर हपांगलक व सांजीवक
याांच्या मैत्रीि फूट पाडिो. फक्त िू मला आशीवािद दे.' करटकाने
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'िू िझ्ु या कामाि यशस्वी िो,' असे म्िणिाच दमनक हपांगलकाकडे
गेला व नमस्कार करून चपू चाप उभा राहिला. त्याला िसे उभे
राहिलेले पािून हपगां लकाने हवचारले, 'दमनका, आिाशा िू
माझ्याकडे चक
ु ू निी येि नािीस, िे कसे?'
दमनक बोलू लागला, 'मिाराज, त्या सांजीवकाशी मैत्री
जळ
ु वल्यापासनू आम्िी इिर सवि मत्रां ी जर आपल्या दृष्टीने
कुचकामी ठरलो आिोि, िर उगाच आपल्याकडे यायचे िरी
कशाला? मात्र आिा आपल्यावर व आपल्या राज्यावर सांकट येऊ
पािाि असल्याने, मत्रां ी असलेल्या मला चपू बसनू राििा येि नािी,
म्िणनू मी आपल्याकडे आलो आिे. म्िटलेच आिे ना?'
हप्रयां वा यहद वा िेष्यां शभु ां वा यहद वाऽशभु म् ।
अपष्टृ ोऽहप हििां ब्रयू ात् यस्य नेच्छे त्पराभवम् ॥
(ज्याचा पराभव िोऊ नये असे आपणास वाटिे, त्याला बरे
वाटो वा हिरस्करणीय वाटो, शभु वाटो वा अशभु वाटो, त्याने न
हवचारिाच आपणत्याच्या हििाचे जे असेल िे साांगनू टाकावे.)
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दमनक पढु े म्िणाला, 'मिाराज, आिा मी जे आपल्याला
साांगणार आिे िे सांजीवकाला मात्र साांगू नका. मिाराज, िो
आिाशा मनािनू आपला अहिशय हिरस्कार करिो. िो कालच
मला म्िणाला, 'हपगां लकमिाराजाांना काडीचीिी अक्क्ल नािी.
िेव्िा लवकरच मी त्याांना ठार करीन आहण मी स्विःच या वनाचा
राजा िोईन.'
हपगां लक म्िणाला, 'दमनका, एकिर माझा सजां ीवक असां
बोलणां शक्य नािी आहण समजा दसु रां म्िणजे, िो चक
ु ू न असे
बोलला असला, िरी ज्याला अभय देऊन मी आपला मानला,
त्याला मी कधीिी अिां र देणार नािी. म्िटलचां आिे ना? अनेकदोर्दष्टु ोऽहप कायः कस्य न वल्लभः ।
कुविन्नहप व्यलीकाहन यः हप्रयः हप्रय एव सः ॥
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(अनेक दोर् हकांवा व्याधी याांमळ
ु े त्रासदायक झाले, िरी
आपले शरीर कुणाला हप्रय असि नािी? त्याचप्रमाणे जो हप्रय
असिो, त्याने जरी नको त्या गोष्टी के ल्या, िरी िो हप्रयच राििो.)
'पण मिाराज, जो आपल्या वाईटावर आिे. त्यालािी आपण
आपला मानिा?' असा प्रश्न दमनकाने के ला असिा हपांगलक
म्िणाला, 'बाबा रे उपकाररर्ु यः साधःू साधत्ु वे िस्य को गणु ः ।
अपकाररर्ु यः साधःु स साधःु सहिरुच्यिे ॥
(जो उपकारकत्यािशी चाांगला वागिो, त्याच्या चाांगलेपणाला
काय अथि आिे? आपल्यावर अपकार करणाऱ्याशीिी जो चागां ला
वागिो, िोच खरा साधपु रुु र्, असे सज्जन म्िणिाि.)
दमनक म्िणाला, 'मिाराज, आपले िे िववज्ञान एखाद्या
साधच्ू या िोंडी शोभनू हदसणारे असले, िरी राजाच्या िोंडी शोभनू
हदसणारे नािी. राज्य चालहवण्याच्या दृष्टीने पार हनकामी
96

पंचतंत्र

असलेल्या त्या गविखाऊ सांजीवकाच्या नादी लागनू ,
आपल्यािलां क्षात्रिेज लोप पावू लागलां आिे, राज्याकडे व
सेवकाांकडे आपलां दल
ु े सेवक
ु िक्ष िोऊ लागलां आिे आहण त्यामळ
आपल्याला सोडून इिरि हनघनू जाऊ लागले आिेि. िीच हस्थिी
जर पढु ेिी चालू राहिली, िर मला आपले व आपल्या राज्याचे
भहविव्य आशादायक हदसि नािी. िेव्िा आपण त्या सांजीवकाची
सांगि सोडा. एका ढेकणाच्या सांगिीमळ
ु े मांदहवसहपिणी नावाची ऊ
प्राणास मक
ु ली िी गोष्ट आपल्याला ठाऊक आिे ना?
'नािी, िी गोष्ट मला साांग,' असा आग्रि हपगां लकाने धरिाच
दमनक म्िणाला, 'ऐका-
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गोष्ट नर्र्ी
'संगत धरता दुष्टाची, शाश्वती नुरे िीजर्ताची.'
एका राजाच्या शयनमिालािील पलगां ावरच्या गाद्याहगरद्याि 'मांदहवसहपिणी' नावाची एक पाांढरी ऊ रािाि िोिी. रात्री
राजाला गाढ झोप लागली की, िी िळूिळू त्याचे रक्त हपई व
सख
ु ाि रािी.
एकदा हिच्याकडे 'अहग्नमख
ु ' नावाचा टपोरा ढेकूण आला.
िी त्याला हनघनू जायला साांगू लागिाच, िो म्िणाला, 'बाईसािेब,
घरी आलेल्या अहिथीला मानाने वागवावे, असे आपले धमिशास्त्र
साांगिे. मी आजवर नेभळट माणसाांचे बेचव रक्त प्यायलो, दष्टु ाांच्या
कडू रक्ताची चव घेिली, भडक लोकाांच्या हिखट रक्ताचा आस्वाद
घेिला आहण आबां टशौकीन लोकाच्ां या आबां ट रक्ताचीिी रुची
घेिली. पण गोड गोड पक्वान्नाांवर ज्याचां शरीर पोसलां गेलां आिे,
अशा एखाद्या राजाच्या गोड रक्ताचा मनसोक्त आस्वाद घेण्याची
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माझी इच्छा अजनू अपरु ी राहिली आिे. िी पणू ि व्िावी, म्िणनू मी
आपल्याकडे आलो आिे. िेव्िा आजची रात्र मला इथे आसरा
द्या. बाईसािेब, राव असो, रांक असो, प्रत्येकाला एकदा िरी चागां लां
-चांगु ल खावां -प्यावांस वाटिांच. म्िटलांच आिे ना?' रांकस्य नपृ िेवािहप हजव्िासौख्यां समां स्मिृ म्
िन्मात्रां च स्मिृ ां सारां यदथि यििे जनः ॥
(रांक असो वा राजा असो, सवाांमधे हजभेचे चोचले
परु हवण्याची जागरूकिा सारखीच असिे. या जगाि िीच िर
मिववाची गोष्ट मानली जािे व हिच्यासाठी लोकाांची धडपड
चाललेली असिे.)
अहग्नमख
ु पढु ां म्िणाला, 'बाईसािेब, मला हबलकूल
उिाहवळी नािी. वाटल्यास िम्ु िी प्रथम राजाचे रक्त पोटी-पोटभर
हपऊन घ्या आहण मग त्याला माझ्या िवाली करा. मग िर झाल?ां '
अहग्नमख
ु ाच्या या बोलण्यावर त्या मांदहवसहपिणीचा हवश्वास बसला
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व हिने त्याला लपनू रािण्यासाठी त्या पलांगाचा एक कोपरा
दाखहवला.
िेवढ्याि राजा आला व पलगां ावर पिुडला. त्याला पाििाच,
त्याचे गोड रक्त हपण्याच्या िव्यासामळ
ु े त्या अहग्नमख
ु ािला
उिावळे पणा जागिृ झाला आहण मांदहवसहपिणीला आपण काय
आश्वासन हदले आिे िे हवसरून, त्याने राजाजवळ जाऊन त्याच्या
माांडीचा कडकडून चावा घेिला. स्वभाव कुठे बदलिो? म्िटलांच
आिे ना?स्वभावो नोपदेशेन शक्यिे कििमु न्यथा ।
सिु प्महप पानीयां पनु गिच्छहि शीििाम् ॥
(पाणी जरी हकिीिी िापहवले िरी ज्याप्रमाणे िे पन्ु िा थांड
िोिे, त्याचप्रमाणे हकिीिी जरी उपदेश के ला, िरी स्वभाव बदलणे
अशक्य असिे. )
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त्या अहग्नमख
ु ाने घेिलेल्या चाव्यामळ
ु े एखादी सईु
टोचल्यासारखी वेदना िोऊन, राजा अांथरुणािनू उठला व त्याने
मिालाच्या दरवाजावर पिारा देणाऱ्या सेवकाला िो ढेकूण शोधनू
मारण्याचा िुकूम हदला.
त्या 'राजद्रोिी' ढेकणाला शोधनू मारण्यासाठी त्या सेवकाने
पलगां ावरची अथां रुणे-पाघां रुणे उलटीपालटी करायला सरुु वाि
करिाच, त्या चपळ ढेकणाने पलांगाच्या चौकटीिील फटीि दडी
मारली आहण त्या सेवकाला एका कोपऱ्याि चपू चाप बसलेली
मदां हवसहपिणी हदसली. त्याबरोबर 'िीच ऊ मिाराजाच्ां या माांडीला
चावली असावी,' असा समज िोऊन, त्या सेवकाने हिला हचरडून
टाकले.
िी गोष्ट सागां नू दमनक हपांगलकाला म्िणाला, 'मिाराज, पाणी
जर िापलेल्या लोखांडावर पडले, िर िे वाफारून नािीसे िोिे
आहण िेच पाणी जर स्वािी नक्षत्राि, समद्रु ािील एखाद्या
हशांपल्याि पडले िर िे मोिी बनिे. वाईट व चाांगल्या सांगिीचा
पररणाम असा हभन्नहभन्न िोिो. म्िणनू माझी आपल्याला हवनांिी
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आिे की, आपल्या व राज्याच्या दृष्टीने पणू ि कुचकामी असलेल्या
त्या कपटी व गविखाऊ सांजीवकाच्या सांगिीि आपण हनदान
यापढु े िरी रािू नका. आपल्या माहििीिल्या लोकाांना दरू सारून,
जो परक्याांना जवळ करिो त्याच्यावर - जसा त्या ककुद्रमावर
ओढवला िसा - मरण्याचा प्रसगां ओढविो.'
'िो कसा काय?' असा प्रश्न हपगां लकाने के ला असिा दमनक
साांगू लागला-
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गोष्ट दिार्ी
स्र्िनांना त्यागून िो परक्याकडे िाई,
तो दोन्िीकडून िार खाई
एका वनाि रािणारा 'चांडरव' नावाचा कोल्िा भक्ष्याच्या
शोधाथि भटकिा भटकिा भर रात्री एका नहजकच्या गावाि हशरला
आहण एका रांगाऱ्याच्या घराच्या परसदारी गेला व हनळ्या रांगाने
भरलेल्या एका मोठ्या भाांड्याि पडला. बरीच धडपड के ल्यावर
हनळ्या रांगाने हचबां झालेला िो कोल्िा त्या भाांड्यािनू बािेर पडला
व कुत्रयाांची नजर चक
ु वीि पन्ु िा रानाि गेला.
दसु ऱ्या हदवशी उजाडिाच जेव्िा िो हनळा कोल्िा त्या
वनािील वाघ, हसिां , लाांडगे आहद प्राण्याच्ां या दृष्टीस पडला, िेव्िा
भीिीने पळून जािा जािा िे आपापसाांि म्िणू लागले, 'कोण बरां
असावा िा प्राणी? आपल्याशी िल
ु ना करिा िा जरी आकाराने
लिान असला िरी याचां सामर्थयि जर मोठां असल,ां िर िा
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आपल्याला मारल्याहशवाय कसा रािील? िेव्िा याच्यापासनू दरू
गेललांच बरां. म्िटलांच आिे ना?न यस्य चेहष्टिां हवद्याि् न कुलां न पराक्रमम् ।
न िस्य हवश्वसेि् प्राज्ञो यदीच्छे ि् हश्रयमात्मनः ॥
(आपण सरु हक्षि रािावे असे ज्या सज्ञू ाला वाटि असेल,
त्याने ज्याची वागण्याची रीि, कूळ हकांवा पराक्रम मािीि नािीि,
अशावर कधीिी हवश्वास ठे वू नये.)
याप्रमाणे बोलनू िे वन्य प्राणी पळून जाऊ लागल्याचे पािून,
त्या हनळ्या कोल्ह्याने त्याांच्या या गैरसमजिु ीचा फायदा
उठहवण्याचे ठरहवले. िो त्याांना िाका मारून म्िणाला, 'बाबानां ो,
असे पळून न जािा मी काय साांगिो िे ऐका. या वनािील प्राण्याांना
योग्य असा राजा नसल्याने, ब्रह्मदेवाने कालच मला हनमािण के ले.
'ककुद्रम' असे माझे नाव ठे वले आहण स्वगिलोकीच मला
राज्याहभर्ेक करून, आज पिाटे मला पर्थृ वीवरील या वनाचा राजा
म्िणनू पाठवनू हदले.' त्याच्या या साांगण्यावर हसांिाहद मोठमोठ्या
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बलवान पशांचू ािी हवश्वास बसला व जो िो त्याच्या सेवेला
लागला.
प्रधान या नात्याने हसिां ाने दररोज हशकार करून ककुद्रमाला
दोन वेळा चाांगले माांस खायला आणनू द्यावे, शरीररक्षक म्िणनू
वाघाने त्याचे रक्षण करून भोजनोत्तर त्याला हवडे आणनू द्यावे,
िाररक्षक म्िणनू लाांडग्याने राजाला भेटायला येणाऱ्याजाणाऱ्याांवर हनयांत्रण ठे वावे, असा हदनक्रम सरू
ु झाला.
पण वाघ, हसांि, लाांडगे अशाांसारखे शहक्तशाली प्राणी सेवेला
लागिाच ककुद्रम शेफारून गेला व आपल्या जािभाईनाां िच्ु छ
मानू लागला. वास्िहवक त्याांनी त्याला ओळखले िोिे. पण
'आपलाच एक जािभाई वनाचा राजा म्िणनू हमरविो आिे ना?'
अशा हवचाराने िे गप्प बसले िोिे. परांिु जेव्िा िो स्वकीयाांना िच्ु छ
माननू परक्याांना जवळ करू लागला िेव्िा त्याांनी त्याचे हबांग
फोडण्याचा बेि के ला. त्यानसु ार िे कोल्िे एके हदवशी त्या
ककुद्रमापासनू कािी अांिरावर एकत्र जमले व 'कुई कुई' ओरडू
लागले. त्याबरोबर वाघ, हसांि आहद बड्या पण परक्या प्राण्याांि
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राजा म्िणनू रुबाबाि बसलेल्या ककुद्रमाच्या कानी िी कोल्िेकुई
गेली आहण स्वभावधमािनसु ार उभे रािून व िोंड वर करून 'कुईकुई'
असे ओरडायला सरुु वाि के ली.
त्याच्या त्या कोल्िेकुईमळ
ु े त्याचे खरे स्वरूप उघडे िोिाच,
िे त्याची सेवा करणारे बडे पशू एकमेकाांना म्िणाले, 'अरे , िा िर
एक फालिू कोल्िा आिे! याने मारलेल्या थापा खऱ्या माननू
आपण फसलो व याच्या सेवेि गांिु नू गेलो.' याप्रमाणे बोलनू
क्षणाधािि त्या पशांनू ी त्या ककुद्रमालाच ठार के ले.
िी गोष्ट हपगां लकाला सागां नू दमनक त्याला म्िणाला,
'मिाराज, म्िणनू िम्ु िी त्या ढोंगी व परक्या सांजीवकाला जवळ
करू नका. मी िर म्िणिो, िम्ु िी त्या कपटी गविखाऊला
लवकराि लवकर यमलोकी रवाना करा व हनहििां व्िा.'
'पण दमनका, सांजीवक िा खरोखरच माझ्या वाईटावर आिे
याला परु ावा काय?'
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असा प्रश्न हपांगलकाने के ला असिा दमनक म्िणाला, 'िो
माझ्याशी जे बोलिो िे िर मी आपल्याला साांहगिलेच. हशवाय
त्याचा आपल्याला आजच मारण्याचा हवचार हदसिोय. िो चरून
जेव्िा आपल्याकडे येईल, िेव्िा आपण त्याच्याकडे बारकाईने
पािा. त्याची चयाि उग्र हदसेल, त्याच्या डोळ्याि लाली व क्रूरिा
आढळे ल आहण त्याच्या नाकपडु ् या क्रोधाने थरथरि असल्याचे
हदसनू येईल. आिा एवढे परु ावे हमळाल्यावरिी जर आपण त्याला
ठार मारले नािी, िर आपण व आपले दैव. मी िरी आपल्याला
आणखी हकिी सावध करणार?'
अशा िऱ्िेने हपांगलकाचे मन सांजीवकाहवरुद्ध पार कलहु र्ि
करून दमनक हनघाला. िो बऱ्याच अिां रावर चरि असलेल्या
सांजीवकाकडे हचांिाग्रस्ि चेिऱ्े याने गेला. त्याला पाििाच त्याचे
सिु ास्य मद्रु ने े स्वागि करून सांजीवक म्िणाला, 'वा! दमनका,
आज माझ्याकडे येऊन िू मला धन्य के लेस. म्िटलच
ां आिे ना?िे धन्यास्िे हववेकज्ञास्िे सभ्या इि भिू ले ।
आगच्छहन्ि गिृ े येर्ाां कायािथां सह्रु दो जनाः ॥
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(आपले िेिु सफल करून घेण्याच्या उद्देशाने ज्याांच्या घरी
हमत्रमांडळी येि राििाि, िेच लोक या जगाि धन्य, हववेकी व सभ्य
िोि.)
याप्रमाणे स्वागि करून सांजीवकाने दमनकाला त्याचे क्षेम
हवचारले असिा, दमनक मद्दु ाम हखन्नपणे म्िणाला, 'अरे हमत्रा,
ज्याचे भहवष्य सविस्वी धन्याच्या मजीवर अवलबां नू असिे, असा
सेवक कधी सख
ु ी असिो का? वास्िहवक सेवक िा जरी हजवांि
असला िरी िो मेल्यािच जमा असिो. म्िटलांच आिे ना?जीवन्िोऽहप मिृ ाः पञ्च श्रयू न्िे हकल भारिे ।
दररद्रो व्याहधिो मख
ू िः प्रवासी हनत्यसेवकः ॥
(दररद्री, रोगजजिर, मख
ू ि, प्रवासी व नेिमी सेवेि गांिु लेला, िे
पाचजण हजवांि असनू िी मेल्याि जमा असल्याचे जे मिाभारिाि
म्िटले गेले आिे िे खरे आिे.)
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सेवा श्ववहृ त्तराख्यािा यैस्िैहमिर्थया प्रजहल्पिम् ।
स्वच्छन्दां चरहि श्वात्र सेवकः परशासनाि् ॥
(सेवावत्तृ ीला म्िणजे दसु ऱ्याच्या नोकरीला जे 'श्वानवत्तृ ी असां
म्िटलां जािां, िे चक
ु ीन म्िटलां जािां. कारण कुत्रा िा हनदान
स्विःच्या इच्छे नसु ार इकडे हिकडे सच
ां ार िरी करू शकिो. पण
सेवकाला मात्र दसु रा साांगेल त्याप्रमाणे वागावे लागेल.)
सांजीवकाने प्रश्न के ला, 'अरे , पण िू काय साधासधु ा सेवक
आिेस? िू राजसेवक व त्यािनू मत्रां ी आिेस. िेव्िा िल
ु ा दःु खी
असण्याचां काय कारण?'
हखन्न स्वराि दमनक म्िणाला, 'बाबा रे , राजसेवक आिे
म्िणनू च अहधक दःु खी आिे. राजसेवकाचां दैव राजाच्या
लिरीबरोबर उलटांसल
ु टां िोि असिां. िझु ीच गोष्ट घे ना! कालपयांि
िझ्ु यावर प्रेमाचा वर्ािव करणारे मिाराज, िझु ा कािी एक अपराध
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नसिा, आज िल
ु ा हजवे मारायला ियार व्िावे, िा काय न्याय
झाला?'
दमनकाच्या या हवधानामळ
ु े पार िादरून जाऊन सजां ीवकाने
हवचारले, 'काय म्िणिोस काय दमनका? मिाराज मला हजवे
मारणार आिेि? आहण िे का?'
दमनक म्िणाला, 'अरे , राजाने व पावसाने झोडपले िर कारण
हवचारायचे असिे का? त्याांची लिर िेच त्याचे कारण. 'आपण
सांजीवकाला मारून, आपल्या सवि पररवाराला मेजवानी देणार
आिोि, 'असां िे नक
ु िेच मला म्िणाले, म्िणनू िल
ु ा साांगावयास
आलो. वास्िहवक राजाने हवश्वासाि घेऊन साांहगिलेली गोष्ट
मांत्रयाने बािेर फोडणे िे पाप आिे. धमिशास्त्रच मळ
ु ी असां साांगि
कीयो मन्त्रां स्वाहमनो हभन्द्यात्साहचव्ये सहन्नयोहजिः ।
स ित्वा नपृ कायां िि् स्वयां च नरकां व्रजेि् ॥
111

पंचतंत्र

(जो मांत्री धन्याचे म्िणजे राजाचे रिस्य बािेर फोडिो, िो त्या
राजाच्या कायािची िर िानी करिोच, पण त्यायोगे स्विःिी नरकाि
जािो.)
'िेव्िा हमत्रा सांजीवका, वास्िहवक िे गहु पि मी िल
ु ा
साांगायलाच नको िोिां पण के वळ माझ्यावर हवश्वास ठे वनू िू
हपगां लकमिाराजाांकडे गेलास व त्याच
ां ा हमत्र बनलास म्िणनू
िझ्ु यावर आलेल्या प्राणसांकटाची िल
ु ा कल्पना देणे िे मी माझे
अहधक श्रेष्ठ कििव्य मानले व िे गहु पि िझ्ु यापाशी उघड के ले.'
'पण हपगां लकमिाराजाांच्या डोक्याि आलेला िा घािक
हवचार त्याांनी काढून टाकावा यासाठी िू त्याांना कािी साांगनू पाहिले
नािीस का?' असा प्रश्न सांजीवकाने के ला असिा कपटी दमनक
त्याला साळसदू पणे म्िणाला, 'मी सवि िऱ्िेने प्रयत्न के ले, पण िे
मला म्िणू लागले, 'अरे दमनका, िो सांजीवक िा कािी झाले िरी
गविखाऊ आहण आपण माांसािारी. िेव्िा त्याच्याशी मैत्री
ठे वण्याऐवजी त्याला शत्रु मानणे, िेच शिाणपणाचे नािी का?
आहण शत्रु म्िटला म्िणजे, त्याला जरी स्विःची मल
ु गी हदलेली
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असली िरी त्याचा हनःपाि करणे िे माझ्यासारख्या क्षहत्रयाचे
कििव्य आिे.' हपांगलकमिाराज असे बोलल्यावर माझे काय
चालणार?'
सांजीवक म्िणाला, 'एका अथी हपांगलकाचां म्िणण खरां आिे.
त्याच्याशी मी मैत्री के ली िी माझीच चक
ू झाली. म्िटलेच आिे
ना?
ययोरे व समां हवत्तां ययोरे व समां कुलम् ।
ियोमैत्री हववािि न िु पष्टु हवपष्टु ्योः ॥
(ज्याांची आहथिक पररहस्थिी सारखी असिे व ज्याांचे कुल
िोलामोलाचे असिे त्याच्ां यािच मैत्री व हववाि जळ
ु ू न येिाि,
हवर्माांि जळ
ु ून येि नािीि.)
यावर सांभाहविपणाचा आव आणनू दमनकाने हवचारले,
'सजां ीवका, िचू एकदा िझ्ु या प्रभावी वाणीने मिाराजाच
ां ा
िझ्ु याबद्दलचा राग घालवनू टाकण्याचा प्रयत्न का करीि नािीस?'
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ििाशपणे सांजीवक म्िणाला 'दमनका, त्याचा कािी उपयोग
िोणार नािी. कारणहनहमत्तमहु द्दश्य हि यः प्रकुप्यहि ।
ध्रवु ां स िस्यापगमे प्रशाम्यहि ।
अकारणिेर्परो हि यो भवेि् ।
कथां नरस्िां पररिोर्हयष्यहि ॥
(जो कािी कारणास्िव रागाविो, िो िे कारण दरू के ले की
लगेच शाांि िोिो. पण जो कािीएक कारण नसिाना िेर् करिो वा
रागाविो-अशा परुु र्ाचे समाधान कसे करायचे?)
'िेव्िा दमनका, एकिर मी त्या हपगां लकाचे मन वळहवण्याचा
हकिीिी प्रयत्न के ला िरी िे वळणार नािी आहण दसु रे म्िणजे
समजा, त्याचे मन यदाकदाहचि वळले, िरी ज्याप्रमाणे त्या
क्रथनक नावाच्या सज्जन उांटाचा त्या कपटी कावळा, कोल्िा
आहद त्याच्याच सिकाऱ्यानां ी बळी घेिला, त्याचप्रमाणे
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हपांगलकाचे कान फांु कणारे 'पापग्रि' आज ना उद्या माझािी बळी
घेिल्याहशवाय रािणार नािीि.'
'बळी घेिल्या गेलेल्या त्या क्रथनक उांटाची गोष्ट काय आिे?'
अशी पच्ृ छा दमनकाने के ली असिा सांजीवक म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट अकरार्ी
'दुष्टांचे बोलणे असे गोडे,
पण त्यार्र भाळणारा फशी पडे.'
एका वनाि 'मदोत्कट' नावाचा एक हसांि रािाि िोिा. त्याच्या
अनयु ायामां ध्ये हचत्ता, कोल्िा व एक कावळा िे हिघे प्रमख
ु िोिे.
एकदा आपल्या अनयु ायासां ि िो मदोत्कट हसिां वनाि हफरि
असिा, त्याला एक उांट हदसला. िो उांट मळ
ू िाांड्यापासनू अलग
पडून, भटकि भटकि, चक
ु ू न त्या वनाि आला िोिा. मदोत्कटाने
त्यापवू ी कधीिी उांट पाहिलेला नसल्याने त्याने हवचारले, 'िा प्राणी
कोण आिे आहण िा वनािच रािािो, की लोकाांच्या आधाराने
गावाि राििो?'
कावळा म्िणाला, 'मिाराज, याला उांट असे म्िणिाि. िा
माणसाांि रािािो व त्याांची ओझी वािण्याची कामे करिो. याचे
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मासां फार रुचकर असिे. आपण याला मारलेि, िर िीन-चार
हदवस आपली सवाांचीच चांगळ उडेल.'
मदोत्कट म्िणाला, 'कावळोबा, िम्ु िाला खाण्याहशवाय दसु रे
कािीच सचु ि नािी का? वास्िहवक, िो त्याचे भाईबांद सोडून
आपल्याकडे आलेला आिे, िेव्िा त्याला अभय देणे, िे आपले
पहवत्र कििव्य आिे. म्िटलच
ां आिे ना?न गोप्रदानां न मिीप्रदानां न चान्नदानां हि िथा प्रधानम् ।
यथा वदन्िीि बधु ाः प्रधानां सविप्रदानेष्वभयप्रदानम् ॥
(गाईचे दान नव्िे, भमू ीचे दान नव्िे, हकांवा अन्नदानिी िेवढे
मिववाचे नव्िे, एवढे अभयदान िे सवि दानाांमध्ये श्रेष्ठ आिे, असे
सज्ञू म्िणिाि.)
खद्दु मदोत्कटच असे म्िणाल्यामळ
ु े कावळा, कोल्िा व हचत्ता
िे हिघेिी गप्प बसले आहण मदोत्कटाच्या आज्ञेवरून िे त्या
उांटाला घेऊन त्याच्याकडे आिे. मदोत्कटाने त्या उांटाची आस्थेने
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चौकशी करून त्याला अभय हदले व आपल्या पररवाराि सामील
करून घेिले. मग िो क्रथनक नावाचा उांट त्या रानाि उगवलेल्या
पाचसू ारख्या गविावर आपला उदरहनवािि मोठ्या सख
ु ाि करू
लागला. पण, या उांटाला मारून त्याच्या रुचकर माांसाचा आस्वाद
घेण्याऐवजी, आपल्या वनराजाने त्याला अभय हदले, िी गोष्ट
कावळा, कोल्िा व हचत्ता याांच्या मनाि सलि राहिली.
एके हदवशी त्या मदोत्कट हसांिाची, त्याच वनािील एका
उन्मत्त ित्तीशी झांजु झाली, आहण िीि त्या ित्तीचा सळ
ु ा लागनू ,
मदोत्कटाला जबर जखम झाली. त्यामळ
ु े आजारी पडून,
त्याच्यावर गिु िे पडून रािाण्याची पाळी आली.
मदोत्कटाचे हशकारीसाठी बािेर जाणे बांद झाल्यामळ
ु े,
त्याच्याबरोबरच त्याच्या पररवारािील हचत्ता, कोल्िा व कावळा
आहद पशपु क्ष्याांची उपासमार िोऊ लागली. अशा हस्थिीि एकदा
मदोत्कट त्यानां ा म्िणाला, 'बाबाांनो, सध्या मला कािी
हशकारीसाठी बािेर पडिा येि नािी. िेव्िा िम्ु िी जर एखाद्या
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प्राण्याला फसवनू माझ्या गिु िे आणलेि, िर इथल्या इथे मी त्याची
हशकार करीन आहण माझ्या भक
ु े बरोबरच िमु चीिी भक
ू भागवीन.'
मदोत्कटाने याप्रमाणे साांगिाच, हचत्ता, कोल्िा व कावळा िे
हिघेिी हिथनू हनघनू वनाि गेले व श्वापदाचा शोध घेऊ लागले.
बराच प्रयत्न करूनदेखील 'हशकार' दृहष्टपथाि न आल्याने कोल्िा
आपल्या दोघा साथीदारानां ा म्िणाला, 'उांटासारखा चवदार प्राणी
िािाशी असिाना, मिाराज त्यालाच का मारीि नािीि? त्याला
मारले असिे, िर चार-दोन हदवस त्याचे माांस आपल्याला
पोटीपोटभर झाले असिे.'
कावळा म्िणाला, 'मलािी िसेच वाटिे. पण मिाराज पडले
धाहमिक. िेव्िा अभय हदलेल्या त्याला िे कसे मारिील?'
कोल्िा बोलू लागला, 'िे पिा, जे स्विःला 'धाहमिक' म्िणवनू
घेिाि ना, िे स्विःच्या सोयीचे असे धमिग्रांथािले आधार घेऊन,
िमु च्या आमच्या सविसामान्याांप्रमाणेच मनःपिू वागि असिाि.
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िेव्िा मी एकटाच मिाराजाांकडे जािो आहण धमाििले आधार
देऊनच त्या उांटाला मारण्याबाबि त्याांची सांमिी हमळविो.'
हचत्ता व कावळा याांना असे आश्वासन देऊन व त्याांना िे िोिे
त्याच हठकाणी थाांबायला साांगनू , िो कपटी कोल्िा मदोत्कटाकडे
मांदगिीने गेला व त्याला म्िणाला, 'मिाराज, आम्िी हिघाांनी शोध
घेऊनिी आम्िाला हशकार हमळाली नािी आहण भक
ु े ने शहक्तिीन
झाल्यामळ
ु े हशकारीच्या शोधाथि आणखी भटकण्याएवढे आिा
आमच्या अांगाि त्राणिी राहिले नािी. अशा हस्थिीि आपण त्या
हनरुपयोगी क्रथनक उांटालाच मारून खाल्ले िर?'
मदोत्कट म्िणाला, 'अरे नीचा, काय बोलिोस िू िे? ज्याला
मी अभय हदले आिे, त्यालाच मी मारून खाऊ? धमािच्या हवरुद्ध
अशी िी गोष्ट मी कदापीिी करणार नािी.'
कोल्िा बोलू लागला, 'मिाराज, आपल्यासारख्या
धमिवीराला मी अधाहमिक कृत्य करायला कसा साांगेन? पण समजा,
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मिाराजाचां े भक
ु े मळ
ु े जाऊ पािणारे प्राण वाचहवण्यासाठी जर त्या
स्वामीभक्त क्रथनकानेच प्राणापिण करण्याची इच्छा व्यक्त के ली
आहण त्याची इच्छा जर हचवयाने व मी पणू ि करण्याि मदि के ली,
िर आपण त्या क्रथनकाचे माांस खाल ना? कारण त्यामळ
ु े
क्रथनकासारख्या हनष्ठाविां सेवकाची पहवत्र इच्छा पणू ि के ल्याचे
धमिकृत्य आपल्या िािनू घडेल आहण धन्याचे प्राण
वाचहवण्यासाठी प्राणापिण करण्याचे धमिकृत्य त्या क्रथनकाकडून
घडल्यामळ
ु े , त्यालािी मरणोत्तर स्वगि हमळे ल.'
भक
ु े ल्या मदोत्कटाने उत्तर हदले, 'िा िमु चा मागि धमािला
धरून असल्याने, मी त्याचे माांस आनांदाने खाईन. कुणीकडून िरी
क्रथनकाला मरणोत्तर स्वगि हमळावा अशीच माझी इच्छा आिे.'
मदोत्कटाने िशी ियारी दाखहविाच, त्या पािाळयांत्री
कोल्ह्याच्या पायाि जोर आला. िो वेगाने आपले सिकारी कावळा
व हचत्ता याांच्याकडे गेला व त्याच्ां या कानाि कािीिरी कुजबजु ला.
मग िे हिघेिी दरू वरच्या एका कुरणाि चरि असलेल्या
क्रथनकाकडे गेले.
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हिथे जािाच कोल्िा त्या उांटाला म्िणाला, 'हमत्रा, भक
ु े ने
व्याकुळ झालेले मदोत्कटमिाराज अखेरच्या घटका मोजि आिेि.
अशा वेळी आपण त्याांच्याकडे जाऊन त्याांना, 'िम्ु िी आम्िाला
मारून खा, पण िमु चे प्राण वाचवा,' असे साहां गिले पाहिजे.
मदोत्कटमिाराज आपल्याला मारून खाणे शक्य नािी. िेव्िा
त्यानां ा नसु िे िसे सागां ायला काय िरकि आिे? म्िणनू आपण
चौघेिी त्याांच्याकडे आिाच जाऊ या.' िो कोल्िा याप्रमाणे
बोलल्यावर िो स्विः, कावळा व उांट असे चौघेिी मदोत्कटाकडे
गेले व त्याला नमस्कार करून उभे राहिले.
मग िो कावळ मदोत्कटाला म्िणाला, 'मिाराज, गेल्या िीनचार हदवसाांि पोटाि माांसाचा कणिी न गेल्याने, आपले प्राण
जाण्याची पाळी आली आिे. अशा हस्थिीि आपण मागेपढु े न
पाििा हनःशांकपणे मला मारून खावे व स्विःचे प्राण वाचवावे.
त्याि माझेिी हिि आिे. कारणस्वाम्यथे यस्त्यजेि् प्राणान् भत्ृ यो भहक्तसमहन्विः ।
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परां स पदमाप्नोहि जरामरणवहजििम् ॥
(भहक्तयक्त
ु मनाने जो सेवक स्वामीसाठी आपले प्राण देिो,
त्याला वद्धृ त्व व मत्ृ यु याांच्यापासनू मक्त
ु अशा अढळपदाचा लाभ
िोिो.)
त्या कावळ्याचे िे बोलणे पणू ि िोिे न िोिे, िोच त्याला
बाजल
ू ा सारून कोल्िा त्या हसांिाला म्िणाला, 'मिाराज, या
कावळ्याला खाऊन आपले पोट कसे काय भरणार? िेव्िा आपण
मलाच मारून खावे व माझे जीवन धन्य करावे.'
मग त्या कोल्ह्याशी मागे ढकलनू हचत्ता पढु े व मदोत्कटाला
म्िणाला, 'मिाराज, या कावळ्याला खाऊन आपल्या पोटाि
कोकलि असलेले भक
ु े चे कावळे कािी िप्ृ िोणार नािीि आहण
आपल्याप्रमाणेच नख्याांनी हशकार करणारा िा कोल्िा आपल्याच
सांस्कृिीचा असल्याने, याला आपण मारून खाणेिी योग्य नािी.
िेव्िा आपण मलाच मारून खावे आहण योग्यानां ािी मरणोत्तर जी
गिी हमळि नािी, िी गिी हमळण्याची सांधी देऊन मला धन्य
करावे.'
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कावळा, कोल्िा व हचत्ता याांनी प्राणापिण करण्याची ियारी
दशिहवली असिानािी मदोत्कटाने त्याांना मारून खाल्ले नािी; मग
मला िर अभय हदले असल्याने, िो मारणे शक्य नािी, अशी
समजिू िोऊन क्रथनक उांटिी पढु े सरसावला व मदोत्कटाला
म्िणाला, 'मिाराज, हचत्ता िासद्ध
ु ा आपल्याप्रमाणेच नख्याांनी
हशकार करणारा असल्याने, िो आपल्याच सस्ां कृिीिला आिे.
िेव्िा त्याला न मारिा, आपण मलाच मारून खावे व मला
मरणोत्तर उत्तम गिीचा धनी करावे.' क्रथनक याप्रमाणे बोलिाच,
कोल्िा व हचत्ता यानां ी त्याच्यावर झडप घेऊन त्याला ठार मारले
आहण मग मदोत्कटासि त्या सवाांनी त्याचे माांस अगदी चवीने
खाल्ले...''
िी गोष्ट साांगनू सजां ीवक दमनकाला मारले, 'िेव्िा हमत्रा,
िझ्ु या म्िणण्याप्रमाणे जरी मी त्या हपांगलकाची समजिू घालनू ,
त्याच्या मनाि माझ्याहवर्यी हनमािण झालेला गैरसमज दरू के ला,
िरी त्याच्याभोविी वावरणारे दष्टु सल्लागार त्याचे मन पन्ु िा
कोणत्यािी रीिीने कलहु र्ि करिील व माझा घाि करिील.
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त्यामळ
ु े हपांगलकाशी पन्ु िा स्नेिसांबांधी जोडण्याि अथि नािी. कारण
म्िटलांच आिे. गध्रृ ाकारोऽहप सेव्यः स्यात् िसां ाकारै ः सभासदैः
िसां ाकारोहप सन्त्याज्यो गध्रृ ाकारै ः स िैनिपृ ः ॥
(भोविालच्या पररवारािील लोक िे जर िसां ाांप्रमाणे
असिील, िर हगधाडाप्रमाणे असलेल्या राजाच्या सेवेि रिावे, पण
भोविालच्या पररवारािील लोक िे जर हगधाडाप्रां माणे असिील,
िर िसां ाप्रमाणे असलेल्या राजाच्यािी सेवेि रािू नये.)
'हशवाय िे दमनका, दष्टु ाबद्दल बोलायचां झालां िर िो एक
मिाभयांकर सपिच आिे. म्िटलच
ां आिे ना?अिो खलभजु ङ्गस्य हवपरीिो वधक्रमः ।
कणे लगहि चैकस्य प्राणैरन्यो हवयज्ु यिे ॥
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(अिो, खलरूपी सपािची दसु ऱ्याांना मारण्याची रीि मोठी
अजब असिे. िो एकाच्या कानाला दश
ां करिो. िर दसु ऱ्याचा प्राण
घेिो.)
ह्या सांजीवकाची व हपांगलकाची झांजु सरू
ु झाली आहण त्याि
एकमेकाांवर आरोप-प्रत्यारोप करीि असिा, त्याांच्यापैकी
एखाद्याने, मी त्याला दसु ऱ्याहवरुद्ध उठवल्याची गोष्ट उघड के ली,
िर हपांगलक आपल्याला ठार मारल्याहशवाय रािणार नािी,
त्यापेक्षा या सांजीवकाला दरू च्या रानाि जायला साांगणे अहधक
बरे ! असा हवचार करून दमनक त्याला म्िणाला, 'सजां ीवका, मला
वाटिे िू हपांगलकमिाराजाांपासनू िझु े रक्षण करण्यासाठी दसु ऱ्या
एखाद्या वनाि हनघनू जावेस.'
सजां ीवक म्िणाला, 'नािी दमनका, मी या वनािनू दसु ऱ्या
वनाि गेलो, िरी पररहस्थिीि फारसा फरक पडणार नािी. कारण मििाां योऽपराध्येि दरू स्थोंऽस्मीहि नाश्वसेि् ।
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दीघो बहु द्धमिो बािू िाभ्याां हिसां हि हिसां कम् ॥
(थोरामोठ्याांचा ज्याने अपराध के ला, त्याने 'आपण दरू
आिोि म्िणजे सरु हक्षि आिोि, अशा हवश्वासावर रािू नये, कारण
बहु द्धवांिाचे बािू फार दरू वरपयांि पोिोचिाि आहण त्याांच्या
सिाय्याने िो अपराध्याला मारू शकिो.)
'िेव्िा दमनका, समजा हपांगलकाशी लढिा लढिा मला मरण
आले, िरी मी िे पत्करीन, पण पळून दसु ऱ्या रानाि जाणार नािी.'
सजां ीवकाने हपगां लकाशी लढण्याचा के लेला हनधािर त्याने
बदलावा म्िणनू दमनक त्याला म्िणाला, 'हमत्रा, हनणिय घेण्याि िू
अशी उिाहवळी करू नकोस. ज्याच्याशी आपल्याला लढायचे
आिे, त्या शत्रश
ू ी अगोदर िाकद ओळखनू , मगच त्याच्याशी
लढायचे की नािी, याबद्दलचा हनणिय घ्यावा. नािीिर त्या
हटटव्याकडून पराभिू िोण्याचा प्रसांग जसा समद्रु ावर आला, िसा
प्रसगां िझ्ु यावर यायचा.'
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'िो कसा काय?' असा प्रश्न सांजीवकाने हवचारला असिा,
दमनक साांगू लागला-
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गोष्ट बारार्ी
'िो न ऐके जिताचे बोलणे, त्याच्या नजशबी ठोकरा खाणे!
सागरिीरी हटटवा - हटटवीचे एक जोडपे रािाि िोिे. एकदा
हटटवी लाजि मरु कि हटटव्याला म्िणाली, 'ऐकल का? मला
हदवस गेलेि. िेव्िा मला अांडी घालण्याच्या दृष्टीने एखादे सरु हक्षि
हठकाण िम्ु िी शोधनू काढा.'
हटटवा म्िणाला, 'कािां े, अगां समद्रु हकनाऱ्यासारखां िवेशीर
हठकाण सोडून, अांडी घालण्यासाठी दरू च्या हठकाणी जाण्याचां
काय कारण?ां िू या हकनाऱ्यालगिच्या पळ
ु णीिच अडां ी घाल.'
हटटवी म्िणाली, 'पण पनु वेला या समद्रु ाला नेिमीपेक्षा
अहधक भरिी आली आहण याच्या लाटाांबरोबर याने माझी अांडी
वािून नेली, िर काय करू?'
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हटटवा िसनू म्िणाला, 'हप्रये, िम्ु िा बायकाांची जाि अिी
हभत्री. अगां आपल्या अांड्याांना िाि लावण्याची त्या समद्रु ाची काय
हबशाद लागिे?'
त्या हटटव्याचे िे बोलणे ऐकून, त्या समद्रु ाने मद्दु ामच हटटवीने
अांडी घािल्यावर िी लाांबहवण्याचे ठरहवले. िो मनाि म्िणाला,
'ज्या परुु र्ाांचे िेज घराबािेरच्या जगाि कुठे च पडि नसिे, त्याणां ा
घराि बायकापोराांसमोर पावलोपावली आपल्या मोठे पणाचे
प्रदशिन करण्याची वाईट खोड असिे. िेव्िा हनदान या हटटव्याची
हमजास उिरहवण्यासाठी िरी, या हटटवीची अडां ी लाबां वायलाच
िवीि.'
मग पिीच्या साांगण्यानसु ार हटटवीने सागरहकनारीच्या
वाळवटां ाि अडां ी घािली, आहण एके हदवशी िी दोघे भक्ष्याच्या
शोधाथि दरू वर गेली असिा, समद्रु ाने पनु वेच्या मिाभरिीची सांधी
साधनू , आपल्या लाटाांच्या िािानां ी िी अडां ी लाबां हवली.
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परि आल्यावर जेव्िा आपली अांडी समद्रु ाने पळवनू नेली
असल्याचे त्या हटटवीला आढळून आले, िेव्िा आकाांि करीि िी
हटटव्याला म्िणाली, 'िम्ु िाला परोपरीने सागां नू िी िम्ु िी माझे ऐकले
नािी, म्िणनू आपल्यावर िा प्रसांग ओढवला. दसु रे लोक हििाचे
सागां ि असिानािी, जे आपल्याच िेक्यानसु ार वागिाि, िे काठी
सोडल्यामळ
ु े आकाशािनू खाली पडून मेलेल्या कासवाप्रमाणे
नाश पाविाि?'
िी कासवाची गोष्ट काय आिे, 'अशी पच्ृ छा हटटव्याने के ली
असिा, आपले रडणे िात्परु िे थाबां वनू हटटवी म्िणाली, 'ऐका-
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गोष्ट तेरार्ी
'प्रसंगाचे ठे र्ार्े भान अन्यर्ा करून घ्यार्े नुकसान.'
एका सरोवराि कांबग्रु ीव नावाचे एक कासव रािाि िोिे.
त्याच सरोवराि जलहविार करण्यासाठी सांकट व हवकट या नावचे
दोन िसां े येि व अधनु मधनू त्या कासवाला देवाहदकाांच्या बोधप्रद
गोष्टी सागां ि. सध्ां याकाळ व्िायला आली; की िे िसां दरू च्या
झाडाांवर असलेल्या आपल्या घरट्याांकडे हनघनू जाि.
एका वर्ी पाऊस न पडल्याने िे सरोवर आटले. िेव्िा िे िसां
त्या कासवाला म्िणाले, 'कांबग्रु ीवा, या िळ्याि आिा बव्िश
ां ी
हचखलच उरला आिे. उद्या िे िळे कोरडे ठणठणीि झाले की, िझु े
काय िोणार, याची आम्िाला हचांिा लागली आिे. आम्िी दोघे
पाण्याने िडु ु ांब भरलेल्या दसु ऱ्या एका दरू च्या सरोवराकडे
जलहविारासाठी जाऊ शकिो. पण िू कुठे जाणार?'
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िे कासव म्िणाले, 'मी कधीिी उद्याची हचांिा करीि नािी.
पण िम्ु िीच हवर्य काढलाि म्िणनू साांगिो- िम्ु िी बेिशीर
लाबां ीची एक काठी घेऊन या. मी त्या काठीचा मध्यभाग माझ्या
िोंडाि घट्ट पकडिो. मग िम्ु िी दोघे त्या काठीचे एके क टोक
िमु च्या चोचीि घट्ट धरा व उडि उडि मला त्या भरपरू पाणी
असलेल्या सरोवराि नेऊन सोडा.'
िे िसां म्िणाले, 'कांबग्रु ीवा, िू यक्त
ु ी िर नामी शोधनू
काढलीस. पण आम्िी दोघे िवेिनू उडि असिाना, िू कुठल्यािी
पररहस्थिीि िोंड मात्र उघडू नकोस. नािीिर उांचावरून जहमनीवर
जोराि आदळशील व फुकट मरून जाशील.' यावर िे कासव
म्िणाले, 'हमत्रानां ो, माझी हचिां ा विायला मी समथि आिे.' मग त्या
िसां ाांनी एक काठी आणली. त्या कासवाने हिला मध्यभागी िोंडाि
घट्ट पकडली, आहण त्या िसां ाांपैकी प्रत्येकाने हिचे एके क टोक
चोचीि दाबनू धरून आकाशाि भरारी घेिली.
अशा िऱ्िेने िे िसां त्या कासवासि िवेिनू उडि उडि एका
गावावरून चालले असिा, त्याांना त्या गावािल्या गावकऱ्याांनी
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पाहिले व िे गावकरी एकमेकाांना हवचारू लागले, 'काय िो, िे दोन
िसां वाटोळे वाटोळे असे जे कािीिरी घेऊन चालले आिेि, िे काय
असेल?'
िे त्याांचे शब्द कानी पडिाच त्या कासवाने, त्या िसां ाांना,
'हमत्रानां ो, त्या मख
ू ि गावकऱ्याांना, मी कासव आिे िी साधी
गोष्टसद्ध
ु ा कळू नये?' असे हवचारण्याकररिा िोंड उघडले,
त्याबरोबर - काठीचा आधार सटु ल्यामळ
ु े - िे कासव आकाशािनू
जहमनीवर कोसळून हछन्नहवहच्छन्न झाले.' िी गोष्ट साांगनू हटटवी
हटटव्याला म्िणाली, 'त्या िसां ाांनी साांहगिलेली हििाची गोष्ट साांगनू
दल
ु े त्या कासवाचा असा दारूण शेवट झाला.'
ु िहक्षल्यामळ
िी हटटवी पढु ां म्िणाली, 'उद्याची हचिां ा आज कशाला
करायची? हकांवा 'माझी हचांिा वािायला मी समथि आिे,' असे
म्िणनू बेसावध कधीिी रािू नये. िसे बेसावध राहिल्यामळ
ु ेव
आपले भहवष्य नहशबावर सोपहवल्यामळ
ु े च त्या 'यद्भहवष्य'
नावाच्या माशावरिी प्राण गमावण्याचा प्रसांग आला.'
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'िी गोष्ट काय आिे?' असे त्या हटटव्याने मोठ्या उत्कांठे ने
हवचारले असिा, हटटवी म्िणाली, 'नीट ऐका-
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गोष्ट चौदार्ी
नजशबाचे तट्टू पार्लास अडे,
तर प्रयत्नाचा घोडा चौखूर दौडे.
एका सरोवराि अनागिहवधािा, प्रत्यत्ु पन्नमिी, व यद्भहवष्य
या नावाचे िीन मासे आपापल्या बांधबु ाधां वासां ि रािाि िोिे.
त्याांच्यापैकी 'अनागिहवधािा' िा मासा भहवष्यकाळाि सांकट
येण्याची शक्यिा हदसिाच, त्या सांकटािनू सिीसलामि सटु ण्याची
अगोदरच उपाययोजना करी. 'प्रत्यत्ु पन्नमिी' िा - आयत्या वेळी
का िोईना - यक्त
ु ी लढवनू , आलेल्या सांकटािनू सख
ु रूपपणे बािेर
पडण्याि यश हमळवी; िर हिसरा 'यद्भहवष्य' िा मासा 'नहशबाि
असेल िे िोईल' असे म्िणनू स्वस्थ बसनू रािी.
एके हदवशी सांध्याकाळी, कािी कोळी, दसु ऱ्या एका
सरोवरािले मासे पकडून, िे िीन मासे रिाि असलेल्या
सरोवराच्या काठाने चालले असिा, त्याांना िे मासे हदसले. िे पािून
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िे कोळी आपापसाांि म्िणाले, 'वाः! के वढे मोठमोठे मासे आिेि
या िळ्याि! सध्या आपल्यापाशी भरपरू मासे असल्याने, व आिा
अधां ारूनिी लागले असल्याने, आपण उद्या सकाळी या िळ्याकडे
येऊ व इथल्या माशाांना पागवनू नेऊ.'
कोळ्याचां े िे बोलणे एखाद्या वज्राघािासारखे कानी पडिाच,
अनागिहवधािा मासा त्या सरोवरािल्या माशाांना जवळ बोलावनू
घेऊन म्िणाला, 'िे कोळी जे बोलले िे ऐकलेि ना? िेव्िा आपण
सवाांनी आत्ताच्या आत्ता दसु ऱ्या जवळच्या िळ्याच्या आश्रयाला
गेले पाहिजे. नािीिर िे कोळी उद्या सकाळी येिील आहण पाण्याि
जाळी टाकून, खाण्यासाठी वा हवकण्यासाठी आपणा सवाांना
पकडून नेिील. िेव्िा या सक
ां टािनू आपला बचाव करण्यासाठी
अगोदरच उपाय योजलेला बरा. म्िटलांच आिे अशक्तैबिहलनः शत्रोः कििव्य प्रपलायनम् ।
सहां श्रिव्योऽथवा दगु ो नान्या िेर्ाां गहिभिवेि् ॥
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(आपला शत्रु जर प्रबळ असेल, िर अशक्ताांनी एक िर पळ
काढावा हकांवा एखाद्या हकल्ल्ल्याचा आश्रय िरी घ्यावा. जीव
वाचहवण्याचा याहशवाय त्याला अन्य मागि नसिो.)
अनागिहवधात्याचां िे बोलणां ऐकून प्रत्यत्ु पन्नमिी म्िणाला,
'िझु ां म्िणणां अगदी बरोबर आिे. आपण आजच्या आज इथनू त्या
दसु ऱ्या सरोवराि गेले पाहिजे. आिा 'वाडवडील रािाि आलेले िे
हठकाण सोडून दसु रीकडे कसे जायचे?' असा हवचार आपल्यापैकी
एखाद्याच्या मनाि येईल, पण त्याि अथि नािी. कारण यस्याहस्ि सवित्र गहिः स कस्मात्
स्वदेशरागेण हि याहि नाशम् ।
िािस्य कूपोऽयहमहि ब्रवु ाणाः
क्षारां जलां कापरुु र्ाः हपबहन्ि ।
(जो सवि हठकाणी - म्िणजे कुठे िी - जाउ शकिो, त्याने
मायेपोटी स्वदेशाि रािून, स्विःला का म्िणनू बरबाद करून
घ्यायचे?' कशीिी असली िरी िी वहडलाांची हवहिर आिे.' असे
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म्िणणाऱ्या क्षद्रु लोकाांवर त्या हवहिरीचे खारे पाणी पीि रािण्याचा
प्रसांग येिो.)
प्रत्यत्ु पन्नमिीने याप्रमाणे अनागिहवधात्याच्या म्िणण्याला
दजु ोरा देिाच यद्भहवष्य नावाचा मासा खदखदनू िसला व त्याांना
म्िणाला, 'िे पिा, िे कोळी' उद्या येऊ' असे जरी म्िणाले असले,
िरी नक्की येिीलच असे थोडेच आिे? त्यािनू समजा जरी िे आले
िरी ज्या माशाांचे आयष्ु य सांपि आलेले असेल, िेच त्याांच्या
जाळ्याांि सापडणार व मरणार. अशा पररहस्थिीि, वाडवडील
रिाि आलेले िे सरोवर सोडून मी िरी दसु रीकडे जाणार नािी.'
यद्भहवष्य माशाचा िे सरोवर सोडून न जाण्याचा हनधािर पािून
अनागिहवधािा व प्रत्यत्ु पन्नमिी िे दोन मासे आपापल्या
पररवारासां ि लगेच दसु ऱ्या सरोवराकडे गेले.
दसु ऱ्या हदवशी सकाळी त्या पहिल्या सरोवराकडे आले
आहण जाळी पाण्याि टाकून, त्याांनी यद्भहवष्य व त्याच्याबरोबर
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राहिलेले मासे पकडून त्याांना घरी नेले आहण मारून खाल्ले.
नहशबावर अवलांबनू रिाणाऱ्याांवर असे दधु िर प्रसांग ओढविाि.'
हटटवीने िी गोष्ट साांगिाच हटटवा म्िणाला, 'हप्रये, िू
साांहगिलेली िी गोष्ट मला लागू नािी. मी कािी नहशबावर हवसांबनू
रिाणारा नािी. मी त्या खोडसाळ समद्रु ाला कोरडा, शष्ु क
करण्याचा हनधािर के ला आिे.'
हटटवी म्िणाली, 'नाथ, रागाच्या भराि असे िोंडाला येईल िे
बरळू नका. कुठे िो समद्रु आहण कुठे आपण यःकहिि् पक्षी!'
हटटवा म्िणाला, 'लाडके , त्या समद्रु ाच्या िल
ु नेि जरी मी
लिान असलो, िरी ददु म्ि य उत्साि व उत्कट इच्छाशक्ती याांच्या
बळावर िी असाध्य गोष्टिी मी करून दाखवीन. आहण चोचीने थेंब
थेंब पाणी हपिा हपिा त्या समद्रु ाला कोरडा ठणठणीि करून
दाखवीन. म्िटलांच आिे ना?-
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िस्िी स्थल
ू िरः स चाड्कुशवशः हकां िहस्िमात्रोऽङ्कुशः
दीपे प्रज्वहलिे प्रणश्यहि िमः हकां दीपमात्रां िमः ।
वज्रेणाहप ििाः पिहन्ि हगरयः हकां वज्रमात्रो हगररः
िेजो यस्य हवराजिे स बलवान् स्थल
ू ेर्ु कः प्रत्ययः ॥
(ित्ती िा आकाराने बराच मोठा असनू अांकुशाला वश िोिो;
वास्िहवक ित्ती के वढा मोठा व अक
ां ु श हकिी लिान? दीप
प्रज्वहलि के ला असिा, अांधाराचा नाश िोिो; िसां पाहिलां िर
अांधारापढु े हदवा हकिी लिान? व्रजाच्या आघािाने पविि
कोसळिाि; िसां पिािा पवििाच्या आकारापढु े वज्र हकिी लिान?
िात्पयि िेच की, ज्याच्या हठकाणी िेज असिे, िोच खरा बलवान.
आकारमान िे कािी सामर्थयािचे प्रमाण नव्िे.)
यावर हटटवी म्िणाली, 'िे जरी खरां असलां, िरी ज्या सागराि
गांगा, हसांधू याांच्यासारख्या शेकडो नद्या प्रहिक्षणी अमयािद पाणी
टाकि असिाि, िो समद्रु हपऊन टाकण्याची प्रहिज्ञा करण्याि
कािी अथि आिे का? त्यापेक्षा िम्ु िी िमु च्या लिानसान का
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असेनाि - बऱ्याच हमत्राांना आपल्या सिाय्याथि बोलवा आहण त्या
समद्रु ाला धडा हशकवा. कारण बारीकसारीक गोष्टी एके कट्या जरी
कुचकामी ठरि असल्या, िरी जर का त्या एकत्र आल्या, िर त्याच
ां े
सांघहटि सामर्थयि, असाध्य वाटणारी गोष्टिी साध्य करू शकिे.
म्िटलचां आिे ना?बिूनामप्यसाराणाां समवायो हि दजु ियः ।
िणृ ैरावेष्ट्यिे रञ्जयु िया नागोऽहप बदध्् यिे ॥
(कमकुवि का असेनाि, त्या गोष्टींचा मोठा समिू झाला की,
त्याांना हजांकणे कठीण जािे. म्िणनू िर गविाच्या काड्याांपासनू
बनहवलेल्या दोरीने ित्तीलासद्ध
ु ा बाांधनू ठे विा येिे.)
हटटवी पढु ां म्िणाली, 'नाथ, म्िणनू च एक हचमणी, सिु ारपक्षी,
बेडूक व माशी याांच्यासारखे यःकहिि् प्राणी सांघहटिपणे एका
उन्मत्त ित्तीच्या हवरुद्ध गेल्यामळ
ु े त्यानां ा त्या ित्तीचा नाश करिा
आला ना?'
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'िो कसा काय?' असा प्रश्न हटटव्याने हवचारला असिा हटटवी
साांगू लागली-
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गोष्ट पंधरार्ी
ऐक्य जिर्े असे, यश जतर्े र्से.
एका वनािील िमालवक्ष
ृ ाच्या फादां ीवर हचमणाहचमणीचे एक
जोडपे घरटे बाांधनू रािाि िोिे. त्या घरट्याि हचमणीने अांडी
घािली िोिी. एकदा दपु ारच्या वेळी एक मदोन्मत्त ित्ती
सावलीसाठी त्या वक्ष
ृ ाखाली येऊन उभा राहिला. हवसावा घेिा
घेिा त्याने कािी एक कारण नसिा त्या हचमणाहचमणीचे घरटे
असलेली फाांदी मोडून टाकली. त्यामळ
ु े त्या घरट्याि असलेली
त्या हचमणीची सवि अडां ी खाली जहमनीवर पडून फुटून गेली. िी
हचमणाहचमणी मात्र कशीबशी वाचली.
आपली सवि अांडी फुटल्याचे पािून िी हचमणी मोठमोठ्याने
रडि असिा, आहण स्विःिी दःु खी झालेला हचमणा हिची समजिू
घालि असिा, 'काष्ठकूट' नावाचा एक सिु ारपक्षी हिथे आला व
हचमणीला म्िणाला, 'हचमिू ाई, अशा रडू नका. िम्ु िी आिा
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हकिीिी जरी रडलाि, िरी फुटून नाश पावलेली अांडी कािी
िम्ु िाला परि हमळणार नािीि. म्िटलांच आिे नष्टां मिृ महिक्रान्िां नानश
ु ोचहन्ि पहण्डिाः ।
पहण्डिानाां च मख
ू ािणाां हवशेर्ोयां यिः स्मिृ ः ॥
(नष्ट, मिृ हकांवा नािीशा झालेल्याांसाठी सज्ञू लोक शोक
करीि नािीि. सज्ञू व मख
ू ि याांच्याि िाच िर हवशेर् फरक मानला
जािो.)
हचमणी म्िणाली, 'िे काष्ठकूटा! आमचा हमत्र व हििहचांिक
म्िणनू िू नसु िा शष्ु क उपदेश करण्याऐवजी, त्या दष्टु ित्तीचा वध
िोऊ शके ल, असा कािीिरी उपाय आम्िाला सागां . कारण आपले
वाईट करणाऱ्याला योग्य िे शासन हमळाले की, कुणालािी बरे
वाटिे.'
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काष्ठकूट म्िणाला, 'हचमिू ाई, िमु चां म्िणणां खरां आिे. नसु िा
उपदेश कुणीिी करू शकिो. सांकटाि खरे खरु े सिाय्य करिो, िोच
हमत्र. म्िटलांच आिेस सह्रु द् व्यसने यः स्याि् स पत्रु ो यस्िु भहक्तमान् ।
स भत्ृ यो यो हवधेयज्ञः सा भायाि यत्र हनविहृ िः ॥
(सांकटाचे वेळी जो धावनू येिो िो हमत्र, ज्याची मायहपत्याांवर
भक्ती असिे िो पत्रु , जो जाणनू कामे करिो िो सेवक आहण
हजच्यापासनू मनाला हदलासा हमळिो, िीच खरी पत्नी.)
काष्ठकूट पढु े म्िणाला, 'हचमिू ाई, िमु ची इच्छा पणू ि
करण्याच्या दृष्टीने आपल्याला हजचा मोठा उपयोग िोईल, अशी
एक बहु द्धवान् माशी माझ्या ओळखीची आिे. हिचा आपण सल्ला
घेऊ.'
यानिां र िो सिु ार पक्षी हचमणा-हचमणीसि एका माशीकडे
गेला व घडलेला प्रकार हिच्या कानी घालनू हिला म्िणाला,
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'माशीमावशी, अशा त्या उन्मत्त ित्तीचा जर वेळीच वध के ला
नािी, िर िो 'आपल्याला िटकणारे कुणी नािी,' अशा समजिु ीने
आपल्यासारख्या दबु िळानां ा असाच छळीि रािील. िेव्िा त्याच्या
नाशाचा एखादा नामी उपाय िू साांग.'
माशी म्िणाली, 'हनरपराध जीवाांना त्रास देणाऱ्या त्या ित्तीला
मारले िे पाहिजेच. पण या बाबिीि आपण माझा हमत्र असलेल्या
'मेघनाद' नावाच्या हविान् बेडकाचा सल्ला प्रथम घेऊ. कारण
म्िटलांच आिेहििैः साधसु माचारै ः शास्त्रज्ञैमिहिशाहलहभः ।
कथांहचन्न हवकल्पन्िे हविहिहिहन्ििा नयाः ॥
(हििहचांिक, सज्जन, शास्त्र जाणणारे व बहु द्धवांि याांना
हवचारून जे बेि के ले जािाि, िे कधीिी असफल िोि नािीि.)
मग हचमणा-हचमणी व िो काष्ठकुट पक्षी याच्ां यासि िी माशी
त्या हविान् बेडकाकडे गेली आहण हचमणाहचमणीवर गदु रलेल्या
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सांकटाची हिने कल्पना हदली. त्यानांिर हिने त्या बेडकाला त्याला
प्रश्न के ला, 'बेडूकराव, त्या माथेहफरू ित्तीला मारण्याचा िम्ु िाला
एखादा उपाय सचु िो का?'
यावर िो बेडूक म्िणाला, 'िाहत्तच्या! ऐक्य व यक्त
ु ी याच्ां या
बळावर आपण त्या ित्तीला सिज मारू शकू. दपु ारच्या वेळी िो
एखाद्या झाडाच्या सावलीि आराम करीि बसला असिा,
माशीमावशीने त्याच्या कानाि गोड आवाजाि गणु गणु ावे. त्या
गोड आवाजाने धांदु िोऊन त्या ित्तीने, त्याचे डोळे अधिवट हमटले
असिा, काष्ठकूटाने स्विःच्या अणकुचीदार चोचीने त्याचे दोन्िी
डोळे झटपट फोडून त्याला आांधळे करावे, आहण िो आांधळा ित्ती
ििान लागल्यावर पाणी हपण्याकररिा नेिमीच्या सरोवराकडे
चाचपडि चालला असिा, मी माझ्या पररवरासि वाटेिील एका
खोल खड्ड्यापाशी डरॉॉँव डरॉॉँव ओरडि बसावे. आमचा आवाज
कानी पडला की, इथेच सरोवर असावे, असा समज िोऊन िो
आधां ळा ित्ती त्या खड्ड्याकडे जाईल, व त्याि कोसळून
ििानभक
ु े ने चार-दोन हदवसाांि त्याला मत्ृ यु येईल.' मेघनाद
148

पंचतंत्र

बेडकाने सचु हवलेल्या यक्त
ु ीनसु ार त्या सवाांनी के ले व त्या उन्मत्त
ित्तीला हजवे मारले.'
िी गोष्ट साांगनू हटटवी त्या हटटव्याला म्िणाली, 'िेव्िा नाथ,
िम्ु िीसद्ध
ु ा अशीच यहु क्तवांिाांची व बहु द्धवांिाची मदि घ्या, म्िणजे
त्या समद्रु ाला हजरहवण्याची िमु ची इच्छा िडीस जाईल.'
पत्नीचे म्िणणे पटल्यामळ
ु े त्या हटटव्याने बगळा, सारस, मोर
इत्यादी पक्ष्याांना एकत्र जमवनू त्याांच्यापढु े आपले दःु ख उघड के ले
व समद्रु ाला कोरडा करण्याच्या कायािि आपल्याला मागिदशिन
करण्यास त्यानां ा साहां गिले.
हटटव्याचे म्िणणे ऐकून घेऊन िे पक्षी म्िणाले, 'हटटवोजी,
िम्ु िा जोडप्यावर ओढवलेल्या सांकटाबद्दल आम्िालािी दःु ख
िोिे. पण आपले दःु ख अशापां ाशी उघड करावे की, जे िे दःु ख दरू
करू शकिील. या बाबिीि पक्ष्याांचा बलशाली राजा गरुड याचा
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आपल्याला हनहििच उपयोग िोईल. िेव्िा आपण त्याच्याकडे
जाऊ या. म्िटलेच आिे ना?सह्रु हद हनरन्िरहचत्ते गणु वहि भत्ृ येऽनवु हििनी कलत्रे ।
स्वाहमहन शहक्तसमेिे हनवेद्य दःु खां सख
ु ी भवहि ॥
(ज्याचे मनाला हनत्य स्मरण िोिे असा हमत्र, गणु वान सेवक,
मनाप्रमाणे वागणारी पत्नी आहण सामर्थयिसांपन्न स्वामी याांनाच
दःु ख साहां गिले असिा सागां णारा सख
ु ी िोिो. )
याप्रमाणे बोलणे झाल्यावर िे सवि पक्षी त्या हटटवा हटटवीसि गरुडाकडे गेले. आहण आपल्या येण्यामागचा िेिु
त्याच्यापढु े उघड करून त्याला म्िणाले, 'मिाराज, आज त्या
समद्रु ाने या हटटवा-हटटवीची अांडी पळवनू एक प्रकारे आपल्या
अहखल पक्षीजािीचीच खोडी काढली आिे. िी जर आपण पचू
हदली, िर उद्या दसु रा कुणीिरी आपली अशीच खोडी काढील.
लोकाांना काय? एक करिो िसे इिर करू लागिाि. म्िटलांच आिे
ना? 150

पंचतंत्र

एकस्य कमि सहां वख्ष्य करोत्यन्योऽहप गहिििम् ।
गिानगु हिको लोको न लोकः पारमाहथिकः ॥
(एखाद्याला एखादी गोष्ट करिाना पािून - िी जरी वाईट
असली िरी - दसु रािी िशीच गोष्ट करू लागिो. लोक गिानगु हिक
- म्िणजे रुळलेल्या मागािने जाणारे - असिाि. लोक सत्याच्या
मळ
ु ाशी जाि नािीि.)
िे पक्षी पढु े म्िणाले, 'मिाराज, आपण आमचे राजे. राजा
म्िणजे आम्िा प्रजेचां सविस्व. म्िटलच
ां आिे ना? राजा बन्धरु बन्धनू ाां राजा चक्षरु चक्षर्ु ाम् ।
राजा हपिा च मािा च सवेर्ाां न्यायवहििनाम् ॥
(ज्याांना भाऊ नसिो, त्याांचा राजा भाऊ िोिो, ज्याांना डोळे
नसिाि, त्याांचे राजा डोळे िोिो. राजा िा न्यायाने गावकऱ्याांच्या
जणू मािाहपत्याच्ां या हठकाणी असिो.)
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त्या पक्ष्याांचे एकूण म्िणणे पटल्यामळ
ु े , 'समद्रु ाकडून हटटवाहटटवीवर झालेला अन्याय कसा दरू करायचा, 'याबद्दल िो गरुड
हवचार करू लागला. िेवढ्याि भगवान् हवष्णांचू ा दिू त्याच्याकडे
आला व म्िणाला, 'िे पक्षीराज, भगवांिाांना कािी िािडीच्या
कामासाठी िझ्ु यावर बसनू अमराविीस जायचां आिे, म्िणनू त्याांनी
िल
ु ा आत्ताच बोलावलांय.'
आलेल्या सांधीचा उपयोग करून घेण्याचा हवचार मनाि
येऊन, गरुड त्याला म्िणाला, 'दिू ा, भगवांिाांना साांग की, आजवर
मी कधीिी आपल्या आज्ञेचे उल्लघां न के ले नािी. पण त्याच्ां या
आश्रयाने रािणारा समद्रु िा जोवर माझ्या प्रजाजनाांिील हटटवाहटटवीची अडां ी परि करीि नािी, िोवर मला भगवांिाच्ां या सेवेि
रािायची इच्छा नािी. त्याांनी वाटल्यास माझ्या जागी दसु ऱ्या
एखाद्या पक्ष्याची नेमणक
ू करावी.'
कधीिी अशी उद्धटपणाची भार्ा न बोलणारा गरुड, आजच
असे का बोलि आिे, याबद्दल त्या दिू ाने त्याच्याकडून सवि
माहििी हमळहवली व भगवांिाांकडे जाऊन त्याांच्या कानी घािली.
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िी ऐकून भगवान् म्िणाले, 'याि माझ्या गरुडाची चक
ू नािी.
त्याच्या प्रजाजनाांिील कुणाचािी अपमान जसा त्याचा आिे,
िसाच िो माझािी आिे आहण गरुडासारख्या माझ्या हनष्ठाविां
सेवकाचे गाऱ्िाणे दरू करणे, िे माझे कििव्यच आिे. म्िटलेच आिे
ना? भक्तां शक्तां कुलीनां च न भत्ृ यमपमानयेि् ।
पत्रु वि् लालयेि् हनत्य य इच्छे ि् हश्रयमात्मनः ॥
(ज्याला आपले हिि साधण्याची इच्छा असेल, त्याने
आपल्यावर भक्ती करणाऱ्या शहक्तमान् व कुलीन सेवकाचा
कधीिी अपमान करू वा िोऊ देऊ नये. त्याचे पोटच्या पोराप्रमाणे
लालनपालन करावे. )
याप्रमाणे बोलनू भगवान् हवष्णु स्विः गरुडाकडे गेले. मग
त्यानां ी त्याची समजिू घालनू व त्याच्यावर आरूढ िोऊन िे
समद्रु ाकडे गेले आहण त्याने हटटवीची अांडी िोिी त्या हस्थिीि परि
न के ल्यास, त्याच्यावर अग्न्यस्त्र सोडण्याचे त्याला भय दाखहवले.
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त्याबरोबर िािनू घडलेल्या अपराधाबद्दल समद्रु ाने भगवांिाांची
क्षमा माहगिली व हटटवीची अांडी त्याने हनमटू पणे परि के ली.'
या गोष्टी सागां नू दमनक कोल्िा त्या सजां ीवक नावाच्या
बैलाला म्िणाला, 'हमत्रा, मला साांगायचां आिे िे िेच की, दबु िळाला
जरी थोरामोठ्याचा आधार हमळाला, िरी िो दबु िळ प्रबळ िोिो,
मग हपगां लकमिाराज िे स्विः िर प्रबळ आिेिच, आणी त्यािनू
पावििीदेवीचे िे वािक असल्यामळ
ु े हिचेिी त्याांना पाठबळ आिे.
िेव्िा िू त्याांच्या वाटेस न जािा, इथनू पळ काढावास िेच बरे .'
सजां ीवक म्िणाला, 'दमनका, त्या गोष्टीचा हनणिय मी नांिर
घेईन. िू मला अगोदर िे साांग की, समजा, मी त्या हपांगलकाची भेट
घेिलीच, िर िो माझ्यावर रागावला आिे, िे मी कसे काय
ओळख?ू '
दमनक म्िणाला, 'िे ओळखणे सोपे आिे. िल
ु ा त्याांचे डोळे
लाल झालेले हदसिील, अांगावरचे के स उभे राहिलेले हदसिील
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आहण हशवाय िल
ु ा पािून िे हजभल्या चाटू लागिील. मग िर िझु ी
खात्री िोईल ना? एक गोष्ट मात्र लक्षाि ठे व. िी गोष्ट मी िल
ु ा
साहां गिल्याचे िू कुणापाशी चक
ु ू निी बोलू नकोस. पण िा सवि
पाल्िाळ िवाच कशाला?
स्विःचा जीव वाचहवण्याच्या दृष्टीने िचू िे रान सोडून जा ना!
म्िटलचां आिे त्यजेदक
े ां कुलस्याथे ग्रामस्याथे कुलां त्यजेि् ।
ग्रामां जनपदस्याथे आत्माथे पहृ थवीं त्यजेि् ॥
(कुळासाठी एका व्यक्तीचा त्याग करावा, गावासाठी कुळाचा
त्याग करावा, राज्यासाठी गावाचा त्याग करावा आहण स्विःसाठी
िर पर्थृ वीचािी त्याग करावा म्िणजे हिलािी कःपदाथि मानावे. )
दमनक असे म्िणाला, आहण 'मी जरा जाऊन येिो, िू जपनू
रािा, ' असे मायावी प्रेमळपणाने सजां ीवकाला सागां नू , आपला
भाऊ करटक याच्याकडे िो हनघनू गेला.
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करटकाकडे जािाच त्याने हवचारले, 'दमनका, िू कोणिा
उपदव्याप
करून आलास?' त्याच्या या प्रश्नाला दमनकाने उत्तर
्
हदले, 'दादा, जो उपदव्याप
् करायला िवा िोिा, िोच के ला. अरे ,
उपदव्याप
् हकांवा उद्योग न करिा, के वळ दैवावर हवसबां नू रािून का
कुठे भाग्य फळफळिे? म्िटलेच आिे अन?उद्योहगनां परुु र्हसांिमपु ैहि लक्ष्मीदैवां हि देवहमहि कापरुु र्ा वदहन्ि ।
दैवां हनित्य कुरु पौरुर्मात्मशक्त्या
यत्ने कृिे यहद न हसदध्् यहि कोऽत्र दोर्ः ॥
(उद्योगी परुु र्श्रेष्ठावरच लक्ष्मी प्रसन्न िोिे.' 'दैव िाच देव असे
के वळ क्षद्रु परुु र्च बोलिाि. दैवाला बाजल
ू ा सारून आपल्या
शक्तीनसु ार प्रयत्न करूनिी जर यश हमळाले नािी, िर त्याि
कुणाचा दोर्?)
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दमनक पढु े करटकाला म्िणाला, 'दादा, मी हपांगलकमिाराज
व सांजीवक या दोघाांची वेगवेगळी भेट घेऊन, त्याांची मने
एकमेकाहां वरुद्ध कलहु र्ि के ली. आिा एकिर सजां ीवक िा
हपांगलकमिाराजाांकडून ठार मारला जाऊन, त्याच्या माांसाची
आपल्याला मेजवानी हमळे ल, हकांवा िो पळून गेल्यास;
मिाराजाांच्या दरबारी आपल्या शब्दाची हकांमि वाढेल.'
करटकाला दमनकाने के लेले िे कारस्थान न आवडल्याने
त्याने त्याची हनभित्सना के ली असिा दमनक हचडून म्िणाला,
'दादा, माझ्या स्पष्ट बोलण्याचा राग मानू नकोस. ज्याच्यामळ
ु े
राजदरबाराि आपल्याला काडीचीिी हकांमि उरली नव्ििी, त्या
सजां ीवकाचा परस्पर काटा काढण्याि हकांवा त्याला पळवनू
लावण्याि कािीिी गैर नािी. चिरु क नावाच्या एका कोल्ह्याचे
असेच एक कारस्थान के ल्यामळ
ु े त्याला अख्ख्या उांटाचे माांस
खायला हमळाले ना?'
'िे कसे काय?' असे करटकाने मोठ्या उत्कांठे ने हवचारले
असिा दमनक त्याला िी गोष्ट सागां ू लागला157
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गोष्ट सोळार्ी
लच्ु चे िारती ििा,
पण त्यांच्याकडून फसलेले भोगती सिा!
एका वनाि वज्रदष्ां र नावाचा एक हसांि रािाि असे. चिरु क
नावाचा कोल्िा व क्रव्यमख
ु नावाचा लाडां गा, िे दोघे त्याचे
खासगी कारभारी िोिे. एके हदवशी एका झाडाखाली हवश्राांिी घेि
बसलेल्या उांहटणीवर झडप घालनू व हिचे पोट फोडून, वज्रदष्ां राने
त्याला ठार के ले. िी उांटीण गभिविी असनू हिची प्रसिू ीची वेळ
जवळ आली असल्याने, हिचे पोट फोडले जािाच, त्यािनू एक
हजवांि हपलू बािेर पडले.' आपण एका गभिविी उांहटणीला ठार
मारले,' म्िणनू वज्रदष्ां राला निां र फार वाईट वाटले आहण त्याने
हिच्या हपलाला अभय देऊन त्याचे नाव शांकुकणि असे ठे वले व
त्याला आपल्या वनराज्याि हनभियपणे रिायला साांहगिले.
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शांकुकणि िळूिळू मोठा िोिा िोिा ऐन िारुण्यि आला व
वज्रदष्ां र हसांि एकदा बराच आजारी पडला. गिु बे ािेर पडून
वनािील श्वापदाचां ी हशकार करण्याचे सामर्थयि त्याच्या अगां ी न
उरल्याने त्याची आहण त्याच्याबरोबरच चिरु क व क्रव्यमख
ु याांची
उपासमार िोऊ लागली. िेव्िा 'स्वामीला जगहवण्यासाठी
मरणारास मरणोत्तर स्वगि हमळिो,' अशी लालचू चिरु क कोल्ह्याने
शांकुकणािला दाखवनू त्याला आपणिून मरायला ियार के ले आहण
त्याने िसे वज्रदष्ां रापढु े बोलनू दाखविाच, चिरु क व क्रव्यमख
ु
याांनी त्या भाबड्या उांटाला ठार के ले. मग भक
ु े ल्या वज्रदष्ां रानेिी
त्या उांटाचे माांस खाण्याचे कबल
ू के ले.
शक
ु यानां ा वज्रदष्ां र
ां ु कणि मरून पडिाच चिरु क व क्रव्यमख
म्िणाला, 'मी िळूिळू नदीवर जाऊन स्नानसांध्या उरकून येिो.
िोवर या शांकुकणािच्या माांसाला िम्ु िी िोंड लावू नका, हकांवा इिर
कुणालािी िसे करू देऊ नका.'
याप्रमाणे बोलनू िो वज्रदष्ां र हसांि िेथनू नदीकडे हनघनू
जािाच चिरु काच्या मनाि हवचार आला, 'या उांटाचे सवि माांस
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आपल्या एकट्यालाच खायला हमळाले िर हकिी मजा येईल?
मनाि असा हवचार येिाच त्याला एक यक्त
ु ी सचु ली. िो क्रव्यमख
ु
लाडां ग्याला म्िणाला, 'वास्िहवक या भोळ्या शक
ां ु कणि उांटाला
आपण दोघाांनीच ठार मारले असल्याने, याचे माांस प्रथम खाण्याचा
मान आपला आिे. िेव्िा वज्रदष्ां रमिाराज आिा इथे नसल्याचे
सांधी साधनू , िू याचे थोडेसे माांस खाऊन घे. समज, याचे माांस
खाल्ल्याचे त्याांच्या लक्षाि आलेच, िर त्याांची समजिू मी कशीिी
घालीन.' चिरु काने असे आश्वासन हदल्यामळ
ु े क्रव्यमख
ु ाने त्या
उांटाचे काळीज खायला सरुु वाि के ली.
िेवढ्याि अांघोळ करून, िोंडाने स्िोत्र पटु पटु ि वज्रदष्ां र
परिला. क्रव्यमख
ु उांटाचे काळीज खाि असल्याचे त्याने पाहिले
व त्याला दटावले, 'काय रे खादाडा, मी िाकीद देऊन गेलो
असिानािी, िू या उांटाचे काळीज खायला कशी काय सरुु वाि
के लीस?'
हसांिाच्या या दटावणीने घाबरलेला क्रव्यमख
ु - चिरु काने
आपली बाजू घेऊन बोलावे या अपेक्षेने त्याच्याकडे - बघू लागला
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असिा चिरु क एकदम त्याच्यावर उलटून त्याला म्िणाला, 'अरे
मख
ू ाि, 'शांकुकणािचे माांस िू खाऊ नकोस,' असे मी िल
ु ा परोपरीने
सागां नू िी िू माझे ऐकले नािीस ना? मग भोग आपल्या
अधाशीपणाचे फळ.' चिरु क असा उलटिाच, 'िा वज्रदष्ां र आिा
आपल्याला ठार मारल्याहशवाय रिाणार नािी!' असे भय वाटून
क्रव्यमख
ु हिथनू हवद्यिु गिीने पळून गेला.
उांटाच्या माांसाच्या िीन वाटेकऱ्याांपैकी क्रव्यमख
ु िा एक
वाटेकरी िर पळून गेला; आिा या वज्रदष्ां राला कसे नािीसे
करायचे व उांटाचे मासां आपल्या एकट्याच्या पदराि कसे पाडून
घ्यायचे, याबद्दलचा हवचार चिरु क करू लागला असिा, एका
हदशेने घटां ा घणघणल्याचा आवाज त्याच्या व वज्रदष्ां राच्या कानी
आला. वज्रदष्ां राने आजवरच्या आयष्ु याि कधी घांटानाद ऐकला
नसल्याने, त्याने भयभीि िोऊन हवचारले, 'चिरु का, िा ध्वनी
कसला आिे रे ?'
िा घांटेचा नाद आिे, िे चिरु काला कळि असनू िी िो
मद्दु ामच म्िणाला, ',मिाराज, मी बघनू येिो. िोवर िम्ु िी इथेच उभे
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रिा.' याप्रमाणे बोलनू िो त्या घांटानादाच्या हदशेने गेला. कािीसे
अांिर चालनू जािो, िो पाठींवर ओझी लादलेला उांटाांचा िाांडा एका
रानवाटेने चालला असल्याचे व त्या िाडां ् यािील आघाडीच्या
उांटाच्या गळ्यािील घांटेचा आवाज िोि असल्याचे त्याच्या
लक्षाि आले. त्याने त्या गोष्टीचा उपयोग वज्रदष्ां राला पळवनू
लावण्याच्या कामी करायचे ठरहवले.
त्याप्रमाणे लगबगीने वज्रदष्ां राकडे परिनू िो त्याला म्िणाला,
'मिाराज, िम्ु िी ज्याला अभय हदलेि, त्या शांकुकणि उांटाला ठार
मारलेि ना? म्िणनू रे ड्यावर बसलेला यम िम्ु िाला मारायला येि
अस,ू त्या रे ड्याच्या गळ्यािला 'घांटा' नावाच्या वाद्यचा िा
'घणघण' असा आवाज येि आिे. िम्ु िाला जर स्विःचा जीव
वाचवायचा असेल, िर याच क्षणी त्या आवाजाच्या उलट हदशेने
िम्ु िी कुठे िरी दरू पळून जा.'
'पण त्या उांटाला िर िू व क्रव्यमख
ु अशा दोघाांनीच मारलेि!
मी कािी त्याला मारले नािी. मग यम मला मारायला का येिोय?'
असा प्रश्न वज्रदष्ां राने के ला असिा चिरु क त्याला म्िणाला,
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'मिाराज, सेवकाांनी जर एखादे पापकृत्य आपल्या धन्याच्या समक्ष
के ले, िर िे पापकृत्य त्याांनी धन्याच्या आज्ञेनचे व सांमिीनेच के ले,
असे यम समजिो व त्याबद्दलची हशक्षा िो त्या धन्यालाच देिो.'
चिरु काने के लेले िे स्पष्टीकरण ऐकून वज्रदष्ां र घाबरला आहण
िाबडिोब हिथनू पळून दसु ऱ्या वनाि हनघनू गेला. अशा िऱ्िेने
क्रव्यमख
ु व वज्रदष्ां र या दोघाांनािी पळवनू लावल्यावर चिरु क
कोल्ह्याने त्या उांटाचे सविच्या सवि माांस मोठ्या चवीने व आपल्या
सवडीने खाऊन खलास के ले.'
िी गोष्ट साांगनू दमनक करटकाला म्िणाला, 'दादा, अशा
िऱ्िेने जे बहु द्धमान् असिाि, िे आपली उहद्दष्टां अशा यक्त
ु ीप्रयक्त
ु ीने
साध्य करून घेिाि.'
इकडे दमनक आपल्या मोठ्या भावाला - करटकाला - िी
गोष्ट साांगि असिा, हिकडे सांजीवक हवचार करीि िोिा, 'दमनक
म्िणिो त्याप्रमाणे इथनू दरू कुठे िरी पळून जाण्याि अथि नािी.
समजा, दरू पळून गेलो िरी हिथेिी िो हपांगलक मला मारण्यासाठी
येणार नािी याची खात्री कुणी द्यावी? त्यापेक्षा हपांगलकाच्या भेटीस
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जाऊन, त्याचा जर कािी गैरसमज झाला असला, िर िो दरू
करण्याचा प्रयत्न करावा. समजा, त्याचा माझ्याहवर्यीचा गैरसमज
दरू न िोिा िो मला मारायला आला, िर आपणिी आपल्यापरीने
त्याला परु े पडण्याचा प्रयत्नकरावा. मग भले त्याि मला मरण का
येईना? भेकडाप्रमाणे अपमानकारक हजणे जगण्यापेक्षा मदािचे मरण
के व्िािी भर्ू णास्पद ठरिे. म्िटलेच आिे मिहिः स्पधिमानस्य हवपदेव गरीयसी ।
दन्िभङ्गोऽहप नागानाां श्र्लाघ्यो हगररहवदारणे ॥
(थोरामोठ्याांशी स्पधाि करिाना सांकटे आली िरी िे
गौरवास्पद ठरिे. पवििाला धडक मारणाऱ्या ित्तींचे सळ
ु े मोडले िरी
िे त्याांना भर्ू णाविच ठरिे. )
मनाशी असे ठरवनू सांजीवक हपांगलकाकडे जाऊ लागला.
पण त्याला दरू
ु न पाििाच हपगां लक लालबदांु डोळ्याांनी
त्याच्याकडे पािू लागला. िी त्याची भयकारी नजर पािून,
सांजीवक घाबरला व हपांगलकाला नेिमीप्रमाणे नमस्कार करायचेिी
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हवसरून गेला. पण 'याने मद्दु ामच आपल्याला नमस्कार के ला
नािी.' असा गैरसमज िोऊन हपांगलकाने झटकन् सांजीवकाला
मारण्यासाठी त्याच्यावर झेप घेिली. परांिु सजां ीवकानेिी हजवाच्या
कराराने क्षणाधािि आपली हशांगे उगारून िी हपांगलकाच्या पोटाि
खपु सण्यासाठी धडपड सरू
ु के ली.
त्या दोघामां ध्ये सरू
ु झालेली िी अटीिटीची झजांु दरू
ु नच
दृष्टीस पडिाच करटक दमनकाला म्िणाला, 'अरे रे! दमनका, ज्या
अथी मघाशी िू साांहगिलेल्या गोष्टीिील त्या कपटी चिरु क
कोल्ह्याचां कौिक
ु करायला िल
ु ा लाज वाटली नािी, त्या अथी
िझ्ु या नीचपणाला आिा सीमा उरली नािी. िू के वळ स्वाथािसाठी
हपगां लकमिाराज व सजां ीवक याच्ां याि वैर हनमािण के लेस व िे वैर
या थराला आणलेस. िू राजाचा मांत्री व्िायला पणू िपणे अपात्र
आिेस. अजनू िी िझ्ु याि जर थोडाफार चाांगलेपणाचा अांश असेल,
िर हपगां लकमिाराजाांकडे जाऊन त्याच्ां यापासनू त्या हनरपराध
सांजीवकाला वाचहवण्याचा प्रयत्न कर. पण छे ! असली चाांगली
गोष्ट िू करणार नािीस. अरे , िझ्ु यासारख्या पािाळयांत्री व स्वाथाांध
व्यक्तीला जर का मिाराजानां ी प्रधानपदी ठे वले, िर त्याच
ां े व
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त्याच्ां याबरोबरच त्याांच्या राज्याचे वाटोळे व्िायला वेळ लागणार
नािी. म्िटलांच आिे ना? नराहधपाां नीचजनानवु हििनो
बधु ोपहदष्टेन पथा न याहन्ि ये ।
हवशन्त्यिो दगु िमागिहनगिमम् ।
समस्िसम्बाधमनथिपजां रम् ॥
(नीचाांच्या कलाने वागणारे जे राजे सज्ञू ाांनी दाखहवलेल्या
मागािने जाि नािीि, िे कुठल्याच बाजनू े बािेर पडण्याचा मागि
नसलेल्या सक
ां टरूपी हपजां ऱ्याि अडकून पडिाि.)
करटक पढु े म्िणाला, 'बाकी िल
ु ा हकिीिी जरी उपदेश के ला,
िरी त्याचा थोडाच उपयोग िोणार आिे? सक
ु लेले लाकूड जसे
कािी के ल्या वाकि नािी, हकांवा वस्िरा हकिीिी जरी परजलेला
असला िरी दगडावर चालि नािी, त्याचप्रमाणे िल
ु ा के लेल्या
उपदेशाचा िझ्ु यावर कािीिी पररणाम िोणार नािी. उलट, नको
त्याला उपदेश करायला गेलेल्या त्या सहू चमख
ु पक्ष्याने जसे
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स्विःवर सांकट ओढवनू घेिले, िसा िल
ु ा उपदेश के ल्याने
माझ्यावरच एखादे सांकट ओढवण्याची शक्यिा आिे.'
'त्या सहू चमख
ु पक्ष्यावर सक
ां ट कसे काय ओढवले?' असे
दमनकाने हवचारिा, करटक म्िणाला, 'त्याचां असां झालां-
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गोष्ट सतरार्ी
उपदेश करू िाता िूखावला, संकटात पडार्े लागे
शिाण्याला.
एका पवििावर वानराांचा एक कळप रिाि िोिा.
पावसाळ्यािील एके हदवशी धवु ाांधार जलवर्ािवाने िी वानरे पार
हभजलेल्या व गारठलेल्या हस्थिीि एका झाडाखाली येऊन
कुडकुडि बसली.' थांडी कशी घालवावी?' या गोष्टीचा हवचार िी
वानरे करू लागली असिा, त्याांचे लक्ष नहजकच्या गांजु वेलीखाली
पडलेल्या लाल गजांु ाकडे गेले. िे बारीक बारीक हनखारे असावेि,
त्याांना एकत्र करुन व फांु करा मारून अहधक प्रज्वहलि के ले, िर
शेकोटी धगधगेल व आपल्याला ऊब हमळे ल, असे वाटून त्याांनी
त्या गजांु ा छोट्या छोट्या फाद्यां ाांनी झाडून, एकत्र करून, त्याांची रास
के ली व हिच्यावर फांु कर मारण्यास सरुु वाि के ली. त्याांची िी
वायफळ धडपड पािून त्या झाडावर बसलेला सहू चमख
ु पक्षी
त्याांना म्िणाला, 'बाबाांनो, त्या गांजु ाांना हनखारे समजनू िम्ु िी
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त्याच्ां यावर हकिीिी जरी फांु करा मारल्याि, िरी त्या पेट घेऊन
िमु ची थांडी थोडीच घालवू शकणार आिेि?'
त्या सहू चमख
ु ाचे िे बोलणे ऐकून, त्याच झाडावर बसलेले एक
सज्ञू वानर त्याला म्िणाले, 'िे सहू चमख
ु ा, व्यसनी, जगु ारी व मख
ू ि
याांना उपदेश करण्याि मळ
ु ीच अथि नसिो. िू त्याांना हकिीिी जरी
सागां नू पाहिलेस िरी िे वागायचे िसेच वागणार. िेव्िा िू गप्प बैस
ना!'
त्या सज्ञू वानराने असे साांगनू िी न रािवल्यामळ
ु े सहू चमख
ु त्या
झाडाखालच्या वानरानां ा म्िणाला, 'अरे मख
ू ाांनो! मी िम्ु िाला घसा
फोडून साांगि असिानािी िम्ु िी त्या गांजु ाांना हनखारे समजिा?'
त्या सहू चमख
ु ाचे बोलणे न रुचल्यामळ
ु े , हचडलेल्या एका
वानराने, रागाच्या भराि त्याच्याजवळ उडी घेऊन त्याला िािाि
पकडले आहण दगडावर आपटून ठार के ले.'
िी गोष्ट साांगनू करटक म्िणाला, 'दमनका, मख
ू ािला उपदेश
करून, त्यािनू कािी चाांगले हनष्पन्न व्िायचे िर बाजल
ू ाच राििे,
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उलट त्याचे वागणे अहधकच त्रासदायक िोिे. म्िटलेच आिे ना?
उपदेशो हि मख
ू ािणाां प्रकोपाय न शान्िये ।
पयःपानां भजु ङ्गानाां के वलां हवर्वधिनम् ॥
(ज्याप्रमाणे सपाांना दधू पाजले असिा, त्याांच्यािील के वळ
हवर्ाची वाढ िोिे, त्याचप्रमाणे मख
ू ाांना के लेला उपदेश त्यानां ा शािां
करण्याऐवजी, त्याांना राग आणण्यास कारणीभिू िोिो. )
'दमनका, अरे िू माझा भाऊ म्िणनू च मी िल
ु ा आिापयांि
उपदेश के ला. वास्िहवक उपदेश िा, िो ग्रिण करायला जो पात्र
असिो, त्यालाच करायचा असिो. नको त्याला उपदेश करू
गेल्यास, त्या हचमणीवर जसा घरादाराला मक
ु ण्याचा प्रसगां आला.
िसा प्रसांग उपदेश करणाऱ्यावर येिो.'
'िो कसा काय? ' अशी पच्ृ छा दमनकाने के ली असिा करटक
म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट अठरार्ी
िूखावला उपदेश करणे, म्िणिे स्र्तःचे र्ाटोळे करून घेणे
एका वनाि एक शमीचे झाड िोिे. त्या झाडावर हचमणाहचमणीचे एक जोडपे घरटे बाांधनू सख
ु ासमाधानाि रािाि िोिे.
एकदा पावसामळ
ु े ओलेहचांब झालेले एक वानर थांडीने
थरथरि त्या झाडाच्या आश्रयाला आले असिा त्याच्या पात्रिेचा
हवचार न करिा िी हचमणी त्याला म्िणाली, 'िे वानरा, िल
ु ा देवाने
माणसाांसारखे िाि, पाय व आकार हदलेला असिाना, एखादे
चागां लेसे घर बाांधनू त्याि सख
ु ाने रािण्याऐवजी िू असा हवनाकारण
थांडीपावसाचा त्रास का भोगिोस?'
त्या हचमणीच्या या बोलण्यामागचा चाांगला िेिु लक्षाि न
घेिा िे वानर हिच्यावर भडकून म्िणाले, 'अगां सटवे, मी घराि
रािावे, की थांडीपावसाि हभजनू आयष्ु य काढावे, याबद्दल िल
ु ा
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कािी हवचारले िोिे का? नािी ना? मग िा उपदेश िू मला का
करिेस? िल
ु ा िे वचन ठाऊक नािी का?
वाच्यां श्रद्धासमेिस्य पच्ृ छिि हवशेर्िः ।
प्रोक्तां श्रद्धाहविीनस्य अरण्यरुहदिोपमम् ॥
(ज्याची आपल्यावर श्रद्धा असेल हकांवा हवशेर्ेकरून ज्याने
हवचारले असेल, त्यालाच साांगायला जावे. ज्याची आपल्यावर
श्रद्धा नािी, त्याला उपदेश करू पािणे िे अरण्यरुदनाप्रमाणे म्िणजे अरण्याि रडण्याप्रमाणे हनष्फळ असिे.)
याप्रमाणे बोलनू त्या वानराने रागाच्या भराि त्या हचमणीचे
सबु क घरटे उदध्वस्ि
करून टाकले.
्
िी गोष्ट साांगनू करटक पढु े म्िणाला, 'दमनका, िल
ु ा उपदेश
करून मी एखादे हदवशी स्विःवर िर सांकट ओढवनू घेणार नािी
ना, असे भय आिा मला वाटू लागले आिे. कारण िझु ी वत्तृ ीच
मळ
ू ची वाईट व स्वाथी असल्यामळ
ु े िझ्ु या बद्ध
ु ीचा व हवित्तेचा
172

पंचतंत्र

उपयोग िू के वळ वाईट गोष्टीच करीि रािाण्यासाठी करणार.
म्िटलेच आिे ना?
हकां करोत्येव पाहण्डत्यमस्थाने हवहनयोहजिम् ।
अन्धकारप्रहिच्छन्ने घटे दीप इवाहििः ॥
(पाांहडत्याचा नको हिथे उपयोग के ल्याने पदराि काय
पडणार? िी गोष्ट अांधाराने वेढलेल्या - म्िणजे अपारदशिक अशा
- भाडां ् याि ठे वलेल्या हदव्यासारखीच हनरथिक ठरिे.)
'िेव्िा िे दमनका, िू असले नसिे उपदव्याप
करू नकोस,
्
असे मी िल
ु ा आजवर अनेक वेळा साांहगिले असिानािी िू माझे
ऐकले नािीस. स्विःला इिरापां ेक्षा हवशेर् शिाणे समजण्याची िी
िझु ी वत्तृ ी पाहिली की एका हदवट्या मल
ु ाने शिाणपणाच्या धांदु ीि
स्विःच्याच हपत्यावर धरु ाि कोंडून, करपनू जाण्याचा जो भयांकर
प्रसगां आणला, त्याची आठवण िोिे.'
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'िी गोष्ट काय आिे,' असे दमनकाने हवचारिाच करटक
म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट एकोजणसार्ी
पाप करताना येई िसू, पण पररणाि भोगताना येती आस.ू
एका गावाि 'धमिबद्ध
ु ी' व 'पापबद्ध
ु ी' या नावाचे दोन िरुण हमत्र
िोिे. एकदा पापबद्ध
ु ीच्या मनाि हवचार आला, 'आपल्या मानाने
धमिबद्ध
ु ी िा अहिशय बहु द्धमान व हविान असल्यामळ
ु े िो परदेशी
गेल्यास पैसाच पैसा कमवू शके ल, व आपणिी जर का त्याच्यासगां े
गेलो, िर त्याच्या मागिदशिनाने आपल्यालािी थोडाफार पैसा हमळू
शके ल.'
मनाि असा हवचार येिाच िो धमिबद्ध
ु ीकडे गेला व त्याला
म्िणाला, 'हमत्रा, अरे , ज्याने आयष्ु याि परदेश पाहिले नािीि,
हनरहनराळे लोक, त्याांच्या चालीरीिी, भार्ा, वेर्, कला वगैरेंचा
प्रत्यक्ष अनभु व घेिला नािी, अशा माणसाच्या जीवनाला
कािीिरी अथि असिो का? म्िटलेच आिे ना?
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देशान्िरे र्ु बिुहवधभार्ावेशाहद येन न ज्ञािम् ।
भ्रमिा धरणीपीठे िस्य फलां जन्मनो व्यथिम् ॥
(पर्थृ वीच्या पाठीवर भ्रमांिी करून, हनरहनराळ्या देशाांिील
भार्ा, वेर् इत्यादी ज्याने पाहिले नािीि, त्याचा जन्म व्यथि िोय.)
पापबद्ध
ु ी पढु े म्िणाला, 'िे धमिबद्ध
ु ी, अरे आपल्या
म्िािारपणी मल
ु ाांनी हकांवा नािवांडाांनी 'िम्ु िी आयष्ु याि काय
के ले?' असा जर प्रश्न हवचारला, िर 'आम्िी आमचां आयष्ु य के वळ
खाण्याहपण्याि घालवलां,' असांच आपण त्याांना उत्तर द्यायचां का?
वास्िहवक िझ्ु यासारख्या बहु द्धवांिाने िर परदेशाि जाऊन इिर
गोष्टींचा अनभु व घेण्याबरोबरच धनिी कमावले पाहिजे. िझु ी
ियारी असली, िर िझ्ु यासोबि परदेशाि येण्याची माझी ियारी
आिे.' पापबद्ध
ु ीचे िे म्िणणे धमिबद्ध
ु ीला पटले व एके हदवशी िे
दोघे वडीलधाऱ्याच
ां े आशीवािद घेऊन परदेशाच्या प्रवासाच्या
हनघाले.
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परदेशी गेल्यावर धमिबद्ध
ु ीने आपल्या बहु द्धमत्तेच्या बळावर
भरपरू धन हमळहवले िर त्याच्या मागिदशिनामळ
ु े थोडाफार पैसा
हमळहवण्याि पापबद्ध
ु ीलािी यश आले. कािी वर्े हिकडे
घालहवल्यावर दोघे आपापल्या सांपत्तीसि स्विःच्या गावी जायला
हनघाले.
आपल्या गावाबािेरील वनापयांिची मजल गाठिाच कपटी
पापबद्ध
ु ी मद्दु ाम म्िणाला, 'धमिबद्ध
ु ी, मी आिा जे म्िणिो आिे िे
नीट ऐक न हवत्तां दशियेि् प्राज्ञः कस्यहचि् स्वल्पमप्यिो ।
मनु ेरहप यिस्िस्य दशिनाच्चलिे मनः ॥
(सज्ञू ाने आपले थोडेसेिी धन कुणाला दाखवू नये. कारण
धनाचे दशिन घडले असिा, बैराग्याचेिी मन हवचहलि िोिे.)
त्याचप्रमाणे -
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यथाऽहमर्ां जले मत्स्यैभिक्ष्यिे श्वापदैभिहु व ।
आकाशे पहक्षहभिैव िथा सवित्र हवत्तवान् ॥
(पाण्यािील आहमर् मासे खािाि, भमू ीवरील पशू खािाि,
िर आकाशािील आमीर् पक्षी खािाि. पण धनविां माणसू मात्र
कुठे िी जरी असला, िरी लोक त्याला खाऊन टाकिाि. [म्िणजे
लबु ाडिाि.] )
'िेव्िा िे धमिबद्ध
ु ी, आपल्याला सध्या लागेल िेवढेच धन
आपण आिा बरोबर घेऊन घरी जावे व बाकीचे धन या वनाि
परू
ु न ठे वावे असे मला वाटिे. मग पढु े जेव्िा जशी गरज लागेल,
िसे इथे परु लेले धन आपल्याला घेऊन जािा येईल.' पापबद्ध
ु ीने
के लेली िी सचू ना पटल्यामळ
ु े - कुणी पािाि नािी याची खात्री
करून घेऊन - त्या दोघाांनी एक खोल खड्डा खणला आहण
आपापल्या धनाच्या थैल्या एका मोठ्या डब्याि घालनू , िो डबा
खड्ड्याि परु ला व घराचा रस्िा धरला.
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घरी गेल्यावर त्याांचा काळ अहिशय सबु त्तेि चालला िोिा.
असे कािी हदवस हनघनू गेले आहण एके हदवशी पापबद्ध
ु ीने
एकट्याने वनाि जाऊन व िो खड्डा उकरून, त्यािले दोघाच
ां ेिी
सविच्या सवि धन पळवनू आपल्या घरी नेऊन ठे वले.
मग दसु ऱ्याच हदवशी िो धमिबद्ध
ु ीकडे गेला व त्याला
म्िणाला, 'हमत्रा, माझे कुटुांब मोठे असल्याने, माझ्याजवळचे सवि
धन सांपनू गेले. िेव्िा हनदान माझ्या गरजेपरु िे थोडेसे धन
आणण्यासाठी िरी आपण दोघे वनाि जाऊ या.' धमिबद्ध
ु ीने त्याचे
म्िणणे मान्य के ले व िे दोघे वनािील ठरल्या जागी गेले.
पण मािी खणनू काढिाि, िर त्या खड्ड्यािला डबा नािीसा
झालेला! िे पािून पापबद्ध
ु ी धमिबद्ध
ु ीवर उलटून त्याला म्िणाला,
'अरे दगलबाजा, इथे परु लेले धन िझ्ु या-माझ्याहशवाय इिर
कुणालाच ठाऊक नसल्याने, िी चोरी िचू के ली आिेस. बऱ्या
बोलाने माझे धन मला परि कर, नािीिर मी िझ्ु याहवरुद्ध सरकाराि
दावा दाखल करीन.'
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धमिबद्ध
ु ी म्िणाला, 'िे पापबद्ध
ु ी, मला िर िे काम िझु ेच
असनू , चोरी पचहवण्यासाठी िू माझ्यावर बालांट घेि आिेस असे
वाटिे. माझ्याहवर्यी म्िणशील िर मी माझ्या नावाप्रमाणेच
धमिशील आिे आहण माझ्या िािनू असे पापकमि घडणे अशक्य
आिे. म्िटलेच आिे ना?
मािवृ ि् परदाराहण परद्रव्याहण लोष्ठवि् ।
आत्मवि् सविभिू ाहन वीक्ष्यन्िे धमिबद्ध
ु यः ॥
(जे धाहमिक वत्तृ ीचे असिाि, त्याांना इिराांच्या हस्त्रया
मािेप्रमाणे, दसु ऱ्याांचे धन मािीच्या ढेकळाप्रमाणे आहण सवि
प्राहणमात्र स्विःप्रमाणे वाटि असिाि. )
अखेर िे दोघे न्यायालयाि गेले व त्याांनी आपापले गाऱ्िाणे
न्यायमिू ीच्ां या कानी घािले. िे ऐकून न्यायमिू ी म्िणाले, 'िम्ु िा
दोघापां ैकी कुणी िा अपराध के ला, िे कळायला साधन नसल्यामळ
ु े,
िम्ु िी दोघाांनीिी एखादे 'हदव्य' करून दाखवा.'
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यावर पापबद्ध
ु ी म्िणाला, 'न्यायमिू ी, िमु चे िे साांगणे वावगे
आिे. एखादे प्रकरण सांशयास्पद असले, िर न्यायमिू ीनां ी लेखी
परु ाव्याची मागणी करावी; िी पणू ि करिा येि नसेल, िर िी घटना
प्रत्यक्ष पाहिलेल्या व्यक्तीची साक्ष काढावी आहण िसा साक्षीदार
हमळि नसेल, िरच 'हदव्य' करून दाखहवण्याची जबाबदारी
सांबांहधिाांवर टाकावी या बाबिीि म्िणाल िर िे धन या धमिबद्ध
ु ीने
चोरले. िी गोष्ट त्या वनाच्या वनदेवाने नक्कीच पाहिली असणार.
िेव्िा आपण वनाि यावे व त्या वनदेवालाच हवचारावे. वनदेव िा
जरी मानवाांच्या दृष्टीस पडि नसला, िरी माझ्यासारख्या सज्जन व
पण्ु यवान् माणसाला वाचहवण्यासाठी िो आपण हवचारलेल्या
एखाद् दसु ऱ्या प्रश्नाला िरी स्विः गप्ु रािून नक्कीच उत्तर देईल.'
कािीशा आियािने का िोईना, पण न्यायमिू ीनां ी पापबद्ध
ु ीचे िे
म्िणणे मान्य के ले आहण दसु ऱ्या हदवशी वनाि येण्याचे त्याला
आश्वासन हदले.
घरी जािाच पापबद्ध
ु ीने न्यायालयाि घडलेला सवि प्रकार
आपल्या हपत्याच्या कानी घािला व िो त्याला म्िणाला, 'बाबा,
उद्या पिाटे िम्ु िी त्या वनािील शमीच्या झाडाच्या ढोलीि दडून
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रिा, आहण 'िे धन कुणी चोरले?' असा प्रश्न आमच्यापैकी कुणी
हवचारला की, 'धमिबद्ध
ु ीने' असे सरळ उत्तर द्या.' हपत्याने धनाच्या
लोभाने पापबद्ध
ु ीचे म्िणणे मान्य के ले.
दसु ऱ्या हदवशी पिाटेच पापबद्ध
ु ीचा हपिा वनाि जाऊन
शमािच्या झाडािील कोटरीि लपनू बसला आहण चाांगले
उजाडल्यावर पापबद्ध
ु ी व धमिबद्ध
ु ी याच्ां यासि न्यायाधीशिी हिकडे
गेले.
दसु ऱ्या हदवशी पिाटेच पापबद्ध
ु ीचा हपिा वनाि जाऊन
शमीच्या झाडािील कोटरीि लपनू बसला आहण चागां ले
उजाडल्यावर पापबद्ध
ु ी व धमिबद्ध
ु ी याांच्यासि न्यायाधीशिी हिकडे
गेले.
हिकडे गेल्यावर न्यायाधीशाच्या सागां ण्यावरून स्विः
पापबद्ध
ु ीनेच मोठ्या आवाजाि हवचारले, 'िे वनदेवा, या इथे
परु लेले धन कुणी चोरले?'
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िो प्रश्न कानी पडिाच त्या शमीवक्ष
ृ ाच्या ढोलीिनू उत्तर बािेर
पडले, 'पण्ु यवान् पापबद्ध
ु ीचे त्या हठकाणी परु लेले धन, अधमी
अशा धमिबद्ध
ु ीने पळवनू नेिाना स्विः मी वनदेवाने पाहिले.' िे उत्तर
ऐकून पापबद्ध
ु ीने न्यायाधीशाला हवचारले, 'मिाराज, िा धमिबद्ध
ु ीच
चोर असल्याचे आिा िरी हसद्ध झाले ना?'
परांिु त्याच्या बोलण्याकडे लक्ष न देिा धमिबद्ध
ु ीने घाईघाईने
त्या वक्ष
ृ ाच्या बध्ांु याभोविी पालापाचोळ्याचा ढीग रचला व िो
पेटवनू हदला. त्याबरोबर त्याच्या ज्वाला व धरू त्या ढोलीि हशरून
पापबद्ध
ु ीच्या बापाच्या कपड्याांनी पेट घेिला व त्याचे डोळे भाजले
जाऊन िो आधां ळा बनला. पण अशािी हस्थिीि त्याने ओरडि,
हकांचाळि ढोलीबािेर उडी घेिली आहण न्यायाधीशाने
हवचारल्यावरून त्याला खरी िकीगि साहां गिली. मग न्यायाधीशाने
पापबद्ध
ु ीला त्याच झाडाखाली फाशी हदले. अशा िऱ्िेन,े के लेली
चोरी पचहवण्यासाठी पापबद्ध
ु ीने जो उपाय योजला भयांकर अपाय
ठरला.
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त्यानिां र धमिबद्ध
ु ीच्या प्रामाहणकपणाची व चाियु ािची स्ििु ी
करून न्यायाधीश त्याला म्िणाला, 'कुठलािी उपाय योजिाना,
त्याच्यापासनू आपल्याला एखादा अपाय िर िोणार नािी ना? या
गोष्टीचा हवचार करावा लागिो. नािीिर, त्या अहवचारी बगळ्याने
योजलेल्या उपायमळ
ु े , जसा त्याच्यावर व त्याच्या आप्हमत्रावां र
आत्मनाशाचा प्रसांग ओढवला, िसा प्रसांग ओढविो.'
'िो कसा काय?' अशी पच्ृ छा धमिबद्ध
ु ीने के ली असिा,
न्यायाधीश म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट र्ीसार्ी
अजर्चाराने करता उपाय, कालांतराने ठरे अपाय
एका वनािील वडाच्या झाडावर बरे च बगळे घरटी करून
रािाि िोिे. त्याच झाडाच्या ढोलीि एक भलामोठा काळाकुट्ट सपि
रािाि असे व िे बगळे भक्ष्याच्या शोधाथि दरू वर गेले की, त्याांच्या
घरट्यािील हपले खाऊन टाकि असे.
एकदा अशीच त्या सपािने एका बगळाबगळीची हपले खाऊन
टाकल्यामळ
ु े िो बगळा जवळच्याच एका सरोवराकाठी जाऊन
रडि बसला. एका खेकड्याने त्याला रडण्याचे कारण हवचारिा,
त्याने िे त्याला साांहगिले व 'त्या दष्टु सपािला मारण्याचा एखादा
उपाय साांगिोस का?' असे त्याला हवचारले.
त्याचे िे म्िणणे ऐकून खेकडा मनाि म्िणाला, 'जसा िो साप
या बगळ्याांच्या हपल्लाांचा शत्र,ू िसेच झाडून सारे बगळे िी आम्िा
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खेकड्याांचे व माशाांचे शत्रचू आिेि. मग आलेली सांधी साधनू ,
आपण जर गोड बोलनू या बगळ्याांचा परस्पर कुणाकडून िरी नाश
करहवला, िर त्याि वावगे िे काय? म्िटलेच आिे ना?
नवनीिसमाां वाणीं कृत्वा हचत्तां िु हनदियम् ।
िथा प्रबोध्यिे शत्रःु सान्वयो हम्रयिे यथा ॥
(वाचा लोण्याप्रमाणे मदृ ,ु पण ह्रदय मात्र कठोर ठे वनू शत्रल
ू ा
असा सल्ला द्यावा, की ज्यायोगे त्याचा गणगोिासि नाश िोईल.)
मनाि आलेला िा हवचार पक्का करून िो खेकडा म्िणाला,
'बगळे मामा, यावर एक नामी उपाय िम्ु िाला म्िणनू मी साांगिो. त्या
समोरच्या झाडाखाली असलेल्या हबळाि मगांु सू राििो ना?
त्याच्या हबळापासनू िे थेट िमु च्या वटवक्ष
ृ ािील ढोलीपयांि
थोडथोड्या अांिरावर माांसखांड टाका; म्िणजे िो मांगु सू त्याच्या
हबळापासनू एके क माांसखडां खाि खाि अखेर त्या ढोलीपयांि
जाईल व त्या सपािला मारून खाईल.'
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खेकड्याने सचु हवलेला िा उपाय एकदम पटल्यामळ
ु े त्या
बगळ्याने त्याप्रमाणे के ले. पण िा उपाय जरी पररणामकारक
ठरला, िरी त्या मगांु सु ाने िे मासां खडां खाि खाि जाऊन जसा त्या
सपािचा फडशा उडहवला, िसाच त्यानांिर त्याची दृष्टी त्या वक्ष
ृ ावर
गेल्यामळ
ृ ावरील सवि बगळ्याच
ु े , त्याने त्या वक्ष
ां ािी क्रमाक्रमाने
फडशा उडहवला.'
िी गोष्ट साांगनू िो न्यायाधीश म्िणाला, 'िे धमिबद्ध
ु ी! म्िणनू
मी म्िणिो की, ज्याप्रमाणे पणू ि हवचार न के ल्यामळ
ु े त्या बगळ्याने
योजलेला उपाय िा अपाय ठरला, त्याचप्रमाणे पापबद्ध
ु ीनेिी िझु े
धन गडप करण्यासाठी उपाय योजिाना, त्यापासनू िोणाऱ्या
अपायाचा हवचार न के ल्यामळ
ु े , िो स्विः िर प्राणास मक
ु लाच,
पण त्याचा हपिािी आांधळा झाला.'
या गोष्टी साांगनू करटक दमनकाला म्िणाला, 'बाबा रे ,
स्वाथािपढु े िल
ु ा न्यायनीिीची चाड उरली नसल्याने, िू
हपांगलकमिाराजाांचे प्राण व राज्य धोक्याि आणले आिेस. आज
त्याांना दगा देऊ पिाणारा ि,ू उद्या मलािी दगा द्यायला कमी करणार
187

पंचतंत्र

नािीस. अशा हस्थिीि िझु ी सांगि सोडून देणेच योग्य िोईल. ज्याने
न्याय व नीिी गांडु ाळून ठे वली आिे, अशा िल
ु ा आज जरी यश
हमळि असल्यासारखे वाटि असले, िरी िे यापढु ेिी असेच हमळि
रािील, या भ्रमाि िू रािू नकोस. ज्या गावाि शेकडो शेर वजनाचा
लोखडां ी िराजू खाणारा उांदीर असिो, त्या गावाि - त्या उांदरास
िोडीस िोड असा - चोचीने मल
ु गा उचलनू उडून जाऊ शकणारा
बहिरीससाणािी असिो, िी गोष्ट िल
ु ा ठाऊक आिे ना?'
'िी गोष्ट मला ठाऊक नािी, 'असे दमनक म्िणिाच करटकाने
त्याला िी गोष्ट सागां ायला सरुु वाि के ली -
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गोष्ट एकर्ीसार्ी
िी देर्ाची योिना आिे, 'शेर आिे जतर्े सव्र्ाशेर' िी आिे.
एका गावाि 'जीणिधन' नावाचा एक वैश्यपत्रु िोिा. व्यापाराि
जबरदस्ि खोट खाल्ल्यामळ
ु े त्याला अहिशय वाईट हदवस आले,
म्िणनू िशा हस्थिीि त्याला त्या गावाि रािणे लाहजरवाणे वाटु
लागले व त्याने कािी काळाकररिा बािेरगावी जायचे ठरहवले.
यत्र देशेऽथवा स्थाने भोगान् भक्ु त्वा स्ववीयििः ।
िहस्मन् हवभविीनो यो वसेि् स परुु र्ाधमः ॥
(ज्या देशाि वा हठकाणी ज्याने स्विःच्या हिमां िीवर वैभव
भोगले, हिथे जो वैभविीन झाल्यावरिी रािािो, िो परुु र् सवािि
अधम असिो.)
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येनािङ्कारयक्त
ु े न हचरां हवलहसिां परु ा ।
हदनां वदहि ित्रैव यः परे र्ाां स हनहन्दिः ॥
(ज्याने एखाद्या हठकाणी पवू ी अहभमानाने हवलास व चैन
आस्वादण्याि बराच काळ घालहवला, िो जर निां र त्याच हठकाणी
लाचारीने बोलू लागला, िर दसु ऱ्याांच्या हनांदचे ा हवर्य बनिो.)
म्िणनू त्या वैश्यपत्रु ाने घराि असलेला वहडलोपाहजिि असा
एक मोठा वजनदार लोखडां ी िराज,ू एका व्यापाऱ्याकडे सरु हक्षि
ठे वण्यासाठी हदला आहण मग िो दरू च्या प्रदेशाि हनघनू गेला.
चार-सिा वर्ाांनांिर, थोडीफार कमाई के ल्यावर, जेव्िा िो
आपल्या गावी परिला व त्या व्यापाऱ्याकडे जाऊन आपला िराजू
मागू लागला, िेव्िा िो व्यापारी त्याला म्िणाला, 'िू माझ्याकडे
ठे वायला हदलेला लोखांडी िराजू उांदराने कुरिडून कुरिडून खाल्ला
व पार सपां वनू टाकला. मग आिा िो िराजू मी िल
ु ा कसा काय
परि करणार?' शेटजीचे िे उत्तर ऐकून िो वैश्यपत्रु समजिू
झाल्याप्रमाणे गप्प बसला. त्यामळ
ु े िो लबाड व्यापारी स्विःच्या
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चाियु ािवर खर्ू झाला. त्या वैश्यपत्रु ाने - म्िणजे जीणिधनाने त्या
शेटजींशी पवू ीपेक्षािी अहधक स्नेिाचे सांबांध ठे वले, त्याांच्याकडे
जाणे येणे चालू ठे वले, पण मनाि मात्र त्याला धडा हशकहवण्याचे
ठरहवले.
जीणिधनाचे िे वाजवीपेक्षािी अहधक प्रेमाचे वागणे पािून त्या
शेटजीच्या मनाि मधनू च हवचार येई, 'िा आपल्याशी इिका प्रेमाने
का बरां वागिो? याच्या मनाि िराजच्ू या बदल्याि आपल्याकडून
कािी उकळावयाचे िर नसेल ना? कारण कुणीिी कुणाशी
हवनाकारण चागां ला वागि नसिो. म्िटलच
ां आिे ना?
न भक्त्या कस्यहचि् कोऽहप हप्रयां प्रकुरुिे नरः ।
मक्ु त्वा भयां प्रलोभां वा कायिकारणमेव वा ॥
(के वळ प्रेमापोटी कुणी कुणाचे हिि करायला जाि नािी.
त्यामागे भीिी, लोभ हकांवा असेिी कािी खास कारण असिे.)
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अत्यादरो भवेि् यत्र कायिकारणवहजििः ।
ित्र शङ्का प्रकििव्या पररणामेऽसख
ु ाविा ॥
(हजथे कारण नसिानािी अहिशय आदर दाखहवला जािो,
हिथे शक
ां ा घ्यावी; नािीिर पररणाम दःु खद िोिो.)
एके हदवशी िो जीणिधन, त्या लबाड शेटजीच्या घरावरून
आांघोळीसाठी नदीवर जाि असिा, त्या शेटजीचा लिान मल
ु गा
त्याच्या पाठीशी लागला व शेटजीने समां िी हदल्यामळ
ु े जीणिधन
त्या मल
ु ाला घेऊन गेला. मात्र दोघाांच्या आांघोळी झाल्यावर
जीणिधनाने त्या मल
ु ाला त्याच्या घरी पोिोचिे करण्याऐवजी
त्याला एका अज्ञाि स्थळी लपवनू ठे वले. बराच वेळ झाला िरी
आपला मल
ु गा घरी परि न आल्याचे पािून, िो शेटजी
जीणिधनाकडे गेला व 'माझा मल
ु गा कुठे आिे?' असे त्याला
हवचारू लागला. 'िझ्ु या मल
ु ाला मी नदीवर आघां ोळ घालि असिा
हिथे एक बहिरीससाणा आला व िझ्ु या मल
ु ाची मान चोचीि
पकडून दरू उडून गेला,' असे उत्तर जीणिधनाने मद्दु ाम हदले िेव्िा त्या
शेटजीने त्याच्याहवरुद्ध न्यायालयाि दावा के ला.
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न्यायाधीशाने हवचारले, 'जीणिधना, ससाण्यासारखा छोटासा
पक्षी, शेटजींच्या पाच-सिा वर्ाांच्या मल
ु ाची मान चोचीि पकडून
दरू उडून जाणे शक्य आिे का?'
जीणिधनाने उत्तर हदले, 'का शक्य नािी? चार-सिा वर्ाांपवू ी
मी बािेरगावी जािाना, याच शेटजींकडे ठे वायला हदलेला बऱ्याच
शेर वजनाचा लोखडां ी िराजू जर याच्याकडला एक यःकहिि् उांदीर
कुरिडून खलास करू शकला, िर नदीवर आलेला िो बलदडां
ससाणा याच्या मल
ु ाची मानगटू चोचीि पकडून उडून जाण्याि
यशस्वी झाला, याि अशक्य िे काय?' त्याच्या या बोलण्याने िो
न्यायाधीश त्याच्याकडे अचांहबि नजरे ने पािू लागिाच जीणिधनाने
पवू ीच्या िराज-ू प्रकरणाचा सहवस्िर वत्तृ ािां त्याला साहां गिला.
त्याबरोबर न्यायाधीश खदखदनू िसला. मग त्याने त्या लबाड
व्यापाऱ्याला फै लावर घेिले आहण िो मल
ु गा व िो िराजू ज्याचा
त्याला परि करण्याचे त्या दोघाांना िुकूम फमािवले.'
िी गोष्ट साांगनू करटक दमनकाला म्िणाला, 'िल
ु ा स्विःच्या
बद्ध
ु ीचा जसा वाजवीपेक्षा अहधक अहभमान वाटू लागला आिे,
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िसाच त्या सांजीवकाचा उत्कर्ििी सिन िोईनासा झाला आिे.
म्िटलांच आिे ना?
मख
ू ािणाां पहण्डिा िेष्या हनधिनानाां मिाधनाः ।
व्रहिनः पापशीलनामसिीनाां कुलहस्त्रयः ॥
(पांहडिाांचा िेर् हकांवा िेवा मख
ू ि लोक करिाि, धनिीन
धनवांिाचा, पापी व्रिस्थाांचा िर दरु ाचारी हस्त्रया कुलवान हस्त्रयाांचा
करिाि. )
'िे दमनका, स्विःला शिाणा समजणाऱ्याएवढा मख
ू ि या
जगाि दसु रा कुणी नसिो. िू िसाच असल्यामळ
ु े , िझ्ु याशी प्रेमाचे
सबां धां ठे वल्याने, मख
ू ि वानराशी मैत्री जोडल्यामळ
ु े एका राजावर
जसा मरणाचा प्रसांग ओढवला, िसा प्रसांग माझ्यावर ओढवेल.'
'राजाची व वानराची िी गोष्ट काय आिे?' असे दमनकाने
हवचारले असिा करटक म्िणाला, 'कािी वर्ाांपवू ीची गोष्ट -
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गोष्ट बार्ीसार्ी
िूखावला काि सांगार्े र् स्र्तःर्र संकट ओढर्ून घ्यार्े.
'एका राजापाशी एक भलेमोठे वानर िोिे. त्याच्यावर त्याचा
अहिशय जीव असल्यामळ
ु े िो हजथे जाई, हिथे त्याला
आपल्यासांगे नेई. एकदा दपु ारच्या जेवणानांिर राजा झोपला
असिा, िे वानर त्याला पख्ां याने वारा घालू लागले. िेवढ्याि एक
माशी आली व राजाच्या छािीवर बसली.
'त्या वानराने हिला िाकलनू द्यावे व हिने पन्ु िा लगेच त्याच्या
छािीवर येऊन बसावे, असे अनेक वेळा झाल्यावर, िे वानर
हिच्यावर भलिेच हचडले. त्याने त्या माशीला ठार मारण्यासाठी
जवळच असलेली नांगीिलवार िािी घेऊन, हिच्यावर एवढ्या
जोराने प्रिार के ला की, त्या एका घावासरशी त्या राजाचे दोन िक
ु डे
झाले! म्िणनू ज्याला बरे च हदवस जगायचे असेल, त्याने मख
ू ाांच्या
सिवासाि कधीिी रािू नये.
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'दमनका, माझे िर ठाम मि आिे की, एक वेळ सज्ञु शत्रू
परवडला, पण मख
ू ि अशा हमत्राच्याच नव्िे, िर भावाच्यािी
वाऱ्याला उभे रािू नये. ज्याने परक्या व्यापाऱ्याांचे प्राण
वाचहवण्यासाठी आत्मबहलदान के ले, त्या चोरट्या पण सज्ञू
ब्राह्मणाची गोष्ट माझ्या हवधानाला पष्टु ी देणारी आिे.'
'िी गोष्ट काय आिे बवु ा?' असा प्रश्न दमनकाने मोठ्या
उत्कांठाने हवचारला असिा करटक म्िणाला, 'त्याचां असां झाल-ां
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गोष्ट तेर्ीसार्ी
सूज्ञ शत्रू परर्डे, पण िूखव जित्र ििाग पडे.
एका गावाि एक ब्राह्मण रािाि िोिा. िसा िो चागां ला हविान
िोिा. पण कुठल्या पवू िजाचा अवगणु त्याच्या स्वभावाि उिरला
न कळे - त्याला मधनू च के व्िािरी चोरी करण्याची िुक्की येई.
एकदा त्या गावाि चार ब्राह्मण व्यापारी आले. त्याांनी
आपल्याबरोबर आणलेला सविच्या सवि माल भराभर हवकला
गेल्यामळ
ु े , त्याांच्यापाशी बराच पैसा जमा झाला. िे गावाि
आल्यापासनू त्या हविान पण चोरट्या ब्राह्मणाची त्याच्ां यावर
बारीक नजर िोिी. त्याांच्याजवळच्या पैशाांची चोरी करण्यासाठी
त्याने त्याांची ओळख करून घेिली व त्याांना सांदु र सांदु र सांस्कृि
सभु ाहर्िे सनु ावनू , त्याच्ां यावर आपली छाप पाडली. पण िे व्यापारी
धिू ि व सावध असल्यामळ
ू े त्याांच्याजवळच्या पैशाांची चोरी करणे
त्या ब्राह्मणाला अशक्य झाले.
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त्यािनू त्या व्यापाऱ्याच्ां या मनाि हवचार आला,
'आपल्याजवळचा पैसा जर आपण आिे िसाच घेऊन गावी जाऊ
लागलो, िर वाटेि चोरदरवडेखोर आपल्याला लटु िील.' मनाि
असा हवचार आल्याने त्या चौघानां ीिी आपापल्या पैशाच
ां ी
मौल्यवान् रत्ने खरे दी के ली आहण आपल्या माांड्या हचरून िी
त्यािां दडवनू ठे वली. मग कापलेल्या माडां ् या हशवनू िोिाच, त्यानां ी
आपल्या गावी परिण्याच्या दृष्टीने सावरासावर सरू
ु के ली.
िा सवि प्रकार त्या चोरट्या ब्राह्मणाने पाहिला आहण िो
स्विःशी म्िणाला, 'या व्यापाऱ्याांना जर असेच जाऊ हदले, िर
आयिी आलेली सवु णिसधां ी आपण कायमची गमावनू बस.ू
त्यापेक्षा याांच्याशी असेच गोडगोड बोलनू याांनी आपल्यालािी
त्याच्ां याबरोबर न्यावे, यासाठी त्यानां ा हवनांिी करावी आहण
त्याप्रमाणे त्याांच्यासांगे जाि असिा, वाटेि या चौघाांनािी हवर्
घालनू याांच्या माांड्याि दडवलेली रत्ने आपण काढून घ्यावीि.'
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मनाि असे ठरवनू िो चोरटा ब्राह्मण त्याांना म्िणाला, 'शेटजी,
िमु च्या थोड्याशा सिवासानेदख
े ील िमु च्यावर माझा एवढा जीव
जडला आिे की, यापढु े िमु च्याहशवाय रािाणे मला शक्य िोणार
नािी. िेव्िा िम्ु िी मलािी िमु च्यासांगे िमु च्या गावाला न्या.'
त्या व्यापाऱ्याांनी त्याचे म्िणणे मान्य के ले आहण िे त्याला
घेऊन आपल्या गावाचा रस्िा चालू लागले.
पण वाटेि एक आहक्रि घडले. 'पल्लीपरू ' या हभल्लाांच्या
गावामधनू िे जाि असिा, झाडाांवर बसलेले कावळे हवहशष्ट
पद्धिीने 'कावकाव' करू लागले, 'लाख सव्वालाखाचे धनी
चालले आिेि. त्याांना लटु ायचे असेल िर लवकर िटु ा,' अशा
अथािची िी सचू क भार्ा कानी पडिाच, त्या हभल्लाांनी त्या
पाचिीजणानां ा एकदम गराडले, व त्याच
ां े कपडे काढून त्याांना
कसोशीने िपासले, पण त्याांना त्याांच्यापाशी कािीच मोलाचे असे
हमळाले नािी. िे पािून म्िोरक्या हभल्ल बाकीच्याांना म्िणाला,
'आपल्या कावळ्याांचे साांगणे आजवर कधी खोटे ठरले नािी. मग
आजच िे खोटे कसे ठरले? िेव्िा या पाचिीजणाांना ठार मारून
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याचां ी कािडी सोलनू काढा, म्िणजे याांनी जर शरीराि सोन्याच्या
हचपा हकांवा रत्ने दडवनू ठे वली असली िर िी आपल्याला
हमळिील.'
हभल्लाच्ां या म्िोरक्याचे िे शब्द ऐकून िो चोरटा ब्राह्मण मनाि
म्िणाला, 'अरे रे! मी या व्यापाऱ्याांना मारून याांच्याजवळची रत्ने
हमळवायला म्िणनू आलो आहण आिा िी रत्ने हमळवण्याऐवजी
या चौघाांबरोबर माझ्यावरिी प्राण गमावण्याचा प्रसांग आला! आिा
एवीिेवी मरण जर चक
ु ि नािी, िर आपण या हभल्लाांना के वळ
'नमनु ा' म्िणनू आपल्याला मारायला सागां ावे आहण आपल्या
शरीराि दडवलेले सोने वा रत्ने न सापडल्यास या चार व्यापाऱ्याांना
सोडण्याबद्दल हवनवावे. आपल्यामळ
ु े जर िे व्यापारी सटु ले िर
हनदान मरिा मरिा िािनू एक मिान् पण्ु यकृत्य घडेल व आजवरचे
आपले पाप धवु नू हनघेल.'
मनाि असा हवचार करून त्या चोरट्या पण सज्ञू ब्राह्मणाने
त्या हभल्लप्रमख
ु ाला त्याप्रमाणे हवनहवले आहण त्याने िे मान्य
के ले. मग त्या हभल्लाांनी त्या ब्राह्मणाला ठार मारून, त्याच्या
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अांगावरचे कािडे सोलनू काढले, पण त्याच्या शरीराि सोने वा रत्न
न हमळाल्याने बाकीचे चौघेिी असेच असिील, असे म्िणनू त्याांनी
त्या चारिीजणानां ा सोडून हदले.' िी गोष्ट सागां नू करटक दमनकाला
म्िणाला, 'म्िणनू मी म्िणिो की, मख
ू ि हमत्रापेक्षा सज्ञू फार बरा.'
दमनक म्िणाला, 'दादा, िझु ां िववज्ञान िू िझ्ु यापाशी
साभां ाळून ठे व. सध्याचे जग िे असे सरळ वागणाऱ्यासां ाठी नािी.'
असे बोलिा बोलिाच, हिकडे हपांगलकाकडून ठार झालेल्या
सांजीवकाकडे लक्ष वेधवनू दमनक करटकाला पढु ां म्िणाला, 'िे
बघ, माझे कारस्थान फळाला आले. हपगां लकमिाराजानां ी
सांजीवकाला ठार मारले. माझ्याशी कधीिी शत्रत्ु व न करणाऱ्या,
पण माझे मिवव कमी व्िायला कारणीभिू िोणाऱ्या त्या
सांजीवकाचा अांि झाला असल्याने, आिा मी मिाराजाांचा प्रधान
िोणार आहण अमयािद वैभव व सत्ता उपभोगणार.'
हिकडे सजां ीवकाच्या प्रेिाकडे पािाि हपगां लक अश्रु ढाळीि
म्िणि िोिा, 'अरे रे! झाले िे फार वाईट झाले. देशाचा एखादा भाग
दसु ऱ्या राजाने घेिला िर िो परि हजांकून घेिा येिो, पण हनष्ठावांि
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व बहु धमान् सेवक मेल्याने, राजा त्याला कायमचा मक
ु िो. बाकी
सांजीवकाची आिा आपल्या हठकाणी हनष्ठा कुठे राहिली िोिी?
पण याला परु ावा काय? आपण िर त्याचे म्िणणे ऐकून न घेिाच
त्याचा प्राण घेिला. म्िणजे आपण हमत्राचा हवश्वासघािच के ला
म्िणायचा! आहण हमत्राचा हवश्वासघाि करणारा िर मिापापी
मानला जािो. म्िटलांच आिे ना?हमत्रद्रोिी कृिघ्नि यि हवश्वासघािकः ।
िे नरा नरकां याहन्ि यावच्चन्द्रहदवाकरौ ॥
(हमत्रद्रोिी, कृिघ्न आहण हवश्वासघािकी जे असिाि, िे
चद्रां सयू ि असेपयांि नरकाचे धनी िोिाि.)
हपांगलक याप्रमाणे दःु ख करीि असिा त्याच्यापाशी जाऊन
दमनक म्िणाला, 'मिाराज, के लेल्या कृिीबद्दल असा पिात्ताप वा
दःु ख करीि बसणे राजाला शोभनू हदसि नािी. त्यािनू सांजीवक
िा िर आपल्या हजवावर उठला िोिा, िे मी त्याच्यासमक्ष
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आपल्याला साांहगिले आिे. मग त्याला मारण्याि आपली चक
ू िी
काय? कारण शास्त्रच मळ
ु ी साांगिांहपिा वा यहद वा भ्रािा पत्रु ो भायािऽथवा सह्रु द् ।
प्राणद्रोिां यदा गच्छे ि् िन्िव्यो नाहस्ि पािकम् ॥
(बाप असो वा भाऊ, मल
ु गा, पत्नी हकांवा हमत्र असो, जो
आपल्या हजवावर उठिो, त्याला दसु रा पयािय नसल्यास ठार
मारण्याि पाप नािी.)
दमनक पढु े म्िणाला, 'मिाराज, ज्याला राज्य चालवायचां
आिे, त्याला एवढे िळवे व सोवळे रािून चालि नािी. िी राजनीिी
कािी एखाद्या कुलविी स्त्रीप्रमाणे चाररत्रयाला जपणारी नािी. िी
कशी आिे िे ऐकायचां आिे? ऐका सत्यानिृ ा च परुर्ा हप्रयवाहदनी च
हिस्त्र
ां ा दयालरु हप चाथिपरा वदान्या ।
भरू रव्यया प्रचरु हवत्तसमागम च
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वेश्याङ्गनेव नपृ नीहिरनेकरूपा ॥
(कधी खरे बोलणारी, िर कधी खोटे बोलणारी, कधी
कठोरभार्ा िर कधी मधभु ार्ी, कधी घािक िर कधी दयाळू, कधी
अप्पलपोटी िर कधी दानशरू , कधी जास्िीिजास्ि पैशाांचा साांभाळ
करणारी िर कधी जास्ि खचि करणारी, अशी िी राजनीिी एखाद्या
वेश्येप्रमाणे नाना रूपे घेणारी आिे.)
दमनकाचा िा प्रभावी उपदेश ऐकून हपांगलकाने आपले दःु ख
आवरले आहण प्रधान व्िायला िचू योग्य आिेस,' असे म्िणनू
त्याला आपला प्रधान नेमले.
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तंत्र दुसरे

जित्रलाभ
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गोष्ट चोर्ीसार्ी
जर्नाशकाले जर्परीत बुिी
या 'महिलारोप्य' नगराच्या सीमेवरील एका वटवक्ष
ृ ावर जे
नानािऱ्िेचे पक्षी रािाि िोिे, त्यामध्ये 'लघपु िनक' नावाचा एक
कावळािी रािाि िोिा.
एके हदवशी िो कावळा अन्नाच्या शोधाथि त्या झाडावरून
उडून कुठे िरी चालला असिा, त्याला एक काळाकहभन्न
फासेपारधी वटवक्ष
ृ ावरील पक्ष्याांना पकडण्यासाठीच चालला
असावा, िे िेरून, लघपु िनक परि त्या वक्ष
ृ ाकडे गेला व त्या
हठकाणी असलेल्या सवि पक्ष्याांना उद्देशनू म्िणाला, 'पक्षीबाांधविो,
एक फासेपारधी इकडे येि आिे. िो जवळपासच्या मोकळ्या
जहमनीवर जाळे पसरील व त्यावर िादां ळ
ू फे कील. िे िादां ळ
ू
खायला आपण गेलो की जाळ्याि अडकू व प्राणाांस मक
ु ू . िेव्िा िे
िाांदळ
ू खाण्यासाठी त्या जाळ्याकडे जाऊ नका.' लघपु िनकाचे िे
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बोलणे परु े िोिे न िोिे, िोच िो पारधी हिथे आला आहण
जहमनीवर जाळे पसरून व त्यावर िाांदळ
ू फे कून िो दरू च्या
झडु पाआड लपनू बसला. लघपु िनकाने सवाांना अगोदरच सावध
के ले असल्याने, त्या वटवक्ष
ृ ावरील एकिी पक्षी त्या िाांदळ
ू ाच्या
वाटेस गेला नािी.
परांिु थोड्याच वेळाि हचत्रग्रीव नावाचा एक कबिु राच
ां ा राजा
आपल्या अनयु ायाांसि त्या बाजनू े उडि चालला असिा, त्याची व
त्याच्या अनयु ायाांची नजर त्या िाांदळाांच्या दाण्याांकडे गेली.
वास्िहवक हचत्रग्रीव िा बहु द्धमान िोिा. 'या वनाि िादां ळाचे दाणे
सिजासिजी दृष्टीस पडणार नािीि,' िे त्याला कळि िोिे. हशवाय
लघपु िनकानेिी त्यालाव त्याच्या अनयु ायानां ा सावध के ले िोिे.
िरीिी राजा हचत्रग्रीव व त्याचे अनयु ायी िे दाणे खायला गेले आहण
त्या जाळ्याि अडकले! म्िटलेच आिे ना?पौलस्त्य कथमन्यदािरणे दोर्ां न हवज्ञािवान्
रामेणाहप कथां न िेमिररणस्यासांभवो लहक्षिः ।
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अक्षैिाहप यहु धहष्ठरे ण सिसा प्राप्ो ह्यनथिः कथां
प्रत्यासन्नहवपहत्तमढू मनसाां प्रायो महिः क्षीयिे ॥
(दसु ऱ्याची बायको पळहवणे िी वाईट गोष्ट असल्याचे
रावणाला कळि नव्ििे का? सोन्याचे िरीण असू शकि नािी िे
श्रीरामाच्या लक्षाि कसे काय आले नािी? त्याचप्रमाणे जगु ार
खेळून यहु धहष्ठरासारख्याने एकाएकी अनथि कसा काय ओढवनू
घेिला? वस्िहु स्थिी अशी आिे की, आपत्ती जवळ आल्यामळ
ु े
सांभ्रहमि झालेल्याांची बद्ध
ु ी बिुधा काम देईनाशी िोिे.)
जाळ्याि अडकिाच िी कबिु रे जेव्िा भयाने आरडाओरडा
करू लागली, िेव्िा त्याच
ां ा राजा हचत्रग्रीव त्यानां ा म्िणाला,
'बाबाांनो, असे घाबरून जाऊ नका. प्रसांग आनांदाचा असो वा
दःु खाचा असो, सज्ञू ाांनी आपले मन हस्थर ठे वले पाहिजे. म्िटलेच
आिे ना? उदये सहविा रक्तः रक्तिास्िमने िथा ।
सम्पिौ च हवपत्तौ च मििामेकरूपिा ॥
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(सयू ि उगविाना जसा लाल असिो, िसाच िो मावळिानािी
लालच असिो. जे थोर असिाि िे काळ वैभवाचा असो व
हवपत्तीचा असो - मनाची वत्तृ ी सारखीच ठे विाि.)
राजा हचत्रग्रीव पढु े म्िणाला, 'बाबाांनो, आिा सवाांचे बळ
एकवटून आपण एकाच वेळी उडू या, म्िणजे या जाळ्यासकट
आपल्याला एखाद्या सरु हक्षि हठकाणी जािा येईल.'
हचत्रग्रीवाच्या सचू नेप्रमाणे त्याच्या सवि अनयु ायाांनी जोर
करून त्या जाळ्यासि एकदम उड्डाण के ले व िे सवि िवेिनू दरू
दरू जाऊ लागले.'िी कबिु रे आिा लवकरच एकमेकाांना दोर् देऊन
आपपासाांि भाांडू लागिील व खाली येऊन आपल्या िािी
सापडिील,' अशा अपेक्षेने िो पारधीिी त्याांच्या पाठोपाठ धावू
लागला. पण घडले उलटेच. िी कबिु रे दरू वर जाि अखेर
हदसेनाशी झाली. मग िो पारधी हनराश झाला व परिीची वाट
चालिा चालिा स्विःशी म्िणाला-
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न हि भवहि यन्न भाव्यां भवहि च भाव्यां हवनाऽहप यत्नेन ।
करिलगिमहप नश्यहि यस्य हि भहविव्यिा नाहस्ि ॥
(जे घडायचे नसेल, िे कधीच घड्ि नािी, आहण जे घडायचे
असेल िे प्रयत्न न करिािी घडून येिे. ज्याचे दैव अनक
ु ू ल नसिे,
अशाच्या िािी जरी एखादी वस्िू आली, िरी िी नाश पाविे. )
पारधी हदसेनासा झाल्यावर त्या पक्ष्याांनी हचत्रग्रीवाला,
'मिाराज, आिा आपल्याला या जाळ्यािनू कोण मक्त
ु करील?'
असा प्रश्न के ला असिा िो म्िणाला सवेर्ामेव मत्यािनाां व्यसने समपु हस्थिे ।
वाङ्मात्रेणाहप सािाय्यां हमत्रादन्यो न सन्दधे ॥
(सांकटे ओढवली असिा, सविच मत्यि जीवाांना त्याांच्या
हमत्राहशवाय अन्य कोणी साध्या शब्दानेिी मदि करीि नािी.)
हचत्रग्रीव पढु े म्िणाला, 'इथनू थोड्याच अांिरावर रािणारा
हिरण्यक नावाचा माझा एक उांदीर हमत्र 'उांदराचा राजा' आिे. िो
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एका हकल्लेवजा टेकाडािील हबळाि राििो. िो आपल्याला
हनहिि सिाय्य करील.'
'पण हकल्ल्याि रािण्यामागचा त्याचा िेिु काय?' असा प्रश्न
एका अनयु ायाने के ला असिा, हचत्रग्रीव म्िणाला, राजाला
स्विःच्या व आपल्या राज्याच्या रक्षणाच्या दृष्टीने हकल्ल्याांचे
मिवव फार आिे. म्िटलेच आिे शिमेकोऽहप सन्धत्ते प्राकारस्थो धनधु िरः ।
िस्माि् दगु ां प्रशसां हन्ि नीहिशास्त्रहवदो जनाः ॥
(हकल्ल्याचा आश्रय ज्याला आिे, असा एक धनधु ािरीसद्ध
ु ा
शभां रानां ा परु ा पडिो. म्िणनू राजनीिीि पारांगि असलेले लोक
हकल्ल्याची प्रशांसा करिाि.)
याप्रमाणे माहििी साांगनू राजा हचत्रग्रीव आपल्या
अनयु ायासां ि हिरण्यक नावाच्या उांदराकडे गेला व त्याला िाका
मारू लागला.
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हचत्रग्रीवाचा आवाज ऐकिाच हिरण्यक आपल्या हबळािनू
मोठ्या आनांदाने बािेर आला, पण िे दृश्य पािून म्िणाला, हमत्रा
हचत्रग्रीवा, वास्िहवक हमत्राचे आपल्या घरी आगमन िी आनांदाची
जणू पविणी! पण िल
ु ा व िझ्ु या अनयु ायाांना अशा हस्थिीि पािून
मला त्या आनांदाचा आस्वादिी घेिा येि नािी! हमत्रा, िे असे कसे
घडून आले?'
घडलेली िकीकि त्याला सागां नू हचत्रग्रीवाने त्याला जाळे
कुरिडून आपल्याला व आपल्या अनयु ायाांना मक्त
ु करण्याची
हवनांिी के ली.
हिरण्यक प्रथम हचत्रग्रीवाला मक्त
ु करायला गेला असिा,
हचत्रग्रीव म्िणाला, 'हिरण्यका, िू अगोदर माझ्या सवि अनयु ायाांना
मक्त
ु कर आहण सवाांच्या शेवटी मला सोडव. िू जाळे कुरिडून
मला मक्त
ु के लेस आहण नेमक्या वेळी िझु े दाि पडले, हकांवा त्या
दष्टु पारध्याने इकडे येऊन आम्िाला गाठले, िर मी सटु ेन, परांिु या
माझ्या अनयु ायाचां ी गि काय िोईल? िेव्िा राजा या नात्याने,
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स्विःपेक्षा स्विःच्या अनयु ायाांची व सेवकाांची काळजी घेणे िे मी
माझे कििव्य समजिो.' त्याच्या या थोर मनोवत्तृ ीचे कौिक
ु करून,
हिरण्यकाने आपल्या धारदार दािाांनी िे जाळे कुरिडले आहण त्या
सवि कबिु राांना व शेवटी राजा हचत्रग्रीवालािी बांधमक्त
ु के ले. मग
हचत्रग्रीवाने हिरण्यकाचा हनरोप घेिला आहण िो आपल्या
अनयु ायाांसि घराकडे हनघनू गेला. िर हिरण्यक स्विःच्या
हकल्ल्यािील हबळाि घसु ला. या जगाि हमत्राचां मिवव हकिी
आिे, िे स्पष्ट सागां णारां एक सभु ाहर्ि असां आिे हमत्रवान् साधयत्यथािन् दःु साध्यानाहप वै यिः ।
िस्माहन्मत्राहण कुवीि समानान्येव चात्मनः ॥
(ज्याला हमत्र आिेि, िो असाध्य अशा गोष्टीिी साध्य करून
घेऊ शकिो. म्िणनू प्रत्येकाने आपल्या िोलाचे हमत्र जोडावे. )
िा सवि प्रकार, त्या कबिु रामां ागोमाग उडि आलेला व
जवळच्याच एका वक्ष
ृ ाच्या फाांदीवर बसनू राहिलेला लघपु िनक
कावळा पािाि िोिा. िो मनाि म्िणाला, 'हिरण्यकासारखा हमत्र
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लाभणे िी खरोखरच भाग्याची गोष्ट आिे. समजा, हचत्रग्रीवावर
आला, िसाच प्रसांग भहवष्यकाळाि आपल्यावर आला, िर याचा
उपयोग िोईल. कुणी हकिीिी समथि असला, िरी वेळी अवेळी
दसु ऱ्याची मदि घेण्याचा प्रसांग येिोच. सागरालासद्ध
ु ा भरिीसाठी
चद्रां ाचे सिाय्य घ्यावे लागिेच ना? मनाि असा हवचार करून
लघपु िनक हिरण्यक रािाि िोिा त्या हबळाच्या िोंडाशी गेला व
आपण कोण आिोि िे साांगनू त्याला िाका मारू लागला.
पण हबळाि बसल्या बसल्याच हिरण्यक त्याला म्िणाला, 'िू
माझा जन्मजाि वैरी असिाना मी बािेर कसा येऊ?'
लघपु िनकाने हवचारले, 'अरे हिरण्यका, िझु ी व माझी
आजवर एकदािी भेट झालेली नसिाना, मी िझु ा वैरी कसा काय
झालो?'
हबळािनू च हिरण्यकाने उत्तर हदले, 'लघपु िनका, वैर िे दोन
प्रकारचे असिे. पहिले स्वाभाहवक वैर व दसु रे प्रासांहगक वैर.
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प्रासांहगक वैर मात्र िात्परु त्या उत्पन्न झालेल्या वैराचे कारण दरू
िोिाच नािीसे िोिे. पण स्वाभाहवक वैर मात्र जन्मापासनू
जीवनाचा अिां िोईपयांि हटकून रािािे. साप व मगांु सू , पाणी व
अग्नी, देव व दानव, कुत्रा व माांजर, हसांि व ित्ती, त्याचप्रमाणे
सज्जन व दजु िन याांच्यािील वैर स्वाभाहवक असिे. या जोड्यामां ध्ये
कुणीिी कुणाचा अपराध के लेला नसला, िरी त्याांच्याि वैराचे
अहग्नकांु ड अखांड धगधगि असिे. कावळे व उांदीर याांच्यािले
वैरसद्ध
ु ा असे स्वाभाहवक असल्यामळ
ु े , मी िझ्ु याकडे कसा येऊ?'
'िझ्ु यासारख्या बहु द्धमान् व बिुश्रिु सज्जनाला मारण्याचा,
माझ्या मनाि चक
ु ू निी हवचार येणार नािी.' अशी शपथपवू िक ग्वािी
लघपु िनकाने हदली असिा हिरण्यक त्याला म्िणाला, 'बाबा रे ,
एकिर शत्रांनू ी घेिलेल्या शपथाांवर हवश्वास ठे वण्याइिका मी मख
ू ि
नािी आहण दसु रे म्िणजे ज्याच्या मनावर अज्ञानाचे आवरण
असिे, िो प्राणी हविान् व बिुश्रिु अशा सज्जनालािी मारायला
मागेपढु े पािाि नािी. आद्य व्याकरणकार पाहणनी याांचे प्राण एका
हसांिाने घेिले, मीमाांसाकार जैहमनींना एका ित्तीने ठार के ले, िर
छांदशास्त्राचा आद्यप्रणेिा असलेल्या हपगां लमनु ींना एका मगरीने
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हगळांकृि के ले. या थोर परुु र्ाांनी त्या प्राण्याांचे असे कोणिे अपराध
के ले िोिे, म्िणनु त्याांना अशी देिाांिाची सजा हमळावी?'
हिरण्यकाचा िा हबनिोड सवाल ऐकून थक्क झालेला
लघपु िनक त्याला म्िणाला, 'हमत्रा, िझु े म्िणणे खरे आिे. पण िू
माझ्यावर एवढी िरी कृपा करशील का? मी अधनु मधनू िझ्ु याकडे
येऊन, िझ्ु या हबळाबािेर बसि जाईन आहण िू मात्र हबळािच बसनू
माझ्याशी बोलि जा. थोराांचा प्रत्यक्ष सिवास न लाभिा, त्याांच्या
के वळ हवचाराांचा जरी लाभ झाला, िरी जीवन उजळून जािे. िेिी
िल
ु ा मान्य नसेल, िर मात्र मी आत्ताच इथे आमरण उपोर्णाला
बसनू माझा देिान्ि करून घेईन.' लघपु िनक याप्रमाणे बोलल्यावर
मात्र हिरण्यकाच्या मनाि त्याच्याहवर्यी हवश्वास उत्पन्न झाला
आहण िो हबळाबािेर आला व त्याच्याशी मनमोकळे पणाने
गप्पागोष्टी करू लागला. िळूिळू त्या दोघाांच्या पररचयाचे रूपाांिर
दाट मैत्रीि झाले. म्िटलेच आिे ना?
आरम्भगवु ी क्षहयणी क्रमेण लघ्वी परु ा वहृ द्धमिी च पिाि् ।
हदनस्य पवू ािधिपराधिहभन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम् ॥
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(दजु िनाचां ी मैत्री हदवसाच्या पवू ािधािील सावलीप्रमाणे
सरुु वािीस मोठी पण िळूिळू लिान िोि जािे, िर सज्जनाांची मैत्री
िी हदवसाच्या उत्तराधाििील सावलीप्रमाणे प्रारांभी लिान, पण
क्रमाक्रमाने मोठी िोि जाणारी म्िणजे पहिलीपेक्षा हभन्न असिे.)
अशा िऱ्िेने त्याांच्या गाठीभेटी रांगू लागल्या असिा, एके
हदवशी लघपु िनक हिरण्यकाकडे आला व डोळ्याांि पाणी आणनू
म्िणाला, 'हमत्रा, आिा सरू
ु झालेल्या दष्ु काळामळ
ु े आजबु ाजच्ू या
गावाांिले लोक जेवणापवू ीचे 'काकबळी' देईनासे झाले आिेि.
त्यामळ
ु े माझी उपासमार िोऊ लागली आिे. त्यािनू लोकाांना धान्य
हमळे नासे झाल्यामळ
ु े कुठलािी पक्षी हदसिाच, त्याला मारून िे
खाऊ लागले आिेि. स्विः मी के वळ सदु वै ाने अशाच एका
प्रसगां ािनू वाचलो. िेव्िा इथनू बऱ्याच दरू असलेल्या वनाि एक
मोठे सरोवर असनू , हिकडे दष्ु काळ नसल्याने - िे पाण्याने िडु ु ांब
भरलेले असल्याचे माझ्या कानी आले आिे. त्या सरोवराि रािाि
असलेल्या 'मथां रक' नावाच्या कासवाची व माझी दाट मैत्री
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असल्याने व हिकडे गेल्यास अन्नपाण्याचा प्रश्न सटु णार असल्याने,
मी त्याच्याकडे जायचे ठरहवले अिे.'
एक दीघि उसासा सोडून हिरण्यक म्िणाला, 'हमत्रा, सध्या िू
मला कारण हवचारू नकोस, पण मलािी या जागेचा उबग आला
आिे. िझ्ु यासांगे त्या परदेशी आल्यावर मला जर हिथे मानाने
जगिा येण्याची शक्यिा असली िर मीिी िझ्ु याबरोबर हिकडे
आलो असिो.'
लघपु िनक म्िणाला, 'हमत्रा, अरे ििू ी मजसांगे हिकडे यावेस,
या उद्देशाने िर मी िल
ु ा िी गोष्ट सागां ायला आलो. त्यािनू
िझ्ु यासारख्या हविावानाला व गणु वांिाला हिकडे मानाने जगण्याि
अडचण िी काय? म्िटलेच आिे ना हविववां च नपृ त्वां च नैव िल्ु यां कदाचन ।
स्वदेशे पज्ू यिे राजा हविान् सवित्र पज्ू यिे ॥
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(हवित्ता व राजेपण याांची बरोबरी कधीच करिा येि नािी.
राजाला के वळ त्याच्याच देशाि मान मान हमळिो, पण हविान् िा
सवित्र सन्माहनला जािो.)
याप्रमाणे बोलणे झाल्यावर हिरण्यक उांदराला पाठीवर घेऊन,
िो लघपु िनक कावळा दरू च्या सरोवराि रािणाऱ्या आपल्या
हमत्राकडे - मथां रक कासवाकडे -उडि गेला.
िे दोघे हिथे जािाच, मांथरकाने त्याांचे मोठ्या प्रेमादराने
स्वागि के ले व िे पािुणे कोण व याांना िू पाठीवरून का आणलेस,
असे लघपु िनकाला हवचारले.
लघपु िनक म्िणाला, 'हमत्रा मांथरका, या माझ्या हमत्राचां नाव
आिे हिरण्यक. मी या माझ्या हमत्राला पाठीवरून नव्िे, िर
डोक्यावरून घेऊन यायला िवे िोिे? इिका िा गणु ी व ज्ञानी आिे.
अरे , याच्या गणु ाांबद्दल मी काय व हकिी म्िणनू साांग?ू एक वेळ
पजिन्यधारा हकांवा आकाशािल्या िाऱ्याांची गणिी करिा येईल,
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पण या माझ्या हमत्राच्या हठकाणी असलेल्या गणु ाांची मोजदाद
करिा येणार नािी. स्वदेशाि रािायचा उबग आला, म्िणनू च
के वळ िा माझ्यासगां े इकडे आला.'
'या माझ्या नव्या थोर हमत्राला स्वदेशाि रािण्याचा उबग का
बरे आला?' असा प्रश्न मांथरकाने के ला व लघपु िनकानेिी आग्रि
के ला म्िणनू हिरण्यक त्यानां ा िी गोष्ट सागां ू लागला-
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गोष्ट पंचर्ीसार्ी
धनाच्या उबेचा प्रभार् िोठा, प्राण्याला चढे भलताच ताठा.
'दहक्षणेकडील' महिलारोप्य नावाच्या नगराबािेर असलेल्या
श्रीमिादेवाच्या मांहदराि 'िाम्रचडू ' नावाचा एक जोगी रािाि असे.
हदवसा गावाि हभक्षा मागनू जमहवलेले धान्य रात्री हशजवनू ,
त्यािले आपल्याला आवश्यक िेवढे िो खाई आहण उरलेले अन्न
िो हभक्षापात्राि झाकून ठे वी. मग दसु ऱ्या हदवशी सकाळी, िे अन्न,
िो एकदोघा गररबाांना देई आहण त्या अन्नाच्या बदल्याि िो
त्याच्ां याकडून त्या देवळाची झाडलोट व सडासारवण करून घेई.'
आपण साांगि असलेली िकीकि लघपु िनक व मांथरक िे
लक्ष देऊन ऐकि असल्याचे पािून हिरण्यक पढु े म्िणाला, 'एके
हदवशी माझे चार-पाच अनयु ायी व सेवक माझ्याकडे आले व मला
म्िणाले, 'मिाराज, देवळािला बैरागी रात्री जे अन्न हशजविो,
त्यािले स्विःला आवश्यक िेवढे खाऊन, बाकीचे अन्न िो एका
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भाडां ् याि घालनू िे भाांडे आम्िा उांदराांच्या भयाने हभांिीिील एका
उांच खांटु ीवर टाांगनू ठे विो. आम्िाला िेवढी उांच उडी मारून त्या
भाडां ् यािले अन्न खािा येणे शक्य नािी. पण आपल्याला िशी उडी
मारिा येणे सिज शक्य आिे. िसे झाले, िर आपणा सगळ्याांनाच
अन्नासाठी इकडे हिकडे हफरावे न लागिा, एकाच जागी
पोटीपोटभर व िाजे अन्न हमळे ल.'
त्याचां ी िी हवनांिी ऐकून मी रात्री त्या देवळाि गेलो व एका
उडीसरशी त्या खांटु ीवर टाांगलेल्या भाांड्यावर जाऊन बसलो. मग
मी अगोदर त्या भाडां ् यािले अन्न माझ्या सेवकसिाय्यकासां ाठी
खाली टाकले आहण त्याांचे पोटीपोटभर खाऊन झाल्यावर
भाडां ् याि उरलेले मी खाल्ले. त्यानिां र िा आमचा रोजचा रात्रक्रम
सरू
ु झाला. थोड्याच हदवसाांनी िो जोगी रात्री अांथरूणाि
पडल्यावर, िािी एक बाांबचू ी हपचलेली काठी घेऊन, अधनु मधनू
िी त्या खटांु ीखालच्या जहमनीवर आपटू लागला. पण मी असल्या
धाकाला भीक घालणारा नव्ििो. मधनू च जेव्िा डुलकी लागनू िो
जोगी घोरू लागे, िेव्िा मी िेवढ्या अवधीि त्या खांटु ीवर
टागां लेल्या भाडां ् यािले अन्न लटु ू लागे.
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असे िोिा िोिा एके हदवशी सध्ां याकाळी बिृ िहस्फक
नावाचा
्
दसु रा एक जोगी त्या मांहदराि आला. िो िाम्रचडू ाचा परमहमत्र
िोिा. रात्री जेवण झाल्यावर िो पािुणा गप्पा मारू लागला असिा,
िाम्रचडू - एकीकडे त्याचे बोलणे ऐकिा ऐकिा दसु रीकडे आपल्या िािािील काठी अधनु मधनू त्या खांटु ीखालच्या
जहमनीवर आपटू लागला.
त्याच्या अशा वागण्याचा अहिशय राग येऊन िो पािुणा
त्याला म्िणाला, 'िाम्रचडू ा, मी िझ्ु याशी बोलि असिाना िू अशी
काठी का आपटि राहिला आिेस? िल
ु ा माझे बोलणे ऐकण्याि
गोडी वाटि नािी का? मी िझ्ु याकडे आलो, िाच मोठा मख
ू िपणा
के ला! कारण म्िटलेच आिे गिृ ी यत्रागिां दृष्ट्वा हदशो वीक्षेि वाप्यथः ।
ित्र ये सदने याहन्ि िे श्रङृ ् गरहििा वर्ृ ाः ॥
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(ज्या घरी पािुणे आले असिा त्या घरची माणसे इिरत्र हकांवा
खाली बघि राििाि, अशा घरी जाणारे िे जणू हशांगे नसलेले बैलच
असिाि. )
त्याचप्रमाणे
नाभ्यत्ु थानहक्रया यत्र नालापा मधरु ाक्षराः ।
गणु दोर्कथा नैव ित्र िम्ये न गम्यिे ॥
(हजथे पािुणे आले असिा उठून स्वागि िोि नािी, गोड शब्द
ऐकू येि नािीि हकांवा बऱ्यावाईट गोष्टी मोकळे पणाने बोलल्या
जाि नािीि, अशा घरी जाऊ नये.)
रागावलेला पािुणा पढु े म्िणाला, 'िाम्रचडू ा! रािण्यासाठी
एक मठवजा देऊळ हमळाले म्िणनू या िझ्ु या हमत्राला िच्ु छिेनां
वागवण्याइिका िू शेफारून गेलास का? पण मठाि राहिल्याने
स्वगािचा नव्िे, िर नरकाचा मागि सल
ु भ िोि असिो, िे िू लक्षाि
ठे व. एका गरू
ु नेच आपल्या हशष्याला साांहगिल,ां 'वत्सा-
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नरकाय महिस्िे चेि् पौरोहित्यां समाचर ।
वर्ां यावि् हकमन्येन मठहचन्िाां हदनत्रयम् ॥
(आपण नरकाला जावां, असां जर िल
ु ा वाटि असेल, िर िू
एक वर्िभर परु ोहििाचां काम कर, हकांवा के वळ िीन हदवस एखाद्या
मठाची उठाठे व कर. )
आपल्या पािुण्या हमत्राला क्षणभर थाांबवनू िाम्रचडू ाने
आपण काठी का आपटि िोिो याबद्दल खल
ु ासा के ला. िेव्िा
पािुण्याने हवचारले, 'काय रे , माांजरापेक्षा हकांवा माकडापेक्षािी उांच
उडी मारणाऱ्या त्या उांदराचे बीळ एखाद्या परु लेल्या धनाच्या
साठ्यालगि आिे का? कारण धनाची ऊब असल्याहशवाय त्या
उांदराला एवढी मस्िी चढणार नािी.
म्िटलांच आिे ऊष्माहप हवत्तजो वहृ द्धां िेजो नयहि देहिनाम् ।
हकां पनु स्िस्य सम्भोगस्त्यागकमिसमहन्विः ।
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(सांपत्तीच्या उबेमळ
ु े च प्राण्याच्या अांगी मस्िी चढिे. त्यािनू
हिचा उपभोग घेिला हकांवा हिचे दान के ले की, मग िर
हवचारण्याची सोयच उरि नािी.)
पािुणा जोगी पढु ां म्िणाला, 'हशवाय ज्या अथी िो उांदरडा
के वळ अन्नासाठी एवढां धाडस करिोय, त्या अथी त्यामागे त्याचा
कािीिरी खास िेिु असण्याचीिी शक्यिा आिे. अरे िाम्रचडू ा, िी
शाांहडलीबाई दसु ऱ्याकडल्या साध्या हिळाांच्या बदल्याि, त्याला
जे स्विःकडले सोललेले िीळ द्यायला ियार झाली, िो त्यामागे
हिचा कािी उद्देश िोिा म्िणनू च ना?'
'त्या शाांहडलीबाईची गोष्ट काय आिे?' असा प्रश्न िाम्रचडू ाने
के ला असिा पािुणा जोगी बिृ िहस्फक
म्िणाला, 'शाांिपणे ऐक्
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गोष्ट सजव्र्सार्ी
िो िनुष्य दुसऱ्यासाठी त्याग करतो,
त्याच्याच िगण्याला अर्व असतो.
एकदा मी एका व्रिाच्या पालनासाठी एका गावािील गरीब
ब्राह्मणाच्या घरी रािाि असिा, एके हदवशी पिाटे िो ब्राह्मण व
त्याची बायको याांच्याि चाललेला सांवाद माझ्या कानी पडू
लागला ब्राह्मण म्िणाला, 'आज सांक्राांिीहनहमत्त मी दान घेण्यासाठी
बािेरगावी जाि आिे. ििू ी आज एखाद्या गरीब ब्राह्मणाला घरी
जेवायला बोलावनू त्याला कािीिरी दान दे.'
ब्राह्मणी भडकून म्िणाली, लग्न झाल्यापासनू मला चाांगले
दागदाहगने व उांची वस्त्रे िर सोडाच, पण सग्रु ास अन्निी कधी
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खायला हमळालां नािी आहण त्या ब्राह्मणाला काय खायला घाल,ू
िमु चां कपाळ?'
ब्राह्मण शािां पणे म्िणाला, 'कािां े, अगां धन िे इच्छे नसु ार का
प्राप् िोि असिां? नािी ना! िेव्िा आपल्याला जे हमळे ल, त्याि
समाधान मानावे आहण कुविीप्रमाणे दान करावे. एखाद्या धहनकाने
भरपरू धनाचे दान के ले आहण एखाद्या गरीबाने जरी एका कवडीचे
दान के ले, िरी दोघाांच्या पदराि पण्ु य सारखेच पडिे. शास्त्र िर असां
साांगिां दािा लघरु हप सेव्यो भवहि न कृपणो मिानहप समदृ ध्् या ।
कूपोऽन्िः स्वादजु लः प्रीत्यै लोकस्य न समद्रु ः ॥
( दािा िा जरी क्षल्ु लक असला िरी िो सेवेला पात्र िोिो
आहण कृपण िा जरी हकिीिी श्रीमांि असला, िरी िो सेवेला पात्र
िोि नािी. [अथागां जलसपां त्ती असलेला] सागर नव्िे, िर गोड्या
पाण्याची छोटी हविीरच लोकाांच्या प्रेमाला पात्र िोिे.)
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'कािां े, सांपत्ती िी सावलीसारखी बेभरांवशाची असिे. िी कधी
असिे, िर कधी नािीशी िोिे. पण दानापासनू हमळणारे पण्ु य
हचरकाल साथ देिे. मात्र िे दान सारासार हवचाराने करायला िवे.
म्िटलेच आिे सत्पात्रां मििी श्रद्धा देशे काले यथोहचिे ।
यद्दीयिे हववेकज्ञैस्िदनन्िाय कल्पिे ।
(योग्य स्थळ व काळ हवचाराि घेऊन, सत्पात्र व्यक्तीला
हववेकी माणसे जे दान मोठ्या श्रद्धेने करिाि, त्याचे फळ - म्िणजे
पण्ु य - अनांि काळपयांि हटकिे.)
िो ब्राह्मण पढु ां म्िणाला, 'कािां े, के वळ धनाचीच नव्िे, िर
कुठल्यािी गोष्टीची िाव, जीवन जगिा येण्यापरु त्या मयािदिे िवी.
हिचा अहिरे क झाला, की त्या कोल्ह्याच्या मस्िकािनू जसे
धनष्ु याचे टोक शेंडीसारखे बािेर आले, िशी प्राण्याची गि िोिे.'
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'िी गोष्ट काय आिे?' अशी हवचारणा त्या ब्राह्मणीने के ली
असिा ब्राह्मण म्िणाला, 'त्याचां असां झालां-
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गोष्ट सत्ताजर्सार्ी
िार्ेला तृप्ती ठाऊक नािी, शिर्ू पािता ती र्ाढतच िाई.
एका गावाि एक हभल्ल रािाि िोिा. वन्य प्राण्याच्ां या
हशकारीवर िो आपले पोट भरी. एकदा त्याने नेम धरून सोडलेला
बाण एका रानडुकराच्या हजव्िारी लागला. पण िशािी पररहस्थिीि
सडू ाच्या भावनेने िे डुक्कर त्याच्या अगां ावर धावनू गेले व त्याने
आपल्या सळ्
ु याने त्या हभल्लाचे पोट फाडले. त्यामळ
ु े त्या
हभल्लाला िर प्राणाांना मक
ु ावे लागले, परांिु लगेच त्याच्याजवळ
िे डुक्करिी थोडावेळ िडफडून मत्ृ यू पावले.
कािी वेळाने हिथनू एक कोल्िा चालला असिा त्याला िे
दोन मिृ देि हदसले. िे पािून िो स्विःशीच म्िणाला, 'वा! दैव िी
हकिी अजब चीज आिे. कधी प्रयत्नाांची पराकाष्ठा करूनिी पदराि
मािी पडिे. िर कधी जरािी प्रयत्न के ले नसिाना िािी घबाड येिे!
आिा िे दोन मिृ देि मी एकटा बरे च हदवस अगदी परु वनू परु वनू
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खाईन. त्या दृष्टीने आज फक्त या हभल्लाच्या बाणाच्या टोकाला
अडकून राहिलेल्या डुकराच्या माांसखांडावर मी माझी भक
ू
भागवीन.' असे म्िणनू त्या लोभी कोल्ह्याने पटकन त्या बाणाचे
अणकुचीदार टोक आपल्या िोंडाि घािले. त्याबरोबर िे त्याच्या
एकदम िोंडाि घसु नू डोक्यािनू शेंडीसारखे बािेर आले. अहि
िावेपायी िो कोल्िािी हिथे मरून पडला. म्िणनू कुठल्यािी
गोष्टीची अहि िाव धरू नये.'
ब्राह्मणाने िी गोष्ट साांगिाच त्याची बायको शाांहडली त्याला
म्िणाली, 'नाथ, िमु चे म्िणणे मला पटले. घराि िीळ आिेि िे मी
अगोदर गरम पाण्याि धवु नू स्वच्छ करिे व वाळविे आहण मग
एखाद्या ब्राह्मणाला जेवायला बोलावनू त्याला िे दान म्िणनू देिे.
िम्ु िी हनहिांिपणे बािेरगावी जा.'
मग िो ब्राह्मण घरािनू हनघनू जािाच, शाांहडलीने घरािले
िीळ धवु नू स्वच्छ के ले व पढु ल्या अगां णाि वाळि घािले. पण िे
िीळ वाळि असिा, जवळून जाणारे एक खट्याळ कुत्रे नेमके त्या
हिळाांवर मिु ले व हनघनू गेले! िे पािून शाांहडली चरफडि स्विःशी
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म्िणाली, 'या मेल्या खोडसाळ कुिरड्याला मिु ायला भल
ू ोकावर
दसु री जागाच सापडली नािी का? आिा कािी या हिळाांचे दान
करिा येणार नािी. िेव्िा िे पन्ु िा धवु नू व वाळवनू गावािल्या
एखाद्या भोळसर बाईला साध्या हिळाांच्या बदली द्यावेि.' मनाशी
असे ठरवनू िी िे िीळ धवु नू व वाळवनू झाल्यानिां र एका घरी गेली
व त्या घरािल्या बाईला भेटली.'
'साध्या हिळाांच्या बदल्याि शाांहडली चाांगले धवु नू स्वच्छ
के लेले िीळ देिे, 'या हवचाराने त्या घरािली बाई घरचे साधे िीळ
घेऊन बािेर आली. पण िेवढ्याि हिचा मल
ु गा हिला म्िणाला,
'आई ज्या अथी शाांहडलीकाकू हिच्याकडले धवु नू साल काढून
स्वच्छ के लेले िीळ आपल्याकडल्या साध्या हिळाच्ां या बदल्याि
द्यायला ियार झाली आिे, त्या अथी हिच्या हिळाांि नक्की
कािीिरी दोर् आिे.' मल
ु ाचे िे म्िणणे पटल्यामळ
ु े िी बाई आणलेल्या साध्या हिळासां ि - िशीच घराि परि गेली.
मिादेवाच्या मांहदरािील िाम्रचडू ाच्या हमत्राने त्याला िी गोष्ट
साांगनू हवचारले, 'काय रे , िो शहक्तशाली उांदीर कुठल्या वाटेने
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त्याच्या हबळाकडे जािो िे िल
ु ा ठाऊक आिे का?' िाम्रचडू ाने
िोकाराथी मान िलविाच त्याचा हमत्र म्िणाला, 'िर मग िू कुदळ
ियार ठे व. उद्या उजाडिाच आपण त्याच्या हबळाचा शोध घेऊ
आहण िे खणनू नािीसे करू.'
आपल्या जीवनािील दःु खद घटना इथवर साांहगिल्यावर
हिरण्यकाने मध्येच एक दीघि उसासा सोडला व मग िो आपले हमत्र
लघपु िनक व मांथरक याांना म्िणाला, 'हमत्राांनो, त्या पािुण्या
जोग्याच्या िोंडचे िे शब्द ऐकून माझे अवसान पार गळून गेले. िा
पािुणा आिा आपला 'हकल्ला' खणनू काढणार, आपला
धनधान्याचा साठा उदध्् वस्ि करणार आहण आपल्यालािी ठार
करणार या हवचाराने मी माझ्या अनयु ायासां ि एखाद्या सरु हक्षि
स्थळी जािा यावे या िेिनू े वेगळ्या वाटेने जाऊ लागलो. िेवढ्याि
एका गलेलठ्ठ बोक्याने आम्िाला वाटेि गाठले व आमच्यापैकी
दोघाहिघानां ा ठार के ले, िर कािींना जखमी के ले.
'जखमी झालेले उांदीर, मी त्याांना नको त्या वाटेने नेऊन सांकटाि
लोटल्याबद्दल मला हशव्या देि देि, आपापल्या हबळाांकडे हनघनू
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गेले पण त्याांच्या जखमाांिनू वाटेि पडलेल्या रक्ताच्या थेंबाांवरून
मागोवा घेि घेि, दसु ऱ्या हदवशी सकाळी िाम्रचडू व त्याचा पािुणा
माझ्या हकल्ल्यापयांि गेले आहण त्यानां ी माझे घर व
त्यािीलधनधान्याचे साठे कुदळीने खणनू पार उदध्वस्ि
के ले. िे
्
दृश्य जेव्िा मी दरू
ु न लपनू पाहिले, िेव्िा माझ्यावर जणु दःु खाचे
आकाशच कोसळले.
'िाम्रचडू व त्याचा हमत्र िे जेव्िा माझ्या वैभवशाली
हकल्ल्याची हस्थिी एखाद्या उजाड स्मशानाप्रमाणे करुन हनघनू
गेले, िेव्िा मीिी कुठे िरी दरू पळून गेलो असणार, अशा समजिु ीने
माझे बिुिाांश अनयु ायी, आिा या कफल्लक हिरण्यकाजवळ
रािण्याि काय अथि आिे - असे एकमेकापां ाशी म्िणि व माझी
हनांदानालस्िी करीि, माझ्या एका शत्रल
ू ा जाऊन हमळाले.
'हमत्रानां ो, िरीिी मी धीर सोडला नािी. मी पन्ु िा पवू ीप्रमाणे
त्या देवळाि जाऊन खटांु ीवरचे धान्य फस्ि करण्याचे ठरहवले व त्या
गोसाव्याांची चीजवस्िू नासाडून त्याांना धडा हशकहवण्याचे ठरहवले.
पण देवळाि जाऊन त्या अन्नाची िडां ी टाांगलेल्या खांटु ीवर उडी
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घेण्याचा प्रयत्न के ला असिा, माझी उडी हिथवर पोिोचेना. 'आिा
काय करायचां?' याचा मी हवचार करू लागलो. िाम्रचडू ाशी बोलि
असलेल्या त्या पािुण्या गोसाव्याचे शब्द माझ्या कानी पडले. िो
िाम्रचडू ाला म्िणि िोिा, 'हमत्रा, सांपत्तीची ऊब नािीशी िोिाच,
त्या शहक्तशाली उांदराची मस्िी मी म्िटल्याप्रमाणे हजरली ना?
आिा िो त्या खांटु ीवरचां अन्न खायला यायचा बांद झाला.
ज्याच्यावर लक्ष्मीचा कोप िोिो, िो परुु र् या व्यविारी जगाि
कवडीमोलाचा ठरिो, म्िटलच
ां आिे ना?दष्ां राहवरहििः सपो मदिीनो यथा गजः ।
िथाथेन हविीनोऽत्र परुु र्ो नामधारकः ॥
(जसा दाि काढलेला सपि हकांवा मदिीन ित्ती असिो, िसाच
जवळ पैसा नसलेला परुु र् िा के वळ या जगाि नावाला परुु र्
असिो.)
याप्रमाणे िो पािूणा बैरागी िाम्रचडू ाशी बोलि असिानाच
त्याचे लक्ष माझ्याकडे गेले. लगेच िािी काठी घेऊन त्याने माझा
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पाठलाग सरू
ु के ला व त्याने िािािल्या काठीचा एक फटकारािी
मला मारला. पण के वळ माझ्या आयष्ु याची दोरी बळकट, म्िणनू
मी त्यािनू कसाबसा वाचलो व त्यानिां र दसु रा हकल्ला उभारून
त्याि रािू लागलो. अश दःु खमय हस्थिीि हदवस कांठीि असिा,
माझी व लघपु िनका, िझु ी मैत्री जळ
ु ून आली. मला िो नवा आधार
वाटू लागला. िरीिी हजथे मी वैभवाि हदवस काढले, हिथे
दीनवाण्या हस्थिीि रािणे अयोग्य वाटल्याने, लघपु िनका, िू इकडे
येण्याचे ठरहविाच, मीिी िझ्ु यासगां े या परक्या देशाि आलो.'
हिरण्यकाची िी करुण किाणी ऐकून झाल्यावर मथां रक
त्याला म्िणाला, 'हमत्रा, बहु द्धवांिाांना व गणु वांिाांना कुठलाच देश
परका नसिो. िे हजथे जािाि, िो देश त्याांना आपले मानिो. िेव्िा
िू इिःपर दःु ख न मानिा, इथे सख
ु ाि रािा.'
हिरण्यक म्िणाला, 'नािी हमत्राांनो, मी भिू काळािल्या
दःु खाचां े कोळसे उगाळि बसणारा नािी. माझे आिा असे मि झाले
आिे की, जे माझे आिे, िे कुणी हिरावनू नेऊ शकि नािी. आहण
जे माझे नािी िे - समजा योगायोगाने कािी काळापरु िे मजपाशी
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आले, िरी िे - फार काळ माझ्याजवळ रािू शकि नािी. त्या
सागरदत्ताच्या मल
ु ाची गोष्ट माझ्या या हवधानाला पष्टु ीच देणारी
आिे.'
'िी गोष्ट काय आिे?' अशी पच्ृ छा मांथरक व लघपु िनक या
दोघाांनीिी मोठ्या उत्कांठे ने के ली असिा हिरण्यक साांगू लागला -
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गोष्ट अठ्ठार्ीसार्ी
ज्याचे िे असे, त्याच्यापाशीच ते र्से.
एका गावी सागरदत्त नावाचा एक कांजर्ू वाणी रािाि िोिा.
त्याच्या बहु द्धवान् व वाचनाची आवड असलेल्या मल
ु ाने एक
मौल्यवान ग्रांथ बरीच हकांमि मोजनू हवकि घेिला. त्या वाण्याला
िी गोष्ट कळिाच िो त्याच्यावर भडकून म्िणाला, 'घरबडु व्या!
ग्रांथासाठी एवढा पैसा खचि करायचा? चालिा िो घरािनू . घरािनू
बािेर िाकलनू हदल्यावर िझ्ु यावर रस्िोरस्िी हफरून भीक
मागण्याची पाळी येणार आिे, िे लक्षाि ठे व.'
मल
ु गा म्िणाला, 'बाबा, िमु ची आज्ञाच आिे, िर मी घरािनू
जािो. पण िम्ु िी म्िणिा िशी, मला भीकच मागावी लागेल असे
मात्र नािी. कुणी सागां ाव?ां एखाद् वेळी रस्त्याच्या बाजल
ू ा बसनू
लोकाांकडून हभक्षेचा स्वीकार करण्याऐवजी मी हसांिासनावर बसनू
लोकाांकडून येणारे नजराणेसद्ध
ु ा स्वीकारीन. कारण ज्याला जे
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हमळायचे असिे िे त्याला हमळिेच हमळिे.' असे म्िणनू िो मल
ु गा
घराबािेर पडला.
मग भटकि भटकि िो एका नगराि गेला. कुणी त्याला 'िू
कुठून आलास?' असे हवचारले की िो 'प्राक्तनपरु ािून' असे उत्तर
देई. कुणी त्याला 'िझु ां नाव काय?' असा सवाल के ला की, िो
'भाग्यदत्त' असा जबाब देई.
एके हदवशी त्या नगरािील एका मिोत्सवाला देशोदेशीचे
राजे व राजकुमार आले िोिे. त्या नगराि रािणारी चांद्राविी
नावाची िरुण व सस्ु वरूप राजकन्या िीसद्ध
ु ा आपल्या एका
दासीसि िो उत्सव पािायला गेली िोिी. मध्येच हिचे लक्ष एका
अत्यांि देखण्या व रुबाबदार राजकुमाराकडे गेले आहण 'िाच
आपला पिी व्िावा, ' असे हिच्या मनाि आले.
हिने लगेच आपल्या दासीसांगे त्याला आपले मनोगि
कळहवले व भेटीसाठी गपु चपू रात्री राजवाड्यािील आपल्या
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मिालाि येण्याबद्दल हवनहवले. राजवाड्याच्या दशिनी बाजल
ू ा
हशपायाचा खडा पिारा असल्याने, वाड्याच्या उजव्या
कुशीकडील पहिल्या मजल्यावरच्या मिालाच्या हखडकीिनू
खाली एक जाड दोरखांड सोडले जाईल व त्याच्या आधारानेच
चद्रां ाविीदेवींच्या मिालाि जािा येईल, असेिी त्या दासीने त्या
राजकुमाराला साांहगिले. िी राजकन्या आपल्याला अगदी िवी
िशीच आिे, असा हवचार करून, त्या राजकुमारानेिी हिच्याकडे
येण्याचे मान्य के ले. परांिु रात्री प्रत्यक्ष त्या राजकन्येकडे जाण्याची
वेळ झाली असिा, िो स्विःशी म्िणाला, 'चांद्राविीचा हपिा िा
सम्राट असनू , आपला हपिा िा त्याचा माांडहलक आिे. मग एका
अथी हिचा हपिा आपला स्वामी असिाना आहण गरू
ु , हमत्र,
स्वामी हकांवा सेवक याांच्या घरािील हस्त्रयाांकडे पापदृष्टीने पािाणे िे
धमािहवरुद्ध असिाना, चांद्राविीकडे जाणे अयोग्य आिे का?' मनाि
असा हवचार येिाच, त्या राजकुमाराने हिच्याकडे जाण्याचा बेि रद्द
के ला.
योगायोगाने त्याच रात्री भाग्यदत्त िा वाड्यावरून चालला
िोिा. त्याने त्या वाड्याच्या पहिल्या मजल्यावरच्या हखडकीिनू
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खाली लोंबि असलेला दोरखांड पाहिला. िो मनाि म्िणाला, 'ज्या
अथी िा दोरखांड मद्दु ाम खाली सोडला आिे, त्या अथी िो िसा
मद्दु ाम लोंबि ठे वण्याचा राजाचा कािीिरी िेिु असावा, िे स्पष्ट
आिे. आपण चढून वर जायला काय िरकि आिे?' असे म्िणनू
िो राजाचा िेिु जाणनू घेण्यासाठी त्या दोराच्या आधारे वर चढला
आहण राजकन्येच्या मिालाि हशरला.
'आपला हप्रयकरच आला आिे,' अशा समजिु ीने चांद्राविीने
त्याचे अत्यानांदाने स्वागि के ले. पण नांिर 'िा िो नव्िे' िे हिला
उमजनू आले. परांिु त्याच्या वागण्याने व बोलण्याने िी प्रभाहवि
झाली. हिने त्याची माहििी काढली. 'आपल्याला िा िरुण, पिी
म्िणनू आवडि असला, िरी िा एका साध्या वाण्याचा मल
ु गा
असल्याने आपले वडील व हववािाला मान्यिा देणार नािीि,'
असे हिला वाटले. म्िणनू हिने त्याला त्याच दोरीच्या आधारे
हनघनू जाण्याची हवनिां ी के ली.
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त्या मिालािनू खाली उिरल्यावर भाग्यदत्ताने िी उरलेली
सवि रात्र एका धमिशाळे ि घालहवली आहण सकाळ िोिाच, भराभर
प्रािहविधी उरकून पन्ु िा त्या नगरीिनू हफरायला सरुु वाि के ली.
हफरिा हफरिा भाग्यदत्ताला, शांगृ ारलेल्या ित्तीवर बसलेला
'वरकीिी' नावाचा एक नवरदेव वऱ्िाडी मांडळींसि वधपू क्षाच्या
वाड्याकडे चाललेला हदसला. िेवढ्याि एकाएकी काय झाले न
कळे - िो ित्ती हपसाळला व चीत्कारि धावू लागला. त्याच्यावर
बसलेल्या नवरदेवाने कशीबशी उडी मारून दरू पळ काढला.
वऱ्िाडीमडां ळींचीिी पळापळ झाली. मािूि िर कुठल्याकुठे
फे कला गेला! भाग्यदत्त मात्र त्या ित्तीला आवरण्यासाठी
त्याच्यापाठोपाठ धावू लागला.
योगायोगाने िो ित्ती रस्त्यालगि असलेल्या वधपू क्षाकडील
मांडपाच्या प्रवेशिारापाशी गेला. हिथे नवरीमल
ु गी िािी पष्ु पमाला
घेऊन वराची वाट पािाि उभी िोिी. आिा िा ित्ती हिला िडु वनू
मांडपाि घसु णार, असे पािून भाग्यदत्त एकदम त्या ित्तीच्या समोर
उभा राहिला व ओरडून त्याला म्िणाला, 'िे गजश्रेष्ठा! अरे सवि
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पशांमू ध्ये िू बहु द्धमान् ना? मग िल
ु ा या नवऱ्यामल
ु ीला िडु वनू , या
मांडपाि चालू असलेल्या मांगलाचे अमांगल करणे पसांि पडेल का?
नािी ना? मग शािां िो.' आहण काय चमत्कार! भाग्यदत्ताचे िे शब्द
ऐकून ित्ती एकदम स्िब्ध उभा राहिला! आहण दसु ऱ्याच क्षणी त्या
नवरीने आपला प्राणरक्षक म्िणनू भाग्यदत्ताच्या गळ्याि िो
पष्ु पिार घािला.
हिच्या हपत्याला हिची िी कृिी योग्यच वाटली व त्याने
मांडपािल्या भटजींना वराच्या आसनावर भाग्यदत्ताला बसवनू
हववािहवधी सरू
ु करण्याची सचू ना के ली. पण िेवढ्याि सैरावैरा
पळून गेलेला नवरदेव व त्याची वऱ्िाडी मांडळी मांडपाि आली व
नवऱ्यामल
ु ीचे लग्न दसु ऱ्याच कुठल्या िरुणाशी िोि असल्याचे
पािून वधहू पत्याशी कडाडून भाांडू लागली.
त्याच वेळी त्या रस्त्याने राजकन्या चांद्राविीसि राजा व राणी
रथािनू देवदशिनाला चालली िोिी. माडां वाि चाललेला गदारोळ
ऐकून राजाने सारर्थयाला रथ थाांबवायला साांगनू , घडलेला प्रकार
समजनू घेिला, व िो सांबांहधिाांना म्िणाला, 'या मल
ु ीचे लग्न जरी
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वरकीिीशी ठरले असले, िरी हिला भाग्यदत्ताने वाचहवले आिे व
हशवाय हिच्यािी मनाि त्याच्याशीच लग्न करायचे आिे, िेव्िा
हिच्या इच्छे ला मान द्यायलाच िवा.'
हपत्याने याप्रमाणे हनणिय देिाच, त्याच वेळी मागे येऊन उभी
राहिलेली चद्रां ाविी पढु े झाली आहण आदल्या रात्री घडलेली
िकीगि हपत्याच्या कानाि साांगनू नांिर उघड म्िणाली, 'हपिाश्री,
लग्नाच्या बाबिीि मल
ु ीच्या इच्छे ला मान द्यायलाच िवा, असां
िम्ु िीच नक
ु िेच म्िणालाि ना? मग या नवऱ्यामल
ु ीच्या अगोदर मी
या भाग्यवांिाांना मनाने वरले असल्याने, खरे िर हिच्याऐवजी
माझेच लग्न त्याच्ां याशी झाले पाहिजे.'
राजा म्िणाला, 'ठीक आिे. भाग्यदत्ताचां लग्न दोघींशीिी
िोईल. मला मल
ु गा नसल्याने, माझ्या पिाि् िोच या राज्याचा
राजा िोईल आहण िम्ु िी दोघीिी त्याच्या राण्या व्िाल व सख
ु ाने
नाांदाल.' आहण खरोखरच िसे झाले. मग राजा झाल्यावर
भाग्यदत्ताने आपल्या आईवहडलाांनािी आपल्याजवळ रिायला
आणले व त्याचां े पढु ले जीवन अहिशय सख
ु ाचे झाले.'
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िी गोष्ट मांथरक व लघपु िनक याांना साांगनू हिरण्यक म्िणाला,
'हमत्राांनो, एकिर 'माझ्या नहशबाि जे असेल िे मला हमळे लच
हमळे ल' यावर माझा हवश्वास आिे आहण दसु रे म्िणजे
िमु च्यासारख्या हमत्राांचे सिाय्य मला लाभले आिे, मग मला
हनराश िोण्याचे काय कारण?
मथां रक म्िणाला, 'हिरण्यका, अरे आम्िी िल
ु ा काय सिाय्य
करणार? खरां िर िझ्ु यासारखा हवचार व ज्ञानी हमत्र आम्िाला
हमळाला म्िणनू आम्िालाच मोठा आधार वाटू लागला आिे.
कारण खऱ्या हमत्राहवर्यी असां म्िटलां जािां ना?आपत्काले िु सम्प्राप्े यहन्मत्रां हमत्रमेव िि् ।
वहृ द्धकाले िु सम्प्राप्े दजु िनोऽहप सह्रु द् भवेि् ॥
(सांकटाच्या वेळी जो हमत्र म्िणनू हटकून राििो, िोच खरा
हमत्र. भरभराटीच्या काळाि काय, एखादा दष्टु सद्ध
ु ा हमत्र िोऊ
शकिो.)
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मथां रक पढु े बोलू लागला, 'हिरण्यका, िझ्ु यासारख्याला मी
काय हशकवावे? िरीिी एक गोष्ट िल
ु ा साांगिो की, सांपत्ती हकांवा
वैभव यानां ा लोक देिाि िेवढे मिवव जीवनाि नक्कीच नािी.
म्िटलांच आिे ना?अभ्रच्छाया खलप्रीहिः हसद्धमन्नां च योहर्िः ।
हकांहचि् कालोपभोग्याहन यौवनाहन धनाहन च ॥
(ढगाची सावली, दजु िनाचे प्रेम, हशजवलेले अन्न, िरुण
हस्त्रया, त्याचप्रमाणे िारुण्य व सांपत्ती याांच्यापासनू फार थोडा वेळ
आनांद घेिा येिो.)
मथां रक पढु े म्िणाला, 'त्यािनू सपां त्ती िी िर िशी फारच
त्रासदायक आिे. िी हमळविाना, खचि करिाना, हिचे रक्षण
करिाना, अशा प्रत्येक वेळी वाट्याला यािनाच येिाि. इिके िी
करून समजा िी वाट्याला आली, िरी हिचा उपभोग घेण्याची व
हिचे दान करण्याची अक्कल िवी ना? नािीिर नसु िा धनाचा साठा
करून पदराि काय पडणार आिे? म्िणनू िर त्या सोहमहलक
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कोष्ट्याने देवापाशी 'िू मला सांपत्तीचा उपभोग घेणारा स्वामी कर'
असा वर माहगिला ना?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे लघपु िनक व हिरण्यक या
दोघाांनािी हवचारले असिा मांथरक म्िणाला, 'ऐका-
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गोष्ट एकोणतीसार्ी
धजनक कंिूष का असेना, लोक तुकजर्ती त्याच्यापुढे िाना.
एका गावाि सोहमलक नावाचा एक कोष्टी रािाि िोिा. वस्त्रे
हवणण्याि िो अत्यांि कुशल असनू िी, गावाि त्याचे व त्याच्या
कुटुांबाचे पोट भरे ना. म्िणनू त्याने नशीब काढण्यासाठी एखाद्या
मोठ्या शिराि जाण्याचे ठरहवले. त्याचा िो बेि कळिाच त्याची
बायको त्याला म्िणाली, 'धनी, आपल्या दैवािच जर धन नसेल,
िर दसु ऱ्या गावी जाऊन िरी िे कसे हमळणार? म्िटलेच आिे ना यथा धेनसु िस्त्रेर्ु वत्सो हवन्दहि मािरम् ।
िथा परु ाकृिां कमि किािरमनगु च्छहि ॥
(ज्याप्रमाणे िजारो गाई एकत्र असल्या, िरी वासरू िे नेमके
त्याांिील आपल्या आईला ओळखिे, त्याचप्रमाणे पवू िजन्मीचे
बरे वाईट कमि िे त्याच्या कत्यािच्या पाठोपाठ त्याला 'फळ द्यायला
जािे.')
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यावर िो कोष्ठी म्िणाला, 'कािां े, िू चक
ु िेस. अगां यथैकेन न िस्िेन िाहलका सम्प्रपद्यिे ।
िथोद्यमपररत्यक्तां न फलां कमिणः स्मिृ म् ॥
(ज्याप्रमाणे एका िािाने टाळी वाजि नािी, त्याचप्रमाणे
उद्योग के ल्याहशवाय कमािचे फळ िािी लागि नािी.)
बायकोला याप्रमाणे उत्तर देऊन सोहमलक कोष्टी वधिमान
नावाच्या नगरीि गेला. हिथे अपार श्रम घेऊन व आपल्या वस्त्रे
हवणण्याच्या व्यवसायाि अवघ्या दोन वर्ािि िीनशे सवु णिमोिराांची
माया जमवनू , िो त्या मोिरासां ि आपल्या गावी जायला हनघाला.
अधी वाट चालनू िोिाच सांध्याकाळ झाल्यामळ
ु े , िो त्या
मोिोराांच्या गाठोड्यासि एका वडाच्या झाडावर चढला व त्याच्या
एका रुांदसर फादां ीच्या बेचक्यावर झोपला. रात्री झोपेि असिाना,
त्याच्या स्वप्नाि प्रयत्नराव व नशीबराव या दोन परुु र्ाांचा सांवाद
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त्याला ऐकू येऊ लागला. नशीबराव प्रयत्नरावाला हवचारू
लागला, 'काय रे , या कोष्ट्याच्या नहशबाि जेमिेम स्विःचे कुटुांब
पोसण्यापरु िेच द्रव्य असिाना, िू याच्याजवळ िीनशे सवु णिमोिरा
कशा काय साठू हदल्यास?'
प्रयत्नराव म्िणाला, 'जे नहशबावर िवाला न ठे विा प्रयत्न
करिाि, त्याच्ां या प्रयत्नाचे फळ मी त्याच्ां या पदराि टाकिो. िल
ु ा
वाटल्यास िू याच्या मोिरा घेऊन जा.' िे स्वप्न पडिाच सोहमलक
खडबडून जागा झाला. बघिो, िर जवळच्या सवि मोिोरा नािीशा
झालेल्या. िरीिी खचनू न जािा, िो पन्ु िा वधिमान शिरी गेला व
अथक पररश्रम घेऊन, त्याने अवघ्या एका वर्ािि पाचशे
सवु िणमोिरा साठहवल्या आहण पन्ु िा िो त्या मोिोराच्ां या
गाठोड्यासि गावी जाऊ लागला. पण काय आियि! पन्ु िा िसेच
स्वप्न व पन्ु िा त्या मोिोराांचे गाठोडे नािीसे झालेले.
त्या प्रकाराने अहिशय हनराश झालेला िो, गळ्याला फास
लावनू स्विःचा देिान्ि करायला सज्ज झाला असिा एक अदृश्य
परुु र् त्याला म्िणाला, 'िे सोहमलका, िू कष्ट करून जगणारा
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आिेस! त्यामळ
ु े िझ्ु याबद्दल मला आपल
ु की वाटिे. िेव्िा िू अशी
आत्मित्या करू नकोस. एक सांपत्ती सोडून िू मजकडे दसु रा,
कुठलािी शक्यिेिला वर माग. िो मी िल
ु ा देईन. िझ्ु या नहशबाि
जर मबु लक सांपत्तीचा भोग घेणे नािी, िर िी िल
ु ा कशाला िवी?'
सोहमलक म्िणाला, 'प्रभ,ू िरीिी िू मला भरपरू धनच दे. अरे ,
स्विः उपभोग न घेिा, हकांवा दान न करिा नसु िाच धनाचा साठा
करून ठे वणाऱ्यालासद्ध
ु ा िे मख
ू ि जग मान देिे. िेव्िा िू मला भरपरू
धन हदल्यावर, जरी मला याचा उपभोग घेिा आला नािी, िरी
लोकाांकडून मान िर हमळे ल ना? कुणीकडून िरी कािी पदराि
पडल्याशी कारण. आयष्ु यभर अथक पररश्रम घ्यायचे आहण
पदराि मात्र कािीच नािी पडायचे, म्िणजे सिि पधां रा वर्े फुकट
भ्रमांिी करीि रािणाऱ्या त्या मख
ू ि कोल्िाकोल्िीसारखी गि झाली
की!'
'िी गोष्ट काय आिे?' असा प्रश्न त्या अदृश्य परुु र्ाने के ला
असिा सोहमलक म्िणाला - 'ऐक-
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गोष्ट तीसार्ी
िातचे सोडून पळत्यािागे िाई,
त्याच्यार्र िातचेिी गिार्ण्याची पाळी येई.
एका गावाि 'िीक्ष्णहवर्ाण' नावाचा एक धष्टपष्टु बैल रािाि
िोिा. एकदा िो नदीकाठी पाणी प्यायला गेला असिा, हिथे रािाि
असलेल्या प्रलोभक नावाच्या कोल्ह्याच्या बायकोचे लक्ष त्या
बैलाच्या खाली लोंबि असलेल्या वर्ृ णाकडे गेले. िे पािून िी
पिीला म्िणाली, 'अिो, त्या बैलाचे माांसहपडां बघा हकिी
खालीपयांि लोंबिािेि! लवकरच िे िटु ू न जहमनीवर पडिील व
आपल्याला खायला हमळिील. िेव्िा िो हजथे जाईल, हिथे
आपणिी जाि रािू या.'
प्रलोभक कोल्िा म्िणाला, 'काांिे, िे माांसहपांड त्या बैलाच्या
शरीराला एकसांध असे हचकटले असिाना, िे खाली कसे
पडिील? िेव्िा रात्रीच्या वेळी या नदीकाठी पाणी प्यायला
255

पंचतंत्र

येणाऱ्या उांदराांना पकडून आपण आजवर जसा चररिाथि
चालहवला, िसाच पढु े चालवावा िे बरे . म्िटलांच आिे ना?यो ध्रवु ाहण पररत्यज्य अध्रवु ाहण हनर्ेविे ।
ध्रवु ाहण िस्य नश्यहन्ि अध्रवु ां नष्टमेव च ॥
(जो भरांवशाच्या गोष्टी सोडून हबनभरवांशाच्या गोष्टींमागे
लागिो, त्याच्या िािनू जे भरवांशाचे असिे िे जािे आहण
बेभरांवशाची गोष्ट िर गेल्यािच जमा असिे.)
नवऱ्याचे िे बोलणे न पटून कोल्िी त्याला म्िणाली, 'िम्ु िी
अगदीच अल्पसांिष्टु आिाि; त्यामळ
ु े आिे िी पररहस्थिीिी
िम्ु िाला चाांगली वाटिे. म्िटलच
ां आिे ना?सपु रू ा स्याि् कुनहदका सपु रू ो मर्ू काञ्जहलः ।
ससु न्िष्टु ः कापरुु र्ः स्वल्पके नाहप िष्ु यहि ॥
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(ओढ्याला थोड्याशा पावसानेिी 'मिापरू ' येिो आहण त्या
पाण्याने उांदराची ओजां ळ भरून जािे. क्षद्रु परुु र् िा अशा लिानसान
गोष्टींनीिी सांिष्टु िोऊन जािो. )
'अिो, परुु र्ाचां भाग्य के व्िा फळफळिां, िे िम्ु िाला ठाऊक
आिे का? नसल्यास ऐका यत्रोत्सािसमारम्भो यत्रालस्यहविीनिा ।
नयहवक्रमसांयोगस्ित्र श्रीरचला ध्रवु म् ॥
(हजथे उत्सािाने कामाला प्रारांभ के ला जािो व हजथे
आळशीपणा नसिो, त्याचप्रमाणे हजथे नीिी व सािस याांचा सांगम
झालेला असिो, हिथेच लक्ष्मीचा हनरांिर वास असिो. )
अहवचारी बायकोच्या या बोचक बोलण्याने िो प्रलोभक
कोल्िा सारासार हवचार गमावनू , हिच्यासि त्या बैलाच्या
मागोमाग जाऊ लागला. अहवचारी अशा स्त्रीच्या अधीन झालेला
परुु र्, काय करायचे बाकी ठे विो? म्िटलांच आिे ना? 257

पंचतंत्र

िावि् स्याि् सविकृत्येर्ु परुु र्ोऽत्र स्वयां प्रभःु ।
स्त्रीवाक्याांकुशहवक्षण्ु णो यावन्नो हह्रयिे बलाि् ॥
(जोवर स्त्रीच्या वाक्यरूपी अांकुशाने जोराने टोचला जाि
नािी, िोवरच परुु र् िा या जगाि सवि बाबिीि आपल्या मनाप्रमाणे
वागू शकिो.)
पण एकदा का िो हिच्या आिारी गेला की अकृत्यां मन्यिे कृत्यमगम्यां मन्यिे सगु म् ।
अभक्ष्यां मन्यिे भक्ष्यां स्त्रीवाक्यप्रेररिो नरः ॥
(अहवचारी स्त्रीच्या बोलण्याने प्रेरणा हमळालेला परुु र् करू
नये िे करणे योग्य मानू लागिो, हजकडे जाणे कठीण आिे हिकडे
जाणे सोपे मानिो, आहण खाऊ नये िे खाण्यास योग्य आिेसे समजू
लागिो.)
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अशा रीिीने अहवचारी बायकोच्या पणू िपणे आिारी गेलेला
िो कोल्िा सिि पांधरा वर्े हिच्यासि त्या बैलाच्या पाठीपाठीशी
हिडां ि राहिला. पण त्या बैलाची वर्ृ णे कािी खाली गळून पडली
नािीि, आहण त्यामळ
ु े िी त्या कोल्िाकोल्िीला खायला हमळाली
नािीि. शेवटी हनराश झालेला िो कोल्िा पत्नीसि आपल्या
मळ
ू च्या रािण्याच्या हठकाणी परि गेला.'
िी गोष्ट साांगनू सोहमलक त्या अदृश्य परुु र्ाला म्िणाला, 'िे
परुु र्श्रेष्ठा, िेव्िा इिर कुठल्यािी वराचे आहमर् न दाखविा, िू मला
धनवान् िोण्याचाच वर दे.'
यावर िो अदृश्य परुु र् म्िणाला, 'सोहमलका, ठीक आिे. िझु ी
इच्छाच श्रीमांि िोण्याची आिे, िर मी िल
ु ा िसा वर देईन. पण
ित्पवू ी िू पन्ु िा त्या वधिमान नगरीि जा. हिथे मत्ृ यु पावलेल्या एका
व्यापाऱ्याचे 'गप्ु धन' व 'उपभक्त
ु धन' या नावाचे दोन मल
ु गे
आपापल्या स्वित्रां वाड्याि राििाि. त्याच
ां ा अनभु व घेऊन िू पन्ु िा
याच हठकाणी ये व िल
ु ा त्या दोन भावाांपैकी कुणासारखे व्िावेसे
वाटिे िे िू मला साांग, म्िणजे मी िल
ु ा िसा वर देईन.' त्या अदृश्य
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परुु र्ाच्या साांगण्यानसु ार सोहमलक पन्ु िा वधिमान नगरीि गेला.
त्याने प्रथम 'गप्ु धना' ची भेट घेिली व त्याच्याकडे रात्रीचे एक
जेवण आहण त्याच रात्रीपरु िी झोपायला जागा देण्याची हवनिां ी
के ली.
कांजर्ू गप्ु धनाने सोहमलकाला प्रथम 'फुकट्या', 'ऐिखाऊ'
अशा हशव्या देऊन िाकलनू लावण्याचा प्रयत्न के ला, पण
सोहमलक ठाणच माांडून बसला. अखेर नाईलाज िोऊन त्याने
सोहमलकाला रात्रीपरु िी, वाड्याच्या मागल्या उघड्या पडवीि
रािण्यास परवानगी हदली व त्याच्या पढु ्याि अन्नाचे के वळ चार
घास असलेली थाळी ठे वली. पण कांजर्ू गप्ु धन िेवढ्यावर
थाबां ला नािी. पािुण्याला चार घास अन्न दान करावे लागले,
म्िणनू त्या नक
ु सानीची भरपाई करून घेण्यासाठी, त्याने
आपल्याला चार घास कमी अन्न वाढण्याचा िुकूम अगदी
सोहमलकाला ऐकू जाईल, अशा आवाजाि बायकोला फमािवला.
िो प्रकार पािून सोहमलकाला त्याच्या श्रीमांिीचा उबग आला
आहण िी रात्र त्याच्याकडे कशीबशी काढून, दसु ऱ्या हदवशी
सकाळी िो 'उपभक्त
ु धना' च्या वाड्यावर गेला.
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उपभक्त
ु धनाने सोहमलक िा एक सामान्य कोष्टी आिे, िे
कळूनिी त्याची रािण्या-जेवण्याची अहिशय उत्तम व्यवस्था
ठे वली. गोरगररबाांना िो करीि असलेला दानधमि पािून
सोहमलकाने त्याला हवचारले, 'शेटजी, िमु चा भाऊ गप्ु धन िा
हिकडे अहिशय कांजर्ू पणाने जगि असिा, िम्ु िाला िा एवढा खचि
कसा काय परवडिो?'
उपभक्त
ु धन म्िणाला, 'जो दसु ऱ्याांना मदि करीि राििो, त्याला
देवसद्ध
ु ा कुठल्या ना कुठल्या िऱ्िेने मदि करिो. या देशाचे राजे
परमहमत्र आिेि. िे मला अधनु मधनू भरघोस सिाय्य करिाि.'
उपभक्त
ु धन िी गोष्ट साांगि असिानाच राजसेवक रथािनू आले,
आहण उपभक्त
ु धनाला राजाकडील भेट म्िणनू सवु णिमोिराांनी
भरलेली पराि देऊन गेले. िे दृश्य पािून सिां ष्टु झालेल्या
सोहमलकाने 'आपणिी उपभक्त
ु धनाप्रमाणेच सांपत्तीचा उपभोग
घेणारे व दान करणारे व्िावे,' असे मनाशी ठरहवले. मग
उपभक्त
ु धनाप्रमाणेच सपां त्तीचा उपभोग घेणारे व दान करणारे व्िावे,
'असे मनाशी ठरहवले. मग उपभक्त
ु धनाचा हनरोप घेऊन िो
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आपल्या गावाच्या रस्त्याला लागला व वाटेि त्या 'अदृश्या परुु र्ा'
ची भेट झाल्यावर त्याने त्याच्याकडे िसाच वर माहगिला.'
या गोष्टी सागां नू मथां रक हिरण्यकाला म्िणाला, 'हमत्रा, िू
धनधान्याचा साठा करण्यामागे लागलास, म्िणनू िझ्ु यावर िा
प्रसांग ओढवला. लक्ष्मी िी चांचल असिे. िी िीनपैकी कुठल्यािरी
एका मागािने जािे.
दानां भोगो नाशहस्िस्त्रो गियो भवहन्ि हवत्तस्य ।
यो न ददाहि न भङु ् क्ते िस्य ििृ ीया गहिभिवहि ॥
(धन सांपण्याचे िीन मागि आिेि. पहिला दान, दसु रा उपभोग
व हिसरा नाश. जो दान करीि नािी वा उपभोगिी घेि नािी, त्याचे
धन हिसऱ्या मागािने नािीसे िोिे. )
'हिरण्यका, अरे धनधान्याचा बराच साठा जवळ असल्याने
हकांवा त्याचा येथेच्छ उपभोग घेिल्यानेच जीवन सख
ु ी िोिे, असे
थोडेच आिे?
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सपािः हपबहन्ि पवनां न च दबु िलास्िे
शष्ु कै स्िणृ ैविनगजा बहलनो भवहन्ि ।
कन्दैः फलैमिहु नवरा गमयहन्ि कालां
सन्िोर् एव परुु र्स्य परां हनधानम् ॥
(साप वारा हपऊन राििाि, म्िणनू कािी िे दबु िल नसिाि.
सक
ु े गवि खाऊनसद्ध
ु ा ित्ती बलवान िोिाि. कांदमळ
ु े व फळे यावां र
ऋर्ी हनवािि करिाि. िेव्िा सांिोर् िेच माणसाचे मोठ्याि मोठे
सख
ु ाचे हनधान आिे.)
मथां रक पढु े म्िणाला, 'हिरण्यका, अरे धन िे खरे धन नसनू ,
सिां ोर् िेच खरे धन आिे. म्िणनू िर म्िटलां आिे दानेन िल्ु यो हनहधरहस्ि नान्यो
लोभाच्च नान्योऽहस्ि ररपःु पहृ थव्याम् ।
हवभर्ू णां शीलसमां न चान्यि्
सन्िोर्िल्ु यां धनमहस्ि नान्यि् ॥
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(दानासारखा दसु रा मोलाचा साठा नािी. या जगाि
लोभासारखा दसु रा शत्रु नािी. शीलासारखा दसु रा अलांकार नािी,
आहण सिां ोर्ासारखे दसु रे धन नािी.)
याप्रमाणे उपदेश करून मांथरक शेवटी म्िणाला, 'हिरण्यका,
िू कािी सामान्य नािीस. अरे , जे हनबिद्ध
ु असिाि, िे ओल्या
मािीचा गोळा जहमनीवर आपटला असिा जसा आपटल्या जागी
पडून राििो, िसे सांकटाि अवसान गाळून बसिाि. पण जे
बहु द्धमान् असिाि, िे मात्र आपटलेल्या चेंडूप्रमाणे सांकटामळ
ु े
दप्ु पट वेगाने उसळी घेऊन वर येिाि.'
मथां रकाचे िे बोलणे सांपिाच लघपु िनक हिरण्यकाला
म्िणाला, 'हमत्रा, मांथरकाने के लेला उपदेश कािीसा कटु असला,
िरी िो िझ्ु या हििाचा आिे आहण िेच िर खऱ्या हमत्राचां लक्षण
आिे. म्िटलांच आिे अहप्रयाण्यहप पर्थयाहन ये वदहन्ि नणृ ाहमि ।
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ि एव सह्रु दः प्रोक्ता अन्ये स्यनु ािमधारकाः ॥
(या जगाि लोकाश
ां ी जे अहप्रय पण हििकारक बोलिाि िेच
खरे हमत्र. बाकीचे नावाचे हमत्र असिाि. )
लघपु िनक याप्रमाणे हिरण्यकाला बोलि असिानाच हचत्राांग
नावाचे एक िरीण धापा टाकीि हिथे आले व म्िणाले, 'एका
पारध्याचा बाण हनसटिा लागल्यामळ
ु े कसाबसा वाचलेला मी
िमु च्या आश्रयाला आलो आिे. िेव्िा मला आधार द्या.'
यावर मथां रक म्िणाला, 'हमत्रा, शत्रपू ासनू स्विःचा बचाव
करण्याचे दोन मागि आिेि.
िावपु ायाहवि प्रोक्रौ हवमक्त
ु ौ शत्रदु शिने ।
िस्ियोिालनादेको हििीयः पादवेगजः ॥
(शत्रु दृष्टीस पडला असिा त्याच्यापासनू सटु का करून
घेण्याचे दोन उपाय या जगाि आिेि. एक िर त्याच्याशी दोन िाि
करणे, हकांवा दसु रा उपाय म्िणजे पलायन करणे. )
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प्रसगां ाचे गाांभीयि लक्षाि न घेिा मथां रक उपदेश करण्याि वेळ
घालवू लागल्याचे पािून लघपु िनक कावळा पटकन् उडून
जवळच्याच एका झाडाच्या शेंड्यावर जाऊन बसला व सभोवार
नजर टाकून हचत्रागां ाला म्िणाला, 'हमत्रा, त्या पारध्याने िझु ा नाद
सोडून हदला आिे आहण मारलेल्या दोन िररणाांसि िो त्याच्या घरी
चालला आिे िेव्िा िू हनहििां पणे या हठकाणी वास्िव्य कर.' मग
िो हचत्राांगिी त्या हिघाांसमवेि रािू लागला आहण सभु ाहर्िे व
दृष्टाांिकथा एकमेकाांना सनु ावण्याि त्याांचा काळ फार मजेि जाऊ
लागला.
एके हदवशी हनत्याप्रमाणे दरू वर चरायला गेलेला हचत्रागां ,
ठरलेल्या वेळी परि न आल्याने, मांथरकाच्या साांगण्यावरून
लघपु िनक कावळा त्या वनावरून हघरट्या घालू लागला. िोच
त्याला एका फासेपारध्याच्या जाळ्याि अडकून पडलेला हचत्राांग
हदसला. िेव्िा दःु खद मनाने त्याच्यापाशी जाऊन लघपु िनकाने
त्याला हवचारले, 'हमत्रा, िू एवढा सावध असिाना या जाळ्याि
कसा काय अडकलास?' यावर हचत्राांगाने उत्तर हदले 266
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कृिान्िपाशबद्धानाां दैवोपििचेिसाम् ।
बद्ध
ु यः कुब्जगाहमन्यो भवहन्ि मििामहप ॥
(यमपाशाांनी बद्ध झाले असिा, हकांवा दैवाने मारायचे ठरहवले
असिा, थोरामोठ्याांची बद्ध
ु ीिी वाकड्या चालीने चालू लागिे. )
'िेव्िा लघपु िनका, इिर सवि जाऊ दे. लवकरच पारधी येऊन,
मला ठार मारून घेऊन जाणार असल्याने, िझु ी व माझी िी
शेवटची भेट आिे. म्िणनू माझी हवनांिी िीच की, िम्ु िा हिघाांना
जर मी जाणिा अजाणिा कधी दख
ु हवले असेल िर मला क्षमा
करा.'
लघपु िनक म्िणाला, 'हचत्राांगा, िू असा धीर सोडू नकोस. मी
हिरण्यकाला घेऊन येिो. िो त्याच्या धारदार दािाांनी िे जाळे
िोडील आहण िल
ु ा मक्त
ु करील.' बोलल्याप्रमाणे लघपु िनक
आपल्या मक्ु कामाच्या हठकाणी गेला व िािडीने हिरण्यकाला
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घेऊन परि आला. हिरण्यकाने िे जाळे भराभर िोडले व
हचत्राांगाला मक्त
ु के ले.
िेवढ्याि िळूिळू मथां रकिी आपल्याकडे येि असल्याचे
पािून, हिरण्यक व हचत्राांग याांना लघपु िनक म्िणाला, 'मांथरक
इकडे आला, िे कािी त्याने चाांगले के ले नािी. समजा, याच वेळी
िो पारधी आला, िर आपण हिघे झटकन् पळू शकिो, पण
मांदगिीच्या मांथरकाचे कसे काय िोणार?' लघपु िनकाचे बोलणे
कानी पडल्यामळ
ु े मांथरक त्याला म्िणाला, 'अरे , िे सवि मलािी
कळिे, पण जाळ्याि अडकलेला आपला हचत्रागां मोकळा झाला
की नािी, िे पािण्यासाठी प्रत्यक्ष इकडे आल्याहशवाय मला चैनच
पडेना.' मथां रकाचे िे बोलणे सपां िे न सपां िे िोच, खरोखरच पारधी
आला. त्याला पािून हचत्राांग चौखरू धावनू एका दरू च्या झडु ु पाि
दडून राहिला. लघपु िनक उडून एका झाडावर जाऊन बसला, िर
हिरण्यक िा जवळच्याच एका हबळाि घसु ला. मथां रक मात्र त्या
पारध्याच्या िािी लागला.
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जाळ्यािनू िरीण हनसटल्याचे पािून पारध्याने हमळालेल्या
कासवालाच घरी कालवणासाठी न्यायचे ठरहवले. त्याला एका
दभािसनाि गडांु ाळून ठे वले आहण िे दभािसन आपल्या जवळच्या
बाणाि अडकवनू , िो घराची वाट चालू लागला.
िो थोडासा दरू जािाच, हिरण्यक, लघपु िनक व हचत्रागां िे
झटपट एकत्र आले. हिरण्यकाला िर दःु ख आवरिा आवरे ना. अश्रु
ढाळीि िो म्िणाला, 'अरे रे! माझा जन्म के वळ दःु खे
भोगण्यासाठीच आिे का? माझा वाडा आिील धनधान्याच्या
साठ्यासि नष्ट झाला, माझा पररवार मला सोडून गेला, मला
परदेशाचा आश्रय घ्यावा लागेल, प्रसगां आला? सक
ां टाबद्दल जे
म्िटलां जािां िे कािी खोटां नािीक्षिे प्रिारा हनपिन्त्यभीक्ष्णां धनक्षये वधिहि जाठाराहग्नः ।
आपत्सु वैराहण समु ल्लसहन्ि हछद्रेष्वनथाि बिुलीभवहन्ि ॥
(झालेल्या जखमेवरच पनु ःपन्ु िा लागि राििे. सांपत्ती
सपां ल्यावर भक
ू अहिशय िीव्र िोऊ लागिे. सक
ां टकाळी नवी वैरे
उत्पन्न िोिाि. एकदा का एका सांकटाला वाट सापडली की अनेक
सक
ां टे येऊ लागिाि.)
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याप्रमाणे बोलिा बोलिाच आपले दःु ख आवरिे घेऊन
हिरण्यक म्िणाला, 'बाकी आिा दःु ख करण्याि वेळ न घालविा,
मथां रकाला सोडहवण्याचा उपाय शोधनू काढला पाहिजे.'
यावर लघपु िनक म्िणाला, 'मला एक यक्त
ु ी सचु िे. िो पारधी
ज्या वाटेने घरी जाि आिे, त्या वाटेवर थोड्याच वेळाि त्याला
एक सरोवर लागेल. हचत्रागां ाने त्या पारध्याच्या दृष्टीस न पडिा,
आडवाटेने त्याच्यापढु े पळि जाऊन त्या िळ्याकाठी मिृ वि् पडून
रािावे, आहण मी त्याच्या मस्िकावर बसनू , चोचीने त्याचा डोळा
खाि असल्याचे सोंग करावे, असे के ले की, 'हचत्रागां मरून पडला
आिे,' असा त्या पारध्याचा समज िोईल व िािी असलेल्या
मथां रकाला जहमनीवर ठे वनू िो हचत्रागां ाला उचलण्यासाठी
त्याच्याकडे जाईल. ित्पवू ीच हिरण्यकाला मी पाठीवर घेऊन
हिकडे जािो व त्या पारध्याने मांथरकाला जहमनीवर ठे विाच,
हिरण्यकाला मथां रकाभोविी गांडु ाळलेल्या दभािसनाचे पाश
िोडण्याची सचू ना देिो. िो पारधी हचत्राांगाकडे जाऊ लागिाच
हचत्राांग पटकन् पळून जाईल, व हिरण्यकाकडून मक्त
ु झालेला
मथां रक, त्या पारध्याची पाठ असिाना वेगाने िळ्याि हशरून
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हदसेनासा िोईल.' लघपु िनकाने साांहगिल्याप्रमाणे त्याांनी के ले,
आहण िी यक्त
ु ी सफल िोऊन मांथरकाचे प्राण वाचले. मग िे
चौघेिी हमत्र आपल्या मळ
ू हठकाणी सख
ु ाि रािू लागले.'
अशा या गोष्टी साांगनू दसु ऱ्या िांत्राचा समारोप करिाना
हवष्णश
ु माि त्या िीन राजकुमाराांना म्िणाला, 'हमत्र िे प्रत्येकाच्या
जीवनाि आनदां व हनभियिा हनमािण करणारे एक अमोघ साधन
आिे. म्िणनू िम्ु िी चाांगले हमत्र जोडा व सख
ु ी व्िा. कारण
हमत्राबद्दल असां म्िटलां आिे यो हमत्राहण करोत्यत्र न कौहटल्येन विििे ।
िैः समां न पराभहू िां सांप्राप्नोहि कथांचन ॥
(जो या जगाि हमत्र जोडून त्याांच्याशी कपटाने वागि नािी,
त्याच्यावर पराभवाचे दःु ख करण्याचा प्रसांग कधीच येि नािी. )
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तंत्र जतसरे

काकोलुकीय
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काकोलक
ू ीय
वनािल्या त्या आश्रमािील शािां दािां व मगां ल वािावरणाि
एका वटवक्ष
ृ ाच्या पारावर बसलेल्या त्या िीन राजकुमाराांनी गरू
ु
येिाच त्याांना वांदन के ले व िे म्िणाले, 'गरुु देव, पांचिांत्राच्या
पहिल्या दोन प्रकरणािां ील गोष्टी ऐकून जगाच्या बाह्यागां ाप्रमाणेच
त्याच्या अांिरांगाचेिी आम्िाांला बरे च ज्ञान झाले. आिा आजपासनू
आपण आम्िाला कोणत्या गोष्टी साांगणार आिाि?'
यावर हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'बाळाांनो, आजपासनू मी
पांचिांत्राच्या हिसऱ्या िांत्राला सरुु वाि करणार आिे. काक म्िणजे
कावळा आणु उलक
ु म्िणजे घबु ड िे िम्ु िाला ठाऊक आिे ना?
मग कावळा व घबु ड याांच्याबद्दलची मख्ु य गोष्ट या िांत्राि म्िणजे
प्रकरणाि आली असल्याने या िांत्राला काकोलक
ू ीय असे नाव
देण्याि आले आिे.' एके काळचा शत्रु जरी नांिर हमत्र बनला, िरी
त्याच्यावर पणू ि हवश्वास टाकू नये,' िे िवव प्रामख्ु याने या प्रकरणाि
साहां गिले आिे. नािीिर त्या कावळ्याांकडून त्या घबु डाांचा जसा
नाश झाला िसा प्रसांग ओढविो.'
'िो कसा काय?' असा प्रश्न त्या राजकुमाराांनी के ला असिा,
हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'ऐका273
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गोष्ट एकजतसार्ी
शत्रूशी िैत्रीचे नाटक करार्े,
पण संधी जिळताच त्याला िारार्े.
महिलारोप्य नगरीच्या सीमेवरील एका हवशाल वटवक्ष
ृ ावर
कावळ्याचां ा राजा मेघवणि, िा आपल्या अनेक अनयु ायासां ि रािाि
िोिा. त्याच वटवक्ष
ृ ापासनू बऱ्याच अांिरावरील एका पवििाच्या
गिु िे 'अररमदिन' नावाचा एक घबु डाांचा राजा त्याच्या अनेक
प्रजाजनासां ि वास्िव्य करीि िोिा. िो अररमदिन मधनू च रात्रीच्या
वेळी आपल्या लढवय्या अनयु ायाांसि त्या वटवक्ष
ृ ावरील
कावळ्याांवर िल्ला करी आहण त्या कावळ्याांपैकी कािींचे प्राण
घेई व त्याांना खाऊन फस्ि करी. 'जशास िसे' या न्यायाने न वागिा,
आपण जर दष्टु शत्रश
ू ी चाांगलेपणाने वागलो, िर त्याच
ह्रदयपररवििन िोऊन िो आपला हमत्र िोईल, या हवचाराने
मेघवणािने शत्रक
ू डे कािी हदवस दल
ु े शत्रच्ू या
ु िक्ष के ले. पण त्यामळ
मनोवत्तृ ीि बदल न िोिा िो अहधक उन्मत्त बनला व हदवसेंहदवस
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त्या कावळ्याांवर अहधकाहधक िल्ले करून त्याांचे प्राण घेऊ
लागला. म्िटलांच आिे जािमात्रां न यः शत्रःु व्याहधां च प्रशमां नयेि् ।
अहिपष्टु ाङ्गयक्त
ु ोऽहप स पिाि् िेन िन्यिे ॥
(शत्रु व रोग िे हनमािण िोिाच जो त्याांचा नाश करीि नािी,
िो जरी अहिशय बलवान् असला िरी नांिर त्याांच्याकडून म्िणजे
शत्रू वा रोग याच्ां याकडून मारला जािो.)
अखेर एके हदवशी आपल्या मत्रां यानां ा बोलावनू राजा मेघवणि
त्याांना म्िणाला, 'शत्रवू र दया दाखहवल्याने हकांवा त्याच्याशी
चागां ले वागल्याने त्याचे मिपररवििन िोऊन िो आपल्याशी
चाांगला वागिो, िा माझा हवचार आत्मघािकी ठरला. िेव्िा आिा
आपल्याला शत्रल
ू ा िोंड देण्यासाठी कािीिरी के ले पाहिजे. पण
घबु डानां ा रात्री चागां ले हदसि असल्याने त्याच
ां ा राजा अररमदिन िा
आपल्यावर रात्री िल्ले करिो आहण आपल्याला रात्री हदसि
नसल्याने प्रत्येक वेळी आपण त्याच्याकडून मार खािो. अथािि्
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हदवसा आपल्याला हदसि असल्याने, पण घबु डाांना हदसेनासे िोि
असल्याने, आपण त्याांच्यावर हदवसा िल्ला के ला असिा, परांिु
त्या अररमदिनाचां रािण्याचां हठकाण कुठे आिे याची आपल्याला
माहििी नािी. अशा हस्थिीि साम, दडां व भेद याांपैकी कोणत्या
मागािचा अवलबां करून आपण शत्रपू ासनू आपले रक्षण करावे,
याबद्दल योग्य िो सल्ला िम्ु िी मला द्या. वास्िहवक हवचारलां
नसिानािी मांत्रयाांनी त्याला मिववाच्या बाबिीि त्याच्या व
राज्याच्या हििाचा सल्ला द्यावा. मग प्रत्यक्षाि राजानां हवचारलां
असिा त्याला हनभियपणे सल्ला न देऊन कसे चालेल? म्िटलांच
आिे यः पष्टृ ो न ऋिां ब्रिू े पररणामे सख
ु ाविम् ।
समु ांत्री च हप्रयवक्ता च के वलां स ररपःु स्मिृ ः ॥
(जो [ राजाने ] हवचारले असिािी, पररणामी सख
ु ावि ठरणारे
सत्य बोलि नािी, िो मांत्री म्िणनू इिर दृष्टींनी जरी लायक असला
व जरी गोड बोलणारा असला, िरी िो [ राजाचा ] शत्रू समजावा.
)
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राजा मेघवणि याप्रमाणे बोलिाच त्याच्या उज्जीवी, सांजीवी,
अनजु ीवी, प्रजीवी व हचरांजीवी या पाच मांत्रयाांपैकी उज्जीवी
म्िणाला, 'मिाराज, शत्रू बलवान असिा, त्याला वेळप्रसगां ी
हमत्रराजाांची मदि हमळण्याची शक्यिा असिा, हकांवा त्याच्याशी
यद्ध
ु करून आपल्याला हवजय हमळे लच हमळे ल अशी शाश्विी
नसिा, हवनाकारण यद्ध
ु ाि पडून आत्मनाश करून घेऊ नये. अखेर
यद्ध
ु िे िरी कशाकररिा करायचे? भमू ी, सांपत्ती हकांवा नवे उपयक्त
ु
हमत्र हमळहवण्याची खात्री नािी, िे यद्ध
ु करण्याऐवजी शत्रश
ू ी िि
करणेच योग्य नव्िे का? याचा अथि आपण शत्रपू ढु े सपशेल
शरणागिी पत्करावी असा नव्िे, िर एक सोयीचा डाव म्िणनू
सध्या शत्रश
ू ी िि करावा आहण आपले सामर्थयि वाढवनू सधां ी
हमळिाच त्याचा काटा काढावा. म्िणनू िर प्रत्यक्ष बिृ स्पिीसद्ध
ु ा
म्िणिो कौमां सङ्कोचमास्थाय प्रिारानहप मर्ियेि् ।
काले काले च महिमान् उहत्तष्ठेि् कृष्णसपिवि् ॥
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(बहु द्धमान जे असिाि त्याांहन -प्रहिकूल काळी - शत्रचू े
प्रिारसद्ध
ु ा कासवाप्रमाणे अांग सांकोचनू सिन करावेि, पण योग्य
वेळ येिाच मात्र कृष्णसपािप्रमाणे शत्रवू र चालनू जावे. )
यावर सांजीवी नावाचा मांत्री उभा रािून राजा मेघवणािला
म्िणाला, 'मिाराज, मांत्रीमिोदय उज्जीवी याांचे िे िि करण्याचे
पडखाऊ हवचार मला हबलकूल पटि नािीि. आपला शत्रू
अररमदिन िा धमािची चाड न बाळगणारा व लोभी आिे. आज
आपल्याशी िि करायला िो ियार झाला, िरी त्या ििानसु ार िो
वागेलच याची ग्वािी कुणी द्यावी? त्यािनू त्याच्या सामर्थयािचा
बागल
ु बवु ा उभा करण्याि िरी काय अथि आिे? िसा सामर्थयािचा
हवचार करिा, ित्ती िा हसिां ापेक्षा हकिीिरी वरचढ असिो ना? पण
अांगच्या शौयािमळ
ु े व पराक्रमामळ
ु े िो हसांि त्या ित्तीला भारी ठरिो.
िरीिी त्या शत्रच्ू या सामर्थयािचे भय वाटि असल्यास, त्याच्याशी
समोरासमोर यद्ध
ु न करिा, त्याला कपटाने मारावे. स्त्रीरूप घेऊन
भीमाने नािी का त्या दष्टु कीचकाचा वध के ला? िेव्िा शत्रपू ढु े नमिे
घेण्याचा हवचारिी मनाि आणु नये. त्यामळ
ु े शत्रू मात्र आपल्याला
गविाप्रमाणे िच्ु छ मानू लागेल. मिाराज, शत्रपू ढु े पड खाण्यासाठी
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का आपल्याला आपल्या मािाांनी जन्म हदला आिे? मळ
ु ीच नािी.
शत्रचू ा सांिार िा करायलाच िवा. म्िणनू िर यद्ध
ु ाशास्त्रावरील एका
ग्रथां ाने राज्यकत्यािला स्पष्ट भार्ेि सवाल के ला आिेररपरु क्तेन सांहसक्ता वैररस्त्रीनेत्रवाररणा ।
न भहू मयिस्य भपू स्य का श्र्लाघा िस्य जीवने ॥
(शत्रच्ू या रक्ताने व शत्रहू स्त्रयाांच्या डोळ्यािील आसवाांनी
ज्याची भमू ी हशपां डली गेली नािी, अशा राजाच्या जीवनाि प्रौढी
हमरहवण्यासारखी कोणिी गोष्ट आिे?)
त्यानिां र राजा मेघवणािने मांत्री अनजु ीवी याच्याकडे प्रश्नाथिक
नजरे ने पाहिले असिा िो म्िणाला, 'मिाराज, शत्रू बेभरांवशाचा व
कपटी असल्यामळ
ु े आहण त्याच्या सामर्थयािचा आपल्याला अचक
ू
अांदाज नसल्याने, त्याच्याशी िि हकांवा यद्ध
ु याांपैकी कािीिी
करण्याि अथि नािी. त्यािनू त्याच्या राज्याच्या भौगोहलक
पररहस्थिीचे ज्ञानिी आपल्याला नािी. िेव्िा सध्या आपण इथनू
पळ काढून एखाद्या सरु हक्षि प्रदेशाच्या आश्रयाला जावे.
279

पंचतंत्र

'मिाराज, असा पळ काढण्याि हकांवा माघार घेण्याि
कुठल्यािी प्रकारचा कमीपणा नािी. एडका धडका मारण्यापवू ी
जस थोडासा मागे सरकिो हकांवा आपल्या लक्ष्यावर झेप घेण्यापवू ी
पशरु ाज हसिां िा जसा आपले अगां आखडून घेिो, िशा स्वरूपाची
आपली िी माघार आिे. िेव्िा सध्या नव्या सरु हक्षि हठकाणाचा
आश्रय घेऊन, आपण यद्ध
ु ाि जय हमळहवण्याच्या दृष्टीने जोराि
ियारीला लागू आहण शत्रच्ू या सामर्थयािची व त्याच्या राज्याच्या
भौगोहलक रचनेची इत्थांभिू माहििी आपल्या िेराांमाफि ि हमळवनू ,
मग काहििकाि वा चैत्राि त्याच्यावर घणाघािी िल्ला करू, म्िणजे
आपल्या मोहिमेि पावसाचा अडथळा येणार नािी आहण शत्रच्ू या
राज्यािील ियार हपके िािी लागल्याने, आपल्या सैन्याची
उपासमारिी िोणार नािी.'
चौथा मांत्री प्रजीवी म्िणाला, 'मिाराज, िि, यद्ध
ु वा पलायन
याांपैकी कुठलाच मागि हििाचा नािी. आपण आिो हिथेच रािून
ऐक्याच्या बळावर शत्रल
ू ा भईु हचि करू. एकमेकाजां वळ उभे
असणारे वक्ष
ृ मिाभयांकर वावटळीला सिज िोंड देऊ शकिाि.
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पाण्याि असिाना जी मगर एखाद्या ित्तीलासद्ध
ु ा खेचू शकिे, िीच
मगर पाण्याबािेर पडली की, एखाद्या कुत्रयापढु ेसद्ध
ु ा ििबल ठरिे.
िेव्िा जे काय करायचे िे इथे रािूनच करू व शत्रल
ू ा परु े पडू.'
पाचवा मांत्री हचरांजीवी याने राजाला वेगळाच सल्ला हदला.
िो म्िणाला, 'मिाराज, आपण आपले स्थान न सोडिा, इथनू च
आपल्या शत्रचू ा परु िा बीमोड करू शकू. अथािि त्याकररिा
एखाद्या बलवान हमत्राची मदि मात्र हमळायला िवी. म्िटलांच
आिे असिायः समथोऽमहप िेजस्वी हकां कररष्यहि ।
हनवाििे ज्वहलिो वहन्िः स्वयमेव प्रशाम्यहि ॥
(एखादा जरी समथि व िेजस्वी असला, िरी त्याला जर
कुणाचे सिाय्य नसेल, िर िो एकटा काय करू शकणार? िवा
नसलेल्या जागी जर अग्नी पेटहवला, िर िो आपणिून हवझनू
जािो.)
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हचरांजीवी पढु े म्िणाला, 'पण मिाराज, आपल्याला मदि
करणारा एखादा बलवान् हमत्रच असावा असेिी नािी. अनेक
सामान्य पण हनष्ठाविां हमत्र जरी आपल्यामागे छािीठोकपणे उभे
राहिले, िरी त्याांचािी आपल्याला िेवढाच उपयोग िोऊ शकिो.
म्िटल्च आिे ना?सघां ािवान् यथा वेणहु निहबडैवेणहु भवििृ ः ।
न हि शक्यः समच्ु छे त्तांु दबु िलोऽहप िथा नपृ ः ।
(एक वेळूिी जर अनेक वेळांूनी वेढलेला असेल, िर
ज्याप्रमाणे वावटळ त्याला पाडू शकि नािी, त्याचप्रमाणे दबु िळ
राजाची सिाय्यक हमत्राांमळ
ु े हस्थिी िोि असिे. )
हचरांजीवी शेवटी म्िणाला, 'मिाराज, ज्याांची मदि घ्यायची
िे खरोखरच चाांगले असले िर आजचे हचत्र पार बदलनू जाईल,
म्िटलचां आिेमिाजनस्य सांपकि ः कस्य नोन्नहिकारकः ।
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पद्मपत्रहस्थिां िोयां धत्ते मक्त
ु ाफलहश्रयम् ॥
(थोराचा सिवास कुणाला उन्नहिकारक झालेला नािी?
कमळाच्या पानावर पडलेल्या पाण्याला मोत्याांचे रूप प्राप् िोिे. )
अशा िऱ्िेने पाचिी मांत्रयाांचा सल्ला ऐकून झाल्यावर
आपल्या वहडलापां ासनू सचीवपदी असलेल्या व सवि शास्त्रािां
पारांगि असलेल्या हस्थरजीवीला राजा मेघवणािने हवचारले,
'काका, या बाबिीि िमु चे म्िणणे काय आिे?'
हस्थरजीवी म्िणाला, 'मिाराज, आिापयांि पाच मत्रां याांनी
आपल्याला जो सल्ला हदला, त्या प्रत्येकाच्या म्िणण्याि जरी
कािी ना कािी िर्थय असले, िरी या बाबिीि माझे म्िणणे असे
आिे की, सध्या आपण एकीकडे शत्रश
ू ी मैत्री जोडू इहच्छि
असल्याचा बिाणा करावा व त्याच वेळी दसु रीकडून शत्रल
ू ा
अडचणीि आणनू त्याचा नायनाट करावा. िी नीिी साधसू ांिाांच्या
दृष्टीने कुहटल व म्िणनू वाईट असली िरी, ज्याला राज्य
चालवायचे व हटकवायचे आिे, अशा राजाचे अशा नीिीहशवाय
चालायचे नािी. त्या दृष्टीने शत्रच्ू या रािण्यावावरण्याच्या
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हठकाणाचां ी इत्थांभिू माहििी आपल्या िेराांच्या सिाय्याने
हमळवावी. शत्रक
ू डील मांत्री, परु ोहिि, सेनापिी, यवु राज,
अिां ःपरु ावरील अहधकारी, त्या राजाची प्रेमपात्रे, परराष्रमत्रां ी,
दगु िरक्षक, सीमारक्षक, शरीररक्षक, राजाला पाणी देणारे , त्याला
हवडा देणारे , याच्ां यापैकी जे कुणी धन वा सत्ता यासां ाठी िपापलेले
असिील, त्याांना हनरहनराळी आहमर्े दाखवनू हफिवावे.
त्याचबरोबर आपल्या राज्यािील अशा लोभी व्यक्ती शत्रल
ू ा हफिरू
िोऊ नयेि म्िणनू त्याांच्यावर सिि करडी नजर ठे वायला आपल्या
िेराांना साांगावे. असे के ल्याने शत्रश
ू ी फारसे यद्ध
ु करावे न लागिा
आपल्याला हवजय प्राप् करून घेिा येईल आहण आम्िा
कावळ्याश
ां ी पवू ािपार वैर करीि आलेल्या घबु डाच
ां ा हनःपाि करिा
येईल.'
यावर 'पण कावळे व घबु डे याांच्याि वैर उद्भवण्याचे मळ
ू काय
कारण?' असा प्रश्न राजा मेघवणािने हवचारला असिा सचीव
हस्थरजीवी साांगू लागला-
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गोष्ट बजत्तसार्ी
क्षुद्राचे शस्त्र िे न करी, ते र्ोराचे नुसते नार् करी.
एकदा िसां , पोपट, बगळे , कोकीळ, चािक आहद पक्षी
मोठ्या हचांिाग्रस्ि मनःहस्थिीि एकत्र जमले व एकमेकाांना म्िणू
लागले, 'गरुड, िा जरी आम्िा पक्ष्याांचा राजा असला, िरी िो
सदानकदा
् भगवान् हवष्णच्ांू या सेवेि गिांु नू गेला असल्याने, त्याचे
आम्िा प्रजाजनाांकडे लक्ष नसिे. अशा हस्थिीि जर का
आपल्यावर कधी एखाद्या पारध्याच्या जाळ्याि अडकण्याचा
प्रसगां ओढवला, िर आपल्याला फुकट प्राणानां ा मक
ु ावे नािी का
लागणार? राजा िा कसा प्रजेचे रक्षण व हिचे नेित्ृ व करणारा िवा.
राजा असा नसेल, िर त्याच्या प्रजेची हस्थिी कणिधार - म्िणजे
सक
ु ाणधू ारक - नसलेल्या व समद्रु ावरील वादळाि सापडलेल्या
नौके सारखी िोिे. योग्य िऱ्िेने हशकवू न शकणारा हशक्षक हकांवा
पिीशी प्रेमळपणे बोलू न शकणारी स्त्री िी जशी हनरुपयोगी,
त्याचप्रमाणे प्रजेचे रक्षण करू न शकणारा राजासद्ध
ु ा कुचकामी
िोय. िेव्िा अशा त्या गरुडाला राजपदी ठे वण्याऐवजी ज्याचे
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आपल्यावर सदैव लक्ष रािील, अशा दसु ऱ्या एखाद्या पक्ष्याला
आपण आपला राजा बनहवणे योग्य नािी का?' त्या पक्ष्याांच्या
हवचारानां ी असे वळण घेिले आहण नेमके त्याच वेळी त्याच
ां े लक्ष
जवळच्याच एका अांधाऱ्या कोपऱ्याि बसलेल्या 'भद्रकार'
नावाच्या एका गबु गबु ीि घबु डाकडे गेले. मग त्याांनी त्यालाच
आपला राजा करण्याचे ठरहवले.
त्याप्रमाणे राज्याहभर्ेकाची ियारी सरू
ु झाली. सिु ारपक्ष्याने
एक लाकडी हसांिासन बनहवले. पोपटाने त्यावर सप्िीप, पर्थृ वी व
सागर याचां ी शभु हचत्रे रे खाटली, मग कुणी त्या हसिां ासनावर वाघाचे
कािडे पसरले, िर कुणी त्या कािड्यावर हनरहनराळ्या िीथाांिील
पहवत्र पाण्याने भरलेला कलश ठे वला. भारिाज पक्ष्याने
एकशेआठ वनस्पिींची फुले आणली, िर घबु डाला राजपदाचा
अहभर्ेक करीि असिानाच त्याच्या घबु हडणीला पट्टराणीपदाचा
अहभर्ेक करिा यावा, यासाठी हिला सन्मानाने आणण्याकररिा
कोहकळा, मैना आहद 'बाईमाणसे' रवाना करण्याि आली.
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िेवढ्याि त्या हठकाणी आलेल्या एका कावळ्याने त्या
पक्ष्याांना 'िा कसला समारांभ चालला आिे?' अशी पच्ृ छा के ली.
िेव्िा िे पक्षी आपपासािां म्िणाले, 'कावळे काका कसे अगदी
वेळेवर आले. आपण घेिलेला हनणिय त्याांना कळवावा व मगच
िो अमां लाि आणावा. कारण हवचार व चाियु ि ज्याच्ां या हठकाणी
असिे, अशाांच्या सल्ल्याने िािी घेिलेल्या कायाांि कधी अपयश
येि नसिे. आहण जगािल्या िािाच्या बोटाांवर मोजिा येणाऱ्या
धिू ि प्राण्यािां सभु ाहर्िकारानां ी कावळ्याचीिी गणना के ली आिे. िे
म्िणिाि नराणाां नाहपिो धिू िः पहक्षणाां चैव वायसः ।
दहां ष्रणाञ्च शगृ ालस्िु श्वेिहभक्षस्ु िपहस्वनाम् ॥
(माणसाांि न्िावी, पक्ष्याांमधे कावळा, हिस्त्र
ां पशांिू कोल्िा
आहण सश
ां याि श्वेिाबां रधारी हभक्षू िे धिू ि असिाि.)
याप्रमाणे बोलणे झाल्यावर त्या पक्ष्याांनी आपण घबु डाला
आपला राजा का बनवीि आिोि याचे त्या कावळ्यापाशी
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स्पष्टीकरण के ले व त्याचे त्या बाबिीिले मि हवचारले. िेव्िा िो
कावळा हमहस्कलपणे िसनू म्िणाला, 'काय म्िणावे या िमु च्या
हनणियाला? एक राजा हजविां असिाना कधी दसु ऱ्याला
राज्याहभर्ेक करिा येिो का? त्यािनू राज्याहभर्ेक कुणाला िर
ज्याला सयू ि उगविाच चागां लेसे हदसेनासे िोिे व ज्याची चयाि राग
आलेला नसिानािी त्याच्या भेसरू गोलाकार डोळ्याांमळ
ु े
रागावल्यासारखी हदसिे त्या घबु डाला? वास्िहवक राजाचे दशिन
प्रजेला आनांददायी वाटायला िवे. त्या घबु डाच्या दशिनाने कुणाला
िरी आनांद िोईल का? माझ्या पक्षीबाांधविो, िम्ु िी म्िणाल की,
राजा म्िणनू गरुडाचा कािीएक उपयोग नािी. पण मी हवचारिो जे
घबु ड सयू िप्रकाशाि चक
ु ू निी कधी बािेर पडि नािी, िे हदवसा
आपल्यावर सांकट ओढवले असिा आपल्या मदिीला धावनू
येईल का? त्यापेक्षा िो शहक्तशाली गरुड हकिीिरी बरा, कारण
त्याचां जरी नसु ि नाव घेिलां िरी शत्रू आपल्या वाटेला जायला
घाबरे ल आहण आपल्याला आपोआप सरु हक्षििा लाभेल.
म्िटलचां आिे गरुु णाां नाममात्रेऽहप गहृ ििे स्वाहमसम्भवे ।
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दष्टु ानाां परु िः क्षेमां ित्क्षणादेव जायिे ॥
(दष्टु ासां मोर थोरामोठ्याांचे नसु िे नाव घेिले हकांवा िे आपले
स्वामी असल्याचे जरी नसु िे त्याांना कळले िरी त्याच क्षणी
आपल्याला सरु हक्षििा प्राप् िोिे.)
िो कावळा त्या पक्ष्याांना पढु े म्िणाला, 'प्रत्यक्ष चद्रां िा
आपला राजा असल्याचे सशाांनी साांगिाच, त्याांचे त्या उन्मत्त
ित्तींपासनू सांरक्षण झाले, िी गोष्ट िम्ु िाला ठाऊक आिे ना?'
'कावळे काका, िी गोष्ट आम्िाला ठाऊक नािी.' असे त्या
पक्ष्याांनी साांगिाच िो कावळा म्िणाला, 'िर मग ऐका -
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गोष्ट तेिेजतसार्ी
र्ोराशी िोडता नाते, येणारे संकट जनघून िाते.
एकदा भयांकर दष्ु काळ पडल्यामळ
ु े , एका वनाि असलेले
एकमेव िळे पार आटून गेले व त्यामळ
ु े त्या वनािील ित्ती आपला
नेिा 'चिदु न्ि ि' याच्यासांगे पाच हदवस अिोरात्र प्रवास करून, अखेर
दरू च्या वनािील पाण्याने िडु ु ांब भरलेल्या एका सरोवराकडे गेले.
पाण्याने काठोकाठ भरलेल्या िळ्याि मनमरु ाद हविार
करायला हमळाल्यामळ
ु े आनांदनू गेलेले िे ित्ती, स्नानपान
झाल्यानिां र, त्या िळ्याभोविीच्या भसु भश
ु ीि भभू ागावर बराच
वेळ नाचले व उांडारले, पण त्यामळ
ु े त्या भमू ीि हबळे करून
रािणाऱ्या सशाांवर त्या ित्तींचे पाय पडले आहण त्याांच्या
पायाख
ां ाली कािी सशाच
ां े पाय हचरडले, कुणाचे पाठींचे कणे
मोडले, िर कािी साफ हचरडले जाऊन प्राणाांना मक
ु ले. असा बराच
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वेळ धडु गसू घालनू झाल्यावर िे ित्ती गविपाला खायला
नहजकच्या वनाि हनघनू गेले.
त्याचां ा िो कळप हिथनू हनघनू जािाच िे ससे हबळाबां ािेर
आले. मग एक ससा इिराांना म्िणाला, 'दष्ु काळी प्रदेशािनू आलेले
िे ित्ती यापढु े दररोज या सरोवराि पाणी प्यायला आहण डुांबायला
येणार आहण आजच्यासारखाच हधगां ाणा घालनू , आपली वािािि
करणार. कारण म्िटलांच आिे ना?स्पश
ृ न्नहप गजो िहन्ि हजघ्रन्नहप भजु ङ्गमः ।
िसन्नहप नपृ ो िहन्ि मान्यन्नहप दजु िनः ।
(ित्ती िा नसु त्या स्पशािने - म्िणजे बारीकशा धक्क्यानेसद्ध
ु ा
ठार करिो. सपि िा के वळ [हवर्ारी] उच्छ्वासानेसद्ध
ु ा जीव घेिो,
राजा िा िसि िसिसद्ध
ु ा प्राण घेऊ शकिो आहण दजु िन िा वरपाांगी
मान देि असिानाच आिनू गळा कापिो.)
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याप्रमाणे बोलनू त्या सशाने प्रश्न के ला, 'िेव्िा आपल्या
रक्षणाच्या दृष्टीनां आपण काय करावां, असां िम्ु िाला वाटि?ां '
यावर एका सशाने िे हठकाण सोडून इिरत्र जाऊन रािण्याची
सचू ना के ली, िर दसु ऱ्याने िसे हनघनू जाण्यास िरकि घेिली. िो
म्िणाला, 'पवू ािपार हपढयानहपढ
् ्या हजथे रािाि आलो िे हठकाण
सोडून जाण्याि काय अथि? त्यापेक्षा िे ित्ती यापढु े या सरोवराकडे
हफरकणार नािीि, असा कािीिरी धाक त्याांना दाखवायला िवा,
मग िो धाक खोटा का असेना? कुणीकडून आपला िेिु सफल
झाल्याशी कारण. म्िटलच
ां आिे ना? हनहविर्ेणाहप सपेण कििव्या मििी फटा ।
हवर्ां भविु मा वास्िु फटाटोपो भयांङ्करः ॥
(एखादा सपि जरी हवर्ारी नसला, िरी त्याने फणा उभारावी.
त्याच्या हठकाणी हवर् असो वा नसो, त्याने नसु िी फणा
उभारल्यानेच [दसु ऱ्याच्या मनाि] भय उत्पन्न िोिे.)
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त्या सशाच्या या म्िणण्याला दजु ोरा देऊन एक वद्धृ ससा
म्िणाला, 'िा म्िणिो िसेच करायला िवे. आपल्यापैकी एकाने
त्या ित्तींचा प्रमख
ु जो 'चिदु न्ि ि' त्याला भेटावे व त्याला दडपनू
साांगावे, 'माझे नाव हवजयदत्त असनू , मी पर्थृ वीवर असलेल्या सवि
सशाचां ा राजा पर्थृ वीला रात्री प्रकाश देणाऱ्या चद्रां मिाराजाांचा दिू
आिे. मी एरवी जरी चांद्रलोकी रािाि असलो, िरी िम्ु िी ित्तींनी या
सरोवराकाठच्या माझ्या प्रजाजनाांना त्रास द्यायला सरुु वाि के ली
असल्याने, मी मद्दु ाम िम्ु िाला चद्रां मिाराजाच
ां ा हनवािणीचा इशारा
द्यायला पर्थृ वीवर आलो आिे. यापढु े िम्ु िी त्या सरोवराकडे
चक
ु ू निी जरी हफरकलाि व त्या माझ्या प्रजाजन असलेल्या सशाांना
त्रास हदलाि िर चद्रां मिाराज शाप देऊन िम्ु िा ित्तींची राखरागां ोळी
करून टाकिील.'
त्या वद्धृ सशाने आणखीिी मागिदशिन के ल्यावर,
'चद्रां मिाराजाचां ा राजदिू म्िणनू कुणाला त्या ित्तीप्रमख
ु ाकडे
पाठवावे, 'याबद्दल त्याांच्याि हवचारमांथन सरू
ु झाले असिा एक
बिुश्रिु ससा म्िणाला, 'राजदिू कसा असावा याबद्दल
राजनीिीवरील एका ग्रथां ाि असां साहां गिलां आिे की 293
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साकारो हनःस्पिृ ो वाग्मी नानाशास्त्रहवचक्षणाः ।
परहचत्तावगन्िा च राज्ञो दिू ः स इष्यिे ॥
(जो देखणा, हनलोभी, प्रभावी वक्तृत्वाचा, नाना शास्त्रे
जाणणारा व दसु ऱ्याच्या मनाि काय आिे िे ओळखणारा असिो,
असाच राजाचा दिू असावा.')
त्या सशाने याप्रमाणे साांगिाच, सवि सशाांनी लांबकणि
नावाच्या एका देखण्या, बहु द्धमान,् िजरजबाबी व हनःस्पिृ अशा
सशावर िे काम सोपहवले. त्यानसु ार िो लांबकणि ससा एका
सोयीच्या अशा उांच टेकाडावर जाऊन बसला आहण ित्तीप्रमख
ु
चिदु न्ि ि िा त्या टेकाडाच्या पायर्थयाजवळून जाऊ लागला असिा,
अगोदर ठरल्याप्रमाणे त्याला बोलला. त्याच्या या बोलण्याने मनी
धसकून गेलेल्या चिदु न्ि िाने त्याला हवचारले, 'काय रे हवजयदत्ता,
िू खरोखरच चांद्रमिाराजाांचा राजदिू आिेस, याला परु ावा काय?'
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लांबकणि म्िणाला, 'िे चिदु न्ि िा, िल
ु ा परु ावा िवा ना? मग
आज रात्री िू एकटाच त्या सरोवराकडे अगदी सावकाश ये. ज्या
माझ्या प्रजाजनाांना िम्ु िी ित्तींनी पायाख
ां ाली हचरडून मारलेि
त्याांच्या नािेवाईकाांचे साांत्वन करायला, ज्याांना िम्ु िी जायबांदी
के लेि त्याांना हदव्यौर्धी देऊन बरे करायला, आहण जर िम्ु िी इथनू
इिरत्र हनघनू जाणार नसाल, िर शाप देऊन िम्ु िाला भस्मसाि्
करायला आज चांद्रमिाराज त्याच सरोवरापाशी येणार आिेि. िे
आल्याचे मी िल
ु ा प्रत्यक्षच दाखवीन.'
त्या हदवशी रात्र पडिाच चिदु न्ि ि ित्ती िळूिळू त्या
सरोवराकडे गेला असिा, त्याला सरोवराि पडलेले चांद्राचे
प्रहिहबबां दाखवनू लबां कणि म्िणाला, 'चिदु न्ि िा, चद्रां मिाराजानां ा
पाहिलेस ना? िे समाधी लावनू बसलेि. िेव्िा एकिी शब्द न
बोलिा, के वळ त्याांना नमस्कार करून, िू िझ्ु या अनयु ायाांसि या
वनािनू हनघनू जा. त्याच
ां ी समाधी उिरल्यावर जर का िमु च्यापैकी
कुणी त्याांच्या दृष्टीस पडला, िर िे शापाने त्याची राख करून
टाकिील.' लांबकणािने हदलेली िी पोकळ धमकी खरी वाटून,
चिदु न्ि ि आपल्या अनयु ायासां ि त्या वनािनू कायमचा हनघनू गेला.'
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िी गोष्ट सागां नू िो कावळा इिर पक्ष्यानां ा म्िणाला, 'म्िणनू मी
म्िणिो की, आपला सांबांध थोरामोठ्याांशी असल्याचे नसु िे जरी
कळले िरी आपले काम िोऊन जािे. िेव्िा घबु डासारख्या क्षद्रु
पक्ष्यावर राजेपणाची भलिीच जबाबदारी टाकण्याि काय अथि?
पवू ी ससा व हचमणी याांच्या भाांडणाि, न्यायदानाची जबाबदारी
त्यानां ी एका माजां रावर सोपहवल्यामळ
ु े , त्या दोघाांनािी आपल्या
प्राणाांना कसे मक
ु ावे लागले, िी गोष्ट िम्ु िाला ठाऊक आिे की
नािी?'
त्या पक्ष्याांना 'नािी' असे म्िणिाच िो कावळा म्िणाला,
'एकदा असे झाले -
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गोष्ट चौजतसार्ी
भलत्यार्र िो जर्श्वास ठे र्ी, तो आत्िघात करून घेई.
एका झाडाच्या ढोलीि रािणारा कहपजां ल नावाचा हचमणा
अन्नाच्या शोधाथि एकदा आपल्या हमत्राांसि दरू वर गेला असिा,
त्याला ियार िोि आलेल्या भािाच्या लोंब्याांनी भरलेले एक शेि
हदसले. मग त्या धान्यावर भरपरू िाव मारिा यावा, म्िणनू त्या
हचमण्याने त्या शेिाजवळच्या एका वक्ष
ृ ावर मक्ु काम ठोकला व
दररोज त्या शेिाि जाऊन व त्या धान्यावर िाव मारून िो धष्टपष्टु
बनू लागला. पण थोड्याच हदवसािां त्याला आपल्या मळ
ू घराची
आठवण येऊ लागली. म्िटलांच आिे ना?न िादृग् जायिे सौख्यमहप स्वगे शरीररणाम् ।
दाररद्र्येऽहप हि यादृक् स्याि् स्वदेशे स्वपरु े गिृ े ॥
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(दाररद्र्याि जरी रािावे लागले िरी प्राण्याांना स्वदेशाि,
स्विःच्या गावाि हकांवा घरी रािण्याि जेवढे सख
ु वाटिे, िेवढे िे
प्रत्यक्ष स्वगािििी वाटि नािी.)
आहण म्िणनू थोडे हदवस लोटिाच िो हचमणा जेव्िा
स्विःच्या घराकडे गेला, िेव्िा त्याला आपण वर्ािनवु र्े ज्या
झाडाच्या कोटरीि रािाि िोिो त्या कोटरीि शीघ्रग नावाच्या एका
सशाने हबऱ्िाड थाटले असल्याचे आढळून आले.
'वर्ािनवु र्े या जागेि मी रािाि आलो असल्याने, िी जागा
माझी आिे. िेव्िा िू इथनू िाबडिोब हनघनू जा,' असे िो हचमणा
त्या सशाला साांगू लागिाच िो ससा त्याला म्िणाला, 'िी जागा
िझु ी कशी काय? याबाबि कायदा असा आिे वापीकूपिडागानाांन्देवालयकुनन्मनाम् ।
उत्सगाित्परिः स्वाम्यमहप किांु न शक्यिे ॥
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(हवहिरी, िळी, देवळे आहण वक्ष
ृ अशाांसारख्या हठकाणी
राहिल्याने त्याांच्यावर कायमची मालकी प्रस्थाहपि िोि नािी.
जोवर एखादा अशा हठकाणी रािाि असिो, िोवरच त्याचा त्यावर
िक्क असिो.)
'िेव्िा आिा या वक्ष
ु ाच्या ढोलीि मी रािाि असल्याने िी
ढोली माझी आिे.'
कहपांजल हचमणा म्िणाला, 'ससमू ामा, कायदा िी अशी एक
चमत्काररक चीज आिे की हिचा आधार परस्परहवरुद्ध अशा दोन्िी
पक्षानां ा घेिा येिो. िेव्िा एखाद्या कायदेपहां डिाकडे जाण्याऐवजी
आपण िा आपला िांटा एखाद्या हनःपक्षपािी व ज्ञानी अशा
व्यक्तीकडे नेऊ आहण िी जो हनणिय देईल, िो मान्य करू. आि
कबल
ू ?'
शीघ्रगाने िे मान्य करिाच, िे दोघे अशा व्यक्तीच्या शोधाथि
इकडेहिकडे हफरू लागले. थोड्याच वेळाि त्याांना नदीकाठी
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ध्यानस्थ बसलेला िीक्ष्णदिां नावाचा एक बोका हदसला. त्याला
पािून शीघ्रग ससा त्या हचमण्याला म्िणाला, 'हचमणराव, िो साधू
बनलेला बोका पाहिलाि? िो आपला िटां ा अगदी हनःपक्षपािी
वत्तृ ीनां सोडवील.'
कहपांजल हचमणा म्िणाला, 'ससमू ामा, साधच्ू या वेर्ाांि
वावरणाऱ्याांपैकी बिुिेक सवि आिनू स्वाथिसाधचू असिाि.
त्यािनू बोक्याचे व आपले जन्मजाि वैर. अशा हस्थिीि त्याच्यावर
हवश्वास कसा काय ठे वायचा?'
डोळे हमटून पण कान उघडे ठे वनू बसलेल्या त्या ढोंगी
ध्यानधारी बोक्याच्या कानी त्याांचा सांवाद पडिाच, डोळे उघडून
िो त्याांना म्िणाला, 'बाबाांनो, िमु च्या काय गप्पा चालल्याि त्याची
मला कल्पना नािी. पण िम्ु िी बिुधा हनरथिक गप्पा मारीि
असणार. बाबाांनो, या आयष्ु याचा प्रत्येक क्षण अन् क्षण मोलाचा
असिाना, अशा हनरथिक गप्पा मारण्याि वेळ वाया घालहवणे योग्य
आिे का? या बाबिीि धमिशास्त्र असां साांगिां 300
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यस्य धमिहविीनाहन हदनान्यायाहन्ि याहन्ि च ।
स लोिकारभस्रेव श्वसन्नहप न जीवहि ॥
(ज्याचे हदवस धमि न आचरिा, नसु िेच उगविाि व
मावळिाि, िो लोिाराच्या भात्याप्रमाणे श्वासोच्छ्वास चालू
असनू िी [प्रत्यक्षाि] हजवांि नसिो.)
त्या बोकोबाच्या या हवित्तापणू ि बोलण्याने प्रभाहवि झालेला
िो ससा व हचमणा त्याला आपल्या िटां ् याचे स्वरूप समजावनू देऊ
लागले असिा, िो कपटी बोका त्याांना म्िणाला, 'बाबाांनो,
म्िािारपणामळ
ु े मला नीटसे ऐकू येि नसल्याने, िम्ु िी जे काय
सागां ायचे असेल िे माझ्याजवळ येऊन सागां ा.' त्याच्या या
बोलण्यावर हवश्वास ठे वनू िे दोघे त्याच्याजवळ गेले असिा, त्या
बोक्याने क्षणाधािि त्या दोघाांनािी मारून खाऊन टाकले.'
िी गोष्ट साांगनू िो कावळा त्या घबु डाला राज्याहभर्ेक करू
पािणाऱ्या पक्ष्याांना म्िणाला, 'िेव्िा पक्षीबांधांनू ो, स्वभाविःच क्रूर,
घम्ु या व उभा हदवस झोपेि घालहवणाऱ्या त्या घबु डाला राजा
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बनवनू , िम्ु िाला त्या अहवचारी ससा व हचमणासारखा स्विःचा
नाश करून घ्यायचा आिे का?' कावळ्याचे िे म्िणणे पटल्यामळ
ु े
िे पक्षी आपला बेि रद्द करून हिथनू चपू चाप हनघनू गेले.
बराच वेळ झाला िरी राज्याहभर्ेकाचे प्रत्यक्ष हवधी सरू
ु िोि
नािीसे पािून त्या घबु डाने त्याला हदवसा इहच्छि हठकाणी
साभां ाळून नेणाऱ्या 'िोला' नावाच्या पक्ष्याला हवचारले, 'काय रे
िोल्या, मला राज्याहभर्ेक करायला हनघालेले पक्षी आिा चपू चाप
का बसले आिेि?'
िोला म्िणाला, 'घबु डराव, एका कावळ्याने िमु ची
हनांदानालस्िी के ल्यामळ
ु े सवि पक्षी िम्ु िाला राज्याहभर्ेक करायचा
बेि रद्द करून इथनू चपू चाप हनघनू गेले आिेि. िो हवघ्नसांिोर्ी
कावळा िेवढा, पढु े काय िोिे िे पािण्यासाठी जवळच्याच
झाडाच्या फाांदीवर बसनू राहिला आिे.'
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िे ऐकून रागाने काळे बांदु झालेले िे घबु ड त्या कावळ्याला
उद्देशनू म्िणाले, 'अरे मख
ू ाि, माझ्या राज्याहभर्ेकाि हवघ्न आणनू िू
के वळ माझेच नव्िे, िर िझु े व िझ्ु या कावळे जािीचेिी कायमचे
नक
ु सान करून घेिले आिेस. अरे , शस्त्राांनी के लेल्या जखमा जशा
कालािां राने भरून हनघि असल्या, िरी अपमानकारक शब्दानां ी
दसु ऱ्याांच्या ह्रदयाांना के लेल्या जखमा कधी भरून हनघि नसिाि.
िू माझा अपमान के ला असल्याने, यापढु े आम्िा घबु ड जािीचे
िम्ु िा कावळे जािीशी कायमचे िाडवैर रािील.'
िे ऐकून कावळा स्विःशीच म्िणाला, 'माझेच चक
ु ले.
म्िटलेच आिे ना?बलोपपन्नोऽहप हि बहु द्धमान्नरः
परां नयेन्न स्वयमेव वैररिाम् ।
हभर्ङ्ममास्िीि हवहचन्त्य भक्षयेि्
अकारणाि् को हि हवचक्षणो हवर्म् ॥
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(हकिीिी सामर्थयिसांपन्न जरी असला, िरी बहु द्धमांिाने कारण
नसिा दसु ऱ्याचे शत्रत्ु व ओढवनू घेऊ नये. आपल्याला बरे
करायला जवळपास वैद्य आिे, असा हवचार करून कुणा सज्ञू ाने
हवर्प्राशन करणे योग्य ठरे ल का?)
िी गोष्ट साांगनू राजा मेघवणािचा वद्धृ सचीव हस्थरजीवी
त्याला म्िणाला, 'मिाराज, अशा िऱ्िेने कावळे व घबु ड याांच्याि
कायमचे वैर हनमािण झाले. िे असो. मद्यु ावर येऊन बोलायचे िर
घबु डाांचा राजा अररमदिन याला आपण कसे िोंड द्यावे, त्याबाबि
आपल्या इिर मांत्रयानी आपल्याला वेगवेगळा सल्ला हदला
असला, िरी माझ्या मिे आपण शत्रश
ू ी मैत्रीचे नाटक करून त्याला
गाफील ठे वावे व एके हदवशी सांधी साधनू त्याला हनपटून काढावे.
शत्रू हकिीिी जरी बहु द्धमान् असला िरी िोिी फसू शकिो. धिू ि
अशा िीन लफांग्याांनी एका ब्राह्मणाला फसवनू त्याचा बोकड कसा
लाांबहवला िी गोष्ट िम्ु िाला ठाऊक आिे ना?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे राजा मेघवणािने हवचारिा
हस्थरजीवी म्िणाला, 'िर मग ऐका मिाराज304
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गोष्ट पजस्तसार्ी
असत्य िेव्िा पुनःपुन्िा कानी पडते,
तेव्िा ते सत्य भासू लागते.
एका गावाि 'हमत्रशमाि' नावाचा एक अहग्निोत्री ब्राह्मण रािाि
िोिा. एकदा यज्ञाि 'बळी' देण्यासाठी त्याने बािेरगावच्या एका
ओळखीच्या माणसाकडून एक गलेलठ्ठ बोकड िसाच हमळहवला
व त्याला खाांद्यावर घेऊन िो आपल्या गावाच्या रस्त्याला लागला.
िो बोकड िीन भामट्याच्ां या दृष्टीस पडला व त्याांनी त्या
ब्राह्मणाला फसवनू , त्या बोकडाला पळवनू नेण्याचा आपपसाांि
बेि आखला. त्याप्रमाणे िे हिघे िो ब्राह्मण जाणार असलेल्या
वाटेवर - त्याला दाद लागनू न देिा - थोडथोड्या अांिरावर उभे
राहिले.
खाांद्यावर बोकड घेिलेला ब्राह्मण जरा पढु े जािाच वाटेि
भेटलेला पहिला भामटा त्याला म्िणाला, 'काय भटजीबवु ा, कुत्रा
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खाद्यां ावर घेऊन कुठे चाललाि? अिो, याला असेच घेऊन गेलाि
िर िमु चे गावकरी िम्ु िाला वेड्याि काढिील.'
'िा कुत्रा नसनू बोकड आिे,' असे उत्तर त्या ब्राह्मणाने देिाच
िो भामटा त्याला म्िणाला, 'भटजी, कुणाला चाांगलां साांगण्याची
सोय नािी िेच खरां. िम्ु िाला िो कुत्रा बोकड वाटिोय ना? मग
वाटल्यास त्याला घरी नेऊन यज्ञाि बळी द्या. मग िर झाल?ां माझां
काय जाि? िमु चां पाप िम्ु िाला.'
त्या भामट्याच्या या बोलण्याचा हवचार करीि िो ब्राह्मण
जरा पढु े जािो न जािो िोच, वाटेि भेटलेला दसु रा भामटा
म्िणाला, 'काय िो शास्त्रीबवु ा, िम्ु िाला वेडबीड िर नािी ना
लागलां? गायीचां मेलेलां वासरू खाांद्यावर घेऊन कुठे चाललाि?
टाकून द्या त्याला इथच
ां आहण घरी जािाच गोमत्रू हमसळलेल्या
पाण्यानां स्नान करून शद्ध
ु व्िा.'
िो ब्राह्मण भाबां ावलेल्या मनःहस्थिीि आणखी जरा पढु े
जािाच हिसऱ्या भामट्याने हवचारले, 'एका गाढवाच्या पोराला
खाांद्यावर घेऊन जाणे पांहडिजी िम्ु िाला शोभिे का?'
िे शब्द ऐकून मात्र िो ब्राह्मण मनी चरकून स्विःशीच
म्िणाला, 'ज्या अथी वाटेि भेटलेल्या एकाला िा माझा बोकड
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कुत्रा हदसला, दसु ऱ्याला गाईचे मेलेले वासरू हदसले िर
हिसऱ्याला गाढवाचे हपलू भासले, त्या अथी िा बोकड म्िणजे
क्षणोक्षणी रूपे बदलणारा मायावी राक्षस असावा. िेव्िा याला घरी
नेण्याि काय अथि? मनाि असे म्िणनू , त्याने त्या बोकडाला हिथेच
सोडून हदले आहण िो आपल्या गावी परि गेला.
िो ब्राह्मण जरा दरू जािाच त्या िीन भामट्याांनी त्या
बोकडाला पळवनू नेले.'
िी गोष्ट साांगनू सचीव हस्थरजीवी राजा मेघवणािला म्िणाला,
'मिाराज, घबु डाांचा राजा अररमदिन िा हकिीिी का िुशार असेना,
त्यालािी फसविा येणे शक्य आिे. कारणअहभनवसेवकहवनयैः प्राघणु कोक्तैहविलाहसनीरुहदिेः ।
धिू िजनवचनहनकरै ररि कहिदवांहचिो नाहस्ि ॥
(नवीन नोकराचा नम्रपणा, पािुण्याचे गोड बोलणे,
हवलाहसनीचे लटके रडणे आहण धिू ाांचे अघळपघळ बोलणे, याांनी
न फसणारा या जगाि िरी कुणीच नािी.)
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सचीव हस्थरजीवी पढु े म्िणाला, 'मिाराज, समजा शत्रू
आपल्यापेक्षा बलवान् असला, िरी हनधािराच्या व ऐक्याच्या
बळावर आपण त्याला खलास करू. त्या क्षद्रु मांग्ु याांनी हनधािर व
ऐक्य करून एका नागराजाला ठार मारल्याची गोष्ट आपल्याला
ठाऊक आिे का?'
मेघवणािने 'नािी' म्िणिाच हस्थरजीवी त्याला िी गोष्ट साांगू
लागला-
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गोष्ट छजत्तसार्ी
ऐक्याची शक्ती न्यारी, िुंगयांचा सिूि सपावस िारी!
'एका वारुळाि 'अहिदपि' नावाचा एक काळाकुट्ट मिासपि
रािाि िोिा. त्याला आपल्या सामर्थयािचा अहिशय दपि म्िणजे गवि
िोिा. एकदा वारुळाच्या नेिमीच्या रुांद हबळािनू प्रवेश
करण्याऐवजी त्याने अत्यिां अरुांद अशा हबळािनू वारुळाि
हशरण्याचा प्रयत्न के ला. त्यामळ
ु े अांग खरचटून िो रक्तबांबाळ
झाला. त्या रक्ताचा वास येिाच िजारो मांग्ु या एकहत्रिपणे त्या
सपािवर िटु ू न पडल्या, आहण त्याच्ां यापढु े कािी एक न चालनू , िो
मिासपि अखेर त्याांच्या भक्ष्यस्थानी पडला' िी गोष्ट साांगनू सचीव
हस्थरजीवी राजा मेघवणािला म्िणाला, 'मिाराज, शत्रचू ा हनःपाि
करण्यासाठी आपल्या इिर मत्रां यानां ीच नव्िे, िर सरुु वािीला मीिी
जे उपाय सचु हवले त्यापेक्षा एक वेगळाच उपाय आिा माझ्या
डोक्याि आला आिे.'
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'िो कोणिा?' अशी हवचारणा राजा मेघवणािने के ली असिा
हस्थरजीवी साांगू लागला, 'मिाराज, ''िा शत्रल
ू ा हफिरू झाला आिे.'
अशी खोटीच अफवा माझ्याबद्दल आपल्या राज्याि उठवा.
त्यानांिर मी मरणार नािी अशा बेिाने मला चोची मारून व भरीला
बािेरचे रक्त आणनू िे माझ्या अगां ाला फासनू मला रक्तबबां ाळ करा.
एवढे झाल्यावर िम्ु िी सवि प्रजाजनाांसि ऋष्यमक
ू पवििावर हनघनू
जा. रात्री आपला शत्रू अररमदिन आला की, मी त्याच्यासमोर
िमु ची हनदां ा करीन, िमु च्याहवरुद्ध मदि करण्याचे त्याला आहमर्
दाखवीन आहण मला त्याच्यासांगे घेऊन जाण्याबद्दल मी त्याला
हवनांिी करीन. माझी खात्री आिे की, िो मला मोठ्या आनांदाने
त्याच्यासगां े घेऊन जाईल. त्याच्याकडे गेल्यावर, घबु डाांना हदवसा
हदसि नसल्यामळ
ु े , सांधी साधनू त्या अररमदिनासि त्याच्याकडील
मिववाच्या व्यक्तींचे मी प्राण घेईन आहण चोरवाटेने इकडे पळून
येईन. िे करीि असिाना एखाद् वेळ मलािी प्राणानां ा मक
ु ावे
लागेल. पण या जगाि मायभमू ी िीच सवाांि श्रेष्ठ आिे आहण
हिच्या रक्षणासाठी - प्रसगां आल्यास - आत्मबहलदान करणे, िे
हिच्या प्रत्येक सजु ाण सपु त्रु ाचे पहवत्र कििव्य आिे.'
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हस्थरजीवीचे िे म्िणणे पटून, राजा मेघवणािने िो शत्रल
ू ा हफिरू
झाल्याची अफवा सवित्र पसरहवली. सवि कावळे त्याला 'हफिरू '
म्िणनू हशव्या देऊ लागले. मग राजा मेघवणािने त्याला चोची
मारून त्याच्या अांगािनू रक्त काढले व कािी रक्त चपू चाप बािेरून
आणनू त्याच्या अगां ाला फासले. मग त्याला त्याच वडाच्या
झाडाखाली टाकून देऊन मेघवणि आहण त्याचे अनयु ायी ऋष्यमक
ू
पवििाकडे हनघनू गेले.
'सचीव हस्थरजीवीवर शत्रल
ू ा हफिरू झाल्याचा आरोप घेऊन
राजा मेघवणािने त्याला रक्तबबां ाळ के ले आहण राजा व त्याचे
अनयु ायी कुठे िरी हनघनू गेले, 'िी बािमी अररमदिनाचा िेर म्िणनू
मेघवणािच्या राज्याि गप्ु पणे वावरणाऱ्या िोला पक्ष्याने आपल्या
धन्याला हदली. रात्री स्विः अररमदिनाने त्या वटवक्ष
ृ ाकडे येऊन
त्याची िी दीन हस्थिी पाहिली.
'अररमदिनाकडून आिा आपली चौकशी िोणार व मग
आपल्याला आपले काम सिज िडीस नेिा येणार, या हवचाराने
हस्थरजीवी स्विःशीच म्िणाला 311
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अनारम्भो हि कायािणाां प्रथमां बहु द्धलक्षणम् ।
प्रारभ्यस्त्यान्िगमनां हििीयां बहु द्धलक्षणम् ॥
(एखाद्या कामाला िे आवाक्याबािेरचे वाटल्यास प्रारांभ न
करणे िे बद्ध
ु ीचे पहिले लक्षण आिे, पण एकदा का एखाद्या
कामाला िाि घािला, की िे िडीस नेणे िे बद्ध
ु ीचे दसु रे लक्षण
आिे.)
िो अशा िऱ्िेचा हवचार करीि असिानाच अररमदिनाने
त्याच्यापाशी जाऊन त्याला मद्दु ामच त्याच्या त्या हस्थिीचे कारण
हवचारिा, हस्थरजीवी त्याला वांदन करून म्िणाला, 'मिाराज, राजा
मेघवणािने आपल्यासारख्या वीरश्रेष्ठाशी यद्ध
ु करण्याचा हवचार
चालहवला िोिा. पण मी त्याला म्िणालो, मिाराज असा अहवचार
करू नका. अररमदिनमिाराजाांशी लढणे, म्िणजे पिांगाने हदव्यावर
झेप घेण्यासारखे आिे. िेव्िा त्याांच्याशी नमनू वागा. मी त्याला
असे त्याच्या हििाचे साहां गिले, म्िणनू त्याने मला हफिरू ठरवनू
असे मारमार मारले आहण िो व त्याचे प्रजाजन कुठे िरी हनघनू गेले.
मिाराज, आपण मला आश्रय हदलाि, िर मी त्या मख
ू ि मेघवणािच्या
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नव्या मक्ु कामाच्या हठकाणाचा ठावहठकाणा हमळवीन आहण
त्याचा हनःपाि करण्याि आपल्याला मदि करीन.'
'शत्रचू ा एक जाणकार सचीव आपल्याला येऊन हमळि
आिे,' िे पािून मनी आनांदनू गेलेल्या अररमदिनाने 'याला आश्रय
द्यावा का?' असा प्रश्न रक्ताक्ष, क्रूराक्ष, दीप्ाक्ष, वक्रनास व
प्राकारकणि या आपल्या पाच मत्रां याांपैकी रक्ताक्षाला के ला असिा
िो म्िणाला, 'मिाराज, राजा मेघवणािच्या हवश्वासािल्या या
सहचवाची, िो नसु त्या सांशयापोटी अशी ददु श
ि ा करील, िे मनाला
पटि नािी. िेव्िा याि कािी कपट असावे असे माननू आपण
िाबडिोब याला जीवे मारावे. आपण म्िणाल की, याला आश्रय
हदला िरी िा दबु ळा म्िािारा आपले काय वाईट करू शके ल? पण
एक शास्त्रवचन लक्षाि घ्या. िीनः शत्रहु नििन्िव्यो यावन्न बलवान् भवेि् ।
प्राप्स्वपौरुर्बलः पिाद्भवहि दजु ियः ॥
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(शत्रू मामल
ु ी जरी असला, िरी िो बलवान िोण्यापवू ीच
त्याला ठार मारावे. नािीिर - कुणाची मदि हमळाल्यास - िो पढु े
हजक
ां ण्यास कठीण िोिो.)
रक्ताक्ष पढु े म्िणाला, 'मिाराज, या हस्थरजीवीला आश्रय देणे
अहवचाराचे ठरे ल. अहवचारामळ
ु े त्या ब्राह्मणाच्या मल
ु ाला प्राणाांना
कसे मक
ु ावे लागेल, िी गोष्ट आपल्याला ठाऊक आिे ना?'
अररमदिनाने िी गोष्ट मला मािीि नािी,' असे म्िणिाच रक्ताक्ष
म्िणाला, 'मिाराज, िी गोष्ट काय आिे -
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गोष्ट सदोजतसार्ी
अजर्चाराने के लेली कृती, प्रसंगी घेई प्राणांची आिुती!
िररदत्त नावाचा एक गरीब ब्राह्मण एके हदवशी आपल्या
शेिाच्या बाांधावरील वक्ष
ृ ाच्या छायेि बसला असिा, त्याला
जवळच असलेल्या वारुळािनू बािेर डोकावणारा, एक भला मोठा
नाग हदसला. त्याला पािून, 'िा आपल्या शेिाची राखण करणारा
'क्षेत्रपाल' असावा' असे वाटून त्याने त्याला नमस्कार के ला, व
कुठून िरी वाटीभर दधू आणनू व िी वाटी त्या नागापढु े ठे वनू िो
त्याला म्िणाला, 'िे क्षेत्रपाला, िू इथे राििोस िे ठाऊक
नसल्यामळ
ु े माझे आजवर िझ्ु याकडे दल
ु िक्ष झाले. त्याबद्दल मला
क्षमा कर व मी आणलेल्या या दधु ाचा स्वीकार करून, माझ्यावर
कृपा कर.' याप्रमाणे बोलनू िो ब्राह्मण आपल्या घरी हनघनू गेला.
दसु ऱ्या हदवशी सकाळी िररदत्त त्या वारुळापाशी पन्ु िा
वाटीभर दधू ठे वायला गेला, असिा त्याला आदल्या हदवशी
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ठे वलेल्या वाटीिील दधू नागाने हपऊन, हिच्याि 'हदनार' नावाचे
एक सवु णिनाणे ठे वले असल्याचे आढळून आले. मग दररोज
सकाळी त्याने वाटीभर दधू त्या वारुळाच्या िोंडाशी ठे वावे व
दसु ऱ्या हदवशी सोन्याच्या हदनारासहिि असलेली आदल्या
हदवशीची वाटी घेऊन चपू चाप घरी जावे, असा हदनक्रम सरू
ु
झाला. थोड्याच हदवसाांि त्या ब्राह्मणाची पररहस्थिी सधु ारली.
एके हदवशी िररदत्ताने िीन-चार हदवसाांकररिा बािेरगावी
जािाना, नागाला दधु ाची वाटी नेऊन देण्याचे व त्याने हदलेले
सवु णिनाणे गपु चपू घरी घेऊन येण्याचे काम आपल्या मल
ु ावर
सोपहवले.
पण शेिावर गेलेल्या त्या मल
ु ाला, आदल्या हदवशीच्या
वाटीि हदनार हदसिाच िो मनाि म्िणाला, 'िे वारूळ सोन्याच्या
हदनाराांनी वास्िहवक खच्चनू भरलेले असणार. असे असनू िी िा
कांजर्ू नागोबा वाटीभर दधु ाच्या बदल्याि फक्त एकच हदनार देिो.
पण आपण जर याला मारले व याचे वारुळ खोदले, िर आपल्याला
एकदम िजारो हदनार हमळून, आपण एका हदवसाि श्रीमांि िोऊ.'
316

पंचतंत्र

मनाि असा हवचार येिाच, त्या मल
ु ाने िो नाग बािेर येिाच
त्याच्या मस्िकावर िािािल्या काठीने जोरदार प्रिार के ला. परांिु
त्या नागाच्या आयष्ु याची दोरी बळकट म्िणनू , िी काठी त्याच्या
फणेला चटु पटु िी लागली व िो वाचला. मात्र लगेच त्या मल
ु ाच्या
अगां ावर झेपावनू त्या नागाने त्याला कडकडून दश
ु े
ां के ला व त्यामळ
िो मल
ु गा ित्क्षणीच मरण पावला. मग त्या मल
ु ाच्या नािेवाईकाांनी
त्याच्या प्रेिाला अग्नी हदला.
दसु ऱ्या हदवशी ब्राह्मण घरी परििाच, त्याला घडलेला प्रकार
कळला व िो रडू लागला. त्याचे नािेवाईक त्याचे सात्ां वन करू
लागले, िेव्िा दःु खाचे दीघि उच्छ्वास सोडीि िो ब्राह्मण त्याांना
म्िणाला, 'आपल्या हििहचिां काश
ां ी जे क्रूरपणे वागिाि, िे
पद्मसरोवरािील सवु णििसां ाांना गमावनू बसलेल्या राजा
हचत्ररथाप्रमाणे नांिर पिात्तापदग्ध िोिाि.'
'राजा हचत्ररथाची िी गोष्ट काय आिे?' असा प्रश्न त्या
नािेवाईकाांनी के ला असिा िररदत्त त्याांना िी गोष्ट साांगू लागला.
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गोष्ट अडजतसार्ी
जदलेला शब्द िो िोडतो,
तो पुढे स्र्तःचे नुकसान करून घेतो.
राजा हचत्ररथाने आपल्या राजवाड्यालगिच्या 'पद्मसर'
नावाच्या सरोवराि जे सोनेरी िसां ठे वले िोिे, त्यानां ा कुणी मारू नये
वा पळवू नये, म्िणनू त्याने त्या सरोवराभोविी - राखणीसाठी कािी सैहनक ठे वले िोिे.
एकदा बािेरून आलेला एक मोठा सोनेरी पक्षी त्या सरोवराि
हशरू लागला असिा, िे िसां त्याला म्िणाले, 'िू या सरोवराि येऊ
नकोस. दर सिा महिन्याांनी हचत्ररथमिाराजाांना आमच्यापैकी
प्रत्येक िसां ाने एक सवु णिपीस देण्याच्या करारावर आम्िी िे सरोवर
घेिले असल्याने, िल
ु ा आम्िी या सरोवराि येऊ देणार नािी.'
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त्या िसां ाचे िे बोलणे ऐकून िो पक्षी राजा हचत्ररथाकडे गेला
व त्याला खोटेच साांगू लागला, 'मिाराज, वास्िहवक 'पद्मसर' िे
सरोवर िमु च्या मालकीचे, पण त्याि िमु च्या कृपेने रािणारे उद्धट
िसां मला म्िणाले, 'या सरोवरावर आमचा िक्क असल्याने प्रत्यक्ष
राजे हचत्ररथ यानां ासद्ध
ु ा िल
ु ा याि रािायला साांगण्याचा अहधकार
नािी.' िे ऐकिाच मागचा पढु चा हवचार न करिा राजा हचत्ररथाने
आपल्या सेवकाांना त्या िसां ाांना ठार मारून आपल्याकडे घेऊन
येण्याची आज्ञा फमािहवली.
राजाच्या आज्ञेनसु ार िे सेवक िािी काठ्या घेऊन त्या
सरोवराकडे धावू लागिाच, आपल्यावर आलेल्या सांकटाची
कल्पना येऊन एक वद्धृ सवु णििसां आपल्या इिर सवि
ज्ञाहिबाांधवाांना म्िणाला, 'राजा हचत्ररथाने पािुण्या पक्ष्याच्या नादी
लागनू आपले जीव घ्यायचे ठरहवलेले हदसिे. िेव्िा आपण इथनू
िाबडिोब हनघनू जाऊ या.' आपल्या म्िोरक्याच्या सागां ण्याप्रमाणे
िे सवि िसां लगोलग उडून गेले, पण त्यामळ
ु े त्याांचे सवु णिपांख
हमळणे बांद िोऊन, त्या राजाचेच मोठे नक
ु सान झाले. अहवचार िा
असा नक
ु सान करणारा दगु िणु आिे.'
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िी गोष्ट आपल्या नािेवाईकाांना साांगनू झाल्यावर व िे हिथनू
हनघनू गेल्यावर िररदत्त नावाचा िो ब्राह्मण दधु ाची वाटी घेऊन
शेिावर गेला. त्याने िी दधु ाची वाटी वारुळाच्या िोंडाशी ठे विाच
िो नाग त्याला म्िणाला, 'िे लोभी माणसा, मी दश
ां करून िझ्ु या
मल
ु ाचा प्राण घेिला असनू सद्ध
ु ा, िू जी दधु ाची वाटी घेऊन मजकडे
आला आिेस, िो माझ्यावरील प्रेमापोटी नसनू , पदराि सवु णिहदनार
पाडून घेण्यासाठी आला आिेस. वास्िहवक िझ्ु या मनाि
माझ्याहवर्यी रागच आिे. आिा िू माझ्याकडे आलाच आिेस,
िर मी िल
ु ा एक मौल्यवान रत्न देिो, पण इिःपर मात्र िू माझ्याकडे
येऊ नकोस. कारण जोवर िझ्ु या मल
ु ाने माझ्या फणेवर काठीचा
प्रिार के ल्याची आठवण मला, आहण िझ्ु या मल
ु ाला दश
ां करून
मारल्याची आठवण िल
ु ा रािणार आिे, िोवर िझ्ु यामाझ्याि
स्नेिसांबांध हनमािण िोणे अशक्य आिे.'
िी गोष्ट राजा अररमदिनाला सागां नू त्याचा मांत्री रक्ताक्ष िा
त्याला पढु े म्िणाला, 'मिाराज, स्विःचे प्राण वाचहवण्यासाठी
हस्थरजीवी िा जरी आपल्याशी चाांगला वागि असला िरी िे प्रेम
कािी खरे नािी. आपण आजवर मारलेल्या कावळ्याांमध्ये या
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हस्थरजीवीचेिी आप्सांबांधी असणारच असणार. िेव्िा िी कटु
आठवण जोवर त्याला रािणार आिे, आहण त्याचा राजा मेघवणि
िा आपल्या मनाि रािणार आिे, िोवर आम्िा घबु डािां आहण त्या
कावळ्याांपैकी कुणािािी मैत्रीसांबांध हनमािण िोणे िी अशक्य गोष्ट
आिे. अशा हस्थिीि या हस्थरजीवीला आश्रय न देिा, त्याला
मारणे िेच श्रेयस्कर आिे.'
रक्ताक्षाचे म्िणणे ऐकून झाल्यावर राजा अररमदिनाने आपला
दसु रा मांत्री क्रूराक्ष याच्याकडे प्रश्नाथिक नजरे ने पाहिले असिा िो
अररमदिनाला म्िणाला, 'मिाराज, रक्ताक्षाचे म्िणणे साफ चक
ू
आिे. धमिशास्त्रसद्ध
ु ा 'शरणागिाला मारू नये' असे सागां िे. म्िणनू
िर एका कबिु राने त्याच्याकडे याचना करणाऱ्या एक पारध्याला
सांिष्टु करण्यासाठी आपले स्विःचे माांस हदले.'
'िे कसे?'
असे राजा अररमदिनाने हवचारिा क्रूराक्ष म्िणाला, 'ऐका
मिाराज-
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गोष्ट एकोणचाळीसार्ी
अजतर्ीला िो संतुष्ट करी, तोच खरा धन्य या संसारी.
अन्नाच्या शोधाथि घरट्यािनु बािेर पडलेल्या एका
कबिु रीला एका पारध्याने जाळ्याि पकडले व हिला आपल्या
िािी असलेल्या हपांजऱ्याि अडकहवले. आिा आणखी असेच
कािी पक्षी पकडून घरी जाण्याच्या हवचाराि िो पारधी असिा,
एकाएकी जोराची वावटाळ सरू
धळ
्
ु झाली व हदशानहदशा
ु ीने
भरून गेल्या. िेव्िा जाळे , हपांजरा व काठी याांच्यासि िो एका
डेरेदार वक्ष
ृ ाखाली जाऊन बसला.
त्याच वेळी त्या वक्ष
ृ ावर घरट्याि रािणारे एक कबिू र
मोठ्याने आकाांि करीि म्िणू लागले, 'िाय रे िाय! माझी प्राणहप्रय
पत्नी बािेर गेली आहण नेमक्या िाच वेळी िी िफ
ु ानी वावटळ
हधांगाणा घालू लागली! देवा, हजच्यामळ
ु े माझे जीवन सख
ु ीव
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म्िणनू धन्य झाले, त्या माझ्या प्राणहप्रयेचे िू रक्षण कर. म्िटलांच
आिे –
पहिव्रिा पहिप्राणा पत्यःु हप्रयहििे रिा ।
यस्य स्यादीदृशी भायाि धन्यः स परुु र्ो भहु व ॥
(पहिव्रिा िी जणू हिच्या पिीचा प्राण असनू , िी पिीला हप्रय
व हििकारक अशा गोष्टी करण्यािच दगां असिे, अशी मििी
ज्याला लाभली, िो परुु र् या भल
ू ोकी धन्य िोय.)
हशवाय न गिृ ां गिृ हमत्यािुगिहृ िणी गिृ मच्ु यिे ।
गिृ ां हि गहृ िणीिीनमरण्यसदृशां मिम् ॥
(नसु िे घर िे 'घर' नसनू , गहृ िणी िेच खरे घर मानले जािे.
गहृ िणीहशवाय जे घर, िे अरण्यवि समजावे.)
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आपला पिी आपल्या हवरिाने व्याकूळ िोऊन शोक करीि
आिे व आपले गणु गान गाि आिेसे ऐकून वास्िहवक िशािी
हस्थिीि त्या कबिु रीला समाधान वाटले. पण त्याच वेळी िी मनाि
म्िणाली, 'िसां पाििा माझ्या पिीनां माझां एवढां गणु गान का बरां
करावां? पिीच्या सख
ु दःु खाशी समरस िोणां िे जे पहिव्रिेचां कििव्य,
िेच मी करीि आले ना? कारण म्िटलांच आिेन सा स्त्रीत्यहभमन्िव्या यस्याां भिाि न िष्ु यहि ।
िष्टु े भििरर नारीणाां िष्टु ाः स्यःु सविदवे िाः ॥
(हजच्यावर हिचा पिी सांिष्टु नसिो, हिला 'स्त्री' म्िणू नये. ज्या
हस्त्रयावां र त्याचां े पिी सांिष्टु असिाि, त्याच्ां यावर सवि देविा सिां ष्टु
िोिाि.)
हशवाय हमिां ददाहि हि हपिा हमिां भ्रािा हमिां सिु ः ।
अहमिस्य हि दािारां भिािरां का न पजू येत् ॥
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(हपिा जे देिो त्याला मयािदा असिे, त्याचप्रमाणे भाऊ हकांवा
मल
ु गा िेिी मयािदिे च देिाि. मग अमयािद देणाऱ्या पिीला पजू नीय
का मानू नये?)
त्या कबिु रीच्या मनाि अशा िऱ्िेचे हवचार चालू
असिानाच, थांड िेवेने गारठून गेलेला पण पोटाि मात्र भक
ु े चा
वणवा भडकलेला िो पारधी मोठ्याने म्िणाला, 'आिा
वावटळीचा जोर कािीसा ओसरला असला, िरी दशहदशा
अांधारून गेल्या असल्याने, मला घराची वाट हदसेनाशी झाली
आिे. अशा हस्थिीि माझी थडां ी व भक
ू कुणी नािीशी करील का?'
पारध्याने के लेली िी याचना ऐकून, त्याच्याजवळ असलेल्या
हपांजऱ्यािील कबिु री झाडावरील आपल्या पिीला उद्देशनू
मोठ्याने म्िणाली, 'नाथ! जरी या पारध्याने मला जाळ्याि पकडून
हपांजऱ्याि अडकवनू ठे वले असले, िरी मला त्याचे दःु ख िोि
नािी. कारण आपले माझ्यावरचे प्रेम पािून मला माझे जीवन धन्य
झाल्यासारखे वाटि आिे. आिा एकच करा, िा पारधी जरी
आपला शत्रू असला िरी, आिा िो याचक म्िणनू आपल्या
325

पंचतंत्र

घरट्यापढु े आला आिे. िेव्िा त्याच्या इच्छे नसु ार त्याची थांडी वा
भक
ू नािीशी करून, त्याला िप्ृ करा. कारण म्िटलांच आिेयः सायमहिहथां प्राप्ां यथाशहक्त न पजू येि् ।
िस्यासौ दष्ु कृि दववा सक
ु ृ िां चापकर्िहि ॥
(अहिथी आला असिा जो त्याचा यथाशक्ती सन्मान करीि
नािी, त्याला िो अहिथी आपले पाप देऊन व त्याचे पण्ु य घेऊन
जाि असिो.)
आपल्या पत्नीला मारून खाण्यासाठी, हिला हपजां ऱ्याि
अडकवनू ठे वणाऱ्या त्या पारध्याचा राग आला असनू िी, त्या
कबिु राने त्याला सक
ु ा पाचोळा गोळा करायला साहां गिला आहण
स्विः कुठून िरी हवस्िव आणनू िो त्या पाचोळ्याच्या राशीवर
टाकला. मग त्या शेकोटीपाशी बसनू पारधी शेक घेऊ लागिाच िे
कबिू र त्याला म्िणाले, 'िे पारध्या, मी िझु ी एक इच्छा पणू ि के ली.
मात्र िझु ी भक
ू भागहवण्यासाठी मजपाशी अन्न वा धान्य नसल्याने,
मी स्विःच या शेकोटीि उडी घेिो. मी परु े सा भाजनू हनघालो की,
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िू मला बािेर काढून खा.' असे म्िणनू त्या कबिु राने त्या शेकोटीि
उडी घेिली.
त्या कबिु राचा िो असीम त्याग पािून, िो पारधी मनाि
म्िणाला, 'दसु ऱ्याची भक
ू भागहवण्यासाठी स्विःचे प्राण देणारे िे
कबिु र कुठे , आहण स्विःची भक
ू भागहवण्यासाठी हनरपराध
प्राण्याचां े जीव घेणारा मिानीच असा मी कुठे ? त्याला
आिापयांिच्या आपल्या जीवनाचा उबग आला. त्याने
पिात्तापदग्ध मनाने त्या कबिु रीला िाबडिोब आपल्या
हपजां ऱ्यािनू मक्त
ु के ले. त्याबरोबर शेकोटीि िोरपळि हनघि
असलेल्या पिीकडे बघि िी म्िणाली, 'नाथ, मजवर
प्राणापां लीकडे प्रेम करणारे आपण हनघनू गेल्यावर, मी या जगाि
एकटी कशी काय जग?ू ' असे म्िणनू हिनेिी त्या धगधगत्या
शेकोटीि उडी घेिली. या दोघाांचा आपल्यामळ
ु े अांि झाला, या
कल्पनेने िो पारधी एवढा दःु खी झाला की, त्यानेिी त्या
अहग्नकांु डाि उडी घेऊन आपल्या जीवनाचा अांि करून घेिला.
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िी गोष्ट साांगनू मांत्री क्रूराक्ष राजा अररमदिनाला म्िणाला,
'मिाराज, शरणागिाला आश्रय देणे िी थोराांची परांपरा असल्याने,
त्या हस्थरजीवीला मारण्याऐवजी आश्रय देणेच योग्य ठरे ल.'
यानिां र अररमदिनाने हिसरा मांत्री दीप्ाक्ष याला िोच प्रश्न
हवचारला असिा िो म्िणाला, 'मिाराज, त्या वद्धृ वाण्याने
चोराच्या बाबिीिसद्ध
ु ा औदायि दाखहवले, मग आपला िोऊ
इहच्छणाऱ्या या हस्थरजीवीला जीवदान देण्याि वावगे िे काय?'
यावर 'िी वाण्याची गोष्ट काय आिे,' अशी पच्ृ छा राजा अररमदिनाने
के ली असिा दीप्ाक्ष म्िणाला, 'ऐका मिाराज-
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गोष्ट चाळीसार्ी
चुकलेल्याला िागी लार्ार्े र् पदरी पुण्य पाडून घ्यार्े.
एका गावी 'कामािरु ' नावाचा एक वाणी रािाि िोिा.
म्िािारपणी त्याची बायको मरिाच, त्याने दाररद्र्याने गाांजलेल्या
दसु ऱ्या एका वाण्याला भरपरू पैसे देऊन, त्याच्या िरुण मल
ु ीशी
लग्न के ले. पण िी त्या म्िािाऱ्या नवऱ्याला साधे जवळसद्ध
ु ा येऊ
देईना.
एके हदवशी मध्यरात्री िो वाणी व त्याची िरुण बायको
एकमेकाक
ां डे पाठ करून पलगां ावर झोपली असिा, त्याांच्या घराि
चोर हशरला. त्याच्या खडु बडु ीने जाग आलेल्या त्या िरुणीच्या िो
दृष्टीस पडिाच, िी घाबरली व आपल्या म्िािाऱ्या नवऱ्याला
हबलगली. त्या नवऱ्याला या गोष्टीचे आियि वाटले. पण डोळे
उघडिाच, जेव्िा त्याला कोपऱ्याि चपू चाप उभा असलेला चोर
हदसला, िेव्िा आपली बायको आपल्याला का हबलगली याचा
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उलगडा िोऊन िो त्या चोराला म्िणाला, 'िल
ु ा भ्यायल्यामळ
ु े का
िोईना, माझी बायको मला हबलगली. नािीिर आजवर िी मला
कधी साधा स्पशििी करीि नव्ििी. देव िझु े भले करो. जा ि,ू िू चोर
असलास िरी मी िल
ु ा क्षमा करिो.'
चोर म्िणाला, 'माझ्यावर उपासमारीचा प्रसांग आल्यामळ
ु े मी
चोर बनलो. त्यामळ
ु े मी खरा गन्ु िेगार नािी. िू मात्र - िल
ु ा नाि
शोभेल अशा - एका मल
ु ीशी लग्न के ल्यामळ
ु े , खरा गन्ु िेगार
आिेस.'
चोराच्या बोलण्याने, पिात्ताप पावनू , त्या वद्धृ पण धहनक
वाण्याने त्याला आपले अधे धन हदले व म्िटले, 'यापढु े या पैशाि
उद्योगधांदा करून िू चाांगले जीवन जग व आणखीिी कािी िवे
असले िर माझ्याकडे येऊन माग.'
यावर िो चोर म्िणाला, 'िे वाण्या, िू मला िझु े कािी धन
हदलेस त्याबद्दल मी िझु ा आभारी आिे. पण मला जसा िू
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सन्मागािने जायला साांगिोस, िसा ििू ी सन्मागािने जा. त्या िरुणीचे
आयष्ु य वाया न घालहविा हिचा मोि सोड व हिचे माझ्याशी लग्न
लावनू दे. िू मला आणखी कािी िवे असले िर िे मागायला
साांहगिलेस, म्िणनू मी िे माहगिले. िझु ा िसा पक्का हवचार झाला
िर मला कळव म्िणजे मी हिला न्यायला येईन.'
िी गोष्ट मत्रां ी दीप्ाक्ष याने अररमदिनराजाला साहां गिली व िो
त्याला म्िणाला, 'मिाराज, त्या वद्धृ वाण्याने त्याच्याकडे चोरी
करायला आलेल्या एका चोराला आपले धन हदले, मग हस्थरजीवी
िा िर शरणाथी आिे. िेव्िा त्याला आश्रय का देऊ नये?'
मग राजा अररमदिनाने आपला चौथा मांत्री वक्रनास याला
सल्ला हवचारला असिा, िो म्िणाला, 'हस्थरजीवी िा जरी शत्रू
असला िरी, कावळ्याांची ममिस्थाने समजनू घेण्यासाठी त्याचा
उपयोग करून घ्यावा. राक्षस व चोर याच्या भाांडणाि जसा त्या
ब्राह्मणाचा फायदा झाला, िसा आपलािी फायदा िोऊन जाईल.'
राजा अररमदिनाने िी गोष्ट काय आिे?' असे हवचारले असिा
वक्रनीस म्िणाला, 'िी गांमिीदार गोष्ट आिे 331
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गोष्ट एके चाजळसार्ी
िेव्िा झगडा दोघांचा िोई,
तेव्िा लाभ जतसऱ्याच कुणाकडे िाई!
एका गावी 'द्रोण' नावाचा एक ब्राह्मण रािाि िोिा. त्याला
कुणीिरी गाईची दोन वासरे दान म्िणनू हदली. िी गटु गटु ीि वासरे
एका चोराच्या मनाि भरली. एके रात्री िो चोर त्या ब्राह्मणाच्या
घराकडे िी वासरे चोरण्याच्या उद्देशाने चालला असिा, त्याला
एक मिाभयक
ां र राक्षस भेटला. चोराने भीिभीि त्याची चौकशी
के ली असिा िो म्िणाला, 'मी ब्रह्मराक्षस आिे. गेल्या िीन
हदवसाच्या उपवासाचे पारणे फे डण्याकररिा मी द्रोण नावाच्या
ब्राह्मणाला खायला जाि आिे. िू कोण व कुठे चालला आिेस?'
चोर म्िणाला, 'माझां नाव क्रूरकमाि. चोरी करण्याि माझा िाि
धरणारा या पर्थृ वीिलवर दसु रा कुणी नािी. मीिी त्या द्रोणाकडेच
त्याची वासरे चोरण्याकररिा चाललो असल्याने, आपण सगां िी
सोबिीने जाऊ या.'
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त्याप्रमाणे िे दोघे त्या ब्राह्मणाच्या घरी गेले. पण झोपलेल्या
त्या ब्राह्मणाला खायला िो राक्षस जाऊ लागिाच चोर त्याला
म्िणाला, 'िे राक्षसा, अरे िू त्या ब्राह्मणाला खािाना जर का िो
हकांचाळला, िर शेजारीपाजारी जमा िोऊ लागिील आहण वासरे
न घेिाच पळून जाण्याचा प्रसांग माझ्यावर येईल. िेव्िा अगोदर मी
वासरे पळविो, मग िू त्या ब्राह्मणाला खा.'
ब्रह्मराक्षस म्िणाला, 'छे छे ! त्या दोन वासराांना िू पळवनू नेि
असिाना, जर का िी िबां रली, िर त्या ब्राह्मणाला जाग येईल व
माझ्याकडे नजर जािाच, मला असह्य िोणाऱ्या एका देवाचे नाव
घेऊन िो मला पळवनू लावील. िेव्िा ब्राह्मणाला खाण्याचे काम
मी अगोदर करिो, वासरे पळहवण्याचे काम िू माझ्यानांिर कर.'
अशा िऱ्िेने त्या दोघािां कुणी आपले काम अगोदर करायचे
याबद्दल कडाक्याचे भाांडण सरू
ु झाल्याने िो ब्राह्मण जागा झाला
आहण त्याने कुलदेविेच्या नावाचा गजर सरू
ु करिाच, िो राक्षस
पळून गेला. मागे राहिलेल्या चोराला त्या ब्राह्मणाने काठीने चोप
हपटाळून लावले. िी गोष्ट साांगनू मांत्री वक्रनास राजा अररमदिनास
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म्िणाला, 'मिाराज, माझ्या दृष्टीनां मेघवनि व हस्थरजीवी िे दोघेिी
जरी शत्रू असले, िरी त्या दोघाांमध्ये आिा वैर हनमािण झाले
असल्याने, त्या दोघानां ा एकमेकाहां वरुद्ध लढवावे व त्यायोगे आपले
हिि आपण साधनू घ्यावे.'
यानिां र आपला पाचवा मांत्री प्राकारकणि याला त्या बाबिीि
अररमदिनाने हवचारिा, िो म्िणाला, 'मिाराज, हस्थरजीवी िा जरी
आपला एके काळचा शत्रू असला, िरी िो आिा आपला िोऊ
पािाि आिे. अशा वेळी त्याला आपण साांभाळून न घेिल्यास,
वारुळािला नाग व पोटािला नाग या दोघाच
ां ा जसा नाश झाला,
िसाच नाश िोण्याचा प्रसांग त्या कावळ्याांवर व आम्िा घबु डाांवर
येईल.'
'िो कसा काय?' असे अररमदिनाने हवचारिाच प्राकारकणि
म्िणाला, 'ऐका-
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गोष्ट बेचाजळसार्ी
नशीब र् प्रयत्न एकत्र येती आजण प्राण्याचे भजर्ष्य
घडजर्ती.
'देवशक्ती' नावाच्या एका राजाच्या मल
ु ाच्या पोटाि नाग वाढू
लागल्याने, त्याची अन्नपाण्यावरील वासना उडाली आहण त्याची
प्रकृिीिी हदवसानहु दवस अहधकाहधक खगां ि चालली. अखेर एके
हदवशी िो राजकुमार कुणाला न साांगिासवरिा दसु ऱ्या
राज्यािल्या एका गावी गेला व एका देवळाि रािू लागला.
त्या राज्याच्या राजाला दोन राजकन्या िोत्या. त्या राजाने
एकदा त्या राजकन्याांना 'िमु चे सख
ु कुणाच्या िािी?' असा प्रश्न
के ला असिा मोठी राजकन्या म्िणाली, 'बाबा, माझे सख
ु िमु च्या
िािी.' िर धाकटी म्िणाली, 'माझे सख
ु , माझे नशीब व प्रयत्न
याांच्या िािी.'
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धाकटीच्या या उत्तराने रागावलेल्या राजाने हिचे लग्न मद्दु ाम
त्या देवळाि रािणाऱ्या अहस्थपांजर राजकुमाराशी लावनू देऊन िो
हिला म्िणाला, 'िझु े सख
ु िझ्ु या दैवाच्या व प्रयत्नाच्या िािी आिे
ना? मग आिा िू सख
ु ी िोऊन दाखव.'
'आपला पिी आपल्याला साजेसा नसला िरी त्याचा याि
कािी अपराध नािी,' िे लक्षाि घेऊन िी राजकन्या त्याची
मनोभावे सेवा करी. थोड्याच हदवसाांि िी त्याला घेऊन दरू च्या
गावी गेली व एका िळ्याच्या काठी त्याच्यासि उिरली. मग
पिीला सामानाची राखण करायला सागां नू िी स्वैपाकाचे कािी
हजन्नस आणायला गावाि गेली. पण हजन्नस घेऊन िी परि येिे
िो, एक वेगळाच प्रकार हिच्या दृष्टीस पडला. हिचा पिी गाढ
झोपला िोिा. त्याच्या पोटािला नाग त्याच्या िोंडावाटे बािेर
येऊन, जवळच्या वारुळािनू बािेर आलेल्या दसु ऱ्या नागाशी
मनष्ु यवाणीने कािीिरी बोलि िोिा. त्या राजकन्येने एका
झाडाआड दडून, त्या दोन नागाांचे बोलणे ऐकायला सरुु वाि के ली.
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त्या राजपत्रु ाच्या िोंडािनू बािेर आलेल्या नागाला िो
वारुळािला नाग म्िणाला, 'त्या हनरपराध राजपत्रु ाच्या पोटाि रािून
िू त्याला हवनाकारण का त्रास देिोस? एखाद्या नामविां वैद्याच्या
सल्ल्याप्रमाणे जर िो राजपत्रु हमऱ्याचां े पाणी प्यायला िर िू
िडफडि बािेर येशील व थोड्याच वेळाि मरून जाशील.'
यावर राजपत्रु ाच्या पोटािनू बािेर पडलेला नाग त्या
वारुळािील नागाला म्िणाला, 'िू िरी रत्नामोिराांनी भरलेले िडां े
परु लेल्या जागी मद्दु ाम वारूळ उभारून, िी अपार सांपत्ती का वाया
घालविोस? त्या वारुळाि अपार धन असल्याचे कुणाला कळले,
आहण त्याने जर त्या वारुळाि उकळिे िेल वा पाणी ओिले, िर
िल
ु ा िडफडून मरण येईल व त्या माणसाच्या िािी िे अपार धन
जाईल.' त्याांचा िो सांवाद झाडाआडून ऐकून राजकन्येने िे दोन्िीिी
उपाय प्रत्यक्ष आचरणाि आणले आहण आपल्या पिीला त्या
सापाच्या उपाधीिनू मक्त
ु करून, त्या वारुळाखालचे अपार धनिी
हमळहवले. मग िे दोघेिी अत्यांि सख
ु ी जीवन जगू लागले.'
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िी गोष्ट साांगनू मांत्री प्राकारकणि राजा अररमदिनाला म्िणाला,
'म्िणनू मी म्िणिो की, आपला शत्रू मेघवणि याचा नायनाट
करण्यासाठी आपण या हस्थरजीवीचा उपयोग करून घ्यावे व
आपले काम झाल्यावर या हस्थरजीवीलािी त्या मेघवणािच्याच
मागािने पाठवावा.'
मत्रां ी प्राकारकणि याचा सल्ला पटल्यामळ
ु े राजा अररमदिन िा
आपले मांत्री, अनयु ायी व हस्थरजीवी याांच्यासि आपल्या
हकल्ल्याकडे जाऊ लागला असिा त्याचा पहिला मांत्री रक्ताक्ष िा
पन्ु िा राजाला म्िणाल, 'मिाराज, या हस्थरजीवीचा भरांवसा देिा
येि नसल्याने, याला िाबडिोब मारण्याचा माझा सल्ला आपण
झगु ारून देऊन, ज्याच
ां ा सल्ला आपल्या हििाचा नािी, त्याच
ां े
आपण ऐकिा, याचे पररणाम वाईट झाल्याहशवाय रािणार नािीि.
म्िटलांच आिे अपज्ू या यत्र पज्ू यन्िे पज्ू यानाां िु
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त्रीहण ित्र प्रवििन्िे दहु भिक्षां मरणां भयम् ॥
(हजथे नादानाांना मान हदला जािो आहण पजू नीय अपमाहनले
जािाि हिथे दाररद्र्य, मत्ृ यु व भय या िीन गोष्टी वास करिाि.)
हजवाच्या िळमळीने मांत्री रक्ताक्ष पढु े म्िणाला, 'समजा, आज
जरी िमु च्या म्िणण्याप्रमाणे िा हस्थरजीवी आपल्याला येऊन
हमळाला असला, िरी अखेर िो जािीने कावळा असल्याने, त्याला
त्याच्या जािभाईबद्दलच
आपल
ु की वाटणार. म्िणनू िर एका
ां
उांदरीने अन्य जािीची मािबर स्थळे नाकारून, शेवटी एका क्षद्रु
उांदराशीच लग्न के ले ना?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे कािी घबु डानां ी हवचारिा रक्ताक्ष
साांगू लागला-
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गोष्ट त्रेचाळीसार्ी
परिातीचा ििानिी लिान भासे,
तर स्र्िातीचा लिानिी ििान जदसे.
याज्ञवल्यमनु ी हनत्याप्रमाणे एकदा गांगेि स्नान करीि असिा,
त्यानां ा ससाण्याच्या िोंडािनू गगां ेच्या पात्राि एक उांदराचे हपल्लू
पडलेले हदसले. या हपल्लाला एखादा मोठा मासा हगळांकृि करील,
त्या भयाने त्याांनी त्याला दयेपोटी उचलनू आपल्या आश्रमाि नेले
व मत्रां सामर्थयािने त्याचे एका लिानग्या मल
ु ीि रूपािां र करून, हिचे
लालनपालन सरू
ु के ले. िी मल
ु गी जेव्िा वयाि आली, िेव्िा
याज्ञवल्क्याांची पत्नी त्याांना म्िणाली, 'नाथ, आपली मल
ु गी
हववाियोग्य झाली असिा, हिच्यासाठी योग्य स्थळां शोधनू का
काढि नािी?' यावर महु नवयि म्िणाले, 'अगां, िोच हवचार मी करू
लागलो आिे. पण मल
ु ीसाठी स्थळ पाििाना अनेक गोष्टी
हवचाराि घ्याव्या लागिाि. म्िटलांच आिे -
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कुलां च शीलां च सनाथिा च हवद्या च हवत्तां च वपवु ियि ।
एिान् गणु ान् सप् हवहचन्त्य देया कन्या बधु ैः शेर्महचन्िनीयम्
॥
(कुल, शील, वडीलधाऱ्याच
ां ा आधार, हवद्या, धन, हनकोप
शरीरयष्टी व वय, या साि गोष्टी हवचाराि घेऊन सज्ञू ाांनी मल
ु गी
द्यावी, बाकी गोष्टी हवचाराि घेिल्या नािीि िरी चालेल.)
याप्रमाणे बोलणे झाल्यावर एके हदवशी सयू ािला देवरूपाि
आश्रमामधे आणनू याज्ञवल्क्य मनु ींनी त्या मल
ु ीला हवचारले,
'बेटी, िा िेजस्वी भगवान् आहदत्य िल
ु ा नवरा म्िणनू पसांि आिे
का?' िी मल
ु गी नाक उडवीि म्िणाली, 'िा रागीट हदसिो.
याच्यापेक्षा श्रेष्ठ नवरा मला िवा.'
मग मेघराजाला आश्रमाि आणनू मनु ीवयाांनी हिला हवचारले,
'बेटी, त्या िेजस्वी आहदत्याला झाकून टाकण्याचे सामर्थयि
असलेला िा मेघराज िरी िल
ु ा पसांि आिे का?' कपाळावर
आठ्याांचे जाळे पसरून िी म्िणाली, 'छे ! िा सावळा आिे.'
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मग वायदु वे ाला समोर उभे करून महु नराज त्या मल
ु ीला
म्िणाले, 'बेटी, मागल्या वेळी जो िल
ु ा दाखहवला, त्या मेघराजाला
कुठल्याकुठे उडवनू देण्याचे सामर्थयि असलेला िा वायदु वे िरी
िझ्ु या मनाि भरिो का?' िोंडाचा चबां ू करीि िी मल
ु गी म्िणाली,
'छे छे ! असला चांचल नोवरा सदान् कदा हफरि रािणार, माझ्या
नवऱ्यानां सदैव माझ्याजवळ रािून, माझ्या रूपागणु ाच
ु के लां
ां ां कौिक
पाहिजे. हशवाय िो या वायदु वे ापेक्षािी सामर्थयिवान् असावा.'
िे ऐकून वायदु वे हमहष्कलपणे म्िणाला, 'महु नराज, हिच्या
दृष्टीने पवििराज िाच हिला योग्य वर ठरे ल. एकिर त्याला एकाच
जागी बसनू रािाण्याची आवड आिे आहण दसु रे म्िणजे मलािी
रोखनू धरण्याचे सामर्थयि त्याच्याि असल्याने, िो माझ्यापेक्षा
सामर्थयिवान आिे.'
पण पवििाकडे हिला नेिाच, 'िा िर नसु िाच बसनू रािणारा
आिे. िा मला नको. माझा पिी मला इकडेहिकडे हफरवणारा, पण
या पवििापेक्षा सामर्थयिवान असा िवा आिे.' असे िी म्िणिाच
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पविि आिनू थट्टेने पण बािेरून गांभीरपणे म्िणाला, 'महु नराज, त्या
दृष्टीने उांदीर िा हिला योग्य वर ठरे ल. कारण िो मलािी पोखरू
शकिो आहण सदैव इकडेहिकडे हफरि असिो.' त्या पवििाची िी
सचू ना ऐकून व कािी झाले िरी िी मल
ु गी मळ
ु ची उांदरीच आिे, िी
गोष्ट लक्षाि घेऊन याज्ञवल्क्यमनु ींनी एका गलेलठ्ठ उांदराला
बोलावले व त्या मल
ु ीकडे प्रश्नाथिक नजरे ने पाहिले. त्याबरोबर िी
मल
ु गी लाजि मरु कि म्िणाली, 'हपिाश्री, िेच मला पसांि आिेि.'
मग हिला पवू िवि् उांदीर करून याज्ञवल्क्यमनु ींनी हिचे त्या उांदराशी
लग्न लावनू हदले.
िी गोष्ट साांगनू मांत्री रक्ताक्ष म्िणाला, 'स्वजािीकडे प्राणी
असा ओढला जाि असल्याने, या हस्थरजीवीचा भरांवसा देिा येि
नािी. म्िणनू याला हजवांि ठे वणे योग्य नािी.' पण रक्ताक्षाच्या या
बोलण्याकडे राजा अररमदिन व त्याचे अनयु ायी याांनी दल
ु िक्ष के ले
व िे हस्थरजीवीला आपल्या हकल्ल्याकडे घेऊन गेले.
त्या हकल्ल्याि गेल्यावर हस्थरजीवी मनाि म्िणाला, 'माझ्या
मेघवणिराजाने मला मारल्यामळ
ु े अांगािनू अहिशय रक्त वािून गेले
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व माझ्या अांगाि चालण्या-उडण्याचेिी त्राण उरले नािी, असे जे
सोंग मी वठवले, िे खरे वाटले व म्िणनू अररमदिन राजाने मला
उचलनू या हकल्ल्याि आणण्यास त्याच्या सेवकाांना साहां गिले.
अशा हस्थिीि जर माझ्याकडून सांशयास्पद िालचाल झाली आहण
िी या घबु डाच्ां या ध्यानाि आली िर माझ्या कायािचा हवचका
उडेल. िेव्िा मी कािीिरी कारण साांगनू या हकल्ल्याच्या
प्रवेशिारापाशी रािणे िेच योग्य.
मनाि असा हवचार येिाच िो अररमदिनाला म्िणाला,
'मिाराज, आपले जरी माझ्यावर प्रेम असले, िरी आपल्या कािी
जािभाईच्या
ां डोळ्याि मी खपु ि असल्याने, मला हकल्ल्याच्या
प्रवेशिारापाशी रािण्याची परवानगी द्या. त्यायोगे मला हकल्ल्याची
राखण करणेिी जमेल आहण आपण प्रवेशिारािनू जािा येिा मला
आपले दशिनिी सिजगत्या घडेल.' हस्थरजीवीची िी हवनांिी राजा
अररमदिनाने मान्य के ली व हकल्ल्याच्या प्रवेशिारापाशी त्याची
रािण्या-खाण्याची त्याने उत्तम व्यवस्था के ली.
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खाण्याहपण्याची उत्तम व्यवस्था झाल्याने हस्थरजीवी
हदवसेंहदवस मोराप्रमाणे िक
ु िक
ु ीि िोऊ लागला. िे पािून
अस्वस्थ झालेला रक्ताक्ष मात्र राजा अररमदिनाला व इिर मत्रां यानां ा
म्िणाला, 'अिो, त्या सांशयास्पद व परक्या हस्थरजीवीशी अशा
भोंगळ औदायािने वागू नका, असे मी परोपरीने सागां ि असिानािी
िम्ु िी माझे ऐकि नािी, उलट िम्ु िी हदवसानहु दवस त्याला
अहधकाहधक बलवान बनवीि आिाि! खरां बोलायचां िर हशटीिनू
सोने देणाऱ्या त्या पक्ष्याच्या गोष्टीिल्याप्रमाणे मला इथेिी मख
ू ाांचा
बाजार भरल्यासारखा हदसि आिे.' यावर त्या मांत्रयाांनी 'िी गोष्ट
काय आिे?' असे हवचारले असिा रक्ताक्ष म्िणाला, 'ऐका -
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गोष्ट चव्र्ेचाजळसार्ी
जिर्े राज्य िूखाांचे, जतर्े रािणे धोक्याचे.
एका पवििावरील वक्ष
ृ ावर 'हसधां क
ु ' नावाचा एक पक्षी रािाि
िोिा. त्याच्या हवष्ठेिनू सोन्याचा रवा पडे. एकदा त्या वक्ष
ृ ाजवळून
एक पारधी चालला असिा, िो हसांधक
ु त्याच्या समक्ष हशटला.
त्याच्या हवष्ठेि चमकि असलेले सोने पािून त्या पारध्याने त्याला
जाळ्याि पकडले.
मग त्याला घेऊन घरी जािाना िो पारधी मनाि म्िणाला,
हवष्ठेिनू सोने देणारा पक्षी मजपाशी आिे िे वत्तृ जर राजाला
कळले, िर िो या पक्ष्याला िर घेऊन जाईलच, पण त्याहशवाय िो
मलािी हशक्षा ठोठवील. त्यापेक्षा िा पक्षी राजाला नेऊन हदलेला
बरा. मनाि असे ठरवनू त्याने त्या पक्ष्याचे वैहशष्ठ्य राजाला सागां नू ,
त्याला त्याच्या िवाली के ले आहण राजाने त्या हसांधक
ु ाला एक
सेवेकाकरवी हपांजऱ्याि अडकहवले.
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िेवढ्याि त्या राजाचा प्रधान हिथे येिाच, जेव्िा राजाने
त्याला त्या पक्ष्याचे वैहशष्ठ्य साांहगिले, िेव्िा िो म्िणाला,
'मिाराज, पक्ष्याच्या हवष्ठेिनू सोने हनघणे शक्य नािी. िेव्िा िम्ु िी
त्या पक्ष्याला हपजां ऱ्यािनू मक्त
ु करा.' राजाने त्याप्रमाणे करिाच िो
पक्षी एका उांच जागी जाऊन हशटला. त्या हवष्ठेिनू चमचमणारे
सवु णिकण पािून राजा म्िणाला, 'अरे रे! हवष्ठेिनू सोने देणाऱ्या या
पक्ष्याला सोडून देणारा मी मख
ू ि आिे!'
यावर हसांधक
ु पक्षी म्िणाला, 'िे राजा, या जगाि िू एकटाच
कािी मख
ू ि नािीस. पारध्याच्या समोर सवु णिभररि हवष्ठा हशटलो िर
िो आपल्याला पकडील िी गोष्ट कळि असनू िी, मी त्याच्या
समक्ष हशटलो व स्विःिून त्याच्या जाळ्याि सापडलो. िेव्िा
िझ्ु याप्रमाणे मीिी एक मख
ू िच आिे. आहण िो पारधी? हवष्ठेिनू
सवु णि देणाऱ्या मला पाळून स्विः श्रीमांि िोण्याऐवजी त्याने मला
िझ्ु या स्वाधीन के ले! िेव्िा िझ्ु या-माझ्याप्रमाणे िो पारधीिी
मख
ू िच! थोडक्याि सागां ायचे िर या जगाि शिाणे थोडे. सगळीकडे
मख
ू ाांचाच बाजार!' एवढे बोलला आहण िो पक्षी उडून गेला.
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िी गोष्ट आपल्या आप् सबां हां धिानां ा सागां नू रक्ताक्ष म्िणाला,
'जो िा आपला हकल्ला आजवर आपले रक्षण करू शकि िोिा,
त्याच हकल्ल्याि आिा आपल्या राजाने व त्याच्या िोंडपांज्ु या
मत्रां यानां ी हस्थरजीवीसारख्या शत्रल
ू ा आणनू ठे वल्याने, यापढु े इथे
रािाणाऱ्याांवर के व्िा प्राणसांकट येईल याचा भरांवसा देिा येि नािी.
म्िणनू मी व िम्ु िी इथनू दरू च्या एखाद्या सरु हक्षि स्थळी रािायला
जाऊ या. 'गिु ा कधी बोलि नािी' िे त्या चिरु कोल्ह्याने िेरले
म्िणनू च त्याचे प्राण वाचले ना?'
रक्ताक्षाने याप्रमाणे हवचारिाच, 'िी गोष्ट काय आिे?' असा
प्रश्न त्याच्या नािेवाईकाांनी के ला. िेव्िा िो म्िणाला, 'एकदा असां
झालां-
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स्र्जर्चाराने र्ागे तो जशखर चढे,
परजर्चाराने र्ागे तो खड्ड्यात पडे!
भक्ष्याच्या शोधाथि सकाळपासनू वनाि हफरणाऱ्या 'खरनरवर'
नावाच्या हसिां ाला हदवसभराि हशकार न हमळाल्याने, िो एका
पवििािल्या गिु पे ाशी जाऊन स्विःशीच म्िणाला, 'आिा
सांध्याकाळ दाटू लागल्याने, या गिु िे नेिमी रािणारा प्राणी
लवकरच रात्रीच्या हनवाऱ्यासाठी इथे येईल व त्याला मारून
आपल्याला आपली भक
ू भागविा येईल.' मनाि असे म्िणनू िो
हसांि त्या गिु िे दडून बसला.
थोड्याच वेळाि, त्या गिु िे रािणारा दहधपच्ु छ नावाचा एक
कोल्िा त्या गिु च्े या िोडापाशी आला. आि प्रवेश करण्यापवू ी िो
इकडेहिकडे बघिो, िर त्याला के वळ गिु च्े याच हदशेने धळ
ु ीि
उमटलेली हसिां ाची पावले हदसली. आि हसिां आिे की काय, या
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गोष्टीची खात्री करून घेण्यासाठी, िो मद्दु ामच त्या गिु ल
े ा उद्देशनू
म्िणाला, 'बये गिु ,े आज रात्री मी िझ्ु या पोटाि आसरा घेऊ का?
अगां, दररोज सध्ां याकाळी जेव्िा मी िल
ु ा िा प्रश्न हवचारिो िेव्िा िू
मोठ्या आपल
ु कीने 'ये, बाबा ये' असे म्िणिेस. मग आजच िू
अशी गप्प का? िू जर नेिमीप्रमाणे मला 'ये, बाबा ये,' असे
म्िणाली नािीस िर, मी इथनू हनघनू जाईन.'
गिु बे ािेरच्या कोल्ह्याचे िे शब्द ऐकून हसांिाला वाटले,
'कोल्ह्याच्या त्या प्रश्नाला िी गिु ा 'ये, बाबा ये,' असे उत्तर देि
असणार, पण आज माझे भय वाटि असल्याने िी चपु चाप
असावी. मग आिा त्याला नेिमीचे उत्तर नािी हमळाले िर िो
हनघनू जाईल व मजवर भक
ु े रािण्याची पाळी येईल. िेव्िा या
गिु ऐे वजी मीच त्याला उत्तर देिो.' त्या हसांिाच्या मनाि याप्रमाणे
हवचार चालला असिा, त्या कोल्ह्याने पन्ु िा हवचारले, 'काय गां गिु ,े
आज रात्री मी िझ्ु या पोटाि आसरा घेऊ का?' त्याबरोबर हसिां ाने
उत्तर हदले, 'ये बाबा ये.'
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गिु िे नू िे शब्द बािेर पडिाच त्या हसांिाला ऐकू जाईल
एवढ्या मोठ्या आवाजाि, िो कोल्िा म्िणाला, 'अरे च्चा! या
गिु िे राििा राििा माझ्या काळ्याच
ां े पाढां रे झाले, पण िी गिु ा कािी
कधी बोलली नािी. पण ज्या अथी आज हिला वाचा फुटली आिे,
त्या अथी हिच्याि जाणे धोक्याचे आिे.' एवढे बोलनू िो कोल्िा
हिथनू हनघनू गेला आहण िो हसांि स्विःच्या मख
ू िपणाबद्दल
स्विःलाच हशव्या देऊ लागला.
िी गोष्ट साांगनू व या हकल्ल्याि इिःपर रािणे कसे धोक्याचे
आिे, िे आपल्या आप्हमत्रानां ा स्पष्ट करून रक्ताक्ष िा त्याच्ां यासि
िो हकल्ला सोडून अन्यत्र कुठे िरी हनघनू गेला.
राजा अररमदिनाचा मांत्री रक्ताक्ष, त्याच्या बांधबु ाांधवाांसि हनघनू
गेल्याचे पािून, हस्थरजीवी स्विःशी म्िणाला, 'या घबु डाच्या
राज्याि एकटा रक्ताक्ष िाच काय िो खरा दरू दशी व राज्याचा
हििहचिां क िोिा. पण त्याच्यावर स्वभमू ी सोडून जाण्याचा प्रसगां
आला. मात्र त्यामळ
ु े या घबु डाांचा हनःपाि करण्याि मला वाटणारा
अडथळा दरू झाला. म्िटलांच आिे ना?351
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न दीघिदहशिनो यस्य महां त्रणः स्यमु ििीपिेः ।
क्रमायिा ध्रवु ां िस्य न हचराि् स्याि् पररक्षयः ॥
(त्या राजाचे मांत्री दरू दशी नसिाि, त्याचा नाश क्रमाक्रमाने
पण लवकरच िोिो, िे ठरलेले असिे. )
त्यानिां र दररोज सयू ोदय झाला व हकल्ल्यािल्या घबु डाांच्या
डोळ्याांसमोर अांधार दाटला की, हस्थरजीवी िा त्या हकल्ल्यािनू
बािेर पडून सक्ु या काटक्या शोधनू आणी व हकल्ल्याच्या
प्रवेशदरवाजाजवळच, पण आडोशाला त्याच
ां ा साठा करी.
थोड्याच हदवसाांि काटक्याांचा परु े सा साठा िोिाच, िो एका भर
दपु ारी राजा मेघवणािकडे गेला व त्याच्या कानाि कािीिरी साांगनू
परिीच्या प्रवासाला हनघाला.
लगेच राजा मेघवणि व त्याचे अनयु ायी पेटिे पहलिे घेऊन
हस्थरजीवीमागोमाग, भर उन्िािनू , पण जरािी गाजावाजा न करिा
त्या घबु डाच्ां या गडाकडे आले. हिथे येिाच हस्थरजीवीने अगोदरच
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साठवनू ठे वलेल्या सक्ु या काटक्या, त्या कावळ्याांनी त्या गडाच्या
प्रवेशिाराि खच्चनू भरल्या व त्याांच्याि िे पेटिे पहलिे घसु हवले.
त्याबरोबर आगडोंब उसळून त्या बहां दस्ि भयु ारवजा गडाि धरू च
धरू झाला आहण त्याि त्याांचा शत्रू अररमदिन व त्याचे मांत्री व
प्रजाजन याांचा अिां झाला.
मग परि आपल्या मळ
ृ ाकडे गेल्यावर हस्थरजीवीचा
ू वटवक्ष
गौरव करून राजा मेघवणािने त्याला हवचारले, 'काका, िा हवजय
िम्ु िी कसा हमळहवला?' यावर हस्थरजीवीने आपल्या
कारस्थानाचा सहवस्िर िपशील साांगनू शेवटी िो म्िणाला,
'मिाराज, या हवजयाि मी वठहवलेल्या हफिरु ीच्य व लाचारीच्या
सोंगाचा िाि असला, िरी या हवजयाला प्रामख्ु याने त्या घबु डाांच्या
मख
ू िपणानेच जास्ि िािभार लावला. त्या कृष्णसपािने स्विः
कमीपणा पत्करून त्या बेडकाांना जे पाठीवर हफरवले िे काय उगा
हफरवले?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असा प्रश्न मेघवणािने के ला असिा,
हस्थरजीवी म्िणाला, 'ऐका मिाराज353

पंचतंत्र

गोष्ट सेिेचाजळसार्ी
िूखव फसती, आजण त्यांच्या जिर्ार्र धूतव ििा िारती.
वरुण पवििालगिच्या प्रदेशाि रािणारा मदां वीर् नावाचा साप,
जवळच्याच एका सरोवरािले बेडूक मारून, त्यावर आपला
चररिाथि चालवीि िोिा. पण वाढत्या वयाबरोबर त्याच्य अांगची
चपळिा कमी झाली आहण त्याला बेडूक पकडिा येईनासे
झाल्याने, त्याची उपासमार िोऊ लागली. म्िणनू त्याने बेडूक
आयिे हमळहवण्याची एक यक्त
ु ी शोधनू काढली.
एकदा िो त्या सरोवराच्या काठी दःु खी चेिऱ्े याने बसला.
त्याबरोबर एका बेडर बेडकाने त्याला त्याच्या दःु खाचे कारण
हवचारले. िेव्िा मांदवीर् सपि दःु खाचा सस्ु कारा सोडून म्िणाला,
'बाबा रे . काल नदीवर स्नानाला गेलेल्या एका ब्राह्मणकुमाराला
दश
ु ाच्या हपत्याने 'िू
ां करून मी त्याचा प्राण घेिला, म्िणनू त्या मल
यापढु े बेडकाांचे वािन िोशील व त्याांना पाठीवर घेऊन पाण्याि
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हफरि रािशील.' असा मला शाप हदला. म्िणनू िम्ु िाला पाठीवर
घेऊन या सरोवराि सांचार करण्याकररिा मी इकडे आलो आिे.'
त्या बेडकाने िी गोष्ट त्याच िळ्याि रािणाऱ्या आपल्या
राजाच्या कानी घालिाच िो राजा आपल्या मांत्रयाांसि त्या सपािच्या
पाठीवर बसला आहण िो सपि त्याांना त्या िळ्याि हफरवू लागला.
दोन हदवस याप्रमाणे हफरवनू झाल्यावर, हिसऱ्या हदवशी िो सपि
त्या बेडकाांना पाठीवर घेऊन त्या सरोवराि अत्यांि मांदगिीने सांचार
करू लागला. बेडकाांच्या राजाने त्या सपािला त्याची गिी
मदां ावण्याचे कारण हवचारिा, िो त्या बेडकाांच्या राजाला म्िणाला,
'मिाराज, गेल्या दोन हदवसाि पोटाि अन्नाचा कण गेला
नसल्याने, आपल्याला पाठीवर घेऊन पाण्याि हघरट्या
घालण्याची माझ्याि िाकदच उरली नािी.' िे त्याचे उत्तर ऐकून
त्याच्या पाठीवर बसनू पाण्याि हविार करण्याची चटक लागलेला
िो बेडूकराजा त्या सपािला दररोज िीन चार बारीक बेडूक
खाण्यासाठी देऊ लागला. त्यामळ
ु े त्या सपािची प्रकृिी सधु ारू
लागली.
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एके हदवश त्या बेडूकराजाला व त्याच्या मांत्रयाांना कािी वेळ
पाठीवरून त्या िळ्याि हफरवनू व त्याने हदलेले िीन-चार बेडूक
स्वािा करून, िो मदां वीर् सपि आपल्या वारुळाकडे चालला
असिा, िो प्रकार पाहिलेल्या एका ओळखीिल्या सपािने त्याला
हवचारले, 'मदां वीर्मामा, िमु च्यासारख्या प्रहिहष्ठि सपािने त्या क्षद्रु
बेडकाांना पाठीवर घेऊन त्या सरोवराि हफरि रािणे योग्य आिे
का?'
यावर िो मांदवीर् सपि म्िणाला, 'बाबा रे , आपली कामे
साधण्यासाठी वाट्टेल िी सोंग आणनू मख
ू ाांना फसवावे लागिे.
म्िणनू िर त्या यज्ञदत्त ब्राह्मणाने िपू खाऊन आांधळे झाल्याचे सोंग
आणले ना?'
िेव्िा, 'िी गोष्ट काय आिे?' अशी त्या दसु ऱ्या सपािने पच्ृ छा
के ली असिा, मांदवीर् त्याला िी गोष्ट साांगू लागली-
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गोष्ट सत्तेचाजळसार्ी
र्ाट्टेल ते सोंग घ्यार्े, पण दुष्टांना जनपटून काढार्े.
एका गावी रािणाऱ्या 'यज्ञदत्त' नावाच्या ब्राह्मणाची बायको
दरु ाचारी िोिी. िी स्विःच्या नवऱ्याला अगदी साधे अन्न खायला
घाली आहण उत्तमोत्तम पक्वान्ने करून, स्विः मात्र, गावाबािेरच्या
देवीच्या देवळाि नेऊन हिथे भेटणाऱ्या आपल्या हप्रयकराला खाऊ
घाली. त्यामळ
ु े यज्ञदत्ताची प्रकृिी खालावू लागली. परांिु एके
हदवशी त्याला बायकोच्या चालचलणक
ू ीची माहििी हमळाली.
मग दसु ऱ्याच हदवशी, बायकोच्या नकळि िो त्या देवळाि
गेला व देवीच्या मिू ीआड दडून बसला. थोड्याच वेळाि
पक्वान्नाने भरलेल्या िाटासि, त्याची बायको त्या देवळाि आली
व त्याचा नैवेद्य दाखवनू म्िणाली, 'देवी, माझ्या हप्रयकराला माझ्या
घरी राजरोस येिा यावे, म्िणनू माझ्या नवऱ्याला आांधळा कर.'
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देवीच्या मिू ीआड दडलेला यज्ञदत्त बायकी आवाजाि
म्िणाला, 'िे माझ्या भहक्तणी, िू िझ्ु या नवऱ्याला दररोज भरपरू िपू
व िपु ािले पदाथि खायला घाल म्िणजे थोड्याच हदवसािां िो
आांधळा िोईल.' देवीचीच िी वाणी आिेसे वाटून त्या कुलटेला
अहिशय आनदां झाला. त्या आनदां ाि िी हप्रयकराची वाट पािू
लागली असिा, यज्ञदत्त लपि छपि परस्पर मागल्या बाजनू े हनघनू
गेला व दरू
ु न त्या देवळाकडे बघू लागला. थोड्याच वेळाि त्या
बाईचा हप्रयकर आला आहण हिने हदलेले पक्वान्न खाऊन व
हिच्याशी गजु गोष्टी करून हनघनू गेला.
नवरा लवकराि लवकर आांधळा व्िावा, म्िणनू िी बाई,
त्याला भरपरू िपू व िपु ािले पदाथि खायला घालू लागली. त्यामळ
ु े
त्याची प्रकृिी सधु ारू लागली. पण त्याचबरोबर त्याने 'आपल्याला
कमी हदसू लागले आिे,' अशी खोटीच कुरबरू सरू
ु के ली. त्यामळ
ु े
'देव'च्या साांगण्यावार हिची श्रद्धा जडली. असा एक महिना हनघनू
गेला आहण एके हदवशी सकाळी अांथरुणािनू उठिा उठिाच
यज्ञदत्त खोटेच ओरडला, 'अगां, मला हबलकूल हदसि नािी!'
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आिा आपला नवरा पणू ि आांधळा झाला, असे वाटून त्या
हनलिज्ज बाईने आपल्या हप्रयकराला घरी बोलावले व त्याच्याशी
प्रेमाचे चाळे सरू
ु के ले. िी दोघे त्याि रमली असिा, आिा के वळ
डोळसच नव्िे, िर दणकट झालेल्या यज्ञदत्ताने, िािी काठी घेऊन
त्या बायकोच्या हप्रयकराला मरे मरे स्िो मारले आहण बायकोचे
नाक कापनू हिला घरािनू िाकलनू हदले.
िी गोष्ट आपल्या हमत्राला साांगनू मांदवीर् सपि पढु े म्िणाला,
'बाबा रे , ब्राह्मणाच्या मल
ु ाला चावल्यामळ
ु े त्याच्या बापाने मला
शाप हदला, वगैरेसारखी थाप मारून, मी जो बेडकाच्ां या राजाला व
त्याच्या मांत्रयाांना पाठीवरून हफरविो आिे, िे मला दररोज
पोटीपोटभर बेडुक खायला हमळावे म्िणनू . अद्यापपयांि लिान
बेडूक िर मी खाऊन सांपहवले. आिा मोठ्याांना खाि आिे. माझी
िब्येि आणखी सधु ारली की, मी त्या राजालािी त्याच्या
मत्रां यासां कट खाऊन टाकीन.' आहण मदां वीर् जसे म्िणाला, िसेच
त्याने पढु े के ले.
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या गोष्टी राजा मेघवणािला साांगनू हस्थरजीवी त्याला म्िणाला,
'मिाराज, काम साधण्यासाठी शत्रल
ू ा डोक्यावर घ्यावे, पण काम
साधले जािाच त्याला नािीसे करावे. यद्ध
ु े हजक
ां ण्यासाठी
शस्त्राांपेक्षािी बऱ्याच वेळा यक्त
ु ी व बद्ध
ु ी उपयोगी पडिाि.'
हस्थरजीवीचे िे हवचार ऐकून राजा मेघवणि म्िणाला, 'काका,
िमु चे हकिी गणु गान गाऊ? बाकी िम्ु िी िािी घेिलेलां काम िडीस
नेणार याबद्दल मलािी खात्री िोिी. कारण म्िटलांच आिे,
प्रारभ्यिे न खलु हवघ्नभयेन नीचैः
प्रारभ्य हवघ्नहवििा हवरमहन्ि मध्याः ।
हवघ्नैः सिस्त्रगहु णिैरहप िन्यमानाः
प्रारब्धमत्तु मगणु ा न पररत्यजहन्ि ॥
(जे क्षद्रु असिाि, िे हवघ्ने आडवी येिील या भयाने
कामालाच सरुु वाि करीि नािीि. मध्यम दजािचे लोक, हवघ्ने
आल्यावर ििबल िोऊन, घेिलेले काम अधिवट सोडून देिाि. िर
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जे उत्तम दजािचे असिाि, त्याांना जरी िजारो सांकटाांनी बेजार के ले,
िरी िे िािी घेिलेले काम मधेच सोडून देि नािीि.)
राजा मेघवणि शेवटी म्िणाला, 'काका, ऋण, अग्नी, शत्रू व
रोग याांना अगदी मळ
ु ापासनू हनपटून काढावे, अशी जी उक्ती आिे,
िी कृिीि आणनू िम्ु िी मला व प्रजाजनाांना भयमक्त
ु के ले आिे.'
यावर हस्थरजीवी म्िणाल, 'मिाराज, राज्य िे पणू िपणे भयमक्त
ु
कधीच नसिे. त्यामळ
ु े िम्ु िी गाफील रािू नका. स्विःच्या
हििापेक्षा प्रजेचे हिि सदैव डोळ्याांपढु े ठे वा. या राज्याचा आपण
व आपल्या पत्रु पौत्राांनी अनिां काळपयांि उपभोग घ्यावा अशीच
आम्िा सवाांची मनोमन इच्छा आिे.'
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तंत्र चौर्े

लब्धप्रणाश

363

पंचतंत्र

तंत्र चौर्े - लब्धप्रणाश
त्या िीन राजकुमाराांचे अहभवादन स्वीकारून हवष्णश
ु माि
आपल्या हनत्याच्या आसनावर बसला व त्यानां ा म्िणाला,
'आजपासनू आपण पांचिांत्राच्या चौर्थया िांत्राला सरुु वार करीि
आिेि. या िांत्राचे नाव 'लब्धप्रणाश' म्िणजे 'जे हमळवले िे
घालवले' असा आिे. सक
ु ी हस्थर
ां टकाळी प्रत्येकाने आपली बद्ध
ठे वली पाहिजे, िे या िांत्रािनू आपल्याला हशकायचे आिे. िशी
बद्ध
ु ी हस्थर ठे वली, म्िणनू च िे वानर स्विःचे प्राण वाचवू शकले
ना?'
यावर 'िी गोष्ट काय आिे?' असे त्या राजकुमाराांनी हवचारले
असिा हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'लक्ष देऊन ऐका-
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गोष्ट अठ्ठेचाजळसार्ी
संकटात िो बुिी जस्र्र ठे र्तो, तोच त्यार्र िात करतो.
समद्रु हकनाऱ्याच्या वाळवटां ाि, हपकलेल्या हनळसर टपोऱ्या
जाांभळाांनी भरलेला एक वक्ष
ृ िोिा. त्या जाांभळ
ृ ावर िाम्रमख
ु वक्ष
ु
नावाचा वानर िी जाांभळे भक्षण करून रािी.
एकदा दपु ारच्या जेवणासाठी िो वानर िी जाांभळे खायला
सरुु वाि करणार, िोच एक मगर त्या समद्रु ािनू बािेर आला व त्या
जाांभळ
ृ ाखाली जाऊन बसला. त्याला पािून िो वानर म्िणाला,
ू वक्ष
'या मगरराव, नेमके जेवणाच्या वेळी आलाि. िेव्िा अशा
अहिथीचां कूळ, गोत्र, योग्यिा वा आहथिक पररहस्थिी यापैकी
कुठल्यािी गोष्टीचा हवचार न करिा त्याला िप्ृ करणां िे गिृ स्थाश्रमी
व्यक्तीचां कििव्य असल्याने मी िम्ु िाला पोटभर जाभां ळे खायला
देिो. कारण म्िटलांच आिे-
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अपहू जिोऽहिहथयिस्य गिृ ाद्याहि हवहनःश्वसन् ।
गच्छहन्ि हवमख
ु ास्िस्य हपिहृ भःसि देविाः ॥
(ज्याच्याकडे आलेला अहिथी स्वागि न झाल्याने, दःु खाचे
हनःश्वास सोडि हनघनू जािो, िेव्िा त्याच्याबरोबर त्या यजमान
गिृ स्थाचे हपिर व देविी हखन्न िोऊन हनघनू जािाि. )
- असे बोलनू त्या वानराने त्या मगराला बरीच जाांभळे हदली
व िी त्या मगराने मोठ्या आवडीने खाल्ली. मग त्या जाांभळाच
ां ी
गोडी लागल्याने िो मगर दररोज त्या िाम्रमख
ु ाकडे येऊ लागला
आहण त्याने हदलेल्या जाांभळाांिली कािी जाांभळे स्विः खाऊन,
बाकीची जाांभळे िो आपल्या बायकोसाठी घेऊन जाऊ लागला.
िळूिळू िो वानर व मगर याांच्याि दृढ स्नेि हनमािण झाला.
एके हदवशी मगराची बायको त्याला म्िणाली, 'अिो, िमु चा
िो वानरहमत्र गेली अनेक वर्े, िी गोडगोड जाभां ळे खाि
असल्याने, त्याचे काळीज हकिी गोड झाले असेल? िेव्िा त्या
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िमु च्या हमत्राला मारून िम्ु िी मला त्याचे काळीज आणनू द्याल
का?'
यावर िो मगर हिला म्िणाला, 'हप्रये, काय भलिेच बोलिेस
िू िे? जो आिा मला माझ्या भावापेक्षािी अहधक हप्रय वाटू
लागला आिे, त्या माझ्या हमत्राचा मी प्राण घेऊ? हमत्राहवर्यी असां
म्िणिाि एकां प्रसयू िे मािा हििीयां वाक् प्रसयू िे ।
वाग्जािमहधकां प्रोचःु सोदयािदहप बान्धवाि् ॥
(एक भाऊ िा एकाच मािेच्या उदरी जन्म घेिल्याने हनमािण
िोिो, िर दसु रा भाऊ िा गोड सभां ार्णािनू उत्पन्न िोिो. पण एका
आईच्या पोटी जन्म घेिल्यामळ
ु े हनमािण झालेल्या भावापेक्षा मधरु
सांभार्णािनू उत्पन्न िोणारा भाऊ िा अहधक श्रेष्ठ असल्याचे सज्ञू
मानिाि.)
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मगराच्या या बोलण्याने त्याची बायको भडकली व त्याला
अिाििा बोलू लागली. िेव्िा त्याने हिचे म्िणणे मान्य के ले व त्या
िाम्रमख
ु वानराला आपल्या घरी जेवायला येण्याचे हनमत्रां ण हदले.
त्यानसु ार त्या मगराच्या पाठीवर बसनू िो वानर समद्रु ािनू जाऊ
लागला. हकनारा बराच दरू जािाच, 'आिा याला खरे साहां गिले
िरी िा कािी कुठे पळून जाऊ शकणार नािी,' असा हवचार करून
मगराने त्याला आपल्या िेिचू ी कल्पना हदली. िरीिी गाांगरून न
जािा िो वानर त्याला म्िणाला, 'मगरराव, िम्ु िी अगदीच वेडे कसे
िो? मला झाडाझाडाांवरून उड्या माराव्या लागि असल्याने,
एखाद् वेळ अांदाज चक
ु ू न खाली पडल्यास काळीज फुटेल व
दख
ु ावेल, म्िणनू मला कुठे िी बािेर जािाना माझे काळीज, त्या
जाांभळ
ृ ाच्या खोडािील ढोलीि ठे वनू द्यावे लागिे. प्रत्येक
ू वक्ष
वानर असेच करिो, िी गोष्ट िल
ु ा ठाऊक नािी का? चल, परि
मला माझ्या झाडाकडे पोिोचिे कर. वहिनीसाठी मी माझे
काळीजच काय, पण वेळ आल्यास माझे प्राण देईन.' त्या वानराचे
िे बोलणे खरे वाटून, त्या मगराने त्याला त्याच्या झाडाकडे
पोिोचवले.
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मग झाडावर चढून िो वानर त्या मगराला म्िणाला, 'अरे
मख
ू ाि, काळीज कधी शरीराबािेर काढून ठे विा येिे का? िू मला
कपटाने मारू पािाि िोिास, म्िणनू मी िी िल
ु ा थाप मारली आहण
िल
ु ा िी खरी वाटली! यापढु े िू चक
ु ू निी माझ्याकडे येऊ नकोस.'
मग पन्ु िा त्याला फसहवण्यासाठी िो मगर म्िणाला, 'िे हमत्रा,
िाम्रमख
ु ा, अरे मी िल
ु ा मारीन कसा? िल
ु ा के वळ हभवहवण्यासाठी
मी िसे बोललो िोिो. िेव्िा िू माझ्या घरी चल. माझ्या सगु रण
बायकोने िझ्ु यासाठी फार चागां ले पदाथि के ले आिेि.'
यावर िाम्रमख
ु म्िणाला, 'अरे दगलबाजा, एकदा ज्याचा
वाईट अनभु व आला, त्याच्या बोलण्यावर सज्ञू कधी हवश्वास
ठे विाि का? म्िणनू िर गगां दत्त नावाच्या त्या बेडूकराजाने 'आिा
त्या हवहिरीि मी चक
ु ू निी येणार नािी,' असा हनरोप त्या कपटी
हप्रयदशिन नावाच्या सपािला पाठहवला ना? 'िी गोष्ट काय आिे?' असे त्या मगराने हवचारले असिा,
झाडाच्या फाांदीवर बसल्याबसल्या िाम्रमख
ु म्िणाला, 'ऐक369
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गोष्ट एकोणपन्नासार्ी
ज्याचा एकदा र्ाईट अनुभर् येई,
त्यार्र पुन्िा जर्श्वास ठे र्ू नािी.
एका हवहिरीिील बेडकाांचा राजा 'गांगदत्त' िा हिथल्या
भाडां खोर बेडकाांनी हदलेल्या त्रासाला कांटाळला आहण
हवहिरीबािेर पडला. मग िो स्विःशीच म्िणाला, 'ज्याांनी
आपल्याला अहिशय त्रास हदला, त्याांचा हनःपाि करण्यासाठी
वेळप्रसगां ी एखाद्या बलवान् शत्रचू ी िात्परु िी मदि घेण्याि काय
वावगे आिे? म्िटलांच आिेशत्रमु न्ु मल
ू येत्प्राज्ञस्िीक्ष्णां िीक्ष्णेन शत्रणु ा ।
व्यथाकरां सख
ू ाथािय कण्टके नैव कण्टकम् ॥
(ज्याप्रमाणे खपु ि रािणारा एक काटा आपण दसु ऱ्या
काट्याने काढिो, त्याचप्रमाणे सख
ु ाच्या प्राप्ीसाठी, एका प्रबळ
शत्रचू ा हनःपाि, दसु ऱ्या प्रबळ शत्रच्ू या सिाय्याने करावा.)
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मनाि असे ठरवनू गांगदत्त िा माहििीिल्या हप्रयदशिन
नावाच्या एका बलवान काळ्या सपािच्या हबळाच्या िोंडाशी
जाऊन त्याला म्िणाला, 'िे हप्रयदशिना, मी बेडकाांचा राजा गांगदत्त
असनू , िझ्ु या मदिीने माझ्या प्रजेिील त्रासदायक बेडकाच
ां ा नाश
करायचा आिे. त्यायोगे माझे शत्रिू ी नाश पाविील व िल
ु ािी िे
खायला हमळिील.'
हप्रयदशिनाने हबळािल्या हबळाि रािूनच हवचारले, 'िे
गांगदत्ता, मी िम्ु िा बेडकाांचा जन्मजाि वैरी असिाना िू माझी मदि
मागायला कसा काय आलास?'
गगां दत्त बेडूक म्िणाला, 'अडलेल्या माझ्यासारख्याला असे
करण्यावाचनू दसु रा मागिच कुठे आिे? म्िटलेच आिे ना?सविनाशे च सांजािे प्राणानामहप सांशये ।
अहप शत्रांु प्रणम्याहप रक्षेि् प्राणान्धनाहन च ॥
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(सविनाश िोण्याचा प्रसांग आला असिा, िसेच प्राणाांवर
बेिले असिा, शत्रल
ू ासद्ध
ु ा नमस्कार करून, प्राण व धन याांचे रक्षण
करावे.)
गांगदत्ताने आपण दाखवू त्याच बेडकाांचा िू फडशा पाड, असे
त्या सपािला साांहगिले व िे त्याने मान्य के ले. पण प्रत्यक्षाि त्या
हवहिरीि जािाच िो आडदाडां सपि सरसकट बेडकानां ा हगळांकृि
करू लागला. मग त्या गांगदत्ताला आपण के लेल्या चक
ु ीचा
पिािाप िोऊन िो स्विःशी म्िणाला -

योऽ हमत्रां कुरुिे हमत्रां वीयािभ्याहधकमात्मनः ।
स करोहि न सन्देिः स्वयां हि हवर्भक्षणम् ।
(जो आपल्यापेक्षा अहधक सामर्थयिसांपन्न अशा शत्रश
ू ी मैत्री
करिो, िो जणू स्विःच वीर्भक्षण करीि असिो, याि सश
ां य
नािी.)
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त्या सपािने गांगदत्ताच्या शत्रांप्रू माणेच त्याचे नािेवाईकिी
आहण शेवटी िर त्याचा मल
ु गा यमनु ादत्त यालािी हगळांकृि के ले.
बाकी त्याि नवल िे काय? कारण म्िटलच
ां आिे!यथा हि महलनैविस्त्रैयित्रित्रोपहवश्यिे ।
एवां चहलिवत्तृ स्िु वहृ त्तशेर्ां न रक्षहि ॥
(एखाद्याची वस्त्रे मलीन झाली की, ज्याप्रमाणे िो वाटेल हिथे
बसिो, त्याचप्रमाणे एकदा का एखादी व्यक्ती सदाचाराच्या
मागािपासनू ढळली की, िी उरलीसरु ली नीिीिी साांभाळीनाशी
िोिे.)
याप्रमाणे गांगदत्ताखेरीज जेव्िा बाकीचे सवि बेडूक खाऊन
खलास के ले गेले, िेव्िा त्या सपािने त्याला हवचारले, 'बोल
गांगदत्ता, आिा मी माझी भक
ू कुणाला खाऊन भागव?ू ' यावर
स्विःचे रक्षण करण्याच्या िेिनू े गांगदत्त त्याला खोटेच म्िणाला,
'हमत्रा, मी या हवहिरीबािेर जािो आहण दसु ऱ्या एका हवहिरीि
मोठ्या प्रमाणाि असलेल्या बेडकाांना फसवनू या हवहिरीि
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आणिो. म्िणजे िझ्ु या पोटाची काळजी दरू िोईल.' असे म्िणनू िो
जो त्या हवहिरीबािेर पडला, िो पन्ु िा हिकडे गेलाच नािी.
मग त्या मिासपािने िा हवहिरीिील एका घळीि रािणाऱ्या
एका घोरपडीला त्या गांगदत्ताला शोधनू त्याला 'िझ्ु या हवरिाने मी
व्याकूळ झालो असनू , िू लवकराि लवकर इकडे ये,' असा हनरोप
कळवायला साांहगिले. घोरपडीने गांगदत्ताला िो हनरोप साांगिाच,
त्याने हिच्याचबरोबर त्या सपािला हनरोप पाठहवला, 'िे हप्रयदशिना,
िू माझ्या हवरिाने व्याकूळ झालेला नािीस, िर भक
ु े ने व्याकूळ
झालेला आिेस आहण जो भक
ु े ला आिे, िो आपली भक
ू
शमहवण्यासाठी कोणिे पाप करायला ियार िोि नािी? म्िटलेच
आिे ना? बभु हु क्षिः हकां न करोहि पापम् ।
क्षीणा नरा हनष्करुणा भवहन्ि ॥
(भक
ु े ले लोक कोणिे पाप करायचे बाकी ठे विाि? भक
ु े ने
क्षीण झालेले लोक हनदिय बनिाि.)
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असे म्िणनू 'आिा त्या हवहिरीि मी चक
ु ू निी येणार नािी, '
िा हनरोप त्या सपािला कळहवण्यास गांगदत्ताने त्या घोरपडीस
साहां गिले.'
िी गोष्ट त्या मगराला साांगनू िो िाम्रमख
ु वानर त्याला पढु े
म्िणाला, 'अरे दगलबाजा, िझ्ु यासांगे िझ्ु या घरी येणे म्िणजे
आपणिून मत्ृ यच्ू या कराल जबड्याि प्रवेश करणे िे स्पष्ट हदसि
असिानिी िो धोका पत्करायला मी काय थोडाच िो लांबकणि
गाढव आिे?'
यावर 'िी लबां कणािची गोष्ट काय आिे?' अशी हवचारणा त्या
मगराने के ली असिा िो िाम्रमख
ु वानर म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट पन्नासार्ी
िो संकटापासून धडा घेत नािी,
तो आयुष्यात िारच िार खाई.
वनािील एका गिु िे रािणारा 'करालके सर' नावाचा हसांि
एकदा एका मदोन्मत्त ित्तीशी झालेल्या झटापटीि बराच जायबदां ी
झाला. त्याच्या अांगी हशकार करण्यासाठी आवश्यक असलेली
चपळिा न राहिल्याने, त्याची व त्याचा खाजगी कारभारी
असलेल्या 'धसू रक' नावाच्या कोल्ह्याची उपासमार िोऊ लागली.
िेव्िा िो धसू रकाला म्िणाला, 'िू जर एखाद्या श्वापदाला फसवनू
या गिु िे आणलेस, िर इथल्या इथे अशािी हस्थिीि मी त्याची
हशकार करू शके न.'
मग धसू रक कोल्िा, िे वन व नहजकचे गाव याांच्या
सीमारे र्ेवरील सरोवराकाठी दवु ाि खाि असलेल्या 'लांबकणि'
नावाच्या गाढवापाशी जाऊन त्याला म्िणाला, 'मामा, बऱ्याच
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हदवसानां ी दशिन झाले की िो िमु चे? आहण एवढे वाळलाि कसे
काय?'
लबां कणि म्िणाला, 'काय सागां ू धसू रका िल
ु ा? ज्या धोब्याकडे
मी आिे, िो फक्त माझ्याकडून मरे मरे िोवर काम करून घेिो आहण
मग मला जरािी गवि-पाणी न देिा, असे वाऱ्यावर सोडून देिो.
िेव्िा माझी अशी दशा व्िावी याि नवल िे काय?'
कोल्िा म्िणाला, 'मामा, िम्ु िी मजबरोबर चला. आजपासनू
िमु च्या आयष्ु याि 'आनांदपवि' सरू
ु िोईल, वनािनू वािणाऱ्या
नदीकाठचे पाचसू ारखे हिरवेगार गवि पोटीपोटभर खाऊन,
थोड्याच हदवसाांि िम्ु िी चाांगले िगडे व्िाल. हशवाय
िमु च्याप्रमाणेच दसु ऱ्या एका धोब्याच्या जाचाला कांटाळून,
िमु च्या जािीिल्या िीन िरुण सांदु री माझ्या आश्रयाला येऊन
राहिल्या आिेि. त्याांचां िे झगमगिां सौंदयि पािून, मामा िम्ु िी
खरोखरच देिभान िरपनू बसाल. त्यानां ीिी आम्िाला 'एखादा
खानदानी व देखणा पिी हमळवनू द्या,' अशी माझ्यामागे भणु भणु
लावली आिे. िम्ु िी मजबरोबर आलाि, िर मी त्याांच्याशी िमु चे
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लग्न लावनू देईन. मग येणार का मजसांगे?' त्या कल्पनेिल्या
गदिभसांदु रीचे नसु िे नाव काढिाच िो लांबकणि त्या
कोल्ह्यामागोमाग चालू लागला. म्िटलच
ां आिे ना? यासाां नाम्नाहप कामः स्यात्सङ्गमां दशिनां हवना ।
िासाां दृक्सङ्गमां प्राप्य यन्न द्रवहि कौिक
ु म् ॥
(ज्याांच्याशी मीलन, हकांवा ज्याांचे दशिन नव्िेच िर ज्याांचे
नसु िे नाव घेिल्यानेिी काम जागिृ िोिो, त्याच्ां याशी दृष्टभेट झाली
असिानािी जो िेलावनू जाि नािी, त्याचे कौिक
ु करावे हििके
थोडेच आिे. )
अशा िऱ्िेने त्या कोल्ह्याने बोलि बोलि त्या लबां कणािला
धन्याच्या गिु िे नेल.े अवयवाांची इच्छे नसु ार िालचाल करिा येि
नसल्याने त्या हसांिाने लांबकणािला पांजा मारला, पण िो चटु पटु िा
लागनू लांबकणि पळून पन्ु िा त्या सरोवराकाठी गेला.

378

पंचतंत्र

िािची हशकार घालहवल्याबद्दल त्या हसांिाला दोर् देऊन
आहण यापढु े अशी चक
ू िोऊ देणार नािी, असे त्याच्याकडून
आश्वासन घेऊन, िो कोल्िा पन्ु िा त्या सरोवराकाठी गेला व
लांबकणािला म्िणाला, 'मामा, िम्ु िाला पाििाच, त्या िीन
सदांु रीपैकी सवािि सदांु र असलेल्या गदिभसांदु रीने िमु चा िाि
धरण्याचा प्रयत्न के ला, िर िम्ु िी पळून का बरां आलाि? िम्ु िाला
काय वाटलां - त्या गिु िे ल्या अांधाराि एखादा हसांि लपनू बसला
आिे? छे छे ! िी िमु च्या जािीिली सदांु री िोिी. हिला िम्ु िी एवढे
आवडलाि की िम्ु िी परि हिच्याकडे न आल्यास हिने आमरण
उपोर्ण करण्याचा हकांवा त्या नदीि वा अहग्नकांु डाि उडी घेऊन
देिान्ि करण्याचा हनिय के ला आिे.' त्या कोल्ह्याच्या या
बोलण्यावर हवश्वास ठे वनू लांबकणि त्याच्या पाठोपाठ पन्ु िा त्या
गिु िे गेला आहण त्या हसांिाची हशकार बनला!
लबां कणािला मारल्यावर िो हसांि म्िणाला, 'धसू रका, मी
आस्िे आस्िे नदीवर जाऊन आांघोळ करून येिो. िोवर िू
हशकारीची राखण कर.' असे म्िणनू हसांि हिथनू जािो, िोच
धसू रकाने लांबकणािचे सपां णू ि मस्िक खाऊन टाकले. हसांिाने परि
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आल्यावर रागाने त्याला त्याबद्दल हवचारिाच िो म्िणाला,
'मिाराज, या गाढवाला डोके नव्ििे, म्िणनू िर एकदा िमु च्या
पजां ाचा िडाखा बसल्यावरिी, पन्ु िा िा लगेच या हठकाणी आला.'
हसांिाला धसू रकाचे म्िणणे पटले आहण मग त्या दोघाांनी त्या
गाढवावर चागां ले िाि मारले...'
िी गोष्ट साांगनू िो िाम्रमख
ु वानर त्या मगराला म्िणाला, 'मी
बहु द्धमान आिे म्िणनू िझ्ु या कपटकारस्थानािनू वाचलो, िू मात्र
त्या लांबकणािप्रमाणे मख
ू ि आिेस. म्िणनू िर मध्येच खरे बोलनू , िू
स्विःचे त्या यहु धहष्ठर कांु भाराप्रमाणे नक
ु सान करून घेिलेस.' यावर
'िे कसे?' असे त्या मगराने हवचारिा, वानर म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट एक्कार्न्नार्ी
नको जतर्े बोलणे, म्िणिे आपलीच 'शोभा' करून घेणे.
यहु धहष्ठर नावाचा एक कांु भार दारूच्या नशेि असिाना
अांगणाि पडला. त्याच्या कपाळाला फुटलेल्या मडक्याची एक
अणकुचीदार खापरी लागनू मोठी जखम झाली. कािी हदवसाांनी
िी जखम बरी झाली, िरी हिची मोठी खणू कपाळावर कायमची
राहिली.
पढु े िो रािाि िोिा त्या राज्याि भयांकर दष्ु काळ पडल्याने,
िो इिर कािीजणासां गां े दसु ऱ्या राज्याि गेला व नोकरीसाठी त्या
राजाला भेटला. त्याचे िे गोरगोमटे रूप व कपाळावरची जखमेची
खणू पािून 'िा एखादा राजघराण्यािला असनू , याच्या
कपाळावरची खणू िी याने कुठल्यािरी यद्ध
ु ाि भाग घेिला असिा,
शत्रच्ू या िरवारीच्या वारामळ
ु े झालेल्या जखमेची आिे,' असा
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राजाचा समज झाला. त्याने त्याला आपल्या राजवाड्याि मोठ्या
सन्मानाने ठे वनू घेिले.
पण थोड्याच हदवसािां राजावर यद्ध
ु ावर जाण्याचा प्रसगां
आला. आिा या यहु धहष्ठराला सैन्यािले एखादे मोठे पद द्यावे,
म्िणजे िो शत्रचू ा धव्ु वा उडहवण्याि मोलाची कामहगरी बजावील,
असा हवचार मनाि येऊन त्या राजाने हवचारले, 'यहु धहष्ठरजी,
कुणाबरोबर लढिाना िम्ु िाला िी जखम झाली िो?' िो कांु भार
म्िणाला, 'मी एकदा दारू हपऊन बेभान हस्थिीि चालि असिाना
पडलो आहण मीच बनहवलेल्या व निां र फुटलेल्या मडक्याची
टोकदार खापर कपाळाि घसु नू जखमी झालो. त्या जखमेची िी
खणू आिे. पण लढाईचा मला अनभु व नसला, िरी मी शत्रल
ू ा भारी
िोईन िे हनहििच.'
यावर त्याला राजवाड्यािनू घालवनू देि राजा म्िणाला,
'बाबारे , रणागां णाि लढणां िे घरी बसल्या बसल्या मडकी
घडहवण्याएवढां सोपां का आिे? 'बाळा, ज्या कुळाि िझु ा जन्म
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झाला, त्या कुळाि कुणीिी कधी ित्तीला मारलेलां नािी,' असां िी
हसांिीण उगाच का त्या कोल्ह्याच्या मल
ु ाला म्िणाली?'
'िी गोष्ट काय आिे?' असे त्या कांु भाराने हवचारिाच, राजाने
त्याला िी गोष्ट साांगायला सरुु वाि के ली -
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गोष्ट बार्न्नार्ी
जसंिासाठी ित्तीची जशकार,
कोल्याने करार्ा के र्ळ कोंबडीचाच जर्चार.
एका वनाि हसांिहसांहिणीचे एक जोडपे रािाि िोिे. हसांहिणीने
नक
ु िाच दोन छाव्याांना जन्म हदला असल्याने, हसिां च हशकारीला
जाई आहण के लेल्या हशकारीिला अधाि भाग स्विः खाऊन,
उरलेला अधाि भाग आपल्या घरधहनणीला आणनू देई. एकदा िो
हशकारीसाठी गेला असिा, त्याला एका कोल्ह्याच्या हपलाखेरीज
दसु रे कािीच हमळाले नािी. मग त्या हपल्लालाच आपल्या
जबड्याि धरून त्याने आपल्या गिु िे आणले व आपल्या
पत्नीसमोर ठे वले.
'आज िम्ु िी माझ्यासाठी कािीच आणले नािी?' अशी
हवचारणा त्या हसांहिणीने के ली असिा िो हसांि म्िणाला, 'हप्रये,
आज मला या हपलाखेरीज दसु रे कािीच हमळाले नािी. वाटल्यास
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िू याला खा, पण मी मात्र खाणार नािी. कारण धमिशास्त्र स्पष्टपणे
साांगिेस्त्रीहवप्रहलङ्हगबालेर्ु प्रिििव्यां न कहििहचि् ।
प्राणत्यागेऽहप सांजािे हवश्वस्िेर्ु हवशेर्िः ॥
(आपल्यावर प्राण गमाहवण्याचा जरी प्रसगां आला िरी स्त्री,
ब्राह्मण, सांन्यासी, बालक व हवशेर्ेकरून ज्याांनी आपल्यावर
हवश्वास टाकला आिे, अशानां ा कधी मारू नये.)
हसिां ीण म्िणाली, 'धमािनां जी गोष्ट हनहर्द्ध म्िणनू साहां गिली,
िी मी िरी कशी करीन? मी या हपल्लाची माझा हिसरा मल
ु गा
म्िणनू साांभाळ करीन.' याप्रमाणे बोलनू िी हसिां ीण आपल्या
छाव्याांप्रमाणेच त्या हपलालािी अांगावरचे दधू पाजू लागली. असे
िोिा िोिा, त्या दोन छाव्याांबरोबरच िे कोल्ह्याचे पोरिी थोडेसे
मोठे झाले.
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एकदा िे हपल्ल,ू त्या दोन छाव्याांसि वनाि एकत्रपणे हिडां ि
असिा, त्याांना एक रानित्ती हदसला. िे दोन छावे त्या ित्तीवर झडप
घेण्याच्या पहवत्रयाि उभे रािू लागले असिा, िे कोल्ह्याचे पोर
त्याांना दटावनू म्िणाले, 'अरे , काय िा अहवचार करिा? िो एक
बलाढ्य ित्ती आिे. त्याच्या वाटेस गेल्यास, िो िम्ु िाला मारून
नािी का टाकणार?' एवढे बोलनू िे कोल्ह्याचे पोर धपापत्या
छािीने हिथनू पळून घरी गेले. िे पोर असे बोलल्यामळ
ु े िे दोन
छावे मात्र नाउमेद झाले. म्िटलच
ां आिे ना?एके नाहप सधु ीरे ण सोत्सािेन रणां प्रहि ।
सोत्सािां जायिे सैन्यां भग्ने भङ्गमवाप्नयु ाि् ॥
(रणभमू ीवर एखादा धैयिशाली वीर जरी उत्सािाने लढायला
उभा राहिला, िरी सवि सैन्याि स्फुरण उत्पन्न िोिे. पण त्याऐवजी
एखादा जरी पळ काढू लागला, िरी सवाांचीच पळापळ सरू
ु िोिे.)
त्यानसु ार िे कोल्ह्याचे पोर पळून जािाच िे दोन छावेिी
गिु क
े डे गेले व वनराज हसांिाला साांगू लागले, 'बाबा, आमचा दादा
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अगदीच हभत्रा कसा िो? एका रानित्तीवर आम्िी दोघे झेप घेऊ
पािाि असिा, याने आम्िाला हनरुत्सािी के ले व घरी पलायन
के ले.'
त्या छाव्याांनी आपली कुचेष्टा के ल्याचे पािून िे कोल्ह्याचे
पोर, त्याांच्यावर भडकून त्याांना नको नको िे बोलू लागले असिा,
त्याला एका बाजल
ू ा घेऊन हसिां ीण म्िणाली, 'बाळा, बोलनू चालनू
िू एका कोल्ह्याचा मल
ु गा आिेस, िर िे दोघे हसांिाचे छावे आिेि.
त्याांच्या कुविीची कल्पना िल
ु ा कशी काय यावी?'
कोल्ह्याच्या हपल्लाने हवचारले, 'आई! पण शौयि, हशक्षण,
रूप या दृष्टींनी माझ्याि कािी कमिरिा आिे का?' यावर िी
हसांिीण म्िणाली शरू ोऽहस कृिहवद्योऽहस दशिनीयोऽहस पत्रु क ।
यहस्मन्कुले त्वमत्ु पन्नो गजस्ित्र न िन्यिे ॥
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(बाळा, िू शरू आिेस, हवद्याभ्यास पणू ि के लेला आिेस आहण
हदसायलािी चाांगला आिेस, पण ज्या कुळाि िू जन्मलास त्या
कुळाि कुणाकडूनिी ित्तीचा वध के ला जाि नािी.)
'िेव्िा बाळा, िू एक यःकहिि् कोल्िा आिेस, िे माझ्या
मल
ु ाांना कळण्यापवू ीच िू इथनू हनघनू या वनािील िझ्ु या
जािभाईकडे
ां जा.' िी गोष्ट त्या राजाने कांु भाराला सागां िाच िो
कांु भार हिथनू चपू चाप हनघनू गेला.'
अशा या गोष्टी त्या मगराला साांगनू िो िाम्रमख
ु वानर त्याला
पढु े म्िणाला, 'क्षद्रु ाच
ां े क्षद्रु पण के व्िािरी उघड्यावर येिेच येिे.
कांु भाराचा अडाणीपणा हकांवा त्या कोल्ह्याचा क्षद्रु पणा जसा
उघड्यावर आला, िसाच ििू ी िझ्ु या बायकोच्या नादी लागनू
स्विःचा मख
ू िपणा उघड के लास. अरे , आपली बायको झाली,
म्िणनू हिने साांहगिलेली प्रत्येक गोष्ट हशरसावांद्य मानणे योग्य आिे
का? मग देवाने आपल्याला जे स्वित्रां डोके हदले आिे, त्याचा काय
उपयोग? असाच सारासार हवचार सोडून बायकाांच्या आज्ञाांचे बांदे
गल
ु ाम झाल्यामळ
ु े , त्या प्रधानावर स्विःच्या डोक्याचे मांडन करून
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घेण्याचा व राजावर आपल्या राणीचा घोडा िोण्याचा लज्जास्पद
प्रसांग आला ना?' यावर 'िी गोष्ट काय आिे?' असे त्या मगराने
हवचारल्यामळ
ु े वानर म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट त्रेपन्नार्ी
ज्याची बुजि दुसऱ्याकडे गिाण,
त्याचे सर्वत्र नुकसानच नुकसान.
एका राज्याचा राजा नांद व त्याचा प्रधान वररुची िे जसे
बहु द्धमान व प्रजाहििदक्ष िोिे, िसेच मिापराक्रमीिी िोिे. त्यामळ
ु े
त्याांचे प्रजाजन सख
ु ी व हनहिांि िोिे, िर त्याांचे शत्रु कष्टी व
हचांिाग्रस्ि िोिे. दःु खाची गोष्ट एकच की, राजा व प्रधान या
दोघाच्ां यािी वाट्याला जिाबां ाज व मख
ू ि बायका आल्या िोत्या
आहण शत्रांनू ा चळाचळा कापायला लावणाऱ्या त्या दोघाांपैकी
कुणाचीिी बायकोच्या मनाहवरुद्ध जायची िाकद नव्ििी.
एकदा प्रधानाची बायको रुसनू बसली व त्याला म्िणाली,
'आिाशा िमु चे माझ्यावर प्रेमच उरले नािी. िम्ु िी जर िमु च्या
मस्िकाचे सफाईदार मांडु ण करून घेिलेि, िरच िमु चे माझ्यावर
पवू िवि् प्रेम आिे असे मी मानीन.' प्रधानाने त्याप्रमाणे न्िाव्याकडून
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स्विःचे अगदी सफाचट मांडु ण करून घेिले. प्रधाहनणीच्या
दासीला मांडु णाचे कारण कळिाच हिने िे लगेच राजाकडे पोिोचिे
के ले.
हिकडे राणीिी आपल्या क्रोधागाराि फुरांगटु ू न बसली िोिी.
राजाने हिला हिच्या रागाचे कारण हवचारिा िीिी म्िणाली,
'आिाशा मिाराजाच
ां े माझ्यावर प्रेमच उरले नािी. मिाराजानां ी जर
िोंडाि लगाम पकडून, ओणवे िोऊन मला पाठीवर घेऊन या
मिालाि घोड्याप्रमाणे हफरहवले, िरच मला आपल्या प्रेमाची
खात्री पटेल.' हिच्या इच्छे नसु ार राजानेिी 'घोडा' िोऊन हिला
पाठीवरून हफरहवण्याचा गाढवपणा के ला. ददु वै ाने त्या मिालाच्या
दरवाजाच्या फटीिनू डोकावनू िो प्रकार राणीच्या दासीने पाहिला
व प्रधानाच्या कानी घािला.
दसु ऱ्या हदवशी प्रधान राजसभेि गेला असिा नांद राजाने
त्याला खांवचटपणे हवचारले, 'काय प्रधानजी, कोणत्या
पविणीहनहमत्त िम्ु िी स्विःचे मांडु ण करून घेिलेि?' यावर प्रधानाने
उत्तर हदले, 'मिाराज, ज्या पविणीच्या हनहमत्ताने एखादा थोर पिीिी
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घोड्याप्रमाणे िोंडाि लगाम घेऊन, हखांकाळून आपल्या पत्नीला
पाठीवर घेऊन हिला बांहदस्ि मिालाि हफरहविो, त्याच
पविणीहनहमत्त मी िे मांडु ण के ले आिे.' िे िडाखेबदां उत्तर ऐकून
राजािी मनोमन शरमला.'
िी गोष्ट साांगनू िाम्रमख
ु वानर त्या मगराला म्िणाला, 'राजा
नदां व प्रधान वररुची याच्ां याप्रमाणे िू आपली बद्ध
ु ी बायकोकडे
गिाण िर टाकली आिेसच, पण त्याहशवाय िू सैल हजभेचा
आिेस, म्िणनू िर आपल्या मख
ू ि बायकोच्या िट्टाखािर िू मला
मारण्याचा कट रचलास, पण नको िेव्िा िोंड उघडून, िू स्विःच्या
कटाचा फज्जा उडवनू हदलास. म्िटलांच आिे ना?आत्मनो मख
ु दोर्ेण बध्यन्िे शक
ु साररकाः ।
बकास्ित्र न बध्यन्िे मौनां सवािथिसाधनम् ॥
([सवाांसमक्ष मधरु बोलण्याच्या] आपल्या मख
ु दोर्ामळ
ु े
पोपट व मैना बांधनाि [हपांजऱ्याि] पडिाि, पण िेच बगळे मात्र
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[िसे न के ल्यामळ
ु े ] पकडले जाि नािीि. म्िणनू न बोलणे िेच
कुठलेिी काम साधण्याचे मख्ु य साधन आिे.)
िाम्रमख
ु वानर पढु े म्िणाला, 'िे मख
ू ि मगरा, वाघाचे कािडे
मोठ्या कौशल्याने अांगावर चढहवल्याने ज्या गाढवाचा चाांगला
जम बसला िोिा, त्याने नको िेव्िा आवाज काढल्यामळ
ु े च त्याचा
नाश झाला ना?' यावर िी काय गोष्ट आिे?' असे त्या मगराने
हवचारले आहण त्या वानराने त्याला िी गोष्ट साांगणे सरू
ु के ले-
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गोष्ट चोपन्नार्ी
िोठे पणाचे सोंग घातक ठरते,
िरा पाऊल घसरल्यास िरण ओढर्ते.
एका गावी 'शद्ध
ु पट' नावाचा एक कांजर्ू व लच्ु चा परीट रािाि
िोिा. िो हदवसा आपल्या गाढवाकडून भरपरू काम करून घेई, पण
त्याला चारापाणी घालिाना मात्र िाि आखडिा घेई. अखेर त्याने
एका वाघाचे कािडे हमळहवले. िे कािडे िो त्या गाढवाच्या
अगां ावर चपखलपणे बसवी आहण रात्रीच्या वेळी त्याला
दसु ऱ्याच्या शेिाि सोडून देई. त्यामळ
ु े त्या नकली वाघाला खरे
समजनू शेिािील झोपड्याांमध्ये रािणारे , हपकाांचे पिारे करी
घाबरून आपापल्या झोपड्याच
ां ी दारे बदां करून घेऊन आि बसि.
असे िोऊ लागल्याने त्या गाढवाला रात्रभर शेिािले धान्याचे रोप
भरपरू खायला हमळे . पिाट िोिाच िो परीट त्याला घरी घेऊन जाई
व त्याच्या अगां ावरचे कािडे काढून ठे वी.
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त्या नकली वाघाची अशा िऱ्िेने बरे च हदवस चांगळ झाली
आहण त्याची प्रकृिीिी सधु ारू लागली. पण एके रात्री िो
हनत्याप्रमाणे शेिाि चरि असिा, त्याला कुठूनिरी गाढहवणीचे
ओरडणे ऐकू आले. त्याबरोबर हिच्या सादेला प्रहिसाद
देण्यासाठी, वाघाच्या कािड्यािले िे गाढविी आपल्या भसाड्या
आवाजाि 'आॉँऽ आॉँऽ आॉँऽ' असे ओरडू लागले. त्यामळ
ु े त्याचे
खरे रूप उघडे झाले आहण शेिाच्या रखवालदाराांनी काठ्याांचा
बेदम मार देऊन त्याला ठार के ले.'
िी गोष्ट साांगनू िो िाम्रमख
ु वानर त्या मगराला म्िणाला,
'घेिलेले सोंग के व्िािरी उघडकीस येिेच येिे. माझा एक परमहमत्र
म्िणनू िू घेिलेले सोंगिी आिा असेच उघडे पडले असल्याने
यापढु े िू माझ्याकडे चक
ु ू निी येऊ नकोस. एवढे साांगनू िी जर िू
आलास, िर त्या शामलक नावाच्या कोडग्या जावयाला जसे
त्याच्या सासऱ्याने िाकलनू हदले, िसेच मलािी िझ्ु या बाबिीि
करावे लागेल.' यावर 'िे कसे?' अशी पच्ृ छा त्या मगराने के ली
असिा िाम्रमख
ु म्िणाला, 'ऐक395
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गोष्ट पंचार्न्नार्ी
ज्याला स्र्ाजभिान नसे, त्याच्या किरेत लार् बसे.
हवकण्टक नावाच्या नगरीि 'ईश्वर' नावाचा एक मध्यम
पररहस्थिीिील गिृ स्थ रािाि िोिा. एकदा त्याचे चारिी जावई
त्याच्याकडे पािुणे म्िणनू आले. ईश्वर व त्याची पत्नी याांनी त्याांचे
चागां ले आगिस्वागि के ले व त्याांना जेवख
ू ाऊ घािले. पण परु िे
सिा महिने िोऊन गेले िरी िे जाण्याचे नाव काढीनाि. िेव्िा ईश्वर
आपल्या बायकोला म्िणाला, 'आपले जावई भलिेच हचवट
आिेि. त्याांचा अपमान के ल्याहशवाय िे हनघनू जाणार नािीि.
म्िणनू आज जेवणाच्या वेळी िू त्याांना पाय धवु ायला पाणी देऊ
नकोस.' बायकोने िी सचू ना अांमलाि आणिाच फक्त मोठा जावई
िेवढा रागाने हनघनू गेला.
दसु ऱ्या हदवशी त्या गिृ स्थाच्या सचू नेवरून त्याच्या बायकोने
उरलेल्या हिघा जावयाांना बसायला अगदी लिान पाट हदले. िेव्िा
क्रमाांक दोनचा जावई डोक्याि राख घालनू घरी हनघनू गेला.
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हिसऱ्या हदवशी सासनू े पिीच्या सचू नेनसु ार त्या उरलेल्या
दोन जावयाांना िाटाांि आदल्या हदवशीचे उरलेले हशळे अन्न
वाढले. त्यामळ
ु े हिसऱ्या क्रमाांकाच्या जावयाच्या रोमारोमाि
अगां ार फुलला आहण पाय आदळीि आपटीि िोिी हनघनू गेला.
उरलेला चौथा जावई मात्र कुठलाच अपमान मनाला लावनू घेि
नसल्याचे पािून, सासऱ्याने त्याला गचाडां ी देऊन घालवनू लावला.
िाम्रमख
ु िी गोष्ट पणू ि करिो न करिो िोच समद्रु ािला एक
प्राणी नहजकच्या हकनारी आला आहण त्या मगराला उद्देशनू
म्िणाला, 'मगरमामा, त्या जाांभळ
ू खाऊ वानराचे गोड काळीज
आणनू देण्याचे वचन देऊन िम्ु िी घरािनू बािेर पडल्याला बराच
वेळ झाला िरी परि आला नािीि, िेव्िा िमु चे आिा बायकोवर
प्रेम उरले नािी, असा समज करून घेऊन मगरमामींनी देिान्ि करून
घेिला.'
िे वत्तृ ऐकून िो मगर मोठ्याने रडि रडि म्िणाला, 'अरे रे!
हकिी ददु वै ी मी! म्िटलांच आिे ना?397
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मािा यस्य गिृ े नाहस्ि भायाि च हप्रयवाहदनी ।
अरण्यां िेन गन्िव्यां यथारण्यां िथा गिृ म् ।
(ज्याच्या घराि आई व गोड बोलणारी पत्नी नसिे, त्याने
बेशक अरण्याि जावे, कारण त्याच्या दृष्टीने अरण्य व घर िी
सारखीच असिाि.)
याप्रमाणे रडिा रडिा मधेच 'आिा मी काय करू?' असा प्रश्न
त्याने िाम्रमख
ु ाला हवचारला असिा िो म्िणाला, 'अरे मख
ू ाि, हजने
िल
ु ा िझ्ु या हमत्राला कपटाने मारण्याचा सल्ला हदला व िल
ु ा घरी
परिायला जर उशीर िोिाच सांशयाने ग्रासनू हजने देिान्ि करून
घेिला अशा स्त्रीला काय बायको म्िणायचां? म्िटलांच आिे ना?
या भायाि दष्टु चररिा सििां कलिहप्रया ।
भायािरूपेण सा ज्ञेया हवदग्धैदािरुणा जरा ॥
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(जी बायको वाईट वागणक
ु ीची असनू नेिमी भाांडण करण्याि
गोडी मानणारी असिे, िी बायको नसनू बायकोच्या रूपाने
अविरलेली पण वद्धृ पण आणणारी एक ब्यादच असिे.)
मगर म्िणाला, 'िू म्िणिोस िो मद्दु ा जरा बाजल
ू ा ठे व.ू पण
बायकोपरी बायको गेली आहण िझ्ु यासारख्याशी असलेली मैत्रीिी
सपां ष्टु ाि आली. िेव्िा आिा मी काय करू? कारण माझी गि त्या
गोष्टीिल्या शेिकऱ्याच्या बायकोसारखी झाली आिे.'
यावर म्िणजे कशी?' अशी पच्ृ छा त्या वानराने के ली असिा
िो मगर साांगू लागला-
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गोष्ट छप्पन्नार्ी
घातक्याचे शस्त्र दुधारी,
ते दुसऱ्याबरोबर धन्याचािी घात करी.
एक सख
ु वस्िू पण अशक्त व गरीब स्वभावाचा शेिकरी िोिा.
त्याची बायको एका हपळदार शरीराच्या व देखण्या भामट्यावर
भाळली आहण त्याने हिला लग्नाचे वचन हदल्याने, एका पिाटे
दागदाहगने, पैसे व कपडेलत्ते याांसि त्याच्यासांगे पळून जाऊ
लागली.
रस्िा चालिा चालिा सकाळ झाली आहण त्याांना वाटेि एक
नदी लागली. िेव्िा िो भामटा हिला म्िणाला, 'लाडके , िू बरोबर
आणलेल्या बोचक्यािले मौल्यवान कपडे व दागदाहगने हभजनू
खराब िोऊ नयेि म्िणनू , िे बोचके मी अगोदर नदीच्या पैलिीरावर
नेऊन ठे विो आहण मग िल
ु ा उचलनू नेण्याकररिा परि इकडे येिो.'
त्याप्रमाणे दागदाहगने, पैसे व मौल्यवान कपडे असलेले
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आपल्याजवळचे बोचके हिने त्याच्या िवाली के ले. िे िािी येिाच
िो नदी पार करून पलीकडे गेला व मोठ्याने ओरडून हिला
म्िणाला, 'या उिारवयाििी लग्नाच्या नवऱ्याला सोडून
माझ्यासारख्या अनोळखी माणसाशी लग्न करायला ियार झालेली
ि,ू उद्या माझ्यािीपेक्षा िरुण व देखणा माणसू आढळल्यास
त्याच्याबरोबर पळून कशावरून जाणार नािीस? िेव्िा िझ्ु याशी
लग्न करायला मी काय मख
ू ि आिे?' एवढेच िो भामटा म्िणाला
आहण त्या बोचक्यासि हनघनू गेला.
या प्रकाराने डोके सन्ु न झाल्यामळ
ु े नदीकाठच्या वाळवटां ाि
बसनू 'आिा पढु े काय करायचे?' या गोष्टीचा िी हवचार करू
लागली. इिक्याि िोंडाि मासां खडां धरलेली एक कोल्िी हिथे
आली. नदीकाठच्या उथळ पाण्याि एक मोठा मासा आल्याचे
पािून, त्याला पकडण्यासाठी हिने िोंडािला माांसखांड वाळवांटाि
ठे वनू त्याच्याकडे धाव घेिली. पण त्यामळ
ु े िो मासा घाबरून
खोल पाण्याि हनघनू गेला आहण इकडे िो वाळवांटाि ठे वलेला
माांसाचा िक
ु डा एक हगधाडाने लाांबवला.
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यामळ
ु े क्रुद्ध झालेली िी कोल्िी त्या माांसखांडासि उडि
चाललेल्या हगधाडाकडे रागाने बघि राहिली असिा, िी बाई
हिला म्िणाली, 'िे कोल्िे, िोंडािला िक्काचा मासां खडां इथे टाकून
त्या बेभरांवशाच्या माशामागे धावणारी आहण अखेर त्या दोघाांनािी
गमावनू बसणारी िू हकिी मख
ू ि आिेस?' यावर त्या फटकळ
कोल्िीने त्या बाईला प्रश्न के ला, 'काय ग, लग्नाच्या िक्काच्या
नवऱ्याला सोडून, त्या अनोळखी माणसाच्या नादी लागलेली
आहण अखेर नवरा व िो हप्रयकर याांच्याबरोबरच पैसा, दागदाहगने,
कपडेलत्ते आहण अब्रू याांना गमावनू बसलेली िू शिाणी का?' िो
मगर िी गोष्ट पणू ि करिो न करिो, िोच समद्रु ािनू दसु रा एक प्राणी
त्या हकनाऱ्यापाशी आला व त्या मगराला म्िणाला, 'मगरमामा,
एका आडदाांड मगराने िमु चे घर बळकावले आिे.'
िी दसु री वाईट बािमी कानी पडिाच, िो मगर एकदम ििाश
िोऊन त्या वानराला म्िणाला, 'िाम्रमख
ु ा, मी आयष्ु यािनू परु िा
उठलो! सांकट िे कधी एकटेदक
ु टे येि नािी, िेच खरे . आिा या
पररहस्थिीिनू मला िझ्ु यासारख्या सज्जनाचा उपदेशच िारू
शके ल.'
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िाम्रमख
ु म्िणाला, 'िे मख
ू ि मगरा, सज्जनाच
ां ा उपदेश िा फक्त
त्या उपदेशाप्रमणे वागणाऱ्याांनाच िारक ठरिो. िझ्ु यासारख्या
चांचलाांना नव्िे. िझ्ु यासारखे चांचल व मख
ू ि लोक गळ्याि घांटा
बाधां लेल्या त्या मख
ू ि उांटाप्रमाणे स्विःच स्विःचा नाश करून
घेिाि.' यावर 'िो कसा?' असा प्रश्न त्या मगराने के ला असिा
िाम्रमख
ु वानर त्याला म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट सत्तार्न्नार्ी
िो सज्िनांचा उपदेश अव्िेरी, तो स्र्तःचेच नुकसान करी.
उज्ज्वलक नावाचा एक सिु ार बािेरगावी चालला असिा,
त्याला वाटेि लागलेल्या झाडीि एक उांटीण व्यायलेली
आढळली. हिला व हिच्या हपल्लाला घेऊन िो घरी गेला व त्याने
त्याचां ा चागां ला साभां ाळ के ला. हपल्लाच्या गळ्याि त्याने एक घटां ा
बाांधली.
त्या उांहटणीच्या दधु ावर त्याला पैसा हमळू लागिाच, त्याने
िात्परु िे कजि काढून आणखी कािी उांट-उांहटणी खरे दी के ल्या.
उांहटणीचे दधू व त्याांना िोणारी हपल्ले िो हवकी व पैसे हमळवी.
एरव्िी त्याचे उांट व उांहटणी चरण्यासाठी वनाि नेऊन सोडी. हिथे िे
एकत्रपणे चरि. गळ्याि घटां ा बाधां लेले हपल्लू िेवढे आपण
इिराांपेक्षा कुणी हवशेर् आिोि, अशा िाठ्याने इिराांपासनू दरु रािून
चरे .
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'िू असा एकटा चरि रािू नकोस,' असा उपदेश त्याला कािी
सज्ञू व सज्जन उांटउांहटणींनी अनेक वेळा के ला. पण त्याांच्याकडे
त्याने दल
ु िक्ष के ले. अखेर एके हदवशी सांध्याकाळी िे सवि उांटउांहटणी वनािनू घराकडे चालले असिा, मद्दु ाम मागे राहिलेल्या त्या
घांटाधारी गहविष्ठ हपल्लाला एका हसांिाने फाडून खाल्ले.' िी गोष्ट
सागां नू िाम्रमख
ु वानर म्िणाला, 'िे मगरा, त्या उांटाच्या
हपल्लाप्रमाणेच ििू ी मक
ू ि आिेस. म्िणनु मी िल
ु ा उपदेश करणार
नािी.'
िो मगर म्िणाला, 'िाम्रमख
ु ा, मी मख
ू ि आिे, वाईट आिे, िे
िर खरे च! पण चागां ल्याशी कुणीिी चागां ले वागिो. वाईटाशीिी जो
चाांगला वागिो, त्यालाच सज्जन म्िटले जािे ना? मग िू एक
सज्जन असल्यामळ
ु े मी माझे घर परि कसे हमळवू या बाबिीि
मला मागिदशिन कर.'
यावर िाम्रमख
ु म्िणाला, 'आिा िू माझा हपच्छाच परु हवला
आिेस िर सागां िो. प्राप् पररहस्थिीि िू िझु े घर बळकावनू
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बसलेल्या त्या दाांडगट मगराशी ििां यद्ध
ु करून व त्याचा पराभव
करून त्याला िाकलनू दे. कारण म्िटलांच आिे उत्तमां प्रहणपािेन शरू ां भेदने योजयेि् ।
नीचमल्पप्रदादेन समशहक्तां पराक्रमैः ॥
(जो श्रेष्ठ असेल त्याच्यापढु े िाि जोडून, जो पराक्रमी असेल
त्याच्या बाबिीि भेदनीिीचा अवलांब करून, नीच असेल त्याला
थोडीफार लाच देऊन, िर िोडीस िोड असलेल्यानां ा पराक्रम
दाखवनू आपले काम साधावे.)
याप्रमाणे साांगनू शेवटी िो वानर म्िणाला, 'िे मगरा,
मिाचिरु रक नावाच्या एका कोल्ह्याने याच ित्रां ाचा वापर करून,
एक मेलेला ित्ती आपल्या एकट्याच्या पदराि पाडून घेिला.'
'िो कसा काय?' असे त्या मगराने हवचारले असिा िाम्रमख
ु
म्िणाला, 'त्याचां असां झालां-
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गोष्ट अठ्ठार्न्नार्ी
काळ पािून उपाय योिार्े
आजण आपले घोडे जर्ियाकडे दौडर्ार्े.
मिाचिरु क नावाच्या एका कोल्ह्याला वनाि हिडां ि असिा,
एक मेलेला ित्ती आढळला. 'िा ित्ती आपल्याला एकट्यालाच
खायला हमळावा,' यासाठीच्या उपायाचा िो हवचार करीि
असिानाच त्या हठकाणी एक हसांि आला. त्याला पािून िो मोठ्या
नम्रिेनां म्िणाला, 'दसु ऱ्याने मारलेले वा स्विःिून मेलेले श्वापद
मिाराज कधी खाि नािीि. िरीिी जर त्याांना फारच भक
ू लागलेली
असली, िर त्याांना यथेच्छ िाि मारिा यावा, यासाठी मी या मिृ
ित्तीची राखण करीि बसलो िोिो.' त्याचे िे बोलणे ऐकून िो हसिां
म्िणाला, 'चिरु का, िझु ां म्िणणां खरां आिे. शास्त्रच मळ
ु ी साांगिांवनेऽहप हसांिा मगृ माांसभक्षा बभु हु क्षिा नैव िणृ ां चरहन्ि ।
एवां कुलीना व्यसनाहभभिू ा न नीहिमागां पररलङ्घयहन्ि ।
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(पशांचू े माांस भक्षण करून त्यावर जगणारे वनािले हसांि िे
जरी भक
ु े ने व्याकूळ झाले, िरी िे गवि खाि नािीि. िसेच जे
कुलविां असिाि, िे जरी सक
ां टाि सापडले, िरी नीिीचा मागि
सोडून वागि नािीि.)
याप्रमाणे बोलनू व 'िो ित्ती मी िल
ु ाच इनाम देि आिे,' असे
म्िणनू हसांि हिथनू हनघनू जािो न जािो िोच, एक वाघ हिथे
टपकला. 'िा वाघ या ित्तीला खाईल व त्याची िाडे िेवढी मागे
ठे वील, असा हवचार मनाि येऊन िो मिाचिरु क त्याला म्िणाला,
'वाघोबा, के वळ िमु च्याबद्दल वाटणाऱ्या आपल
ु कीपोटी, मी
िम्ु िाला एक गहु पि साांगिो. हसिां मिाराज या ित्तीची हशकार करून
नदीवर स्नानाला जािाना मला म्िणाले, 'इथे जर कुणी वाघ आला
िर त्याच्याशी गप्पा मारीि त्याला थाांबवनू ठे व. गेल्या महिन्याि
मी एक हशकार करून नदीवर स्नानाला गेलो असिा एका वाघाने
िी हशकार उष्टावली. िेव्िापासनू या वनाि एकिी वाघ हजवांि न
ठे वण्याची प्रहिज्ञा मी के ली आिे.' चिरु काचे िे बोलणे ऐकून त्या
वाघाने हिथनू पळ काढला.
नांिर आलेल्या हचवयाच्या दाढा मजबिू व धारदार असल्याने,
मिाचिरु काने त्याला िो ित्ती खाण्याचा आग्रि के ला. पण वरचे
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राठ व हचवट कािडे त्या हचवयाने फाडिाच मिाचिरु क त्याला
खोटेच म्िणाला, 'हचत्तक
ू ाका, हसांि आला. पळा, पळा, पळा.'
हचवयाला िे खरे वाटून त्याने पळ काढला. त्याच्यानिां र आलेला
कोल्िा िल्ु यबळ असल्याने त्याच्याशी दोन िाि करून
मिाचिरु काने त्याला पळवनू लावला व सवडीनसु ार पण एकट्याने
त्या ित्तीला खाऊन खलास के ला.'
िी गोष्ट त्या मगराला सागां नू िाम्रमख
ु वानर त्याला म्िणाला,
'िे मगरा, िझ्ु या घराि हशरलेल्या िझ्ु या जािवाल्याशी िू शथािने
लढून त्याला पळवनू लाव. मग िल
ु ा कुणीिी त्रास देणार नािी.
कारण प्रत्येकाचे खरे पण छुपे शत्रू त्याच्या जािीिच असिाि.
म्िणनू िर परदेशाि जाऊन आलेल्या हचत्राांग नावाच्या कुत्रयाने
हिकडे त्याला िसाच आलेला अनभु व आपल्या गावकरी कुत्रयाांना
साहां गिला ना?''
'िो कसा? असा प्रश्न मगराने के ला असिा िाम्रमख
ु म्िणाला,
'ऐक-
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गोष्ट एकोणसाठार्ी
आपल्याला र्ाटे 'िा आपला असे'
पण तोच पाठीत सुरा खुपसे.
दष्ु काळामळ
ु े अन्नपाणी हमळे नासे झाल्याने 'हचत्राांग' या
नावाचा एक धाडसी कुत्रा, दष्ु काळ वगैरे नसलेल्या दरू च्या
देशािील एका गावी गेला. हिथे गेल्यावर कुणा ना कुणाच्या घराि
हशरून, िो नाना िऱ्िेचे रुचकर पदाथि खायला हमळवि असे, पण
त्या घराबािेर पडिाच त्याच्याभोविी कुत्रे जमि व त्याच्यावर
भांक
ु ू न, वा त्याला चोप देऊन िैराण करीि. अखेर आपला देशच
बरा िोिा. हिथे अन्नाच्या टांचाईमळ
ु े आपल्या जािभाईमध्ये
ां
भक
ांु ण्याचावण्याचे त्राण उरले नसल्याने आपल्याला कुणाचा िसा
त्रास नव्ििा, असा हवचार करून िो कुत्रा स्वदेशी परिला.
पददेशािुन परिल्यावर गावािल्या कुत्रयाांनी 'हचत्राांगा, परदेश
कसा काय िोिा?' असा प्रश्न त्याला के ला असिा त्याने उत्तर हदले,
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'हिकडे अन्नपाणी भरपरू आहण ईश्वरकृपेने बायकािी मांद गिीच्या
व गाफील असल्याने, कुणाच्यािी घराि हशरून मला नानािऱ्िेच्या
पदाथाांवर िाव मारिा येई. गोष्ट वाईट िी हिच की, आपले हिथले
जािभाई एकमेकाांना पाण्याि पािणारे , व परस्पराांबद्दल
शत्रत्ू वभावना ठे वणारे आिेि.'
िी गोष्ट साांगनू िाम्रमख
ु वानर त्या मगराला म्िणाला, 'िेव्िा
िझ्ु या घराि घसु लेल्या त्या िडेलिप्पी मगराचा िू नाश कर, म्िणजे
त्याि िल
ु ा सख
ु ाने राििा येईल.' त्या मगराने िसे के ले, आपले घर
परि हमळहवले व पढु ले आयष्ु य सख
ु ाि व शाांििेि घालहवले.
या गोष्टी त्या िीन राजकुमाराांना साांगनू चौर्थया िांत्राचा समारोप
करीि असिा हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'पराक्रम व धाडस िे गणु अांगी
असल्याहशवाय कुणाला वैभव प्राप् िोि नािी, आहण समजा,
योगायोगाने िे प्राप् झाले िरी, त्याला त्या कष्टप्राप् वैभवाची रुची
येि नािी. म्िटलच
ां आिे-
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अकृत्य पौरुर्ां या श्रीः हकां ियाहप सभु ोग्यया ।
जरदगवोऽहप
समश्नाहि दैवादपु गिां िणृ म् ॥
्
(पराक्रम न करिा जे वैभव प्राप् िोिे, त्याचा उपभोग घेण्याि
कसली गोडी आली आिे? िसा म्िािारा बैलसद्ध
ु ा नहशबाने
पढु ्याि येणारे गवि खाऊन हदवस ढकलिोच.)
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तंत्र पाचर्े

अपरीजक्षतकारक
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अपरीजक्षतकारक
आपल्या आश्रमािील त्या डेरेदार वक्ष
ृ ाच्या िळी अांथरण्याि
आलेल्या आसनावर बसण्याकररिा हवष्णश
ु माि येिाच, त्या िीन
राजकुमाराांनी मोठ्या नम्रपणे नमस्कार करून हवचारले, 'गरुु देव,
आज आपण पाचव्या व शेवटच्या िांत्राला सरुु वाि करणार आिाि
ना?' हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'िोय. या ित्रां ाचे नाव 'अपरीहक्षि-कारक'
म्िणजे 'न जाणिा करण्याि येणाऱ्या गोष्टींसांबांधीचे प्रकरण' असा
आिे. जे आपण प्रत्यक्ष पाहिले नािी, ऐकले नािी, आपल्याला
समजले नािी, हकांवा मळ
ु ाशी जाऊन ज्याची स्विः परीक्षा के ली
नािी, असे आपण कधीिी करू नये. िसे के ल्यास जैन यिींच्या
डोक्याि काठीचे प्रिार करून त्याच
ां े प्राण घेणाऱ्या एक अहवचारी
न्िाव्यावर जसा सळ
ु ी जाण्याचा प्रसांग ओढवला, िसा प्रसांग
ओढविो.' यावर त्या राजकुमाराांनी 'िो कसा काय?' अशी पच्ृ छा
के ली असिा, हवष्णश
ु माि म्िणाला, 'ऐका अहण त्यापासनू योग्य िो
बोध घ्या-
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गोष्ट साठार्ी
कुठल्यािी गोष्टीच्या िुळाशी िार्े,
आजण िगच योगय ते करार्े.
दहक्षणेकडील 'पाटलीपत्रु ' नगराि 'महणभद्र' नावाचा एक
व्यापारी रािाि िोिा. धद्यां ाि कमालीची खोट खावी लागल्याने,
दोन वेळच्या अन्नालािी मिाग िोण्याची वेळ त्याच्यावर आली
आहण भोविालच्या जगाि त्याची हकांमि एकदम कमी झाली. िो
स्विःशीच म्िणाला, 'अरे रे! दाररद्र्य हकिी वाईट! िे सवि गणु ानां ा
मािीमोल करून टाकिे! म्िटलांच आिे ना?शीलां शौचां क्षाहन्िदािहक्षण्यां मधरु िा कुले जन्म ।
न हवराजहन्ि हि सवे हवत्तहविीनस्य परुु र्स्य ॥
(शील, शद्ध
ु िा, क्षमा, नम्रिा, स्वभावािील गोडवा, कुलीनिा
या सवि गोष्टी धन नसलेल्या परुु र्ापाशी असल्या, िरी त्या
कुणाच्या डोळ्याांि भरि नािीि.)
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'असले अपमानकारक हजणे जगण्यापेक्षा आयष्ु याचा शेवट
करून घेिलेला काय वाईट?' अशा िऱ्िेचा हवचार महणभद्र एका
रात्री अांथरुणाि पडल्या पडल्या करीि असिा िो झोपी गेला
आहण त्याच्या स्वप्नाि एक जैन यिी येऊन त्याला म्िणाला, 'िे
महणभद्रा! िू आपल्या मनाि असे आत्मित्येचे हवचार आणू
नकोस. िझ्ु या वाडवहडलानां ी धमािसाठी जे हवपल
ु धन खचि के ले,
िेच धन माझ्या रूपाने आिा िल
ु ा दशिन देि आिे. उद्या सकाळी
याच रूपाि मी िझ्ु याकडे ' पद्महनधी' िे नाव धारण करून येईन.
िेव्िा िू माझ्या मस्िकावर काठीने एक जोरदार प्रिार कर, म्िणजे
माझे रूपाांिर एका सवु णिपिु ळ्याि िोईल. त्या पिु ळ्यािील
आवश्यक िेवढे सोने गरजेनसु ार खचि करुन, िू पन्ु िा व्यापाराि जम
बसव.' एवढे बोलनू िो जैन यिी अिां धािन पावला.
दसु ऱ्या हदवशी सकाळी स्नान वगैरे उरकून व िािी काठी
घेऊन महणभद्र त्या यिीची वाट पािाि घराच्या पढु ल्या ओसरीवर
बसला. नेमका त्याच वेळी दसु ऱ्या कािी कामाहनहमत्त एक न्िावी
त्याच्याकडे आला. िेवढ्याि पिाटे स्वप्नाि आलेला िो जैन
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यिीच पढु ल्या अांगणाि येऊन थडकला. महणभद्राने त्याला नाव
हवचारिाच त्याने आपले नाव 'पद्महनधी' आिे, असे साांगिाच,
महणभद्रने आपल्या िािािल्या काठीचा प्रिार त्याच्या मस्िकावर
के ला. त्याच क्षणी िो यिी सोन्याचा पिु ळा िोऊन जहमनीवर
कोसळला महणभद्राने त्या पिु ळ्याला उचलनू घराि नेले व
न्िाव्याने िा प्रकार इिर कुणाला साांगू नये म्िणनू त्याला मौल्यवान
कापड व धन हदले.
'याच रीिीने आपण महणभद्रापेक्षािी श्रीमांि िोऊ या,' असा
हवचार मनाि आणनू व जैन यिींना वस्त्रे दान करण्याचे आहमर्
दाकवनू , त्याने त्याांना आपल्या घरी येण्याचे आमांत्रण हदले.
त्याप्रमाणे गावािल्या मठािनू पाचपच
ां वीस जैन यिी घरी येिाच,
त्या मख
ू ि व अहवचारी न्िाव्याने खैराच्या सोट्याने त्याांची टाळकी
फोडायला सरू
ु वाि के ली. त्या अनपेहक्षि िल्ल्याि सापडलेले
कािी यिी हिथल्या हिथे मेले, िर कािी पळून गेले.
पढु े जेव्िा न्यायाधीशासमोर खटला सरू
ु झाला आहण त्या
न्िाव्याने 'आपण श्रीमांि िोण्यासाठी महणभद्राचा मागि
417

पंचतंत्र

अवलांहबला,' असे साांहगिले, िेव्िा महणभद्राला बोलावनू
न्यायमिू ीनां ी त्याच्याकडे घडलेल्या प्रकाराचा खल
ु ासा करून
घेिला. िो ऐकून न्यायमिू ी म्िणाले, 'कुठल्यािी गोष्टीच्या मळ
ु ाशी
न जािा जो अहवचाराने कृिी करिो त्याच्यावर त्या हनरपराध
मगांु साला हजवे मारणाऱ्या अहवचारी बाईवर जसा पिात्ताप
करण्याचा प्रसांग आला िसा येिो. या अहवचारी न्िाव्याला मी
अपराधाबद्दल सळ
ु ावर चढहवण्याची हशक्षा फमािहविो.'
'पण मिाराज, त्या अहवचारी बाईची व मांगु साची गोष्ट काय
आिे?' असे महणभद्राने हवचारले असिा न्यायमिू ी म्िणाले, 'ऐका-
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गोष्ट एकसष्ठार्ी
अजर्चारासारखा शत्रु जर्रळा,
ज्याने त्याला र्ारा जदला, तो बरबाद झाला.
एका गावी देवशमाि नावाचा एक ब्राह्मण, आपली पत्नी व
एक लिान मल
ू याच्ां यासि गररबीि हदवस ढकलीि िोिा. त्याने
एक मांगु सू िी पाळला िोिा. त्या उभयिा पहिपत्नींचा जर त्या
मांगु सु ावरिी जीव िोिा, िर त्याांना आपला गोहजरवाणा मल
ु गा
हकिी हप्रय असेल? बाकी स्विःचा मल
ु गा कसािी जरी असला
िरी िो 'आपला' म्िणनू आईबापाांना हप्रय असिोच. म्िटलांच
आिेकुपत्रु ोऽहप भवेि् पसांु ाां ह्रदयानन्दकारकः ।
दहु विनीिः कुरूपोऽहप मख
ू ोऽहप व्यसनी खलः ॥
(आपला मल
ु गा वाईट असो, कुरूप असो, मख
ू ि असो वा
व्यसनी हकांवा दष्टु असो, लोकाांना िो आनांददायीच वाटिो.)
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एकदा आपले मल
ू हनजले असिा िी ब्राह्मणी, आपल्या
पिीला त्याच्यावर लक्ष ठे वायला साांगनू पाणी भरण्यासाठी नदीवर
गेली. िी जािाच, आपल्या मल
ु ाला कोण काय करणार आिे, पण
हभक्षा मागण्यासाठी आपण उशीरा बािेर पडल्यास मात्र इिर
हभक्षक
ु अगोदर हभक्षा मागनू गेल्याने, आपल्या आजच्या हभक्षेवर
पररणाम िोणार आिे, असा हवचार करून िोिी घराबािेर पडला.
त्यानांिर लगेच एक सपि त्या घराि हशरला व त्या हनजलेल्या
मल
ु ाच्या हदशेने जाऊ लागला. त्या इमानी मांगु सु ाच्या लक्षाि िो
धोका येिाच, त्याने वाटेिच त्याच्याशी झजांु घेिली व त्याला
चावचावनू त्याची खाांडोळी करून टाकली. मग थकलेला िो मांगु सू
पढु ल्या उांबरठ्याि बसनू , आपल्या मालक-मालहकणीची वाट पािू
लागला.
पाणवठ्यावरून घरी येिाच, जेव्िा त्या ब्राह्मणीने त्या
मांगु सु ाचे रक्ताने माखलेले िोंड पाहिले िेव्िा या दष्टु ाने आपल्या
बाळालाच खाल्ले, असा समज झाल्याने हिचे माथे भडकले व
कमरे वरची पाण्याने भरलेली घागर त्याच्या मस्िकावर आदळून,
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हिने त्याला ठार के ले. मग घराि जािाच जेव्िा हिला खरा प्रकार
हदसला, िेव्िा हिला पिात्ताप झाला.
थोड्या वेळाने हभक्षेसि घरी आलेल्या पिीला घडलेला
प्रकार साांगनू , िी रडि रडि म्िणाली, 'मी साांगनू िी, िम्ु िी अहधक
हभक्षा हमळहवण्याच्या लोभाने घराबािेर गेलाि, म्िणनू च िा सारा
प्रकार घडला. लोभ वाईट. या अहिलोभामळ
ु े च ना, त्या
ब्राह्मणाच्या मस्िकाभोविी चक्र हफरि राहिले?' यावर त्या
ब्राह्मणाने 'िे कसे?' असे हवचारले असिा त्याची बायको म्िणाली,
'प्रकार असा झाला -
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गोष्ट बासष्ठार्ी
लोभ धरी अती, त्याच्या तोंडात पडे िाती
एका गावाि दाररद्र्याने हपडलेले चार ब्राह्मण िरुण एकमेकाांचे
हमत्र िोिे. एकदा िे एकत्र आले असिा, त्याांच्यापैकी एकजण
म्िणाला, 'आपण दररद्री असल्यामळ
ु े आपले नािेवाईकसद्ध
ु ा
आपल्याला काडीची हकांमि देि नािीि. मग इथे रािण्याि काय
अथि? म्िटलांच आिे ना? वरां वनां व्याघ्रगजाहदसेहविां जलेन िीनां बिुकण्टकाविृ म् ।
िणृ ाहन शय्या पररधानवल्कलां न बन्धमु ध्ये धनिीनजीहविम्
॥
(वाघ व ित्ती याच
ां ा बजु बजु ाट असलेले, जलिीन व
काट्याकुट्याांनी भरलेले असे अरण्य पत्करले व हिथे वल्कले नेसनू
गविाच्या हबछान्यावर पिुडलेले परवडले, पण दररद्री अवस्थेि
नािेवाईकाांमध्ये रािणे नको.)
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िे त्याचे म्िणणे पटल्यामळ
ु े नशीब काढण्यासाठी त्याांनी
आपला गाव सोडला व उज्जहयनीचा रस्िा धरला.
हिथे गेल्यावर हक्षप्रा नदीि स्नान करून व मिाांकालेश्वराचे
दशिन घेऊन िे भैरवानांद नावाच्या एका हसद्ध परुु र्ाला भेटले व
म्िणाले, 'मिाराज, आम्िाला धनप्राप्ीचा मागि दाखवा.' िे ऐकून
त्या चौघाांपैकी प्रत्येकाला एके क हसद्धीची हदव्य वाि देऊन
भैरवानदां म्िणाला, 'या वािी घेऊन िम्ु िी हिमालयाि जा व चालि
रािा. पहिली वाि हजथे पडेल हिथेच िम्ु िाला पोटाचे साधन
हमळे ल. पण िेवढ्याने िमु चे समाधान नािीच झाले, िर आणखी
पढु े जा, व दसु री वाि पडेल हिथे िम्ु िाल जे हमळे ल िे घ्या.'
मग त्या हदव्य वािी घेऊन िे चौघे हिमालयािनू जाऊ लागले
असिा, एकाच्या िािािली वाि खाली पडली. त्याने हिथे जमीन
खणनू पाहिली असिा, त्याला हिथे िाब्ां याची खाण आढळून
आली. िो म्िणाला, 'िे िाांबे हवकून मी आयष्ु यभर सख
ु ाि जगेन.
आपण सविचजण इथे थाबां नू या खाणीिल्या िाब्ां यावर पोट भरू
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या.' बाकीचे हिघे नाक मरु डून म्िणाले, 'छे ! िाांबे हवकून कािी
आपण वैभवाि रािू शकणार नािी. आम्िी पढु े जािो.'
याप्रमाणे बोलनू उरलेले हिघे पढु े चालू लागले असिा,
दसु ऱ्या िरुणाच्या िािािली वाि खाली पडली. त्याला हिथे
चाांदीची खाण सापडली. िो हिथे थाांबला. पण उरलेले दोघे
म्िणाले, 'चादां ी हवकून हवकून हकिीसे पैसे हमळणार? आम्िी पढु े
जािो.' याप्रमाणे बोलनू उरलेले दोघे थोडे पढु े जाि असिा
हिसऱ्याच्या िािािली वाि पडली. त्याला हिथे सोन्याची खाण
सापडली. िो चौर्थया साथीदाराला म्िणाला, 'िी खाण आपल्याला
दोघाांनािी वैभवाि ठे वील. मी िर इथेच थाांबिो. पण ििू ी इथेच
थाबां लेले बरे .' पण चौथा लोभी िरुण म्िणाला, 'मी आणखी पढु े
जािो. मला रत्नाांची खाण हमळे ल.'
याप्रमाणे बोलनू चौथा िरुण पढु े चालि असिा त्याच्यािी
िािािली वाि खाली पडली. पण मोठ्या आनदां ाने िो हिथली
जमीन खोदणार, िोच एक चक्र घोंगावि आले व त्याच्या
मस्िकाभोविी हफरू लागले. त्यामळ
ु े नसु िे बसनू रािण्याखेरीज
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त्याला कािीच करिा येईना. िेवढ्याि त्याचे लक्ष एका िाडकुळ्या
माणसाकडे गेले. त्या दोघाांची दृष्टादृष्ट िोिाच िो िाडकुळा माणसू
म्िणाला, 'िू रत्नाच्ां या लोभाने इकडे आलास िे बरे झाले. कारण
त्यामळ
ु े गेली एक िजार वर्े माझ्या मस्िकाभोविी हफरि असलेले
चक्र मला सोडून आिा िझ्ु या पाठीशी लागले.'
'पण असे िोण्याचे कारण काय?' असे त्या चौर्थया ब्राह्मण
िरुणाने हवचारले असिा िो िडकुळा मनष्ु य म्िणाला, 'मी पण
उज्जहयनीच्या एका हसद्ध परुु र्ाने हदलेली वाि िािी घेऊन
धनाच्या शोधाथि हिमालयाि आलो िोिो. पण िाबां े, रूपे व सोने
याांच्या खाणींवर समाधान न मानिा रत्नाांच्या शोधाथि इकडे आलो
आहण िा मल
ु ख
ू कुबेराचा असल्याने त्याने फे कलेल्या चक्रामळ
ु े
एका जागी जखडून पडलो. यापढु े जेव्िा िझ्ु यामाझ्यासारखा लोभी
मनष्ु य रत्नाांच्या शोधाथि इकडे येईल, िेव्िा िे चक्र िल
ु ा सोडून
त्याच्या मस्िकाभोविी हफरि रािील. िोपयांि माझ्याप्रमाणेच
िल
ु ािी ििानभक
ु े ने व्याकूळ अशा हस्थिीि जीिेजागिे जीवन
जगावे लागेल.' िो िाडकुळा मनष्ु य असे बोलला आहण हनघनू
गेला.
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ज्याला सोन्याची खाणी सापडली िोिी, त्या 'सवु णिहसद्धी' ने
परु े से सोने घेऊन, रत्नाांच्या शोधाथि गेलेल्या व 'चक्रधर' बनलेल्या
आपल्या हमत्राच्या येण्याची बराच वेळ वाट पाहिली. अखेर िो
त्याच्या शोधाथि हनघाला. जेव्िा मस्िकाभोविी चक्र हफरि
असलेला 'चक्रधर' त्याला आढळला व त्याच्याकडून त्याला सवि
प्रकार कळला, िेव्िा िो त्याला म्िणाला, 'हमत्रा, मी िल
ु ा
सोन्याच्या खाणीिच समाधान मानायला साांगि असिा, िू
सारासार हवचार न करिा पढु े आलास, आहण मिृ हसांिाला हजवांि
करून स्विःचा प्राणाांि करून घेणाऱ्या त्या चार अहवचारी
ब्राह्मणकुमाराांप्रमाणे स्विःचा घाि करून घेिलास.' यावर 'िो
कसा?' असा प्रश्न चक्रधराने के ला असिा सवु णिहसद्धी त्याला
म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट त्रेसष्ठार्ी
सारासार जर्चाराने अडाणीिी तरे,
तर त्याच्याभोर्ती ज्ञानीिी िरे.
एका गावाि चार ब्राह्मण हमत्र िोिे. त्याांच्यापैकी हिघे िे
वेगवेगळ्या हवद्यािां पारांगि िोिे. चौथा मात्र घरच्या कठीण
पररहस्थिीमळ
ु े अल्पहशहक्षि राहिला िोिा. पण असे असले िरी
सारासार हवचारबद्ध
ु ी मात्र त्यालाच त्या चौघाांि जास्ि िोिी.
एकदा िे हिघे ज्ञानी हमत्र आपल्या हवद्येचे चीज परराज्याि
गेल्यानेच िोईल असा हवचार करून प्रवासाला हनघाले असिा,
त्याांचा िो चौथा हमत्रिी त्याांच्यासांगे जायला हनघाला. िेव्िा त्या
हिघा हविान् हमत्रापां ैकी दोघे त्याची हनभित्सना करून त्याला
म्िणाले, 'अरे , िू अडाणी. परदेशाि िू काय उजेड पाडणार? उलट
िू आमच्यासांगे आल्याने, आम्िाला मात्र आमच्या प्राप्ीिला
कािी भाग िल
ु ा कारण नसिा द्यावा लागेल.' यावर त्या
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हिघामां धला उरलेला हिसरा त्या दोघाांना म्िणाला, 'अिो, एकिर
िा आपला हमत्र आिे. त्यािनू खरां िर िो जरी आपला हमत्र नसिा,
िरी अशी सक
ां ु हचि वत्तृ ी बाळगणां अयोग्य आिे. कारणअयां हनजः परो वेिो गणना लघचु ेिसाम् ।
उदारचररिानाां िु र्सध
ु ैर् कुटुम्बकि॥्
(िा माझा, िो परका, अशी वत्तृ ी सांकुहचि मनाच्या माणसाांची
असिे. परांिु थोर मनोवत्तृ ीची माणसे िे जगच आपले कुटुांब
असल्याचे मानिाि.)
हिसऱ्याने असा शास्त्राधार हदल्यावर िे चौघेिी एकत्रपणे
पढु ल्या मागािला लागले. चालिा चालिा िे एका रानवाटेने जाऊ
लागले असिा, त्याांना एके हठकाणी हसांिाची िाडे पडलेली
हदसली. िी पािून िे पस्ु िकी पांहडि आपापसाांि म्िणाले, 'वाः!
आपल्या हवद्येचे सामर्थयि हसद्ध करून दाखहवण्याची सधां ी कशी
अगदी चालनू आली आिे.'
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एवढे बोलनू एकाने आपल्या हवद्येच्या सिाय्याने िी सटु ी िाडे
साांधनू , त्याांचा अखांड व पणू ि असा साांगाडा बनहवला. दसु ऱ्याने त्या
सागां ाड्याि मासां व रक्त घािले व त्याला प्राणिीन हसिां बनहवले.
आिा हिसरा आपल्या मांत्रहवद्येने त्याच्याि प्राण ओिणार, िोच
कािीसा अडाणी पण सारासार हवचार असलेला चौथा त्याला
म्िणाला, 'बाबा रे , असा अहवचार करू नकोस. िो हसांि हजवांि
झाला िर आपणा चौघाांनािी फाडून खाणार नािी का?' पण मी
माझी मत्रां हवद्या वाया घालहवणार नािी,' असे ठासनू सागां नू िो
हिसरा िरूणमांत्र पटु पटु ू लागला असिा, िो चौथा िरुण एका
झाडाच्या शेंड्यावर जाऊन बसला व काय िोिे िे पािू लागला.
पण त्याच्या बोलण्याप्रमाणेच झाले. त्या हसिां ाि प्राण सांचारिाच
िो उठला आहण त्याने त्या हिघािी िरुणाांचा फडशा उडहवला. मग
िप्ृ झालेला िो हसांि हनघनू गेल्यावर, िो चौथा िरुण खाली
उिरला व घरी हनघनू गेला.
िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'हमत्रा चक्रधरा, िसां
पाििा िू चाांगला कुलवान व ज्ञानी आिेस, पण सारासार
हवचाराला सोडहचठ्ठी हदलीस म्िणनू िू असा आत्मघाि करून
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घेिलास. नसु िे पस्ु िकी ज्ञान कामी येि नािी. त्याला सारासार
हवचाराची जोड िवी. िी नव्ििी, म्िणनू च एका गावच्या चार
पस्ु िकी पहां डिानां ी स्विःची फहजिी करून घेिली ना?' यावर 'िी
कशी?' अशी पच्ृ छा चक्रधराने के ली असिा, सवु णिहसद्धी त्याला
िी गोष्ट साांगू लागला.
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गोष्ट चौसष्ठार्ी
ज्यांचे ज्ञान नुसतेच पुस्तकी, त्यांचे िसे िोई या लोकी.
एका गावािले चार ब्राह्मण िरुण हवद्यावांि िोण्यासाठी
कनोज शिरी गेले. हिथे गरू
ु कडे असलेले सवि ग्रांथ त्याांनी खोलाि न जािा - मख
ु ोदगि
ु ची परवानगी
् के ले आहण मग गरू
घेऊन, िे आपल्या गावाकडे जायला हनघाले.
चालिा चालिा रस्त्याला आणखी एक फाटा फुटलेला
त्याांना हदसला. 'आिा डाव्या रस्त्याने जायचे की उजव्या? ' असा
प्रश्न त्याच्ां यापढु े पडला. योगायोगाने त्याच वेळी डाव्या फाट्याने
बरीच माणसे एका वाण्याच्या मल
ु ाचे प्रेि नेिाना त्याांच्या दृष्टीस
पडली. त्याांना पािुन त्या चौघाांपैकी एक पढिमख
ु ि टाळी वाजवनू
म्िणाला, 'मिाजनो येन गिः स पन्थः । म्िणजे बरे च लोक
ज्यावरून जाि असिाि िोच (योग्य) मागि समजावा असां शास्त्र
साांगिां. मग िे लोक चालले आिेि, त्याांच्या पाठीमागेच जाऊ या
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की!' त्याचे िे म्िणणे बाकीच्या हिघाांनािी पटले व चौघेिी त्या
लोकाांमागोमाग स्मशानाि पोिोचले.
हिथे एक गाढव उभे िोिे. त्याला पािून दसु रा पढिमख
ू ि
आपल्या हमत्राांना म्िणाला, 'ज्या अथी प्रत्यक्ष स्मशानािसद्ध
ु ा िा
आपल्यासांगे उभा आिे त्या अथी िाच आपला हििहचांिक व
नािेवाईक आिे. कारण माझ्याजवळच्या ग्रथां ाि स्पष्टपणे साहां गिलां
आिेउत्सवे व्यसने चैव दहु भिक्षे शत्रसु ांकटे ।
राजिारे श्मशाने च यहस्िष्ठहि स बान्धवः ॥
(उत्सवप्रसगां ी, सक
ां टाि, दष्ु काळाि, शत्रपू ासनू धोका उत्पन्न
झाला असिा, राजाच्या दरबाराि; एवढेच नव्िे, िर स्मशानािसद्ध
ु ा
जो आपल्यामागे उभा राििो िोच खरा आप्.)
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आपल्या म्िणण्याच्या पष्टु ्यथि त्याने ग्रांथ उघडून िे वचन
दाखहविाच बाकीच्या हिघाांनािी त्याचे म्िणणे पटले व िे त्या
गाढवापाशी जाऊन त्याचे मोठ्या प्रेमाने लाड करू लागले.
िेवढ्याि हिथनू जलदगिीने चालेल्या उांटाला पािून व िा
प्राणी कोण आिे? - िे जाणनू घेण्यासाठी आपल्याजवळचा ग्रांथ
उघडून हिसरा शिाणा म्िणाला, 'अिो! धमिस्य त्वररिा गहिः ।
म्िणजे धमि िा कुणासाठी थाांबि नािी, असां ज्या अथी शास्त्रवचन
आिे व िे ज्या अथी या प्राण्याला लागू पडि आिे, त्या अथी िा
वेगाने चाललेला प्राणी धमिच असला पाहिजे.'
यावर चौथा शिाणा म्िणाला, 'िझु ां म्िणणां बरोबर आिे. पण
ज्या अथी माझ्याजवळच्या ग्रांथाि 'इष्टां धमेण योजयेि् । म्िणजे
'आपल्याला योग्य वा हप्रय असलेल्या गोष्टींची धमािशी सागां ड
घालावी,' असे साांहगिले आिे, त्या अथी आपण आपल्याला
अत्यिां हप्रय असलेल्या गाढवरूपी नािेवाईकाची सागां ड करून िी
या 'धमाि' च्या गळ्याि बाांधू या.' त्या शिाण्याचे िे म्िणणे
बाकीच्या हिघाांनािी पटल्याने, त्याांनी त्या गाढवाला ओढि त्या
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उांटाकडे नेले व त्याला त्या उांटाच्या गळ्याि बाांधू लागले.
िेवढ्याि गाढवाचा मालक हिथे आला आहण त्याने त्या
चौघानां ािी काठीने चोप हदल्यामळ
ु े त्यानां ी हिथनू पोबारा के ला.
पढु े वाटेि एक नदी लागली. हिला पाणी बरे च असल्याने
पैलथडी कसे जायचे - असा त्याांना प्रश्न पडला. पण त्याांच्यापैकी
एका शिाण्याच्या एका ग्रथां ाि 'आगहमष्यहि यत्पत्रां
िदस्माांस्िारहयष्यहि । (प्रसांगी जरी एका पानाचा आधार हमळाला,
िरी िे आपल्याला िारू शकिे.) िे वचन आढळले. त्याने िो
शास्त्राधार आपल्या सिकाऱ्याांना म्िणनू दाखवनू िो त्या नदीिल्या
पाण्यािनू वािाि चाललेल्या पळसाच्या पानावर बसू लागला. पण
त्या खटपटीि िो बडु ू लागला. िेव्िा दसु रा शिाणा म्िणाला,
सविनाशे समत्ु पन्ने अधां त्यजहि पहण्डिः ।
अधेन कुरुिे कायां सविनाशो हि दःु सिः ॥
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(सविनाश िोण्याचा प्रसांग आला असिा, सज्ञू अध्यािवर पाणी
सोडिो. कारण उरलेल्या अध्यािने कािीिरी कायिभाग साधिा येिो.
पण सविस्वाचा नाश असह्य िोिो.)
याप्रमाणे बोलनू व आपल्या बडु णाऱ्या सिकाऱ्याची शेंडी
पकडून, त्याने त्याचे मांडु के कापनू घेिले आहण 'चला, पणू ि
हमत्रालाच कािी मक
ु ावे लागले नािी,' असे म्िणनू िो व त्याचे दोन
सिकारी कसेिरी पढु े प्रवास करू लागले.
मग िे मांडु के हवधीपवू िक जाळून िे हिघे वाटेला लागलेल्या
एका गावाि हशरले. त्या गावाि त्याांना िीन गावकरी भेटले.
त्याांच्यापैकी प्रत्येकाने एके काला आपापल्या घरी जेवायला
बोलावले. त्याांच्यापैकी एकासाठी यजमानाने बायकोला शेवया
करायला साहां गिल्या. पानाि शेवयाच
ां े लाबां लाबां धागे पाििाच
त्या पािुण्या पांहडिाला 'दीघिसत्रू ी हवनश्यहि ।' िे शास्त्रवचन
आठवले. वास्िहवक त्या शास्त्रवचनाचा अथि 'कुठल्यािी कामाि
हदरांगाई करणारा नाश पाविो' असा िोिा. पण त्या शिाण्याने या
435

पंचतंत्र

वचनाचा अथि 'लाांब धागे ज्याच्याकडे असिाि िो नाश पाविो.'
असा घेिला व िो पानावरून पळून गेला.
दसु रा 'शिाणा' ज्याच्या घरी गेला िोिा त्याची बायको माांडे
करीि िोिी. हवस्िवाि पटकन् फुगनू मोठे िोणारे माांडे पािून त्या
शिाण्याला एक शास्त्रवचन आठवलां अहि हवस्िारहवस्िीणां न िद्भवेि् हचरायर्ु म् ।
(ज्याचा वेगाने हवस्िार िोिो िे लवकर नाश पाविे.)
'मग िे असले अन्न खाण्याि काय अथि?' - असे म्िणनू िोिी
रात्रीच्या अधां ारािनू पळून गेला.
हिसरा पस्ु िकी पांहडि ज्या घरी गेला, त्याच्या पानाि
यजमाहनणीने आबां ोळी वाढली िोिी. हिला पडलेली हछद्रे पािून
िो यजमानाला म्िणाला, 'अिो मिाराज, शास्त्राि स्पष्टपणे
साहां गिलां आिे की, 'हछद्रेष्वनथाि बिुलीभवहन्ि ।' म्िणजे एखाद्या
गोष्टीला एकदा हछद्रे पडली की त्या हछद्राांमधनू सांकटपरांपरा सरू
ु
436

पंचतंत्र

िोिे. सदऱ्याला एक भोक पडले की, िो फाटू लागिो. नौके च्या
िळाशी एक हछद्र पडले िरी, िी बडु ू लागिे. पण या आांबोळीला
िर शेकडो हछद्रे आिेि. िेव्िा अनेक सांकटाांना कारणीभिू िोणारी
िी आांबोळी मी कशी खाऊ?' असे म्िणनू िोिी पस्ु िकी पांहडि
उपाशी पोटी हनघनू गेला.'
िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी चक्रधराला म्िणाला, 'म्िणनू मी
म्िणालो, नसु िी हवित्ता उपयोगाची नािी. व्यविारबद्ध
ु ीिी िवी.'
यावर चक्रधर बोलू लागला, 'या सगळ्या दैवाच्या गोष्टी
आिेि. म्िणनू िर शिबद्ध
ु ी व सिस्त्रबद्ध
ु ी िे मासे त्या कोळ्याच्या
िािी लागले आहण िे बेडूक जोडपे मात्र सामान्यबद्ध
ु ीचे असनू िी
सख
ु ाि राहिले.' िे ऐकून सवु णिहसद्धाने 'िे कसे?' असे हवचारले
असिा चक्रधर म्िणाला, 'नीट ऐक-
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गोष्ट पासष्ठार्ी
र्ाचार्ीर के र्ळ बेत करती, पण कृतीर्ीर ते तडीस नेती.
एका िळ्याि रािणारा 'एकबद्ध
ु ी' नावाचा हवचारी बेडूक
आहण 'शिबद्ध
ु ी' व 'सिस्त्रबद्ध
ु ी' िे दोन हविान मासे, एके हदवशी
काठावरच्या उथळ पाण्याि हशळोप्याच्या गप्पा मारीि असिा,
जवळच्याच रस्त्याने जाणाऱ्या दोन कोळ्याांनी त्यानां ा पाहिले. 'िे
मासे आपण उद्या पकडून नेऊ,' असे बोलनू िे कोळी हनघनू गेले.
पण घाबरलेल्या एकबद्ध
ु ी बेडकाने त्या माशाांना हवचारले, 'ऐकलेि
ना, िे काय बोलले िे? आिा िे जरी िम्ु िा माशानां ा पकडायला
नेणार असले, िरी िम्ु िीिी माझे हमत्रच ना? हशवाय मासे
पकडिाना त्याांना िळे िडु वावे लागणार असल्याने त्याांच्या
पायाखाली सापडून मी वा माझी पत्नी हचरडलो गेलो िर? िेव्िा
आिाच आपल्याला एखादा मागि शोधनू काढला पाहिजे.' यावर
सिस्त्रबद्ध
ु ी म्िणाला, 'िे पिा, एकबद्ध
ु ी, दष्टु ाच
ां े सगळे च बेि कािी
िडीस जाि नािीि. त्यािनू समजा िे खरोखरच आले, िरी
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माझ्यासारखा बहु द्धवांि त्या सांकटािनू सिीसलामि सटु ण्याचा मागि
शोधनू काढील आहण स्विःप्रमाणेच इिराांनािी वाचवील.'
त्याचे िे बोलणे ऐकून शिबद्ध
ु ी त्या बेडकाला म्िणाला,
'हमत्रा, अरे सिस्त्रबद्ध
ु ी जे बोलिोय िे खरे आिे. त्याच्यामाझ्यासारख्या बहु द्धवांिाांना या जगाि अशक्य िे काय
आिे?बद्ध
ु ीच्या सामर्थयािवरच त्या चाणक्याने शस्त्रास्त्रानां ी ससु ज्ज
अशा नांदाचा नाश के ला ना? बद्ध
ु ीचा प्रभाव असा आिे कीन यत्राहस्ि गहिवाियो रश्मीनाां च हववस्विः ।
ित्राहप प्रहवशत्याशु बहु द्धबिहु द्धमिाां सदा ॥
(हजथे वाय,ु सयू ि हकांवा सयू िहकरणे याच
ां ािी प्रवेश िोऊ शकि
नािी, अशा हठकाणी बहु द्धमांिाांची बद्ध
ु ी के व्िािी झटकन प्रवेश करू
शकिे.)
यावर एकबद्ध
ु ी बेडूक त्या दोघानां ा म्िणाला, 'देवाने मला जरी
िमु च्याएवढी बद्ध
ु ी हदली नसली, िरी थोडीफार व्यविारबद्ध
ु ी मात्र
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हदली आिे. त्यामळ
ु े मी आत्ताच माझ्या सौभाग्यविीसि दसु ऱ्या
एखाद्या सरु हक्षि जलाशयाि जािो.' एकबद्ध
ु ी असे बोलला आहण
शिबद्ध
ु ी व सिस्त्रबद्ध
ु ी आपल्या हभत्रेपणाला िसि आिेि, या
गोष्टीकडे दल
ु िक्ष करून, दसु ऱ्या एका हवहिरीच्या आश्रयाला गेला.
दसु ऱ्या हदवशी दोघेिी कोळी आले आहण शिबद्ध
ु ी व
सिस्त्रबद्ध
ु ी याच्ां यासि त्या िळ्यािल्या सवि माशानां ा पकडून िे घरी
जाऊ लागले.
अशा िऱ्िेनां िे कोळी त्या हवहिरीजवळून चालले असिा,
हवहिरीच्या काठावर आरामाि बसलेला एकबद्ध
ु ी बेडूक आपल्या
बायकोचे हिकडे लक्ष वेधनू हिला म्िणाला, 'बहघिलेस ना?
बहु द्धवान शिबद्ध
ु ीला एक कोळी डोक्यावरून नेि आिे,
मिाबहु द्धवान सिस्त्रबद्ध
ु ीला दसु रा कोळी िािाि उलटा लोंबकळि
नेि आिे, आहण िा एकबद्ध
ु ी मात्र बायकोसांगे या हवहिरीि सख
ु ाि
गप्पा मारीि आिे.' िी गोष्ट सागां नू चक्रधर म्िणाला, 'हमत्रा
सवु णिहसद्धी, िेव्िा या सवि दैवाधीन गोष्टी आिेि.'
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यावर सवु णिहसद्धाने उत्तर हदले, 'दैव कसले कपाळाचे! िा त्या
माशाांचा अहिशिाणपणा त्याांना नडला. 'मामा, त्या पिारे कऱ्याने
िा िमु चा सन्मान िमु च्या गोड गाण्याबद्दल के ला ना?' असे जे त्या
कोल्ह्याने त्या गाढवाला उपरोधाने हवचारले, िे त्या गाढवाने
अहिशिाणपणाने स्विःवर सक
ां ट ओढवनू घेिले म्िणनू च ना?' िे
ऐकून 'िी गोष्ट काय आिे?' अशी हवचारणा चक्रधराने करिाच
सवु णिहसद्धी त्याला िी गोष्ट साांगू लागला-
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गोष्ट सिासष्ठार्ी
िो िोठे पणाच्या भ्रिात रािी,
त्याच्यार्र रडण्याची पाळी येई.
एक धोबी आपल्या 'उद्धि' नावाच्या गाढवाकडून हदवसभर
ओझी वािण्याचे काम करून घेई आहण रात्री िो त्याला गावाबािेर
चरायला सोडून देई. रात्रभर गवि, नािीिर कुणा ना कुणाच्या
शेिािली धान्याची रोपे पोटभर खाऊन झाल्यावर, पिाटे पिाटे िे
गाढव आपल्या घरी जाई. या रात्रीच्या भ्रमिां ीि त्याची एका
कोल्ह्याशी ओळख झाली.
एके रात्री पनु वेचे हपठूर चाांदणे पडले असिाना िे गाढव
म्िणाले, 'कोल्िोबा, या चादां ण्यामळ
ु े मन कसे प्रफुल्लीि झाले
आिे. मी थोडा वेळ गाऊ का?'
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कोल्िा म्िणाला, 'मामा, िम्ु िी आहण गाणार? म्िणजे प्रलयच
थडकला म्िणायचा!'
'का रे ! मला गाण्याची माहििी नािी, असे का िल
ु ा वाटिे?'
असा प्रश्न हवचारून िे गाढव स्वर हकिी, सप्के हकिी व राग हकिी
वगैरे महििी देऊन, त्या कोल्ह्याला म्िणाले, 'आिा िरी माझ्या
रागदारीच्या ज्ञानाबद्दल िझ्ु या मनाि सश
ां य उरला नािी ना?'
कोल्िा म्िणाला, 'नसु िे ज्ञान असणे वेगळे आहण गाण्याचा
आवाज वेगळा. त्यािनू कुणी, कुठे व कसे वागायचे याबद्दल
मागिदशिक असे कािी हनयम आिेि. उदािरणच द्यायचां झालां िर कासयक्त
ु स्त्यजेि् चौयां हनद्रालि
ु ैव चौररकाम् ।
हजव्िालौल्यां रुजाक्रान्िो जीहविां योऽत्र वाञ्छहि ॥
(या जगाि सरु ळीिपणे जगण्याची इच्छा असेल िर, खोकला
झालेल्याने व जो झोपाळू आिे त्याने चोरी करण्याच्या फांदाि पडू
नये व रोगग्रस्िाने हजभेचे चोचले परु वू नयेि.)'
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िो कोल्िा पढु े म्िणाला, 'खोकला झालेला जर कोणी चोरी
करायला गेला आहण चोरी करिा करिा, जर का त्याला खोकला
आला, िर ज्याप्रमाणे घरमालकाकडून मार खाण्याचा प्रसांग येईल,
त्याचप्रमाणे िम्ु िी जर या रात्रीच्या वेळी गाऊ लागलाि, िर
ज्याच्या शेिािली कोवळी कणसे आपण चोरून खाि आिोि, िो
शेिकरी जागा िोईल, आहण आपणा दोघाांनािी चोप देईल.'
गाढव म्िणाले, 'कोल्िोबा, िू अगदीच अरहसक कसा रे ? िो
स्मशानाि रािणारा रुक्ष मनोवत्तृ ीचा शांकर, जर त्या रावणाने
सक
ु वलेल्या स्नायांपू ासनू ियार के लेल्या िांिवु ाद्यािनू रागदारीचे
मधरु स्वर काढिाच त्याच्यावर प्रसन्न झाला, िर माझे गोड गाणे
ऐकून, त्या शेिाची रखवाली करणारा माणसू मला मारणे शक्य
आिे का? उलट िो माझा सन्मानच करील.'
िा आपले ऐकण्याचे लक्षण हदसि नािीसे पािुन िो कोल्िोबा
त्या शेिाच्या कांु पणाबािेर पडून दरू उभा राहिला आहण त्या
गाढवाने हटपेि गायला प्रारांभ के ला. त्याबरोबर त्या शेिाच्या जाग्या
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झालेल्या राखणदाराने त्याला बेदम मार हदला. त्या माराने िे गाढव
मच्ू छाि येऊन जहमनीवर कोसळिाच, त्या राखणदाराने त्याच्या
गळ्याि दोरखडां ाने एक उखळ बाधां ले.
एवढे करून िो पिारे करी आपल्या झोपडीि जािाच, शद्ध
ु ीवर
आलेले िे गाढव, व गळ्याि बाांधण्याि आलेल्या उखळासि
कसेबसे घराकडे जाऊ लागले. िेव्िा दरू उभा राहिलेला कोल्िा
त्याला म्िणाला, 'गाढवमामा, िमु च्या हदव्य गायनावर बेिद्द खर्ू
िोऊन त्या पिारे कऱ्याने िमु च्या सन्मानाथि िा 'भव्य मणी' िमु च्या
गळ्याि बाांधला का?' पण लाजेने चरू झालेले िे गाढव एकिी शब्द
न बोलिा हनघनू गेले.
िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'चक्रधरा, िो कोल्िा
हििाचे सागां ि असिानािी िे न ऐकल्यामळ
ु े जसे त्या गाढवाच्या
गळ्याि उखळाचे लोढणे पडले, िसेच ििू ी माझे न ऐकल्यामळ
ु ेच
िे चक्र िझ्ु या पाठीशी कायमचे लागले.'
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चक्रधर म्िणाला, 'हमत्रा, िझु े म्िणणे मला आिा पटले.
ज्याला सारासार हवचार नसिो, िो त्या मांथरक कोष्ट्यासारखा
स्विःच स्विःच्या नाशाला कारणीभिू ठरिो.'
'िो कसा काय?' असा प्रश्न सवु णिहसद्धीने के ला असिा
चक्रधर म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट सदुसष्ठार्ी
स्र्तःचे ज्याला 'डोके ' नािी,
तो िृत नसला तरी जिर्ंतिी नािी.
एका गावाि मांथरक नावाचा कोष्टी रािाि िोिा. ज्या
िािमागावर साड्यालगु डी बनवनू त्या बाजाराि हवकून िो आपला
व आपल्या कुटुांबाचा चररिाथि चालवी, िो मागच एकदा
मोडल्याने, नवा माग बनहवण्यासाठी लागणाऱ्या लाकडाकररिा
त्याने समद्रु काठचा एक हशसवी वक्ष
ृ िोडण्याचे ठरहवले. त्याप्रमाणे
कुऱ्िाड घेऊन त्या वक्ष
ृ ाकडे िो गेला असिा, त्या वक्ष
ृ ावर रािणारी
एक अप्सरा त्याला म्िणाली, 'िे मानवा, िू जे मागशील िे मी िल
ु ा
देईन, पण िा वक्ष
ृ िू िोडू नकोस.' यावर िो हिला म्िणाला, 'िे
अप्सरे , मी माझ्या बायकोच्या साांगण्यानसु ारच वागि असल्याने,
िझ्ु याकडे काय मागायचे, िे मी हिला हवचारिो व िे िझ्ु याकडे
येऊन मागिो.'
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याप्रमाणे बोलनू िो कोष्टी घराकडे जाऊ लागला. वाटेि
त्याला त्याचा एक न्िावी हमत्र भेटला व त्याने नक
ु िाच घडलेला
प्रकार त्याच्या कानी घािला. िेव्िा िो म्िणाला, 'अरे , त्या
अप्सरे कडे िू राज्य माग. म्िणजे िू राजा व मी िझु ा प्रधान. आपण
दोघेिी प्रजेचे जास्िीिजास्ि कल्याण करू व कीिी हमळव.ू त्या
अप्सरे कडे मागायची गोष्ट एवढी सोपी असिाना, िू या बाबिीि
िझ्ु या मख
ू ि बायकोचा कशाला सल्ला घेिोस? िल
ु ा स्विःच
वाटोळां करून घ्यायचां आिे काय? कारण म्िटलच
ां आिेयत्र स्त्री यत्रां हकिवो बालो यत्र प्रशासकः ।
िद् गिृ ां क्षयमायाहि भागिवो इदमब्रवीि् ॥
(हजथे स्त्री, जगु ारी वा बालक याांच्या मिानसु ार कारभार
चालिो, िे घर नाश पाविे, असे भागिवमनु ी साांगनू गेले.)
'िे कािीिी जरी असले, िरी माझ्या घराि बायकोचा शब्दच
शेवटचा.' असे उत्तर त्या न्िाव्याला देऊन िो कोष्टी घरी गेला आहण
त्याने अप्सरे ने देऊ के लेला वर व त्या बाबिीि न्िाव्याने हदलेला
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सल्ला हिच्या कानी घािला. यावर िी भडकून म्िणाली, 'त्या
न्िाव्याला काय कळिांय? म्िटलांच आिे ना, 'न्िावी, िोंडपजु े
आहण हभक्षक
ु याचां े म्िणणे ज्याने मनावर घेिले, त्याचे वाटोळे
झाले.'
म्िणनू त्या अप्सरे कडे िम्ु िी राज्य मागू नका. एका राज्याचे
राजे झालाि की नसु िे बािेरचे नव्िे िर जवळ्च्या नािेवाईकामां धेिी
िम्ु िाला शत्रू हनमािण िोिील आहण राज्यलोभाने िे िमु चा घाि
करिील. राज्यलोभामळ
ु े च कौरवाांनी त्या सज्जन पाांडवाांना वनाि
पाठहवले ना? िेव्िा राज्य वगैरे कािी मागू नका. िम्ु िाला एकच
वेळी दोन िािमाग चालविा यावे, म्िणनू िम्ु िी त्या अप्सरे कडे
िमु च्या पाठीच्या बाजल
ू ा आणखी एक मस्िक व आणखी दोन
िाि मागनू घ्या, म्िणजे मागे पढु े असे दोन माग िम्ु िाला एकाच
वेळी चालविा येिील आहण त्यामळ
ु े आपले उत्पन्न दप्ु पट िोऊन
आपल्याला मजेि हदवस घालविा येिील.' त्या कोष्ट्याने हिच्या
म्िणण्याप्रमाणे त्या अप्सरे कडे िे मागणे माहगिले आहण हिने
'िथाऽस्िु ' म्िटले! पण त्या वरामळ
ु े आणखी एक पाठमोरे मस्िक
व दोन िाि फुटिाच, िो कोष्टी घरी जाऊ लागला असिा
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गावकऱ्यानां ा 'िा कुणीिरी राक्षस आिे' असे वाटले आहण
काठ्याांच्या प्रिाराांनी त्याांनी त्याला ठार के ले.'
िी गोष्ट सागां नू चक्रधर सवु णिहसद्धीला म्िणाला, 'हमत्रा,
हििहचांिकाचे न ऐकल्यामळ
ु े च त्या कोष्ट्याने स्विःचा नाश करून
घेिला. जो मनष्ु य लोभाच्या आधीन िोऊन नको त्याचे ऐकिो
हकांवा अशक्य गोष्टींच्या स्वप्नाि रांगनू जािो िो त्या सोमशमािच्या
हपत्याप्रमाणे थट्टेचा हवर्य बनिो.' यावर 'िो कसा काय?' असा
प्रश्न सवु णिहसद्धीने हवचारला असिा चक्रधर म्िणाला, 'एकदा असां
झालां-
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गोष्ट अड्ु सष्ठार्ी
सोनेरी स्र्प्नांचे साम्राज्य खोटे ,
र्ेळ येताच भ्रिाचा भोपळा फुटे .
एका शिराि 'स्वभावकृपण' नावाचा एक कांजर्ू ब्राह्मण
िोिा. दररोज हमळणाऱ्या हभक्षेचे धान्य िो दळून त्याचे पीठ करी
आहण स्विः मद्दु ाम कमी भाकऱ्या खाऊन, वाचहवलेले पीठ िो
एका मडक्याि साठवी. त्याने िे मडके हभांिीिल्या खांटु ीला एका
दोरखडां ाने टागां नू ठे वले िोिे. त्याच्याखाली ठे वलेल्या बाजेवर िो
रात्री उिाणा झोपे आहण झोप येईपयांि त्या मडक्याकडे एकटक
नजरे ने बघि असे.
एके रात्री हनत्याच्या सवयीनसु ार त्या मडक्याकडे बघि
राहिला असिा, मनाि म्िणाला, 'िे मडके आिा हपठाने भरि आले
आिे. ईश्वरकृपेने जर आिा दष्ु काळ पडला, िर धान्याचे भाव
कडाडिील आहण या घडाभर हपठाचे मला शभां र रुपये सिज
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हमळिील. मग त्या शांभर रुपयाांच्या मी शेळ्या खरे दी करीन. त्या
दर सिा महिन्याांनी व्यायला लागल्या, की माझ्याकडे शेळ्याच
शेळ्या िोिील. मग त्या शेळ्याच
ां े दधू व कािी शेळ्या हवकून
जमलेल्या पैशाि मी गाई-म्िशी व नांिर घोडे देईन. आहण शेळ्या,
गाईम्िशी व निां र घोडे याच्ां या हवक्रीवर धनवांि िोऊन, चौसोपी
वाडा बाांधीन.
'त्यानिां र थोरामोठ्याांच्या मला साांगनू येणाऱ्या मल
ु ींिनू एक
सांदु र व गणु ी मल
ु गी हनवडून हिच्याशी मी लग्न करीन आहण पहिला
मल
ु गा झाला की, त्याचे नाव मी 'सोमशमाि' असे ठे वीन.
'पढु े िो मल
ु गा राांगू लागला की, घोड्याच्या पागेच्या बाजल
ू ा
असलेल्या एकाांिाि मी ग्रांथ वाचि असिा, मला त्रास द्यायला
येईल. मग मी बायकोला आज्ञा फमािवीन, 'अगां िू िझ्ु या मल
ु ाला
घेऊन जा.' यावर िी मला म्िणेल, 'मल
ु गा कािी माझा एकटीचा
नािी. िो िमु चािी आिे.' हिचे िे उलटे उत्तर ऐकून मी हिच्यावर
वचक बसहवण्यासाठी हिला अशी जोरदार लाथ मारीन...'
हवचाराांच्या िांद्रीि त्या ब्राह्मणाने त्या हपठाने भरलेल्या घड्यालाच
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बायको समजनू अशी जोराने लाथ मारली की, िो घडा फुटून
त्यािले पीठ त्याच्या अांगावर पडले आहण त्याचे सवि अांग गोरे भरु े
झाले.'
िी गोष्ट साांगनू चक्रधर म्िणाला, 'हमत्रा सवु णिहसद्धी, म्िणनू
मीिी अशा हनष्कर्ािला आलो आिे की, माणसाने स्विःच्या
भहवष्याबद्दलची भलिीच स्वप्ने रांगवीि बसू नयेि.' त्याचे िे
हवधान ऐकून सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'या सवाांच्या मळ
ु ाशी अिी
लोभी वत्तृ ीच असिे. कािी प्रमाणाि असलेला लोभ वाईट नसिो,
पण एकदा का माणसू त्या लोभाच्या आिारी गेला की, िो त्या
चांद्रराजाप्रमाणे स्विःचा नाश करून घेिो.' यावर 'िो कसा काय?'
असा प्रश्न चक्रधराने के ला असिा सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट एकोणसत्तरार्ी
िो लोभाच्या आिारी िाई,
त्याच्या िीर्नातले सुख नािीसे िोई.
चांद्र नावाच्या राजाने आपल्या लिान मल
ु ाांच्या
मनोरांजनासाठी बरीच वानरे पाळली िोिी व सेवकाच्ां या सिाय्याने
त्याांची चाांगली बडदास्ि ठे वली िोिी. त्या वानराांचा जो म्िोरक्या
िोिा, िो अहिशय बहु द्धमान् व बिुश्रिु िोिा.
त्या राजाने आपल्या मल
ु ाांच्या खेळािल्या गाड्याांना
जपांु ण्यासाठी कािी मेंढेिी पाळले िोिे. त्यािां लाच एक खादाड
मेंढा वेळीअवेळी मदु पाकखान्याि हशरून हिथल्या पदाथाांवर िटु ु न
पडे. मग त्याला िाकलनू देण्यासाठी हिथले आचारी िािी लागेल
िी गोष्ट, त्याच्यावर हभरकावनू त्याला घालवनू देि. िे आचारी व
िो मेंढा याांचा असा झगडा जवळजवळ दररोज चाले.
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िो प्रकार पािुन एकदा िो वानरप्रमख
ु आपल्या जािभाईनाां
जवळ बोलावनू त्याांना म्िणाला, 'इथे आिा िांटेझगडे िी हनत्याची
बाब िोऊन बसली असल्याने, या हठकाणी रािाणे धोक्याचे आिे.
िेव्िा आपण इथनु कुठे िरी हनघनू जाऊ या. कारण म्िटलांच आिे
कलिान्िाहन िम्यािहण कुवाक्यान्िां च सौह्रदम् ।
कुराजान्िाहन राष्राहण कुकमािन्िां यशो नणृ ाम् ॥
(मोठमोठ्या घराांचा नाश भाांडणाांनी िोिो. मैत्रीचा शेवट कटु
शब्दाांनी िोिो, राष्राांचा नाश वाईट राजाांमळ
ु े िोिो आहण वाईट
कृत्यामां ळ
ु े माणसाच्ां या यशाचा शेवट िोिो.)
'पण त्या दाांडगट मेंढ्याच्या व आचाऱ्याांच्या भाांडणाची झळ
आपल्याला कशी काय पोिोचू शकिे?' मधेच एका िरुण वानराने
प्रश्न के ला.
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यावर िो वानरप्रमख
ु म्िणाला, 'असां समजा, एखाद्या हदवशी,
िो मेंढा मदु पाकखान्याि हशरला असिा कुणा आचाऱ्याने त्याच्या
अगां ावर पेटिे कोलीि फे कले, िर त्या मेंढ्याच्या अगां ावरची लोकर
पेट घेईल. मग िो भयभीि झालेला मेंढा इकडे हिकडे धावि,
मदु पाकखान्याजवळ असलेल्या गविाच्या गांजीकडे गेला, की िी
गांजीच नव्िे, िर हिला लागनू असलेली घोड्याांची पागािी पेट
घेईल आहण िीि असलेले घोडे भाजनू मरिील हकांवा िोरपळून
हनघिील. िसे झाले िर शाहलिोत्र याच्या जनावराच्ां या रोगावरील
उपचारग्रांथाि साांहगिल्याप्रमाणे आगीमळ
ु े घोड्याांना िोणाऱ्या
जखमाांवर वानराांची चरबी िा रामबाण उपाय असल्याने, चांद्रराजा
त्या चरबीसाठी आपणा सवाांना ठार मारील.' पण वानरप्रमख
ु ाचां िे
म्िणणां राजवाड्याि हमळणाऱ्या उत्तमोत्तम पदाथाांची चटक
लागलेल्या त्या वानराांना पटले नािी. िेव्िा िो त्याांना म्िणाला,
'िम्ु िाला नसले यायचे, िर येऊ नका. पण मी मात्र जाणार. कारण
म्िटलांच आिेहमत्रां व्यसनसम्प्रासां स्वस्थानां परपीहडिम् ।
धन्यास्िे ये न पश्यहन्ि देशभङ्गां कुलक्षयम् ॥
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(सांकटाि सापडलेला हमत्र, दसु ऱ्याकडून त्रास िोणारे आपले
घर, देशाची फाळणी, हकांवा कुलक्षय झालेला पािाण्याचा
ज्याच्ां यावर प्रसगां येि नािी, िे खरोखरच धन्य िोि.)
याप्रमाणे बोलनू िो वानरप्रमख
ू हिथनू वनाि हनघनू गेला.
परांिु थोड्याच हदवसाांि त्या वानरप्रमख
ु ाच्या कानी आपण
के लेले भाहकि खरे ठरल्याचे आले. आपल्या सवि आप्हमत्रानां ा
राजाने चरबी हमळहवण्यासाठी मारल्याचे ऐकून िो अहिशय
अस्वस्थ झाला व मनाि म्िणाला, 'माझे न ऐकिा िे माझे आप्हमत्र
हिथे राहिले िे खरे . पण कसेिी झाले िरी िे माझेच ना? मग माझ्या
आप्हमत्राांना ज्याने हजवे मारले, त्या राजावर सडू उगवायला नको
का? कारण म्िटलांच आिे मर्ियेद्धर्िणाां योऽत्र वश
ां जाां परहनहमििाम् ।
भयाि् वा यहद वा कामि् स ज्ञेयः परुु र्ाधमः ॥
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(परक्याक
ां डून आपल्या कुटुांहबयाांवर िल्ला के ला गेला
असिा, भीिी वा स्वाथि याांमळ
ु े जो िो सिन करिो असा परुु र्
नीचाि नीच समजावा.)
अशा िऱ्िेनां आपल्या गणगोिाचा सांिार के ल्याबद्दल राजावर
सडू उगहवण्याचा हवचार करीि िो वानरप्रमख
ु एका सरोवरापाशी
गेला. त्या सरोवराि हवपल
ु रत्ने िोिी. सरोवराच्या पाण्यावर
सयू िप्रकाश पडला की िी रत्ने चमकू लागि व िी हमळहवण्यासाठी
त्या सरोवराि हशरणारी माणसे, त्याि रािणाऱ्या एका राक्षसाच्या
भक्ष्यस्थानी पडि. त्या राक्षसाची भेट घेऊन त्या वानरप्रमख
ु ाने
आपल्या बांधबु ाांधवाांच्या सांिाराची सवि िकीकि त्याला साांहगिली
व राजाला त्याच्या पररवारासि त्या सरोवराकडे आणण्याकररिा
त्याच्याकडे एक हदव्य रत्नमाला माहगिली. िी हमळिाच िो त्या
राजाच्या वाड्यासमोरच्या एका झाडाच्या फाांदीवर जाऊन बसला.
सयू िहकरणे पडिाच झगमगणारी िी रत्नमाला पािून राजा
हिच्याकडे लोभी नजरे नां टकमक बघू लागला. त्याने त्या वानराला
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हवचारले, 'काय रे िी हदव्य रत्नमाला िल
ु ा कुठे हमळाली? िू िी
मला देिोस का?'
राजाचा िा प्रश्न ऐकून िो वानरप्रमख
ु मनाि म्िणाला,
'स्विःपाशी गडगांज सांपत्ती असलेला िा राजा! पण माझ्या
अपेक्षेप्रमाणे याचािी जीव माझ्यापाशी असलेल्या माळे ि
गिांु लाच! बाकी त्याि नवल िे काय? लोभ हकांवा िाव िी चीजच
मोठी अजब आिे. म्िटलांच आिे ना?इच्छहि शिी सिस्त्रां सिस्त्री लक्षमीििे ।
लक्षाहधपस्िस्था राज्यां राज्यस्थः स्वगिमीििे ॥
(शभां राचा स्वामी असलेला िजाराच
ां ी इच्छा धरिो. िजार
असलेला लाखाांची अहभलार्ा बाळगिो. लक्षाधीशाला राज्य
िवेसे वाटिे आणी राजपदी असलेला मरणोत्तर स्वगािची इच्छा
धरिो.)
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'मनष्ु य हकिीिी वद्धृ िोवो, त्याचा लोभ हकांवा िष्ृ णा क्षीण न
िोिा, हदवसानहु दवस अहधकाहधक िरुणच िोि जािे. म्िटलांच
आिे जीयिन्िे जीयििः के शा दन्िा जीयािहन्ि जीयििः ।
जीयिििक्षर्ु ी श्रोत्रे िष्ृ णैका िरुणायिे ॥
वद्धृ त्वाने के स जीणि िोिाि, वद्ध
ृ त्वाने दाििी कमकुवि
िोिाि आहण डोळे व कानिी क्षीण िोिाि. पण िष्ृ णा मात्र िरुण
िोि राििे.)
अशा िऱ्िेच्या हवचाराि मग्न झालेल्या त्या वानराला राजाने
पन्ु िा िोच प्रश्न हवचारिा िो म्िणाला, 'मिाराज, या
राजधानीबािेरच्या वनाि कुबेराने हनमािण के लेले एक सरोवर आिे.
रहववारी सकाळी सयू ोदय िोिा िोिा, जो जो त्या सरोवराि बडु ी
घेिो, िो िो गळ्याि असली एक रत्नमाला घेऊनच बािेर पडिो.
िम्ु िी उद्याच्या रहववारी माझ्या मागोमाग आलाि, िर मी िम्ु िाला
िे सरोवर दाखवीन.'
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दसु ऱ्या हदवशी सकाळी राजा आपल्या सवि पररवारासि त्या
वानरामागोमाग त्या सरोवराकडे गेला. मग सयू ि उगवू लागल्याचे
पािून त्या वानराने राजाला वगळून इिर सवाांना त्या सरोवराि
उड्या घ्यायला साहां गिले. त्याप्रमाणे राजाच्या राण्या, राजकुमार,
आप्ेष्ट याांनी उड्या मारल्या. पण बराच वेळ झाला, िरी कुणीच
बािेर येि नािीसे पािून, राजाने त्या वानराला हवचारले, 'काय रे ,
कुठे गेली िी मांडळी?' वानर म्िणाला, 'िम्ु िी माझ्या नािेवाईकाांना
चरबीसाठी मारून हजकडे पाठवनू हदले, हिकडे गेली. त्या सवाांना
या सरोवराि रािणाऱ्या एका राक्षसाने हगळांकृि के ले आिे.'
दःु खाने व्याकूळ व सांिप् झालेल्या राजाने त्या वानराला
हवचारले, 'िझु े िे वागणे धमािला सोडून नािी का?' यावर वानराने
उत्तर हदले, 'नािी. कारण कृिे प्रहिकृहिां कुयािि् हिहां सिे प्रहिहिहां सिम् ।
न ित्र दोर्ां पश्याहम दष्टु े दष्टु ां समाचरे ि् ॥
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(एखाद्या कृिीला िशाच प्रहिकृिीने, हिसां ेला प्रहिहिसां ेने
आहण दष्टु पणाला उत्तर द्यावे, याि मला कािीच वावगे हदसि नािी.
दष्टु ाश
ां ी दष्टु पणानेच वागावे.
याप्रमाणे बोलनू झाल्यावर िे वानर त्याच्या वाटेन,े िर िो
राजा त्याच्या मागािने हनघनू गेला.
िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'चक्रधरा, ज्या लोभाने
त्या चांद्रराजाचे अपार नक
ु सान के ले, त्या लोभानेच िू िझ्ु या
पाठीशी िी चक्राची उपाधी लावनू घेिलीस. ठीक आिे. मी आिा
िझु ा हनरोप घेऊ का? कारण एकिर हमत्र या नात्याने मी िल
ु ा मदि
करण्याचे हकिीिी जरी ठरहवले, िरी मी िल
ु ा सांकटमक्त
ु करू शकि
नािी आहण दसु रे म्िणजे िझु ा चेिरे ा त्या अकाली राक्षसाला
भ्यायलेल्या वानराप्रमाणे हदसि असल्याने, मला िो बघवििी
नािी.' यावर िा 'अकाली राक्षस कोण?' असा प्रश्न चक्रधराने के ला
असिा सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट सत्तरार्ी
कधी कधी अपूर्व योग िुळून येती
अशक्य गोष्टी प्रत्यक्षात उतरती!
'भद्रसेन' नावाच्या एका राजाची मल
ु गी 'रत्नविी' हिच्या
प्राप्ीसाठी एक राक्षस धडपड करू लागला. हिच्या लक्षाि िी गोष्ट
आली व एके रात्री, हिच्या मिालाि आलेल्या हिच्या मैहत्रणीला
िी म्िणाली, 'सखे, एक राक्षस अकाली माझ्याकडे येण्याचा प्रयत्न
करीि असिो. कोणत्या उपायाने मी त्याचा प्राण घेऊ?'
वास्िहवक राजकन्येने एक राक्षस अकाली येिो असे म्िटले
िोिे त्याचा अथि 'नको िेव्िा' असा िोिा, पण त्याच
मिालाबािेरील अधां ाराच्या आडोशाला उभ्या असलेल्या त्या
राक्षसाचा गैरसमज झाला. त्याला वाटले, आपल्याप्रमाणे
'अकाली' नावाचा दसु रािी एक राक्षस हिच्या प्राप्ीसाठी धडपडि
आिे. िेव्िा त्या राक्षसाने मायेच्या सिाय्याने एका उमद्या घोड्याचे
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रूप घेिले व दसु रा राक्षस पिायला हमळावा म्िणनू िो
राजकन्येच्या मिालापासनू थोड्या अांिरावर उभा राहिला.
िेवढ्याि हिथे एक चोर आला आहण 'िा घोडा छान आिे,'
असे स्विःशी म्िणनू त्याच्यावर स्वार झाला व त्याला दौडवू
लागला. त्या प्रकाराने घोड्याच्या रूपाि असलेला राक्षस
घाबरला. 'याने आपल्याला ओळखले असावे, िा आिा
आपल्याला दरू नेणार व आपला जीव घेणार,' असा समज िोऊन
िो वेगाने पळू लागला. गांमि अशी की 'िा अनावर घोडा
आपल्याला पाडून टाकील.' अशा भयाने, िो चोर वाटेि लोंबि
असलेल्या एका वडाच्या पारांबीला पकडून लोंबकळि राहिला.
'चला, आपण त्या अकाली राक्षसाच्या कटकटीिनू सटु लो,'
असे मनाि म्िणनू िो राक्षस मळ
ू स्वरूप धारण करून पळून जाऊ
लागला असिा, त्या वटवक्ष
ृ ावरचा एक हवघ्नसांिोर्ी वानर त्या
राक्षसाला म्िणाला, 'अरे राक्षसदादा, ज्याला िू घाबरि आिेस, िो
कुणी मिाराक्षस नसनू , एक सामान्य माणसू आिे. त्याला खाऊन
टाक.'
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िेवढ्याि त्या चोराने, फादां ीखाली लोंबि असलेल्या त्या
कळलाव्या वानराच्या शेपटीला कडकडून चावा घेिला. त्यामळ
ु े
िो वानर मोठ्याने चीत्कारला. त्या वानराचा िो भयांकर आवाज
ऐकून, त्याच्याकडे पािून िो राक्षस म्िणाला, 'अरे मकि टा, त्या
अकाली राक्षसाने िल
ु ा खायला सरुु वाि के ली असल्याने िझु ा
चेिरे ा अगोदरच भयग्रस्ि झाला आिे. िशािी हस्थिीि त्या
राक्षसाने मलािी खावे म्िणनू िझु ा प्रयत्न चालला आिे. पण मी
असा फसणार नािी.' असे म्िणनू िो राक्षस पळून गेला.
िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'चक्रधरा, िझु ा चेिरे ािी
आिा त्या 'अकाली' राक्षसाच्या िावडीि सापडलेल्या वानराच्या
चेिऱ्े याप्रमाणे भयग्रस्ि झाला आिे. िो मला बघवि नसल्याने मी
िझु ा हनरोप घेिो. िझ्ु या कमािची फळे िू भोग.'
चक्रधर त्राग्याने म्िणाला, 'हमत्रा, चागां ली कमे के ली की
चाांगली फळे हमळिाि. आहण वाईट कमे के ली की, वाईट फळे
पदराि पडिाि, िे बोलणे खोटे आिे. रावणाने एवढ्या बदां ोबस्िाि
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बाधां लेल्या लांकानगरीचीसद्ध
ु ा, त्या मारुिीने राखराांगोळी के ली,
आहण वाईट कमे करूनसद्ध
ु ा आांधळा, कुबडा व िी िीन स्िनाांची
राजकन्या सख
ु ी झाली.'
यावर िे िीन स्िनाांच्या राजकन्येचे प्रकरण काय आिे?' असे
सवु णिहसद्धाने हवचारले असिा चक्रधर म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट एकाित्तरार्ी
नशीब असे िोराचे, तेव्िा अिृत बने जर्षाचे.
उत्तरे कडील मधपु रू राज्याचा राजा 'मधसु ेन' याला एक अत्यिां
देखणी, परांिु िीन स्िने असलेली मल
ु गी झाली. 'िी अशभु लक्षणी
मल
ु गी आपल्या राज्याचा व घराण्याचा सत्यानाश करील. िेव्िा
आिाच सेवकाांकरवी हिला वनािील वन्य श्वापदाच्ां या स्वाधीन
करावे,' असा हवचार राजाच्या मनाि येऊ लागला असिा, कािी
हवशालह्रदयी धमिपांहडि त्याला म्िणाले, 'मिाराज, कािी झाले िरी
िी आपली मल
ु गी आिे. िेव्िा हिला वनाि सोडून न देिा, हिचे
आपल्याला चक
ु ू निी दशिन िोणार नािी, एवढ्या दरू च्या स्थळी
हिला दासदासींबरोबर पाठवावे व त्याांनाच हिचे लालनपालन
करायला साांगावे.' राजाने त्याप्रमाणे के ले.
अशी कािी वर्े हनघनू जािाच, िी मल
ु गी वयाि आली,
िेव्िा राजाने सेवकाांकरवी राज्याि दवांडी हपटहवली, 'जो कुणी
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िीनस्िनी राजकन्येशी लग्न करील, त्याला एक लाख सवु णिमोिोरा
िुडां ा म्िणनू देण्याि येईल. मात्र लग्न िोिाच त्याला व हिला दरू वर
पाठहवण्याि येईल.' एका गरीब आांधळ्याने िे मान्य के ले व त्याचे
हिच्याशी लग्न झाले.
लग्न झाल्यावर आपल्या िीनस्िनी बायकोसि दरू देशी
जािाना त्या आधां ळ्याने, त्याला कुठे िी जायचे असले िर, त्याचा
िाि आपल्या िािी घेऊन पोिोचहवणाऱ्या आपल्या एका कुबड्या
हमत्रालािी बरोबर घेिले. पण दरू देशी जाऊन हबऱ्िाड थाटल्यावर
थोड्याच हदवसािां त्या राजकन्येच्या मनाि हवचार येऊ लागला,
'आपण एवढ्या सांदु र असनू िी आपल्या नवऱ्याला हदसि
नसल्याने िो आपल्या रूपाचे कौिक
ु करीि नािी. िेव्िा
याच्यापेक्षा त्या डोळस कुबड्याशी जर आपले लग्न झाले असिे,
िर बरे झाले असिे.'
मनाि िा हवचार येऊ लागिाच, एकदा िी त्या कुबड्याला
म्िणाली, 'िम्ु िी जर वीर् आणनू हदलेि, िर मी िे जेवणािनू माझ्या
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आांधळ्या नवऱ्याला घालीन आहण िो मेला की िमु च्याशी लग्न
करीन.'
हिच्या या कल्पनेवर कुबडा एकदम खश
ु झाला व थोड्याच
वेळाि एक मेलेला हवर्ारी सपि घेऊन घरी आला. मग िो हिला
म्िणाला, 'मी या सपािचे लिान लिान िक
ु डे करिो. िू त्याचे साांबार
कर व जेविाना नवऱ्याला खायला घाल, म्िणजे िझु ीमाझी इच्छा
फलद्रूप िोईल.' याप्रमाणे बोलनू त्या कुबड्याने त्या सपािचे िक
ु डे
करून हिच्या स्वाधीन के ले व िो घराबािेर पडला.
इकडे त्या राजकन्येने त्या िक
ु ड्याांमधे मालमसाला घालनू ,
त्याचे साांबार करण्यासाठी िे एका वेगळ्या चल
ु ीवर राांधले व
आपल्या आांधळ्या पिीच्या िािी एक पळी देऊन 'िे माशाांचे
कालवण या पळीने अधनु मधनू ढवळि रािा,' असे साहां गिले
आहण त्याचा िाि धरून त्याला त्या चल
ु ीपाशी नेऊन बसहवले.
मग िी आपल्या नेिमीच्या चल
ु ीवर स्वैपाक करायला गेली.
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िो आांधळा त्या चल
ु खांडापाशी साांबार पळीने ढवळि
असिा, त्यािनू हनघणाऱ्या वाफा त्याच्या डोळ्याांना लागनू त्याला
चागां ली दृष्टी आली आहण साबां ाराि रटरटि असलेले िे सापाचे
िक
ु डे पािून आपणाहवरुद्धच्या कारस्थानाची त्याला कल्पना
आली. िरीिी िो आांधळे पणाचे सोंग पाघां रून वावरू लागला.
िेवढ्याि बािेर गेलेला कुबडा आि आला आहण 'सापाचे साांबार
ियार िोि आले का?' असे त्या राजकन्येला खणु ाांनी हवचारू
लागला. त्याबरोबर िी राजकन्या त्याला िळूच सागां ण्यासाठी त्या
चल
ु ीजवळून उठली आहण त्याच वेळी त्या डोळस आांधळ्याने त्या
कुबड्याकडे धाव घेिली. मग त्याचे दोन पाय पकडून व त्याला
गरगर हफरवनू त्याने त्याला आपल्या बायकोच्या अगां ावर
हभरकावले. त्यामळ
ु े त्याचे मस्िक थाडकन् हिच्या हिसऱ्या
स्िनावर आदळून िो स्िन नािीसा झाला व िो कुबडा नांिर जोराने
जहमनीवर पाठमोरा आदळल्याने त्याच्या पाठीिले कुबड नािीसे
झाले!
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मग लहज्जि झालेला िो 'कुबडा' हिथनू कायमचा हनघनू गेला
आहण पिात्तापाने पावन झालेल्या त्या राजकन्येचा व हिच्या त्या
डोळस नवऱ्याचा ससां ार सख
ु ाने सरू
ु झाला.'
िी गोष्ट साांगनू चक्रधर म्िणाला, 'हमत्रा, 'कमि िसे फळ' िे िझु े
म्िणणे खरे असिे, िर त्या राजकन्येचे व कुबड्याचे कमि वाईट
असिा, त्यािनू त्याांना चागां ले फळ हमळाले असिे का?'
सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'कुठे िरी कधीिरी घडून येणाऱ्या
घटनेचा दाखला पढु े करून हसद्धाांि हसद्ध िोि नािी. अहवचाराने
प्रत्येक बाबिीि वाद घालि राहिल्याने, पदराि के वळ िानीच
पडिे. म्िणनू िेकटपणाने वागणे सोडून द्यावे. एक पोट पण िोंडे
मात्र दोन असलेल्या त्या भारुांड पक्ष्याांच्या दोन्िी िोंडाांचे
एकमेकाश
ु े च त्या पक्ष्याचा नाश झाला ना?' यावर
ां ी न पटल्यामळ
िो कसा?' असा प्रश्न चक्रधराने असिा सवु णिहसद्धी म्िणाला, 'ऐक-
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गोष्ट बिात्तरार्ी
िेकटपणाचे र्ागणे म्िणिे स्र्नाशाला आिंत्रण देणे.
एका सरोवराि एकच पोट पण दोन िोंडे असलेला 'भारुांड'
नावाचा पक्षी रािाि िोिा. एकदा समद्रु हकनारी िो िवेिनू सांचारि
असिा, त्याला पाण्यावर िरांगि असलेले एक सांदु र फळ हदसले.
आपल्या एका िोंडाने िे फळ अधिवट खाऊन झाल्यावर, िो पक्षी
त्याच िोंडाने म्िणाला, 'वाः! आजवर अनेक फळे खाल्ली पण
असे अमिृ मधरु फळ कधी माझ्या खाण्याि आले नव्ििे.'
त्याचे िे बोलणे ऐकून त्याचे दसु रे िोंड त्याला म्िणाले, 'धनी,
त्या अमिृ मधरु फळाचा आस्वाद घेण्याची सांधी िम्ु िी फक्त त्याच
िोंडाला हदलीि. िे फळ जर इिके गोड आिे, िर त्याचा उरलेला
अधाि भाग िम्ु िी मला द्या ना?'
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यावर िो पक्षी म्िणाला, 'अरे , कुठलीिी वस्िू या िोंडाने
खाल्ली काय, हकांवा िू खाल्लीस काय, शेवटी िी वस्िू एकाच
पोटाि जाऊन शरीराच्या सवि अवयवाांना उपयोगी पडिे ना?
त्यािनू िी िे फळ मी िल
ु ा हदले असिे. पण मला िे माझ्या लाडक्या
भारुांडीसाठी घरी न्यायचे आिे.' त्या भारुांड पक्ष्याच्या बोलण्याने िे
दसु रे िोंड रागावले.
कािी हदवसाांनी िो पक्षी असाच हघरट्या घालि असिा
त्याला एक फळ हदसले. त्याच्याजवळ जािाच त्या दसु ऱ्या िोंडाने
िे पटकन् उचलले, पण िे हवर्ारी असल्याचे त्याला आढळून
आले. िेव्िा िे िोंड हनराशेने म्िणाले, 'अरे रे! माझे नशीबच वाईट!
त्या हदवशी त्या िोंडाला अमिृ िल्ु य फळ हमळावे, आहण आज
माझ्या वाट्याला मात्र िे फळ यावे? मग असले ददु वै ी जीवन
जगण्यापेक्षा िे हवर्ारी फळ खाऊन मेलेलेच काय वाईट?'
यावर भारुांड त्या िोंडाला म्िणाला, 'अरे , असां करू नकोस.
िे फळ जरी िू खाल्लेस, िरी िझ्ु याबरोबर सवि अवयवाांना व शेवटी
मलािी मरावे लागेल.' पण िे ऐकूनिी िे िोंड आपला िेकटपणा
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सोडीना. त्याने िे फळ खाल्ले व त्यामळ
ु े त्या भारुांड पक्ष्याला मरण
आले.' िी गोष्ट साांगनू सवु णिहसद्धी हिथनू काढिा पाय घेऊ लागला
असिा, चक्रधर त्याला म्िणाला, 'मी माझ्या िेकटपणाने िे सक
ां ट
पाचारलां असलां िरी िू मला सोडून जाऊ नकोस.'
'माझी जर िल
ु ा मदि िोण्यासारखी नािी, िर मग इथे उगाच
कशाला रािू?'
'असां िू म्िणू नकोस. जगाि कुणाची, कुणाला व कुठे मदि
िोईल िे साांगिा येि नािी. म्िणनू िर एक क्षल्ु लक खेकडा एका
ब्राह्मण िरुणाचे प्राणाहां िक सक
ां टािनू रक्षण करू शकला ना?'
यावर 'िे कसे?' असा प्रश्न सवु णिहसद्धीने के ला असिा, चक्रधर
त्याला िी गोष्ट साांगू लागला-

474

पंचतंत्र

गोष्ट त्र्याित्तरार्ी
क्षुल्लक िानू नये कुणाला, प्रसंगी िित्त्र् प्रत्येकाला.
एका गावाि 'ब्रह्मदत्त' नावाचा एक ब्राह्मण िरुण रािाि िोिा.
एकदा िो बािेरगावी जायला हनघाला असिा, त्याची आई त्याला
म्िणाली, 'बाळा, िू असा एकटा प्रवास करू नकोस. प्रवासाि
नेिमी कुणालािरी सोबिीला घ्यावे.'
'पण आई, मी जाणार असलेल्या मागािवर कुणाचेच भय
नसल्याने, मला कुणाच्यािी सोबिीची गरज नािी.' असे ब्रह्मदत्त
म्िणाला असिानािी, त्याच्या आईने परसदारी असलेल्या
हवहिरीिनू एक खेकडा आणला आहण एका कापडाच्या िक
ु ड्याि
कापराांच्या वड्याांसि िो घालनू व कापडाची परु चांडु ी करून, हिने
िो खेकडा सोबिीसाठी त्याच्या स्वाधीन के ला.
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बािेरगावची वाट चालिा चालिा उन्िे उभी राहिल्याने िो
िरुण वाटेि लागलेल्या एका छायाळ वक्ष
ृ ाखाली हवश्राांिीसाठी
म्िणनू आडवा झाला आहण पडल्या पडल्या त्याचा डोळा
लागला. िेवढ्याि एका वक्ष
ृ ाच्या ढोलीिनू एक जिरी नाग बािेर
पडला व त्या िरुणापाशी गेला. पण त्याच्याजवळच असलेल्या
त्या परु चांडु ीिनू कापराचा वास बािेर पडू लागल्याने व सापाला
कापरू हप्रय असल्याने, िो आपल्या अणकुचीदार दािाांनी िी
परु चडांु ी उलगडू लागला. िी िशी उलगडली जािाच, हिच्यािनू
बािेर पडलेल्या खेकड्याने आपल्या नाांग्याांच्या कै चीि त्या नागाचे
मानगटू आवळून त्याला ठार के ले. जाग आल्यावर जेव्िा त्या
िरुणाच्या दृष्टीस - आपण झोपेि असिाना घडलेला प्रकार
कळला, िेव्िा िो स्विःशीच म्िणाला, 'आई म्िणाली िेच खरे .
या जगाि कुठलीच गोष्ट क्षल्ु लक नसिे. प्रसांग येिाच हिचे मिवव
पटिे. मग आपल्या आईच्या धोरणी वत्तृ ीचे मनाि कौिक
ु करीि
िो िरुण पढु ल्या वाटेला लागला.'
चक्रधराने िी गोष्ट साांगिाच सवु णिहसद्धी त्याला म्िणाला,
'हमत्रा, खेकडा िा हकिीिी जरी क्षद्रु असला, िरी सपािची मानगटू
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पकडून त्याला मारण्याचे सामर्थयि त्याच्याि िोिे. इथे िसे नािी.
कुबेराच्या सेवकाांनी हदलेल्या हशक्षेिनू िझु ी सोडवणक
ू करायला
गेलो, िर माझ्यािी पाठीशी अशीच एखादी भयक
ां र उपाधी
लागण्याची शक्यिा आिे. िेव्िा िाांब्याच्या खाणीवर व रुप्याच्या
खाणीवर सिां ष्टु असलेले आपले िे दोन हमत्र वाट पिाि राहिले
असल्याने, त्याांच्या सांगिीसोबिीने गावी जाणे मी पसांि करिो.'
असे म्िणनू सवु णिहसद्धी हनघनू गेला.
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सिाप्ती

अशा या मनोरांजक पण बोधप्रद गोष्टी त्या िीन राजकुमारानां ा
साांगनू 'पांचिांत्राच्या' पाचव्या िांत्राची समाप्ी करिाना हवष्णश
ु मािने
त्याांना मद्दु ामच हवचारले, 'बाळाांनो, या गोष्टी ऐकण्याि िमु चा वेळ
चागां ला गेला ना?' यावर िे राजकुमार नम्रपणे अहभवादन करून
म्िणाले, 'गरुु देव, आयष्ु याचा मौल्यवान वेळ नसु त्याच मनोरांजनाि
घालहवणे, िे हनहष्क्रयिेचे व सामान्य बद्ध
ु ी असल्याचे लक्षण आिे.
आयष्ु याचा क्षण अन् क्षण सत्कारणी लावला पाहिजे. या मनोरांजक
पण बोधप्रद गोष्टींिनू आपण आम्िाला या जगाकडे पािण्याची व
या जगाि वागण्याची एक नवी दृष्टी हदलीि. आपण हदलेली िी
'हशदोरी' घेऊन, आम्िी आयष्ु याची पढु ली वाटचाल यशस्वीपणे
करू. फक्त आपले आशीवािद आम्िाला द्या.'
हवष्णश
ु माि िाि उांचावनू म्िणाला, 'िथास्ि!ु '
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॥ पाचवे िांत्र समाप् ॥
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अदृश्य खजिन्याचा रस्ता
अशा िऱ्िेने िीन राजपत्रु ाांना जन्मभर परु े ल असा खहजना त्या
रानािल्या कुटीि हमळाला.
आपल्या आजबू ाजल
ू ा, आपल्या आि एक अदृश्य खहजना
असिो. िो म्िणजे शिाणपण. असख्ां य स्वानभु वानां ी, उपदेशानां ी
आहण इिराच्ां या अनभु वाने आलेलां शिाणपण. आपल्या आि िे
मरु लेलां असि.ां त्याला योग्यवेळी जो वापरिो िो मक
ु द्दर का
हसकांदर बनिो. हजक
ां िो. पढु े जािो.
आपला देश, आपला समाज, आपली भार्ा आहण आपले
लोक यानां ा पढु े न्यायचां असेल िर आपलां िे शिाणपण जागां के लां
पाहिजे. पाहिमात्याांनी िेच के लां. भारि, चीन अरबस्िान आदी
जन्ु या जगािलां सगळां शिाणपण जमा करून त्याचा वापर करून
त्यानां ी जगावर राज्य के ल.ां आहण आपल्याकडून हशकलेलां ज्ञान
अहधक पॉहलश करून आहण त्याला काळाप्रमाणे रूप देऊन िे
आज आपल्याला हशकविाि. आपण िे हशकिो, त्यानां ा पैसे
देऊन. का? कारण आपल्याला आपल्या शिाणपणाबद्दल आदर
नािी, हवश्वास नािी, अहभमान िर काडीचािी नािी. कायम एक
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न्यनू गांड घेऊन वावरिो. कोणी इग्ां लीशमधनू फ़ाडफ़ाड बोलायला
लागला की घाबरिो, त्याच्याकडे आदराने बघिो. आपल्याला
आपल्या भार्ेिली पस्ु िकां वाचायची लाज वाटिे. वाचिो म्िणनू
साांगायची लाज वाटिे.
इग्रां जीला जेव्िा हलपी नव्ििी िेव्िा मराठीि गाथासप्शिी
नाांवाची सािशे पस्ु िकां िोिी. इग्रां जीिल्या पहिल्या पस्ु िकाच्या
िजार वर्ां आधी आपल्या भार्ेि ज्ञानाची भाांडारां िोिी. आज त्या
पोर्थया, कुठल्या उांदराांच्या पोटाि असिील काय माहिि!
हनदान आिा िरी जागे िोऊ या. आपल्याकडील ज्ञानाची
भाडां ारां जमिील िसिशी इटां रनेटवर ठे ऊया. जगाच्या
कोपऱ्याकोपऱ्याि पसरलेल्या मराठी बाांधवाांपैकी कोणी ना कोणी
िे उघडेल या आशेने.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िे काम िािी घेि आिे. हजिके जमेल
हििके . आपली मदि पाहिजेच. कारण िे दोनचार डोक्याच
ां े काम
नािी. याला लाखो लोकाांच्या मदिीची गरज आिे.
आम्िी पैसे मागि नािी. जाहिरािी नकोि.
िमु च्या माहििीि हजथे कुठे असे ज्ञान असेल िे आम्िाला
उपलब्ध करून द्या. आम्िी आपले ऋणी रािू.
481

पंचतंत्र

िमु च्या ओळखीच्या आठ लोकाांचे ई मेल द्या. म्िणजे या
माहििीचा प्रसार िोि रािील. वाचकाांना जोडूया. ज्ञानाची भाांडारे
उपलब्ध करून देऊ या.
आपल्या भार्ेसाठी. आपल्या भहवष्यासाठी. आपल्या
पढु च्या हपढ्यासां ाठी.
आमच्याशी सांपकि साधा
esahity@gmail.com
आमच्या सांपकािि रिा
www.esahity.com
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