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एक िरी कथा अनुभवावी
सुज्ञकथांना प्रस्िावना िी काय असणार!
सुज्ञांस अहधक सांगणे न लगे.
ज्ञ आहण सुज्ञ यािला फरक ज्याला कळिो िो सुज्ञ.
ज्ञानाचं प्रदशडन करिा येिं. पण सुज्ञपण सुज्ञालाच जाणविं.
ऑहक्सजनहूनिी अहधक मुबलक उपलब्ध असणारी गोष्ट म्िणजे सल्ला, शिाणपण, उपदेश. पण
त्यािलं घ्यायचं काय आहण सोडू न काय द्यायचं िे ठरवणारं इंदद्रय म्िणजे सुज्ञपण. अशा सुज्ञांच्या
सुज्ञपणाच्या या गोष्टी. सुज्ञ संग्राहिका संध्या पेडणेकर यांनी शब्दबद्ध करून सुज्ञ वाचकांसाठी हवनामूल्य
ददल्या. म्िणून िे पुस्िक दुर्ममळ आहण संग्राह्य आिे.
ई पुस्िकाचं एक बरं असिं. संग्राह्य असलं िरी वाटिा येिं. आहण हजिकं वाटाल हििकं िे अहधक
जपलं जािं. िेव्िा , जाऊ द्या िे पुस्िक िुमच्या सवड हमत्र, नािेवाईकांपयंि. खुश करून टाका सवांना. िोऊ
द्या त्यांचािी थोडा टाईमपास.
जरी वरवर टाईमपास करणारं िे पुस्िक वाटलं, िरी वाचिा वाचिा कािी ना कािी शिाणपण
हझरपणारच. एक, अगदी एक जरी शिाणपण योग्य वेळी सुचलं िरी त्याची ककमि करिा येणार नािी.
ज्ञानेश्वरीिील ओव्यांबद्दल जसं म्िणिाि की “एक िरी ओवी अनुभवावी” िसं आम्िी शुभेच्छा देिो, की
वाचकांनी यािली एकिरी कथा अनुभवावी.
बाकी…सुज्ञांस…
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हवसोबा खेचर

संि चररत्रांमध्ये हवसोबांचे नाव हवसोबा खेचर कसे पडले याबद्दल एका घटनेचा
उल्लेख येिो.
आळं दीि रिाणार्या दुष्ट हवसोबा ब्राह्मणाला ज्ञानेश्वर, सोपानदेव आहण
मुक्ताबाईबद्दल नेिमी द्वेर्ष वाटायचा.
एकदा मुक्ताबाईला मांडे खायची इच्छा झाली. मांडे बनहवण्यासाठी मािीच्या
िव्याची गरज िोिी. ज्ञानेश्वर िवा आणण्यासाठी कुं भाराकडे हनघाले. रस्त्याि त्यांना
हवसोबा भेटले. ज्ञानेश्वर कुं भाराकडे कशासाठी चालले आिेि िे कळले िेव्िा िेिी
त्यांच्यासोबि हनघाले. त्यांनी कुं भाराला ज्ञानेश्वरांना िवा देऊ ददला नािी. दुःखी मनाने
ज्ञानेश्वर घरी परिले. मुक्ताबाईनं हवचारलं, 'भांडं कु ठाय?' ज्ञानेश्वर हिला म्िणाले, 'िू
ियारी कर, माझ्या पाठीवर मांडे भाज.'
िवा

न

हमळाल्याने

घरी

परिल्यानंिर

िोणारी

भांडणे

पािाण्यासाठी

ज्ञानेश्वरांमागोमाग हवसोबासुद्धा येऊन लपून उभे
िोिे. मुक्ताबाईने ज्ञानेश्वरांच्या पाठीवर मांडे
थापले, भाजले िे पाहून त्यांना आश्चयाडचा धक्का
बसला. िा

चमत्कार पाहून हवसोबा आमूलाग्र

बदलले. पुढे येि त्यांनी ज्ञानेश्वरांचे पाय धरले आहण
माफी माहगिली.
िवा न हमळण्यामागे हवसोबांचं कारस्थान िोिं िे मुक्ताबाईला समजलं. रागानं िी
म्िणाली, 'दूर िो खेचरा! आधी िवा हमळू ददला नािीस आहण आिा मांडे बनू देणार नािीस
का?' ज्ञानेश्वरांनी मुक्ताईला शांि के लं. पण िेव्िापासून हवसोबा झाले हवसोबा खेचर.
आजिी त्यांना याच नावानं ओळखलं जािं.
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भीिी कु णाची?

एकदा टॉलस्टॉय भल्या पिाटे उठू न चचडमध्ये गेले. आपण दरवेळी जािो िेव्िा देव भक्तांच्या गदीि
असिो, आज आपण देवाला एकट्याला भेटू असा हवचार त्यांनी के ला. पण िे जेव्िा चचडमध्ये पोिोचले िेव्िा
िेथे आधीच एक माणूस गुडघे टेकून बसला िोिा आहण देवाच्या मूिीबरोबर कािीिरी बोलि िोिा. िो
बोलि असलेले कािी शब्द टॉलस्टॉयच्या कानांवर पडले. िो म्िणि िोिा, 'देवा मला माफ कर...
सांगिानासुद्धा शरलमधं व्िावं इिकी मी पापे के ली आिेि. माफ कर मला...' टॉलस्टॉयला वाटलं, दकिी
मिान व्यक्ती आिे िी. अगदी खुल्या ददलाने देवाकडे आपल्या िािून घडलेल्या पापांसाठी िमा मागिेय.
पश्चािापानं बहुधा पोळू न हनघालेला ददसिोय.
िेव्िढ्याि त्या व्यक्तीची नज़र या माणसावर पडली. गोंधळू न गेल्यासारखा वाटला िो िणभर. मग
टॉलस्टॉयना म्िणाला, 'मिाशय, देवाशी माझा जो संवाद चालला िोिा िो आपण ऐकला िर नािी?'
टॉलस्टॉय म्िणाले, 'िो, मला आपलं बोलणं ऐकू आलं आहण खरं सांगिो, धन्य वाटलं मला अगदी. आपल्या
अपराधांची कबूली ददलीि आपण, मला आदर वाटिो आपल्याबद्दल.' िो माणूस म्िणाला, 'िे सगळं ठीक
आिे, पण कृ पा करून आपण या गोष्टी इिर कु णाला सांगू नका. खरं िर या के वळ माझ्या आहण देवामधल्या
गोष्टी. आपण ऐकल्या म्िणिा िर ठीक आिे, पण कृ पया इिर
कु णालािी सांगू नका. आहण सांहगिल्या िर गाठ माझ्याशी आिे िे
लिाि ठे वा... '
टॉलस्टॉयनी आश्चयाडनं हवचारलं, 'पण आत्ता आपण देवासमोर
आपल्या अपराधांबद्दल पश्चािाप व्यक्त करि िोिाि, आहण आिा...'
िो माणूस म्िणाला, 'त्या के वळ माझ्या आहण देवामधल्या
गोष्टी िोत्या. जगासाठी नव्ित्या त्या.' टॉलस्टॉयना वाटलं, असं आिे
िर, म्िणजे लोक इिर लोकांनाच घाबरिाि, देवाला नािी!
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स्विःपासून सुरवाि

युद्धाचे ददवस. राजाचे सैहनक सगळीकडे हवखुरलेले िोिे. िे ज्या गावाि जाि त्या गावािल्या
लोकांना इच्छा असो वा नसो त्यांच्या रािाण्या-खाण्याची व्यवस्था करावी लागे. लोकांमध्ये देशभक्तीची
उणीव िोिी असे नव्िे. सैहनकांचे वागणे, त्यांचा क्रूरपणा आहण अकारण नासधूस करण्याची सवय यामुळे
लोक त्यांच्यापासून चार िाि लांब रिाणेच पसंि करीि असि.
एके ददवशी सैहनकांच्या अहधकार्यानं एका शेिकर्याला हवचारलं, ‘गावाि कु णाच्या शेिाि पीक
चांगलं उभं आिे िे सांग. आिा आठवडाभरापयंि आमचा येथेच मुक्काम रिाणार आिे. आम्िाला आपल्या
खाण्या-हपण्याची आहण घोड्यांच्या चारा-पाण्याची व्यवस्था करायचीय.’
शेिकरी पेचाि पडला. सांहगिले नािी िर सैहनकांच्या िावडीि सापडणार, िे आपल्याला यथेच्छ
बुकलणार आहण सांगायचं िर ज्या शेिकर्याबद्दल सांगायचं त्याच्या संपूणड शेिावर सैहनकांचा नांगर
दफरणार. वर्षडभर मग त्याच्या घरािले लोक काय खाणार? त्यांच्या इिर गरजा कशा पूणड िोणार?
चालिा चालिा त्याने मनाशी एक हनणडय घेिला. गावकर्यांच्या शेिांिन
ू िे दफरि िोिे. सैहनकांनी
बर्याच शेिांकडे बोट दाखवून िेथील पीक चांगले असल्याचं सांहगिलं पण दरवेळी आपल्याला इथली
जास्ि माहििी असल्याचं सांगि त्या शेिकर्यानं त्यांना पुढे नेलं. दरवेळी िो म्िणायचा, 'यापेिा चांगलं
पीक कु ठे उभं आिे िे मला ठाऊक आिे, पुढे चला.' शेवटी सगळे एका शेिापाशी पोिोचले. समोर उभ्या
हपकाकडे बोट दाखवून शेिकरी म्िणाला की, या शेिािलं पीक सवाडि चांगलं आिे.
सैहनक अहधकारी भडकला. म्िणाला, ‘वेड लागलं का रे िुला? यापेिा कै क पटींनी चांगल्या
हपकांची शेिं आपण मागे टाकू न आलो की. असं का के लंस?'
शेिकरी सैहनकांच्या अहधकार्याला म्िणाला, 'शेिकर्यांना त्यांच्या हपकाची ककमि िुम्िी देणार
नािी िे मला ठाऊक िोिं. अशावेळी मी इिर कु णाचं नुकसान कसं करणार? िे पीकच शेिकर्यांची
वर्षडभराची कमाई. यावरच िे आपल्या संसाराचा गाडा रे टिाि. त्यांची िी कमाई मी कशी काय हिरावू
देणार? आहण मी खोटं बोललो नािीय. िे माझं शेि आिे. माझ्या दृष्टीनं याच शेिािलं पीक सवाडि जास्ि
चांगलं आिे.'
शेिकर्याचं बोलणं ऐकू न सैहनक अहधकारी शरलमधा झाला. त्याने शेिकर्याला त्याच्या हपकाची
ककमि िर ददलीच, हशवाय, न घाबरिा त्याने जी उत्तरे ददली त्यासाठी त्याला बिीसिी ददले.
ई साहित्य प्रहिष्ठान
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वैराग्यािील उणीव

पुराणाि राजा भिृडिरींबद्दल एक कथा आिे. त्यांना वैराग्य आलं िेव्िा त्यांनी
आपल्या राज्याचा त्याग के ला. त्यावेळी पावडिीने शंकरासमोर त्यांच्या त्यागाची वाखाणणी
के ली. पण शंकर म्िणाले, 'त्यांच्या त्यागाि उणीवा आिेि.' पावडिीनं हवचारलं, 'कोणत्या
उणीवा?' शंकर म्िणाले, 'भिृडिरीनं राज्याचा त्याग भले के ला असेल, पण संन्याशाच्या
जीवनाची सुरवाि करिाना त्यांनी कािी वस्िू सोबि घेिल्या. राजमिालािून हनघिाना
त्यांनी पाण्याचं भांडं, उशी आहण िवा ढाळण्यासाठी पंखा सोबि घेिला.' यावर पावडिी
हनरुत्तर झाली.
कािी काळानंिर साधनेच्या क्रमाि वैराग्याची खोली वाढि गेली िळू िळू या हिन्िी
वस्िूंची त्यांना असलेली गरज संपली.
पावडिीने त्यांच्या वैराग्याबद्दल हवचारलं िेव्िािी शंकर म्िणाले, 'अजूनिी उणीव
आिे.'
पावडिीनं हवचारलं, 'आिा कु ठली उणीव आिे? वैराग्याबद्दलचे आपले अनुभव
लोकांपयंि पोिोचहवण्यासाठी िे वैराग्यशिक हलहििािेि, हभिा मागणंिी त्यांनी सोडू न
ददलंय. हमळालं िर खािाि, नािी हमळालं िर कािी खाििी नािीि. बराच काळपयंि
खायला कािी हमळालं नािी िर लपडदानासाठी आलेल्या हपठाच्या भाकर्या थापून त्या
हचिेच्या आगीवर भाजून खािाि. अजून त्यांच्या वैराग्याि उणीव आिे असं म्िणिा िर िी
कोणिी िे सांगा.'
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िी गोष्ट सांगून समजण्यासारखी नािी िे शंकराच्या लिाि आलं िोिं. िे म्िणाले,
चला आपण प्रत्यिच पाहू. मग दोघेिी वेर्ष पालटू न भिृडिरीसमोर आले. शंकरानं वृद्धाचा
आहण पावडिीनं वृद्धच
े ा वेर्ष घेिला िोिा. त्यांनी भिृडिरीकडे हभिा माहगिली. भिृडिरींना
गेले िीन ददवस हभिा हमळाली नव्ििी. त्याददवशी त्यांना थोडं पीठ हमळालं िोिं त्याच्या
भाकर्या िे भाजि िोिे. त्यांनी या वृद्ध जोडप्याला बसवलं आहण सार्या भाकर्या त्यांना
ददल्या.
यावर त्यांच्या वैराग्याच्या पूिडिेबद्दल पावडिीने नजरे नंच शंकराला हवचारलं. त्यावर
शंकर नजरे नंच उत्तरले, 'नािी'.
वृद्ध दांपत्यामध्ये चाललेली नजरे च्या खुणांची देवघेव भिृडिरींच्या नजरे िून हनसटली
नव्ििी. त्यांनी कु िूिलानं हवचारलं िेव्िा पावडिीनं के लेल्या पृच्छेबद्दल सांगिाना शंकर
म्िणाले, 'या हवचारिािेि की, यानं सगळ्या भाकर्या आपल्याला ददल्या. आिा िा काय
खाणार? आपण याला कािी भाकर्या देऊया.'
िे ऐकलं आहण भिृडिरींचा अिंकार हडवचला गेला. िे म्िणाले, 'आपण मला ओळखि
नािी. एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचा मोि बाळगला नािी िर या चार भाकर्यांचा मोि मी
काय बाळगणार? न्या सगळ्या भाकर्या, आहण अगदी शांि हचत्तानं आपली भूक भागवा.
यािच माझा संिोर्ष सामावलेला आिे.'
शंकर कािी बोलणार त्याआधी पावडिी म्िणाली,
'आलं माझ्या लिाि. भिृडिरीनं लौकीक वस्िूंचा त्याग के ला
पण त्यांच्या मनाि अजूनिी यशाची आसक्ती आहण अिंकार
ठाण मांडून आिेि. भगवन्, बरोबर आिे आपलं, यांच्या
वैराग्याि उणीवा आिेि.'
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जुगाराचा अड्डा आहण स्मशान

एकदा चीनचे प्रहसद्ध ित्ववेत्ते कन््यूहशयस यांना भेटायला एक माणूस आला. िो
त्यांना म्िणाला, 'मला िपस्या करायचीय.' कन््यूहशयस त्याला म्िणाले, 'ठीक आिे. पण
मला असं वाटिं की ध्यानधारणा हशकण्याआधी िू दोन रठकाणांना भेट द्यावीस. असं कर, िू
जुगाराच्या अड्यावर जा. िेथे लोक काय करिाि िे लि देऊन पािा. स्विः कािीिी करायचं
नािी, फक्त पािायचं. आहण िे पाहून िुला काय वाटलं िे मला सांगायचं.'
दोन महिन्यांनंिर िो माणूस कन््यूहशयसना भेटायला आला. म्िणाला, 'लोक वेडे
आिेि.'
कन््यूहशयस त्याला म्िणाले, 'ठीक आिे, आिा मी साधनेचं दुसरं सूत्र िुला देिो.
आिा पुढचे दोन महिने िू स्मशानाि जाऊन बस. िेथे जळणारी मढी पािा.'
दोन महिन्यांनंिर िो माणूस पुन्िा परिला. म्िणाला, 'आपण माझ्या डोळ्याि
झणझणीि अंजन घािलं. माझे डोळे उघडले. िे जीवन एक
मोठा जुगार आिे आहण त्याचा शेवट स्मशानाि िोिो, िे
मला समजलं.'
कं न््यूहशयस त्याला म्िणाले, 'जीवनाचं रिस्य िू
जाणलंस. आिा िू ध्यानधारणेच्या अंियाडत्रस
े ाठी हनघू
शकिोस.'
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जाळं आपलं न् हशकारिी स्विःचीच

एकदा एक म्िािारा एका खेडग
े ावािील रस्त्यावरून िळू िळू चालला िोिा. त्याचा लांब -ढगळ
झगा, शुभ्र पांढर्या आहण लांबलचक दाढी-हमश्या, सुरकु त्यांनी भरलेला चेिरा हिथल्या लिान मुलांना
गमिीदार वाटला असावा. एक-एक करि चांगला दिा-बारा मुलांचा घोळका म्िािार्याच्या मागे मागे
चालू लागला. मुलांमध्ये आहण वानरांमध्ये िसा फारसा फरक नसिो. मुकाट चालिील िर िी मुलं कसली?
िळू िळू त्यांचा वात्रटपणा जागा झाला. त्यांनी म्िािार्याला िैराण करायला सुरवाि के ली. शेवटी जेव्िा िे
म्िािार्यावर रस्त्यावरचे खडे उचलून फे कू लागले िेव्िा म्िािार्यानं ठरवलं की खूप झालं.
म्िािारािी बनेल िोिा. मुलांनी हपच्छा सोडावा म्िणून त्यानं मुलांना एक लोणकढी थाप ठोकली.
मागे वळू न त्यानं मुलांना जवळ बोलावलं आहण म्िणाला, ‘मी कु ठे हनघालोय िे िुम्िाला ठाऊक आिे का?
अरे बाळांनो, आज आपला राजा सगळ्यांना मेजवानी देिोय. िुम्िाला ठाऊक नािी का? मी असा िळू िळू
चालि हनघालोय, पोिोचेपयंि मेजवानी संपू नये म्िणजे झालं!’ मग हजभल्या चाटि म्िािार्यानं मागल्या
वेळी राजानं मेजवानीि काय काय पक्वान्नं खाऊ घािली िोिी त्याचं रसभरीि वणडन के लं. त्या पक्वान्नांचा
सुगंध, िेथील एकू ण थाटमाट, हमठाया, सरबिं वगैरेंचं त्यानं के लेलं वणडन ऐकू न मुलांनी त्याचा हपच्छा
सोडू न िेथन
ू पोबारा के ला. म्िािार्यानं सुटके चा श्वास सोडला आहण िो पुढे हनघाला.
वयोमानामुळे िो अगदी िळू िळू चालि िोिा. थोडं अंिर चालून गेला असेल-नसेल िो गावािली
कािी मंडळी लगबगीनं राजमिालाच्या ददशेनं चालल्याचं त्याच्या लिाि आलं. त्यानं सिज हवचारलं िेव्िा
गावकर्यांनी त्याला सांहगिलं की राजा मेजवानी देिोय म्िणून आम्िी सगळे त्या मेजवानीि सामील
िोण्यासाठी हनघालो आिेि.
आणखी थोडं पुढे गेल्यावर त्याला आणखी कािी लोक राजमिालाच्या ददशेनं जािाना ददसले. राजा
खरोखर मेजवानी िर देि नसेल ना? –असा हवचार त्या म्िािार्याच्या मनाि आला. आणखी थोडं अंिर
चालल्यानंिर त्याला राजमिालाकडे हनगालेले आणखी कािी लोक भेटले. िे सगळे मेजवानीि सामील
िोण्यासाठी हनघाले आिेि िेिी त्याला समजलं.
म्िािारा बावचळला. त्याला वाटलं, खरं च राजा मेजवानी देि असणार. नािीिर इिके लोक
राजवाड्याकडे का बरं गेले असिे? आपणिी जाऊन पािावं. बरे च ददवस झाले पक्वान्नं खाऊन. नसेल
मेजवानी देि राजा िरी फार फार िर काय िोणार? िर, माझी फे री फु कट जाणार. आपल्याला असं काय
मोठं मित्वाचं काम करायचंय सध्या? यावेळच्या मेजवानीचा काय थाटमाट आिे िे िरी पाहू की!
म्िािार्याची पावलं आपसुक राजवाड्याच्या ददशेला वळली.
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जैशी व्यक्ती िैशी सजा!

एका राज्याच्या िीन अहधकार्यांनी राज्यकारभाराि मोठा घोटाळा के ला. राजानं हिघांनािी
बोलावलं.
त्यांच्यापैकी एकाला राजा म्िणाला, 'मला िुमच्याकडू न अशी अपेिा नव्ििी.'
दुसर्या व्यक्तीला राजानं एका वर्षाडच्या कारावासाची हशिा ठोठावली.
हिसर्या व्यक्तीला नगरािून लधड काढू न फटके लगावण्याची आहण वीस वर्षे कारावासाची हशिा
फमाडवली.
दरबारी गोंधळले. एकाच गुन्ह्यासाठी िीन व्यक्तींना िीन प्रकारची हशिा? त्यांनी हबचकि हबचकि
राजाला हवचारलं, 'एकाच अपराधासाठी हिघांना िीन प्रकारच्या हशिा िे न्यायसंगि नािी.'
राजा त्यांना म्िणाला, 'हशिा देिाना मी- जशी व्यक्ती िशी हशिा - िेच ित्व समोर ठे वलं िोिं.
पहिली व्यक्ती अहिशय सज्जन िोिी. त्याला मी कोणिीिी हशिा ददली नािी िरी त्यानं घरी गेल्यानंिर
आत्मित्या के ली. दुसरी व्यक्ती थोड्या जाड चमडीची िोिी म्िणून हिला मी एक वर्षाडची हशिा सुनावली.'
एक दरबारी म्िणाला, 'मिाराज, हिसर्याला मात्र आपण खूपच कठोर हशिा ददलीि.'
त्याचं बोलणं ऐकू न राजा िसला, म्िणाला, 'कारागृिाि जाऊन िुम्िी एकदा त्या व्यक्तीला भेटा.
म्िणजे त्याला ददलेल्या हशिेचं औहचत्य िुमच्या लिाि येईल.' कािी दरबारी मग त्याला भेटण्यासाठी
कारागृिाि गेले. हशिा हमळालेल्या आपल्या पूवड सिकार्याला िे भेटले. हमळालेल्या हशिेचं त्याच्या
चेिर्यावर अहजबाि वैर्षम्य नव्ििं. नगरािून लधड काढल्याचं, कोडे खाल्याचं त्याला कािीिी वाटलं नसावं,
कारण िो हिथेिी अगदी मजेि िोिा. भेटायला आलेल्या दरबार्यांना िो म्िणाला, 'फक्त वीस वर्षांचीच िर
बाब आिे! हशवाय मी इिकं कमावून ठे वलंय की माझ्या साि हपढ्यांनी जरी िाि-पाय िालवले नािीि िरी
कािी एक कमी पडणार नािी. आहण, या कारागृिाििी िसा कु णाचा त्रास नािीच. आरामाि आिे मी
अगदी. '
दरबार्यांनी हवचारलं, 'शिराच्या मध्यविी रठकाणी, सगळ्यांसमोर िुम्िाला कोडे मारले गेले,
सगळीकडे िुमची बदनामी झाली...' त्याला मध्येच अडवि िी व्यक्ती म्िणाली,'बदनामी झाली म्िणून काय
झालं? शेवटी मला प्रहसद्धीच हमळाली ना? आज शिरभर माझ्याबद्दलच चचाड करि असिील लोक!'
राजानं योग्य हनवाडा के ला िोिा िे दरबार्यांना पटलं.
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कबीराचे गुरु

कबीरानं गंगेच्या घाटावर स्वामी रामानंदांकडू न दीिा हमळवल्याबद्दल सांहगिलं
जािं. सकाळच्या वेळी ज्या वाटेनं स्वामी रामानंद गंगास्नानासाठी जाि असि त्या वाटेवर
हनजून कबीरानं दीिा हमळहवली िोिी. चुकून रामानंदांचा पाय कबीराला लागला आहण
त्यांच्या िोंडू न 'राम, राम' िे शब्द हनघाले. अशा प्रकारे , नकळि कबीराला रामानंदांकडू न
दीिा हमळाली िोिी.
दीिा घेिल्यानंिर कबीराला ज्ञानप्राप्ती झाली. त्यांच्या वाणीि हवशेर्ष गोडवा आला.
गंगेकाठी िे जेव्िा कीिडन करि िेव्िा लोक आपसूक त्यांच्या कीिडनाला येऊन बसि. त्यांच्या
कीिडनाला गदी वाढू लागली.
िे पाहून काशीचे पंहडि नाराज झाले. त्यांच्यापैकी दकत्येकजणांनी वेदाभ्यास के लेला
िोिा, पण त्यांचं कीिडन ऐकायला कु णीिी येि नसे. त्यामुळे कबीरानं के लेल्या कीिडनाला
लोक जमलेले पाहून त्यांना कबीराचा िेवा वाटू लगला.
पंहडिांनी मग कबीरांना समजावण्याचा प्रयत्न के ला, 'िू गृिस्थ आिेस, मुल-ं बाळं िी
आिेि. हशवाय िुझा कु णी गुरूिी नािी. म्िणून िू कथा सांगू नयेस.' कबीर म्िणाले, 'माझे
कु णी गुरू नािीि असं आपलं जे म्िणणं आिे िे चुकीचं आिे. मी िी हवद्या गुरूकडू नच
हशकलो. गुरूकृ पेहवना ज्ञानप्राप्ती िोणं शक्य िरी आिे का?' कबीराचं म्िणणं ऐकू न पंहडि
मंडळींना आश्चयड वाटलं. त्यांनी कबीरांना त्यांच्या गुरूचं नाव हवचारलं. कबीरांनी सांहगिलं
की स्वामी रामानंद माझे गुरू आिेि.
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पंहडि मग स्वामी रामानंदांकडे गेले. स्वामी रामानंदांकडे त्यांनी हवचारणा के ली की,
आपण वैष्णव संप्रदायाचे क्टरर समथडक आिाि. कबीराचा धमड कोणिा िे सुद्धा कु णाला धड
ठावूक नािी. त्याला आपण दीिा ददलीि िे कसं काय? िे आचरण धमाडहवरुद्ध नव्िे काय?
रामानंदांना याबद्दल कािीिी माहििी नव्ििं. त्यांनी हवचारलं, 'कोण कबीर? त्याला
मी दीिा ददली? कधी?'
संपूणड काशी शिराि मग- 'गुरू खरं बोलिोय की हशष्य खरं बोलिोय?' याबद्दल
उलट-सुलट चचाड सुरू झाल्या. वृत्त रामानंदांच्या कानावर आलं आहण िे िापले. त्यांनी
कबीराला बोलावलं न् हवचारलं, 'िुझे गुरू कोण?'
कबीरानं सांहगिलं, 'आपणच माझे गुरू!'
स्वामी रामानंदांनी िे ऐकलं आहण पायीची खडाऊ िािाि घेऊन कबीराच्या
डोक्यावर िाणली. त्यांना मारिा मारिा िे बोलू लागले, 'मी िुला दीिा ददली का? मला
खोटं पाडिोस? राम राम राम!....'
कबीरानं

स्वामी

रामानंदांच्या

पायांवर

लोटांगण घािलं. म्िणाला, 'गुरुदेव, गंगेच्या काठी
आपण ददलेली दीिा जर खोटी िर मग आत्ता आपण
देि असलेली दीिा िरी खरी आिे ना? आपले िाि
माझ्या डोक्यावर आहशवाडदांची बरसाि करि आिेि.
आपल्या मुखािून माझ्यासाठी रामनामाचा मंत्र मला
हमळि आिे.' कबीराचं बोलणं ऐकू न रामानंदांना
संिोर्ष झाला. कबीराला त्यांनी आपला हशष्य मानलं.
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भाग्याची िाक ओळखा

सूफी संि हुजहबरी नेिमी म्िणि, ‘माणूस िािी आलेल्या संधी दवडि असिो आहण मग उगीच
भाग्याला दोर्ष लावि बसिो.’
एकदा एक माणूस त्यांना म्िणाला, ‘मी नािी मानि असं. आिा माझंच उदािरण घ्या ना. जन्म
गेला माझा, भाग्याच्या िाके कडे कधीपासून कान लावून बसलोय मी. भाग्यानं जर संधी ददली असिी िर
मी िी कधीिी दवडली नसिी, पण आमचं कु ठलं आलंय एवढं भाग्य.’
हुजहबरी त्याला म्िणाले, ‘असं आिे गड्या, मी आिा जरा नदीच्या पलीकडच्या गावी चाललोय.
संध्याकाळी नदीकाठच्या पारावर बसलेला असेन मी. िू ये हिकडे, आपण या हवर्षयावर बोलू.’ संध्याकाळी
भेटण्याचं कबूल करून िो माणूस हनघून गेला. हुजहबरींनी मग आपल्या हशष्यांना त्याच्या येण्याच्या
मागाडवर सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेलं मडकं ठे वायला आहण स्विः आसपास रिायला सांहगिलं.
ठरल्याप्रमाणे संध्याकाळी िो माणूस पुलावरून चालि पलीकडे नदीकाठच्या झाडाखाली लोकां शी
बोलि बसलेल्या हुजहबरींना भेटायला आला. गंमि अशी की पुलावर हजथे मडकं ठे वलेलं िोिं त्याआधी दिा
पावलं त्यानं चक्क डोळे हमटून घेिले. पुलावरचं उरलेलं अंिर त्यानं डोळे बंद ठे वूनच ओलांडलं. िे पाहून
हिथे उभे असलेले इिर लोकिी चदकि झाले. सगळ्यांना वाटलं, कमाल झाली. अगदी त्या मडक्याजवळ
आल्यावरच याला नेमकी डोळे बंद करायची बुद्धी कशी सुचली? िो माणूस हुजहबरींसमोर आला िेव्िा
त्याच्या मागोमाग सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेलं िे मडकं घेऊन हुजहबरींचे हशष्यिी आले.
हुजहबरींनी त्या माणसाला हवचारलं, ‘िू असे चालिा चालिा अचानक डोळे का बंद के लेस?‘ िो
माणूस म्िणाला, ‘िसं खास कािी नािी, मला वाटलं, डोळे बंद करून पुलावरून चालिाना कसं वाटिं िे
जरा पािावं, म्िणून...’
हुजहबरी त्याला म्िणाले, ‘सोन्याच्या नाण्यांनी भरलेलं िे मडकं पाहिलंस का? के वळ िुला हमळावं
म्िणून मी िे िुझ्या रस्त्याि ठे वलं िोिं. उचललं असिंस िर िुझ्या सगळ्या आर्मथक हववंचना हमटल्या
असत्या. पण माझं मन मात्र साशंकच िोिं. जन्मभर चालून आलेल्या संधी िू दवडल्यास िर आिा या
संधीचं िू काय सोनं करणार असं वाटलं िोिं मला. आहण िू िेच हसद्ध के लंस. काय िर म्िणे , डोळे बंद
करून चालून पािावं!
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संवेदनशीलिा िवीच

फार मोठं नव्ििं, पण समीरचा उदरहनवाडि त्याच्या छोट्याश्या गॅरेजच्या कमाईवरच चालायचा.
लिानपणापासून समीरला वेगाचं भयंकर वेड. थोडा िाि चालला िेव्िा त्यानं एक मस्िपैकी गाडी खरे दी
के ली स्विःसाठी. अगदी वार्याबरोबर शयडि लावायची त्याची गाडी. आपल्या गाडीची िो खूप काळजी घेि
असे.
समीरचा लिानपणीचा एक हमत्र रघू एकदा अचानक त्याला भेटायला आला. समीरच्या गाडीचं
त्यालािी खूप कौिुक वाटलं, पण राहून राहून त्या गाडीला पडलेली छोटीशी खोक आहण िेथील उडालेला
रं ग त्याला बुचकळ्याि टाकि िोिा.
शेवटी त्यानं समीरला हवचारलंच. म्िणाला, 'समीर, अरे दकिी प्रेम आिे िुझं स्विःच्या गाडीवर. िे
गॅरेजिी िुझंच आिे. मनाि आणलं िर पटकन िी खोक िू भरून काढू शकशील. गाडीला लागलेलं िे
गालबोट िू िसंच का ठे वलंयस?'
समीर म्िणाला, 'मला वाटलंच िोिं िू िा प्रश्न हवचारशील असं. अरे यामागे एक छोटीशी गोष्ट
आिे.'
िे दोघे जेव्िा त्या गाडीि बसून फे रफटका मारायला हनघाले िेव्िा समीरनं रघूला िी गोष्ट
सांहगिली. 'अरे , िेव्िा मी िी गाडी नवीनच खरे दी के ली िोिी. असा सुंसाट हनघालो िोिो हिला पळवि.
दूरवर रस्त्याजवळच्या झुडुपाि कािीिरी िालिंय असं मला वाटलं. पण गाडीचा वेग कमी करून पािायची
मला अहजबाि इच्छा नव्ििी. मी भरधाव गाडी दामटि पुढे चाललो आहण िेवढ्याि एक वीट दाणकन्
येऊन कारच्या दरवाजावर आदळली.' 'आपल्या नव्या गाडीला कु णी वीट फे कू न मारलं िे लिाि आलं आहण
मी हिरहमरलो. त्याच हिरीहमरीि मी दार उघडलं आहण समोर रडि उभ्या असलेल्या मुलावर उखडलो,
म्िटलं, काय रे ए गाढवा, का मारलीस िी वीट? माझ्या नव्या गाडीची काच फु टली आहण हिचा रं गिी
खरवडलाय पािा...' 'रडि रडिच िो मुलगा मला म्िणाला, काका, मी काय करू? मी वीट हभरकावली
नसिी िर िुम्िी गाडी थांबवली नसिीि. दकत्येक गाड्यांना मी िाि दाखवला पण कु णीिी गाडी थांबवली
नािी. अिो, माझा मोठा भाऊ पांगुळगाड्यावरून पडलाय, मला पेलवि नािीय त्याला उचलून पुन्िा
व्िीलचेयरमध्ये बसवणं. प्लीज... मला थोडी मदि कराल का?'
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'िेव्िा माझी नजर बाजूला गेली आहण मी थंड पडलो.
रघ्या, खरं सांगिो रे , लाज वाटली मला त्याच्याकडे लि न
देिा गाडी पुढे दामटल्याची. त्या घटनेची आठवण मनाि
कायम रिावी, इिरांनािी आपली गरज असू शकिे िे नेिमी
लिाि असावं म्िणून मी गाडीला पडलेली खोक दुरुस्ि के ली
नािी आहण त्या रठकाणी उडालेला रं ग परि लावला नािी.'
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श्रद्धा आहण िकड

एकदा एक हसद्ध पुरुर्ष आपल्या हशष्यावर प्रसन्न झाले. म्िणाले, 'आज मी िुला पररस
देिो.' िे दोघेिी पररस आणण्यासाठी हनघाले. गावाबािेर आल्यावर एका हनजडन रठकाणी
हसद्ध पुरुर्षाने हशष्याला एके रठकाणी खोदायला सांहगिलं. हशष्यानं जमीन खोदली िेव्िा
त्याला हिथे लोखंडाची, गंज चढलेली एक छोटी डबी ददसली. याच डबीि पररस आिे असं
हसद्ध पुरुर्षानं हशष्याला सांहगिलं. हशष्य मोठा हवद्वान िोिा. त्याला आपल्या ज्ञानाबद्दल
साथड अहभमानिी िोिा. त्याला वाटलं की, िा जर खरा पररस असिा िर त्याच्या स्पशाडनं
लोखंडाची िी डबी सोन्याची नसिी का झाली? डबी अजूनिी लोखंडाचीच आिे म्िणजे िा
कािी पररस नव्िे. डबी उघडू न पिायचे कष्टिी त्याने घेिले नािीि. गुरुचा अनादर िोऊ नये
म्िणून त्यानं िी डबी स्विःजवळ ठे वली पण गुरुबद्दलचा त्याच्या मनािील आदर थोडा
उणावलाच िोिा.
गुरुपासून त्याची वाट वेगळी हनघाली िेव्िा आधी त्यानं िी डबी हभरकावून ददली.
िो पुढे हनघणार िेवढ्याि त्याचं हभरकावून ददलेल्या त्या डबीकडे लि गेलं. डबी सोन्याची
झाली िोिी आहण झळाळि िोिी.
त्यानं डबी उचलून घेिली. िी उघडी िोिी. त्याच्या लिाि आलं की डबीला आिून
मखमलीचा अस्िर लावलेला िोिा आहण त्या अस्िरामुळेच पररसाचा लोखंडाच्या डबीला
स्पशड झालेला नव्ििा.
त्यानं डबी हभरकावली िेव्िा िी उघडली असावी आहण पररसाचा डबीला स्पशड
झाला असावा.
त्यानं डबीि पररस शोधला पण िो घरं गळि कु ठे िरी जाऊन पडला असावा. खूप
शोधूनिी हशष्याला पररस कािी हमळाला नािी. अहवश्वास आहण श्रद्धाहविीन िकाडमुळे िो
पररसाला मुकला िोिा.
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ररकामे िाि

अलेक्झांडरची शवयात्रा हनघाली. त्याची शवयात्रा पािाण्यासाठी लाखो लोक जमले िोिे.
हिरडीच्या दोन्िी बाजून
ं ी अलेक्झांडरचे दोन िाि लटकि िोिे. सगळ्यांनाच या गोष्टीचं खूप आश्चयड वाटलं
कारण अलेक्झांडर मोठा सम्राट िोिा, त्याची हिरडीसुद्धा लोकांनी इिक्या िलगजीपणानं बांधावी? असे
कसे त्याचे दोन्िी िाि अधांिरी लटकू ददले? कु णाच्याच कसं लिाि नािी आलं?
पण मग िळू िळू लोकांना समजलं की िा िलगजीपणा नव्ििा. खुद्द अलेक्झांडरचीच िशी इच्छा
िोिी. त्यानं मरण्यापूवी सांहगिलं िोिं की माझी अंिीम यात्रा काढिाना माझे दोन्िी िाि लोकांना
ददसिील असे हिरडीबािेरच ठे वावे. त्यामुळे, जगज्जेिा अलेक्झांडरसुद्धा शेवटी ररकाम्या िािीच गेला,
जन्मभर हवजयासाठी के लेला सगळा प्रपंच हनरथडकच िोिा िे लोकांना कळे ल.
मरण्यापूवी कािी वर्षांआधी अलेक्झांडर एका ग्रीक फकीराला डायोजनीसला भेटायला गेला िोिा.
त्यावेळी डायोजनीसने अलेक्झांडरला हवचारलं िोिं, 'संपूणड जग लजकू न घेिल्यानंिर काय करायचं याबद्दल
िू हवचार के लायस का अलेक्झांडर?' डायोजनीसचा प्रश्न ऐकू न अलेक्झांडरनं उदास स्वराि उत्तर ददलं,
'मला खूप लचिा वाटिे. कारण, दुसरं जग नािीय. िेव्िा, खरं च, िे जग लजकू न घेिल्यानंिर पुढे मी काय
करावं?' खरं िर अजून त्यानं संपूणड जग लजकलेलंच नव्ििं, पण िरीिी, जग लजकू न घेण्याची मित्वाकांिा
पूणड झाल्यानंिरिी त्याची वासना बुभुहििच रिाणार
िोिी!
मोठा जुगारी िोिा अलेक्झांडर. स्विःजवळचं
सगळं त्यानं डावावर लावलं आहण मोठमोठ्या लढाया
लजकू न

मोठमोठे

ढीग

लावले

धन-संपदेचे.

त्याच

अलेक्झांडरला मृत्यूपूवी जणू सािात्कार झाला. ररकाम्या
िािाने येिो आहण माणूस ररकाम्या िािीच जािो.
आपल्याला झालेला सािात्कार लोकांपयंि पोिोचावा अशी
त्याची इच्छा िोिी. लोकांनीिी आपले ररकामे िाि पािावे,
जािाना अलेक्झांडर सोबि कािीिी घेऊन जाऊ शकला
नािी िे लोकांना कळावं अशी त्याची इच्छा िोिी.....
मरणाििी बरंच कािी लजकू न नेलं त्यानं.
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ित्वमहस श्वेिके िु

बरीच वर्षे हवद्याजडन के ल्यानंिर श्वेिके िु घरी परिला. वहडलांनी त्याला हवचारलं, 'हवद्याजडन पूणड
झालं म्िणिोस िर मग ब्रह्मज्ञान हमळवलंस का? कारण त्याहवना इिर सवड हवद्या व्यथडच.'
श्वेिके िु वहडलांना म्िणाला, 'माझ्या गुरुदेवांना जर त्याबद्दल माहििी असिी िर त्यांनी मला
अवश्य ब्रह्मज्ञान ददलं असिं. कारण ज्या ज्या हवद्या त्यांना अवगि िोत्या त्या सवड त्यांनी मला ददल्या. िे
स्विः मला म्िणाले की, श्वेिके िु, िुला हशकवण्यासारखं माझ्यापाशी आिा कािीिी हशल्लक राहिलं नािी.
आिा िू स्वगृिी परिू शकिोस.'
श्वेिके िूचं म्िणणं ऐकल्यावर उद्दालक - श्वेिके िुचे वडील - त्याला म्िणाले, 'म्िणजे िी हवद्या
हशकवण्याची जबाबदारी त्यांनी माझ्यावर टाकली म्िणायची. ठीक आिे, बािेर जा आहण एक फळ िोडू न
आण झाडावरून.'
श्वेिके िु झाडावरून फळ िोडू न घेऊन आला. वडील त्याला म्िणाले, 'काप िे फळ.' श्वेिके िूनं फळ
कापलं. फळाि खूप हबया िोत्या. वडील त्याला म्िणाले, 'यािील एक बीज हनवड.' श्वेिके िूनं बीज हनवडलं
िेव्िा वहडलांनी त्याला हवचारलं, 'एवढ्याश्या बीजािून प्रचंड वृि बनू शके ल का?'
श्वेिके िु म्िणाला, 'िो िर, बीजािूनच वृिाचा जन्म िोिो.' वडील त्याला म्िणाले, 'म्िणजे, यािच
वृि लपलेला असायला िवा. िू िे बीज चीर. त्याि लपलेला वृि आपण शोधून काढू .' श्वेिके िूनं बीज
कापलं पण त्याि कािीिी नव्ििं. हिथे के वळ शून्य िोिं.
श्वेिके िू वहडलांना म्िणाला, 'याि िर कािीिी नािीय.'
उद्दालक त्याला म्िणाले, 'जे ददसि नािी, जे अदृश्य आिे त्यािूनच एक हवशाल वृि हनमाडण िोिो.
आपणिी अशाच शून्यािून जन्माला आलो.'
यावर श्वेिके िूनं हवचारलं, 'म्िणजे, मीसुद्धा त्या मिाशून्यािूनच जन्माला आलो का?'
श्वेिके िूच्या प्रश्नाला उत्तर देिाना त्याचे वडील उद्दालक त्याला म्िणाले, 'ित्वमहस श्वेिके िु - िोय
श्वेिके िु, िू सुद्धा याच मिाशून्यािून आला आिेस.िू त्याचाच एक भाग आिेस.'
वहडलांचं िे वाक्य ऐकलं आहण श्वेिके िूला ज्ञानप्राप्ती झाली असं म्िणिाि.
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जीवनाचे गहणि

एक िोिी गोम. गोम म्िणजे शंभर पायांचा कीडा. िी वेगानं सरपटि कु ठे िरी चालली िोिी. एका
सशाची हिच्यावर नजर पडली. ससा पािािच राहिला. त्याला वाटलं, िी गोम चालिे िरी कशी? अबब!
दकिी हिचे िे पाय. आधी कोणिा पाय उचलायचा, मागनं कोणिा पाय उचलायचा िे कसं कळि असेल
हिला? भयंकर करठण आिे बुवा. दकिी गहणिं करावी लागि असिील हिला.
सशानं हिला िाक मारली. म्िणाला, 'अगं थांब. कु ठे इिक्या लगबगीनं चाललीस? असं सांग, की
िुझे इिके पाय आिेि िर त्यापैकी कोणिा पाय कधी उचलायचा िे िुला कसं कळिं? चालिाना कधी िुझी
त्रेधा हिरपीट नािी उडि? कधी एकदम दिा पावलं उचलली असं वगैरे झालं का? िारांबळ िोि असेल ना
िुझी अगदी? खरं सांग, पायाि पाय अडकू न कधी पडली-हबडली िोिीस की नािी? नािी? कम्मालचए. ए,
मला हशकव ना िे गहणि.'
खरं िर गोमेनं आपल्या पायांबद्दल असा आहण इिका हवचार कधी के लाच नव्ििा. िी सुर सुर
चालायची. जन्मली िेव्िापासूनच. हिला आठविं िेव्िापासूनच हिचे असे शंभर पाय िोिे. कधी हिच्या
मनाि िा प्रश्न उठलाच नािी की आपल्याला इिके पाय कसे काय? पहिल्यांदाच हिने खाली पाहिलं आहण
िी घाबरली. हिला वाटलं - इिके पाय! शंभर! आपल्याला िर शंभरपयंि आकडेसुद्धा नीटपणे मोजिा येि
नािीि.
िी सशाला म्िणाली, 'याबद्दल मी कधी हवचारच के ला नव्ििा. आिा िू लिाि आणून ददलंयस िर
करे न हवचार. हनरीिण-परीिण करे न आहण जो उलगडा िोईल िो सांगेन िुला.' पण मग िी गोम पुन्िा
पहिल्यासारखी चालू शकली नािी. थोडं अंिर कापलं आहण िी गळाठली. आिा िी चालि कु ठे िोिी, आिा
िर हिला शंभर पायांचं गहणि सोडवायचं िोिं.
एवढीशी गोम आहण शंभर पाय!
एव्िढीशी हिची िी अक्कल आहण एव्िढं मोठं
गहणि! िे प्रचंड गहणि िी सोडवणार िरी
कशी?
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काल्पहनक बंधनाि अडकलेले मन

एकदा वाळवंटािील एका सरायमध्ये एक मोठा कादफला आला. कादफल्यािील सारे
प्रवासी ददवसभराच्या प्रवासानं खूप थकले िोिे. उं टांच्या मालकाने नोकरांना आज्ञा ददली
आहण त्यानुसार उं टांच्या गळ्याि दोरखंड बांधले गेल.े मग िे दोरखंड अडकहवण्यासाठी
खुंट्या गाडिाना एकाच्या लिाि आलं की एका उं टाचा दोरखंड आहण खुटं ी दोन्िी िरवलेि.
उं टाला मोकळं कसं सोडणार, कारण रात्री िो चालि दूर हनघून जाईल आहण िरवेल असं
त्याला वाटलं.
त्याने िी गोष्ट आपल्या मालकाला सांहगिली. कादफल्याचा मालकाने सरायच्या
मालकाकडे रात्रीपुरिा दोरखंड आहण खुंटी माहगिली. सरायच्या मालकानं ददलहगरी व्यक्त
करि सांहगिलं की, 'खुट्य
ं ा ककवा दोरखंड आमच्याकडे नािीि. पण िुम्िी असं का नािी
करि? - िुम्िी खुंटी गाडल्यासारखं करा, उं टाच्या गळ्याि दोरखंड अडकवल्याचा अहभनय
करा आहण उं टाला झोपून जायला सांगा.'
िा उपाय लागू िोईल िे त्या कादफल्याच्या मालकाला पटेना, पण दुसरा इलाज
नव्ििा त्यामुळे त्यानं सरायच्या मालकाचं म्िणणं मान्य के लं. त्यानं खुंटी गाडण्याचा,
दोरखंड उं टाच्या गळ्याि अडकवण्याचा अहभनय िंिोिंि के ला आहण इिर उं टांसारखंच त्या
उं टालािी झोपायला सांहगिलं.
आश्चयड म्िणजे, िोवर िाटकळि उभा असलेला उं ट मालकाची आज्ञा ऐकू न खाली
बसला आहण झोपी गेला. िे पाहून कादफल्याच्या मालकाला थोडं िायसं वाटलं. सकाळी
पुढल्या टप्प्याच्या प्रवासासाठी हनघिाना इिर सवड उं टांच्या गळ्याि अडकवलेले दोरखंड
काढले गेल,े खुंट्या उखडू न काढल्या गेल्या. सगळे उं ट पुढल्या प्रवासासाठी सज्ज झाले. पण
काल्पहनक दोरखंडाने जखडलेला उं ट दढम्म उभा राहिना.
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कादफल्याचा मालक त्रासला. सरायच्या मालकापुढे त्यानं िक्रारीच्या सुराि गार्िाणं
मांडलं. म्िणाला, 'काय चेटूक के लंि िुम्िी माझ्या उं टावर, आिा िो उठू न उभा
रािायलासुद्धा ियार नािीय. मी पुढच्या प्रवासाला हनघणार कसा?'
सरायच्या म्िािार्या मालकानं म्िटलं, 'आधी त्याच्या गळ्याि बांधलेला दोर काढा
आहण िो दोर बांधलेली खुंटी जहमनीिून काढा.'
कादफल्याच्या मालकानं बुचकळ्याि पडि म्िटलं, 'पण त्याच्या गळ्याि कोणिािी
दोरखंड नािी आहण िो कोणत्यािी खुंटीला बांधलेला नािी...' सरायच्या मालकानं म्िटलं,
'िुमच्या दृष्टीनं नािीय. उं टाला मात्र आपण बांधले गेलल
े ो आिोि असंच वाटिंय. जा, खुंटी
उपटा. दोरखंड काढा.'
कादफल्याच्या मालकानं मग उभे रािायला ियार नसलेल्या त्या उं टाजवळ येऊन
त्याच्या गळ्यािील दोरखंड काढल्याचा अहभनय के ला, खुंटी उपटल्याचा अहभनय के ला.
आश्चयड! अंग झटकि िो उं ट उठू न उभा राहिला आहण इिर उं टांसोबि पुढच्या प्रवासाला
हनघण्यास सज्ज झाला.
कादफल्यािील लोकांना याचं खूप आश्चयड वाटलं. त्यांनी सरायच्या मालकाला
यामागील रिस्य काय असं हवचारलं
िेव्िा िो िसि त्यांना म्िणाला, '
बाबांनो, उं टच नव्िे िर माणसांचंिी
असंच असिं. काल्पहनक खुंट्यांना सगळे
अडकलेले असिाि. खरं िर, उं टांबद्दल
मला कािीच अनुभव नािी, माणसांच्या
अनुभवावरूनच मी िुम्िाला िा सल्ला
ददला िोिा.'
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साचलेलं ज्ञान म्िणजे कचरा
झेन फकीर ररझाईंशी संबंधीि एक घटना सांहगिली जािे.
िे एका टेकडीवर रिाि असि. एकदा एक पंहडि त्यांना भेटायला आले. चढण चढण्याचा त्यांना
सराव नसावा, कारण पोिोचले िेव्िा त्यांना चंगलीच धाप लागलेली िोिी. पण त्यांच्या मनाि प्रश्नांनी
नुसिा धुमाकू ळ माजवलेला िोिा. आल्या आल्या त्यांनी ररझाईंवर प्रश्नांची सरबत्ती सुरू के ली - ईश्वर आिे
की नािी िे मला जाणून घ्यायचंय. हशवाय, आत्मा आिे की नािी? ध्यान म्िणजे काय? बुद्धत्व म्िणजे
काय? संबोहधची घटना... या सगळ्याबद्दल मला जाणून घ्यायचंय.
त्यांचा उिावीळपणा पाहून ररझाईंना मौज वाटली. िे म्िणाले, 'आपण नुकिेच पोिोचिािाि.
थोडी हवश्रांिी घ्या. मी आपल्यासाठी गरम चिा आणिो. चिा हपऊ, नंिर करू चचाड, कसं?'
ररझाई चिा घेऊन आले. पंहडिांच्या िािी कप ददला आहण त्याि िे चिा ओिू लागले. कप भरला.
पण ररझाई थांबले नािीि. चिा कपािून ओसंडू लागला.
पंहडि म्िणाले, 'अिो थांबा. कप भरलाय. त्याि थेंबभर चिाची जागािी उरलेली नािी. आणखी
चिा कपाि रिाणार कसा?'
ररझाई म्िणाले, 'मला वाटलं िोिं िुम्िी पोपटपंची करणारे पोकळ पंहडि असाल बहुिेक, पण
नािी, िुमच्याि थोडी अक्कल आिे असं ददसिं. कप भरलेला असेल
िर त्याि आणखी चिा ओििा येि नािी िे िुम्िाला समजिं. मग
जरा हवचार करून सांगा, आपला प्याला ररकामा आिे का? समजा
भेटलाच ईश्वर, िर त्याला आत्मसाि करू शकाल आपण?
बुद्धत्वाला उगवू देण्यासाठी िुमच्या अंिःकरणाचं आकाश मोकळं
आिे का? िुमच्या अंिःकरणाि इिकं ज्ञान साचलंय की समाधीचा
एखादा थेंबिी त्याि सामावू शकणार नािी. साचलेलं ज्ञान म्िणजे
कचरा, त्याचा हनचरा झाल्याहशवाय स्वच्छ समाधी लागणार
कशी? बुद्धत्व येणार कु ठू न? िुमच्या प्रश्नांची उत्तरं मी नक्की देईन,
पण िुम्िी िी ग्रिण करू शकाल का?'
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या शरीराची ककमि काय?

एकदा प्रहसद्ध संि जलालुद्दीन रूमी यांना दरोडेखोरांनी पकडलं. त्याकाळी
गुलामहगरीची पद्धि िोिी. रूमींना गुलामांच्या बाजाराि हवकण्यासाठी घेऊन हनघाले.
रूमी ध्टरे-क्टरे आहण उं चे-पुरे िोिे. डाकूं ना वाटलं की गुलामांच्या बाजाराि या कै द्याची
चांगली ककमि हमळे ल.
बाजाराच्या रस्त्याि एक माणूस त्यांना भेटला. िो गुलाम खरे दी करायला हनघाला
िोिा. बाजारापयंि जाण्याचा त्रास वाचेल म्िणून दरोडेखोरांनी त्या माणसाला रूमींची
ककमि काय द्याल असं हवचारलं. िो माणूस म्िणाला, 'मी याचे दोन िजार दीनार द्यायला
ियार आिे, बोला, हवकणार का?'
डाकू खूश झाले. पण रूमी त्यांना म्िणाले, 'थांबा, घाई करू नका. थोडं पुढे चला.
योग्य ककमि देणारा भेटेल.' डाकूं नी त्यांचं म्िणणं मान्य के लं. िे पुढे चालले.
पुढे त्यांना एक व्यापारी भेटला. रूमींना
पाहून िो डाकूं ना म्िणाला, 'मी याचे िीन िजार
दीनार देईन. बोला, हवकणार का?' आिा त्या
दरोडेखोरांच्या मनाि खूप िाव हनमाडण झाली.
त्यांनी आपसाि मसलि करि म्िटलं, 'िा फकीर
अगदी खरं बोलला बरं .' त्यांनी मग काय करावं
असं पुन्िा रूमींनाच हवचारलं. पण रूमी त्यांना
म्िणाले, 'आत्ता नािी.'
पुढे त्यांना एक सम्राट भेटला. िो पाच
िजार दीनार द्यायला ियार िोिा. डाकूं नी
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एवढ्या रकमेची कल्पनासुद्धा के ली नव्ििी. रग्गड झाली ककमि असं वाटू न त्यांनी लगेच
रूमींना हवकायचं ठरवलं. त्यांना वाटलं,'सम्राटापेिा जास्ि ककमि देऊन याला हवकि
घेणारा आपल्याला कोण भेटणार?'
पण पुन्िा रूमींनी त्यांना अडवलं. म्िणाले, 'नको, एवढ्याि नका हवकू मला. अजून
माझी खरी ककमि करणारा आला नािीय. थोडा धीर धरा.' डाकूं ना रािवि नव्ििं, पण
लोभ आवरे ना. हशवाय आिापयंि रूमींनी म्िटलेलं खरं ठरलं िोिं. शेवटी त्यांनी रूमींचं
ऐकायचं ठरवलं. िे पुढे चालले.
समोरून डोक्यावर गविाचा भारा घेऊन एक माणूस येि िोिा. डाकू फकीराला
हवकायला नेि आिेि िे समजलं िसं त्यानं डाकूं ना हवचारलं, 'हवकणार का याला?' त्याला
हझडकारि डाकू म्िणाले, 'िो, पण िू याची काय ककमि देणार? चल नीघ.' डोक्यावरचा
भारा खाली टाकि िो म्िणाला, 'गविाचा िा भारा देईन याच्या बदल्याि.' िे ऐकू न रूमी
लगेच म्िणाले, 'ठीक. बरोब्बर ककमि लावली. या शरीराची िीच ककमि योग्य आिे. िा
माणूस शरीराची खरी ककमि जाणिो, यालाच िे शरीर हवका.'
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पराहजि नेपोहलयन

पराहजि नेपोहलयनला सेंट िेलेना नावाच्या एका बेटावर नजरबंदीि ठे वलं िोिं.
त्यांच्यासोबि त्यांचे खाजगी डॉक्टरिी िोिे. हवजयमोहिमेििी िे डॉक्टर नेपोहलयनसोबि
राहिले िोिे. साधारण कै दी बनून जीवन कं ठावं लागणार्या नेपोहलयनला पाहून त्यांना खूप
वाईट वाटि असे. एके ददवशी डॉक्टर आहण नेपोहलयन बेटावर फे रफटका मारण्यासाठी
हनघाले. एका छोट्याशा पाऊलवाटेवरून िे दोघे चालले िोिे. िेवढ्याि समोरून डोक्यावर
गविाचा भारा घेिलेली एक स्त्री आली. भारा एवढा मोठा िोिा की त्याखाली हिचा
अधाडअहधक चेिरा झाकला गेला िोिा. िी नीट पाहू शकि नव्ििी.
डॉक्टर ओरडू न हिला म्िणाला, 'दूर िो, दूर
िो. पाउलवाटेवरनं कोण चाललंय याची कल्पना
िरी आिे का िुला?' गवि वाहून नेणार्या त्या
स्त्रीच्या लिाि कािी येण्याअगोदर नेपोहलयनने
िाि धरून डॉक्टरना थोडं बाजूला नेल.ं िी स्त्री
नेपोहलयनच्या इिक्या जवळू न पुढे गेली की हिच्य
डोक्यावरच्या

भार्यािील

गविाच्या

कािी

काड्यांचा नेपोहलयनच्या शरीराला स्पशड झाला.
डॉक्टरना खूप वाईट वाटलं, पण नेपोहलयनवर
याचा कािीिी पररणाम झाला नािी. त्यांनी
डॉक्टरांची समजूि घालि म्िटलं, 'गड्या, संपले िे स्वप्नभारले ददवस. आिा जरा जागा िो.
डोंगराला म्िटलं की सरक, नेपोहलयन येिोय िर त्याला सरकावं लागलं असिं असे िे ददवस
आिा पालटले. आिा गवि वाहून नेणार्यांसाठीसुद्धा आपल्याला सरकावं िे लागेलच.' जय
आहण पराजयाचा खरा अथड नेपोहलयन जाणून िोिा. एका कामगार स्त्रीसाठी नेपोहलयनना
आपला मागड वळवावा लागला याची डॉक्टरना मात्र चुटपुट लागून राहिली.
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दान काय देणार?

ज्ञानप्राप्तीनंिर गौिम बुद्ध घरी परिले. अकरा वर्षांनंिर िे घरी परिले िोिे. त्यांनी घर सोडलं
त्यावेळी त्यांचा मुलगा राहुल एक वर्षाडचा िोिा. िे परिले िेव्िा िो बारा वर्षांचा झाला िोिा. यशोधरा गौिम बुद्धांची पत्नी - त्यांच्यावर खूप रागावलेली िोिी. गौिम बुद्धांवर नजर पडिाच हिने प्रश्नांची
सरबत्ती सुरू के ली - 'एवढासुद्धा भरं वसा वाटला नािी का िुम्िाला माझ्याबद्दल? 'मी चाललो', असं जर
मला म्िटलं असिंि िर मी िुम्िाला रोखून ठे वेन असं िुम्िाला वाटलं िोिं का? मी ित्राणी आिे िे िुम्िी
कदाहचि हवसरला िोिाि िेव्िा. आम्िी जर पिीला रटळा लावून रणांगणावर पाठवू शकिो िर िुम्िाला
सत्याचा शोध घेण्यासाठी पाठवू शकले नसिे का मी? िुम्िी माझा अपमान के ला.'
दकत्येक लोकांनी बुद्धांना बर्याच प्रकारचे प्रश्न हवचारले िोिे पण यशोधरे च्या प्रश्नांनी बुद्धांना
हनरुत्तर के लं. पुढे यशोधरे नं बुद्धांना हवचारलं, 'जंगलाि जाऊन िुम्िी जे हमळवलं िे िुम्िाला इथे राहून
हमळालं नसिं का?' याचं उत्तरिी बुद्ध िोकाराथी देऊ शकले नािीि कारण सत्य िर सवड रठकाणी हवद्यमान
असिं. पण यशोधरे नं त्यानंिर जे के लं िे वमी घाव घालणारं िोिा. यशोधरेनं आपल्या मुलाला - राहुलला
पुढे के लं आहण िी त्याला म्िणाली, 'पािा, िे समोर िािाि हभिापात्र घेऊन जे उभे आिेि ना, िेच िुझे
वडील आिेि. िू एक ददवसाचा िोिास िेव्िा िे िुला सोडू न पळू न गेले िोिे. त्यानंिर िे आत्ता परिले.
आिा जािील िेव्िा देव जाणे पुन्िा कधी भेट िोईल. िू त्यांच्याकडू न आपला वारसा मागून घे. िुला
देण्यासाठी यांच्याजवळ जे काय आिे िे मागून घे.'
बुद्धांजवळ त्याला देण्यासाठी काय असणार? यशोधरा सूड उगवून घेि िोिी, मनाि साठलेला राग
शब्दांवाटे व्यक्त करि िोिी. आपण हवचारलेल्या प्रश्नामुळे पररहस्थिीला अचानक वेगळी कलाटणी हमळे ल
याची हिला अहजबाि कल्पना नव्ििी.
हिचं बोलणं संपिं न संपिं िो बुद्धांनी आपलं हभिापात्र राहुलला ददलं. िे म्िणाले, 'बेटा, मला जे
हमळालं िे मी िुला देिो. या व्यहिररक्त िुला देण्याजोगं माझ्याजवळ कािीिी नािी. िू संन्यासी िो!' ऐकलं
आहण यशोधरे च्या डोळ्यांना आसवांची धार लागली. बुद्ध म्िणाले, 'समाधीच माझी संपदा आिे. संन्यास
घेण्यानंच िी वाटिा येिे. खरं िर, िुलािी घेऊन जावं म्िणूनच मी आलो िोिो. ज्या संपदेचा मी धनी
झालो हिची िू िी धनी व्िावंस असं मला वाटिं.'
राहूलने हपत्याची इच्छा पूणड के ली आपण ित्राणी आिेि िे यशोधरे नि
ं ी हसद्ध करून दाखवलं.
बुद्धांकडू न दीिा घेऊन िी सुद्धा हभिुंमध्ये हमसळू न गेली. इिकी, की त्यानंिर बौद्ध शास्त्रांमध्ये हिचा
कु ठे िी उल्लेख आढळू न येि नािी.
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चाणाि गाढव

व्यविारचािुयाडचं अहिशय उत्तम उदािरण म्िणून सांगिा येईल अशी िी
ईसापनीिीिील एक गोष्ट. एकदा एक लसि, एक लांडगा आहण एक गाढव एकत्र
हशकारीसाठी हनघाले. हिघांनी हमळू न भरपूर हशकार के ली आहण मांसाचा ढीग जमवला.
मग लसि लांडग्याला म्िणाला, 'िू या मांसाचे िीन समान वाटे कर. आपण हिघांनी हमळू न
हशकार के ली िेव्िा प्रत्येकाला समान वाटा हमळायला िवा.'
लांडग्यानं लसिाच्या म्िणण्याचं शब्दशः पालन के लं आहण मांसाचे िीन समान वाटे
के ले.
लसिाला राग आला आहण त्यानं ित्िणी लांडग्यावर झेप टाकू न त्याची मानगूट
हपरगळली आहण मेलेल्या लांडग्यालािी मांसाच्या दढगार्यावर टाकलं. मग लसि गाढवाकडे
वळू न म्िणाला, 'मांसाचे वाटे करायची जबाबदारी आिा मी िुझ्यावर सोपविो. समान दोन
वाटे कर, आपल्या दोघांसाठी.' गाढवानं मेलेल्या जनावरांच्या मांसामधून एक कावळा
उचलला आहण बाजूला काढू न ठे वला. मग मोठ्या
दढगाकडे इशारा करि िो लसिाला म्िणाला,
'मिाराज, िा आपला वाटा.'
लसि एकदम खूश झाला. िो गाढवाला
म्िणाला, 'वाः वाः, शिाणा आिेस. वाटण्या
करण्याची कला कु ठे हशकलास िू?' गाढवानं लसिानं
के लेल्या प्रशंसेचा मान िुकवून स्वीकार के ला. मग
मनोमन िो बोलला,'या मेलल्े या लांडग्यानं मला
लसिासोबि के लेल्या हशकारीची वाटणी कशी
करायची िे हशकवलं.'
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िमा

कु रुिेत्रावर घडलेल्या युद्धानंिरच्या रात्री अश्वत्थाम्याने पांडवांच्या हशहबरास आग लावली.
आगीपासून प्राण वाचहवण्याच्या प्रयत्नाि असलेल्यांचा त्याने बाण मारून वध के ला. मिाभारिाच्या
युद्धािून पांडवपिाचं जे कािी सैन्यबळ वाचलं िोिं त्याचा पार धुव्वा उडाला आहण पांडव वंशापैकी
त्यावेळी जे कु णी हशहबराि िोिे िे सुद्धा मारले गेले. युद्धाि हवजय हमळाल्यानंिर पाच पांडव आहण
सात्यकी यांना घेऊन कृ ष्ण इिर रठकाणी गेला िोिा त्यामुळे िे िेवढे वाचले. पांडवांच्या सैन्याि आिा
एवढेच लोक उरले िोिे. सकाळी जेव्िा िे हशहबराि परिले िेव्िा हिथे त्यांना अधडवट जळालेल्या प्रेिांचा
खच पडलेला ददसला. मिाराणी द्रौपदीच्या पाचिी पुत्रांचे ििहविि मृिदेि िेथे पडलेले िोिे. द्रौपदीच्या
व्यथेचं वणडन काय सांगावं....
अजुडनानं द्रौपदीला धीर ददला. िो म्िणाला, यांना मारणार्या नराधमाचं - त्या अश्वत्थाम्याचं
धडावेगळं शीर पाहिल्यानंिरच िू आज स्नान कर.' आपल्या रथाि बसून श्रीकृ ष्णाबरोबर अजुन
ड
अश्वत्थाम्याला शोधण्यासाठी हनघून गेला. अश्वत्थ्याम्यानं अजुडनाला पाहिलं िेव्िा िो प्राणभयानं पळू
लागला. पण अजुडनानं त्याचा पाठलाग के ला आहण त्याला बंदी बनवलं. त्यानं अश्वत्थाम्याला द्रौपदीसमोर
आणून उभं के लं. अश्वत्थाम्यावर नजर पडिाच भीम म्िणाला, 'िात्काळ याला ठार मारलं पाहिजे.'
सगळ्यांचाच राग उफाळलेला िोिा.
पण द्रौपदीनं सगळ्यांना सबूरीनं घेण्यास सांहगिलं. द्रौपदी म्िणाली, 'माझे पुत्र मारले गेले त्यामुळे
पुत्रशोक म्िणजे काय िे मी चांगलं जाणिे. याची मािा कृ पी आपल्या गुरुपत्नी आिेि. माझ्यासारखं
पुत्रहवयोगाचं दुःख त्याना सिन करावं लागू नये असं मला वाटिं. आपल्याला उत्तम शस्त्रहवद्या देणार्या गुरु
द्रोणांचं त्यांच्या या पुत्राि आम्िाला दशडन िोिं. याच्याशी हनष्ठू रपणानं वागणं आपल्याला शक्य नािी.
सोडू न द्या, जाऊ दे याला.' हजच्या पाच मुलांची प्रेिं समोर पडलेली असिाना आहण त्यांचा वध करणारा
समोर बंदी िोऊन उभा असिाना द्रौपदीनं त्याला के लेली िमा खरोखर धन्य िोय.
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िण मुक्तीचा

नागाजुडन एक फकीर िोिे. एक राणी त्यांच्या व्यक्तीमत्वावर भाळली. एके ददवशी सािस एकवटून
हिने नागाजुडनांना आपल्या मिालाि येण्याचे आमंत्रण ददले. त्यांच्या साहनध्याि कािी िण घालहवण्याची
हिची इच्छा िोिी. त्यांचे अभाव दूर करण्यासाठी त्यांना कािीिरी देण्याचीिी हिची इच्छा िोिी.
नागाजुडनांनी राणीचं आमंत्रण स्वीकारलं. राणीच्या मिालाि िे हिचा पाहुणचार स्वीकारण्यासाठी
गेले. त्यांच्या येण्यानं राणी आनंदली. हिने त्यांचे स्वागि के ले. त्यांची उत्तम सरबराई राखली. संध्याकाळ
झाली िशी नागाजुडनांनी राणीचा हनरोप घेिला. हनरोप देिाना राणी अत्यंि नम्रिेनं त्यांना
म्िणाली,‘मिाराज, मला आपणाकडू न कािी िवंय.’
“काय िवंय?”, असं नागाजुडनांनी राणीला हवचारलं.
राणी म्िणाली, ‘आपण आपलं हभिापात्र जर मला ददलंि िर’ पटकन नागाजुडनांनी राणीला आपलं
हभिापात्र ददलं. राणीनं मग त्यांना एक रत्नजहडि स्वणडपात्र ददलं. िी म्िणाली, ‘त्या पात्राऐवजी आपण िे
पात्र घ्या. मी दररोज आपल्या हभिापात्राची पूजा करेन.’
राजमिालािून बािेर पडिाच नागाजुन
ड ांच्या िािािील त्या मौल्यवान पात्रावर एका चोराची नजर
हखळली. िो त्यांचा पाठलाग करू लागला. एकांि हमळिाच त्यांच्या िािून िे पात्र हिसकावून घेण्याचा
त्याचा हवचार िोिा. थोडं िर चालून गेल्यानंिर नागाजुडनांनी िािािील िे पात्र फे कू न ददलं. ित्िणी
चोरानं िे उचललं. त्याला वाटलं, काय माणूस आिे िा! एव्िढं बहुमूल्य पात्र यानं सरळ फे कू न ददलं? कािी
का असेना, आपल्याला िे हमळालं ना, झालं िर. मग त्याच्या मनाि हवचार आला, आपण हनदान यासाठी
त्याचे आभार मानायला िवेि. पुढे िोऊन त्यानं नागाजुडनांना रोखलं. म्िणाला, ‘मिाराज, मला आपले
आभार मानायचे आिेि. आपल्यासारखे लोकिी या जगाि आिेि यावर आत्तापयंि माझा अहजबाि हवश्वास
नव्ििा. मला आपली पायधूळ घेण्याची परवानगी द्या. ’ नागाजुडन िसिच त्याला म्िणाले, ‘जरूर.’
चोरानं खाली वाकू न त्यांच्या पायांवर िाि ठे वला आहण िो आपल्या कपाळी लावला. त्या िणी
त्याच्या कृ िज्ञ हृदयाि त्या पुसटशा स्पशाडनं जे भाव जागृि झाले त्यामुळे िो व्याकु ळला. नागाजुन
ड ां ना त्यानं
हवचारलं, ‘बाबा, मला आपल्यासारखं व्िायचं असेल िर दकिी जन्म घ्यावे लागिील?’ नागाजुडन त्याला
म्िणाले, ‘दकिी जन्म? िुझी इच्छा असेल िर िसं आत्ता, या िणीिी घडू शकिं.’
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बरी अद्दल घडली

रामकाकांच्या घरासमोर अंगणाि एक खूप मोठं झाड िोिं. त्या झाडामुळे घरावर आहण अंगणभर
नेिमी सावली असायची. घराचं िे जणू छत्रच िोिं. पण त्यांच्या एका शेजार्याचं म्िणणं पडलं की घर
आहण अंगणावर अशी छाया टाकणारी झाडं अशुभ असिाि. त्याच्या अशुभ छायेमुळे कािीिरी अहप्रय
घडण्याआधी िे झाड कापून काढणंच योग्य.
शेजार्याचं बोलणं मानून रामूकाकांनी आपल्या अंगणािील घरादाराला सावली देणारा िो वृि
कापून टाकला. चुलीि जाळिा येिील अशा त्या प्रचंड वृिाच्या छोट्या छोट्या ढलप्या पाडल्या. वृि बराच
मोठा िोिा. त्याच्या अध्याड लाकडांनी रामूकाकांचं घर भरलं. अंगणाििी जागा उरली नािी साठवायला.
िेव्िा मदि करण्याच्या बिाण्यानं हिथे आलेल्या त्यांच्या शेजार्यानं त्यांच्या संमिीनं उरलेली अधी लाकडं
स्विःसाठी नेली.
कािी ददवसांनी, थंडपणानं हवचार करिाना रामूकाकांना वाटलं की, आपली सरपणाची सोय
करण्यासाठी म्िणूनच त्यांच्या त्या शेजार्यानं त्यांना त्यांच्या अंगणािील झाड अशुभ असल्याचा आहण िे
िोडण्याचा सल्ला ददला िोिा.
रामूकाकांना खूप वाईट वाटलं.
गावािल्या एका वयोवृद्ध व्यक्तीसमोर त्यांनी आपलं मन उघड के लं. हवचारलं की, बाबा, झाड
िोडलं िी माझ्या िािून चूक घडली का? असे प्रचंड वृि दुभाडग्याला आमंत्रण देिाि का? बाबा िसि
म्िणाले, ‘िुझ्यासारख्या मुखाडच्या अंगणाि उगवला िे त्या वृिाचं दुभाडग्यच म्िणायला िवं. म्िणूनच त्याची
कत्तल घडली आहण आिा त्याला जाळलंिी जाईल.’ ऐकलं आहण रामूकाकांना आपल्या िािून घडलेली चूक
जाणवून रडू च कोसळलं.
वयोवृद्ध बाबांनी मग रामूकाकांना सांहगिलं, ‘जाऊ दे, चुका माणसाच्या िािूनच घडिाि. िरकि
नािी. आपण आिा मूखड राहिलो नािी यािच समाधान मान. इिरांच्या सल्यावर अंमल करण्याआधी सल्ला
देण्यामागे त्यांचा काय िेिू आिे याचा शोध घेऊन, सल्ला नीट उमगेल िेव्िाच आहण स्विःिी त्याच्याशी
सिमि असल्यासच त्यावर अंमल करावा िे समजण्याची अक्कल एक झाड गमावून जरी िू हशकलास िरी
खूप झालं. या गोष्टी नीट लिाि ठे वल्यास िर पुन्िा अशी चूक घडणार नािी िुझ्याकडू न.’
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परोपकारी ललकन

अमेररके चे माजी राष्ट्रपिी अब्रािम ललकन अहिशय दयाळू व्यक्ती िोिे.
एकदा आपल्या हमत्राबरोबर िे एका सभेि भाग घेण्यासाठी हनघाले िोिे. रस्त्याि
एके रठकाणी हचखलाने भरलेला मोठा खड्डा िोिा आहण त्या खड्ड्ड्याि डु कराचे एक हपल्लू
पडले िोिे. हचखलािून बािेर हनघण्याचे त्या हपल्लाचे सवड प्रयत्न हनष्फळ चालले िोिे.
हपल्लू घायकु िीला आले िोिे. ललकनने आपली बग्घी थांबवली आहण स्विः हचखलाि
उिरून डु कराच्या त्या हपल्लाला बािेर काढले. या प्रयत्नांि त्यांच्या कपड्यांवर हचखल
लागला. सभास्थळी पोिोचण्यास थोडा उशीरिी झाला. थोडं पाणी घेऊन त्यांनी िाि-पाय
धुिले आहण िे सभास्थळी पोिोचले. सभेच्या रठकाणी त्यांचे हचखलानं माखलेले कपडे
पाहून लोकांमध्ये कु जबूज सुरू झाली. कािी लोकांनी हलकनच्या हमत्राला त्याबद्दल
हवचारले.
शेवटी लोकांची हजज्ञासा शांि करण्याच्या उद्देशाने सभा सुरू झाली िेव्िा
आयोजकांनी त्यामागील कारण सगळ्यांना जािीर रीत्या सांहगिले. िे म्िणाले की, ललकन
इिके दयाळू आिेि की सभेच्या रठकाणी येिाना हचखलाि अडकलेल्या डु कराच्या हपल्लाचे
िाल त्यांना पािावले नािीि. त्याला हचखलािून बािेर काढलं िेव्िाच िे सभेच्या रठकाणी
आले. यामुळेच त्यांना इथे पोिोचण्यास अंमळ उशीर झाला.
आयोजकांचं बोलणं ऐकू न ललकन लगेच उभे
राहिले आहण म्िणाले की, आपला कािीिरी गैरसमज
िोिोय असं मला वाटिं. डु कराचं िे हपल्लू िडफडि
िोिं म्िणून मी त्याला हचखलािून बािेर काढलं असं
नव्िे, िर, हचखलाि अडकल्यामुळे त्याचा जीव
कासावीस िोि असलेला मला पािवेना म्िणून मी
त्याला बािेर काढलं. स्विःच्याच दुःखभावनेवर मी
फुं कर घािली. परोपकारिी स्वान्िःसुखाय म्िणणारे
ललकन थोरच िोिे.
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सोंगाड्या

एका राजाच्या दरबाराि एकदा एक सोंगाड्या आला आहण त्यानं दानस्वरूपाि पाच स्वणडमुद्रा
माहगिल्या. राजा त्याला म्िणाला,‘सोंगाड्या आिेस असं म्िणिोस िर िुझ्या कलेचा कािी नमूना दाखव.
आम्िी िुला दान नव्िे, बिीस देऊ.’ राजाचं बोलणं ऐकलं आहण सोंगाड्या दरबारािून बािेर हनघून गेला.
दुसर्या ददवशी पिाटे पिाटे शिराबािेरच्या देवळासमोर एका साधूनं मुक्काम ठे वला. साधू
मौनीबाबा िोिा. माळावर गुरं चरायला आणलेल्या गुराख्यांनी या मौनीबाबाबद्दल शिराि सगळ्यांना
बािमी ददली. गुराख्यांनी त्या साधूच्या पायांवर डोकं टेकून आहशवाडद माहगिले िोिे, पण त्यांनी डोळे
उघडले नव्ििे. ध्यानधारणेि िे िल्लीन राहिले. त्यांचया आगमनाची बािमी शिरभर पसरली आहण
दुसर्या ददवशी त्यांच्या दशडनासाठी लोकांची गदी जमली. िोिा िोिा बािमी राजमिालापयंि पोिोचली.
दकत्येक दरबारी दान आहण फळं -फु लं घेऊन साधूच्या दशडनाला आले. िरीिी साधूनं डोळे उघडले नािीि
आहण कोणत्यािी वस्िूचा स्वीकारिी के ला नािी. संध्याकाळपयंि या मिान साधूच्या आगमनाची बािमी
राजाच्या कानांपयंि पोिोचली. राजासुद्धा धन-धान्य, सोनं-नाणं घेऊन साधूच्या दशडनाला आला. िाि
जोडू न त्यानं साधूच्या हवनवण्या के ल्या पण साधूनं राजाच्या हवनवण्यांनािी दाद ददली नािी.
परििाना राजानं हिथे उपहस्थि असलेल्या दरबार्यांना दुसर्या ददवशी सकाळीच दरबाराि िजर
रिाण्यास सांहगिलं. या मिान साधूला कोणत्यािी प्रकारची िोसीस पडू नये म्िणून काय काय करिा येईल
या हवर्षयावर त्यांना सल्ला-मसलि करायची िोिी.
दुसर्या ददवशी ठरल्याप्रमाणे कामकाज सुरू िोण्याआधीच सोंगाड्या पुन्िा दरबाराि िजर झाला.
राजाला िो म्िणाला, ‘माझ्या कलेचा नमूना मी ददला आिा मला पाच स्वणडमुद्रा द्या.’
राजानं आश्चयाडनं त्याला हवचारलं, ’आपली कला िू कधी दाखवलीस आम्िाला?’ सोंगाड्या
म्िणाला, ‘दोन ददवस शिराबािेरच्या मंददरासमोर बसलेला िो मौनी साधू मीच िर िोिो. साधूचं सोंग
घेिलं िोिं मी.’
राजानं त्याला हवचारलं, ‘काल िुझ्यासमोर वैभवाचे ढीग लागले िोिे. त्यािून िू कािीिी घेिलं
नािीस आहण आज पुन्िा पाच स्वणडमुद्रांसाठी िू दरबाराि आलास. असं का?’
सोंगाड्या म्िणाला, ‘मिाराज, काल मी साधूचा वेर्ष धारण के ला िोिा. दान स्वीकारलं असिं िर
माझ्या सोंगाचा मान राहिला नसिा. हशवाय, मला फक्त पाच स्वणडमुद्रांचीच गरज आिे. इिकं धन घेऊन
मी काय करणार!’ त्याचं म्िणणं ऐकलं आहण िो के वळ मिान कलाकारच नव्िे िर एक मिान व्यक्ती
असल्याबद्दल राजाची खात्री पटली.
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जगाचं कल्याण िाच खरा धमड

रामानुजाचायांना त्यांच्या गुरुंनी अष्टािरी मंत्राचा उपदेश ददला आहण सांहगिलं, वत्सा, िा
कल्याणकारी मंत्र ज्याच्या कानावर पडेल त्याची सारी पापं नष्ट िोिाि. ियाला मोिप्राप्ती िोिे. म्िणूनच
िा मंत्र अहिशय गुप्त राखला जािो. िू सुद्धा िा मंत्र कु णा अनहधकारी व्यक्तीच्या कानांवर जाणार नािी
याबद्दल खबरदारी घे. गुरुंचं बोलणं ऐकू न रामानुज पेचाि अडकले. त्यांना वाटलं, िा मंत्र एवढा
प्रभावशाली आिे िर िो गुप्त का ठे वायचा? िा िर प्रत्येक प्राणीमात्राला ऐकवायला िवा. त्यामुळे
सगळ्यांच्या दुःखाचं िरण िोईल. आहण सगळ्यांचीच पापं नष्ट िोिील.
िा हवचार मनाि आला आहण लगेच त्यांना गुरुजींनी ददलेली िाकीदिी आठवली. गुरुच्या आज्ञेचं
उल्लंघन करणं म्िणजे मित्पापच. या हद्वधा मनःहस्थिीमुळे त्यांना रात्रभर झोप आली नािी. एका बाजूला
संपूणड जगाचा उद्धार करण्याची संधी िोिी आहण दुसर्या बाजूला गुरुंची आज्ञा मोडण्याचं पािक िोिं.
शेवटी त्यांनी हनणडय घेिला. ब्रह्म मुहूिाडवर िे उठले आहण आश्रमाच्या छिावर चढले. संपूणड शक्ती आपल्या
आवाजाि ओिून त्यांनी अष्टािरी मंत्राचा जप सुरू के ला.
छिावर चढू न मंत्रजाप करणार्या रामानुजांना पािाण्यास हिथे खूप गदी लोटली. थोड्याच वेळाि
गुरुिी हिथे येऊन पोिोचले. रामानुजाला त्यांनी खाली उिरण्यास सांहगिलं. रामानुज खाली आले. गुरुंनी
त्यांना हवचारलं, 'िू काय करिोयस िे िुला कळिंय का?'
रामानुजांनी हवनम्रपणानं सांहगिलं, 'गुरुदेव, िमा असावी. आपल्या आज्ञेचं उल्लंघन करण्याचं पाप
मी के लंय. िे पाप के ल्यानं मी नरकाि जाणार िे िी मला ठाऊक आिे. पण याबद्दल मला वाईट अहजबाि
वाटि नािीय. ज्या ज्या लोकांच्या कानांवर िा मंत्र पडला त्या सगळ्यांनाच आिा मोि हमळे ल.'
रामानुजांनी ददलेली प्रांजळ कबूली ऐकू न रागावलेल्या गुरुजींचं मन थंडावलं. त्यांच्या डोळ्यांि आनंदाश्रु
दाटले. रामानुजाला छािीशी कवटाळि िे म्िणाले, 'िूच माझा खरा हशष्य आिेस. ज्याला संपूणड
प्राणीमात्रांच्या कल्याणाची लचिा वाटिे, िोच खरा धार्ममक.'
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मडक्याचा मोि िरी का बाळगा?

बुखारािील शेख वाहजद अली एकदा आपला कादफला घेऊन प्रवासाला हनघाले. त्यांच्या
कादफल्याि जवळ जवळ िजारभर उं ट िोिे. इिरिी लवाजमा िोिा. सामान-सुमान िोिं. प्रवास करिा
करिा िे एका अहिशय लचचोळ्या मागाडवर पोिोचले. मागड एवढा लचचोळा की एका वेळी फक्त एकच उं ट
त्या मागाडने जाऊ शके . त्यामुळे त्यांच्या सगळ्या उं टांना एकामागे एक चालावं लागलं आहण उं टांची एक
मोठ्ठी रांग ियार झाली. सगळ्याि पुढे असलेल्या उं टावर स्विः शेख स्वार िोिे.
उं टांचा िा िांडा पुढे पुढे चालला िोिा आहण अचानक एक ऊंट मेला. पूणड रस्िा अडवून त्या उं टाचं
कलेवर अशा रीिीनं पडलं की मागले उं ट पुढे जाऊ शकि नव्ििे आहण पुढले उं ट मागे येऊ शकि नव्ििे.
शेखपयंि बािमी पोिोचली िसा िो मेलेल्या उं टाला काय झालं िे पािायला आला.
उं टाला पाहिलं आहण िो म्िणाला, 'िा मेला? याचे िर चारिी पाय आिेि, पोट आिे, कान आिेि,
शेपटीसुद्धा आिे!' शेखसािेबांना मृत्यूबद्दल माहििी नव्ििी िे स्पष्टच िोिं.
सेवक त्यांना म्िणाला, 'िो, सगळं आिे खरं , पण त्याच्या आि असणारं जीवन संपलं.'
'म्िणजे आिा िा उठू न पुन्िा चालणारच नािी?' थोडंसं अहवश्वासानं शेखनं हवचारलं.
सेवक म्िणाला, 'मालक, आिा िा पुन्िा कधीिी चालणार नािी. याचे प्राण उडाले. आिा यानंिर
त्याचं शरीर सडेल... आहण मरण फक्त उं टालाच येिं असंिी नव्िे. मरण सगळ्यांनाच येिं.'
शेखनं हवचारलं, 'मलािी मरण येईल?'
सेवक म्िणाला, 'िो.'
धक्का फार मोठा िोिा. त्यािून शेख सावरू शकला नािी. त्यानं आपल्यासोबिचं सगळं सामानं
माघारी पाठवलं. मािीचं एक मडकं फक्त स्विःजवळ ठे वलं. त्याच मडक्याि िो स्विःचं जेवण हशजवि
असे आहण झोपिाना िे मडकं िो डोक्याखाली उशीसारखं घेि असे.
एकदा एका कु त्र्याला त्या मडक्याि खाण्याचा वास आला आहण त्यानं त्याि िोंड घािलं. कु त्र्याचं
िोंड मडक्याि अडकलं. कािी के ल्या बािेर हनघेना. बावचळलेला कु त्रा डोकं झटकि दफरू लागला आहण
जवळच्या एका लभिीवर मडक्यासि त्याचं डोकं आपटलं. मडक्यािून डोकं मुक्त झालं पण मडकं फु टलं.
वाहजद अलींच्या मनाि आलं, 'चला, आिा यािूनिी सुटलो. सगळ्या गोष्टींचा त्याग के ला पण या
मडक्याचा मोि कािी सुटि नव्ििा. ज्या शरीराला शेवटी दफनच करायचं त्यासाठी मडक्याचा मोि िरी
का बाळगा?'
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गुरुमिात्म्य

एकदा कौरटल्यांकडे एक िरुण आला. कौरटल्यांना िो म्िणाला, ‘आपण मिान अथडशास्त्री आिाि
असं ऐकू न मी आलो. कृ पया मला श्रीमंि व्िायचं आिे. मला यासाठी कािी धडे द्या.’
कौरटल्य त्याला म्िणाले, ‘या जगाि दोन प्रकारचे ज्ञान आिे– लौदकक आहण आध्याहत्मक. िुला ज्या
प्रकारच्या ज्ञानाची गरज आिे त्या प्रकारचं ज्ञान मी िुला देईन. पण त्यासाठी िुला आधी एक परीिा द्यावी
लागेल.‘ परीिा देण्यासाठी िो िरुण ियार झाला. कौरटल्य त्याला म्िणाले, ‘आसपासच्या रेिीिून पांढरा
आहण काळा असे दोन प्रकारचे गोटे हनवड आहण िुझ्या झोळीि ठे व. माझा एक हशष्य न पािािा िुझ्या
झोळीिून एक गोटा हनवडेल आहण त्यावरून िुला कशाप्रकारच्या ज्ञानदानाची गरज आिे िे मी ठरवेन.
त्याने जर पांढरा गोटा काढला िर मी िुला धन-संपत्ती कमावण्याबद्दलचं ज्ञान देईन आहण जर त्याच्या
िािी काळा गोटा लागला िर िुला मी आध्याहत्मक ज्ञान देईन.’
त्या िरुणानं लगेच खाली वाकू न वाळू िून दोन गोटे हनवडले आहण िे आपल्या झोळीि ठे वले.
कौरटल्यांचं आहण त्यांच्या एका हशष्याचं त्या िरुणाकडे लि िोिं. त्यानं दोन्िी पांढरे गोटेच हनवडले िे
त्यांच्या लिाि आलं. त्या िरुणाला धन कमवण्यािच रस आिे िे त्यांनी जाणलं. ज्या हशष्यानं त्या िरुणाने
हनवडलेले गोटे पाहिले िोिे त्याला कौरटल्यांनी बोलावलं आहण त्या िरुणाच्या झोळीिून एक गोटा काढू न
आणण्यास सांहगिलं. हशष्यानं त्या िरुणाच्या झोळीि िाि घािला आहण एक गोटा िािाि घेऊन मूठ बंद
के ली आहण िाि बािेर काढला. मूठ बंद ठे वूनच िो गुरुंच्या ददशेनं हनघाला. पण चालिा चालिा त्याला ठे च
लागली आहण िो पडला. त्याची मूठ उघडली आहण त्यािील गोटा वाळू ि अदृश्य झाला. आिा िो पुन्िा
शोधणं शक्य नव्ििं.
िो िरुण घाबरला. त्याला वाटलं आिा आपलं लबग फु टणार. पण कौरटल्य त्याला म्िणाले, ‘घाबरू
नकोस. आपण िुझ्या हपशवीिला गोटा काढू न पाहू आहण माझ्या हशष्यानं
उचललेला दुसरा गोटा कोणत्या रं गाचा िोिा िे ठरवू.’ त्या िरुणाच्या झोळीिून
पांढर्या रं गाचा गोटा हनघाला. कौरटल्य म्िणाले, ‘याचा अथड माझ्या हशष्यानं
काळ्या रं गाचा गोटा उचलला िोिा, म्िणजे िुला आध्याहत्मक ज्ञानाची गरज
आिे. ठीक आिे, आजपासून िू माझा हशष्य झालास.’ त्या िरुणाच्या डोळ्यांिन
ू
अश्रूच्या धारा वाहू लागल्या. धावि जाऊन त्यानं कौरटल्यांचे पाय धरले. आपल्या
िािून घडलेल्या चुकीबद्दल सांहगिलं. माफी माहगिली.
कौरटल्य त्याला म्िणाले, ‘आपल्या हशष्याला खरोखर कोणत्या गोष्टीची गरज आिे िे सच्चा गुरु
जाणिो.’
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स्वप्न, सत्य आहण न्याय
चोमा नावाचा एक लाकू डफोड्या िोिा. एकदा लाकडं िोडण्यासाठी जंगलाि गेला असिा एक
भयभीि िरण अचानक त्याच्यासमोर आलं. िे इिकं भेदरलेलं िोिं की त्याची हशकार करण्यासाठी
चोमाला फार कष्ट पडले नािीि. पण मग एक समस्या आली. लाकडांचा भारा आहण िरण एकदम नेणं
चोमाला जमणार नव्ििं. थोडा वेळ हवचार करून चोमानं ठरवलं की एरवीिी िरणाकडे लि द्यायला
आपल्याकडे संध्याकाळपयंि वेळ नािी, िेव्िा - आधी आपण बाजाराि नेऊन लाकडं हवकू , हमळणार्या
पैशांिून खरे दी आटोपून, खरे दी के लेल्या वस्िू घरी ठे वू आहण मग सावकाश येऊन िरण घरी नेऊ. त्यानं मग
पटपट एक खड्डा खोदला आहण त्याि िरण पुरलं. ठरल्याप्रमाणे सगळी कामं आटोपून िो जेव्िा पुन्िा
जंगलाि आला िेव्िा मात्र त्याला त्यानं पुरलेलं िरण हमळालं नािी.
बरीच शोधाशोध के ल्यानंिर आपण हशकार खरं च के ली िोिी का, असा संशय चोमाच्या मनाि
हनमाडण झाला. थोड्या वेळानं संशय पक्का झाला आहण िरण हमळालं नािी िेव्िा िो घरी परिला.
संध्याकाळच्या वेळी हमत्र भेटले िेव्िा त्यानं त्या सगळ्यांसमोर आपल्याला झालेल्या भासाची गोष्ट
सांहगिली.
चोमाचा एक हमत्र िोिा चानी. इिरांनी चोमानं सांहगिलं िे खरं मानलं िरी चानीला मात्र चोमा
जे सांगि िोिा िे पटलं नािी. त्याला वाटलं, चोमानं खरं च हशकार के ली असावी आहण जहमनीि पुरलेलं
िरण त्याला हमळालं नसावं.रात्री चानी जंगलाि गेला आहण त्यानं थोडी शोधोध के ल्यावर त्याला चोमानं
पुरलेलं िरण हमळालं. घरी आणून त्यानं िरणाच्या मांसाचे िुकडे के ले, त्याचं मांस आहण कािडं हवकू न
चानीनं बक्कळ पैसा कमावला. चोमाला जेव्िा िे समजलं िेव्िा िो चानीच्या घरी आला आहण त्यानं
त्याच्याकडे आपला पैसा माहगिला. िरणाची हशकार आपण के लेली असल्यानं त्या पैशांवर आपला
अहधकार असल्याचं त्याचं म्िणणं िोिं. पण चानी त्याचं म्िणणं मान्य करायला ियार नव्ििा. त्याचं
म्िणणं की, चोमानं प्रत्यिाि हशकार के लीच नािी, हशकारीचं त्यानं फक्त स्वप्न पाहिलं. म्िणून िरणापासून
हमळालेल्या पैशांवर त्याचा कािीिी अहधकार नािी. चोमानं गावच्या पंचायिीि िक्रार के ली. पंचायि
हनवाडा करण्यासाठी बसली. दोन्िी बाजूंचं म्िणणं ऐकू न घेिल्यानंिर पंचांनी न्याय ददला, "चोमानं हशकार
के ली पण आपण के लेल्या हशकारीला स्वप्न समजण्याची चूकिी त्याच्याकडू न झाली. िरणाच्या हशकारीचं
स्वप्नच जर चोमानं पाहिलं िोिं िर मग िरणाचं मांस आहण चामडं हवकू न हमळणार्या पैशांि त्याचा वाटा
नािी. सत्य आहण स्वप्न याि गफलि के ली चोमानं. चानी िा चोमाचा हमत्र. खरं िर त्यानं चोमाला त्याची
चूक दाखवून देऊन िरण शोधण्यास मदि करावयास िवी िोिी, परं िु लोभापोटी त्यानं िसं न करिा स्विः
िरण शोधून काढून िे परस्पर हवकू न पैसे गाठीला बांधले. िी चानीची चूक. अशारीिीने, दोघांचीिी चूक
असल्याकारणानं िरणामुळे हमळालेल्या पैशांवर आिा दोघांचािी िक्क रिाणार नािी. चानीने िे धन आणून
पंचांच्या सुपूदड करावं." अशा रीिीनं चोमाच्या भाबडेपणामुळे आहण चानीच्या बेरकीपणामुळे त्या
दोघांचंिी नुकसान झालं.
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इं द्र-वृत्रासुर युद्ध

वारं वार िोणार्या युद्धांमुळे देव आहण दानव जेरीस आले िोिे. म्िणून त्यांनी
आपसाि एक िि के ला. दोन्िी पिांनी ठरवलं की आिा यापुढे युद्ध टाळायचं. त्यासाठी
उपाय म्िणून सगळी शस्त्रास्त्रं दधीची ऋर्षींच्या आश्रमाि ठे वायचं ठरलं. मिर्षी दधीचींनी
सगळ्या शस्त्रास्त्रांचं आपल्या िपोबलानं पाण्याि रूपांिर के लं आहण िे पाणी िे प्यायले.
त्यामुळे त्यांची िाडे अहिशय बळकट आहण अभेद्य बनली. पण कािी काळाने दानवांना
स्वस्थ रािवेना. आधीच्या युद्धांमुळे आलेली िीणिा भरून हनघाली आहण त्यांनी पुन्िा
देवांशी भांडण उकरून काढायचा प्रयत्न सुरू के ला.
इं द्राकडू न हवश्वरूप असुराची ित्या घडली िोिी. याचंच असुरांनी मग हनहमत्त के लं.
हवश्वरूपाचा लिान भाऊ असलेल्या वृत्रासुराच्या नेिृत्वाि त्यांनी पुन्िा स्वगाडवर आक्रमण
करायचं ठरवलं. पुन्िा इंद्रासमोर युद्धाचं संकट उभं राहिलं.
स्वगाडच्या रिणासाठी वृत्रासुराची ित्या करणं अपररिायडच झालं. पण ब्राह्मण िोिा
म्िणून हवश्वरूपाच्या ित्येमुळे इं द्राला हशिा भोगावी
लागली िोिी. त्याच्या भावाची ित्या करून पुन्िा
ब्रह्मित्येच्या पािकाची हशिा भोगायची त्याची ियारी
नव्ििी. आपली समस्या घेऊन इं द्र सल्ला मागण्यासाठी
ब्रह्मदेवाकडे गेला. ब्रह्मदेवानं इं द्राला समजाविाना
सांहगिलं, "देवराज, ित्या करण्याच्या उद्देशानं जर कु णी
आपल्यावर चाल करून आलं िर िो ब्राह्मण असला िरी
आत्मरिणासाठी त्याची ित्या करणं िा दोर्ष नव्िे.
हशवाय आपण के वळ स्विःचं रिण करण्यासाठी िे करि
नसून ब्रह्मांडाच्या रिणासाठी िे युद्ध करणार आिाि." ब्रह्मदेवानं समजावलं िेव्िा इं द्राला
थोडं िायसं वाटलं. त्यानं मग दधीची ऋर्षींच्या िाडांनी बनलेल्या शस्त्रानं असुरांचा नाश
के ला.
या घटनेमुळे देवांना आणखी एक गोष्ट समजली - आपल्या सोयीनुसार हनणडय
दफरवणार्या धूिड आहण कपटी लोकांवर कधीिी हवश्वास ठे वू नये.
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एकाग्रिा
झेन गुरु बोकोजू आपल्या हशष्यांना ध्यानधारणा हशकहवण्यासाठी जी पद्धि वापरीि असि िी
लोकांना थोडी हवहचत्र वाटे.
एकदा एक राजपुत्र त्यांच्याकडे ध्यानधारणा हशकण्यासाठी आला. बोकोजूंनी त्याला एका उं च
झाडावर चढायला सांहगिलं. राजपुत्राचं सारं आयुष्य मिालाि गेलेलं. झाडावर वगैरे िो कधी चढला
नव्ििा. हशवाय गुरूने ज्या झाडावर चढायला सांहगिले त्याची उं ची पाहून िो घाबरला. बोकोजूंना िो
म्िणाला, 'मला झाडावर चढिा येि नािी. पडलो िर?' बोकोजू त्याला म्िणाले, 'झाडावर चढिा
येणार्यांना झाडावरून पडिाना मी कािी वेळा पाहिलंय, पण झाडावर न चढिा येणार्यांना झाडावर
चढण्याचा प्रयत्न करिाना पडलेलं मी अजून पाहिलं नािीय. िू चढ हबनधास्ि.' चढावंच लागेल िे लिाि
आल्यावर राजपुत्र झाडावर चढू लागला. शे-सव्वाशे फू ट उं चीचं झाड िोिं िे. गुरुजींनी त्याला पार
शेंड्यापयंि चढायला सांहगिलं िोिं.
अहिशय सावधपणे िो िळू िळू चढू लागला. त्याला वाटलं िोिं की आपल्याला चढिाना गुरू
मागडदशडन करिील. असं कर, िसं करू नको असं सांगि रािािील. पण अधून-मधून जेव्िा त्याची नजर
खाली जहमनीवर जाई िेव्िा गुरुचं आपल्याकडे लिच नािी िे त्याला जाणवे. शेवटी एकदाचा िो
शेंड्यापयंि पोिोचला.
मग पुन्िा खाली उिरू लागला. गुरु अजूनिी डोळे हमटूनच बसले िोिे. राजपुत्र जहमनीपासून
साधारण पंचवीसेक फु टांवर आला िेव्िा गुरुंनी त्याला सूचना के ली, 'जपून उिर रे !' राजपुत्र खाली उिरला
आहण गुरुजींना त्यानं आपली शंका हवचारली.
बोकोजू त्याला म्िणाले, 'िू जेव्िा हबनधास्ि िोिाना ददसलास िेव्िाच मी िुला सावध के लं. जमीन
आिा जवळ आली असं जेव्िा िुला वाटलं िेव्िाच िुझा िोल जाण्याची शक्यिा वाढली िोिी. झाडाच्या
शेंड्याजवळ असिाना िू स्विःच अहिशय सावध िोिास. त्यावेळी िुला माझी गरज नव्ििी. जमीन जवळ
येऊ लागली िेव्िा िुझी एकाग्रिा थोडी ढळू लागली. त्यावेळीच िुझ्याकडू न चूक िोण्याची शक्यिा िोिी.
म्िणून मी िुला सावध के लं.'
राजपुत्राला आठवलं, बोकोजूंचं म्िणणं अगदी बरोबर िोिं. झाडावर चढिाना, शेंड्याजवळ
पोिोचिाना आहण उिरावयास सुरवाि करिाना िो अहिशय सावध िोिा. जमीन जवळ ददसू लागली
आहण त्याचा जीव थोडा फु शारला. आिा आपली जीि पक्की असं त्याच्या मनाला वाटलं. उिरल्यानंिर
गुरुंना काय काय हवचारायचं याबद्दलचे हवचार त्याच्या मनाि येऊ लागले िोिे आहण झाडावरून
उिरण्याच्या दक्रयेकडे त्याचं िणकाल दुलडि िोऊ लागलं िोिं. त्याच वेळी गुरुजींचा आवाज त्याच्या
कानांवर आला आहण इकडे-हिकडे भरकटणारं त्याचं मन पुन्िा कामावर कें द्रीि झालं िोिं. िे उमजलं अन
गुरुजींबद्दल त्याच्या मनािले सारे प्रश्न हवरघळू न गेले.
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राजा भिृडिरी

उज्जैनच्या राजा हवक्रमाददत्याचे सावत्र वडील बंधू राजा भिृडिरी कवी िोिे.. श्रृंगार शिक, वैराग्य
शिक आहण नीिी शिक िे त्यांनी हलिीलेले िीन काव्यग्रंथ. त्यांच्या जीवनाचा पहिला भाग अिरशः सवड
प्रकारच्या सुखांचा भोग घेण्याि गेला. भोगाची त्यांनी अिी गाठली िोिी.
पण अचानक त्यांच्या जीवनाची गाडी वैराग्याच्या वळणार वळली. घोर वैराग्य त्यांनी पत्करलं.
त्यामुळे भोग आहण वैराग्याचं उदािऱण देिाना िटकू न त्यांच्या नावाचा उल्लेख के ला जािो. िर अशा या
भोगाि हलप्त असणार्या राजाला अचानक हवरक्ती कशी झाली याबद्दल एक आख्याहयका सांहगिली जािे.
राजा भिृडिरींचा हववाि राजकु मारी लपगलेशी झाला. नवहववाहििेच्या प्रेमाि राजे आकं ठ बुडाले.
त्यादरम्यान दरबाराि एका ब्राह्मणानं राजाला आहशवाडदस्वरूप एक फळ ददलं. िे फळ खाणारी व्यक्ती
दीघाडयुर्षी िोणार िोिी. राजा भिृि
ड रींचं आपल्या पत्नीवर जीवापाड प्रेम िोिं. त्यामुळे त्यांनी िे फळ स्विः
खाण्याऐवजी पत्नीला ददलं. पण लपगलेचं प्रेम राजाच्या सारथ्यावर िोिं. म्िणून मग, त्याच्या दीघाडयुष्याची
कामना मनी बाळगून हिनं िे फळ सारथ्याला ददलं.
सारथ्याचं एका वेश्येवर प्रेम िोिं. दीघाडयुष्य देणारं िे फळ सारथ्यानं त्या वेश्येला ददलं. वेश्या
चररत्रवान िोिी. हिनं हवचार के ला, माझं आयुष्य वाढू न काय िोणार? दीघाडयुष्य खरं िर राजाला
लाभायला िवं. िोच प्रजेचं पालन करिो, देशाचं रिण करिो. िी िे फळ घेऊन दरबाराि िजर झाली.
फळाच्या गुणाचं वणडन करून हिनं िे फळ राजाला अपडण के लं.
राजे मात्र थक्क झाले. त्यांनी िे फळ आपल्या हप्रय राणीला, लपगलेला ददलं िोिं ना! हवचारपूस
झाली, उलटिपासण्या झाल्या आहण खरं काय िे
सगळ्यांसमोर

उघड

झालं.

भिृि
ड रीना

जीवनाच्या एकू ण व्यथडिेचा सािात्कार झाला.
आिापयंि ज्या ऐशआरामाि, ज्या सुखोपभोगाि
िे लोळि िोिे त्याची हनरथडकिा त्यांना जाणवली.
नात्यांचा फोलपणाची त्यांना ओळख पटली राजा
भिृडिरीनं मग संन्यास घेिला आहण िे िडक वनाि
हनघून गेले. घोर श्रृंगारी राजा भिृि
ड री घोर
वैरागी बनला.
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ब्रह्मज्ञानाची परीिा
एकदा आदद शंकराचायड गंगानदीि स्नानासाठी हनघाले िोिे. रस्त्याि एक चांडाळ (डोंब) आपल्या
चार कु त्र्यांना घेऊन रस्िा अडवून बसला िोिा. त्याला पिािाच शंकराचायांनी जरबेनं म्िटलं, 'दूर िो! दूर
िो!'
पण त्यांच्या या बोलण्याचा त्या डोंबावर कािीिी पररणाम झाला नािी. िो शंकराचायांना
म्िणाला, 'िे मिात्मा! वेदांिामधून आपण ब्रह्म आहण जीव एकच असं प्रहिपादन करिा. एकीकडे आपण
सांगिा की ब्रह्म एक आिे आहण िे सि्, हचि्, आनंद, दोर्षहवरहिि, असंग, अखंड, आकाशासारखं व्यापक
आिे आहण दुसरीकडे त्याच अद्वैि ब्रह्मामध्ये आपण भेदाचीिी कल्पना करिा. 'मी पहवत्र ब्राह्मण आिे, िू
डोम आिेस, म्िणून माझ्या मागाडिून दूर िो असा आग्रि आपण का करिा?' मला सांगा, माझ्या भौहिक
शरीरानं आपल्या भौहिक शरीराच्या मागाडिन
ू दूर व्िायचं की या शरीरामध्ये असणार्या चेिनेनं आपल्या
चेिनेच्या मागाडिून बाजूला व्िायचं? सवड शरीरांना व्यापून असणार्या ब्रह्माची आपण अविेलना करिािाि,
मिात्मन्!'

डोंबाच्या बोलण्यानं शंकराचायांना जणू जाग आली. आपल्या िािून घडि असलेली चूक

त्यांच्या लिाि आली. डोंबाला िे म्िणाले की, आपण आत्मज्ञानी आिाि. आपण जे म्िणिाय िे पूणडपणे
सत्य आिे.
शंकराचायांनी डोंबाच्या स्िुिीदाखल जे पाच श्लोक म्िटले िे 'मनीर्षा पंचक' नावानं प्रहसद्ध आिेि.
मनीर्षा पंचकाि शंकराचायांनी जे सांहगिलं त्याचा सारांश असा, - मी ब्रह्म आिे आहण संपूणड जगिी
ब्रह्मरूप आिे असं दृढपणे मानणारे - मग िे डोम असोि वा
ब्राह्मण, िे माझे गुरू िोि.
--'मनीर्षा पंचक' बद्दल अहधक माहििी पुढील ललक वर
हमळे ल –
http://www.bhagavadgitausa.com/HYMNS
%20OF%20SANKARA.htm
यू-ट्यूबवर या प्रसंगाचा वीहडयो पािाण्यासाठी पुढील
ललक वापराhttp://www.youtube.com/watch?v=Ewta7Y
JCmyw
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सिानुभूिी

एका दुकानदारानं आपल्या दुकानाच्या दारावर पाटी लावली, 'कु त्र्याची हपल्ले
हवकणे आिेि.'
थोड्या वेळानं एका छोट्या मुलानं काउं टरपलीकडू न त्यांना हवचारलं, 'हपल्लाची
ककमि दकिी आिे?' '400 रुपए,' दुकानदार त्याला म्िणाला. मग त्यानं त्या मुलाला
हवचारलं, 'िुला खरे दी करायचंय का एखादं हपल्लू?'
मुलगा थोडा हवचाराि पडलेला ददसला. मग त्यानं आपल्या हखशाि िाि घालून पैसे
बािेर काढले. कािी रुपये आहण कािी सुटी नाणी. 400 रुपए नव्ििे त्याच्याजवळ. िणभर
झाकोळलेला त्याचा चेिरा पुन्िा चमकला., त्यानं दुकानदाराला हवचारलं, 'एवढ्या पैशाि
मी हपल्लं एकदा पाहू शकिो का?'
'जरूर!' दुकानदारानं मोलकरणीला िाक मारली आहण त्या मुलाला हपल्लं दाखव
असं हिला सांहगिलं. हपल्लं हिथेच एका बॉक्समध्ये ठे वलेली िोिी. मोलकरणीनं
हिच्याजवळ असलेली हश्टरी वाजवली आहण लगेच पाच-सिा गोंडस हपल्लं धडपडि
बॉक्सबािेर पडली आहण लुडबुडि धावू लागली. एक हपल्लू मात्र सगळ्यांच्या शेवटी िळू
िळू चालि हनघालं. मुलानं लि देऊन पाहिलं िेव्िा िे लंगडे आिे िे त्याच्या ध्यानाि आलं.
मुलानं दुकानदाराला त्या हपल्लाबद्दल हवचारलं.

दुकानदार म्िणाला, 'आम्िी त्याला

डॉक्टरांकडेिी नेलं िोिं, पण िे म्िणाले की या हपल्लाच्या एका पायाि जन्मजाि कािीिरी
उणीव आिे. बहुधा िो जन्मभर बरा िोणार नािी. लंगडाच रािील.'
'मी िे हपल्लू खरे दी करू शकिो का?' त्या मुलानं हवचारलं. दुकानदाराची
उत्सुकिािी चाळवली गेली. िो मुलाला समजावि म्िणाला, 'पोरा, िे हपल्लू िुझ्या कामाचं
नािी. िे िुझ्याबरोबर पळू शकणार नािी, खेळू शकणार नािी, उड्या मारू शकणार
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नािी.... िरीिी िुला जर िेच हपल्लू िवं असेल िर मी
िे िुला मोफि ददलं. घेऊन जा िू त्याला.'
िो मुलगा म्िणाला, 'नको, असं नको. मी याला
घेऊन जाईन पण इिर हपल्लांसाठी िुम्िी जेव्िढी
ककमि ठे वलीि िेव्िढ्याच ककमिीला मी िे घेईन. आत्ता
माझ्याजवळ पैसे नािीि, पण घरी जाऊन वहडलांकडू न
घेऊन मी आपणास पैसे आणून देईन.'
दुकानदाराला आश्चयड वाटलं. त्यानं मुलाला हवचारलं,'खरं च का िुला िे हपल्लू हवकि
घ्यायचंय?' मुलानं थोडं मागे सरकू न आपला पायजामा एका पायावरून थोडा वर उचलून
धरला. दुकानदाराला िो म्िणाला, 'पाहिलंि? ' त्या मुलाचा पाय पार वाकडा मुरगळलेला
िोिा. स्टीलच्या पट्ट्ट्याच्या आधारे िो कसाबसा उभा िोिा. गोड िसि मुलगा
दुकानदाराला म्िणाला, 'मलासुद्धा धाविा येि नािी काका. या हप्ल्लाला कधी वाटलं की
आपल्याला समजून घेणारं कु णी असायला िवं, िर मी त्याच्यासोबि असेन ना!'
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हबन बुडाचं भांडं

एक

हशष्य एकदा एका योग्याला भेटायला आला. त्यानं मागणी के ली, 'मोि

हमळावा अशी इच्छा घेऊन खूप दूरवरून मी आपल्यापाशी आलोय. मला मागडदशडन करा.'
योग्यानं त्याला हवचारलं, 'श्रद्धा आिे का मनाि? कारण श्रद्धा नसेल िर सत्य िुला
पेलवणार नािी.'
हशष्य िरुण िोिा. त्यानं म्िटलं, 'श्रद्धेनं पररपूणड मन घेऊन मी आपल्यापाशी आलोय.
आपण जे सांगाल िे मी स्वीकारे न.'
योग्यानं म्िटलं, 'ठीक आिे. आत्ता मी हवहिरीवरून पाणी भरून आणायला
हनघालोय. चल माझ्या मागनं. मी जे कािी करे न त्याचं हनरीिण कर. प्रश्न हवचारायचा
नािी. श्रद्धा ठे वायची मनाि आहण फक्त पािायचं.'
िरुणाला वाटलं, 'याि काय अवघड आिे? िे िर आपण सिज करू.' िो

त्या

योग्यामागे हनघाला.
हवहिरीजवळ पोिोचल्यावर योग्यानं एक घागर हविीरीच्या काठावर ठे वली.
िरुणाला थोडं आश्चयड वाटलं कारण त्या घागरीला बूड नव्ििं. दुसर्या घागरीच्या गळ्याि
दोर बांधून योग्यानं िी घागर हवहिरीि लोटली. पाण्यानं भरलेली घागर शेंदन
ू वर घेिली
आहण त्यािील पाणी हबनबुडाच्या घागरीि ओिलं. सगळं पाणी लागलीच वाहून गेलं. पण
योग्यानं हिकडे लि ददलं नािी. त्यानं पुन्िा घागर हवहिरीि सोडली, पाणी उपसलं आहण
हबनबुडाच्या घागरीि भरलेली घागर ररकामी के ली, पाणी पुन्िा वाहून गेलं. असं एकदा
घडलं, दोनदा घडलं, िीनदा घडलं....िो िरुण िळू िळू अस्वस्थ िोऊ लागला. त्याला वाटलं,
' िा माणूस वेडा आिे का? पाणी सगळं वाहून जािंय हिकडे याचं लिच नािी. िा आपला
घागरींवर घागरी ओििोय त्या हबनबुडाच्या घागरीि. कशी भरणार िी घागर? आहण
कधी?'
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चौथ्यांदा योग्यानं घागर ररकामी के ली, पाणी वाहून गेलं िेव्िा आपल्याला गप्प
रािायचंय िे िो िरुण हवसरला. त्यानं योग्याला हवचारलं, 'अशा रीिीनं जन्मभर पाणी
ओिि राहिल्यानंिरिी िे पात्र कधी नािी भरणार. या घागरीला िर िळच नािीय.'
योगी म्िणाला, 'बस्स! िुझा माझा संबंध संपला. मी िुला आधीच बजावलं िोिं,
मनाि श्रद्धा ठे व. फक्त पािा. कािीिी बोलू नकोस. अरे , बुडाशी आपल्याला काय प्रयोजन?
आपल्याला फक्त िी घागर भरायची िोिी. पाणी कधी वर येईल याकडे माझं लि िोिंच.'
'आपण जे करिाय िे मला उलगडि नािीय....' िो िरुण म्िणाला.
योगी त्याला म्िणाला, '.....जा िू आिा. पुन्िा इकडे परिू नकोस. पहिल्याच परीिेि
नापास झालास. पुढे याहून मोठमोठ्या परीिा व्िायच्या िोत्या.' िो िरुण माघारी परिला.
......पण त्याला चैन पडेना. चैन पडेना, झोप येईना, भूक लागेना....
त्याच्या मनाि आलं, 'हबनबुडाच्या घागरीि पाणी भरणं शक्य नािी िी कु णािी
सोम्या-गोम्याच्या लिाि येईल अशी गोष्ट. या
माणसाला

वेगळं च

कािीिरी

समजावायचं

असणार. मी गप्प रिायला िवं िोिं. दकिी वेळ
असं चाललं असिं? मी घाई के ली हवचारायची.
चुकलंच माझं.' दुसर्या ददवशी िो िरुण पुन्िा त्या
योग्याकडे परिला. पाय धरून त्यानं योग्याकडे
िमा माहगिली. योगी त्याला म्िणाला, 'िा
हवचार करण्याि िू जेव्िढा शिाणपणा दाखवला िेव्िढा जीवनाििी दाखवला असिास िर
िुला माझ्याकडे यावंच लागलं नसिं. मला िुला एव्िढंच सांगायचं िोिं. बूड नसलेलं पात्र
भरिा येि नािी. आजपयंि या शरीर रूपी पात्राि िू इच्छा-वासनांची भर घालि
राहिलास. कधी िे पात्र भरलं का? इच्छा-वासनांनी आपण जे भरायचा प्रयत्न करिोय िे
शरीराचं पात्र हबनबुडाचं आिे, असा हवचार कधी िुझ्या मनाि आला का?' योगी जे
बोलला िे ऐकू न त्या िरुणाचे डोळे उघडले. श्रद्धेनं िो गुरुचरणी लीन झाला.
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छोटीशी चूक

दुवाडस ऋर्षी अहिशय कोहपष्ट. एकदा िे श्रीकृ ष्ण-रुहक्मणीच्या मिालाि गेले.
श्रीकृ ष्ण-रुहक्मणीनं त्यांचा खूप आदर-सत्कार के ला. दुवाडसांसारख्या शीघ्रकोपी ऋर्षींचं मन
हजकू न घेणं अहिशय करठण. पण श्रीकृ ष्ण-रुहक्मणीनं घरी आलेल्या अहिथीच्या
आदरसत्काराि यलत्कहचििी उणीव येऊ ददली नािी.
एकदा संध्याकाळच्या वेळी दुवाडसा श्रीकृ ष्णाच्या रथाि बसले. त्यांची फे रफटका
मारण्याची इच्छा श्रीकृ ष्णानं

ओळखली. श्रीकृ ष्ण सारथ्याला रथ िाकण्याचा इशारा

करणार िेवढ्याि दुवाडस ऋर्षी म्िणाले की, रथ िू आहण रुहक्मणी दोघांनी हमळू न खेचायचा.
श्रीकृ ष्ण-रुहक्मणीनं मग घोड्यांची जागा घेिली. त्या दोघांच्या सेवेनं दुवाडस मुनी
प्रसन्न झाले. त्यांनी श्रीकृ ष्णाला एक प्रकारचा लेप ददला आहण सांहगिलं की, िा पायस लेप
आिे. िा लेप शरीराच्या ज्या भागावर लावशील त्या भागावर अस्त्र-शस्त्रांचा पररणाम
िोणार नािी.
श्रीकृ ष्णानं आपल्या संपण
ू ड शरीरावर िो लेप लावला पण पायांच्या िळव्यांवर लेप
लावणं हवसरला. हशवपुराणाि उल्लेख आिे की यामुळेच श्रीकृ ष्णाचे िळवे कमजोर राहिले.
म्िणूनच जरा व्याधाचे बाण त्यांना भेदू शकले. आहण यादवकु ळाचा नाश झाला.
बाण लागला त्यावेळी श्रीकृ ष्ण एका झाडाखाली पहुडले िोिे. एका पायाच्या उभ्या
के लेल्या गुडघ्यावर त्यांनी दुसर्या पायाचं पाऊल टेकवलं िोिं. रात्र झाली िशी त्यांच्या
िळव्यावरील पद्म लकाकू लागलं.
त्यावेळी जरा व्याध हशकार करण्यासाठी हनघाला िोिा. श्रीकृ ष्णाच्या पावलावरील
चमकिं पद्म त्याला िररणाच्या लुकलुकणार्या डोळ्यांसारखं वाटलं आहण त्यानं नेम धरून
बाण सोडला. याच बाणानं श्रीकृ ष्णाची इिलीला समाप्त झाली.
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इिरांचंिी भलं लचिा

नारद ब्रह्मचारी आिेि िे खरं , पण एकदा श्रीमिीवर त्यांची नजर गेली आहण िे मनोमन हिच्यावर
दफदा झाले. श्रीमिीबरोबर आपला हववाि घडावा अशी इच्छा त्यांच्या मनाि हनमाडण झाली.
योगायोग असा की, िुंबरूंचीिी नजर श्रीमिीवर पडली आहण श्रीमिीशी आपला हववाि व्िावा
असं नारदांसारखंच त्यांनािी वाटू लागलं. एकमेकांच्या इच्छांबद्दल जेव्िा त्या दोघांना समजलं िेव्िा
त्यांच्या मनाि परस्परांबद्दल ईष्याड हनमाडण झाली. दुसर्यावर माि करून आपली इच्छा पूणड करण्याचा
दोघांनी हनश्चयच के ला. दोघेिी हवष्णूचे भक्त िोिे. दुसर्याला माि देण्यासाठी हवष्णूची मदि घेण्याचा
दोघांनी हनणडय घेिला. नारदांनी हवष्णूकडे मदि माहगिली, 'स्वयंवराच्या वेळी श्रीमिीला िुंबरूचा चेिरा
अस्वलासारखा ददसो.' िुंबरूंनी हवष्णूला म्िटलं, 'स्वयंवराच्या वेळी श्रीमिीला नारदाचा चेिरा
माकडासारखा ददसो.' नेिमीसारखं हवष्णूंनी 'िथास्िु!' म्िटलं.
त्यांना खूप गंमि वाटि िोिी. स्वयंवराच्या वेळी काय घडिे िे पािाण्यासाठी िे स्विःिी उपहस्थि
राहिले. स्वयंवराच्या वेळी िािाि वरमाला घेऊन श्रीमिी आली िेव्िा इच्छु क वरांच्या रांगेि अगदी शेवटी
उभे असलेल्या नारद-िुंबरूंवर हिची नजर गेली. दुरून दोघेिी अगदी उत्तम शरीरयष्टीचे वाटि िोिे. पण
िी जेव्िा इिर इच्छु क वरांना ओलांडून त्यांच्याजवळ पोिोचली िेव्िा त्यांच्यापैकी एकाचं डोकं अस्वलाचं
आहण दुसर्याचं डोकं माकडाचं असलेलं पाहून िी चपापली.
िेवढ्याि हिची नजर हवष्णूवर गेली. माणसाचा चेिरा पाहून हिला िायसं वाटलं आहण हिने
हवष्णूच्या गळ्याि वरमाला घािली. नंिर जे झालं त्यानुसार, स्वयंवराच्या वेळी जे घडलं िोिं त्यामुळे
नारद खुश िोिे कारण श्रीमिीने िुंबरूच्या गळ्याि वरमाला गािलेली नव्ििी आहण िुंबरू खुश िोिे कारण
श्रीमिीने नारदाच्या गळ्याि वरमाला घािेली न्ििी.
नारदांना श्रीमिी हमळाली नािी म्िणून िुंबरू खुश िोिे
िर िुंबरूचा श्रीमिीने स्वाकर नािी के ला म्िणून नारद
खुश िोिे.
असंच िोिं, इिरांचं भलं न िोवो अशी इच्छा
बाळगणार्यांना बहुिेक वेळा स्विःलाच नुकसान सिन
करावं लागिं.

ई साहित्य प्रहिष्ठान

www.esahity.com

सुज्ञकथा

संध्या पेडणेकर

ईश्वराला ओळखणं कठीण आिे

प्रहसद्ध रहशयन साहिहत्यक दोस्िोवस्की यांची एक कथा आिे. कथेि िे म्िणिाि की,
येशूला मृत्यूनंिर िब्बल अठराशे वर्षांनंिर एकदा वाटलं की आपण जगाि योग्य वेळी गेलो
नव्ििो. वेळ योग्य नव्ििी त्यामुळे लोक आपलं म्िणणं समजू शकले नािीि आहण म्िणूनच
आपल्याला सुळावर चढहवण्याि आलं. आिा प्रत्येक गावाि चचड बांधली गेलीि. हिथं
सकाळ-संध्याकाळ आपलं स्मरण के लं जािं, आपल्या नावानं अगरबत्या, मेणबत्या लावल्या
जािाि. िी आपल्या आहवभाडवासाठी योग्य वेळ आिे. त्यांना वाटलं, आिा जावं, लोक
आपल्याला नक्की ओळखिील, आपल्या उपदेशाचं ममड त्यांना कळे ल. त्यानुसार एके
रहववारी, सकाळी येशू आपल्या जन्मगावी बॅथलिॅममध्ये अविरले. िी रहववारची सकाळ
िोिी. नुकिीच प्राथडना आटोपून लोक चचडमधून बािेर पडि िोिे.
येशूला वाटलं, आिा आपल्याला आपला पररचय देण्याचीिी गरज पडणार नािी.
घरां-घरांि आपल्या िसहबरी लावलेल्या आिेि. येशूंना आठवलं, आधी िे जेव्िा या जगाि
आले िोिे िेव्िा त्यांनी, 'मी ईश्वराचा पुत्र आिे आहण आपल्यासाठी जीवनाचा संदश
े घेऊन
आलो आिे. माझा संदश
े जाणून घेणार्यांचा उद्धार िोईल,' असं लोकांना आग्रिानं ठासून
ठासून सांहगिलं िोिं. पण त्यावेळी त्यांना सुळी देण्याि आलं.'आिा मात्र िे आपल्याला नक्की
ओळखिील,' असं येशल
ू ा वाटलं.पण लोक त्यांना पाहून िसू लागले. लोकांना वाटलं, आिे
कु णी माथेदफरू. येशूचा वेश धारण करून उभा आिे चचडच्या दाराि.
शेवटी येशल
ू ा सांगावंच लागलं की, बाबांनो, ज्याची पूजा करून िुम्िी चचडमधून
बािेर पडिािाि िो मीच. पण लोक त्यांचं म्िणणं ऐकू न घ्यायलाच ियार नव्ििे. िसि
िसिच िे येशूंना म्िणाले, 'पादरी यायच्या आि इथून हनघून जा नािीिर िुझी कािी धडगि
नािी.' येशूंनी सांगण्याचा प्रयत्न के ला, 'आधी मी यहूद्यांच्या गदीि िोिो त्यामुळे मला
समजण्याि िुमची चूक झाली िोिी. आिा मी के वळ आपल्याच लोकांि आिे. िरीिी
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आपल्याला माझी ओळख लागि नािी का?' िेवढ्याि
चचडचा पादरी िेथे आला. येशल
ू ा पाहून िसणारे लोक
पादरींना वाकू न नमस्कार करू लागले.
पादरी मला नक्की ओळखेल असं येशल
ू ा वाटलं.
पण झालं भलिंच. पादरीने येशल
ू ा पकडू न नेलं आहण
चचडमधील एका खोलीि कोंडू न ठे वलं. मध्यरात्री िोच
पादरी िािाि कं ददल घेऊन येि असल्याचं येशूला
ददसलं.
आल्या आल्या त्यानं येशूच्या पावलांवर डोकं टेकलं. म्िणाला, 'मी लागलीच
आपल्याला ओळखलं िोिं. पण आपण जािीचे अराजक आिाि िे सुद्धा माझ्या लिाि िोिं.
आपण पुन्िा सत्य सांगायचा प्रयत्न कराल आहण सगळी घडी हवस्कटून टाकाल िे मला
मािीि िोिं. खरं िर आिा आपली कािीिी गरज नािीय इथे. आहण िरीिी आपल्याला जर
कािी करायचं-सांगायचं असेल िर आमच्याकरवी करवा. माणसं आहण आपण यामधील
दुवा आिोि आम्िी.... आहण िो, कािी गडबड वगैरे करायचा हवचार असेल िर मात्र...
अठराशे वर्षांपूवी जे इिर पादरींनी के लं िोिं िेच आम्िालािी करावं लागेल. आपल्या
मूिीची पूजा आम्िी करू शकिो, पण खुद्द आपली उपहस्थिी घािकच ठरे ल िे आम्िी
जाणिो.'
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दीघाडयुष्याचं रिस्य
भारिरत्न िी पदवी हमळहवणारे प्रहसद्ध वैज्ञाहनक डॉ मोिगुंडम हवश्वैश्वरै य्या यांना
100 वर्षांहून अहधक काळाचं आयुष्य लाभलं. शेवटपयंि िे अहिशय सक्रीय जीवन जगले.
त्यांना कु णी त्यांच्या दीघाडयुष्याचं रिस्य हवचारलं की िे िसि िसि म्िणायचे, "मृत्यू माझ्या
शरीराचं दार जेव्िा ठोठाविो िेव्िा -'मी आि नािी'- असं मी त्याला आिून उत्तर देिो.
हनराश िोऊन मृत्यू उलटपावली परि जािो."
एके ददवशी त्यांच्या एका हमत्रानं त्यांना हनरं िर िरुण, उत्सािी आहण सक्रीय
रिाण्यामागील रिस्य काय असं हवचारलं िेव्िा िे त्याला म्िणाले,'अरे , म्िािारपण शरीराचं
नसिं, मनाचं असिं. मनानं आपण जोवर िरुण राहू िोवर आपलं शरीर मनाच्या भावहनक
िारुण्याची साथ देि रिािं. यौवन असो वा म्िािारपण या पूणडपणे मानहसक अवस्था
आिेि.' कािी अंशी त्यांचं म्िणणं बरोबर िोिं. अथाडि्, त्यांच्या उत्तम िब्बेिीला कारणीभूि
ठरणार्या इिरिी कािी गोष्टी िोत्या.
डॉ हवश्वेश्वरै य्या यांनी आपल्या दीघड जीवनाि कधीिी धूम्रपान के लं नािी आहण
कधीिी मांस ककवा मददरे चं सेवन के लं नािी. स्वीडनमध्ये असिाना िे एकदा आजारी पडले.
थंडीपासून बचाव व्िावा म्िणून डॉक्टरांनी त्यांना कािी थेंब ब्रँडी घेण्यास सांहगिलं. यावर
िे डॉक्टरांना म्िणाले, 'ब्रँडीच्या थेंबांनीच इलाज िोणार
असेल िर मग जाऊ द्या.'
भारिाि परिल्यानंिर म्िैसूर सरकारनं त्यांना
भोजनाचं आमंत्रण ददलं. िे परदेशवारी करून परिले
िोिे, त्यामुळं मददरापान आहण साहमर्ष भोजन िे करि
असावेि असं या भोजनाचा बेि आखिाना गृहिि
धरण्याि आलं िोिं. त्यांनी जेव्िा नम्रपणानं नकार ददला
िेव्िा त्यांचं

आहिथ्य करणार्या मंत्र्यांनी त्यांना

हवचारलं, 'आपण हनदान हसगारे ट िरी पीि असालच.' यावर िसि िे म्िणाले, नािी, मी
अजून एवढा सुसंस्कृ ि झालेलो नािी.'
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डोळे आहण भ्रम

खलील हजब्रान यांची एक छोटी कथा आिे.
कथेचं नाव आिे - डोळे .
कथा अशीएकदा डोळे म्िणाले, 'या समोरच्या दरीपलीकडे एक डोंगर आिे. दकिी सुंदर ददसिोय िो. पािा
िर, आत्ता त्याला चारिी बाजूंनी दाट धुक्यानं वेढलंय. पण एकू ण दृश्य फारच सुरेख ददसिंय.' डोळ्यांचं
बोलणं ऐकू न कान म्िणाले, 'डोंगर? कु ठे आिे डोंगर? मला कोणिािी डोंगर ऐकू येि नािीए!' कानांचं
म्िणणं ऐकू न िाि म्िणाले, 'िो रे कानूटल्यांनो. डोळोबांचं बोलणं ऐकलं आहण मी डोंगराला स्पशड
करण्याचा प्रयत्न के ला, पण मला डोंगर जाणवि नािीय. डोंगर असेल असं मला िरी वाटि नािी!' यावर
नाक म्िणालं, 'बरोबर बोललाि िािभाऊ. डोंगर कु ठे िी नािीय. असिा िर मला त्याचा वास नसिा का
आला?'
या सगळ्यांचं बोलणं ऐकू न डोळे उदास झाले. त्यांनी डोंगरावरून नजर वळवून बाजूला नेली.
आिा त्यांच्यालेखीिी डोंगर दृष्टीआडची सृष्टी झाले. डोळ्यांनी नजर वळवली आहण लगेच इिरांची
आपापसाि कु जबूज सुरू झाली - डोळ्यांना बहुिेक भ्रम झालाय. डोळ्यांमध्ये कािीिरी हबघाड झालाय
राव. घोटाळा आिे.
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मन लावून काम करावं

प्रहसद्ध ग्रीक गहणिज्ञ पायथॅगोरस यांच्या बालपणाबद्दलची एक गोष्ट सांगिाि. त्यांचं
बालपण अहिशय गरीबीि गेलं. िे अनाथ िोिे. पोट भरण्यासाठी त्यांना जंगलाि जाऊन
लाकडं गोळा करून आणून िी हवकावी लागायची. याच हमळकिीवर त्यांचा उदरहनवाडि
चाले. एकदा ददवसभर जंगलाि लाकडं गोळा करून आणल्यानंिर िी हवकण्यासाठी
लागलेल्या रांगेि िे आपली पाळी येण्याची वाट पािाि उभे िोिे.
लाकडं खरे दी करण्यासाठी आलेले प्रहसद्ध ग्रीक ित्वज्ञानी डेमॉक्रेटीस यांचं या अनाथ
मुलाकडे लि गेल.ं त्यानं अहिशय नेटके पणानं लाकडाची मोळी बांधली िोिी. खरं िर त्या
मोळीच्या नेटके पणानंच त्यांचं लि वेधून घेिलं िोिं. पायथॅगोरससमोर येऊन उभे रिाि
डेमॉक्रेटीस यांनी हवचारलं, 'िी मोळी उलगडू न िू पुन्िा अशीच बांधून दाखवशील का?'
'िो, दाखविो,' पायथॅगोरस म्िणाला, 'मी स्विः िी मोळी बांधलीय. पुन्िा एकदा
नक्की बांधू शकिो.' त्यानं मोळी उलगडू न लाकडं वेगळी वेगळी पसरवली आहण पुन्िा
अहिशय िन्मयिेनं एक एक लाकू ड रचि मोळी बांधली. खाली सगळ्याि जाड लाकडं,
त्यापेिा थोडी बारीक असलेली त्यानंिर, अहधक बारीक लाकडं वर या क्रमानं त्यानं मोळी
रचली. आपलं काम िो अहिशय मन लावून करि िोिा.

काम करिानाचा त्याचा

िल्लीनपणा पाहून डेमॉक्रेटीसनी त्याला हवचारलं, 'हशिण घ्यायची इच्छा आिे का?
हशकशील िू?' त्या छोट्या मुलानं - पायथॅगोरसनं म्िटलं, 'िो, हशके न मी.' िो अनाथ मुलगा
मग डेमॉक्रेटीससोबि हनघाला. मन लावून, मेिनिीनं त्यानं हशिण घेिलं. पुढे िाच गरीब,
अनाथ मुलगा प्रहसद्ध गहणिज्ञ पायथॅगोरस बनला.
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मिामूखड कोण?
एकदा एक धोबी जंगलािून चालला िोिा. त्याच्यासोबि त्याचं गाढविी िोिं. आपल्या गाढवावर
त्या धोब्याचं खूप प्रेम िोिं. दिा रुपये मोजून गावच्या बाजारािून त्यानं एक लखलखिं लॉके ट खरे दी
करून िे त्या गाढवाच्या गळ्याि बांधलं िोिं.
त्या ददवशी धोबी आहण गाढव जंगलािून चालले असिा एका मुशादफराची नजर गाढवाच्या
गळ्याि बांधलेल्या लॉके टवर पडली. त्यानं धोब्याला थांबवलं. धोब्याला वाटलं, आिा िा माझं गाढव
मागणार. धोबी त्या मुशादफराला म्िणाला, 'िे पिा, या गाढवावर माझं खूप प्रेम आिे. िुमच्याकडे
सामानाचं ओझं बरं च आिे असं ददसिंय, पण कािीिी झालं िरी मी िे गाढव हवकणार नािी.
त्याच्याहशवाय माझा कामधंदा चालणार नािी.'
धोब्याचं बोलणं ऐकू न मुशादफराला िसू आलं. िो मुशादफर एक हनष्णाि जवाहिर्या िोिा - लोभी,
कं जूस आहण लबाड. त्याला गाढव नको िोिं- त्या गाढवाच्या गळ्यािील लॉके टमधला मणी िवा िोिा. त्या
मण्याची ककमि त्याला ठाऊक िोिी. धोब्याची खुशामि करि िो म्िणाला, 'नािी नािी, गैरसमज करून
घेऊ नका. मला िुमचं गाढव नकोय. त्याच्या गळ्याि िुम्िी जे िे लॉके ट बांधलंय ना, त्यावर मी दफदा आिे.
दकिी सुंदर मणी आिे याि. िो मणी मला िवाय. िुम्िी िो मणी मला हवकाल का?' धोबी फु शारला आहण
त्यानं त्या मण्याची ककमि शंभर रुपये सांहगिली. धोब्याला संशय येऊ नये म्िणून मग मुशादफर भावाि
घासाघीस करू लागला. त्यानं त्या मण्याची ककमि पन्नास रुपये लावली. धोब्यानं मणी हवकायला नकार
ददला आहण िो पुढे चालला. थोडं पुढे गेल्यानंिर धोब्याला आणखी एक व्यक्ती भेटली. त्या व्यक्तीलािी िो
मणी खरे दी करायचा िोिा. यावेळी धोब्यानं मण्याची ककमि 200 रुपये सांहगिली. त्या व्यक्तीनं मोजून
दोनशे रुपये धोब्याच्या िािावर रटकवले आहण मणी घेऊन िो िेथन
ू हनघून गेला. धोबी कािी पावलं पुढे
चालला असेल नसेल, िेव्िढ्याि मागनं धावि येऊन पहिल्या मुशादफरानं त्याला गाठलं. धापा टाकि िो
म्िणाला, 'चल, िू म्िणशील िी ककमि. िे घे शंभर रुपये आहण दे िो मणी मला....'
पण आिा वेळ हनघून गेली िोिी. कु ठे माघार घ्यायची िे त्या मुशादफराला उमगलं नव्ििं.
आपण 200 रुपयांना िो मणी हवकला असं धोब्यानं िसि िसि त्याला सांहगिलं. त्या मुशादफरानं
स्विःच्या कपाळावर िाि मारला. म्िणाला, 'अरे मूखाड, काय के लंस िू िे! दोन लाख रुपयांचा हिरा िू
दोनशे रुपयांना हवकलास?' धोबी त्याला म्िणाला, 'मी नािी, आपण मूखड आिाि... मिामूखड. मला त्या
मण्याची ककमि ठाऊकच नव्ििी. मी िो फक्त दिा रुपयांना लॉके टसि खरे दी के ला िोिा. माझा फायदाच
झाला. पण मािीि असूनसुद्धा लाखो रुपये ककमिीचा मणी शंभर रुपयांि खरे दी के ला नािीि िा आपला
मिामूखडपणाच नव्िे का?'
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चाणक्याने ददलेला िकड

मौयड साम्राज्याची स्थापना करणारा श्रेष्ठ सेनापिी म्िणून सम्राट चंद्रगुप्ताचा उल्लेख
के ला जािो. भारिाच्या इहििासाि मौयड साम्राज्य युगाला सुवणडयुग मानलं जािं. या
साम्राज्याच्या संस्थापनेची संकल्पना िोिी आचायड चाणक्य यांची. िे सम्राट चंद्रगुप्त मौयड
यांचे मिामंत्री आहण गुरु िोिे. एका साधारण झोपडीि िे रिाि असि. त्यांची झोपडी
सम्राट चंद्रगुप्ताच्या मिालासमोर िोिी.
एकदा चीन देशािून आलेले एक प्रहसद्ध प्रवासी फाहियान त्यांना भेटायला आले.
चाणक्य एका झोपडीि रिािाि िे पाहून त्यांना फारच आश्चयड वाटले. चाणक्यांना िे
म्िणाले, 'आश्चयड! एवढ्या मोठ्या साम्राज्याचे मिामात्य साध्या झोपडीि रिािाि.'
फाहियान यांना नेमकं काय म्िणायचंय िे चाणक्यांच्या लिाि आलं. चाणक्य त्यांना
म्िणाले, 'ज्या देशाचा मिामात्य साधारण झोपडीि रिािो
त्या देशाचे नागररक भव्य प्रासादाि रिािाि. पण ज्या
देशाचा मिामात्य भव्य मिालाि रिािो त्या देशाच्या
नागररकांना झोपड्यांमध्ये रिाणं भाग पडिं. माझ्या
देशािील नागररकांवर झोपड्यांमध्ये रिाण्याचं संकट येऊ
नये असं मला वाटिं.' आचायड चाणक्य यांच्या उत्तरानं
फाहियान अवाक् झाले.
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सूडाची आग
पंचिंत्राि भरुं ड नावाच्या एका पिाची गोष्ट आिे. भरुं डला दोन डोकी िोिी. म्िणजे धड एकच,
पण त्या धडावर दोन माना, त्या मानांवर दोन डोकी, आहण या दोन डोक्यांवर प्रत्येकी दोन डोळे , दोन
िोंडं, दोन चोची आहण दोन कान.
आपल्या या दोन डोक्यांच्या शरीरामुळे भरुं ड इिरांमध्ये उठू न ददसायचा. त्यामुळं िो नेिमी
वेगळ्याच िाठ्याि असायचा. स्विःला नेिमी इिरांपेिा श्रेष्ठ मानायचा. एकदा भरुं डचं एक िोंड एक फळ
खाि िोिं. खािा खािा िे िोंड उद्गारलं, 'वाः! दकिी स्वाददष्ट आिे िे फळ. अमृििुल्य चव आिे या फळाची.
िोंडाि सुखाची नुसिं कारं जं फु टिंय. चंदनाच्या की पाररजािकाच्या झाडाचं असेल?... कोणत्या झाडाचं
फळ आिे कु णास ठाऊक. आधी मला िे खाऊन संपवू दे.' मग िे डोकं फळ खाण्याि अगदी पूणडपणे रं गून गेलं.
पण त्याचं बोलणं ऐकू न इकडे दुसर्या डोक्याच्या िोंडाला पाणी सुटलं. दुसर्या डोक्यानं पहिल्या
डोक्याला म्िटलं, 'मलासुद्धा चव घेऊ दे ना रे , थोडं दे मला.' पहिल्या डोक्यानं म्िटलं, 'मी खाल्लं काय न् िू
खाल्लं काय, सारखंच आिे. शेवटी फळ पोटािच जाणार ना? खाऊ दे मला. चवच घ्यायची म्िणिोयस िर
िुला देऊन काय उपयोग, िू आहण मी एकच िर आिोि.' बोलिा बोलिा पहिल्या डोक्यानं पूणड फळ
एकट्यानं फस्ि के लं.
िेव्िापासूनच पहिल्या डोक्याबद्दलचा राग दुसर्या डोक्याि धुमसू लागला. सूड उगहवण्याची संधी
कधी हमळिे याची दुसरं डोकं वाट पाहू लागलं. एके ददवशी दुसर्या डोक्याला एक हवर्षारी फळ हमळालं. िे
फळ त्यानं पहिल्या डोक्याला दाखवलं आहण म्िटलं, 'स्वाथी डोक्या, िे फळ दकिी हवर्षारी आिे िे ठाऊक
आिे का िुला? खाल्लं की पार गारद िोणार खाणारा. आिा मी िे फळ एकट्यानं खाणार आहण िुला
चांगली अद्दल घडवणार.'
पहिल्या डोक्यानं दुसर्या डोक्याला समजावण्याचा
खूप प्रयत्न के ला. परोपरीनं त्याला पटवण्याचा प्रयत्न के ला की
बाबारे , िू िे फळ खाल्लंस िर आपल्या दोघांचेिी प्राण
हनघून जाणार. पण दुसर्या डोक्याला सूड उगवायचा िोिा.
सुडाच्या आगीि िो अगदी आंधळा झाला िोिा. त्यानं
पहिल्या डोक्याचं म्िणणं अहजबाि ऐकलं नािी आहण िे
हवर्षारी फळ खाल्लं. अशा रीिीनं दोन डोक्यांचा िो पिी
मरण पावला. सूडाच्या आगीि सवडस्वाची राखरांगोळी िोिे.
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शाश्वि सुखच खरं सुख

हिस्िपूवड 638-558 च्या काळाि ग्रीसमध्ये सोलन नावाचे हवचारक िोऊन गेले. िे नेिमी खूप
हवचारपूवडक, शब्द न शब्द िोलून-जोखून बोलायचे असं म्िणिाि. ग्रीक सम्राट कारुं सद्ध
ु ा सोलन यांना खूप
मानायचे. आपला भव्य राजमिाल, हवशाल साम्राज्य आहण अपार संपदा सोलनने पािावी, दोन कौिुकाचे
शब्द बोलावे अशी त्यांची फार इच्छा िोिी. कारूंना वाटे , सोलनने आपल्याबद्दल म्िणावं की कारूंसारखा
सुखी कु णी नािी. त्यांनीच असं म्िणावं अशी कारुं ची इच्छा िोिी कारण िे कधीिी िोंडदेखलं बोलि नािीि
अशी सोलन यांची ख्यािी िोिी. कारुं ला वाटायचं, सोलननी असं मि व्यक्त के लं िर लोकांचा
आपल्याबद्दलचा आदर दुणावेल.
शेवटी एकदा कारुं नं सोलनला बोलावणं धाडलं. सम्राटानं बोलावलं िेव्िा सोलन आले. त्यांनी
सम्राटाचं सारं वैभव पाहिलं. प्रत्येक गोष्ट दाखहवल्यानंिर सोलन कािीिरी बोलिील म्िणून कारूं वाट
पािायचे, पण सोलन कािीिी बोलले नािीि. उलट त्यांच्या चेिर्यावरचा गंभीर भाव आणखी आणखी
वाढि गेला. शेवटी शेवटी िर त्यांचा चेिरा झाकोळू लागला. कारुं ना आश्चयड वाटलं. दुःखिी झालं. िे
सोलनला म्िणाले, 'आपण कािी बोलि का नािी? मी सुखाची परमावधी गाठलीय असं नािी का वाटि
आपल्याला?'
यावर सोलन कारुं ना म्िणाले, 'मी गप्प आिे िेच उत्तम आिे. कारण माझं बोलणं िुम्िाला सिन
िोणार नािी.'
िरीिी सम्राट कारुं नी सोलनला बोलिं करण्याचा प्रयत्न सोडला नािी.
शेवटी सोलन म्िणाले,'जे िणभंगुर आिे त्याला मी सुख मानि नािी. जे शाश्वि नािी िे सुखावि
िोऊच शकि नािी.' झालं. सोलन यांचं बोलणं ऐकिाच सम्राट कारुं च्या रागाचा पारा चढला. त्यांनी
लगेच सैहनकांना बोलावून सोलनचा हशरच्छेद करण्याचा आदेश ददला. मारण्याआधी सम्राटांनी सोलनला
बर्याच वेळा म्िटलं, 'वाटल्यास अजूनिी माफी माग. आहण म्िण की - सम्राट कारुं सगळ्याि जास्ि सुखी
आिे. आत्ता िुला मुक्त करिो.'
पण सोलन आपल्या मिावर अढळ िोिे. हनलश्चि मनानं िे सम्राटाला म्िणाले, 'मला माझे प्राण
गमवावे लागले िरी बेित्त
े र, मी खोटं बोलू शकि नािी.' सोलनना माफ करण्याएवढं सम्राट कारुं चं मनिी
मोठं नव्ििं. शेवटी सोलनचं शीर धडावेगळं करण्याि आलं.
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कािी वर्षांनी पारस देशाचा राजा सायरसनं सम्राट
कारुं ला युद्धाि पराहजि के लं आहण त्यांच्या राज्यावर िाबा
हमळहवला. त्यानं कारुं ला एका खांबाला बांधलं आहण
आपल्या सैहनकांना आज्ञा ददली- 'याच्या शरीराच्या लचधड्या
करा.' िेव्िा सम्राट कारुं ला सोलनच्या म्िणण्यािील शब्द न्
शब्द पटला. सोलनचे शब्द आठवल्यानं शेवटच्या िणीसुद्धा
सम्राट कारुं च्या चेिर्यावर हस्मििास्य िोिं. शेवटी त्यांच्या
िोंडू न शब्द हनघाले - 'सोलन, मला माफ करा. आपलं म्िणणं
बरोबर िोिं.'
कारुं चं बोलणं ऐकू न सायरसनं कारुं कडे सोलनबद्दल
हवचारपूस के ली. सोलनबद्दल ऐकू न सायरस इिका प्रभाहवि
झाला की त्यानं सम्राट कारूंला जीवनदान ददलं.
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शांिी
हमहथलेचे राजा नेमी यांनी कधी शास्त्राभ्यास के ला नव्ििा. ककवा त्यांना
आध्यात्माििी रस नव्ििा. म्िािारपणी त्यांना घोर दािक ज्वर झाला. थोडा थंडावा
हमळावा म्िणून त्यांच्या राण्या त्यांना चंदन आहण के शराचा लेप लावू लागल्या. लेप
लाविाना त्यांच्या िािािील बांगड्या वाजू लागल्या. नेमींना िो आवाज त्रासदायक वाटू
लागला. राण्यांना त्यांनी िािािील बांगड्या काढू न मगच लेप लावायला सांहगिलं.
बांगड्या म्िणजे सौभाग्याचं लिण. राण्यांना पेच पडला, बांगड्या उिरवायच्या
कशा? पण सम्राटाचं म्िणणं टाळिािी येि नव्ििं. म्िणून मग त्यांनी सौभाग्याचं हनशाण
म्िणून एक एक बांगडी िािाि ठे वून बाकीच्या बांगड्या उिरवल्या. बांगड्यांचा आवाज येणं
थांबलं.
सम्राटाचं मन शांि झालं आहण त्यांच्या मनाि एक हवचार आला - 'िािाि दिा-दिा
बांगड्या िोत्या िेव्िा त्या वाजि िोत्या. एक एक राहिली आहण आवाज बंद झाला.' नेमींना
सािात्कार झाला. अनेक असिील िर गजबजाट अटळ असिो. शांिी िवी असेल िर एकच
असणं अपररिायड आिे. मिाराज नेमी उठू न बसले. म्िणाले, 'मला जाऊ द्या.'
राण्यांना भोगी राजा नेमी ठाऊक िोिे, योगी नेमींना त्या ओळखि नव्ित्या. त्यांना
वाटलं, िापामुळे मिाराज हवहिप्त झाले. त्या घाबरल्या. नेमींना रोखण्याचा त्यांनी प्रयत्न
के ला. मिाराज नेमींनी त्यांना समजावलं - 'घाबरू नका. मला ज्वर झाल्यानं मी बरळि
नािीय. िी सगळी िुमच्या बांगड्यांची कृ पा आिे. ईश्वर कोणत्या माध्यमािून ज्ञान देईल िे
सांगिा येि नािी. िुम्िी बर्याच बांगड्या घािल्या िोत्या. आजारपणामुळे त्यािून येणारा
ककड श्श आवाज मला सिन िोि नव्ििा. एक एक बांगडी उरली आहण िो ककड श्श आवाज
बंद झाला. यावरूनच मला बोध झाला. मनाि जोवर बर्याच आकांिा आिेि िोपयंि असा
आवाज येिच रिाणार. एकच आकांिा असायला िवी- मुक्तीची. वासना अनंि. अभीप्सीि
एकच असायला िवं- परमात्याच्या मीलनाचं.
जागरुकिा िवी, संकेि कु ठू निी हमळू शकिो.
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अंगुलीमाल
बौद्ध हत्रहपटकाि अंगुलीमालची कथा आिे. अंगुलीमाल अहिशय क्रूर िोिा. िो जंगलाि रिायचा
आहण जाणा-येणार्या वाटसरूंना आधी लुटायचा आहण मग ठार मारून त्यांच्या बोटांची माळ गळ्याि
बांधायचा. एक िजार लोकांना मारून त्यांच्या बोटांची माळ गळ्याि बांधायची त्यानं प्रहिज्ञा के ली िोिी.
त्यामुळेच त्याचं नाव अंगुलीमाल पडलं िोिं. त्यानं नऊशे नव्याण्णव लोकांना ठार मारलं िोिं. प्रहिज्ञा पूणड
िोण्यासाठी फक्त एकाचीच उणीव िोिी. त्या दरम्यान भगवान बुद्ध भ्रमण करि त्या भागाि पोिोचले
िोिे. ज्या रस्त्यावर अंगुलीमालशी गाठ पडायची शक्यिा िोिी त्या रस्त्यानं िे हनघाले िेव्िा गावकर्यां नी
त्यांना पुढे न जाण्याहवर्षयी सांहगिलं. बौद्ध हभिुन
ं ीिी त्यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न के ला. भगवान बुद्ध
म्िणाले, 'मला मािीि नसिं िर कदाहचि मी दुसर्या मागाडनं गेलोिी असिो, पण आिा अहजबाि नािी.
या वाटेनं मलाच गेलं पाहिजे. इिर कु णी जाणार नािी.'
भगवान बुद्ध हनघाले. सोबि हभिुिी हनघाले पण नेिमी बुद्धांची सावली िोऊन चालणारे हशष्य
घाबरून चार पावलं मागेच चालि िोिे. बुद्ध एकटेच अंगुलीमालच्या भेटीला हनघाले. त्यांना येिाना पाहून
अंगुलीमाल दुरूनच ओरडला, 'हभिु, आिेस हिथेच थांब! मी कोण आिे िे कदाहचि िुला मािीि नािी असं
ददसिंय!'
त्याचं बोलणं ऐकू न भगवान बुद्ध िसले. म्िणाले, 'िुलािी कदाहचि मी कोण आिे िे मािीि नािी
असं ददसिंय! खरं िर, आपण कोण िे िी िुला ठाऊक नािीय!'
गौिम बुद्धांचं उत्तर ऐकू न अंगुलीमाल चपापला. एवढ्या आत्महवश्वासानं बोलणारा माणूस त्यानं
याआधी पाहिला नव्ििा. िेवढ्याि गौिम बुद्ध त्याच्या पुढ्याि येऊन उभे राहिले. म्िणाले, 'िे पािा,
कसलीिी घाई नािी. मला िू हनवांिपणे कधीिी मारू शकिोस. पण मारण्याआधी माझी एक छोटीशी
इच्छा पूणड कर. या झाडाची कािी पानं मला िोडू न आणून दे.'
अंगुलीमाल वृिाची मोठी फांदीच िोडू न घेऊन आला.
भगवान बुद्ध त्याला म्िणाले, 'माझी अधी इच्छा पूणड झाली.
आिा उरलेली इच्छािी पूणड कर. िी पानं पुन्िा झाडाला जोड.'
अंगुलीमाल म्िणाला, 'िुटलेली फांदी पुन्िा झाडाला जोडणार
कशी?' भगवान बुद्ध त्याला म्िणाले, 'जोडू शकि नािीस िर
िोडण्याचं काम का करिोस? एवढ्या लोकांना मारलंस िू, पण
एखाद्या मुंगीला िरी हजवंि करिा येिं का िुला? ज्याला आपण
पुन्िा हजवंि करू शकि नािी त्याला मारण्याचा अहधकार आपल्याकडे आिे का?'
भगवान बुद्धांचं बोलणं ऐकू न अंगुलीमालला आपली चूक जाणवली. त्याच्या िािून फरसा
हनखळला. आहण त्यानं भगवान बुद्धांच्या पायांवर लोटांगण घािलं.
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हमथ्या अहभमान

युद्धचािुरी आहण अफाट िाकदीमुळे भरि चक्रविी सम्राट बनला. सम्राट झाल्यानंिर त्याला
आपल्या या गुणांबद्दल गवड झाला. आपली बरोबरी इिर कोणिािी राजा करू शकि नािी असं त्याला
वाटायचं. अमर िोण्याचे हवचार त्याच्या मनाि घोळू लागले आहण त्यासाठीच्या उपायांच्या शोधास िो
लागला.
वृर्षभ पवडिाच्या उं च हशखरावर आपलं नाव हलहून अमर िोण्याचा मागड त्याला पटला. त्यानुसार
आपल्या प्रचंड लव्याजम्याहनशी िो वृर्षभ पवडिावर गेला. या पवडिाची चढण अहिशय कठीण िोिी. त्याला
वाटि िोिं, या पवडिाचं हशखर काबीज करणारे आपण के वळ एकमेव. पण हशखरावरील दृश्य पाहून त्याची
थोडी हनराशा झाली. आपली समजूि चुकीची िोिी िे त्याच्या लिाि आलं. वृर्षभ पवडि पादाक्रांि
करणार्या दकत्येक चक्रविी सम्राटांची नावं त्या दुरूि हशखरावर आधीपासूनच अंदकि के लेली िोिी.
आणखी एखादं नाव जोडण्यासाठीसुद्धा िेथे जागा हशल्लक नव्ििी. भरि हखन्न झाला. पण आपलं नाव हिथे
अंदकि करायचंच िा त्याचा हनधाडर िोिा. शेवटी त्यानं हशखरावरील एका सम्राटाचं नाव पुसून त्या जागी
आपलं नाव कोरलं आहण िो आपल्या राज्याि परिला.
त्यानंिर बराच काळ लोटला िरी त्याच्या मनािून वृर्षभाचलाबद्दलची आठवण पुसली जाि
नव्ििी आहण आठवण आली की त्याला खूप अस्वस्थ वाटायचं. आपल्या राजपुरोहििाला बोलावलं आहण
आपल्या हखन्निेचं कारण काय असू शके ल? - अशी हवचारणा के ली.
वयोवृद्ध राजपुरोहिि म्िणाले, 'राजन्, आपण हखन्न आिाि त्यामागील कारण थोडं वेगळं आिे.
आपल्याला ज्या गोष्टीचा ध्यास िोिा िी गोष्टच आपण नष्ट के लीि. वृर्षभ पवडिाच्या अत्युच्च हशखरावर
आपलं नाव हलहून िे अजरामर करायची आपली इच्छा िोिी. पण प्रत्यि हिथे गेल्यावर इिर व्यक्तीचं नाव
पुसून आपल्याला आपलं नाव हिथे हलिावं लागलं. यामुळे आपल्या इच्छेचा आधारच नष्ट झाला. आपली
इच्छा फोल आिे िे आपणांस कळू न चुकलं.
आपण पवडिहशखरावर हलहिललेलं आपलं नाविी कु णी ना
कु णी पुसून टाकणार िी शंका आज आपल्या मनाि आिे. जीवनाच्या
िणभंगूरिेचा असा अचानक सािात्कार झाल्याने आपण अस्वस्थ
झालाि मिाराज! राजपुरोहििाचं बोलणं ऐकू न भरि राजाला
जीवनाच्या िणभुंगुरिेबरोबरच आपल्या

गवाडची जाणीव झाली.

त्यािील फोलपणा उमगला.
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श्रद्धा आहण िकड

एकदा के शव चंद्र सेन रामकृ ष्ण परमिंसांना भेटायला गेल.े त्यांच्याशी ईश्वराबद्दल
वादहववाद करायचा के शवचंद्रांचा हवचार िोिा. के शव चंद्र सेन यांच्यावर त्याकाळी
नाहस्िकिेचा पगडा िोिा. त्यांच्यासोबि समाजािील पाच-पन्नास प्रहिहष्ठि व्यक्तीिी िोत्या.
चचाड सुरू करिाना के शवचंद्र परमिंसांना म्िणाले, 'ईश्वराचं अहस्ित्वच नािी.'
त्यावर परमिंस त्यांना म्िणाले, 'बरोबर आिे आपलं म्िणणं.'
त्यांचं उत्तर ऐकू न के शवचंद्रांना धक्काच बसला. त्यांना वाटलं, िे स्विःला परमिंस
आहण भक्त मानिाि, िर मग माझं हवरोधी मि बरोबर आिे असं कसं काय म्िणिाि?
त्यांनी माझं म्िणणं जर मान्य के लं िर वादहववाद घडेल कसा? हववादाचं मूळच त्यांनी
उपटू न टाकलं.
िरीिी आपला प्रयत्न पुढे सुरू ठे वण्याचा प्रयत्न करि के शवचंद्र परमिंसांना म्िणाले,
'स्वगड आहण नरक या के वळ थापा आिेि.'
यावर परमिंस म्िणाले, 'वा, अगदी बरोबर बोललाि आपण.'
आिा के शवचंद्रांसोबि आलेले लोकिी बुचकळ्याि पडले. के शवचंद्रिी थोडे उदास
झाले. परमिंसांना त्यांनी हवचारलं, 'चचाड व्िावी, वादहववाद घडावा म्िणून मी आलो
िोिो. पण आपण माझा प्रत्येक िकड मान्य करि आिाि. अशानं चचाड घडणार कशी?'
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यावर परमिंस के शवचंद्रांना म्िणाले,'िुमची िकड शक्ती, वादहववाद करण्याची
िमिा, िुमची कु शाग्रबुद्धी िे सगळं माझ्या दृष्टीनं ईश्वराच्या अहस्ित्वाची साि आिे.
ईश्वराहशवाय के शवचंद्र िोणे नािी. एखादं फू ल जरी पाहिलं िरी मला त्याि परमेश्वराच्या
अहस्ित्वाचा पुरावा हमळिो. िुम्िी िर एव्िढं अद्भुि फू ल आिाि, िुम्िाला पाहून
परमेश्वराची आठवण नािी झाली िरच नवल. म्िणूनच मी त्या परमेश्वराचे आभार मानिो.
दकिी अद्भुि माणूस पाठवला त्यानं. िुमच्या िोंडू न िोच बोलिोय. मग मी नकार कसा
देऊ? त्याला जर असा डाव मांडायचा असेल िरी चालेल, आपला हवरोध नािी...'
त्या रात्री के शवचंद्रांना झोप आली नािी.
दुसर्या ददवशी सकाळीच िे परमिंसांना भेटायला गेल.े
भेट झाली िेव्िा म्िणाले, 'आपण मला िरवलंि. एक
गोष्ट मी मान्य करिो की माझे सगळे िकड वायफळ
आिेि. कारण, काल आपल्या डोळ्यांि मी जो आनंद
अनुभवला िसा आनंद माझ्या िकांमुळे मला कधीिी
हमळाला नािी. िो आनंद िाच खरा पुरावा आिे.
िकांमुळे िसा आनंद हमळि नसेल िर त्याचा उपयोगच
काय? आपल्याला भेटून िकांपलीकडेिी कािी आिे िे
मला समजलं.'
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अलेक्झांडर अहण संन्यासी
अलेक्झांडर जेव्िा भारिहवजयाच्या मोहिमेवर हनघाला िेव्िा त्याचे गुरु अररस्टॉटल यांनी त्याला
सांहगिलं परि येिाना भारिािील एक संन्यासी सोबि आण. बरं च ऐकलंय मी हिथल्या संन्याशांबद्दल,
मला संन्यासी पािायचाय. भारिािून परिण्याच्या वेळी अलेक्झांडरला आपल्या गुरुची इच्छा आठवली.
त्यानं आपल्या सैहनकांना आज्ञा ददली, 'जा, एक संन्यासी पकडू न आणा.' सैहनक हनघाले. गावाि
पोिचल्यावर त्यांनी संन्याशाबद्दल हवचारपूस के ली. गावकर्यांनी त्यांना सांहगिलं की, नदीदकनारी एका
नग्न संन्याशाचा मुक्काम आिे.

सैहनक नदीदकनारी संन्याशाजवळ पोिोचले आहण त्यांनी सं न्याशाला

सांहगिलं, 'आपण आमच्यासोबि ग्रीसला चलावं अशी जगज्जेत्या अलेक्झांडरची आज्ञा आिे. आम्िी
आपणांस राजकीय इिमामांसि, अहिशय थाटामाटानं सोबि घेऊन जाऊ. सगळी सुखं आपल्या पायांशी
लोळण घेिील. मिान, हवश्वहवजेत्या अलेक्झांडरचे आपण हवशेर्ष अहिथी बनून राजसुखं उपभोगाल.'
सैहनकांचं बोलणं ऐकू न संन्यासी िसू लागला. म्िणाला, 'आम्िी फक्त स्विःच्या मजीनं चालिो.
इिरांचे हुकू म मानणं आम्िी फार पूवीच सोडू न ददलंय. िुम्िाला िवी असलेली व्यक्ती मी नव्िे.'
हशपायांनी कै क प्रकारे संन्याशाची मनधरणी के ली. त्यांच्यापैकी एक म्िणाला, 'आपण
अलेक्झांडरला ओळखि नािी. िो अहिशय क्रोधी आहण भयंकर राजा आिे. िुम्िी त्याचं म्िणणं मान्य के लं
नािी िर िो िुमचं शीर धडावेगळं करे ल.'
संन्यासी म्िणाला, 'िुम्िी आपल्या त्या राजालाच घेऊन या इथे. िो काय करिो िे पाहू.'
संन्याशाचं बोलणं ऐकलं आहण अलेक्झांडर आपल्या संपूणड सैन्यबळासि त्याला भेटायला हनघाला.
संन्याशावर नजर पडिाच त्यानं म्यानािून आपली िलवार खेचली आहण धमकी देि िो म्िणाला,
'मुकाट्यानं चल आमच्याबरोबर. नकार ऐकू न घेण्याची मला सवय नािी. चल ऊठ, नािीिर िुझी मान
कापून िुझ्याच िािाि देईन.'
संन्यासी त्याला म्िणाला, 'मान कापणार म्िणिोस? ठीक आिे, काप. माझ्याबद्दल म्िणशील िर
ज्या ददवशी संन्यास घेिला त्याच ददवशी मी या मानेपासून फारकि घेिलीय. कर िे शीर धडावेगळं . िे
जहमनीवर पडिाना िूिी पािाशील आहण मीसुद्धा पािीन. कारण मी त्या हशरापासून कधीचाच वेगळा
झालोय. म्िणून म्िणिो, अहजबाि वेळ नको दवडू स. उचल िुझी िलवार आहण घाल घाव या मानेवर.'
संन्याशाचं धाडस पाहून अलेक्झांडर जणू नव्यानं शुद्धीवर आला. त्यानं िलवार म्यानेि ठे वली.
सैहनकांना िो म्िणाला, 'या माणसाला मारण्याि कािी िशील नािी. याच्यावर कु णाचा हुकू मिी चालणं
शक्य नािी. मरणाला घाबरणार्यालाच आपण मरणाची भीिी घालू शकिो.'
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सत्कमड टाळू नका

एकदा एक याचक युहधहष्ठराकडे आला. त्यावेळी युहधहष्ठर कामाि गुंिला िोिा. वेळ
नसल्याचं सांगून त्याने याचकाला दुसर्या ददवशी येण्याची हवनंिी के ली. दुसर्या ददवशी
आल्यावर त्याला जे िवं िे ददलं जाईल असं आश्वासनिी युहधहष्ठरानं त्या याचकाला ददलं.
याचक हनघून गेला. भीम जवळच बसला िोिा. युहधहष्ठर आहण याचकामध्ये झालेलं बोलणं
त्यानं ऐकलं. अशा रीिीनं याचकाला परि पाठवणं त्याला पटेना.
भीम उठू न प्रवेशद्वारापाशी गेला. िेथील सेवकांना त्यानं मंगलवाद्ये वाजहवण्याची
आज्ञा ददली. प्रवेशद्वारापाशी अडकवलेली दुद
ं भ
ु ी उिरवून िो स्विःिी िी वाजवू लागला.
अचानक मंगलवाद्यांचा स्वर कानी पडिाच युहधहष्ठर चक्रावला. त्यानं हवचारणा के ली, 'आज
अचानक मंगलवाद्ये का वाजिािेि? कािी हवशेर्ष आनंदाची बािमी आिे का?' भीमाने
ददलेल्या आदेशानुसार मंगलवाद्ये वाजि आिेि िे एका सेवकाकडू न त्याला समजलं.
धमडराजानं मग भीमाला बोलावलं. मंगलवाद्ये वाजहवण्याचं कारण त्याला हवचारलं.
भीम म्िणाला, 'दादा, आपण काळावर हवजय हमळहवलाि, याहून मित्कायड िे काय
असणार?'
युहधहष्ठरानं आश्चयाडनं हवचारलं, 'मी काळावर हवजय हमळहवला? कधी? कु ठे ? कसा?
िुझं बोलणं माझ्या लिाि येि नािीय!'
भीम म्िणाला, 'आपण कधीिी खोटं बोलि नािी िे अवघ्या जगाला मािीि आिे.
दाराशी आलेल्या याचकाला आपण उद्या दान देण्याचं आश्वासन ददलं. याचा अथड आपण
हनदान उद्यापयंि िरी काळावर माि के लीय असा िोि नािी का?'
भीमाचं बोलणं ऐकू न युहधहष्ठराला आपली चूक उमगली. िो भीमाला म्िणाला,
'खरं य िुझ,ं सत्कमड करणं कधीिी टाळू नये. िू त्या याचकाला परि बोलावून आण.'
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दोन पैशांचा चमत्कार
बरीच वर्षे पररश्रम करून एक माणूस पाण्यावर चालायला हशकला. दूरवर त्याची
ख्यािी पसरली. पाण्यावर चालणारा योगी म्िणून लोक त्याला ओळखू लागले, त्याला मान
देऊ लागले. एकदा िो माणूस रामकृ ष्ण परमिंसांना भेटायला गेला. आपला चमत्कार
दाखवून त्यांना हिणवायचा त्याचा हवचार िोिा. मनाि त्यानं स्विःशी दकत्येक वेळा संवाद
म्िटले िोिे, - 'िुम्िी कसचे परमिंस, मी अस्सल परमिंस आिे! मी पाण्यावरसुद्धा चालू
शकिो.' त्यादरम्यान परिंसांचा मुक्काम नदीदकनारी दहिणेश्वराजवळ िोिा. भेट झाली
िेव्िा योगी त्यांना म्िणाला, 'चला गंगेजवळ, मी हिथेच िुम्िाला माझा चमत्कार दाखविो.'
रामकृ ष्णांनी त्याला हवचारलं, 'काय चमत्कार आिे िुझा?'
िो म्िणाला, 'मी पाण्यावर चालू शकिो.'
रामकृ ष्ण म्िणाले, 'िे अजबच आिे. इिरांसारखा पोिायला का बरं हशकला नािीस
िू? पाण्यावर िरं गणं हशकायला िुला दकिी वर्षं लागली?'
िो म्िणाला, 'िब्बल वीस वर्षे लागली.'
रामकृ ष्ण त्याला म्िणाले, 'िद्द आिे िुझी. वीस वर्षे फु कट घालवलीस िू. अरे , मला
जेव्िा पैलिीरावर जायचं असिं िेव्िा मी नावाड्याला दोन पैसे देिो. दोन पैशाि िो मला
आपल्या नावेि बसवून पैलिीरावर सोडिो. दोन पैशांच्या सोयीसाठी िू आपल्या आयुष्याची
वीस वर्षे वाया घालवलीस? हशवाय, आपल्याला दररोज पैलिीरावर जावंच लागिं असंिी
नािी. वीस वर्षाडि मी जास्िीि जास्ि दिा-पंधरा वेळा पैलिीरावर गेलो असेन. चार-सिा
आणे ककमिीचं कौशल्य िू मला मिान चमत्कार म्िणून दाखवायला आला आिेस? कमाल
आिे िुझी.'
घमेंड उिरल्यानं खजील झालेल्या त्या योग्यानं परमिंसांचे पाय धरले. िमा
माहगिली. त्याच्या अिंकाराचा मुखवटा गळू न पडला.
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द्रौपदीला िसू का आलं?

मिाभारिाचं युद्ध संपल्यानंिरची िी कथा आिे.
धमडराज युहधहष्ठर एकछत्री सम्राट झाले.

युद्धभूमीिील शरशय्येवर पडू न भीष्म

सूयाडच्या उत्तरायणाि प्रवेश करण्याची वाट पािाि िोिे. श्रीकृ ष्णाच्या आज्ञेनुसार युहधहष्ठर,
द्रौपदी आहण आपल्या भावांसि हपिामि भीष्मांकडू न उपदेश ग्रिण करण्यासाठी
युद्धभूमीवर आले िोिे. युहधहष्ठरांनी हपिामिांना वणाडश्रम, राजा-प्रजा, धमड इ. बद्दल प्रश्न
हवचारले. भीष्म युहधहष्ठराला धमाडबद्दल उपदेश देि िोिे िेव्िा द्रौपदीला अचानक िसू आलं.
िेव्िा हपिामि भीष्म यांनी द्रौपदीला हवचारलं, 'पोरी, िू का िसलीस?'
द्रौपदी संकोचून म्िणाली, 'चूक झाली हपिामि, िमा करा.'
द्रौपदीच्या िमा मागण्यानं भीष्मांचं समाधान झालं नािी. िे द्रौपदीला म्िणाले,
'िुझ्या िसण्यामागे कािीिरी कारण आिे िे हनहश्चि. संकोचू नको, स्पष्ट सांग.'
द्रौपदीनं िाि जोडू न भीष्मांना वंदन के लं. म्िणाली, 'आपला आग्रि मी टाळू शकि
नािी. आपण धमोपदेश देि िोिा िेव्िा माझ्या मनाि एक हवचार आला. वाटलं, आज
आपण धमाडची उत्तम व्याख्या करिा. धमड समजावून सांगिाय. पण दुयोधनाच्या सभेि
जेव्िा दुःशासन मला हनवडस्त्र करि िोिा िेव्िा धमाडबद्दलचं िे िुमचं ज्ञान कु ठे गेलं िोिं? िा
हवचार मनाि आला आहण मला िसू आलं. िमा करा मला.'
द्रौपदीचं बोलणं ऐकू न भीष्म म्िणाले, 'याि िमा मागण्यासारखं कािीिी नािी.
त्यावेळीसुद्धा माझ्याजवळ धमाडचं ज्ञान िोिं. पण अन्यायी दुयोधनाचं अन्न खाल्ल्यामुळे
माझी बुहद्ध कुं द पडली िोिी. म्िणूनच त्यावेळी मी योग्य हनणडय करू शकलो नािी.
अजुडनाचा बाण लागला आहण माझ्या शरीरािील सगळं दूहर्षि रक्त वाहून गेल.ं बुद्धी
झळझळीि शुद्ध झाली. धमाडचं योग्य हववेचन करणं त्यामुळेच मला शक्य िोि आिे.'
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बुखारा आहण समरकं दची कु रवंडी के लीच कशी!

प्रहसद्ध सूफी संि िाफीज कवीिी िोिे. त्यांनी एक गीि हलहिलंय. आपल्या या गीिाि िे म्िणिाि,
'िुझ्या िनुवटीवर जो िीळ आिेि त्यावर मी बुखारा आहण समरकं दिी कु रवंडून टाके न.' बुखारा आहण
समरकं द प्रेयसीच्या िनुवटीवरील हिळावर ओवाळू न टाकायची इच्छा त्यांनी व्यक्त के ली पण िे िैमूरलंगला
आवडलं नािी. कारण िैमरू लंग बुखारा आहण समरकं दचा बादशिा िोिा. िाफीजचं गीि ऐकल्यावर
त्याच्या िळपायाची आग मस्िकाि गेली. िो म्िणाला, 'बुखारा आहण समरकं दचा सवेसवाड आिे मी. िा
कोण उपटसुंभ आला त्यांची कु रवंडी करणारा?' िाफीजना अटक करून आणण्याची त्यानं आपल्या
सैहनकांना आज्ञा के ली.
त्याच्या हुकु मानुसार िाफीजना दरबाराि िजर कऱण्याि आलं. िैमूरलंग िाफीजना म्िणाला,
'बुखारा आहण समरकं द कु रवंडून टाकण्याएवढा कोणत्यािी स्त्रीच्या िनुवटीवरील िीळ मिान नसिो. दुसरी
गोष्ट, बुखारा आहण समरकं द िुझ्या बापाची जिागीर आिे का? चालला कु णा स्त्रीच्या िनुवटीवर खुशाल
त्यांची कु रवंडी करायला! मी हजवंि आिे अजून. मला हवचारल्याहशवाय िू िी कहविा हलिीलीसच कशी?'
िैमूरलंगचा अिंकार आहण मूखडपणा पाहून िाफीजना िसू आलं. िैमूरलंगला िे म्िणाले , 'ऐक
िैमूरलंगा! मी हजच्या िनुवटीवरच्या हिळाचा उल्लेख के लाय, बुखारा आहण समरकं दसुद्धा त्याचेच आिेि.
िू उगीच का मध्ये पडिोस? िू आज आिेस, उद्या कदाहचि नसशीलिी. ज्याची वस्िू त्याला परि के ली िर
काय हबघडणार आिे?' सूफी कवी परमेश्वराला प्रेयसी मानिाि. त्यानुसार िाफीजनी प्रेयसीच्या हमर्षानं
ईश्वरालाच आळवलं िोिं.
िाफीज पुढे िैमूरलंगला म्िणाला, 'मी गरीब फकीर आिे पण माझं मन पािा दकिी हवशाल आिे!
माझ्या झोळीि कािीिी नसिाना मी बुखारा आहण समरकं द ददले. िुझ्याजवळ सवड कािी आिे, पण िू दकिी
कृ पण आिेस पािा!' खरं िर, चंगेज खानचा वंशज असलेला िैमूर िाफीजचं बोलणं ऐकू न त्यांचा हशरच्छेदच
करणार असं लोकांना वाटलं िोिं. िसणं सोडा, िैमूरलंगला कधी कु णी हस्मििास्य करिानािी पाहिलेलं
नव्ििं. पण घडलं उलट. िाफीजचं बोलणं ऐकू न िैमूर खळाळू न िसला.
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थोडं आइस्क्रीम.. आत्म्यासाठी!

एकदा एक बाबा आपल्या छोट्याला घेऊन िॉटेलाि जेवायला गेले. रोज घरी जेवणाला सुरवाि
करण्याआधी त्याला 'वदनी कवळ घेिा...' म्िणायची सवय िोिी. िॉटेलाि जेवण समोर आलं िेव्िा त्यानं
बाबाला हवचारलं, 'बाबा, प्राथडना म्िणू?' िणभरािच सावरून िाि जोडि बाबा म्िणाला, 'जरूर बाळा.'
प्राथडना करून झाल्यावर जोडलेले िाि कपाळाशी नेि छोट्या म्िणाला, '...देवा, आज जेवणानंिर मला
आइस्क्रीम िवं. देशील ना? मी पुन्िा एकदा िुला धन्यवाद देईन.'
त्याचं हनरागस बोलणं ऐकू न िॉटेलािील मंडळी िसू लागली. एक बाई आपलं थोरपण हमरवि
म्िणाल्या, 'आजकालची मुलं िी अशीच. त्यांना नीट प्राथडनािी करिा येि नािी. देवाकडे आइस्क्रीम मागणं
म्िणजे िद्द झाली बाई. मी नव्ििी कधी माहगिली!' ऐकलं आहण त्या छोट्याच्या डोळ्याि पाणी आलं.
वहडलांनी त्याला लगेच कडेवर घेिलं िेव्िा िो रडवेल्या सुराि म्िणाला, 'बाबा, चूक झाली ना? आइस्क्रीम
मागायला नको िोिी. आिा देव रागावेल माझ्यावर...'
बाबाला काय बोलावं सुचेना त्यांच्या शेजारच्या टेबलावर एक म्िािारे गृिस्थ बसले िोिे. िे उठू न
मुलाजवळ आले. म्िणाले, 'माझी देवाशी ओळख आिे. िो म्िणाला, िू खूप छान प्राथडना के लीस. िुला िो
नक्की आइस्क्रीम देणार.' मग छोट्याच्या कानाजवळ िोंड नेऊन िे कु जबुजि म्िणाले, 'त्या बाइंनी देवाजवळ
कधी आइस्क्रीम माहगिली नािी िे बरं नािी के लं, अधून मधून थोडं आईसक्रीम आत्म्याला सुखी करिं.'
ककहचि अहवश्वासानं त्यांच्याकडे पािाि छोट्या उद्गारला, 'खरं च?'
आजोबा म्िणाले, 'अगदी खरं , शप्पथ!' छोट्या हनवळला.
जेवण झाल्यावर बाबांनी त्याच्यासाठी आइस्क्रीम मागवलं. पण त्यानंिर जे त्या मुलानं के लं िे
खरोखर अनपेहिि िोिं. त्यानं आइस्क्रीमची प्लेट त्या बाईंसमोर नेऊन ठे वली. मग िसि िो त्यांना
म्िणाला, 'अधून मधून थोडं आईसक्रीम आत्म्याला सुखी करिं असं आजोबा म्िणाले. मी बाबांच्या
प्लेटमधून खाईन. िे िुम्िी खा कारण िुम्िी देवाकडे आइस्क्रीम मागि नािी ना!'
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गुरूहवना कोण दाखहवल वाट...

एकदा एका गुराख्याला रानाि लसिाचा एक चुकार छावा हमळाला. िो खूप लिान िोिा आहण
अगदी गोंडस ददसि िोिा. गुराख्याला िो इिका आवडला की िो त्याला घेऊन घरी आला. आपल्या
शेळ्यांबरोबर त्यानं त्याचंिी संगोपन करायचं असं ठरवलं.
िळू िळू लसिाचा िो छावा मोठा झाला. त्याच्या जाहणवा जाग्या झाल्या, त्याला जेव्िा समज
आली िेव्िा त्याच्या आसपास शेळ्या-मेंढ्यांचाच वावर िोिा. आपणिी त्यांच्यापैकीच एक आिोि अशी
त्याची समजूि झाली. त्यांच्या सगळ्या सवयी त्यानं आत्मसाि के ल्या. त्यांच्या घोळक्याि िो एकमेकांना
खेटि चालायचा. बें-बें करि बोलायचा. इिकं च नव्िे िर शेळ्यांचा स्थायीभाविी त्यानं उचलला - िोसुद्धा
घाबरट बनला. कु ठे कािी खु्टर झालं की कळपासोबि िोिी भेदरून जायचा.
एके ददवशी एका लसिानं या कळपावर िल्ला के ला. कळप सैरावैरा धावू लागला.
िल्ला करणारा लसि मात्र अवाक् िोऊन उभा राहिला.
शेळ्या-मेंढ्यांच्या त्या कळपासोबि एक लसििी जीव मुठीि घेऊन धाविोय यावर त्याचा िणभर
हवश्वासच बसेना. आपल्याला हशकार करायचीय िे िो हवसरून गेला. झडप टाकू न शेळ्यांबरोबर
धावणार्या लसिाला त्यानं पकडलं.
बकर्यांसारखाच गायावाया करि कळपािला लसि जंगलािल्या लसिाला म्िणाला, 'जाऊ दे रे मला,
माझे सगळे साथीदार चाललेयि...' लसिानं त्याच्या मानेवरची पकड आणखी आवळली. म्िणाला, 'अरे
नालायका, िे िुझे साथीदार आिेि का रे ?' पण भीिीमुळे प्राण कं ठाशी आलेला कळपािील लसि कािीिी
ऐकण्याच्या मनःहस्थिीि नव्ििा. जीव वाचवून धूम ठोकण्याची त्याला अगदी घाई झाली िोिी. प्रयत्नांची
पराकाष्ठा करून जंगलािल्या लसिानं कळपािल्या अवाढव्य वाढलेल्या त्या लसिाचं धूड खेचि नदीकाठावर
आणलं. नदीच्या पाण्याि त्यानं त्याला दोघांमधलं साम्य दाखवलं.
िणभर कळपािला लसि गोंधळला. पण आपलं खरं स्वरूप ओळखायला त्याला वेळ लागला नािी.
आपणिी लसिच आिोि याची त्याला जाणीव झाली. आपण शेळी नािी न् मेंढीिी नािी याबद्दल खात्री
पटायला मग फारसा वेळ लागला नािी. ज्या िणी आपणिी लसि आिोि याची त्याला जाणीव झाली त्या
िणी त्याच्या िोंडू न अशी डरकाळी फु टली की आसपासचे सारे डोंगर आहण झाडे दणाणली. त्याची
डरकाळी ऐकू न जंगलािल्या लसिाच्या िोंडू निी आश्चयोद्गार हनघाला - 'बापरे !'
जागा झालेला लसि त्याला म्िणाला, 'जन्मल्यापासून डरकाळी फोडली नव्ििी. आपण मला जागं
के लीि िी आपली मोठी कृ पा.'
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एकनाथांची आहस्िकिा

एकदा एक नाहस्िक माणूस एकनाथांना भेटायला आला. त्याच्या मनाि बर्याच शंका
िोत्या. आपल्या मगदुराप्रमाणे हवद्वान शोधून त्यांना आपले प्रश्न हवचारून त्यांच्याकडू न उत्तरं
हमळवण्याचा त्यानं प्रयत्न के ला िोिा. पण त्यांच्यापैकी कु णीिी ददलेली उत्तरं त्याला
समाधानकारक वाटली नव्ििी. कु णी त्याला सांहगिलं की फक्त एकनाथच काय िे िुझ्या शंकांचं
हनरसन करू शकिील. म्िणून मग िो एकनाथांना भेटायला आला िोिा.
िो गावाि पोचला िेव्िा सकाळचे नऊ वाजले िोिे. त्यानं गावकर्यांकडे एकनाथांबद्दल
चवकशी के ली. गावकरी म्िणाले की एकनाथ नदीदकनार्यावरच्या एखाद्या मंददराि झोपलेला
असेल. िो माणूस थोडा गडबडला. 'आपण चुकीच्या रठकाणी िर पोिोचलो नािीय ना?' - अशी
शंका त्याच्या मनाि डोकावली. साधू-संि ब्राह्म मुहूिाडवर उठिाि असं िो ऐकू न िोिा. पण इलाज
नव्ििा. त्याला आपल्या प्रश्नांची उत्तरं हमळवायची िोिी. िो एकनाथांना शोधण्यासाठी
नदीदकनारी पोिोचला.
शेवटी, दकनार्याजवळच्या एका शंकराच्या मंददराि त्याला एकनाथ ददसले. एकनाथ अजून
झोपलेले िोिे. आपले दोन्िी पाय त्यांनी शंकराच्या लपडीवर टेकवले िोिे. त्यांना असं झोपलेलं
पाहून िो माणूस चरकला. त्याला वाटलं, आपण नाहस्िक जरी असलो िरी शंकराच्या लपडीवर
पाय टाकू न झोपणं कािी आपल्याला जमणार नािी. अशा अवहलयाला जागं करण्याचा धीर कािी
त्याला झाला नािी. म्िणून मग िो त्यांच्या जागे िोण्याची वाट पािाि हिथेच बसून राहिला.
त्याच्या मनाि हवचारांचं चक्र सुरूच िोिं. त्याला वाटलं की, शंकर नािी िे िर खरंच, पण
म्िणून त्याच्या लपडीवर असं खुशाल पाय पसरून झोपणं म्िणजे जरा अिीच झालं. समजा शंकर
असलाच िर?
िासाभरानं एकनाथांना जाग आली. झटकन् पुढे िोि िो माणूस त्यांना म्िणाला, 'आपणास
ज्ञानाच्या चार गोष्टी हवचाराव्या म्िणून मी आलो िोिो. पण आधी मला एक सांगा, िी काय
उठायची वेळ झाली? साधू-संि िर प्रभािसमयी, सूयोदयापूवी उठिाि.'
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एकनाथ त्याला म्िणाले, 'साधू संि ज्यावेळी उठिाि िोच ब्राह्ममुहूिड असिो. आम्िी न
झोपिो, न जागे िोिो. ब्रह्माला जेव्िा नीज येिे िेव्िा िो झोपिो आहण जाग आली की जागा
िोिो.'
िो माणूस म्िणाला, 'कमाल आिे. अिो मी िुम्िाला ब्रह्म आिे का िे हवचारायला आलोय.
अन् िुम्िी िर - मीच ब्रह्म आिे असं म्िणिाय.'
यावर एकनाथ त्याला म्िणाले, 'फक्त मीच ब्रह्म आिे असं नव्िे. िू सुद्धा ब्रह्म आिेस. फरक
फक्त एव्िढाच की, आपण ब्रह्म आिोि याची िुला जाणीव नािीय न् मला िे ठाऊक आिे.'
िो माणूस वैिागला. म्िणाला, 'चलिो मी. थोडं ज्ञान हमळे ल या आशेनं आलो िोिो. पण
िुम्िी माझ्याहून थोर नाहस्िक आिाि असं ददसिंय.'
एकनाथ म्िणाले,'जायचं िर जा बापडा. पण जेवणाची वेळ झालीय. उन्िं पण चढली
आिेि. मी स्वैपाक करिो. खा न् मग जा.'
एकनाथांनी स्वैपाक के ला. िूप आहण पोळ्यांचा बेि िोिा. दोघे जेवायला बसले. िेवढ्याि
कु त्र्याने एक पोळी पळवली. िािाि िुपाची वाटी घेऊन एकनाथ त्याच्या मागे धावले.
उत्सुकिेपोटी िो माणूसिी मागे धावू लागला.
बरंच अंिर धावल्यानंिर कु त्रा एकनाथांच्या िािी आला. एकनाथांनी त्याच्या िोंडािून
पोळी काढली. म्िणाले, 'रामा, िुपाहशवाय पोळी खाणं मला आवडि नािी म्िणजे िुलािी आवडि
नसावं. रोज सांगिो की िूप लावल्यानंिर पोळी खा, पण मला पळवल्याहशवाय िुला चैन पडि
नािी.' बोलिा बोलिा एकनाथांनी कु त्र्याच्या िोंडािून काढलेली पोळी िुपाच्या वाटीि बुचकळली
आहण कु त्र्यास भरवली.
िे सवड पाहून िो माणूस थक्क झाला. शंकराच्या लपडीवर पाय टाकू न बसण्याचं धाडस
एकनाथामध्ये कु ठू न आलं िे आत्ता त्याला कळालं. जो कु त्र्याला राम मानू शकिो िो शंकराच्या
लपडीवर पाय टाकू न झोपू शकिो. भक्तीरसाि हभजलेल्या मनाला दोन्िी सारखेच वाटिाि िे त्यानं
प्रत्यि पाहिलं, त्याला पटलं. एकनाथांपुढे िो निमस्िक झाला.
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कं ददलाची दकमया
एका गावाि एक माणूस रिायचा. त्याच्या घरापासून जवळच एक पवडि िोिा. जवळ जाऊन,
दफरून िो पवडि पािायची त्या माणसाची खूप इच्छा िोिी. कारण िो पवडि यात्रेकरूंची इच्छा पूणड करिो
अशी ख्यािी िोिी. खूप दूरवरून लोक खास त्या पवडिाची यात्रा करण्यासाठी येि असि. या माणसाच्या
घरापासून िो पवडि जवळच िोिा. फक्त 15 मैलांच्या अंिरावर. मनाि आणलं िर सकाळी हनघून िो
संध्याकाळी घरी परिू शकला असिा. पण जाऊ कधीिरी अशा हवचारानं त्याचं जाणं नेिमी टळि गेलं.
मग त्याला वाटू लागलं की, अशानं ज्या पवडिाची यात्रा करण्यासाठी लोक दूरवरून येिाि त्या
पवडिाची यात्रा आपण त्याच्या इिक्या जवळ असूनिी कधीिी करू शकणार नािी. शेवटी एकदा त्यानं
हनधाडर के ला. आज रात्री आपण पवडिावर जायचंच. रात्री सारी कामं आटोपल्यावर त्यानं कं दील पेटवला
आहण िो घेऊन यात्रेला हनघाला.
गावाबािेर येिा येिा त्याच्या मनाि हवचार आला - आपल्याला पंधरा मैल चालायचंय. या
कं ददलाचा उजेड जेमिेम चार पावलांपयंि जािोय. अशा गडद अंधाराि, एवढ्याशा कं ददलाच्या प्रकाशाि
आपण कु ठवर पोिोचू शकू ? आपण या अंधाराि गडप िोऊन जाऊ. िा हवचार मनाि आला आहण िो एवढा
हनराश झाला की िािािील कं दील शेजारी ठे वून त्यानं जहमनीवर बसकण मारली. काय करावं त्याला कािी
सुचेना.
िेवढ्याि त्याला एक साधू त्या मागाडनं येिाना ददसला. जवळ आल्यावर साधूनं त्या माणसाला
हवचारलं, 'काय झालं? िू अगदी हनराश झालेला ददसिोयस.'
िो माणूस म्िणाला, 'मी अभागी आिे िेच खरं . दकत्येक वर्षांपासून या पवडिाची यात्रा करायची
ठरवि िोिो पण कधी घरािून हनघायची सवडच झाली नािी. आज शेवटी हनधाडरानं हनघालो िर माझ्या
या कं ददलानं दगा ददला. एव्िढासा कं दील, त्यािून प्रकाशिी दकिी मंद हनघिोय.'
साधू त्याला म्िणाला, 'िू माझ्याबरोबर चल.'
िो मग साधूसोबि हनघाला. पािािो िर काय, प्रकाशिी त्याच्यासोबि पुढे चालला िोिा. जसजसा
िो पुढे जायचा िसिसा प्रकाशिी पुढे पुढे सरकायचा. त्याच्या वाटेवरील अंधार सरला िोिा. त्यानं साधूचे
आभार मानले.
साधू म्िणाला, 'सरळ सोपी गोष्ट आिे. िू चार पावलं चाललास की उजेडिी चार पावलं पुढे
चालेल. बसल्या रठकाणी हिशोब लावि राहिलास िर िािी कािीिी यायचं नािी. अरे वेड्या, पंधरा मैलच
काय, या कं ददलाच्या प्रकाशाि िू िजारो मैलांचं अंिर सुखेनैव कापू शकिोस.'
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ब्रह्मर्षी हवश्वाहमत्र
हवश्वाहमत्र स्विःला ब्रह्मर्षी म्िणवून घेऊ इच्छीि िोिे. पण वहशष्ठ मुनी त्यांना नेिमी राजर्षीच
म्िणायचे. वहशष्ठांनी ब्रह्मर्षी म्िटल्याहशवाय लोक त्यांना ब्रह्मर्षी कसे म्िणणार? वहशष्ठांकडू न मान्यिा
हमळे पयंि लोकिी हवश्वाहमत्रांना ब्रह्मर्षी मानायला ियार नव्ििे. त्यामुळे िेढ वाढिच गेली. गोष्ट इिक्या
गंभीर थराला गेली की एक ददवस हवश्वाहमत्र िलवार घेऊन ब्रह्मर्षींच्या आश्रमाि पोिोचले. आज काय िो
सोिमोि लावायचाच असा त्यांनी पक्का हनधाडर के ला िोिा. आज वहशष्ठांनी आपल्याला जर ब्रह्मर्षी म्िटलं
नािी िर, त्यांची मान धडावेगळी करायचा हनणडयच त्यांनी घेिला िोिा.
वहशष्ठ हवश्वाहमत्रांना ब्रह्मर्षी म्िणायला ियार नव्ििे कारण त्यांना वाटे की, हवश्वाहमत्राच्या मनाि
आपल्या िपस्येबद्दल गवाडची भावना आिे. हवश्वाहमत्र जेव्िा वहशष्ठांच्या आश्रमाि पोिोचले िेव्िा वहशष्ठ
मुनी आहण त्यांच्या हशष्यांमध्ये चचाड चाललेली िोिी. हवश्वाहमत्र जवळच्या झाडीि लपून बसले आहण
संधीची वाट पाहू लागले. संधी हमळाली की वार करायचा असं त्यांनी ठरवलं िोिं.
िेवढ्याि एका हशष्यानं वहशष्ठांना प्रश्न हवचारला, 'हवश्वाहमत्रांनी एवढी कठोर िपस्या के ली िरी
आपण त्यांना ब्रह्मर्षी का म्िणि नािी?'
त्यावर वहशष्ठ म्िणाले, 'हवश्वाहमत्र श्रेष्ठ िपस्वी आिेि याि शंकाच नािी. िे ब्रह्मर्षी िोिील अशी
मला आशा वाटिेिी. पण म्िणून मी त्यांना आधीपासून ब्रह्मर्षी म्िणणार नािी. िे जेव्िा त्या पदाला
पोिोचिील िेव्िाच मी त्यांना ब्रह्मर्षी म्िणेन. अजूनिी त्यांच्याि िहत्रयाची घमेंड हशल्लक आिे. िलवार
अजून त्यांच्या िािून सुटली नािीय. ज्या ददवशी त्यांच्या िािून िलवार सुटेल त्या ददवशी मी त्यांना
ब्रह्मर्षी म्िणेन. मी कािी त्यांचा दुस्वास करि नािी.'
गुरुहशष्यािील िा संवाद झाडीमागे लपलेल्या हवश्वाहमत्रांनी ऐकला. वहशष्ठ आपल्याबद्दल इिक्या
प्रेमानं बोलि असिील यावर त्यांचा हवश्वासच बसेना. त्यांच्या िािून िलवार गळू न पडली. धावि जाऊन
त्यांनी वहशष्ठांचे पाय पकडले. वहशष्ठांनी त्यांना उठवलं, म्िणाले, 'ब्रह्मर्षी, उठा!'
वहशष्ठांच्या िोंडू न आपल्यासाठी ब्रह्मर्षी शब्द ऐकू न हवश्वाहमत्रांच्या डोळ्यांिून आनंदाश्रू वाहू
लागले. िे वहशष्ठांना म्िणाले, 'ब्रह्मर्षी म्िणवून घेण्यासाठी मी लायक नािी. आज मी काय करायला आलो
िोिो िे िुम्िाला मािीि नािी.'
वहशष्ठ म्िणाले, 'िुम्िी काय करण्यासाठी आला िोिाि िे मित्वाचं नािी, िुम्िी काय के लंि िे
मित्वाचं. अिंकार सोडू न िुम्िी हवनम्र झालाि. अिंकाराचा पूणडपणे त्याग करणं म्िणजे ब्राह्मण िोणं.
म्िणूनच आज मी िुम्िाला ब्रह्मर्षी म्िटलं.'
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इहप्सिसाध्यासाठी नेमके पणा िवाच

ईसाप एकदा असाच जाणार्या-येणार्यांकडे पािाि रस्त्याच्या कडेला बसला िोिा.
एक माणूस त्याच्याजवळ आला आहण त्यानं ईसापला हवचारलं, 'कािो, गावािलं मंददर
इथून दकिीसं दूर आिे? मला जायचंय मंददराि, पोचायला साधारण दकिी वेळ लागेल?'
ईसापनं एकदा त्या माणसावर नजर टाकली आहण कपडे झटकि िो उठू न उभा
राहिला. यात्रेकरू संकोचला. त्याला वाटलं, उगाच आपण याला त्रास ददला. हशवाय, याची
उत्तर देण्याची इच्छा आिे की नािी कु णास ठाऊक. कािी बोलिच नािीय िा. िो चालू
लागला. ईसापिी त्याच्यासोबि चालू लागला.
गोंधळलेला यात्रेकरू त्याला म्िणाला, 'अिो, मला सोबिीची गरज नािीय. कशाला
उगाच िसदी घेिा. नुसिं सांहगिलंि िरी चालेल.'
ईसापने त्याचं बोलणं ऐकू न न ऐकल्यासारखं के लं आहण िो त्या यात्रेकरूसोबि
चालि राहिला. पंधरा-एक हमहनटं चालल्यानंिर ईसापनं यात्रेकरूला थांबवलं. म्िणाला,
'िुम्िाला मंददरापिडयंि पोिोचायला साधारण पंधरा हमहनटं लागिील.'
यात्रेकरूला वाटलं, हवहिप्तच आिे वल्ली. िो म्िणाला, 'आपण िे मला हिथे बसल्या
बसल्यासुद्धा सांगू शकला असिाि. उगाच मैलभर पायपीट घडली आपल्याला.'
ईसाप त्याला म्िणाला, 'बाबा रे , िुझ्या चालण्याचा वेग मला जोवर ठाऊक नव्ििा
िोवर इहप्सि स्थळी िू दकिी वेळाि पोिोचणार िे मी कसा सांगणार?'
ध्येय कधी गाठणार िे िुम्िी त्याच्या ददशेनं दकिी वेगाि हनघाला आिाि यावरच
अवलंबून असिं.
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जीवनसंगीि

राजकु मार श्रोणनं भगवान बुद्धांकडू न दीिा घेिली आहण िो संन्यासी झाला. संन्यासी िोण्याआधी
त्यानं जीवनाि कै क सुखं उपभोगली िोिी. भोगािच त्याचं जीवन गुरफटलेलं िोिं. संन्यासी झाल्यानंिर
मात्र त्यानं त्यागाची अहि गाठली. इिर हभिु राजरस्यावरून चालले की कधीकाळी गाहलच्यांवर
चालणारा िा राजकु मार काट्यांनी भरलेल्या पायवाटेवरून चालू लागायचा. हवश्रांिीसाठी इिर हभिु
वृिांच्या सावलीि बसले की िा उन्िाि उभा रिायचा.ददवसािून एकदा इिर जेवि असिपण हभिु
बनल्यानंिर श्रोण दकत्येक ददवसपयंि उपाशीच रिायचा. सिा महिन्यांि िो अगदी सुकून गेला. अशा
करठण ददनचयेमुळं त्याचा देििी काळवंडला.
एके ददवशी भगवान बुद्ध त्याला म्िणाले, 'श्रोण! मी असं ऐकलंय की राजकु मार असिाना िू वीणा
वाजवायचास, अहिशय कु शल वीणावादक आिेस िू. खरंय का िे?'
श्रोणनं उत्तर ददलं,'िोय. लोक मला म्िणायचे की िू सुरेख वीणा वाजविोस.'
बुद्ध श्रोणला म्िणाले, 'मग मला एक सांग, वीणेच्या िारा दढल्या पडल्या िर त्यांच्यािून झंकार
उमटेल का?'
श्रोण िसला, म्िणाला - 'नािी गुरुदेव. वीणेच्या िारा दढल्या पडल्या िर त्यांच्यािून झंकार
हनघणारच नािी.'
बुद्ध म्िणाले, 'आहण जर जास्ि िाण असेल िर?'
श्रोण म्िणाला, 'जास्ि िाणलेल्या िारांमधूनिी संगीि उमटि नािी. कारण अिी िाणलेल्या िारा
स्पशड िोिाच िुटिाि.' पुढे िो म्िणाला, 'संगीि हनमाडण िोण्यासाठी िारा िाणलेल्या ककवा दढल्या
असलेल्या चालि नािी....'
त्याला मध्येच थांबवून भगवान बुद्ध म्िणाले, 'वीणेचा हनयम जीवनवीणेवरिी लागू आिे, श्रोण.
जीवनवीणेच्या िारा िाणलेल्या ककवा दढल्या असिील िर संगीि हनमाडण िोि नािी. जीवनाचं संगीि
अिीवर नव्िे, मध्यावरच - समेवरच साधिा येि.ं ' ऐकलं आहण श्रोणला आपली चूक उमगली.
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मनोगि

िर, सांगायची गोष्ट िी की गोष्टी ऐकायला
सगळ्यांनाच आवडिं. मलासुद्धा अगदी लिान असल्यापासून
गोष्टी वाचण्याचा, ऐकण्याचा, पािाण्याचा छंद आिे. ज्यांच्या
मनाि उत्सुकिा जागृि असिे त्या सगळयांना गोष्टी
आवडिािच. गोष्टी आवडिाि म्िणून मग भार्षेची आवड
मनाि हनमाडण झाली आहण इंजीहनयर ककवा डॉक्टर
िोण्याच्या स्वप्नांऐवजी मी हशहिका िोण्याची स्वप्नं पाहिली.
त्यावेळी िे स्वप्न पािाण्यामागील िकाडमागचं मी मांडलेलं
गहणि अगदी सरळ िोिं – हशिकांना खूप वेळ हमळिो, त्या
मोकळ्या वेळाि खूप वाचिा येईल. हशवाय वाचलेलं शेयर करायला आयिे श्रोिेिी हमळिील! आपलं
सुरवािीपासूनच सगळं िे असं रोखठोक बरं का!!
अथाडि, आपण योजलेलं सगळं च घडू न नािी येि. मी हशहिकाच झाले, पण कॉलेजमध्ये. सायंस
कॉलेजमध्ये भार्षेच्या हशिकांची गि काय असिे िे जावे त्यांच्या वंशा िेव्िा कळे . िरीिी, के वळ गोष्टींच्या
बळावर माझ्या वगांमध्ये खच्चून गदी असायची. कारण, “या मॅडम िािाि पुस्िक न घेिा अगदी गोष्ट
सांहगिल्यासारखं हशकविाि,“ असं मुलांचं मि िोिं. आटडसच्या हवद्याथ्यांना मिाकाव्य ककवा खंडकाव्य
ककवा एखादा बोजड हनबंध हशकविाना मध्येच एखादा संदभड त्यांना नीट कळावा म्िणून जर मी म्िटलं
की- एका गोष्टीवरून िुम्िाला िी गोष्ट सिज समजेल, की संपूणड क्लासमध्ये उत्सािाची लाट िळू च
सरकायची, मुलं सरसावून बसायची. इिकं च नव्िे िर गोष्ट सांगिाना कधी माझी भुवई उडिे , कधी माझे
डोळे बारीक िोिाि, कधी माझ्या ओठांवर िसू येिं िे मला अगदी आरशाि पाहिल्यासारखं समोर
बसलेल्या हवद्याथ्यांच्या चेिऱ्यावर ददसायचं. िा अनुभव अंगावर आनंदाचा काटा फु लवि रिायचा. मध्येच
एखादं कु णी ‘पण असं कसं?’ ककवा ित्सम कािी हवचारू लागलं की इिर सगळे त्यांना गप्प करि. गोष्ट
ऐकण्याच्या प्रवािाि कु णालािी खंड पडलेला चालि नसे. पुढे हचन्मयला, म्िणजे माझ्या मुलाला िो पाचेक
वर्षांचा असिाना ित्तींच्या जीवनावरची मी अनुवाद करि असलेली एक कादंबरी वाचून दाखवली िोिी.
नायक ित्तीच्या मृत्यूचा प्रसंग वाचला िेव्िा त्यानं मला थांबवून म्िटलं िोिं, “निीं निीं, वि मरा निीं
िोगा मम्मी, दफर से पढो िो ठीक से…” गोष्टीि पाच वर्षांची असो वा पंचावन्न वर्षांची असो, व्यक्ती अशी
अगदी समरसून जािे.
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मला लिानपणी आजी गोष्टी सांगायची. आजी नसायची िेव्िा आई-अण्णा गोष्टी सांगायचे. अण्णा
िर आजिी गोष्टी सांगिाि. वाचिा येऊ लागलं िेव्िापासून आजपयंि गोष्टीची पुस्िकं वाचणं, गोष्टी ऐकणं
िा माझा अहिशय हजव्िाळ्याचा छंद आिे. पण गोष्टी हलहिण्यासाठी प्रेररि के लं िे माझ्या जोडीदारानंसिीशनं. हचन्मयच्या रूपाि मी स्विः हलहिलेल्या-कहल्पलेल्या गोष्टींना एक कायमस्वरूपी िक्काचा,
संवेदनशील आहण हप्रय श्रोिा हमळाला.
खरं च, भाजी-भाकरीनं पोट भरिं, शरीराच्या इिरिी भुका वेगवेगळ्या पद्धिीनं भागिाि, पण एक
िरल संवेदना मनाि जागी करणारी आहण माणसाला माणूस बनण्यासाठी प्रेररि करण्याची शक्ती असिे
गोष्टींि. गोष्ट आपल्याला इिरांच्या भावनांशी समरस िोणं हशकविे.
लिान-मोठ्या, िलम-भरड पोिाच्या, सुखांि-दुःखांि, गंमिीदार, रिस्यमयी, शोधकथा,
हवज्ञानकथा, लोककथा अशा बऱ्याच, वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आपण याआधीिी वाचल्या असणारच.
आपल्यासारख्या सुज्ञ वाचकांच्या िािी या प्रमाणबद्ध, छोट्या गोष्टी मी अहिशय संकोचानं सोपवि आिे.
कशा वाटल्या िे जरूर कळवा.
याहशवायिी बरं च कािी उरिं स्विःबद्दल सांगण्याचं, पण िे सध्या इथे संदभडिीन आिे. एकाच
भेटीि माणूस उमगिो थोडाच? आणखी जाणून घ्यायचं असेल माझ्याबद्दल िर गोष्टींच्या पुढल्या संचाची
वाट पािा. भेटूच पुन्िा.
-संध्या पेडणेकर (sandhyaship@gmail.com)
9-9-2014
(Sandhya Pednekar is a professinal Author/Translator/Editor with dozens of titles to her credit. Esahity pratishthan is
thankful to her for offering this book free for readers. Her books published so far are given below… )
(शीघ्र प्रकाश्य -संि िुकाराम का जीवन दशडन (For
Prabhat

Prakashan,

Delhi)

*

TRANSLATIONS

-

जादूचा खडू , मुंग्यांच्या देशाि (Manhar Chauhan). Also - डंख, वध,
यशाची

गुरुदकल्ली

(Manhar

Chauhan);

Apoorv

Diwali

WORKING ON -Translation of Dr Babasaheb Ambedkar

visheshank - (for Two consecutive issues) लडपल, रे खा (A S

Speeches and Writings Vol 18 Part 2. COMPLETED - Dr

Mehta); For National Book Trust - सामाहजक बदलासाठी हशिण

Babasaheb Ambedkar Speeches and Writings Vol 18 Part

–एम व्िी फाउं डेशन (Sucheta Mahajan); कमलादेवी च्टरोपाध्याय

1 and Part 3. MARATHI Titles- (For Penguin India and

(Jasleen Dhamija); नारायण गुरु (Murkot Kannappa) HINDI

Yatra Books) - शंकर (Namita Gokhale) अयोध्या 1992 (P V

Titles- हम्टरी, पंख और आकाश (Dnyaneshwar Mulay), बहुि बहुि

Narasinha Rao); सॅक्रेड गेम्स (Vikram Chandra); स्वगड आहण इिर

दूर(P R Madhav Panikkar); कोंरटकी(K Radhakrishnan),

कथा

(Shashi

हवज्ञान और उन्मुक्तिा (D D Kosambi);भीमसेन (Vasant Potdar);

Warrior); देवा िूहच गणेशा (Royina grewal); चिुर चिुर नाना

ये धुआं किां से उठिा िै (Parvez Ahmed) Shyam Ki Ma (Sane

(Manhar Chauhan). For 'Loksatta'- ित्ती िरला! ित्ती लजकला!!,

Guruji))

(Khushwant
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ई साहित्य प्रहिष्ठान

ई साहित्य प्रहिष्ठानच्या पुस्िक खहजन्याि साित्याने नवनवीन भर पडि असिे. आपण पिािा ना?
नवीन सुमारे िीस पुस्िकं लवकरच येि आिेि. एकाहून एक भारी. सगळीच िुम्िाला िवी असिील िर
संपकाडि रिा. VIP सभासद बना.
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आिे. आपल्या ओळखीच्या दिा लोकांचे मेल आय डी कळवा
आहण बना VIP सभासद.
एका दमाि िीन कामं.
1.

पहिलं म्िणजे िुम्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई मेलवर

सवाडि आधी हमळिं. त्यांच्या प्रत्येक कायडक्रमाचं आमंत्रण हमळिं. त्यांच्या भावी योजनांची माहििी हमळिे.
त्यांच्या कामाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी हमळिे.
2.

ज्या दिा ककवा अहधक हमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं हमळिाि िे खुश िोिाि. त्यांना

त्यांच्या आवडीची पुस्िकं हमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी
म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.
3.

आहण यािून िुम्िी मराठी भार्षेच्या संवधडनाला अमूल्य असा िािभार लाविा. आमचा

उद्देश आिे मराठीिल्या सिा कोटी सािरांना वाचक बनवणं. आहण िे लक्ष्य साध्य करणं िे के वळ आहण
के वळ मराठी लोकांना त्यांच्या भार्षेवर असलेल्या प्रेमािूनच शक्य आिे. आपल्या भार्षेचं राज्य व्िावं म्िणून
१०६ हुिात्मे झाले. आपल्या भार्षेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस ई मेल आयडी देणारच ना!
वाचनाची आवड असो वा नसो. फ़क्त मराठी सािर अशा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची
आवड आपोआप लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू.
आिे ना : एक दम : िीन कामं.
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संपकड साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणडपणे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय आम्िी िी
खात्री देिो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य पाठवण्यासाठीच के ला जाईल. इिर
कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या
माहििीिल्या दिा ककवा अहधक मराठी सािरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या.
www.esahity.com या वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.
धन्यवाद
आपले नम्र
टीम ई साहित्य प्रहिष्ठान
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