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Chciwy zarobku ptasznik zastawił
dużą sieć na cienistej polance
w lesie palmowym. Posypał ją dużą
ilością ziarna ryżowego, a sam
ukrył się w gęstych lianach, czekając
na łatwą zdobycz.
W tym czasie bujał wysoko ponad
wierzchołkami drzew, otoczony
setką najpiękniejszych gołębi, król
ich pięknopióry Citragriwa.
Ujrzawszy z wysoka tyle dorodnego
ziarna, ucieszył się szczerze,
iż wszyscy jego dworzanie posilą się
dziś do syta, były to bowiem
czasy biedy. Ziarna powiędły,
a ludziom i zwierzętom często głód
dokuczał.
Całe gromady wraz z królem swoim
opadły na ukrytą w trawie
sieć.

Po chwili uczuły krępujące, straszne
więzy, a gdy chciały uciekać,
plątały się jeszcze bardziej w sprytnie
powiązane sznury.
Ptasznik pośpieszał już z ukrycia,
by pochwycić uwięzione zwierzęta,
i cieszył się bogatą zdobyczą. Lecz
Citragriwa, który w nieszczęściu nie
tracił głowy, odezwał się do ptaków
w te słowy:
- Nie bójcie się, w jedności i zgodzie
ratunek nasz i zwycięstwo! Baczcie tylko,
aby każdy całych sił dołożył i byśmy
wszyscy razem, jednocześnie, jak jeden
ptak, porwali się i ulecieli, unosząc wraz
ze sobą tę fatalną sieć wysoko.
Kto zamarudzi i będzie niechętny,
niegorliwy lub obojętny, ten zgubi siebie
i nas wszystkich, gdyż tylko w jedności
i zgodzie zdołamy tym ciężkim więzom.

Gołębie szybko zrozumiały mądrość
tej rady, porwały się wszystkie
jednocześnie na dany znak i z łatwością
uniosły sieć w dal. Wzbiła się ona nad
nimi, tworząc baldachim, a lśniła
w słońcu jak szczerozłota.
Ptasznik osłupiał ze zdziwienia, widząc
ulatujące ptaki. Chciał złapać je, ale nie
był w stanie. Zły i znużony zrezygnował.
Gołębie tymczasem leciały zgodnie,
stosując się do wskazówek Citragriwy.
On zaś kierował lot ku siedzibie mądrej
i wszystko przewidującej przyjaciółki
swej - starej myszy imieniem Hiranyaki.
Gołębie opadły przy jednej z bram zamku,
w którym mieszkała.
Citragriwa słodko i smutno gruchając,
zawołał:
-Droga Hiranyako! Przybądź proszę,
bowiem jestem w potrzebie.

Hiranyaka bystro spojrzawszy swoimi
czarnymi oczkami, spostrzegła od razu
przyczynę troski królewskiej, lecz
przyjętym zwyczajem spytała:
-Cóż to się stało, drogi Citragriwo?
opowiedz mi, gdzie was spotkała ta
klęska? i w jaki sposób?
- Po co tyle pytań, kochana Hiranyako?
wiesz dobrze, że ręka otrutego losu
dosięga nieraz z daleka i ryby w wodzie
i ptaki w powietrzu i zwierzęta na ziemi.
Może te próby życiowe idą na pożytek...
- odpowiedział Citragriwa.
Słów jego słuchała dobra mysz,
przegryzając starannie oplatające jego
nogi sznury - Powstrzymał ją w tej pracy
dobry król mówiąc:
- Nie zaczynaj ode mnie, zwróć pierwsze
wolność przyjaciołom i dworzanom
moim.

- Cóż znowu! - zawołała mysz
- pierwszym jest pan, a po nim dopiero
dworzanie i sługi!
- Źle mówisz, przyjaciółko droga, wszak
oni wszyscy zależni są ode mnie.
Powinienem zatem dbać o nich więcej niż
o siebie.
- Pragnęłam tylko doświadczyć ciebie
Citragriwo! Widzę teraz z radością, iż
wielki i mądrym jesteś królem i umiesz
rozumem panować nad ludem swoim.
Za chwilę wolni wszyscy będziecie
i szczęśliwi!
To mówiąc, dzielna mysz szybko
i sprawnie przegryzła sznury.
Niebawem gołąbie uleciały radośnie,
dziękując pięknym gruchaniem dobrej
Hiranyace i wielbiąc swego króla,
pięknopiórego Citragriwę.
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Pewien młody bramin (kapłan) zamierzał
odbyć dalszą podróż. Postanowienie to
zaniepokoiło matkę jego, która go bardzo
kochała. Gdy odchodził, rzekła mu:
— Synu kochany, nie puszczaj się w tę
wędrówkę całkiem samotny. Drogi są
niepewne i wiele różnych
niebezpieczeństw grozić ci będzie.
Odpowiedział jej:
— Idę we własnej sprawie, matko moja,
muszę więc iść sam.
Widząc, że zamiar syna jest stanowczym,
wzięła matka leżącego nad stawkiem
raka i dała mu go, mówiąc:
— Skoro musisz iść sam, weź, proszę,
tego małego raka, niechaj choć on będzie
ci towarzyszem. Zachowaj go troskliwie
i idź w spokoju.

Szanując wolę matki, wziął bramin raka,
ostrożnie zawinąwszy go w liście drzewa
kamforowego, wsunął do kieszeni
i wyruszył w drogę.
Szedł długo, słońce paliło mocno, upał
dokuczał dotkliwie. Gdy doszedł wreszcie
do lasu, położył się pod wielkim
rozłożystym drzewem i szybko usnął
głęboko.
Wtedy to spomiędzy konarów starego
drzewa wysunął się stary jadowity wąż,
który przyczołgiwał się coraz bliżej ku
śpiącemu młodzieńcowi. Wreszcie wpełzł
na jego ubranie, przegryzł wiotką wełnę
odzieży i zaczął zajadać znajdujące się
w kieszeni liście kamforowe.
Wówczas ukryty w nich rak chwycił
nagłym rzutem swych silnych kleszczy
węża zabijając go.

A kiedy się bramin obudził i spostrzegł
zabitego węża, przegryzioną odzież
swoją, poszarpane i pogryzione liście,
wreszcie raka, który przesunął się do
malutkiej, pobliskiej kałuży, domyślił
się, jak straszna toczyła się tu walka
i jakie mu groziło niebezpieczeństwo.
Z głęboką też wdzięcznością zwrócił
myśli i serce ku matce, mówiąc
w duszy:
- O matko droga! Miałaś słuszność
dając mi tego małego towarzysza
do wędrówki mojej, który uratował mi
życie.
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W pewnym mieście mieszkało
czterech braminów (najwyższych
kapłanów), którzy żyli ze sobą w wielkiej
przyjaźni.
Trzech z nich było bardzo uczonych
książkowo. Posiadali oni wszystkie nauki,
brakowało im jednak rozsądku. Czwarty
z nich nie znał się na książkach i miał
tylko zdrowy rozsądek.
Urządzili oni pewnego razu radę między
sobą i tak oznajmili:
— Na co się nam zdała cała wiedza, jeżeli
nie niesiemy jej w obce kraje, nie
zyskujemy za nią względów możnych
i książąt i nie wzbogacamy nią naszych
kieszeni? Dlatego też na wszelki
wypadek udajmy się do obcych krajów.
Gdy uszli już kawał drogi, najstarszy
powiedział:
- Jeden z nas, jak wiadomo, nic nie umie,

posiada jedynie rozsądek. Mniemam,
że książęta niewiele skorzystają
z samego rozsądku bez wiedzy. Dlatego
też będzie słusznym, iż z tego, co
zdobędziemy, nie damy mu części
zarobku. Gdy chce, może sobie
powrócić do domu.
Drugi dorzucił:
— Ach, ty, człecze rozsądku, gdy ci
braknie wiedzy, ruszaj do domu!
Ale trzeci rzekł:
— Nie, tak nie wypada. Będąc dziećmi,
bawiliśmy się razem. Dlatego niech
idzie razem z nami, niech bierze udział
równy z bogactw, które zarobimy.
Rozsądny poszedł z nimi.
Gdy szli tak drogą, znaleźli w lesie kości
zmarłego lwa.

Jeden z nich rzekł:
— Oto teraz jest pora, byśmy
zaświadczyli wiedzę, którą w życiu
zdobyliśmy. Tu leży zmarłe zwierzę:
ożywmy je za pomocą naszej dobrze
nabytej umiejętności.
Na to rzekł pierwszy:
— Ja umiem złożyć kości z powrotem.
Drugi rzekł:
— Ja kości te wiedzą moją ubiorę
w mięso, krew i skórę.
I trzeci rzekł:
— A ja ożywię zwierzę.
Zebrał więc i złożył jeden z nich kości,
drugi wyposażył je w krew, mięso i skórę.
Gdy trzeci chciał już tchnąć w niego życie,
powstrzymał go jednak rozsądny i rzekł:
- Przecież to lew, gdy go ożywisz, pożre
nas!

Lecz ów na to:
— Ach, ty głupia głowo! Mam więc
wiedzę marnować bez pożytku?
Na to znów rozsądny:
— W takim razie zaczekaj chwilkę, dopóki
nie wlezę na to drzewo.
Gdy to się stało, skoro tylko lew został
ożywiony, rzucił się na trzech braminów.
Rozsądny zaś zlazł z drzewa, gdy lew się
oddalił i poszedł do domu.

Wiedza, zbyt ufna, gdy wywyższa siebie,
traci rozsądek i sama się grzebie!

