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आधुनिक कहाण्या 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई 

सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ 

शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  

प्रामावणक मत असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत 

अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच 

समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



 
P

ag
e4

 

आधुनिक कहाण्या 

लेखक  :डॉ. नितीि मोरे 

Mobile No. 98209 37490, 98696 73415.  

Email - drnmore@yahoo.com 

या पुस्तकातील लेखिाचे सर्व िक्क लखेकाकड े सरुनित असूि पुस्तकाचे ककिं र्ा 

त्यातील अिंशाचे पुिमुवद्रण र्ा िाट्य, नचत्रपट ककिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े  तसे ि केल्यास कायदशेीर कारर्ाई 

िोऊ शकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in 
India is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic 
work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although 
an author’s copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages 
and accounts. 

प्रकाशक  :ई सानित्य प्रनतष्ठाि  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकाशि : ५ जािेवारी २०१९ 

©esahity Pratishthan®2019 

नर्िामूल्य नर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचूि झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकता.   

• ि ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचिाव्यनतररक्त कोणतािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -सानित्य प्रनतष्ठािची लेखी परर्ािगी घेणे आर्श्यक आि.े    

mailto:drnmore@yahoo.com
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डॉ. नितीि मोरे यािंची सानित्यसिंपदा: 

1. चक्रमाददत्याचा दरबार १(िाटक) 

2. चक्रमाददत्याचा दरबार २(िाटक) 

3. केल्यािे शीर्ावसि, 

4. िाच जमूरे िाच, 

5. अिम ब्रह्मानस्म, 

6. मच्छर टाईम्स, 

7. सिंर्ादोिी प्रकटार्े 

8. या कोल्िटकरािंच्या घरात (िाटक ) 

9. प्रेमातुराणािं (िाटक) 

10. सािंगतो ऐका (एकपात्री) 

11. निय पत्रास 

12. नशभ्रष्टाचार! 

िी सर्व पुस्तके ई सानित्यच्या र्ेबसाइटर्र उपलब्ध आिते. 

www.esahity.com 

  

http://www.esahity.com/
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www.esahity.com 

  

 

  

http://www.esahity.com/
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डॉ. नितीि मोरे यािंच्या तेराव्या पसु्तकाच्या निनमत्तािे 

ई सानित्य प्रनतष्ठाि दिा र्र्ाांपुर्ी सुरू झालिं. जगभरात ई पुस्तकािंची सिंकल्पिा 

रुजू लागत असतािाच मराठीतिी ई पुस्तकिं  सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉि सारख े प्रचिंड 

इन्व्िसे््मेंट करणारे नखलाडी उतरले. त्यािंच्यासमोर ई सानित्य म्िणजे अगदीच ललिंबुटटिंब.ू पण 

गेली दिा र्र्ां आनण आजिी गुगलर्र “मराठी पुस्तक” ककिं र्ा “Marathi ebook” टाकले की ४ 

कोटी ९३ लाख िािंर्ािंमध्ये पनिल ेदसुरे िार् येत ेते ई सानित्यचेच. िी करामत आि ेआमच्या 

लेखकािंची. र्ाचकािंिा सातत्यािे दजेदार मिोरिंजक उच्च प्रतीची पसु्तके “नर्िामूल्य” दणेारे 

आमचे लेखक िचे या स्पधेचे नर्जेत ेआिते.  

मराठीत “सानित्यरत्ािंच्या खाणी” निपजोत या ज्ञािोबािंिी मानगतलेल्या 

पसायदािाला ईश्वराि ेतेर्ढ्याच उदारतेिे खाणींचा र्र्ावर् केला. मराठीच ेददुरै् ि ेकी या 

खाणींतली रत्े बािरे आणण ेआनण त्यािंच ेपलैू पडल्यार्र त्यािंिा शोकेस करणे आनण जागनतक 

र्ाचकािंसमोर ते पेश करणे यात आपण कमी पडलो. इथ ेउत्तम सानित्यासाठी भुकेलेल ेर्ाचक 

आनण उत्तम र्ाचकािंच्या प्रनतिेतले सानिनत्यक यािंच्यात नब्रज बिणे आर्श्यक आि.े नर्शेर्तः 

डॉ. नितीि मोरे यािंसारखे सानिनत्यक जयािंिा नलनिण्यात आििंद आि ेपण त्यापुढील जटील 

प्रदक्रयेत पडण्यात रस िािी अशािंसाठी. नर्दशेािंत मोठे लेखक एजिंट िेमतात आनण ते बाकी सर्व 

व्यर्िार पिातात. मराठीत िी सोय िािी.  

ई सानित्य प्रनतष्ठाि िी कािी अिुभर्ी प्रोफ़ेशिल प्रकाशि सिंस्था ि्ि.े पण 

गेल्या दिा र्र्ाांत आमच्या ि ेलिात आले की मराठीत रत्ािंच्या खाणी आिते आनण त्यािंत 

उतरूि िात काळे करूि माती गाळ उपसत राहूि जर नचर्टपण ेकाम करत रानिले तर एकाहूि 

एक भारी रत् ेगर्सणार आिते. एखाद्या मोठ्या धनिकािे, पिंनडतािंच्या सिाय्यािे, दरबारी 

आश्रयासि जर ि ेकाम िाती घेतले तर मराठी भार्ेतले सानित्य जागनतक पटलार्र आपला 

ठसा िक्की उमटर्ेल. 
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डॉ. नितीि मोरे यािंची तेरा अप्रकानशत पुस्तके प्रकाशात आणण्याचा माि ई 

सानित्यला नमळाला. शिंभू गणपुल ेयािंची िऊ, डॉ. र्सिंत बागुल यािंची बारा, शुभािंगी पासबेिंद 

यािंची सात, अनर्िाश िगरकर यािंची,डॉ. नस्मता दामले यािंची पाच, डॉ. र्ृर्ाली जोशी यािंची 

तीि अशा अिेकािंच्या पुस्तकािंिा र्ाचकािंपयांत िेण्याच ेभाग्य ई सानित्यला लाभले. असे अिेक 

“स्र्ािंतःसुखाय” नलिीणारे उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या “सानित्यरत्ािंनचया खाणीं” 

मध्ये आिते. अशोक कोठारे यािंिी मिाभारताच्या मूळ सिंनितेचे मराठी भार्ािंतर सुरू केले आि.े 

सौरभ र्ागळे, सूरज गाताडे, ओंकार झाजे, पिंकज घारे, नर्िायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भपूशे 

कुिं भार, सोिाली सामिंत, केतकी शिा असे अिेक िर्ीि लेखक सातत्यपूणव लेखि करत आिते. 

ई सानित्यकडे िौशी लखेकािंची कमी कधीच ि्िती. पण आता िौसेच्या र्रच्या पायरीर्रच,े 

लेखिाकडे गिंभीरपण ेपिाणारे आनण आपल्या लेखिाला पैलू पाडण्याकडे लि दणेारे लेखक 

आता येत आिते. त्यािंच्या सानित्याच्या प्रकाशाला उजाळा नमळो. र्ाचकािंिा आििंद नमळो. 

मराठीची भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृष्ट सानिनत्यक प्रसर्णारी भार्ा म्िणूि मराठीची 

ओळख जगाला िोर्ो. 

या सवाात ई सानहत्याचाही खारीचा वाटा असेल हा आिंद. आनि या यशात ई 

लेखकांचा ससंहाचा वाटा असेल याचा अनिमाि. 

आमेि 

सुिील सामिंत 

अध्यि, ई सानित्य प्रनतष्ठाि 
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या पुस्तकातील कहाण्या ही लेखकाची स्वनिर्माती आह.े 

त्यातील मते, त्यातिू होिारे ध्वनितार्ा यांच्याशी ई सानहत्य 

िनतष्ठाि सहमत असेलच स ेिाही. 

िकाशक : ई सानहत्य िनतष्ठाि  
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या सवा कहाण्या काल्पनिक असूि त्याचं्याशी जुळिारी एखादी 

वास्तनवक कर्ा आठवल्यास तो केवळ योगायोग समजावा. या 

लेखिातूि कोित्याही एका पक्षाला ककंवा संघटिेला ककंवा 

व्यक्तीला संधाि करण्याचा हतेू िाही.  

- लेखक : डॉ. नितीि मोरे 
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प्रास्तानर्क   

आधनुिक किाण्यािंची किाणी!  

 

श्रार्ण मनििा आपल्याकड ेखास असतो. खास म्िणजे दकत्येक जण तो येण्याची 

र्ाट बघतात. अगदी बालकर्ींिा िर्व मािसी दणेारा मनििा. त्यात मग कािी जण 

सानत्र्क र्ा अनत सानत्र्क आयुष्य मनिन्वयापुरता का िोईिा जगू पाितात. श्रार्ण 

सुरू िोण्याआधीची अमार्स्यािी  ते साजरी करूि घेतात. आनण श्रार्ण सुरू झाला 

की तो िी अिंगार्र उसिा सानत्र्कपणा आणूि साजरा करतात. अथावत िा उसिेपणा 

सर्ाांिाच आणार्ा लागतो अस ेिािी. कािी जात्याच तसे असतात. अि कािी 

जात्याच त्याच्या अगदी नर्रुद्ध ददशेसिी  असतात. दोघे कुठेिी असोत, श्रार्णी 

ददर्स म्िणजे एक प्रकारचा सोिळा असतो.  

आपल्या श्रार्णातील व्रतर्ैकल्यािंत स्तोत्रे आनण किाण्यािंचा भाग मित्र्ाचा. 

किाण्या र्ाचल्यार्ाचूि श्रार्ण मनििा सिंपत िािी. लिािपणी रनर्र्ारची 

आददत्यरेणूबाईची किाणी मोठ्ठी र्ाटायची. सोमर्ारी चार पाच किाण्या असायच्या. 

शुक्रर्ारच्या किाणीत भाऊ आनण बिीणीची गोष्ट असायची. अस ेकािी कािी 

आठर्ते. 

ि ेसगळे जुिे झाल ेआता. ददर्समाि बदलल.े लोक बदलल.े तर किाण्यािी िकोत 

बदलार्यास?  

सामानजक आनण राजकीय अर्काश व्यापणाऱ्या या कािी आटपाट िगरातील 

आधुनिक किाण्या आिते. मिोभारे् नलनिण्याचा प्रयत् आि.े मिोभारे् र्ाचणाऱ्यािंस 

पसिंत पडाव्यात अशी अपेिा आि.े 

 

डॉ. नितीि मोरे  
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आधनुिक किाणी सिंग्रि  

अिुक्रम 

१ सब चलता ि ैची किाणी 

२ राजब्राह्मणाची किाणी 

३ निर्डणूकदरे्ाची किाणी 

४ उद्योजक मोरेश्वराची किाणी  

५ गुलाबरार्ािंची किाणी 

६ घलेाशेट नर्द्यापीठाची किाणी 

७ गरीबीदरे्ीची किाणी 

८ असिंतुष्टतेची किाणी 

९ नर्चारािंची किाणी 

१० लमिंधेपणाची किाणी 

११ राजमौिीबाबािंची किाणी 

१२ भक्तीकराची किाणी 

१३ धूतमेंदचूी किाणी 

१४ तीि माकडािंची किाणी 

१५ साधूमििंत व्रताची किाणी 

१६ उल्लूची किाणी 

१७ नर्द्वािाची किाणी 

१८ गािंधारीव्रताची किाणी 

१९ लोकपाल टोपीची किाणी 

२० प्रकाशाच्या बटेाची किाणी 
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१  

सब चलता िै ची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते. राजयातील प्रजा अत्यिंत द:ुखी आनण असमाधािी िोती. 

खाण्यानपण्याची ददात िोती असे िािी. पैसा अडका कमी िोता असे िािी. पण कािीिी 

नमळाले तरी अजूि नमळार्यास िर्े अस ेत्यािंिा र्ाटे. सारे आि ेपण तरीिी कािी कमी 

आि ेअसे प्रजेस र्ाटायचे. असूिी रम्य भासते उदास असे कािी त्यािंिा र्ाटत रिायचे. 

प्रजा अशी तर राजा मागे राहूि कसा चालले. तो िी अशाच र्ृत्तीचा िोता. प्रजेच्या 

असमाधािामुळे सारे कािी असूि सत्ता नि लसिंिासिाची िर्ी तशी गिंमत त्याला र्ाटत 

िसे. या सत्तेत जीर् रमत िािी म्िणत नबचारा ददिरात्र प्रजेचा नर्चार करत अस.े यथा 

प्रजा तथा राजा म्िणूि उदास रािात अस.े  

कुणी यास प्रगती म्िणत अस.े मिुष्य एका नस्थतीत खूर् राहू लागला की 

त्याची उन्नती खुिंटत े ते्िा मिुष्य असाच असला तरच त्याची प्रगती िोऊ शकते. 

राजगुरू अस ेनर्र्ेचि करूि राजास शािंत करीत असत. राजादखेील या स्पष्टीकरणार्र 

िणभर खूश िोऊि परत आपल्या असमाधािी प्रजेकड ेनिराश िोऊि पािात बसे.  

 

िोता िोता काय झाल.े प्रजा अजूिच उदास राहू लागली. राजािे िदीर्र घाट 

बािंधला तर िदीत र्ल्िर्ण्यास बोटी मागू लागली. राजािे चलिर्लिास चारचाकी 

गाड्या बिर्ल्या तर त्यातील इिंधि मागू लागली. त्याबदल्यात आकाशातूि नर्िार 

करार्यास नर्मािे मागू लागली. त्या काळी एक मिंत्र िोता य े ददल मािंगे मोअर 

त्याप्रमाणे सर्व प्रजा जास्तीची अपेिा करू लागली. या 'अजूि िर्े अजूि िर्े' पायी 

राजा अजूि उदास झाला.  

 

मग इकड े काय झाल.े जिता दैंिददि अजूिच उदास िोऊ लागली. कािी 

जणािंचा सिंयम सिंपला. ते कािी जण राजालाच बदलण्याची गोष्ट करू लागले. जो राजा 

आम्िाला फक्त एर्ढेच दऊे शकतो त्याला बदलण्याची बात राजाच्या कािी कणोपकणी 
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पोिोचली. आधी िुसताच उदास असणारा राजा आता सार्ध झाला. आधी प्रजेचा 

नर्चार करायचा तो आता आपल्या लसिंिासिाचा नर्चार करू लागला.  

मग त्यािे काय केले? राजगुरूिं स बोलार्ण ेधाडल.े राजगुरूिं िा नर्चारले, "ि े

असे कािं घडते आि.े आपल्या म्िणण्यािुसार अनधक िर्े ि ेप्रगतीचे लिण असले तर 

यात मात्र आमची अधोगती ददसत आि.े याचे काय रिस्य ते तुम्िी सािंगा. आनण यातूि 

उपाय काय तोिी सािंगार्ा." 

राजगुरू म्िणाल,े "आि.े उपाय आि.े त्यासाठी राजा तुला सब चलता ि ैचा 

र्सा घ्यार्ा लागेल." 

राजा म्िणाला, "राजगुरू आम्िी उतणार िािी.. मातणार िािी पण ते व्रत 

तुम्िी मला सािंगा." 

राजगुरूिं िी मग ते व्रत कथि केले. राजािे ते मिोभारे् ऐकल.े राजगुरूिं िी 

सािंनगतले, "राजा तुझ्या प्रजेला र्ाईट खोड आि.े नित्य िव्या गोष्टी नतला िव्या 

असतात. एका दषृ्टीिे ि ेचािंगले असलेिी पण राजयकत्यावच्या िजरेत ि ेनततकेसे योग्य 

िािी. ि ेराजा, एक समजूि घे. राजयकत्यावला सतत कािीतरी आपण करत आिोत ि े

दाखर्ार्े लागते. पण करण्यासारख ेएर्ढे कािी असेलच ककिं र्ा ते राजास झेपेलच अस े

िािी. ते्िा कािी ि करता केल्याची बतार्णी जो करील तो लोकनप्रय रानिल. यातूि 

तू बोध घ.े" 

"जी राजगुरूजी." 

"आता उदािरण दतेो ते ऐक. समज तुझ्या राजयात एक लाख गरीब आिते. 

आता त्यािंची गरीबी तुला िटर्ायची आि.े"  

"अथावतच.. राजा म्िणूि माझे कतवव्य असले ते.." 

"ते ठीक. पण तुझ्या एका निणवयािुसार सारे लाखभर गरीब गरीबीतूि बािरे 

आले तर.." 

"या सारखी आििंदाची बाब ती कोणती?" 
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"इथ ेअजूि चूक.. राजा, एका फटक्यात गरीबी सिंपर्लीस तर पुढचे िर्ीि 

काम करारे् लागेल.. लोकािंच्या अपेिा र्ाढतील आनण तसे तुझ्या र्ागण्यािेच िोत 

आि.े आज जी अर्स्था झाली आि ेत्यास तूच जबाबदार आिसे. समस्या असणारच. 

माणूस आि ेनतथ ेसमस्या आिते. माणूस आि ेनतथे आज एक तर उद्या दसुरी समस्या 

रािणार आि.े तर साध्या समस्या पुरर्ूि र्ापर. कठीण समस्या असतात त्या थोड्या 

थोड्या सोडर्. सोप्या असतात त्या कठीण भासर्िू सोडर्. जया गोष्टीची उत्तरे असतील 

त्यार्र प्रश्न तयार कर. त्यारे्ळी आधाररत समस्या तयार कर. त्या समस्यािंचा प्रसार 

आनण प्रचार सगळीकड ेकर. अस े केल्यािे काय िोते? प्रजा भािंबारू्ि जाते. मग ती 

समस्या सोडर्ूि दाखर्. असे केल्यास तुझी लोकनप्रयता र्ाढेल." 

"आपण म्िणता त्यात तथ्य र्ाटते राजगुरूजी.." 

"ऐक राजि. आता यापुढील मित्र्ाची गोष्ट. ती अशी की प्रजेची सर्य बदलूि 

टाक. सब चलता ि ैची सर्य लार्. प्रत्येक गोष्टीत जे आि ेते खूप आि ेआनण आपल्या 

सुदरै्ािे असला राजा नमळाल्यािे आपल्या िशीबात आले आि ेअशी खात्री पटर्ूि द.े 

प्रश्न पाडूि घेण्याची प्रजेची िमता कमी झाली की तू निर्ेधतेिे राजय करू शकशील." 

"राजगुरू, आपले मागवदशवि योग्यच आि.े पण सब चलता ि ैव्रताबद्दल अजूि 

नर्स्तारािे सािंनगतलेत तर.." 

"ऐक. सिंत मिंडळीस िाताशी घे. ठेनर्ले अििंते तैसेनच रिार्े िा लोकािंचा बाणा 

बिार्यास िर्ा. सिंतािंच्या र्ाणीचा अथव कािी असो, आपल्या फायद्यासाठी र्ापरूि घ.े 

जास्त नर्चार ि करणे. राजय आि ेते तसे स्र्ीकारणे. प्रश्न नर्चारण्याची प्रजेस र्ाईट 

सर्य ि लागू दणेे. या आनण अशा सर्यी र्रपासूि खालपयांत नझरप ूदते. िा र्सा 

अत्यिंत मित्र्ाचा आनण फलदायी असा र्सा आि.े यात तुझ ेकल्याण आिचे. प्रजेसिी 

त्यात त्यािंचे कल्याण असल्याचे पटर्ूि दतेा यार्यास िर्.े ककिं बहुिा एकदा का या 

व्रताची सर्य लार्लीस की प्रजाच स्र्तः असा नर्चार करू शकेल. सब चलता ि ैव्रतािे 

काय िोते? प्रश्न पडणे बिंद िोते. आि ेत्याहूििी आपली अर्स्था र्ाईट िोऊ शकते याचे 

भाि येते. या अर्स्थेस जबाबदार असल्याबद्दल राजाबद्दल कृतज्ञता दाटूि येते. अस ेि े

बहुगुणी व्रत तू कर." 
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"राजगुरूजी, ि ेव्रत दकती र्र्े करार्े?" 

"राजि, राजयकत्यावस ि ेव्रत आयुष्यभर करारे् लागते. दर पाच र्र्ाांिी िव्यािे 

र्सा घ्यार्ा. दर पाच र्र्ाांिी जुन्वया व्रताची सािंगता करार्ी. या व्रताची सािंगता कशी 

करार्ी? पिंचर्र्र्वय निर्डणूक उत्सर्ािे करार्ी. त्यारे्ळी प्रजाजिािंस उदार िस्ते 

दािधमव करार्ा. पुढील पाच र्र्ाांच्या उज्ज्र्ल भनर्ष्याची ग्र्ािी द्यार्ी. आनण िव्यािे 

िचे व्रत पुढ ेचालर्ार्े" 

 

राजगुरूिं च्या झणझणीत अिंजिािे राजा जागृत झाला. त्यािे 'सब चलता ि'ै चे 

व्रत घेतल.े आपल्या मिंनत्रगणािंस ददल.े आपल्या प्रजेस घ्यार्यास लार्ल.े आता प्रजेस 

दोि घास कमी नमळाल ेतरी चालू लागल.े प्रजेत सुख समाधािाची र्ाढ झाली. या 

सुखाबद्दल राजाच्या गुणगायिात तल्लीि झाली.  

सब चलता ि ैि ेव्रत जस ेराजास पार्ले, प्रजेस फळले तस ेतुम्िा आम्िािंस फळो 

िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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२  

राजब्राह्मणाची किाणी 

 

ऐका भ्रष्टाचारा तुमची किाणी. 

आटपाट िगर िोते. नतकड ेएक गरीब ब्राह्मण रािात िोता. तो रोज काय करी. 

सकाळी उठूि कामाला जाई. दरे्ळात दरे्ाची पूजा करी. भक्तीभार्ािे िमस्कार करूि 

पुढच्या कामाला लागे. रोज त्याचा िाच ददिक्रम असे. दरे्ळातल्या आपल्या तुटपुिंजया 

उत्पन्नात तो आपल ेघर चालर्ी. त्यात कािी प ैपैसा असे.. कािी फळे असत. कािी 

नशधा नमळे. धार्मवक उत्सर्ािंच्या ददर्शी कािी मेर्ा नमठाई नमळे. श्रार्ण मनििा 

ब्राह्मणास आर्ड.े त्यात लोक भक्तीभार्ािे दाि करीत. असे असले तरी त्याचे उत्पन्न 

घर चालर्ण्यास  तोकड ेपड.े त्याची पत्ी रोज त्याच्या मागे लागे.. शेजारणीकड ेआि े

तसले शीतकपाट आणा. म्िणजे रोज दधू आनण पजेुत नमळालेला नशधा साठर्ूि ठेर्ता 

येईल. ब्राह्मण र्रकरणी म्िणे, ठेनर्ल ेअििंते तैसेनच रिार्े. त्याच्या पत्ीस ते पटल ेतर 

िा? ब्राह्मणास नतचे म्िणणे पटत िोते पण त्यासाठी लागणाऱ्या पैशाअडक्याची लचिंता 

त्याला सतार्ी. शेर्टी सारी सोंगे आणता येतील पण पैशाचे सोंग कुठूि आणणार? या 

शीतकपाटार्रूि िर्राबायकोत रोज गरमागरमी िोऊ लागली. ब्राह्मण म्िणायचा 

मिाशी.. निचे चूक िािी.. सगळयािंकड े सारे कािी आि.े. कुणी शीतकपाटाची ऐट 

दाखर्तो तर कुणी नचत्र े ददसणाऱ्या टेनलन्िजि िार्ाच्या यिंत्राची. ब्राह्मणाकड ेऐट 

दाखर्ार्यास िोते ते काय त्याच्याकडील शेंडीखरेीज?  

िोता िोता काय झाले.. ददर्स पुढ ेसरत िोते. त्यातूि भािंडणे र्ाढत िोती. 

ब्राह्मणास मागव कािी ददसत ि्िता. तो आनण त्याचे दरे्स्थाि. त्यातूि मिागाईच्या 

माऱ्यापुढे कमी पडणारी नमळकत. गरीब ब्राह्मण शेर्टपयांत गरीबच रािणार अस े

र्ाटत िोते त्याला. िािी म्िणायला िाताशी एक मुलगा िोता त्याचा. तो आता तरूण 

झालेला. त्याच्यार्र ब्राह्मणाच्या आशा रटकूि िोत्या. आपल्या मुलािे व्यर्साय पुढ े

िेऊि पािंग फेडार्ेत अस ेब्राह्मणास र्ाटले तर त्यात कािी चूक ि्िते.  
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मुलगा त्याचा जात्याच हुशार िोता. त्याला आजूबाजूच्या जगाची चािंगली 

जाण िोती. आपल्या र्डलािंबरोबर पूजापाठ करतािा तो आजूबाजूची दनुिया निरखूि 

पाित अस.े दनुियादारी त्याला लर्करच ध्यािात येऊ लागली. िलाखीतूि बािरे 

येण्यास कािी केल ेपानिजे एर्ढे ध्यािात आल्यार्र त्यािे त्याबद्दल नर्चार सुरू केला. 

िातपाय िलर्ण ेसरुू केले.  

त्यार्र त्यािे एका धिाढ्य आनण त्यामुळे राजदरबारी माि असलले्या एका 

शेटजीकड ेनर्चारणा केली. या िलाखीर्र उपाय असल्यास तो सािंगा. शेटजी म्िणाले, 

"उपाय आि ेपण तुला रे र्सा कशाला िर्ा? उतशील मातशील घेतला र्सा टाकूि 

दशेील." मलुगा िात जोडूि  म्िणाला , "िािी, िािी, उतणार िािी मातणार िािी 

घेतला र्सा टाकणार िािी. जो काय उपाय असेल तो तुम्िी मला सािंगा." यार्र 

शेटजीिे उपाय त्याच्या कािात सािंनगतला. "तू राज ब्राह्मण बिल्यास धिाची ददात 

पडणार िािी" अस ेसािंगूि त्याची बोळर्ण केली. शटेजीच्या सल्यािुसार मलुािे ते 

मिार्र घेतल.े  

राजब्राह्मण बिणे िचे त्याचे आता जीर्ि ध्येय ठरले. िळूिळू त्याला कळल े

की राजदरबारात सामार्ूि जाणे मुनश्कल आि.े पण अशक्य िािी. तेथ ेपोिोचण्यास 

काशीच्या नर्द्यागुरूकुलातूि पदर्ी घ्यार्ी लागते ि ेिी समजल ेआनण त्यािे निश्वास 

टाकला. मुलगा हुशार िोता. आपल्या नशल्लकीतूि कािी ददडक्या खचूवि त्यािे कािी 

ददर्सािंतच पदर्ी नमळर्ली. मग त्यािे काय केले. पदर्ी घेऊि तो राजदरबारात 

पोिोचला. तेथील र्ातार्रणात तो िर्खा िोता. त्यामुळे त्याला कोठे जारे् कळेिा. 

त्या उच्चभ्रू लोकािंत कोणी त्याला नर्चारेिा. ते्िा िातात पदर्ीची भेंडोळी घेऊि तो 

दरबाराबािरे रडत बसला. त्याच्याकड े ते्िा प्रधािाचे ध्याि गेले. त्यािे नर्चारले, 

"का रे बाबा, का बरे रडतो आिसे?" त्यार्र त्यािे आपली किाणी कथि केली. प्रधािास 

त्याची दया आली. दरबारात राजब्राह्मण िोतेच पण त्यात जयादा ब्राह्मण नियुक्ती 

करण्यास प्रधाि तयार झाला. राजाचे राजय अनतशय मिाि िोते. तेथे साऱ्या सुखसोयी 

िोत्या. त्यामुळे अजूि कािी िजार मोिोरा खचूवि तेथे गरीब ब्राह्मणपुत्रास राज 

ब्राह्मणाची िोकरी प्राप्त झाली.  

गरीब ब्राह्मणाची दशा पालटली. राजब्राह्मण म्िणूि मलुगा भरपूर कमाई करू 

लागला. त्याच्या िव्या गृिात त्यािे शीतकपाट आणले.. टी्िीची सोय केली.. 



 
P

ag
e2

1
 

चारचाकी र्ाििाची व्यर्स्था केली. काशी मधील दाि आनण दरबारी अनधकाऱ्यािंिा 

ददलेल्या दािामुळेच ि े शक्य झाल.े याची जाण ठेर्ूि मुलािे आपल्या दे् िाऱ्यात 

पैशाची प्रनतष्ठापिा करूि रोज त्याची मिोभारे् पूजा करू लागला. कुणी त्यास धुरिंधर 

म्िणे तर कुणी लक्ष्मीधर. जया लक्ष्मीमुळे त्याची उन्नती झाली नतचा तो सदरै् ऋणी 

रानिला. उतला िािी मातला िािी.. घेतला र्सा टाकला िािी. नित्यिेमािे तो 

भ्रष्टासुराची सेर्ा करू लागला. त्यातूिच त्याचे ददि पालटले. भ्रष्टासरु त्याला जसा 

पार्ला तसा तुम्िाला आम्िाला पार्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ 

सिंपूणव.  
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३  

निर्डणकूदरे्ाची किाणी 

 

ऐका निर्डणूक दरे्ा तुमची किाणी. आटपाट िगर िोते. नतथे एक भीमसेि 

राजा राजय करीत िोता. राजा स्र्तः खाऊि नपऊि सुखी िोता. प्रजेला त्याची सर्य 

झाली िोती. त्यामुळे प्रजेला त्याच्याबद्दल कािी बरेर्ाईट र्ाटत िसे. अस ेअसल ेतरी 

राजा सिंर्ेदिशील िोता. त्यािे आजूबाजूच्या राजयात िजर टाकली. जर्ळील एका 

राजयात एक निर्डणूक िार्ाचा उत्सर् नियनमत िोतािा त्याला ददसला. ह्या उत्सर्ात 

काय िोते.. प्रजा मिोभार्े सामील िोते. राजाला आपल्या पसिंतीचे मत दतेे. राजयातील 

झाडूि सारी जिता राजाला डोक्यार्र घेते. िा उत्सर् अनतरम्य आि ेअस ेराजाला 

र्ाटले. मग त्यािे आपल्या प्रधािजीस बोलार्ले. प्रधािास सािंनगतले,  "िा उत्सर् 

आपल्या राजयात साजरा करण्याची तयारी करा." प्रधािािे िोय म्िटल ेआनण तयारीस 

लागला.  

"निर्डणूक म्िटली म्िणजे दोि तरी उमेदर्ार िर्ेत मिाराज," कािी 

ददर्सािंतच त्या उत्सर्ाची मानिती काढूि प्रधािजी बोलल ेते्िा मिाराजािंिा कािी 

कळले िािी. त्यार्र शेजारील राजयातूि एका ऋलर्िंिा पाचारण करण्यात आले. ऋर्ी 

म्िणाले, "ऐक. िा उत्सर् ददसार्यास चािंगला आि.े पण थोडा चैिीचा आि.े आनण 

तुझ्या शािंतपणे चाललले्या राजगादीसाठी िा साजरा करण ेटाळ." 

मिाराज म्िणाले, "िािी मुनिर्र. आम्िी आमची प्रजा आम्िाला कस ेमत दतेे 

ि ेपािण्यास उत्सकु आिोत. ते्िा िा उत्सर् िोईलच. फक्त तो काय नि कसा ते तुम्िी 

मला सािंगा." यार्र ऋर्ी िसल ेनि म्िणाले, "राजा तुला रे िा र्सा कशाला िर्ा? 

उतशील मातशील घेतला र्सा टाकूि दशेील." राजा म्िणाला, "िािी मुनिर्र, उतणार 

िािी मातणार िािी घेतला र्सा टाकणार िािी." 

मग ऋलर्िंिी राजाला निर्डणूकीचे व्रत आनण त्याची मिती सािंनगतली. आनण 

ह्या व्रतास जरा सािंभाळूिच करण्याचीिी सूचिा केली. राजािे उत्सर् पार पडतेोर्र 

ऋलर्िंिा आपल्या दशेात सन्वमािािे ठेर्ूि घेतल.े  
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राजािे सारे समजूििी निर्डणूक उत्सर्ाचा घाट घातला. दसुरा उमेदर्ार 

िर्ा म्िणूि आपल्याच सिेापतींसच उभे केल.े  

"आता निर्डणूकीचा प्रचार करार्ा लागेल" अस ेऋर्ी म्िणाले. राजाला िा 

प्रचार काय ि ेसािंगतािा ऋर्ी म्िणाले, "राजा िा तुझा जो प्रनतस्पधी आि.े." 

"म्िणजे सेिापती?" 

"िोय राजा!" 

"पण आजर्र ते आमची आज्ञा पाळत आले आिते.." 

"असतील.. पण आता जोर्र तुम्िी लजिंकत िािीत तोर्र दोघे एकाच 

पातळीर्र आिात. तर तुम्िी तुमच्या प्रनतस्पधी उमेदर्ाराहूि चािंगले कसे ि ेसमजारू्ि 

सािंगणे म्िणजे प्रचार." 

"पण सेिापती तर चािंगलेच आिते.." 

"राजा.. िीच चूक आि.े तुमचा प्रनतस्पधी चािंगला कधीच िसतो.. त्याचे र्ाईट 

गुण शोधा.. िसतील तर नचटकर्ा.. त्याची बदिामी करा.. आनण त्याहूि स्र्तः दकती 

चािंगले ि ेदाखर्ूि द्या." 

"पण मुनिर्र.." 

"राजा, तू िा र्सा घेतला आिसे आता परतीची सोय िािी." 

'पण एक प्रश्न नर्चारू मुनिर्र..आमच्या नर्रूध्द आम्िीच उभ े केलेल े

सेिापती.. ते िी असलेच कािी करू शकतात की िािी?" 

"राजि.. िी ह्या उत्सर्ाची मजा आि.े आता शािंतपणे मी सािंगतो ते तू ऐक." 

"सािंगारे् मुनिर्र.." 
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"राजा, निर्डणूक िी उडदामाजी काळे गोरे करणारी असते. त्यात तुला गोरे 

्िायचे असल्यास दसुऱ्यास काळे बिर्ार्ेच लागेल. ते्िा ते करण्याची तयारी सुरू 

कर. सेिापती दकती नभत्रे ककिं र्ा पळपुटे आिते याच्या खऱ्या खोट्या किाण्या 

पसरर्ण्याची व्यर्स्था कर. आनण..एक गोष्ट ऐकूि ठेर्. यात तू िरलास तर तुझ्याजागी 

तुझा सेिापती राजा बिेल. आनण तू सामान्वय सेर्क िोशील.." 

"मुनिर्र ि ेफार भयिंकर आि.े आम्िी या लसिंिासिाहूि र्ेगळे कस ेराहू शकू?" 

"राजा, िा नर्चार आधी करार्यास िर्ा िोतास. आता र्ेळ निघूि गेली 

आि.े." 

"याचा अथव..? जिता सिेापतींस निर्डू शकते? आम्िाला सोडूि?" 

"राजा.. आता अजूि शािंतपणे ऐक. ि घाबरता. अशी एक गोष्ट सािंग जी 

तुझ्याकड ेआि ेपण सेिापती कड ेिािी?" 

राजा नर्चारात पडला.. 

"ऐक. ि े लसिंिासि. म्िणजे सत्ता आनण तुझ्याकडचा पैसा. दनुिया झुकती ि ै

झुकािेर्ाला चानिए या ब्रीदार्र चालते ती निर्डणूक ि ेध्यािात ठेर्!  कोणास कािी 

तर कोणास कािी र्ाटत जा. त्याची जिंगी जानिरात करत जा आनण मग बघ. तुझा 

पाडार् िोणे अशक्य.." 

"या साऱ्यास मुनिर्र पशैािंची गरज लागेल.." 

"हुशार आिसे राजा! आता कळल ेतुला. िचे ते या उत्सर्ाचे ममव..  पशैािंच्या 

बळार्र तू लोकनप्रय र् लोकमान्वय राजा िोऊ शकतोस. ते्िा आता यार्ेळी निभारू्ि 

जाशील कारण सेिापतीस ि ेसारे ठाऊक िािी. पण पुन्विा कधी िा उत्सर् मािंडशील 

तर पुरेसा धिसिंचय करूि ठेर्.." 

"पुरेसा म्िणजे?" 
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"राजा.. धि कोठूििी आले तरी ते धिच असते. ते्िा प्रजेकडूि न्वयाय्य 

अन्वयाय्य मागाविे ककिं र्ा लुबाडूि ओरबाडूि धि जमा कर..आनण दकतीिी धि असो ते 

अपुरेच असते ििेी लिात ठेर्." 

"िा भ्रष्टाचार िोईल मुनिर्र.." 

"िोय.. आिचे. पण सािंप्रत नस्थतीत राजयाच्या भल्यासाठी तुझी गरज आि ेि े

आधी स्र्तः समजूि आनण स्र्तःस पटर्ूि घे. त्यािुसार ि ेसारे प्रजेच्याच भल्यासाठी. 

राजयाचे भल ेकरण्यासाठीच  कुठल्यािी भल्याबुऱ्या मागाविे धिसिंचय कर.." 

"याचा अथव मुनिर्र.. निर्डणूकीिे भ्रष्टाचार र्ाढतो?" 

"राजा.. आता तुला कळले ि.े िा निर्डणूकदरे्ाचा जागर आनण उत्सर् आि.े 

िी भ्रष्टाचाराची गिंगोत्री आि.े." 

"याचा अथव मुनिर्र िी राजेशािीच योग्य आि?े" 

"राजा.. तू िर्ा तसा अथव काढू शकतोस.. पण लिात घे.. उद्या 

सामान्वयानतसामान्वय सदु्धा या लसिंिासिार्र बस ूशकतो.. आनण दसुऱ्यास त्या पदार्रूि 

घालर्ू शकतो.." 

"मुनिर्र, माझे डोके चक्रार्ले आि.े. ि े योग्य की अयोग्य कािीच कळत 

िािी.." 

"राजि.. एकच समजूि घे. कुठलािी धमव र्ाईट असतो का? त्याचे अिुयायी 

धमावचा मूळ उद्देश नर्सरूि आपल्याला िर्ा तसा अथव काढतात.. तसेच ि े आि.े 

अिुयायी जस े धमावतील बाबींचा सोयीस्कर अथव लारू्ि घेतात तसेच निर्डणूकीत 

िोते.." "याचा अथव निर्डणूक र्ाईट िािी.." 

"अथावत.. राजा राजय चालर्ण्यासाठी कोण लायक ि ेनिर्डणूकच ठरर् ूशकते. 

आता एर्ढे प्रबोधि परेु. निर्डणूक तोंडार्र आि.े. कामाला लाग. गाफील राहू 

िकोस.." 
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"िोय मुनिर्र.. या उत्सर्ाची गिंमत ती लजिंकण्यात आि.े. येि केि 

प्रकारेण..  एर्ढे कळले मला.. आता मी सेिापतींिा दरू मोनिमेर्र पाठर्ूि दतेो.. 

त्यासाठी आमचे शेजारी राजे आिते नर्नचत्रर्ीयव त्यािंच्याशी सिंधाि सािंधतो आनण 

आमच्यार्र आक्रमण करण्यास सािंगतो. ते झाले की सेिापती मोनिमेर्र निघूि जातील 

म्िणजे आम्िी प्रचारास मोकळे. आम्िी आमचे थोडचे सैन्वय पाठर् ूआनण दारूगोळा नि 

ित्यारे पाठर्तािा िात आखडता घेऊ म्िणजे ते िरण्याची खात्री.. आनण निर्डणूक 

लजिंकल्यार्र आम्िी युद्धाच्या कारणार्रूि कर र्ाढरू्ि नतजोरीत भर घाल ूशकू.. एका 

दगडात तीि पिी मारू आम्िी! तोर्र कािी करसर्लती जािीर करूि टाकू. आनण 

त्याच्या जानिराती जागोजागी लारू्ि टाकू." 

"राजा तू अनत हुशार आिसे.. मला िािी र्ाटत यापुढ े माझी तुला गरज 

लागेल." 

असे म्िणूि मुनिर्रािंिी आपल्या राजयात प्रयाण केले.  

इकड े राजािे निर्डणूक दरे्ाची मिोभारे् साग्रसिंगीत पूजा केली. सेिापती 

िरूि परत आले. मिाराजािंिी मोठ्या फरकािे निर्डणूक लजिंकली. आनण खूर् िोऊि 

ते  लसिंिासिार्र नर्राजमाि झाले.  

जसा निर्डणूक दरे् मिाराजािंिा प्रसन्न झाला तसा तुम्िा आम्िाला िोर्ो िी 

साठा  उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  
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४  

उद्योजक मोरेश्वराची किाणी 

 

ऐका मोरेश्वरा तुमची किाणी..आटपाट िगर िोते. त्या िगरात एक मोरू 

रािात िोता. मोरूला सारे शेख मिंिमदी मोरू म्िणत असत. रोज रोज तो काय करी? 

ददर्साढर्ळया स्र्पे्न पािात दफरण ेककिं र्ा एका जागी बसूि रािण ेिा त्याचा ददिक्रम 

असे. असा तो ददर्ास्र्पे्न पािात भटकत बस.े. त्यामुळे काय िोई? रोजच त्याला घरी 

येण्यास उशीर िोई. आनण त्याची बायको र्ैतागूि जाई.  

आजिी काय झाले? मोरू कचेरीतूि सुटल्याििंतर असाच बसूि स्र्प्न पािात 

िोता. त्यामुळे काय झाले? त्याला निघायला उशीर झाला. िेिमीप्रमाण ेत्याची भायाव 

त्याची र्ाट पाहूि किं टाळली. िेिमीप्रमाणेच उशीरािे मोरू उशीरा घरात नशरला. मग 

िेिमीप्रमाणेच नतिे त्याच्याकड े 'खाऊ की नगळू' अशा िजरेिे बनघतल.े मोरूच्या 

असल्या स्र्प्नािंचे काय करारे् नतला िेिमीप्रमाणचे कािी कळेिा.  तशी ती जात्याच 

सुगरण िोती. िाताला नतच्या चर् िोती. नतच्या िातचा स्र्यिंपाक खाऊि मोरू तृप्त 

िोत अस.े आनण ती रागात असली की आणखीिच चािंगला स्र्यिंपाक करते अस ेत्याला 

र्ाटत असे. िातपाय धुर्ूि तो पाटार्र बसला. मग नतिे मग काय केले? बाजूला 

तािंब्याभर पाणी ठेर्ल.े कािंदा फोडूि मध्य ेठेर्ला. बाजूला एक निरर्ी नमरची ठेर्ली. 

ताटामध्ये नपठल े भाताचे जेर्ण र्ाढल.े िुसत्या त्याच्या गिंधािेच मोरूची भूक 

चाळर्ली. मग मोरूिे काय केले? जेर्णार्र तार् मारला. पोटभर तो चापूि जेर्ला. 

ताटामध्ये िात धुतल.े 'अन्नदात्री सखुी भर्' असा मिोमि आशीर्ावद ददला. पोट 

भरल्यािे काय झाले? उदरभरणाििंतर त्याची  िेिमीप्रमाणेच गत झाली. नर्चार 

करतकरत स्र्पे्न पािात मोरूचा डोळा लागला. आनण तो बसल्याबसल्याच स्र्प्नात 

रिंगला.  
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स्र्प्नात तो एका िॉटेलचा मालक बिला. 'खाऊ आनण नगळू िुधाशािंनत गृि' 

त्याच्या त्या िॉटेलचे िार् िोते. समोर नगऱ्िाईकािंची गदी. मोरू गल्ल्यार्र बसललेा. 

आजूबाजूच्या टेबलािंर्र र्ेटर पोरे खािंद्यार्र फडके घेऊि दफरत आिते. नगऱ्िाईके ऑडवर 

दतेािते. मेन्वयू काडावर्र त्याच्या बायकोच्या खास पदाथावची यादी. आनण 

मान्वयर्रािंकडूि प्रेरणा घेऊि काढलेल्या िॉटेलच्या मेन्वयूकाडावत भूखिंडाचे श्रीखिंड, 

पाठीचे नधरड,े चापट पोळी, बोलाचा भात नि बोलानच कढी, धम्मक लाडू असल े

िामकरण केलेल.े बािरे तुिंबळ गदी. बसायला जागा नमळण्यासाठी. गल्ल्यार्र तो पैस े

फटाफट मोजूि आतल्या स्टीलच्या र्ाट्यािंत टाकतो आि.े र्टेर ओरडूि सािंगतािते.. 

पिंचर्ीसृप्ये.. तीसृप्ये.. मोरू बिंद े रुपये र्ाजर्ूि पैसे गोळा करतोय. पाठीमागे एका 

उघड्याबिंब स्र्ामीजींचा फोटो. त्यािंिा िमस्कार करतोय तो. त्याची बायको त्याच्याकड े

कौतुकािे पाितेय. स्र्प्नातिी त्याला गुदगुल्या िोऊ लागल्या.  

मग स्र्प्नाच्या पुढच्या भागात त्यािे पुढची प्रगती केली िोती. त्याचे ते िॉटेल 

तुडिंब गदीत सुरू िोते. एक मराठी उद्योजक म्िणिू त्याचे सगळीकड ेकौतुक िोत िोते. 

एका मागोमाग त्याचे सत्कार िोत िोते. तो एक आदशव कसा आि,े तरूणािंिी त्याचा 

आदशव कसा ठेर्ार्ा याची चचाव सुरू िोती. एक यशस्र्ी उद्योजक म्िणूि टी्िीर्रच्या 

मुलाखतीत तो कशाप्रकारे र्र आला याचे रसभरीत र्णवि करीत िोता.  

आपल्या िॉटेलचे िार् प्रथम सुचले, त्यातूि मग िॉटेल काढल,े प्रत्येक यशस्र्ी 

पुरुर्ामागे एक स्त्री असते त्याप्रमाणे आपल्या बायकोची खाऊ की नगळू िजर यशाचा 

पाया कशी बिली याचे निरूपण तो रसाळ भार्ेत करत िोता. इकड े टी्िीर्रची 

निर्ेददका त्याच्याकड ेकौतुकभरीत िजरेिे पािात िोती तर घरी त्याची बायको.  

या कौतुकािे काय झाले? त्यामुळे त्याला आत्मचररत्र नलनिण्याची प्ररेणा 

नमळाली. इथ ेदखेील आधी िार् सुचले त्याला आत्मचररत्राचे ’नपठलिं भात आनण मी!' 

आत्मचररत्र म्िणजे पुढच्या नपढीस मागवदशवक दस्तऐर्ज ठरेल. त्यातूि प्रेररत िोऊि 

मिाराष्ट्रात उद्योजकािंच्या फौजा तयार िोतील. ते्िा राष्ट्रकल्याणासाठी ि ेनलिायलाच 

िर्े. अस ेम्िणूि तो पेि नि कागद घेऊि सरसारू्ि बसला. पेिािे पनिला श्री काढला 

त्यािे. आता ते नलिायला दकतीसा र्ेळ लागणार? आता पुढ ेकाय िोईल?  पुढच्या 
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भागातल्या स्र्प्नात ते बसे्ट सलेर पुस्तक िोईल. आनण यशस्र्ी लेखक म्िणूि त्याचा 

सत्कार िोईल. सगळयामागे कौतुकािे पािात त्याची बायको उभी रानिल.  

 

इतक्यात काय झाले?  त्याच्या कािार्र तो नचरपररनचत आर्ाज आला. 

त्याची ती  स्र्प्नात कौतुकािे पािणारी बायकॊ त्याच्याकड ॆत्याच खाऊ की नगळू िजरेिे 

बघत त्यास उठर्त िोती. भायाव म्िणाली, "बसल्याबसल्या पेंगू िका नि स्र्प्न तर 

मुळीच पाहू िका. उठा आनण पलिंगार्र पसरा िातपाय." 

मग मोरूला उठारे्च लागले. मोरूचे स्र्प्न भिंग पार्ले. मोरू उठूि पलिंगार्र 

निजला. पण ते स्र्प्न भिंगल े ते भिंगलेच. त्यामुळे त्याचा मिाराष्ट्रदशे एका मोठ्या 

उद्योजकाला मुकला.  

त्याचे स्र्प्न भिंगले तसे तुमचे आमचे ि भिंगो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा 

उत्तरी सुफळ सिंपूणव.  
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५  

गुलाबरार्ािंची किाणी 

 

ऐका गुलाबरार् तुमची किाणी.  

आटपाट िगर िोते. त्या िगराच्या जर्ळ एक छोटेस ेफुलराजय िार्ाचे गार् 

िोते. नतकड ेसगळीकड ेफुलािंचेच राजय िोते. चोनिकड ेफुलेच फुल.े रिंगीबेरिंगी. छोटी 

नि मोठी. सुगिंधी नि नबिर्ासाची. कािी अनत सुिंदर तर कािी रािटी. फुलािंच्या राजयात 

सारीच फुल ेअसली तरी त्यात गुलाबरार् काटेंचे मोठे प्रस्थ िोते. गुलाबराजा आपल्या 

रिंगीबेरिंगी पाकळया नमटत नि  उमलत राजय करीत असे. सर्व त्याच्या रिंग, रूप आनण 

गिंधाचा आदर करीत.  

 

िोता िोता काय झाले? आिंग्ल दशे िामक दरूच्या प्रदशेातूि कुणी शेक्सनपयर 

िामक लखेकू िोते. त्या लेखकूिे जािीर केल.े ते असे की माणूस गौण िािी. त्याचे िार् 

गौण आि.े असे असतािा गुलाबास गुलाब ि म्िटल ेतरी तो गुलाबच रािील. आनण 

त्याच्या उलट अन्वय कोणास गुलाब म्िटल्यािे तो गुलाब िोणार िािी.  

 

फुलराजयार्र नि  गुलाबरार्ार्रिी हुकुमत चालर्णारा एक जाणता राजा 

िोता. त्यास शेक्सनपयरची गोष्ट पटली. एक प्रागनतक सामानजक धोरण म्िणूि त्यािे 

ते अिंमलात आणण्याचा घाट घातला. प्रागनतक राजयात जात, पात, पिंथ, धमव जस ेगौण 

तसेच िार्िी गौण मािल ेजाऊ लागल ेआनण ते राजय अजूिच र्ेगािे प्रगतीपथार्र 

मागवक्रमण करू लागले. 

 

पुढे बघता बघता काय झाले? फुलराजयात गुलाबरार्ािंसारख ेददसणारे डनेलया 

िार्ाचे फूल िोते. त्या फुलाचे रिंग अनत आकर्वक िोते. मूळ गुलाबरार्ािंशी स्पधाव 
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करण्याची सिंधी डनेलयाला ददसली आनण ती साधण्याकररता त्यािे राजाच्या आदशेाचा 

र्ापर करण्याचे ठरर्ल.े  

मग डनेलयािे काय केले? सरकारी कचेरीत जाऊि आपले िार् बदलूि घतेले. 

मूळ डनेलया आता गलुाबरार् ताटे िार्ािे ओळखला जाऊ लागला.  

कािी ददर्सािंतच लोक गोंधळूि जाऊ लागले. मूळ मिंद अि मधुर सुर्ासाचे 

गुलाबरार् काटे आनण गडदरिंगी पण नबि र्ासाचे गुलाबरार् ताटे. ताटेंिी परदशेातूि 

'रोझ' सुगिंधी फर्ारा मागर्ला. तो फर्ारूि रोज ते उभे राहू लागल.े लोक आता 

अनधकच गोंधळल.े दोघािंपैकी खरे राजे कोण? फुलराजयातील जिता अजूिच सिंभ्रमात 

पडली.  

बघता बघता काय झाल?े मूळ गुलाबरार् काटे मागे पडल.े िर्ीि गुलाबरार् 

ताटे जास्त प्रनसद्ध पार्ले. बाकी फुल े त्यािंचा आदशे मािू लागली. मळू गुलाबरार् 

उपभोगशून्वय स्र्ामी िोते. िर्ीि ताटे उपयोगशून्वय स्र्ामी बिूि रानिले. ताटेंच्या 

गुलछबूपणापुढे खऱ्या गुलाबरार्ािंची मात्रा चालिेा.  

 

मूळ गुलाबरार् त्यामुळे बेचैि झाले.  

गुलाबरार्ािंिी नर्चार केला. ि ेअसे का झाले? आपल्या मूळ राजेपदास कुणी 

धक्का का द्यार्ा? ते शेर्टी आपल्या राजाकड,े म्िणजे जाणत्या राजाकड ेगेले. आपली 

कथा कथि करूि म्िणाले, "राजा, राजा ि ेअसे का ्िार्े? मी काय केल ेअसता मला 

पूर्व पदार्र येता येईल? कशामुळे पद प्रनतष्ठा परत नमळेल?" राजा म्िणाला, "ती लचिंता 

तू माझ्यार्र सोड. मी सारे कािी ठीक करीि. तू निधावस्त मिािे घरी जा." जाणत्या 

राजाच्या आश्वासिा ििंतर गुलाबरार् आििंदािे घरी आल.े 

 

इकड ेजाणत्या राजािे काय केले? गुलकिं दास राजयाची अनधकृत स्र्ीट नडश 

म्िणूि घोनर्त केल.े गुलकिं द सािंधेदखुी या नर्कारार्र उपयुक्त असल्याचे सिंशोधि 
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करर्ूि घेतल.े सािंधेदखुीचा िुसता उपचारच िािी तर प्रनतबिंध सदु्धा गुलकिं दामुळे िोतो 

ि ेसाऱ्यािंिा समजर्ण्यात येऊ लागल.े आता गुलकिं दासाठी खऱ्याखुऱ्या गुलाबरार्ािंचा 

भार् परत र्धारला. त्यािंिी मिोमि जाणत्या राजयास धन्वयर्ाद ददले. आनण 

ते  आििंदात राहू लागल.े  

 

त्यामुळे काय झाले? इकड े गुलाबरार् ताटे सिंकटात सापडल.े त्यािंचा भार् 

घसरला. जी जिता त्यािंच्यापुढे गोंडा घोळीत असे तीच आता ढुिंकूि पानििाशी झाली. 

गुलाबरार् ताटेंिा िा धक्का सिि िोईिा. काय करार्े या नर्चारात ते पडले. राजयातील 

कोणत्यािी समस्येर्र तोडगा राजाकडचे नमळत असे. ते्िा शेर्टी तेिी जाणत्या 

राजाच्याच दरबारात पोिोचले. राजाला मुजरा करूि आपल्या मिची व्यथा कथि 

करूि म्िणाल,े "ि ेराजि, तुम्िीच यातूि मागव दाखर्ा. गत र्भैर्ास परत कसे आणार् े

ि ेमला सािंगा." 

जाणता राजा सर्ाांचाच राजा िोता. गुलाबरार् जसे त्याचे, तसाच डनेलयापण 

त्याच्याच प्रजेचा भाग िोता. त्यामुळे डनेलया अथावत ताटेंची व्यथा ऐकूि तो स्र्तःच 

व्यनथत झाला.  

जाणत्या राजािे नर्चार केला. यातूि मागव काढार्यास िर्ा. राजा खपूच 

लचिंतीत अि व्यनथत झाला. त्याददर्शी त्याच्या स्र्प्नात एक ऋर्ी आले. त्यािंिा राजािे 

िदककत कथि करूि नर्चारले, "मुनिर्र, यार्र कािी उपाय असले तर तो मला सािंगा. 

ऋर्ी म्िणाल,े "राजि ह्या खोटेपणाची पाठराखण करण्याचे तू  ठरर्लेच आिसे तर 

कािी ि कािी प्रयोजि असणारच. ते ि सािंनगतलेस तरी चालले. पण खऱ्या 

गुलाबरार्ािंसाठी र्ापरलेला मागवच येथिेी उपयोगी पडले." असे म्िणूि ते ऋर्ी 

स्र्प्नातूि अिंतधावि पार्ले.  

राजाला मागव ददसला. ते्िा राजािे डनेलयाच्या पाकळयािंर्र सिंशोधि 

करण्याचा आदशे ददला. आनण एके ददर्शी िर्ीि सिंशोधि प्रनसद्ध करनर्ले. त्यात 

गुलकिं दात डनेलयाच्या पाकळया पिंचर्ीस टके्क टाकल्यास तो गुलकिं द मधमुेिार्र िी 

अनधक गुणकारी नसद्ध िोत िोता. या सिंशोधिा बरोबरच डनेलयाला सुद्धा पुि:श्च 
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मागणी आली. गुलाबरार् काटे आनण गुलाबरार् ताटे दोघेिी आििंदी झाले. आनण 

सुखासमाधािात राहू लागले.  

 

ऋर्ींिी राजास जसा मागव दाखर्ला तसा तुम्िािं आम्िािंलािी ददसो आनण 

जाणता राजा जसा दोघािंिा पार्ला तसा तुम्िािं आम्िासिी पार्ो िी साठा उत्तराची 

किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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६  

घेलाशटे नर्द्यापीठाची किाणी 

 

ऐका घेलाशटे नर्द्यापीठा तुमची किाणी.  

आटपाट िगरात चक्रमपरुातील चक्रमाददत्यािंचा दरबार त्या ददर्शी चक्राकार 

सजला िोता. सारे दरबारी चक्रार्ूि माि खाली घालूि बसल ेिोते आनण मिाराजािंच्या 

हुकुमािंिा कािात साठर्ूि ठेर्त िोते. प्रधािजी आपल्या टाळूर्र जीभ दफरर्त बसल े

िोते. मिाराज आज घशु्श्यात िोते.  

मिाराजािंची ती सर्यच तशी िोती. रागार्ल े की ते तोंडातूि फुस्स फुस्स 

आर्ाज करीत. पाठोपाठ प्रधािजींकड े रागपूणव कटाि टाकीत. सारे दरबारी 

मिाराजािंच्या रागास घाबरूि असल ेतरी प्रधािजीिा मिाराजािंच्या रागास प्रत्यि 

तोंड द्यार्े लागे. मग आपल्याच टाळूर्र जीभ दफरर्त तोंडचे पाणी पळू िये म्िणूि 

प्रयत् करीत बसत!  

 

मग आज अस े काय झाले? आजिी प्रसिंग बाकाच िोता. मिाराजािंच्या 

राजयातील नशिण सिंस्थािंच्याबद्दल म्िणजे त्या अनस्तत्र्ातच िसल्याबद्दल कािीबािी 

छापूि आलले ेशेजारील बकबकपुर राजयात. मिाराजािंिी आपल्या राजयात िी र्ृत्तपत्र 

छपाईची ब्याद दरूच ठेर्लेली. त्यामुळे तसे ते सुरनित कारभार करू शकत. पण 

आजूबाजूच्या राजयािंशी व्यर्िार तर िोई. कािी जणािंचे जाणे येण ेिोई. मग बातम्या 

इकडूि नतकड ेनि नतकडूि इकड ेजात. मानितीची दरे्ाणघेर्ाण जणू!  

 

मिाराजािंचे चाणक्य सािंगत, "राजा बाकी कशास घाबरू िकोस.. घाबरायचेच 

तर मानितीस घाबर! लोकनशिणास घाबर. नर्चारी जितेस घाबर!"  

आनण मिाराज तो सल्ला तिंतोतिंत पाळत! त्यामुळे आपल्या राजयात नशिण 

आनण नशिणसिंस्था यािंचा जास्त नर्कास त्यािंिी िोऊ ददला ि्िता. असे असल ेतरी या 
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गोष्टी उघडपणे मान्वय ि करण ेयास 'मुत्सद्देनगरीचे राजकारण' म्िणतात अस े त्याच 

चाणक्यािंिी त्यािंिा सािंनगतलेल!े चाणक्यच ते! त्यािंचे ऐकायलाच िर्े! तर सािंगायचे काय 

तर, मिाराज चाणक्यिीतीिे चालत.  

पण िा िर्ा अिर्ाल आला त्यात चक्रमपुरात एकिी दजेदार नशिणसिंस्था 

िसल्याचे आढळल.े खरेतर नशिणसिंस्थाच ि्िती तर दजाव कुठूि यार्ा नि दजेदार 

नशिण कस ेददल ेजाईल.. याचा नर्चारच त्या अिर्ालर्ाल्यािंिी केला ि्िता आनण 

तो छापणाऱ्या पेपरर्ाल्यािंिी दखेील. मिाराजािंचा या सर्ाांर्र राग िोता तो या अशा 

उथळपणा मुळेच! एकूणच ते नशिण काय, ि ेर्तवमािपत्रासारखे प्रकरण काय.. आपल्या 

राजयात िी नर्र्र्ल्ली र्ाढू िये याची दिता मिाराज घेत िोते. आजर्र त्यात ते 

यशस्र्ीिी झालेले ददसत िोते ि ेखरे. पण या िव्या अिर्ालार्र शेजारील राजयात 

चचाव िोऊ लागली. चक्रमपुरात सुनर्धािंची र्ािर्ा आनण त्या तुलिेत शेजारी बकबकपरु 

दकती सुखी ककिं र्ा बाजूच्या सखुपुरात कसे सखु ओसिंडूि र्ाितेय यार्र चचाव िोऊ 

लागल्या. उडत उडत या बातम्या आपल्या चक्रमपुरात पोिोचणारच ि ेचक्रमपुरच्या 

मिाराजािंिा कळायला र्ळे लागला िािी.  

 

मग त्यािंिी काय केले? त्यािंिी आपल्या नर्श्वासू चाणक्यािंिा बोलार्ल.े 

चक्रमपुरातील िी एक गिंमत िोती. मिाराजािंचे चाणक्य मिाराजािंचे मिकर्ड ेिोते. जे 

मिाराजािंस िर्े त ेत्यािंच्या मुखातूि बािरे पड.े त्यामुळेच ते चाणक्यपदी पोिोचले की 

आधीच त्यािंच्याकड े िा चाणक्यास जरूरी चाणािपणा िोता म्िणूि पोिोचले त्या 

पदार्र ि ेसािंगणे कठीण िोते.  

मिाराजािंिी नर्चारले, "या सद्य प्रश्नार्र तोडगा काय? ते तुम्िी मला सािंगा" 

चाणक्यच ते!  

म्िणाले, "उपाय सोपा आि ेमिाराज!" 

मिाराज म्िणाल,े "तुमचे म्िणणे ऐकार्यास मी आतुर आि.े काय जो उपाय 

असेल तो तुम्िी मला सािंगार्ा." 
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चाणक्यािंिी आपले मत कथि करत म्िटल,े "मिाराज, एक राजा म्िणूि जे 

करार्यास िर् ेते केल ेपानिजेच. आनण जयामुळे स्र्-पदास धोका सिंभर्तो ते ि करणेच 

इष्ट!" 

मिाराज कोड्यात पडल.े  

चाणक्य पुढे म्िणाल,े "उपाय सोपा आि ेमिाराज. जी गोष्ट केली पानिजे ती 

करार्ी पण केल्यािे गुणात्मक फरक फारसा ि पडले अशा बेतािे. आज आपल्या 

राजयातील आपल्या सखुाचे, म्िणजे आपल्या सुखिैर् कारभाराचे रिस्य यथेील 

िसलले्या नशिणात आि.े इतरािंस ि ेठाऊक िसेलिी, पण सत्य िचे आि ेकी आपण 

जाणूिबुजूि अि नर्चारपूर्वक आखलले ेते नशिण नर्र्यक धोरण आि.े त्यात व्यत्यय 

ि येता नशिणप्रसार मिंडळे म्िणजे शाळा आनण कॉलेजे उभारार्ी लागतील." 

मिाराज गोंधळल.े इतक्या र्र्ाांत इतका जरटल प्रश्न सामोरी आललेा ि्िता. 

चाणक्य म्िणतात, शाळा कॉलेजे काढा आनण परत ििेी की पूर्ीचे नशिण धोरण सरुू 

ठेर्ा! मिाराज कािी बोलण्याअगोदर चाणक्य म्िणाल,े "आम्िाला आज्ञा द्यार्ी 

मिाराज." 

आनण ते निघूि गेल.े चाणक्यािंची िीच रीत िोती. फक्त उपाययोजिािंची 

रुपरेर्ा सािंगूि नतथूि ते निघूि जात आनण पुढचे काम दरबारात िोई.  

 

मिाराज मग बुचकळयात पडले. नशिण िर् ेिी आनण िको सुद्धा. शाळा िर्ी, 

कॉलेज िर्.े पण िको सदु्धा. यार्र उपाय काय?  

चाणक्यािंचे काम फक्त धोरणात्मक सल्ला दणेे. ते अिंमलात कस ेआणार्े? ते 

चाणक्यािंच्या अखत्यारीत िािी. नर्चार करकरूि मिाराज नशणल.े दरबारात 

प्रधािजींर्र फुस्स फुस्स असा राग सोडू लागल.े  
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आता प्रधािजींस सुचेिा करारे् काय? मोठ्या प्रयत्ाििंतर त्यािंिी कल्पिा 

सुचर्ली. ती म्िणजे एक सनमती स्थापि करण्याची!  

"मिाराज, या समस्येर्र एकच एक जालीम इलाज.. सनमती िेमूि टाकू. नतचा 

अिर्ाल येईल. मग कारर्ाई करूि टाकू." प्रधािजी म्िणाल.े  

मिाराज आता थोड ेगोंधळले िोतेच. म्िणाले, "करूि टाका." 

मग सनमती बसली. नतच्या बैठका झाल्या. कािी सदस्यािंिी त्यात जोर लारू्ि 

त्यािंिा जोरबैठकािंचे रूप ददले. पण शेर्टी अिर्ाल आलाच. या सात कलमी  

अिर्ालािुसार सूचिा आल्या. त्या मिाराजािंपुढे सादर झाल्या.  

१. राजयात सगळीकड ेशाळा उघडण्यात याव्यात 

२. शाळािंतूि नशिक िेमिू नशिण दणे्यात यार्े  

३. घरोघरीच्या मुलािंिा या शाळेत जाण्यास प्रोत्सािि दणे्यात यार्े 

४. शाळािंचा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय स्र्रूपाचा असार्ा.  

५. मिाराजािंच्या गुणर्णविात्मक खास नर्र्यािंची आपल्या राजयािुरूप 

आखणी करण्यात यार्ी. 

६. र्ेळोरे्ळी या शाळा व्यर्नस्थत घालूि ददलले्या चौकटीत चालू आिते 

अथर्ा िािीत यार्र िजर ठेर्ण्यात यार्ी. 

७. मिाराजािंिी या शाळािंच्या उघडण्यासाठी निधी उपलब्ध करूि द्यार्ा. 

मिाराजािंिी साऱ्या नशफारशी शािंत नचत्तािे ऐकूि घेतल्या. सारे कािी 

यथासािंग पार पडले. मिाराज नर्चार करू लागल.े  

पोरिंपोरी राष्ट्रीय नशिण घेऊि तयार िोतील. त्यात परत मिाराज 

गुणर्णविात्मक नर्र्य. मिाराज खशू झाले. रािता रानिला फक्त एकच मदु्दा मित्र्ाचा. 

शेर्टचा. निधी र्र अडकेल गाडी. अशा अिुत्पादक कामासाठी खचव आनण नतजोरीस 

छेद पाडणे? मिाराजािंिा पटेिा.  
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मिाराजािंिी िेिमीप्रमाणे चाणक्यािंिा पाचारण केले.  

"मिाराज, समस्या अनत साधी नि सरळ आि.े" चाणक्यािंिी समस्यापूती सुरू 

केली. "मिाराज, येथे दोि उदद्दष्ट ेआिते आपल्या समोर. एक नशिणसिंस्था उभारणी 

आनण त्याहूि मित्र्ाचे म्िणजे बािरेील राजयातूि कौतुक करर्णे. असे झाल्यास 

आपल्या िार्ाचा डिंका चौफेर र्ाजू लागेल." 

"तर आपण यार्र उपाय शोधार्ा." 

"या साऱ्यासाठी लागणारी एकच मित्र्ाची गोष्ट.." 

"शाळा कॉलेजची बाब.. त्यामुळे शैिनणक पात्रता आनण पाश्ववभमूी?" 

"िािी मिाराज.." 

"दािंडगा अिुभर्?" 

"िमा मिाराज.. एकच सािंगतो.. जगात कुठलीिी गोष्ट नर्कता नि नर्कत घेता 

येते.. फक्त त्यासाठी िर् ेअसते.. ते.." 

"धि!" 

"योग्य मिाराज! आता आम्िास आज्ञा द्यार्ी मिाराज!"  

असे म्िणूि चाणक्य निघिू गेले.  

 

धि! आता समस्येचे समाधाि दषृ्टीपथात आल्यासारखे ददसत िोते. त्यार्र 

आता फक्त 'पैसा' िचे उत्तर एर्ढे चाणक्यािंिी सािंनगतलेले मिाराजािंिी ध्यािात घेतले. 

प्रधािजींस बोलारू्ि घतेले. आनण एक सनमती बसर्ण्याचे ठरले. सनमतीचे  काम 

एकच.. राजयातील धिाढ्यािंची िार्े गोळा करण.े त्यातिी या कामात हुशार असे िार् 

पानिजे. त्यािंिी मिाराजािंच्या गरजेिुसार शाळा उघडाव्यात. बोलता बोलता 

मिाराजािंच्या िजरेसमोर आल ेते एकच िार्! आनण एकाएकी मिाराज म्िणाले,  



 
P

ag
e3

9
 

"प्रधािजी! आता सनमती िको. आमच्या सिंपणूव राजयात एकच जण या 

सगळयात तरबेज आिते.. जे सारे कािी सािंभाळूि घेऊ शकतात.. जयािंच्या िार्ापुढे 

इतरािंच्या िार्ाची तुलिािी िोऊ शकत िािी.. मग सनमतीचा व्यथव खटाटोप कशास 

िर्ा?" 

"आपल्या हुकुमािुसार िोईल मिाराज.." 

"तर बोलार्णे धाडा.." 

"कोणास मिाराज?" 

"घलेाशेट यािंस." 

 

घेलाशेटिा रीतसर बोलार्ण े गेल.े घलेाशेट गाला एक मोठे प्रस्थ िोते. 

दरबारात त्यािंची उठबस िोती. प्रधािजी आनण सेिापतींहूि जास्त त्यािंच्या शब्दास 

माि िोता. घेलाशटेर्र अर्लिंबूि मिाराजािंिी आजर्र नर्मािप्रर्ास दशेोदशेी केलेला. 

असे घेलाशटे अशारे्ळी आठर्ार्ेत यात आश्चयव ि्ितेच.  

नबचारे शेटजी! आपल्या ढेरीर्र िात दफरर्त तातडीिे आले. आपल्या पिंचर्ीस 

फॅक्टऱ्या आनण चोर्ीस किं पन्वयािंच्या निशेबाच्या चोपड्या तपासणी सुरू िोती ती तशीच 

टाकूि. मिाराजािंिी तातडीिे का बोलर्ार्े याचा नर्चार करीत. 

 

घेलाशेट येताच चक्रमाददत्यािंिी सारी कथा कथि केली. आता राजयभरात 

शाळा कॉलेजेस उभारणी आनण त्यापुढील व्यर्स्था करण े त्यािंच्या पदरी घातल.े 

घेलाशेट खरे व्यापारी. िा अव्यापारेर्ु व्यापार कसल ेकरतािते! पण त्यात त्यािंिी सिंधी 

साधूि घेतली. त्यािंच्या पाच किं पन्वयािंिी सरकारी जमीि िडपल्याचा आरोप िोता. कािी 

किं पन्वयािंतूि पैसे बुडर्ल्याचा. ि ेसारे एका अनलनखत करारािे बाद झाल ेएका झटक्यात. 

जेर्ढे कमार्ल ेत्याच्या निम्म्या निश्श्यात साऱ्या शाळा बािंधूि िोतील. परत शाळािंच्या 

सरकारी जनमिी.. त्यार्र घलेाशेट आनण किं पिीचा आपसूक कब्जा िोईल. परत 
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नशिणाचा दजाव फार चािंगला िोऊ ि दणे्याची अट. ि ेसोपेच. र्ेपारी भाई घेलाशटेच्या 

व्यापारी मेंदतू िा सारा निशेब कािी िणात चमकूि गेला.  

 

पुढे सारे यथासािंग पार पडले. अगदी कािी र्र्ावतच. घलेाशेटािंचा लौदककच 

तसा िोता. सुरू केललेे काम तडीस िेणे. आता चक्रमपुरी शाळा आिते. कॉलजेेस आिते. 

िार्ापुरते आनण िार्ापुरतेचच नशिणिी आि.े  

आनण र्र साऱ्यािंची प्रचिंड जानिरात आि.े  

 

शेजारील राजये कािी धतुल्या तािंदळासारखी थोडीच िोती? घेलाशेटािंच्या 

'कृपे'िे कािी र्र्ावतच ि ेिर्ीि घेलाशटे नर्द्यापीठ बािरेील राजयात प्रनसद्धीस आले. 

आनण त्याचे 'घेलाशेट आिंतरराष्ट्रीय नर्द्यापीठ' असे िामकरण झाल.े  

 

मग मिाराजािंचे आिंतरराष्ट्रीय कौतुक सुरू झाल.े मिाराज चक्रमाददत्यािंिी 

कािी र्र्ावतच नशिण िते्रात िेत्रदीपक प्रगती घडर्ूि आणली म्िणूि त्यािंच्या 

नर्र्यीच्या पाठात अजूि थोडी स्तुतीसुमिे घालण्यात आली.  

..आनण घलेाशेट आपल्या आिंतरराष्ट्रीय स्तरार्रील शाळा कॉलेजेसची आपल्या 

फॅक्टरीत गणिा करू लागले.  

 

ि ेनर्द्यापीठ जस ेघलेाशेट आनण मिाराजािंिा प्रसन्न झाल ेतस े तुम्िा आम्िा 

िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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७ 

गरीबीदरे्ीची किाणी  

 

ऐका गरीबीदरे्ी तुमची किाणी 

आटपाट िगर िोते. िगरात सगळीकड ेलोकशािीच लोकशािी िािंदत िोती. 

लोकशािीच्या पुरात लोक र्ाहूि जात िोते. त्या लोकशािीत लोक दर पाच र्र्ाांिी 

आपला राजा शोधत. ती सदु्धा एक लोकशािीची गिंमतच िोती. लोक आपल्याला 

आर्डले असा राजलबिंडा आनण उमदा राजा निर्डत. राजयात यास  निर्डणूक अस े

म्िणत. या पिंचर्ार्र्वक उत्सर्ासाठी सारे सज्ज असत.  

मग आपणच कसे राजलबिंड ेि ेदाखर्ूि राजा बिण्याची अिमिनमका लागे. 

लोक सुद्धा कोणार्र भाळूि त्यास निर्डूि आणत.  

लोकािंिा भलुर्ण ेिी बाब सोपी िसे. त्यामुळे काय िोई? सारे इच्छुक त्यासाठी 

खास मेिित घेत. एक तर ते राजय मोठे. त्यात लोकसिंख्या फार. त्यामुळे सर्ाांपयांत 

पोिोचण्यातच इच्छुकािंची दमछाक िोई. मग त्यार्र िर्िर्ीि युक्त्या शोधूि काढल्या 

जात. त्यातील सर्ावत िामी गरीबकल्याणाची यकु्ती असे.  

कोणी गरीब जितेच्या उद्धाराची टूम काढी. उठूि दर्िंडी नपटण्यात येई, करा 

रे िाकारा नपटा रे कदिंडोरा.. िगरात कोणी गरीब गुरीब ददसत असेल तर त्यास 

बोलार्णे आि.े  

मग त्या गरीबाचे लाड केले जात. त्यास दोि घास चािंगलेचुिंगल े खाऊ 

घातल्यार्र नबचारा उपकाराच्या ओझ्यािे र्ाकूि जाई. आनण मग भरल्या पोटािे 

आपल्या अन्नदात्यास दरु्ा दते भरल्या पोटी निदद्रस्त िोऊि जाई. ि ेसारे कधी केल े

जाई? तो पिंचर्ार्र्वक उत्सर् जर्ळ आल्यार्र केले जाई. जो जास्त खाऊ नपऊ 

घालण्याचे र्चि दईेल त्यार्र गरीबािंची मोिोर उठे. पाच र्रे् मग ते गरीब पुढल्या 

उत्सर्ाची आतुरतेिे र्ाट पािात. 
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मग एकदा काय झाले? राजा गाढ झोपेत िोता. राजास सकाळी जाग आली. 

आजूबाजूला पानिल े तर सुिंदर रम्य सकाळ. सयूवदकरणे पसरलेली चोनिकड.े प्रसन्न 

उजेडात सारे न्विाऊि निघालेल.े आपल्या उच्च प्रासादाच्या गर्ािातूि मिाराजािंिी 

बािरे कटाि टाकला. आपल्या दरू दशविाच्या दरु्बवणीतूि. त्याबरोबर त्यािंिा दरूर्र 

झोपड्या ददसल्या. त्यातूि रािणारे गरीब ददसल.े नजथ े नतथे गरीबी! मिाराजािंची 

प्रसन्न सकाळ काळर्िंडली.  

 

मग त्यािंिी काय केले? आपल्या प्रधािािंशी सल्लामसलत केली. आनण त्यािंिा 

एकाएकी सुचल,े "प्रधािजी, दर्िंडी नपटार्ी, आजपासूि राजयात गरीबी िटार्!" 

िाक्यािाक्यार्र बोडव लागले. गरीबीिाशक मोनिमा आखल्या जाऊ लागल्या. 

कुठेकुठे जानिराती झळकल्या. मिाराजािंची छबी जागोजागी ददसू लागली. ि े सारे 

दररद्रीिारायण निधीतूि झाले. यासाठी मिाराजािंिी त्याच गरीबािंर्र ग.ि.कर म्िणजे 

गरीबी िटार् कर लागू केला. राजा कामास लागला. आनण पाठोपाठ प्रधािजींिी सारे 

मिंनत्रमिंडळ कामास लार्ले.  

इतके सारे िात धुर्ूि मागे लागल्यार्र ती  गरीब नबचारी गरीबी काय 

करणार? नतला जारे्च लागल.े गरीबी िटली. सगळीकड े सिंपन्नता आली. लोक 

आपापल्या सुिंदर घरािंतूि राहू लागल.े लोकािंचा पोट भरण्याचा सिंघर्व कमी झाला. 

तृप्तीचे ढेकर सर्वत्र ऐकू येऊ लागले. बघता बघता मग पिंचर्ार्र्वक उत्सर् आला. 

मिाराजािंस र्ाटल,े आता आपला नर्जय पक्का! आनण निर्डणुकीत झाले नर्परीत. 

मिाराज निर्डणूक िरल!े  

आनण एकाएकी मिाराज झोपेतूि दरदरूि घाम फुटूि जागे झाल.े  

 

त्या द:ुस्र्प्नाििंतर मिाराज फारच अस्र्स्थ झाल.े स्र्प्न तर स्र्प्न खरे. पण त्यात 

िी ि ेअस े्िार्े? मग मिाराजािंिी काय केल?े सकाळी उठूि शूनचभूवत झाले. शभु्र र्स्त्र े

पररधाि केली. दरे्ाददकािंिा िमस्कार केला. पायात सपाता सरकार्ल्या आनण मिाराज 
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आपल्या गुरूिं िा भेटार्यास निघाले. त्यािंिा आपली अस्र्स्थता कथि केली. आनण 

म्िटल,े "ि ेअसे का ्िार्े आनण असे िोऊ शकते का ते तुम्िी मला सािंगारे्." 

राजगुरू म्िणाले, "राजि, स्र्प्न िा सुप्त मिातील नर्चार असतो. त्याप्रमाणे 

आपली सत्ता जाण्याचा नर्चार अस्र्स्थ करीत असले तर ते िैसर्गवक आि.े आता 

रानिली गरीबी. तुझ्या मिात जे आले ते खरे आि.े गरीब िी तुझी मतपेढी आि.े" 

"म्िणजे गुरुजी?" 

"ऐक, तू लोकािंिा गरीबी िटर्ण्याचे आश्वासि ददलेस." 

"िोय गुरुजी" 

"स्र्प्नात का िोईिा. मग गरीबी दरू केलीस." 

"आश्वासिाप्रमाणे गुरुजी.." 

"इथेच चुकतोस राजि. गरीबी िी एक दरे्ी आि.े अथावत इतरािंसाठी ि्ि ेतर 

तुझ्यासारख्या सत्ताधीशािंसाठी. ती प्रसन्न झाल्यार्ाचूि सत्ता नमळत िािी. एकदा का 

गरीब गरीबीतूि आला बािरे की त्याचा जगण्याचा सिंघर्वच सिंपूि जाईल. मग रानिल े

काय? अन्नपाण्याऐर्जी तो इतर नर्चार करू लागेल. त्याला तुझ्या अिेक िकारात्मक 

बाबी ददसू लागतील. मग िोणार काय? अथावतच तुझा पराभर्." 

"म्िणजे आम्िी गरीबीचा नर्चार करूच िये की काय?" 

"अथावतच करार्ा. तो ि करणे ि ेराजधमव ि पाळल्यासारखे िोईल. ते्िा तो 

पाळला तर पानिजेच"  

"मग एका यशस्र्ी राजािे यशस्र्ी िोण्यासाठी काय करारे्?" 

"राजि, बोलारे्.. खूप बोलारे्. लोकािंस सिंमोनित करूि सोडारे्. स्र्पे्न 

दाखर्ार्ीत. स्र्पे्न नर्कार्ीत. स्र्पे्न र्ाटत दफरारे्. आनण जिसामान्वय गरीबी गेल्याच्या 

स्र्प्नात मश्गुल असेतोर्र निर्डणूक उरकूि घ्यार्ी." 
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"पण एकदा भाि आल्यार्र?" 

"त्याचा नर्चार िको राजि. त्या गरीबािंस िी ि ेमािर्ते. निर्डणुकीआधी 

त्यािंस कािी खास मेजर्ािी अशी द्यार्ी की पुढील पाच र्रे् त्या आठर्णींर्र त्यािे 

काढार्ीत. आनण पाच र्र्ाांििंतर नमळणाऱ्या रमण्याकड े त्यािंिी िजर लारू्ि बसारे्. 

त्यामुळे जे स्र्प्न तुला पडले ते सत्य िोऊ दऊे िकोस. ते तुझ्याच िाती आि.े" 

"गुरुजी, आपण म्िणता ते खरे आि.े आजच आम्िी गरीबी िटार्ची घोर्णा 

करूि टाकतो.. आनण घोर्णे व्यनतररक्त अजूि कािीच करत िािी!" 

"अस ेकेल्यास राजि र्र्ाविुर्रे् नर्जय तुझाच आि.े गरीबािंच्या कल्याणासाठी 

जन्वम तुझा. आनण ि ेजिकल्याणासाठीच आि ेि ेस्र्तः समजूि घे. कारण ते गरीबच ि 

रानिले तर राजि तू कल्याण तरी कोणाचे करशील?" 

"सत्य आि ेगुरुजी. आम्िी ि ेसदरै् लिात ठेर्.ू" 

 

मग राजािे तो र्सा घतेला. 'गरीबी िटार्'च्या घोर्णा झाल्या. लोक खूश 

झाले. गरीबीदरे्ी प्रसन्न झाली. मिाराजािंिा जणू कोणी प्रनतस्पधीच उरला िािी. जया 

गरीबीस िटर्ायचे नतच्याच िार्ािे आनण नतच्याच बळार्र मिाराज सुखिैर् कारभार 

र्र्ाविुर्रे् िाकू लागले.  

मिाराजािंिा स्र्प्न पडले तसे तुम्िा आम्िाला ि पडो. गरीबीदरे्ी जशी 

मिाराजािंिा प्रसन्न झाली तशी तुम्िा आम्िाला ि िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी 

पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  

  



 
P

ag
e4

5
 

८  

असिंतषु्टतेची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते.  

तेथे काय ि्िते? उदकाची तळी, त्यात नर्िरणारे राजििंस, सोन्वयाचे र्िृ. 

रजताची कमळे, नर्ििंगम नर्िार करणारे खगगण, मकु्त सिंचारणारे कािंचि आनण 

कस्तुरीमृग. अशा या िगरात कसली म्िणूि कमी ि्िती. कसलािी तुटर्डा ि्िता. 

कोणास कशाची ददात ि्िती. सारे कस ेखाऊि नपऊि सुखी अि समाधािी. िगरात 

प्रजाच इतकी सुखी असेल तर राजा दकती सुखी असार्ा? राजाचे सुखाचे माप 

ओसिंडूिच र्ािायचे. राजा आपल्या राजिेत्रािंिी मोठ्या प्रेमािे सारे पाहूि घ्यायचा 

डोळे भरूि.  

अशा या िगरास काय कमी पडार्े.. कुठला सिंघर्व ्िार्ा की त्याची किाणी 

्िार्ी नि ती तुम्िी आम्िी पररसार्ी? 

 

तर झाल ेते िचे झाले.  

बािरेच्या राजयातूि एक दतू निरोप घेऊि आला, शेजारील अनखल कुमावर्तावत 

असिंतुष्टािंचे सिंमलेि भरर्ण्यात येणार असूि त्या कररता आपल्या राजयातील प्रनतनिधी 

पाठर्ार्ा अशी नर्ििंती त्यात िोती. त्या अिुसार कायवर्ािी ्िार्ी असा गुप्त खनलता 

िोता.  

 

या खनलत्यािे काय झाले? राजासमोर आता धमवसिंकट उभ ेरानिले. ि जारे् 

तर कुमावर्तात ते बरे ददसत िािी. अि पाठर्ार्े तर इतके असिंतुष्ट आणार्े कोठूि? 

प्रनतनिधी म्िणूि कोणास पाठर्ारे्? कोणासिी धाडता आले असते पण असिंतुष्टािंची 

अशी खास दिेबोली असते ती या तोतया असिंतुष्टािे कोठूि बरे  आणार्ी? त्यासाठी 
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निष्णात अनभिेतेच िर्ते. असे िािी की त्यािंची िी कमी िोती. पण त्या अनभिेत्यािंस 

आजूबाजूची राजयेदखेील ओळखत. त्यामुळे ि ेशक्य िोईलसे मिाराजािंिा ददसेिा.  

 

मिाराजािंिी प्रधािजींस पाचारण केल.े त्यािंिा नर्चारले, "प्रधािजी, काय 

आपण सिंतुष्ट आिात?" 

प्रधािास प्रश्नाचा रोख कळला िािी. प्रधािजी गोंधळले. आनण म्िणाले, 

"आपण असतािा आम्िी असिंतुष्ट कसे िोऊ शकू? आम्िी अत्यिंत समाधािी आिोत." 

मिाराजािंिी एक एक करूि मिंनत्रगणािंस बोलारू्ि िाच सर्ाल केला आनण 

सर्ाांची उत्तरे एकच िोती. सारे कस ेसखुी अि समाधािी. कुमावर्तावत पाठर्ार्यास 

असिंतुष्टािंच्या फौजा आणाव्यात तर कोठूि. प्रत्यि मिाराजािंिी निर्ड करार्ी असा 

असिंतुष्ट नमळार्ा कोठे आनण कसा? मिाराज गोंधळले. असा एखादा गिि प्रश्न पडले 

अस ेत्यािंिा कधी र्ाटल ेि्िते. सिंपूणव राजयात कोणीिी असा सापडू िये? सारे कािी 

इतके सखुी समाधािी आनण खुशिाल असार्े? और्धासिी असले असमाधािी कोणी 

सापडू िये!  

 

मग मिाराजािंिी काय केले? राजयभरात दर्िंडी नपटर्ली. 'करा रे िाकारा नपटा 

रे कदिंडोरा.. िगरात कुणी असिंतुष्ट असेल तर ताबडतोब मिाराजािंच्या दरबारात िजर 

्िा.' 

 

दर्िंडी तर गार्ोगार्ी नपटर्ली गेली. सारी जिता खडबडूि जाग 

आल्यासारखी झाली. काय असारे् मिाराजािंच्या दर्िंडीमागील रिस्य? सारे सिंतुष्ट जि 

नर्चारात पडले. पण कोणास याचे उत्तर उमजेिा. रस्तोरस्ती चचाव झडू लागल्या. लोक 

तृप्तीचे ढेकर दते रस्त्यािंच्या  िाक्यािाक्यार्र एकमेकािंशी चचाव करत उभे रानिलले े

ददसू लागले. कोणासिी राजाकड ेजाण्याचे कारण ददसेिा.  
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दर्िंडी तर नपटली. गार्ोगार् घोर्णािी  झाल्या. असिंतुष्टािंिा आर्ािि झाले. 

पण कोणी पुढे येईिा. सारेच सखुी आनण समाधािी. मिाराज आता लचिंतेत पडले. 

मिात म्िणाल,े या पेिा बाजूची राजये दकती सुखी की त्यािंच्याकड ेकुणी ि कुणी द:ुखी 

आिते. असमाधाि आि.े असिंतुष्ट कोणी ि कोणी आि.े िािीतर आपल ेि ेराजय! 

 

नर्चार करता करता राजािंिा जाणर्ले, आपण स्र्तःच या गोष्टीमुळे असिंतुष्ट 

झालो आिोत! कािी िािी तर एक असिंतुष्ट जीर् तरी सापडला!  

आपल्या असिंतुष्टपणािे मिाराज स्र्तःशीच सिंतुष्ट पार्ल.े मिाराजािंिी 

तातडीिे प्रधािािंस बोलार्ल ेआनण सािंनगतले, "प्रधािजी, आज आम्िी खपूच असिंतुष्ट 

आिोत. शेजारील राजयात असिंतुष्टािंच्या सिंमलेिात जार्यास कोणीच असिंतुष्ट नमळेिा. 

आपल्या राजयाची अशािे िाचक्की िोईल." 

प्रधािजी म्िणाले, "मिाराज, आपण असिंतुष्ट तर आम्िीिी असिंतुष्ट!"  

पाठोपाठ साऱ्या मिंत्रीगणािे मािा डोलार्ल्या आनण म्िणाले, "आम्िी दखेील 

असिंतुष्ट आिोत मिाराज."  

बघता बघता असिंतुष्टािंची सिंख्या र्ाढली.  

मग कािोकािी गार्ोगार्ी खबर गेली. आधी कूमवगतीिे नि ििंतर र्ायुरे्गािे 

पसरली. राजयभर मानिती झाली, मिाराज आनण मिंत्री असिंतुष्ट आिते. ते असिंतुष्ट 

असल्यािे प्रजेत खळबळ माजली. आजर्र सिंतुष्ट असलले्या गार्ागार्ािंत असिंतोर् 

पसरला. या असिंतुष्ट शोधमोनिमेचे प्रयोजि म्िणजे असिंतोर्ी व्यनक्तस परदशेगमिाची 

सिंधी, ि ेध्यािात आल्यार्र जास्त असिंतुष्ट कोण याचीच चढाओढ सुरू झाली.  

 

मिाराजािंिी मग ठरर्ल,े मिंनत्रगणािंतील कोणीिी या सिंमलेिात जाऊ िये. 

आपले मिंत्रीच असिंतुष्ट असतील तर राजयाचे काय? त्याऐर्जी एक उपाय निघाला. 

मिाराजािंििंतरचे आद्य असिंतुष्ट प्रधािजी यािंिी सामान्वय असिंतुष्ट जिािंची मुलाखत 
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घ्यार्ी. त्यातूि उत्तम अस े असिंतुष्ट शोधूि काढार्ेत जे सिंमेलिात प्रनतनिनधत्र् करू 

शकतील.  

 

झुिंबड एकच उडाली. प्रधािजी कामास लागले. असिंतुष्ट इच्छुकािंर्र प्रश्नािंची 

सरबत्ती केली जाऊ लागली. ददिरात्र मेिित करूि शेर्टी दिा असिंतुष्ट प्रनतनिधी 

शोधूि काढल ेगेल!े  

 

या सर्व उपद्व्यापाचा पररणाम िा िी झाला, आपल्याला डार्लल े म्िणूि 

मिंत्रीगण अजूि असिंतुष्ट झाले. आनण जयािंची निर्ड झाली िािी तेिी अजूि िाराज झाले. 

 

मिाराज मात्र आता प्रसन्न झाल.े असिंतुष्टािंचा शोध लागल्यामुळे. सारे असिंतुष्ट 

परदशेगमिाच्या तयारीस लागल.े ते सारे मोठ्या इतमामात परदशे दौऱ्यार्र जायला 

नमळते म्िणूि सिंतुष्ट िोणार िोते. पण र्ेळीच त्यािंिा सार्ध केले गेल े आनण परत 

असिंतुष्टािंचा र्ेश धारण करूि ते सारे परदशेगमिास निघाल.े  

 या सगळयात झाल ेते असे की, मिाराज आििंदी झाले. त्यामुळे राजयभरातील 

तात्पुरता असिंतोर् परत िािीसा झाला.  

या साऱ्यािे मिाराज जसे प्रसन्न झाल,े इतरेजिािंिा दशेाटिाची सिंधी 

नमळाली,  अस ेसारे तुमच्या आमच्या आयुष्यात घडो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा 

उत्तरी सुफळ सिंपूणव.  

  



 
P

ag
e4

9
 

९  

नर्चारािंची किाणी 

 

ऐका नर्चारािंिो तुमची किाणी. 

आटपाट िगर िोते. नतथे एक अनत चौकस मलुगा रािात िोता. त्याच्या मिात 

सदरै् शिंका आनण प्रश्नच र्ास करीत असे र्ाटार्े असे त्याचे र्ागणे अस.े कुणी कािी 

म्िटल ेकी त्यास प्रश्न पडत. कुठल्यािी नर्र्यात त्याला प्रश्न पडला िािी असे िोत िस.े 

त्यामुळे कािी त्याला शिंकासुर म्िणत तर कािींिी त्याचे िामकरण केल े िोते श्री. 

समस्या प्रधाि असे! प्रत्येक बाबीत िाक खुपसिू शिंका कुशिंका काढणारा िा मलुगा 

त्यामुळे सगळीकड ेप्रनसद्ध िोता.  

 

िोता िोता काय झाल?े मलुगा ददसामासािी मोठा िोत िोता. त्यास 

िर्िर्ीि नर्र्यािंत रस उत्पन्न िोऊ लागला. नर्शेर् म्िणजे राजयभरातील नर्नर्ध 

घटिािंबद्दल तो मि लारू्ि र्ाचत अस.े त्या राजयातील ते्िा मोजूि तीि र्तृ्तपत्र ेिोती. 

आनण ती र्तृ्तपत्र े जण ू त्याच्या अभ्यासाचा नर्र्य िोता. त्यातिी सामानजक आनण 

राजकीय घडामोडी िा त्याच्या आर्डीचा नर्र्य अस.े सगळयाच  नर्र्यात त्याला 

आपल ेमत अस.े बरोबर असो की चुकीचे पण आपल ेमत तो बिर्ीत अस.े कुठे ि पटले 

तर तो त्याबद्दल प्रश्न नर्चारीत बसे. लोक त्याच्याकड ेआता दलुवि करू लागल ेिोते. 

कारण कुठल्यािी गोष्टीत िा खुसपटे काढतो अस ेत्यािंिा आता र्ाटू लागल.े  

 

आता मोठ्या झालेल्या त्या मुलास अनधकच मोठे प्रश्न पडू लागल.े आपल्या 

त्या सर्यीमुळे त्यािे पत्रकार बिण्याचे ठरनर्ल.े आनण आपल ेस्र्तिंत्र र्ृत्तपत्र सुरू केल.े 

आधीच हुशार आनण चौकस अशा त्या मुलास आता आपली मते मािंडण्यास जण ूमोकळे 

रािच नमळाले. आजर्र आजूबाजूला असणारी चार डोकी त्याचे म्िणणे ऐकत र्ा 

त्याच्याकड ेदलुवि करीत. आता त्याच्या म्िणण्याकड ेलि द्यार्यास र्ा दलुवि करायला 

मोठा र्ाचकर्गव राजयभरातूि उपलब्ध झाला. त्यात तो तरूण आता पत्रकाररता अत्यिंत 
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गिंभीरतेिे घ्यार्यास लागला. जणू आपल्यार्र ि े राजय अर्लिंबूि आि े नि जिमत 

बिनर्ण्याची जबाबदारी आपल्या लखेणीर्र आि ेअस ेत्यास र्ाटू लागल.े  

 

मग पुढ ेकाय झाले? राजसत्ता कािी िा कािी बरेर्ाईट निणवय घेऊ लागली 

की यास चेर् चढू लागला जणू. प्रत्येक बाबीत यास स्र्तिंत्र मत असार्े असा जणू त्याचा 

खाक्या िोता. मुद्द्द्याचा कीस पाडत तो जीर्तोड नलिीत बसे. र्ाचणारे र्ाचत. जयािंस 

िको ते र्ाचणे टाळत. असे असल ेतरी त्याची मते आता दरूदरू पसरू लागली. कुणाची 

भीड ि बाळगता नलिा बोलार्याची सर्य आता दकत्येकािंस आर्डू लागली. लोक 

त्याच्या मतार्रूि आपल े मत बिर् ू लागले. त्याचे मत आता दकत्येकािंचे मत िोऊ 

पािात िोते.  

 

िोता िोता काय झाले? याच्या त्या नलनिण्याकड ेराजा आधी दलुवि करीत 

िोता. आता िळूिळू राजाच्या लिात आले की तो लोकािंच्या मतास र्ळण लार्त आि े

आनण प्रत्यि राजाच्याच नर्नर्ध निणवयािंर्र बरेर्ाईट नर्चार सर्वत्र पसरनर्त आि.े  

 

राजाला आजर्र ह्या नर्चारािंची ताकद समजली ि्िती. र्ृत्तपत्र े राजयात 

िव्यािेच आलेली. त्यािंच्यामुळे आपली ध्येयधोरणे सर्वदरू पसरर्ता येतात याचाच 

राजाला आजर्र आििंद िोता. पण जसेजसे जिमत राजाच्या एखाद्या निणवयानर्रूध्द 

जाऊ लागले तसा राजास त्यािंच्या ताकदीचा अिंदाज येऊ लागला.  

 

मग राजगुरूिं िा राजािे पाचारण केल े आनण नर्चारले,"गुरुजी ि े अस े का 

्िार्?े साधा य:कनश्चत पत्रकार. आम्िी सर्व शनक्तशाली राजा. आमच्या ताकदीपुढे 

याचा काय पाड लागणार?" 

"येथेच चूक िोतेय राजि. कोणाचीिी ताकद कमी लखेू िय.े" 
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"पण आम्िी शस्त्रधारी. तोफखािा नर्शाल आमचा. शस्त्रािंिी भरललेी कोठारे 

आिते.  तरी आम्िास याच्यापासूि धोका का र्ाटार्ा?" 

"राजि, तुझे म्िणण ेखरे आि.े धोका र्ाटार्ा असचे ि ेआि ेराजि." 

"आनण गुरुजी, लोक आजकाल याच्या मतािुसार आपली मते ठरर्ू लागल े

आिते. आमच्या एकेका निणवयास चूक की बरोबर ि ेयािे ठरर्ार्े आनण इतरािंिी मािा 

डोलर्ाव्या. इतकी ताकद याच्यात कुठूि आली?" 

राजगुरू म्िणाले,"राजि, ि ेिी स्र्ाभानर्कच आि.े तूच नर्चार केलास की 

उमगेल की ि ेअसे का िोत आि.े" 

"गुरुजी, आम्िास एर्ढे कळते की याच्या मतास ककिं मत आज आली आि ेती 

आम्िी त्यास दलुवनित केल्यामुळे. य:कनश्चत पत्रकारास आम्िी अिुल्लेखािे मारू इनच्छत 

िोतो. पण आता िाकाहूि मोती जड िोईलसे र्ाटते." 

"राजि एकदम योग्य आि ेतुझे म्िणणे. 

पण जे लिात घ.े िी ताकद कोठूि आली? तर त्याच्या नर्चारातूि आली. 

आपल्या नर्चारािंिा त्यािे शब्दािंतूि मािंडले. तर ती ताकद त्याच्या शब्दािंत उतरली. 

ते्िा नर्चारािंतली ताकद प्रत्यि शब्दािंत मािंडली जाईल ते्िा ती इतरािंकड ेसिंक्रनमत 

िोईल. म्िणजे सर्व ताकद िी नर्चार आनण ते मािंडणाऱ्या शब्दािंतूि येते." 

"म्िणजे गुरुजी, शब्द ि ेशस्त्रािंहूि ताकदर्ाि आिते?" 

"आता तू समजलास राजि. शस्त्रािंचे भय असतेच. पण एका मयावदते. एका 

िणी लोक ते झुगारूि दऊे शकतात. ती ताकद त्यािंिा नर्चारािंतूिच येते. असा नर्चार 

कर राजि, की शस्त्रबळार्र जिमतार्र राजय करारे् िा िी एक नर्चारच आि ेजो 

तुझ्या मिात आला. ते तसे िोईल र्ा िािी िा भाग र्ेगळा. नतकड ेत्या पत्रकारािेिी 

तेच केल.े नर्चार. त्याच नर्चारािंर्र त्यािे शब्दािंचे आर्रण घातल.े आज तुला जी 

असुरनितता र्ाटतेय ती त्या नर्चारािंच्यामुळे आि.े नर्चार माणसास तोडू शकतो, मोडू 

शकतो, घडर् ूआनण नबघडरू् शकतो. नर्चारािंची ताकद अफाट आि.े" 
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"म्िणजे आम्िी त्या पत्रकारास आधीच अटकार् करणे जरूरी िोते?" 

"ते तू ठरर्ार्े राजि. पण िी नर्चारािंची ताकद आि.े ती एकाकडूि दसुरीकड े

पसरू शकते. आनण एका राजसत्तेस सर्ावत जास्त धोका िा परकीय आक्रमणाहूि अनधक 

या नर्चारािंचा असू शकतो. साम दाम दिंड भेद र्ापरूि त्यािंचा बिंदोबस्त र्ेळीच करार्ा! 

म्िणजे तू या नस्थतीस पोिोचणार िािीस." 

"गुरुजी, तुमचे म्िणणे अत्यिंत योग्य आि.े यापढुे आम्िी काळजी घेऊ. आनण 

आता आम्िी काय करार् ेगुरुजी?" 

"राजि, एका राजाच्या िाती काय आि ेसािंग. फक्त साम दाम दिंड आनण भेद!" 

"सामोपचारािे ककिं र्ा दिंडािे िोईल गुरुजी?" 

"राजि, नर्चारशक्ती असणारे बहुधा या साऱ्यािंच्या पनलकड ेअसणार. त्यात 

त्यािंिा आपल्या िीतीमत्तेचा गर्व असण्याचीिी नततकीच शक्यता असते.त्यािंिा दाम 

भुलर्त िािी. त्यामुळे िी अस्त्रे कुचकामीच. दिंडशक्तीचा र्ापर जितेच्या डोळयािंर्र 

सिज येऊ शकतो. त्यात त्याच्या िाती त्याचे र्तृ्तपत्र आि.े त्यातूि त्यािे अजूि कािी 

नलनिल ेतर जिमत अजूिच नर्परीत िोऊ शकते. ते्िा रािता रानिली ती.." 

"भेद िीती.." 

"बरोबर राजि, ते्िा र्ापर िी िीती आनण कर बिंदोबस्त. आता आम्िाला 

निरोप द्यार्ा." 

असे बोलूि राजगुरूिं िी राजाचा निरोप घेतला.  

 

मग पुढे काय झाले? राजािे काय केले?  

राजािे खूप नर्चार केला. राजास इतके कळल ेकी िा तरूण असाच मोकाट 

सुटता कामा िय.े आज त्याची नस्थती अशी की त्यास िात लार्ल्यास लोकािंच्या मिात 
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सिंशय येईल. असा नर्चार करता करता शेर्टी राजा एका निणवयापयांत पोिोचला. 

आनण एके ददर्शी रात्री त्यािे एक िर्ा आदशे काढला.  

 

त्या राजयात र्ृत्तपत्र िी कल्पिाच िर्ीि िोती. मोजूि चार र्ृत्तपत्र ेछापली 

जात. त्यातली तीि त्यातील जानिरातींसाठीच  असार्ीत अस ेर्ाटे. रािता रानिल ेते 

या तरूणाचे पत्र. राजाच्या एका आदशेािुसार त्या रात्री बारा र्ाजेपासूि सारी र्ृत्तपत्रे 

राजाच्या मालकीची झाली! सर्व सिंपादक राजाच्या दरबारात पगारी िोकर गणले जाऊ 

लागल.े आदशेािुसार राजािे सािंनगतले, 'र्ृत्तपत्र व्यर्साय िा पनर्त्र व्यर्साय असूि 

त्यास राजाश्रय नमळण े जरूरी आि.े र्तृ्तपत्रास त्यामुळे जानिरातींर्र अर्लिंबूि ि 

रािता राजाचेच आर्थवक पाठबळ नमळेल. सिंपादक आनण इतर सेर्कािंिा राजयाच्या 

नतजोरीतूिच पगार ददला जाईल.' 

 

र्रकरणी अत्यिंत साधा आनण सरळ असा िा निणवय लागू करतािा राजािे 

कुणास र्ेळच नमळू ददला िािी. त्यातिी चारपैकी तीि र्ृत्तपत्रािंिा यातूि फायदाच 

नमळणार िोता. रािता रानिला तो तरूण आनण त्याचे र्ृत्तपत्र! त्यास राजाच्या 

भेदिीतीचा अिंदाज तर आला. पण र्र र्र र्तृ्तपत्राच्या भल्यासाठी घतेलेल्या या 

निणवयार्र त्याला टीका िी करता येईिा. त्याच्या र्ृत्तपत्राच्या स्र्ातिंत्र्यास राजािे 

कूटिीतीिे बाद करनर्ले. राजाच्या कडूि पगार घेतािा त्या तरूण सिंपादकास आता 

राजार्र टीकेचा अनधकारिी रानिला िािी. र्र राजािे र्ृत्तपत्रािंच्या भल्यासाठी िा 

निणवय घेतल्याचे नचत्र उभे केल.े आता तरूणास िात चोळण्याखेरीज दसुरा मागवच 

रानिला िािी.  

 

राजगुरूिं िी मिाराजािंिा सिंदशे धाडला. 'राजि, तुझ्या भेदिीतीस सलाम. 

र्ृत्तपत्रातूि नर्चारािंचा फैलार् िोत िोता. त्यािंचा बिंदोबस्त तू तुझ्या नर्चारातूि 

केलास! एका दगडात दोि पिी मारलसे. िी कूटिीती. त्याबद्दल अनभििंदि. फक्त यापुढ े
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सार्ध रािणे. सत्तेचा खरा शत्र ू फक्त आनण फक्त नर्चार आनण नर्चारी प्रजा िाच 

असतो. त्यािंच्यार्र लगाम ठेर्ल्यासच तू सत्ता राबरू् र् गाजर्ू शकशील.' 

 

त्या तरूणािे मग काय केले? आपल्या र्तृ्तपत्राचा गाशा गुिंडाळला आनण 

आपल्या र्ाचि, लचिंतिाकड ेतो र्ळला. त्याखरेीज त्याच्या िाती आता िोतेच काय? 

िातातील लेखणी गेल्यार्र त्याचे राजाच्या लखेी उपद्रर्मलू्य घटले. राजाचा मागव 

सुकर झाला. नर्चारािंचा असा पराभर् राजािे दसुऱ्या नर्चारािेच घडर्ूि आणला.  

नर्चाराची िी ताकद सर्ाांस समजो आनण त्याचा सदपुयोग करण्याचा नर्चार 

मिात येर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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१०  

लमिंधपेणाची किाणी  

 

आटपाट िगर िोते. नतथ ेएक अनत उत्सािी आनण बोलका तरूण रािात िोता. 

मुलगा अत्यिंत चौकस आनण हुशार िोता. आजूबाजूच्या घडामोडींचे सखोल ज्ञाि 

असल्यािे तो र्ाद नर्र्ादात कोणास िार जात िसे. अभ्यासू असल्यािे आनण 

अभ्यासाव्यनतररक्त आणखीिी अर्ािंतर भरपरू र्ाचिािे त्याला कोणत्यािी नर्र्यात 

थोडीफार तरी गती िोती. बुनद्धमत्तेचे तेज त्याच्या चेिऱ्यार्र नर्लसत अस.े काव्य 

शास्त्र नर्िोदणे.. असा त्याचा ददिक्रम असे. रोजच्या रोज राजयातील घडामोडींबद्दल 

तो र्ाचत असे. र्ाचूि स्र्तःचे मत बिर्ीत अस.े अस ेकेल्यािे काय िोई? इतरािंच्या 

मतानर्रुद्ध असल े तरी मत मािंडार्यास तो घाबरत िसे. त्याच्या मते या 

र्ादनर्र्ादातूिच एखाद्या नर्र्याचे िर्िर्ीि पैलू समजू शकतात. त्यातूि अजूि 

पररपक्व िोता येते. त्यामुळे अशा नर्र्ादािंस तो सदरै् तयार असायचाच.  

त्या तरूणात कािी खास असारे्. कारण त्याच्याकड े पाहूि अजूििी कािी 

त्याच्यासारखे िोण्यास उद्युक्त िोत असत. अशा र्ळेी तो आनण त्याच्याभोर्ती जमणारे 

तरूणािंचे कोंडाळे याबद्दल लोकािंिा उत्सुकता र्ाटे. तो तरुणिी अनत उत्सािािे सर्ाांशी 

बातचीत करीत असे. 

 

िोता िोता काय झाले.. त्या दशेीच्या राजाच्या कािी त्या तरूणाची कीती 

गेली. या तरूणात कािी खास असार् ेअसे राजासिी र्ाटले. बाकी तरूण मुल ेनर्नर्ध 

प्रकारे आपल्या र्ेळेचा व्यय आनण अपव्यय करीत असतािा अशा या तरूणाचे कौतुक 

राजास र्ाटले तर िर्ल ि्िते. राजािे त्यास दरबारात बोलार्ण्याचे ठरर्ले.  

 

तसा निरोप सेर्कािंकरर्ी गेल्यार्र तो तरुण गोंधळला. जरासा घाबरला 

दखेील. राजािे कशासाठी आपणास बोलर्ार् े ि े त्यास समजेिा. त्याच्या र्ाचिात 

राजाबद्दल आलेल.े त्यातूि आपल्या राजास र्ादनर्र्ाद िा र्ेळेचा अपव्यय र्ाटतो एर्ढे 
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त्यास कळल ेअसल ेतरी आपल्यासारख्या अनतसामान्वय माणसािे दकतीिी र्ाद घातल े

तरी ते व्यथवच असतात ि ेतो जाणूि िोता. त्यामुळे राजास त्याबद्दल कािी आिेप 

असार्ा ककिं र्ा कसे याबद्दल तो साशिंक िोता.  

 

कािी ददर्सािंतच राजाच्या दरबारात तो िजर झाला. राजास िमस्कार करूि 

ताठ मािेिे उभा रानिला. राजािे त्याची ख्यालीखुशाली नर्चारली. आनण म्िणाला, 

"आपल्या राजयात असली पारिंगत नर्नर्धािंगी नर्चार करणारी मलु ेअसार्यास िर्ीत. 

आम्िाला तुझा अनभमाि र्ाटतो." 

राजा असे म्िणाला आनण त्या तरूणािे सुटकेचा निश्वास टाकला. आजर्र 

र्ाचलेल्या नि ऐकलले्या गोष्टींतूि राजास ि े र्ादनर्र्ाद पसिंत िािीत िचे त्याला 

कळालेल.े त्याउलट इथे खुद्द राजाच र्ाद आनण नर्र्ादात पारिंगत तरूण असार्ेत अस े

म्िणत आि,े म्िणजे आजर्र सािंगोर्ागी ऐकल ेतेच चूक िी खूणगाठ त्यािी मिाशी 

बािंधली. राजािे पुढ ेतरूणास चार ददर्स दरबारात रािण्यास सािंनगतले. त्याला खास 

पाहुणचार दरे्र्ला. तरूण साऱ्यािे भारार्ूि गेला िसता तरच िर्ल.  

 

चार ददर्स उलटले मग त्या तरूणािे काय केले? पाचव्या ददर्शी तो राजाचा 

निरोप घ्यार्यास गेला. आपल्या घरी परत जार्याची त्यािे परर्ािगी मानगतली. 

राजा म्िणाला, "तुझ्यासारख्या तरूणािंची राजयास गरज आि.े ते्िा तू राजदरबारी 

रूजू ्िार्े." 

 

तरूणास अनतशय आश्चयव र्ाटल.े राजाज्ञाच ती. ती मोडार्ी कशी? त्यास 

आपण र्ादनर्र्ादात राजाबद्दल बोललले्या बऱ्यार्ाईट गोष्टींबद्दल र्ाईट र्ाटले. आनण 

पुढे ते लर्करात लर्कर नर्सरायचे त्यािे ठरनर्ले. आनण राजभक्त बिूि तो 

राजदरबारी रूजू झाला.  
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पुढे मग काय झाले? ददर्स जात िोते तसा तो तरूण दरबारातल्या सुखसोयीत 

मग्न िोऊि गेला. आपल्या जुन्वया ददर्सािंिा नर्सरला. राजािे त्याच्यासारखेच 

काव्यशास्त्र पारिंगत तरूण बिर्ण्यास त्याची िेमणूक केलेली याचा िी त्यास नर्सर 

पडला. आजर्र एखाद्या गोष्टीच्या चारिी िािीतर दकमाि दोि तरी बाजू पाहूि 

नर्चार करण्याची सर्य त्यास िोती. ती सोडूि आपल्या अन्नदात्याच्या दषृ्टीिे नर्चार 

करण्याची सर्य लर्करच त्यािे स्र्तःस जडरू्ि घेतली. त्यामुळे त्याची दरबारात 

अजूिच जलदगतीिे प्रगती झाली.  

 

ि ेसारे िोत असतािा आजूबाजूच्या दरबाऱ्यािंस त्याच्याबद्दल असूया र्ाटली 

तर िर्ल ि्िते. ते मोठ्या अचिंब्यािे अि कष्टािे त्याच्या या उन्नतीकड ेपािात िोते. 

िोता िोता तो तरूण राजदरबारातील एक मित्र्ाचा सदस्य झाला िोता. त्याच्या या 

पदोन्नतीिे तर दरबारी जळफळलेच. 

 

मग या दरबाऱ्यािंिी काय केले? िोता िोता सगळे दरबारी एकजूट झाले. 

प्रधािजींसमोर जाऊि म्िणाले, "या तरूणास आता आर्रार्े िािीतर तो एक ददर्स 

तुमच्याच खुचीत बसले." 

प्रधािास या साऱ्याची कुणकुण तर िोतीच पण प्रत्यि राजाशी याबद्दल कस े

बोलारे् याचा नर्चार प्रधाि करीत िोता. आता साऱ्या दरबाऱ्यािंस दखेील अस ेर्ाटार् े

ि ेपाहूि त्यािे राजाशी बोलण्याचे ठरनर्ल.े सर्ाांचा प्रनतनिधी म्िणूि प्रधािािे राजाशी 

बोलण्याचे ठरल.े  

 

मग प्रधािािे काय केले? राजा समोर जाऊि उभा रानिला.  

"मिाराज, िा जो मुलगा समोर आि.े. तरूण जो िव्यािे आला आि.े. तो 

कािामागूि येऊि नतखट िोऊ पािात आि.े या मागे कारण काय असारे् अशा नर्चारात 
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सारे दरबारी पडल ेआिते. नर्शेर् त्याला काम तर िािी पण दरबारात त्याचे स्थाि 

मित्त्र्ाचे र्ाटते सर्ाांस. ि ेअस ेका ्िार्े? आपण कृपया याचे रिस्य उलगडूि सािंगारे्." 

राजा म्िणाला, "सािंगतो. त्या तरूणाची किाणी सािंगतो ती तुम्िी ऐका. म्िणजे 

राजधमावतील एक मित्र्ाची गोष्ट नशकता येईल. असे सािंगूि राजा पुढ ेम्िणाला,  

तो तरूण म्िणजे आमचा एक प्रयोग आि!े" 

प्रधािास कािी बोध झाला िािी, प्रधािािे नर्चारले, "प्रयोग म्िणजे काय 

मिाराज ते तुम्िी आम्िाला सािंगारे्." 

राजािे मग गोष्ट सुरू केली. प्रधािािे ती मिोभारे् ऐकली..सुरुर्ातीची त्या 

तरूणाची पाश्ववभूमी सािंगत राजा म्िणाला, "िा जो तरूण आि े तो त्याच्या गार्ी 

रिायचा ते्िा अत्यिंत तल्लख आनण नर्चारी िोता. त्याच्याबरोबर अजूििी कािी िोते. 

तो र्ाचि लचिंति आनण मिि करायचा. र्ादनर्र्ाद िा त्याचा िातखिंडा. त्यात त्यािे 

आमच्या नर्रोधात िी दकत्येकदा नर्चार मािंडले. ि े सारे आम्िाला आमच्या 

गुप्तिरेािंकडूि समजत िोते. आपल्या राजाबद्दल असे नर्चार करणारा कुणी असले तर 

तो सर्ावत मोठा धोका आि ेि ेआम्िास राजगुरु म्िणाले. त्यातिी ती व्यक्ती प्रभार् 

पाडणारी असले तर त्यापासूि अनधकच सार्ध रिारे् लागेल. आमचे म्िणणे अस ेिोते 

की त्याचा समूळ बिंदोबस्त करार्ा. आम्िी आदशे दणेार िोतो की, यास कैदते टाकार्े. 

पण राजगुरू म्िणाले, याच्या अटकेिे प्रश्न सुटणार िािी तर नचघळेल. एकतर त्याच्या 

कैदते जाण्याची कारण े कोणी ि कोणी नर्चारेलच. आज िािीतर उद्या. र्र 

राजानर्रोधी म्िणजे दशेनर्रोधी नर्चार म्िणजे काय यार्र िािक नर्चारमिंथि िोईल. 

आनण त्याच्या गार्ाकडची दोस्त मिंडळी.. ती सदु्धा खर्ळूि उठतील. ते्िा राजगुरू 

म्िणाले, िा प्रयोग करूि पिार्ा!" 

"कसला प्रयोग मिाराज?" 

"िाच. आम्िी त्यािंच्या सल्ल्यािुसार त्यास यथे े बोलारू्ि घेतले. राजेशािी 

पाहुणचार झाला त्याचा. त्याच्या मतािंबद्दल आम्िी र्रर्र आदर दाखर्ला. चार 

ददर्सािंच्या शािी थाटात तो ते जुिे सारेच नर्सरला! आता तो राजरोस दफरत आि.े 
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पण नर्चार करण ेबिंद आि ेत्याचे. आनण सर्ावत मित्त्र्ाचे म्िणजे असे झाल ेआि ेह्याचा 

दखेील त्यास पत्ता िािी. आज तो नर्रोधी नर्चाराचा नर्चार दखेील करत िािी! 

त्याच्या दोस्तािंिा उलट आपण दकती उन्नती केली याबद्दल पत्र े नलिीत बसतो. 

राजगुरूिं चा िा सल्ला म्िणजे त्यास प्रत्यि कैदते ि टाकता नर्चार कैदते टाकण ेिोते. 

त्यास लमिंध ेबिर्ल ेकी आपल ेकाम सोपे िोते. राजगुरूिं ची िी चाणक्यिीती काम करीत 

आिचे! प्रत्यि पररणाम ददसतच आिते." 

 

प्रधाि आनण बाकी मिंत्र्यािंस ि े ऐकूि आपल्या पदास धोका िािी एर्ढे 

कळले.आनण आििंद र्ाटला. राजास आपल्या राजगुरूिं चा अनभमाि दाटूि आला. नतकड े

तो तरूण राजदरबारी ऐर्ोरामात राहू लागला. एका लमिंधेपणािे सर्ाांचेच भले झाले. 

अगदी तसे िसल ेतरी एकूणच भल ेसर्ाांचे िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी 

सुफळ सिंपूणव.  
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११ 

राजमौिीबाबािंची किाणी 

 

ऐका राजमौिीबाबा तुमची किाणी.  

आटपाट िगर िोते. त्या िगरात एक मौिी बाबा रािात िोते. बाबा 

िार्ाप्रमाणेच मौि धारण करूि बसत. जे कािी बोलार्याचे ते िाताच्या इशाऱ्यािंतूिच 

ककिं र्ा क्वनचत कधी नलहूि. बाबािंचा मोठी भक्तर्गव िोता. तो बाबािंची काळजी र्ाित 

असे. त्यािंच्या मौिाचािी अथव लार्णारे कािी निस्सीम भक्त िोते. थोडक्यात मौिीबाबा 

ि बोलता िी खूप कािी बोलूि जातात असे त्या भक्तािंिा र्ाटे. खदु्द बाबािंिा त्याबद्दल 

काय र्ाटे िा मुद्दा र्ेगळा पण भक्तगणािंच्या या उपक्रमातूि बाबािंची मिती दरूदरू 

पोिोचत असे. आनण अजूि िर्े भक्त गार्ागार्ातूि जोडले जात. भक्तािंची िी 

मािंददयाळी अशी सदरै् र्र्धवष्ण ू िोती. मिाराज ि बोलता आपला सिंदशे जिमिात 

पोिोचर्त िोते. मौिी बाबािंचे िार् ददर्सेंददर्स दरूदरू पोिोचत िोते. भक्तािंिी 

पसरर्लेल्या आख्यानयकािंमुळे त्यािंिा भोर्तीचे र्लय र्ाढत चालले िोते. त्यात परत ि 

बोलणारे बाबा! जिमािसात अशािंबद्दल एक गूढ आकर्वण असत.े तसेच ते बाबािंबद्दल 

िोते आनण ते र्ाढतच चालल ेिोते.  

अथावत बाबा एक ििंबरचे गनप्पष्ट िोते आधी. म्िणजे ते्िा ते बाबा झाल े

ि्िते. साधासीधा सामान्वय माणूस अस ेते िोते ते्िाची िी गोष्ट. त्यािंच्यासाठी मौि 

िी एक साधिाच िोती. ि ेत्यािंच्या भक्तािंचेच म्िणणे िोते. त्याििंतर बाबा मौिात गेले. 

आधी ते बाबा बिले नि मौिात गेले की आधी मौिात जाऊि मग बाबापदार्र पोिोचल े

ि ेकुणास ठाऊक ि्िते. म्िणजे ि ेगूढच िोते आनण बाबािंच्या भक्त आनण नशष्यगणािंत 

याबद्दल मतमतािंतरे िोती. अशा नर्नर्ध मतािंच्यामुळेिी बाबािंचे गूढ अजूि र्ाढत अस.े 

कुणी पसरर्े की यापूर्ी बाबा खडास्र्ामी िोते. म्िणजे खडा फेकूि मारत असत आनण 

त्याद्वारे सिंदशे पाठनर्त. तर कुणी तेच आधी चप्पलस्र्ामी आनण लाथास्र्ामी िोते अस े

छातीठोक सािंगत. खुद्द बाबािंिा याबद्दल कािी नर्चारले तर ते र्र पाहूि नचपळया 

र्ाजर्ण्याचा इशारा करीत. मग भक्तािंभक्तािंत र्ाद िोई. कुणी म्िणे, 'बाबा म्िणतात 

की ईश्वर िामाचे भजि करा अस ेसािंगतािते बाबा' तर कुणी म्िणे, 'िार्ात काय आि.े. 
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मीच तो खडा बाबा, मीच चप्पल नि लाथास्र्ामी! एकाच नर्ष्णूचे दकती अर्तार आिते 

ि ेपानिलेय िा आपण! तसाच मी! ईश्वरार्तार!' बाबािंसमोरच कधी अशी भािंडणे िोत. 

आनण बाबा मौि बाळगूि टकमक पािात रािात. 

 

बाबा अनधकृतपण ेमौिी िोतेच. कधी कािी सािंगार्याचे असले तर ते नलहूि 

दाखर्ीत. ते िी कधी त्यािंच्या मिात असले तर. त्यािंचे भक्त सािंगत, 'र्रूि आज्ञा झाली 

तर!' र्रूि म्िणजे ईश्वरी आज्ञा नमळाली तर! त्यामुळे बाबािंिा कुणी कधी कािी नर्चारू 

िये असा सिंकेत िोता. भक्तगणािंिी सर्ाांिा सािंनगतलेले, 'बाबािंिा ि सािंगता सारे 

समजते. ते इशारा करतील त्याकड ेलि ठेर्ा. म्िणजे उत्तर आपोआप नमळेल.' भक्तगण 

मग आपापल्या मगदरुाप्रमाणे अथव लार्ीत. आनण जयािंची श्रद्धा अनतशय निस्सीम असले 

त्यािंच्याच समस्यािंर्र स्र्ामींचा तोडगा काम करील असा िी एक प्रर्ाद िोता. त्यामुळे 

जयािंची अशी समस्तापूती िोत िसे ते स्र्तःच्याच श्रद्धसे बोल लार्ीत. उगाच आपल्या 

पातळ श्रद्धरे्र कुणी िसू िये म्िणूि आपल्या ि झालेल्या कामािंस झाकूि ठेर्त नि 

झालेली कामे फुशारक्या मारत सािंगत दफरत आनण आपला बाबािंच्या दरबारी 

आपापला भार् र्ाढरू्ि घेत.  

 

अशा मौिीबाबािंकड ेआता काय ि्िते? आश्रम िोता. भक्तािंची मािंददयाळी 

िोती. आध्यानत्मक िार् िोते, जण ूईश्वरी आशीर्ावद िोता. ईश्वराशी त्यािंचे डायरेक्ट 

किेक्शि असल्याचीिी र्दिंता िोती त्यािंच्याबद्दल. आता राहूि राहूि रानिल ेते काय? 

तर एक दशेाच्या राजाची राजमान्वयता. बाबािंच्या मिातील इच्छा ि ओळखतील तर 

ते भक्त कसले?  

 

मग बाबािंच्या भक्तािंिी काय केले?  
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एकदा बाबािंिी एका मडक्यात फुिं कर मारली कुठल्यातरी भक्ताच्या समस्या 

समाधािासाठी! त्यार्र भक्तगण त्याचा अथव लार्ण्यास सरसार्ले. कुणी म्िणाले, 

'मडके ररकामे असले तर त्यात जयाप्रमाणे फुिं कर मारता येते तसे मि साफ ठेर्ा नि 

त्यार्र ईश्वरभक्तीची फुिं कर मारा असे सािंगत आिते बाबा!' कुणी म्िण,े 'मडके ररकाम े

िािीच. त्यात आधीपासिू िर्ा आिचे. त्यात फुिं कर मारल्यािे फार कािी फरक पडत 

िािी. थोडक्यात आपले मि ईश्वरी शक्तीिे भरललेे नि भारललेे असेल तर कुठल्यािी 

सिंकटाच्या फुिं करीचा त्यार्र पररणाम िोऊ शकत िािी!' तर कािी राजनिष्ठ र् 

स्र्ामीभक्त भक्तािंिी अथव लार्ला, 'राजाचे राजय अत्यिंत समृद्ध. मडक्याप्रमाणे घाटदार 

आनण सर्ाांची तृष्णा भागर्णारे. स्र्तः राजे ददिरात्र मेिितीिे थकूि जातात. त्यािंिा 

स्र्ामींच्या फुिं कररूपी प्रमेाची गरज आि!े स्र्ामी म्िणतात, मी म्िणजे मायेची फुिं कर! 

मी म्िणजे प्रेमाची फुिं कर. िळुर्ार. एखाद्या झिंझार्ाती र्ाऱ्याप्रमाणे ि्ि ेतर िळुर्ार 

फुिं करीसारखे. मिाराजािंच्या राजयरूपी मडक्यार्र मारलेली!' 

 

मतामतािंच्या गलबल्यात ि ेशेर्टचे मत राजाकड ेव्यर्नस्थत पोिोचले. कुणी 

म्िणे पोिोचर्ले गेल.े कािी असो. राजा त्याििंतर मौिीबाबािंच्या निस्सीम भक्तीपथार्र 

चालू लागला. मौिी बाबा आधी जिसामान्वयािंचे सामान्वय स्र्ामी िोते. जिसामान्वयािंिा 

ते सिज उपलब्ध िोते. त्यािंची आध्यानत्मक भकू भागनर्त िोते. राजाच्या भक्तीमुळे 

आता ते असामान्वयािंचे असामान्वय स्र्ामी म्िणर्ले जाऊ लागले. भक्तािंमुळे दरे् मोठा 

िोतो म्िणतात तो असा! बाबािंचा मनिमा आता दशेोदशेी पसरला. नत्रखिंडातले लोक 

बाबािंच्या दशविास येऊ लागल.े जुन्वया आनण िव्या भक्तगणािंिी त्यािंच्या उदोउदोत 

कसली कसर राहू ददली िािी. बाबािंच्या करामती, बाबािंच्या मौिाचे नर्नर्ध अथव 

इत्यादद बद्दल सानित्य प्रसृत केले जाऊ लागल.े 

 

राजा र्ारिंर्ार बाबािंच्या दशविास येऊ लागला. बाबा दखेील त्याला दिैिंददि 

कारभाराआधी आशीर्ावद घेण्यास बोलारू्ि घेत. त्यामुळे काय झाले?  
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राजालािी आता बाबािंच्या दशविाची ओढ नित्य लागू लागली. रोजच्या रोज 

दरबार नि कामकाजातूि र्ेळ काढण ेराजास जमेिा. मग त्यािे काय केले? आपल्या 

दरबाराशेजारीच बाबािंिा एक शािी आश्रम उघडूि ददला.  

 

बाबािंिी मग काय केले? बाबािंिी आपला जुिा आश्रम आपल्या 

एका  नशष्योत्तमाकड ेसोपर्ला. तेथे जिसामान्वय लाभ घेत. आनण स्र्तः बाबा शािी 

आश्रमातूि फक्त उच्चपदस्थािंसाठी आपला आशीर्ावद दऊे लागले. 

 

मौिीबाबािंिी एक चकार शब्द ि बोलता आपले स्र्प्न साकार केल.ेआनण बाबा 

राजमान्वय स्र्ामी झाल.े साध्या मौिीबाबािंचे राजमौिीबाबा िोण्याचे स्र्प्न साकार 

झाले तस ेतुम्िा आम्िाचे िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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१२ 

भक्तीकराची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते.  

नतथला राजा अनत धार्मवक िोता. राजय करण ेि ेत्याचे मुख्य काम अस ेत्यास 

र्ाटत िसे. त्याऐर्जी आजूबाजूला स्र्ामी आनण बाबा मिंडळी जमर्ूि त्यािंची सेर्ा 

करण ेह्यात त्याचे ददर्स जात. राजयाचा शकट िाकत अस ेतो त्याचा प्रधाि. प्रधाि 

आनण सेिापती राजयकारभारातील मुख्य बाबींर्र निणवय घेत असत. राजाचे मि 

अध्यात्मात तल्लीि िोण्यास आसुसललेे असे. आनण त्या आििंदात तो र्ेगर्ेगळया बाबा 

नि मिाराज अि स्र्ामींच्या चरणी लीि िोत अस.े सिंसारी असिूिी र्ैराग्य 

आल्यासारख े राजाचे र्तवि अस.े अस े असूििी प्रधाि आपल्या लििंमतीर्र राजय 

चालनर्त अस.े  

 

अशा निगुवण अि निराकार राजाची प्रजा तशीच सििशीलच ि्िती तर 

साऱ्या प्रजेत राजाबद्दल अनभमाि िोता. असा अनभमाि निमावण िोण्यास प्रधािाचे 

कतृवत्र् जबाबदार िोते. प्रत्यि लसिंिासिार्र ि बसता राजय चालर्णारा प्रधाि 

राजयभर आपल्या राजाची मिती सािंगणारे फलक लार्ी. आपला राजा कसा भक्तीरिंगी 

रिंगललेा असूि त्याची आध्यानत्मक उन्नती राजयास कशी प्रगतीपथार्र िेत आि ेयाची 

साद्यिंत मानिती तो जितेस पुरर्ीत असे. कोन्वयाकोन्वयार्र लार्लले ेउिंचच उिंच आनण 

मोठाले फलक र्ाचत आपल्या राजाची आध्यानत्मक उिंची र्ाढत चाललेली प्रजेस ददसत 

असे आनण आपल्या राजयाबरोबरच आपला राजािी ददर्सेंददर्स मोठा िोतािा ददसत 

असे. आनण प्रजाजि आपल्या राजाच्या गुणर्णविात रिंगूि जात. राजाच्या गुणािंची 

स्तुती करणारे खास कायवक्रम आयोनजत िोत. कोण जास्तीत जास्त प्रशिंसा करेल याची 

अिमिनमका चाल.े या राजयात बहुतािंश अस ेिागररक असतािा राजाचे राजय सखुिैर् 

चालल ेतर िर्ल ि्िते. कािी नर्घ्नसिंतोर्ी ि्िते अस ेिािीत. त्यािंिा ि ेराजा आनण 

राजयाचे बरे चाललेल ेपािर्त िसे. त्यािंिा प्रत्येक बाबीत कािी िा कािी चुकीचे ददसे. 

तसे त्यािंिा राजाच्या या दरे्भक्तीत ककिं र्ा दरे्ािंिी धरतीर्र खास पाठर्लले्यािंच्या बाबा 
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ि बुर्ािंच्या भक्तीतिी चूक ददस.े राजाचा राजधमव कोणता यार्र ि ेय:कनश्चत लोक 

चचाव करीत बसत. अथावत बहुसिंख्येिे लोक राजभक्त आनण पयावयािे दरे्भक्त असल्यािे 

या सगळयािंचे ऐकणारे फार कुणी िसत. आनण ि े बहुतािंश अशा शिंकेखोरािंस गप्प 

बसण्यासच भाग पाडत.  

िोता िोता काय झाले. राजाच्या राजयात एकदा भरपूर दषु्काळ पडला. 

राजािे यज्ञ केला. दरे्ाच्या पूजा केल्या. लोकािंिी राजयाच्या कािाकोपऱ्यात यज्ञ केल.े 

पण पार्साचे िार् िािी. पाऊस िसल्यािे गुरेढोरे उपाशी राहू लागली. शेते ओसाड, 

नर्निरी शुष्क. प्रजा िर्ालददल झाली. बाबा आनण स्र्ामींिा आपल्या राजयातील 

दषु्काळाकरता राजािे साकड ेघातल.े  

 

राजािे मग राजयातील जितेस उद्देशूि भार्ण केले, 'जि िो, आमचे आतड े

तीळ तीळ तुटत आि ेिा दषु्काळ पाहूि. सर्व उपाय झाले. यज्ञयाग झाले. स्र्ामींिी 

आनण आमच्या पूजिीय बाबािंिी आजर्र सािंनगतलेल ेसारे उपाय झाल.े आता सर्ावत 

शेर्टचा उपाय म्िणूि आम्िी एक पजवन्वय यज्ञ करणार आिोत. पजवन्वययज्ञ आपल्या 

पूर्वजािंच्या काळापासूि चालत आललेी प्रथा आि.े आपल्या सिंस्कृतीत त्याचे आगळे 

स्थाि आि.े मित्त्र् आि.े पजवन्वययज्ञाची मिती पुराणािंमध्ये सािंनगतली आि.े नर्नर्ध 

किाण्यािंमधूि आपण ऐकली आि.ेआमची इच्छा आि ेकी आमच्या प्रजेस या यज्ञाचा 

फायदा नमळार्ा. ईश्वरकृपेिे आपल्या राजयात सर्वश्रेष्ठ असे स्र्ामी आिते. गुरु आिते. 

सर्ाांिी आपल्याला ददलले्या आशीर्ावदािे आज आपण या सिंकटातूि तरूि जाऊ याचा 

आम्िाला नर्श्वास आि.े ते्िा पजवन्वययज्ञाच्या तयारीस आपणास  लागारे् लागणार 

आि.े त्यासाठी आमचे प्रधाि आनण इतर मिंत्री जय्यत तयारीस लागणार आिते. ते्िा 

सर्ाांिी आशा करूया की र्रूण राजा बरसले आनण ह्या दषु्काळ सिंकटाचे निर्ारण 

िोईल. आज सर्ाांिा सिंकटात टाकणाऱ्या ह्या दषु्काळानर्रूद्धच्या यज्ञात लागणाऱ्या 

सामग्रीसाठी राजयाची नतजोरी कमी पडले. ते्िा यज्ञकर लागू िोईल. त्याच्याकरता 

आमचे िागररक आििंदािे िा कर भरतीलच या बद्दल आम्िाला शिंका िािी!' 
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त्याििंतर तो कर लागू झाला. अपिेेप्रमाणे जितेिे गदी करूि रािंगा लारू्ि 

यज्ञकर भरला. यज्ञ साग्रसिंगीत पार पडला. लाखो मोिोरा खची पडल्या.  

कािी कारण असो, यज्ञाच्या दसुऱ्या ददर्सापासूि पाऊस सुरू झाला. राजयात 

आििंदीआििंद झाला. पजवन्वययज्ञाच्या आयोजिाबद्दल प्रजा राजास दरु्ा दऊे लागली. 

आनण राजयातील साऱ्या स्र्ामी आनण बाबािंपुढे ितमस्तक झाली.  

 

आता राजास सारे कािी सोपे ददसू लागल.े राजयात सर्व आध्यानत्मक स्र्ामींिा 

स्र्तिंत्र मिंत्रीपद ददल ेगेले. त्यािंिा स्र्तिंत्र तिखा सरुु झाला. सर्व प्रजेस यातिी गैर कािी 

ददसेिा. िव्या मिंत्र्यािंसाठी नतजोरी कमी पडू लागली.  

आनण राजािे िर्ा कर लार्ण्याचे ठरर्ल!े पयावय िी दसुरा ि्िताच. पण 

जिता दषु्काळातूि िुकतीच सार्रत िोती. नतला दोि र्ेळच्या जेर्णाची भ्रािंत. त्यात 

ह्या कराची भर पडल्यास काय िोईल? आजर्र राजाचे गुणगाि गाणारी प्रजा 

राजार्रच क्रोनधत िोईल. ते कस ेटाळारे्? राजािे प्रधािास बोलार्ले. प्रधाि म्िणाला, 

"मिाराज ते आमच्यार्र सोपर्ार्.े राजयातील जिता आपखुशीिे कर भरेल िी 

जबाबदारी आमची." 

 

प्रधािािे मग काय केल?े राजास िर्ा िोता त्याहूििी अनधक प्रमाणात कर 

लागू करायचे ठरनर्ल.े अि त्या कराचे िार् ठेर्ले 'भक्ती आनण दरे्पूजा कर.' रस्तोरस्ती 

फलक लागले. जितेच्या धार्मवक भार्िािंिा आर्ािि करणारे. आपल्या आजर्रच्या 

आयुष्याचे श्रेय दरे्ास दणेारे. आनण त्याबद्दल त्याचे आभार कस े मािणार? 

दरे्ाबद्दलच्या कृतज्ञतेस र्ाट नमळर्ूि दणे्यास एकच पयावय म्िणजे दरे्पूजा कर. 

दरे्पूजाकर िसत मखुािे भरा आनण अिंशत: त्याच्या ऋणातूि मुक्त ्िा. भक्तीकर 

म्िणजे आत्म्याच्या उन्नतीचा कर! पुढ ेदषु्काळाच्या र्ेळी जितेिे केलले्या सिकायावचे 

कौतुक िोते. आनण राजयातील साऱ्या 'दरे्माणसािं'च्या आशीर्ावदाची आठर्ण करूि 
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ददली िोती. जितेिे मिात शिंका कुशिंका ि ठेर्ता आनण कुठल्यािी प्रकारचा ककिं तु मिात 

ि बाळगता िा कर भरार्ा अस ेआर्ािि िोते.  

ह्या जानिरातीिे जिता भारूि ि जाती तरच िर्ल िोते. करभरणा करार्यास 

कचेऱ्यािी मिंददरािंत आनण आश्रमािंत उघडण्यात आल्या. आपल्या आनत्मक उन्नतीची 

र्ाट पािात जिता स्र्खुशीिे स्र्तःच्या आधीच फाटक्या असलले्या नखशास अजूि 

कात्री लार्ार्यास तयार झाली. कुणी आपल्या जर्ळील दकडूकनमडूक नर्कले, कुणी 

जमीि तुकडा, तर कुणी दानगिे. मिंददरािंत अि आश्रमािंत लािंब रािंगा लागल्या. आपल्या 

पुढील जन्वमाची सोय बघण्यात जिता दिंग झाली. आध्यानत्मक आििंदात तल्लीि झाली.  

 

पुढील दोि मनिन्वयातच िव्यािे फलक लागले. प्रधािािे चतुराईिे आधी 

र्ाढरू्ि ठेर्लेले कर जितेच्या िालअपेष्टािंची जाणीर् ठेर्त अिंशत: कमी केल्याचे जािीर 

केले. त्यातूि राजयाचे दकती िुकसाि िोईल याचेिी आकड ेप्रसृत केल.े कुठलािी निर्ेध 

िसतािा नि कुणाचीिी तक्रार िसतािा इतका लोकानभमुख कारभार करणाऱ्या राजाचे 

सर्वत्र कौतुक िोऊ लागले. जितेच्या सखुदःुखाची जाण ठेर्णाऱ्या राजाबद्दल जिता 

कृतज्ञता व्यक्त करू लागली. आनण दपु्पट जोमािे कर भरणा करण्यास तयार झाली. 

राजाची नतजोरी भरू लागली. आश्रमािंचा तिखा र्ाढला. बाबा आनण स्र्ामींची शाि 

र्ाढली.  

 

सगळीकड े असतात तसे कािी असिंतुष्ट आत्मे त्या राजयातिी िोते. त्यािंिी 

आधीच नपचलेल्या जितेचे या करािे किं बरड ेमोडत आि ेअस ेसािंगूि त्याचा निर्ेध 

करण्यास सुरुर्ात केली. राजयात स्र्ामी आनण बुर्ा यािंिा मिंत्रीपद ेदणेे र् त्या अिुर्िंगािे 

खचावत र्ाढ र् जितेर्र लादललेा जयादा कर याची सिंगती लार्ण्यात ते गुिंतले. कािी 

थोड्या लोकािंिा त्यािंचे म्िणणे पटलिेी.  

 

मग चतुर प्रधािािे काय केले? दरे्पूजा  आनण भक्तीकराचा सिंबिंध िव्यािे 

परत  दरे्ाशी अि दशेाशी लार्ला. िर् ेफलक झळकले. अनजबात कुरकुर ि करता कर 
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भरणारे पुण्यात्मे अि दशेप्रेमी आनण राजाच्या नि्र्ळ ितुेिंर्रिी िुसती शिंका घेणारेिी 

ते ईश्वरी कोपास लायक अस े िानस्तक अि दशेद्रोिी ठरनर्ल े जातील असा मजकूर 

असणारे फलक कुण्या त्रयस्थ माणसािंच्या िारे् जागोजागी लागले.  

 

फलकािंर्रील मजकुरािे त्या अतृप्त आत्म्यािंर्र जिता खर्ळली. राजार्र शिंका 

घेणाऱ्या त्या असिंतुष्ट शिंकासुरािंर्र स्र्तःच तुटूि पडू लागली. अशा पापी िानस्तकािंस 

या पनर्त्र दशेात स्थाि द्यार्े का यार्र चचाव सरुू झाल्या. सर्ाांचे मत पडले की अशा 

िानस्तकािंस दशेाबािरे िाकलूि द्यार्े.  

 

जितेिे फैसला केललेाच अि आता ठरर्ले आपल्या राजास सर्वतोपरी पाटठिंबा 

द्यार्ा. मग तो पूजा आनण भक्ती कराचा करभरणा सुखिैर् सुरू रानिला. नतजोऱ्या भरू 

लागल्या. जिता आििंदिू गेली. सगळीकड े कसा आििंदीआििंद झाला. तसा आििंद 

तुमच्या आमच्या आयुष्यातिी येर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ 

सिंपूणव.  
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१३ 

धूतमेंदूिंची किाणी 

 

ऐका धूतमेंद ूतुमची किाणी.  

आटपाट िगर िोते. िगराचा एक राजा िोता. राजा म्िटला म्िणजे जसा िर्ा 

तसा. सर्वशनक्तमाि. अशा शनक्तशाली राजास स्र्तःचा अनभमाि असल्यास त्यात 

र्ार्गे कािी ि्िते. राजा अत्यिंत लोकनप्रय िोता. लोकािंिी आपल्या राजास डोक्यार्र 

घेतललेे.  

राजाचे आठर्ार्े रूप अि आठर्ार्ा प्रताप असे पुढे मागे म्िणता यार्े अस े

त्याचे र्ागणे अस.े लोक राजार्र प्रेम करीत. राजाच्या प्रत्येक गोष्टीचे प्रजेस अप्रूप अस.े 

जितानप्रय आनण लोकनप्रय अशा राजास त्यामुळे चारी ददशािंतूि आपला जयजयकार 

ऐकार्यास नमळे आनण दपु्पट जोमािे तो कामास लागे. आनण अस ेिोऊििी राजाचे 

पाय जनमिीर्रच रानिल.े 

 

आनण एके ददर्शी काय झाले? अशा या राजाचा अचािक मृत्यू झाला. मग 

काय झाले?  

 

राजाििंतर राजपुत्र लसिंिासिार्र आरूढ झाला. राजाच्या लोकनप्रयतेचा 

त्याच्या मुलास फायदा झाला. गेलले्या राजाबद्दल शोक करता करता त्याच्या ह्या 

पुत्रास लोकािंिी राजा मािणे सािनजकच िोते. िळूिळू तो दखेील नततकाच लोकनप्रय 

झाला. लोक त्याच्याबद्दल चािंगल ेबोलत. त्याच्यार्र स्तुतीसुमिे उधळत.  

 

तसा तो जितेत नप्रय झाला असला तरी िव्या राजास आपल्या र्नडलािंच्या 

कतृवत्र्ाची नततकीशी जाणीर् ि्िती. िव्या राजािे सुरूर्ात तर जोमािे केली पण 
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त्याची स्पधाव त्याच्याच र्नडलािंशी िोती. आनण त्याप्रमाणात आपले कतृवत्र् दाखर्णे 

मुलास अर्घड िोते.  

जसजसे ददर्स सरत गेले तसातसा िव्या राजाबद्दल लोकािंचा भ्रमनिरास िोऊ 

लागला. लोक आधी दबक्या आर्ाजात त्याबद्दल बोलू लागल.े ििंतर िळूिळू िा आर्ाज 

र्ाढू लागला.  

 

िोता िोता काय झाले? िव्या राजानर्रूध्द लोक रस्त्यार्र येण्याची लिण े

ददसू लागली. यात जितेची चूक िोती अस ेिािी. राजाचा कारभार मिमािी िोता. 

त्यात सुरूर्ातीला लोकािंच्या पाटठिंब्यािे आपणच सर्ेसर्ाव असल्याचे त्याच्या मिािे 

घेतले. आनण त्याची पार्ले िुसतेच हुकूम दणे्याकडे  र्ळली. राजाच तो. सर्व सत्ता िाती 

िोतीच त्यात त्यािे लोकािंच्या नर्रोधाची दखल घेण्यास सुरुर्ात केली. दखल म्िणजे 

आपल्या नर्रोधी बोलणाऱ्यािंची खबरबात त्याला नमळेल अशी व्यर्स्था त्यािे केली. 

आपल्या गुप्त िरेािंच्या जाळयाद्वारे त्यास राजयभरातील नबत्तिंबातमी कळू लागली. 

त्याची पार्ले मग या नर्रोधी आर्ाजािंच्या दमिाकड ेर्ळली.  

 

राजा तरूण िोता. िर्ख्या राजास आपल्या कृतीचा अिंदाज आला िािी. आनण 

जििोभ अजूिच र्ाढत गेला. लोक त्यास पािात आनण त्याच्या नपत्याचे आठर्ार्े रूप 

आनण प्रताप म्िणत त्याच्या अकाली मृत्यूबद्दल िळिळत. या िी गोष्टीची खबर राजास 

िोतीच. जितेचा िोभ आर्रेल अशी लिणे त्यास ददसेिात. एर्ढ्या जितेस आर्रार् े

कसे नि आपल ेराजय सार्रारे् कसे? त्यास कािी कळेिा.  

 

मग त्यािे काय केले? राजगुरूिं स बोलार्णे धाडल.े  

"गुरुजी, आम्िी तेच. कािीच र्र्ाांपूर्ी लोकािंिा आर्डत असू. आमच्या 

नपताजींबद्दल तर नर्चारू िका. जिता त्यािंिा दरे् मािीत असे. अस ेअसतािा आज 
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जिता आमच्या नर्रोधात का? ते तुम्िी आम्िास सािंगारे्. आनण यार्र उतारा काय ि े

दखेील सािंगारे्." 

"राजि, उत्तर तुझ्याकडचे आि.े तुझे नपताश्री अपर्ाद िोते. जी जिता आपल्या 

राजयकत्याव राजास डोक्यार्र घेऊि िाचते तो राजा कळत िकळत हुकुमशिा बितोच. 

जसे तुझे झाले आि.े अनिबांध सत्ता राजास आपल्या ताकदीचा गर्व निमावण करते आनण 

असा राजा मग दमि शक्तीच्या जोरार्र राजय करतो. त्यास लोक नभऊ लागतात. राजय 

तर चालते पण लोकािंचे प्रमे त्यास नमळत िािी. एका िणी जिता सर्व झुगारूि दणे्यास 

तयार िोते. प्रत्येक गोष्टीस अिंत असतोच. पण यार्रिी उपाय आि.े" 

"कोणता गुरुजी?" 

"दोि प्रकारे याच्यार्र उतारा नमळू शकतो. एक तर आपल्या कारभारात 

सुधारणा करण ेआनण जितेचा नर्श्वास पुन्विा सिंपादि करण.े बाब अर्घड आि ेपण 

अशक्य िािी. याचे पररणाम ददसार्यास कािी र्रे् जाऊ द्यार्ी लागतील." 

"आम्िाला नततका अर्धी िािी, सर्ड िािी आनण इच्छािी िािी गुरुजी. 

आम्िास तो दसुरा उपाय सािंगार्ा." 

"ऐक राजा. यासाठी तुला धूतमेंदचेू व्रत घ्यार्े लागेल.' 

"सािंगारे् गुरुजी. िा र्सा आम्िी घेऊ. उतणार िािी मातणार िािी. घेतला 

र्सा टाकणार िािी. ते्िा ते व्रत तुम्िी मला सािंगा." 

मग राजगुरूिं िी राजास ते व्रत सािंनगतले. "िा र्सा कधी घ्यार्ा. राजािे 

आपल्या सिंपूणव कारदकदीभर घ्यार्ा. िा र्सा घेतल्यािे काय िोते? राजाची कारकीदव 

र्ाढते. जिता राजास दरू्णे दते िािी. प्रजेस सारे कािी छाि ददस ूलागते. राजास 

आपल्या राजयाबद्दल र्ाटणारी लचिंता दरू िोते." 

"गुरुजी, अशाच व्रताबद्दल आम्िास सािंगारे्. ह्या व्रताची फळे आम्िास कधी 

नमळतील त्यासाठी आम्िी आतुर आिोत. ते्िा ि ेधूतमेंद ूव्रत तुम्िी कथि करारे्." 
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मग राजगुरूिं िी ते व्रत सािंनगतले. "राजािे या व्रतासाठी काय करारे्? राजयभर 

आपल्या निष्ठार्िंत सेर्कािंची फौज तयार करार्ी. तीस खास प्रनशिण द्यार्े. आनण 

राजयातील कािाकोपऱ्यात त्यािंिा पाठर्ार्े. या सेर्कािंस धूतमेंद ूसेर्क म्िणारे्. यािंचे 

कायव म्िणजे एखाद्या रथदरुूस्ती कें द्राप्रमाणे असार्े. आपल्या राजयात जशी रथदरुूस्ती 

कें द्र ेआपले रथ धुर्ूि पुसिू साफ करूि दतेात तसे यािंचे काम असार्े. या सरे्कािंिी काय 

करारे्? राजयभर दफरूि राजानर्रोधी जो कुणी सापडले त्यास पकडारे्. त्याििंतर त्यािे 

त्याची कर्टी उघडूि आतील मेंद ूधुर्ूि काढार्ा. आतील नर्रोधी नर्चारािंची जळमटिं 

धुर्ूि काढार्ीत. असा साफसूफ मेंद ूपरत बसर्ूि कर्टी परत जोडूि त्यास परत सोडूि 

द्यार्े. अस ेिजारो सेर्क लाखो लोकािंच्या मेंदसू धुर्ूि काढतील. त्याििंतर ते राजि, 

तुझ्यानर्रोधात नर्चार दखेील करणार िािीत. अशा धुतलेल्या मेंदमूुळे राजयकारभार 

सुखािे पार पाडता येईल." 

 

राजािे व्रत मिोभारे् ऐकले. आनण तातडीिे त्याचे पालि करार्यास लागला. 

त्यामुळे काय झाले? धूतमेंद ूमुळे जितेच्या मिातील राजानर्र्यीचा सिंदिे दरू झाला. 

प्रजा मिातूि आििंदली. राजय तेच, प्रजादखेील तीच पण जितेस राजाचे जे दगुुवण खपत 

िसत तेच आता खुपेिासे झाल.े राजा त्यामुळे सुखािे राजय करू लागला आनण 

प्रजादखेील आििंदात राहू लागली. धुतलले्या मेंद ू मुळे त्यािंिा जसा आििंद झाला 

तसा आम्िाला िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  
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१४  

तीि माकडािंची किाणी 

 

िगर अस ेते असे खास l िार् तयाचे  आटपाट  

गोष्ट तयानच सािंगण्याचा घाट l घानलतसे ll 

 

ऐनसया दशेीचा तो िृपती l स्र्ामी अि भूपती  

राजय त्याचे सकल पािती l अिादरािे ll 

 

ऐनसया दशेी घडले ते कर्ण l काि दऊेिी कररजे श्रर्ण 

दशेोदशेीचे करी जो भ्रमण l िा कर्ी ll 

 

बहु प्रदशे ते ओलािंनडले l दकत्येक नगरी लािंनघयले  

परर ि ऐस ेकुठे दनेखल ेl राजय ऐसे ll 

 

दशे ऐसा की नर्शाल l जिसागराची कमाल  

एक एकाचा नर्चार l राजा अि राजयार्री ll  
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कुणी म्िण ेराजा मिाि l कुणी राजास ठरर्ी लिाि  

जिमिास ि रािी भाि l मतमतािंतरे ll 

 

कािी करती राज प्रशिंसा l कुणी म्िणे राजास ि लचिंता  

आइकुनि ऐशा जिमता l गोंधळेल कुणीिी ll  

 

राजाचा एकेक निणवय l जिमिात िोई सिंभ्रम  

कुणी म्िण ेराजा घन्वय l अमान्वय ते इतरेजिािं ll 

 

कुणी राजाची करी पूजा l कुणी ती बािंनधतस े 

अस्र्स्थ ते र्तवमाि l एतद्देशी ll 

 

त्यार्रर राजा िोई त्रस्त l उपाय शोधण्या अनतव्यस्त  

काय केल्या िोई बिंदोबस्त l जिमिाचा ll 

 

गोंधळे तो भूपती l म्िण ेिी कैसी आपती  

सोडर्ार्ी ती व्युत्पत्ती l राजगुरूिं स ll 
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जिमािस जे नर्पररत जाई l राजा सिंत्रस्त  अनधकच िोई 

कधी लसिंिासि ते िलर्ूि जाई l कुणी सािंगारे् ll 

 

यार्री काय उपाय l ककिं र्ा िािी तरणोपाय 

असे तो तोडगा काय l कृपया सािंगारे् ll 

 

राजगुरू काय करीती l तीि माकड ेघेऊि येती  

दाखर्ुिी त्यािंस म्िणती l नशकारे् यािंकडूि ll   

 

असती असली माकड ेतीि l आपल्या उद्योगी तल्लीि 

कुणी ि बघे-ऐके-बोले मलीि l इथल्या दशेी ll 

 

राजा, म्िण ेि ेमकव ट l बघ चालर्ुनिया तकव ट 

चालर्ार्ी रीत ससवकट l आपुल्या प्रजेिे ll 

 

ऐसे करार् ेतु रामा l अि तैसेनच करारे् तुिी श्यामा 

सर्ाांिीच पाळारे् या नियमा l स्र्स्थनचत्त ेll 
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राजगुरू काय र्दनत l मिाराजािंस असे आपनत्त  

सािंगारे् गुरुजी सर्ाांप्रनत l समजारु्निया ll 

 

समजार्ती मग त्यास गुरुजी l आइके भक्तीभारे् राजाजी  

म्िणती घेइि र्सा तो अजीजी l मातणार िािी ll 

 

ठेर्ा मकव टाचा आदशव l गप्प बसार्े स्र्स्थनचत्त  

कुणी ि बोलारे् एक शब्द l कधीिी यथेे ll 

 

राजा मिंत्री सर्व व्यस्त l करीतसी कािी कायव समस्त  

समजुिी ्िार्े सदा आश्वस्त l कुणी कािी बोलो िये ll 

 

चालनर्ता तो राजय शकट l निणवय घेता दकतीिी धीट 

कुणी कािी म्िणो त्यास िीट l पािोनच िये ll 

 

माकडापरी झाकार्े काि l आजूबाजूचे िसो भाि  

जे ि पटे ऐस ेकुणी l आइकुची िये ll 
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ठेर्ार्ा मकव टाचा माि l झाकोनिया मुख िेत्र काि  

राजेच्छेचा ठेर्ी माि l असली प्रजा ll 

 

राजा ऐसे व्रत घ्यार्े l सर्ाांनस त्यात सामील करार्े  

उतारे् ि मातारे् l कुण्या िागररकािे ll  

 

अशा व्रतािे िोई काय l राजास ि िोई कािी अपाय  

चालर्ी राजय मिमािी l नि:शिंक निघोरे ll 

 

गुरूची नर्द्या पररसुिी l राजा उत्तेनजत उन्वमिी  

जागोजागी मकव टािंचे उभारूिी l भव्य पुतळे ll 

 

म्िणे तीि माकड ेआदशव l समजुिी घ्यार्ा सिंदशे  

म्िणजे मिाि िोईल दशे l चुटकीसरशी ll  

 

िको कशास अर्रोध l समस्तािंिी घ्यार्ा बोध  

उगा मग िको सत्याचा शोध l कुणािी नजर्ा ll 
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राजय चालर्ी मी स्र् मि l प्रजा नर्सिंबे ऐसे इमाि  

म्िणे फक्त राजा मिाि l ऐसी प्रजा ll 

 

अशा प्रजेिे िोई जैसे l राजास नमळेल स्थैयव ऐस े 

कुणी ि नर्चारी प्रश्न कैस ेl तीि मकव टािंपरी ll 

 

बोले राजा अि दळ िाल ेl कुणी ि हुिं की चुिं बोले  

मम म्िणूनिया राजय चाले l निघोरी ll 

 

कुण्यािी राजास मोिर् ेl राजयकारभारा सोसर् े

जिामिात रूजारे् l िरप्रकारे ll  

 

तीि माकड ेराजास प्रसन्न l म्िणूनिया िोई राजा प्रसन्न  

तैसे ्िार्े तुम्िािं आम्िािं l सकलजिािं ll 

 

इनत श्री तीि मकव टकथा l त्यातुिी घ्यार्ा बोध अता  

साठा उत्तरािंची कथा l पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूां ll  
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१५  

साधुमििंत व्रताची किाणी 

 

ऐका एका आटपाट िगराच्या आटपाट राजाची किाणी. आटपाट असले तरी 

राजाचे राजय मोठे िोते. मोठ्या राजयात मोठमोठी िगरे, मोठाली मिंददरे, मोठ्या िद्या 

आनण त्यार्र मोठे घाट असा सर्व पररसर िोता. जिसिंख्यािी खूप िोती. पण राजय तस े

सुखी म्िणार् ेतर ते िािी. राजा आपल्या परीिे काम करीत असे. पण लोकािंची जरा 

जास्तच मागणी असायची. राजा नबचारा थकूि जाई. राजाच्या मिात यईे, मी इथला 

सर्वशनक्तमाि राजा. पण मला ददिरात्र मिेितीस पयावय िािी. लोक इतके जागृत का 

असार्ेत यथे ेकी मला त्यािंच्या कलािे घ्यार् ेलागारे्? ददर्सेंददर्स राजाच्या मिास 

घोर लागला. राजास कािी सुचेिास ेझाल.े राजा मिात कुढू लागला.  जेर्णखाण्यातल े

त्याचे लि उडू लागल.े काय केल्यास प्रजा खूश िोईल याचा नर्चार राणी करू लागली. 

पण नतला कािी सुचेिा. राजा ददर्सेंददर्स खिंगतोय अस ेराणीस र्ाटू लागले. राणीिे 

प्रधािास बोलार्ल.े प्रधाि म्िणाला, "राणीसरकार, मिाराज फार मिास लारू्ि घेत 

आिते. जिता आि ेतर तक्रारी असणारच. एर्ढे राजय सािंभाळायचे तर कािी उणेदणु े

निघायचेच!" राणी म्िणाली, "खरिंय प्रधािजी. पण मिाराजािंिा कस ेसारे सुरळीत िर्.े 

उगाच इकड ेआिंदोलि,े नतकड ेनिर्ेध असल्या गोष्टी मिाराजािंच्या पचिी पडत िािीत. 

त्यािंच्या बिंदोबस्तानशर्ाय मिाराजािंची प्रकृती सधुारणार िािी." 

 

मग चतुर प्रधािािे काय केले? त्यािे राजगुरू राजभूर्ण यािंिा बोलार्ण े

पाठनर्ले. राजास त्यािंच्या समोर बसनर्ल.े राजगुरूिं स पाहूि राजा बोलता झाला. 

त्यािंिा आपली व्यथा सािंगूि राजा म्िणाला, "गुरूजी यार्र कािी उपाय असले तर तो 

मला सािंगार्ा." राजगुरूजी म्िणाले, "राजि, यार्र उपाय काय आि?े सोपा उपाय 

आि.े मी तुला एक गोष्ट सािंगेि त्यातूि बोध घ्यार्ा. एक साधूमििंतव्रताचा र्सा घ्यार्ा."  
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राजा म्िणाला, "उतणार िािी मातणार िािी घेतला र्सा टाकणार िािी. 

पण ते व्रत तुम्िी मला सािंगारे्." गुरूजी म्िणाले, "सािंगतो." त्यािंिी मग आठ तािंदळाचे 

दाणे घेतले. दोि स्र्तःकड े ठेर्ल ेआनण दोि दोि राजा, प्रधाि आनण राणीस ददले. 

आनण "िी किाणी मि लारू्ि ऐक" म्िणत सािंगार्यास सुरूर्ात केली. राजा मिोभारे् 

ऐकू लागला. 

 

"ऐक राजि, असेच एक आटपाट िगर िोते. राजयाचा राजा िोता रूपचिंद. 

आनण त्याचे िोते िजारो छिंद. छिंददष्ट म्िणार्ा असा रूपचिंद राजा छिंदीफिं दी िोता. 

त्याची राणी रूपमती आनण तो दोघे राजय िाकीत िोते. राजा असा तर राणी आपल े

स्र्तःचेच चोचले पुरर्ण्यात मग्न. त्यामुळे राजयाचा प्रधाि नतथला कतावधताव. 

आपल्यार्ाचूि राजाचे पाि ि िाल े या नर्चारािे माज आलेल्या प्रधािास जिता 

किं टाळली तरी ती सािंगणार कोणास? प्रधािाचा कारभार अिंदाधुिंदी आनण मिमािी 

िोता. तसे असले तरी राजास दरे् मािूि जिता कसाबसा सिंसाराचा गाडा ओढत िोती.  

मग काय झाल?े 

एके ददर्शी राजयात एक मुशादफर आला. भटक्या आनण दारोदार दफरणारा. 

मुखी चार अभिंग आनण िाती एकतारी. अर्तार एखाद्या साधसुारखा. राजा नि राणीस 

त्याची भूल पडली. िळूिळू त्या मुशादफरास रूपचिंदाच्या राजयाचा मोि पडला. 

मोठमोठ्या बोजड आनण नक्लष्ट शब्दािंत ईश्वर भक्तीच्या िार्ािे त्यािे राजा नि राणीस 

जणू सिंमोनित केले. आनण एके ददर्शी त्यास राजािे स्र्ामीजींचा दजाव ददला. 

राजाबरोबर िळूिळू प्रजा दखेील त्या स्र्ामींच्या प्रर्चिात गुिंगली. िोता िोता तो 

मुसादफर एक मििंत झाला. चलाख स्र्ामींिी जिता आनण राजा नि त्याच्या दरबारास 

कह्यात घेतल.े स्र्ामींच्या िादात जिता आपले सारे कष्ट नर्सरली. जिता आनण राजा 

दोघािंचीिी मती अशी गुिंग झाली." 

 

एर्ढे सािंगूि पुढ ेराजगुरू म्िणाले, "राजि यातूि काय बोध घ्यार्ा? भक्ती 

मागी प्रजेस रमर्ार्े. अशा स्र्ामींच्या आश्रयास जिता गेली की राजास नर्श्राम 
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नमळतो. यातूि जो बोध घ्यार्याचा तो तू घे. ि ेसाधूमििंत व्रत घेऊि आपल्या इष्ट 

इच्छा पूती करूि घे." राजा म्िणाला, "िोय गुरुजी. उतणार िािी मातणार िािी. 

घेतला र्सा टाकणार िािी." 

 

त्याििंतर राजगुरू राजभूर्णािंिी राजाचा निरोप घेतला. राजािे मग काय 

केले? राजािे ि ेसाधूमििंत व्रत घेतल.े राजयातील साऱ्या साधूिंचा शोध घेण्याची आज्ञा 

ददली. 'करा रे िाकारा नपटा रे कदिंडोरा, िगरात कुठे कुठे साध ूमिाराज असतील त्यािंिा 

शोधूि काढा.' प्रधािजींस सािंनगतले, "राजयातील चारिी  ददशािंस कािी साधू 

निर्डारे्त. राजयाच्या चार ददशािंस या सािंधूिंस नर्नर्ध रठकाणी मोठे आश्रम उघडूि 

द्यार्ेत. या आश्रमािंस राजाश्रय द्यार्ा. या साधुिंचा मनिमा आनण मिती कणोपकणी 

राजयभरात पसरर्ार्ी. आनण ि ेसर्व जलदगतीिेच  ्िार्े"  

 

प्रधािािे राजाच्या आज्ञेचे तिंतोतिंत पालि केले. राजयभरातील सर्व प्रकारच्या 

साधू आनण बाबािंचा शोध घेतला गेला. त्यािंच्यासाठी जागोजागी छोटेमोठे आश्रम आनण 

मठ उघडल े गेल.े त्यािंच्या मितीची मानिती पसरर्ण्याची व्यर्नस्थत व्यर्स्था केली 

गेली. साधू आनण मििंतािंचा उदो उदो िोऊ लागला. आपल्या सर्वच समस्यािंर्र साध,ू 

स्र्ामीजी आनण मििंत िचे उपाय आिते ककिं र्ा तेच उपाय करू शकतात आनण तेच 

आपले तारणिार ि ेजितेस पटू लागले. सारी जिता भक्तीपिंथास लागली. 

या साऱ्या साध ूआनण मििंतािंच्या मठािंतूि गदी ओसिंडू लागली. आनण र्ेगर्गेळे 

साधू जितेस भौनतकतेतूि बािरे काढूि आध्यानत्मक रस्त्यार्र घेऊि जाऊ लागल.े 

राजयभर जिता या साधमुििंतािंच्या पूजा नि कीतविात मग्न झाली.  

त्यामुळे काय झाले? राजाच्या दिैिंददि कारभारातूि जितेचे लि उडाले. 

साधुददकािंच्या सेर्ेत जिता रिंगली, गुिंगली. त्यािंिी सािंनगतलले्या आध्यानत्मक रस्त्यार्र 

मागवक्रमण करू लागली. आपल्या आनत्मक उन्नतीपुढे जितेस दिैिंददि जाच जाणर्ेिासा 

झाला. साधसुिंतािंच्या प्रर्चिािंतूि जिता बोध घेऊ लागली. आपल्या याजन्वमीच्या 
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कठीण पररनस्थतीस मागील जन्वमीची कृत्ये जबाबदार आिते आनण या जन्वमीचे पुण्यच 

पुढचा जन्वम तारूि िेईल असा सर्वच मिाि मिंडळींचा उपदशे अस.े ते्िा 

जिता पुढील जन्वमीच्या यातिा कमी करण्यासाठी या जन्वमी तजर्ीज करू 

लागली. आपल्या मुक्तीची सोय आनण उन्नयिाचे प्रयत् यात दिंग झाली. िळूिळू प्रजा 

त्या आनत्मक आििंदात तल्लीि झाली. आनण अशा आध्यानत्मक उन्नतीमुळे जिता सुखी 

झाली. त्या सखुात तल्लीि जिता राजास जाब नर्चारेिाशी झाली. त्यामुळे 

राजादखेील आपल्या कारभारात मग्न िोत सुखी झाला. अशा रीतीिे जिता तर सुखी 

झालीच पण राजािी सखुी झाला.  

 

अशा या साधूमििंत व्रताचे फल जसे त्यािंिा नमळाले तसे तुम्िा आम्िा नमळो िी 

साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  
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१६  

उल्लूची किाणी 

 

ऐका एका उल्लूची किाणी.  

आटपाट िगर िोते. त्या िगरास लागूि मोठे जिंगल िोते. त्यात दकत्येक प्राणी 

आििंदािे रािात िोते. आजर्र त्या जिंगलार्र िगरातील सामान्वयािंचीच काय तर 

प्रनतनष्ठत लोकािंचीिी िजर पडली ि्िती. नजथे जागा ददसेल नतथे गृिसिंकुले बािंधूि त्या 

जागेचा नर्कास घडर्ण ेत्या िगरातील किर्ाळू प्रनतनष्ठतािंचा छिंद िोता. िगरातील 

राजयव्यर्स्था िी इतकी जितानभमुख िोती की जितेसाठी सोयी सुनर्धा निमावण 

करण्यात ती सदरै् दिंग असे. नर्कास आनण नर्कास िचे ध्येय असलले्या राजयव्यर्स्थेत 

ि े जिंगल अजूििी अनर्कनसत िोते. त्यार्रूि त्या जिंगलाची घिता कळूि यार्ी. 

दकत्येकदा ददर्सािी जिंगलातील जनमिीर्र सूयावची दकरण ेपोिोचू ि शकार्ीत इतके 

दाट ते जिंगल िोते. त्यामुळे घिगदव जिंगलात असिंख्य प्राणी घर करूि िोते.  

 

त्या प्राण्यािंचे दखेील जिंगलात जिंगलराजय िोते. आज जिंगलराज असा शब्द 

मािर्ी दनुियेत असला तरी िगरातल्या राजयाहूि जिंगलातली व्यर्स्था खरेतर अनधक 

चोख िोती. माणसे कधीमधी जिंगलात जात. आपल्या बिंदकुीिे चार दोि निरपराध 

प्राण्यािंस मारत आनण आपली नशकारीची िौस भागर्त. प्राण्यािंिा ि ेददस.े पण ते पडल े

मुके प्राणी. मकेु म्िणजे मिुष्याच्या दषृ्टीिे मुके. आपापसात सारे प्राणी गुण्यागोलर्िंदािे 

रािात. र्िराज लसिंि आपली सत्ता चालर्ीत असला तरी उगाच लिर आली म्िणूि 

साधा ससा िी मारत िस.े  

अशा या जिंगलात प्राणी आपले साम्राजय सािंभाळूि िोते. आनण त्याचे श्रेय त्या 

जिंगलच्या राजास म्िणजे शेरराजास िोते.  

अस ेअसल ेतरी जिंगलातील प्राण्यािंस बाजूच्या िगराबद्दल कुतूिल िोते. दोि 

पायािंर्र कुणी चालतो ककिं र्ा धार्तो कसा याबद्दल प्राण्यािंच्या सभािंतूि चचाव झडत. 

िार् िको त्या माणसाचे म्िणत परत परत सर्व चचाव अशा माणसाबद्दलच्या कुतूिलािे 

भरलेल्या असत.  
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एके ददर्शी लसिंिराजािे काय केले? सभेपुढ े एक प्रस्तार् ठेर्ला, आपल्या 

राजयातील एकेका प्राण्याच्या प्रनतनिधीिे मािर्ाचे राजय पाहूि यार्े आळीपाळीिे. 

कािी प्राणी साशिंक िोते. माणसाबद्दल आजर्र अिुभर् चािंगला िसल्यािे. तो भल ेदोि 

पायािंर्र चालत असले त्याच्यार्र नर्श्वास ठेर्ूि त्या िगरात जारे् अस ेकोणास र्ाटेिा. 

जिंगलातील खास जिंगली म्िणूि एका नबबट्यािे िगरात जाऊि यार्े असे लसिंिािे 

ठरनर्ले. िो िा करता करता नबबट्या तयार झाला. िगरात जाऊि मािर्प्राण्याबद्दल 

मानिती आणार्ी म्िणूि नबबट्या िगरात रोज रात्री दफरू लागला. कािी रात्री गेल्या 

पण रात्री माणूस झोपूि गेल्यार्र त्याच्या त्या राजयाबद्दल कािी मानिती नमळणे कठीण 

ि ेलर्करच प्राण्यािंच्या लिात आल.े त्यामुळे मोठा कुठला प्राणी ि पाठर्ता कुण्या 

छोट्या प्राण्यािे ददर्सा जाऊि यार्े असे ठरले. त्याप्रमाणे जिंगलातील एका उिंदरास 

पाठर्ण्यात आले. उिंदीर उत्सािात तयार झाला. उिंदीर गेला तर खरा पण परत आलाच 

िािी कािी ददर्स प्राणी र्ाट पाहूि थकले. शरे्टी त्या उिंदरास माणसािेच मारूि 

टाकल े असारे् असा निष्कर्व काढण्यात आला. प्राण्यािंिी माणसाचा िाद सोडण्याचे 

ठरर्ल ेखरे पण उत्सुकता त्यािंिा गप्प बस ूदईेिा. लसिंिराजािे बराच नर्चार केला. 

दरबारात बरीच खलबते झाली. शेर्टी एक घुबड उठूि म्िणाले, "ि ेकाम मी अत्यिंत 

हुशारीिे करूि येईि. फक्त मला कािी ददर्सािंचा अर्धी द्यार्ा. दशे म्िणजे दशेाचा 

राजा. तो कसा ि ेकळाल ेतर बाजूच्या िगराबद्दल सारे कािी कळेल." 

 

लसिंि आनण त्याच्या मिंत्रीगणािंिी नर्चार केला, एर्ीतेर्ी मानिती नमळत िािी 

ते्िा घुबडास पाठर्ार्े. एक पिंधरा ददर्सािंच्या र्ास्तव्यात त्यािे िी मानिती काढार्ी. 

त्याआधी नजर्ास धोका र्ाटल्यास निघूि यारे्.  

 

मग घुबडािे काय केले? उडत उडत राजाचा मिाल गाठला. मिालाच्या 

मोठ्या गर्ािािंतूि आतील ददसले अस ेझाड निर्डूि ते राहू लागले. राजाची खलबते 

आनण गुप्त चचाव घुबडाच्या कािी पडू लागल्या. आपल्या तीक्ष्ण कािािंिी तो सारे समजूि 

घेऊ लागला. सर्ावत आश्चयव त्यास र्ाटल ेजे्िा त्यास कळल ेकी त्या देशात घुबडास 
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उल्ल ू म्िणत! पुढील कािी ददर्सािंतच उल्लू या शब्दाचे नर्नर्ध प्रयोग त्यास कळू 

लागल.े आपल्यार्र त्या मािर्ाची भार्ा अर्लिंबूि असार्ी याचा त्याला अनभमाि र्ाटू 

लागला. आनण अनधकच अती तीक्ष्ण िजरेिे तो सारे रटप ूलागला. रोज त्याच्या ज्ञािात 

भर तर पडत िोतीच पण त्या राजाच्या निकमतींबद्दल ऐकतािा सरुस आनण 

चमत्काररक कथािंचीिी त्यात भर पडत िोती. या साऱ्यािंची आपल्या मिात िोंद करूि 

पिंधरा ददर्सािंची मुदत सिंपरू्ि तो माघारी दफरला ते्िा त्याचे डोळे तर उघडल े

िोतेच,  पण स्र्तःबद्दल अनभमािािे त्याचा ऊरिी दाटूि आला िोता.   

 

घुबड जिंगलात परतल ेसुखरुप तर जिंगलात त्याचे स्र्ागत झाले. ते सखुरुप 

आल्याचा आििंद सगळयािंिा झाला. रात्री सभा भरली. घुबडाच्या अिुभर्ािंबद्दल 

ऐकार्यास सारेच उत्सुक िोते.  

घुबड बोलार्यास उभे रानिले. म्िणाल,े 

"र्िराज आनण माझ्या प्राणी नमत्रािंिो, आपल्या मिाराजािंच्या आज्ञेिुसार मी 

शेजारील िगरात जाऊि आलो आि.े पिंधरा ददर्सािंत मला काय काय ददसले? ते मी 

सािंगेिच. पण मी उगाच स्र्तःचीच स्तुती करतोय असा गैरसमज कृपया िसार्ा. तर 

मी पानिल ेकी, या िगरीचा राजा मला आदशव मािूि चालतो. नतकड ेमाझ ेिार् उल्ल ू

अस ेआि.े राजदरबारात मी कािािे ऐकूि आनण डोळयािंिी पाहूि आलो आि.े नतथ े

लर्करच निर्डणूक आि.े निर्डणूक िा कुठलासा उत्सर् असार्ा अस ेमला र्ाटते. 

त्याची जय्यत तयारी राजा करीत आि.े त्याच्या दरबारी अखिंड चचाव सरुू आिते. त्यात 

जिता िी उल्लू आि ेअसे धरूि काम ेकरार्ीत असे साधारण मत असायचे सर्ाांचे. 

त्याव्यनतररक्त राजा स्र्तः म्िणत अस,े प्रजेस आश्वासिे ददलीच पानिजेत. ती कसलीिी 

असेिात. उदािरणाथव एक आश्वासि अस ेिोते की राजा निर्डणूकीििंतर प्रजेस मोफत 

अन्नछत्र सुरू करेल. म्िणजे सर्ाांस मोफत जेर्ण. आनण प्रत्येक िागररकास िजार सुर्णव 

मुद्रा! एका दरबाऱ्यािे नर्चारलेिी, ि ेआश्वासि मिाराज कसे पूणव कराल? त्यार्रिी 

त्या राजािे माझेच िार् घेतले. म्िणाला, जितेस उल्ल ूसमजूि चालारे्. तीस अजूि 

उल्ल ूबिर्ार्े.  आनण सत्ताप्राप्तीचा आपला उल्ल ूसीधा करूि घ्यार्ा. आजर्र कशी 
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जिता उल्ल ूबिली तशीच यापुढेिी बित रानिल आनण आपली सत्ता अबानधत रानिल. 

माझा असा उदो उदो पाहूि ऊर भरूि आला माझा.  

आपण येथ ेर्िराजािंच्या राजयात राितो. आपण दकती सखुी आिोत ते मला 

नतथे जाऊि तर कळले. आनण एका िगरीच्या राजाचा आदशव मी स्र्तः उल्लू आि ेि े

पाहूििी मला या जिंगलाचा अनभमाि र्ाटला." 

र्िराज म्िणाले, "आज आपल्या मिातील माणसाच्या राजयाबद्दलचे कुतूिल 

कािी प्रमाणात तरी शमल ेआि.े घुबड आपल्या दशेातील एक आदशव आि.े आनण उल्ल ू

या िार्ािे शेजारील िगरातील राजाचेिी आदशव असार्े याबद्दल त्याचे आम्िी खास 

अनभििंदि करीत आिोत. घुबड अथावत उल्लचू्या ताकदीचा आम्िािंस िा िव्यािे 

सािात्कार िोत आि.े सर्व जिंगलास त्याबद्दल घुबडार्र गर्व आि.े" 

त्याबरोबर साऱ्या प्राण्यािंिी टाळयािंचा प्रचिंड कडकडाट केला. सारे प्राणी 

पािंगले. 

 

उल्ल ू ऊफव  घुबडास आपल्या प्रचिंड ताकदीचा सािात्कार जसा झाला तसा 

तुम्िा आम्िाला िोर्ो िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  

  



 
P

ag
e8

7
 

१७  

नर्द्वािाची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते. िगरात एक अनत बडबड्या मुलगा रािात िोता. मलुगा 

तसा हुशार िोता आनण प्रत्येक बाबीर्र आपले मत व्यक्त केल्यार्ाचूि त्यास रािर्त 

िसे. कुणापुढेिी तो के्िािी आनण कािीिी बोलू शके. त्यास असा अनभव्यक्तीचा छिंद 

िोता आनण त्याच्या स्र्तिंत्र दशेात अनभव्यक्तीचे स्र्ातिंत्र्य िी िोते. त्यामुळे तो िर् ेतस े

व्यक्त िोई. मि मोकळे करी. पण त्याच्या या बोलण्याच्या सर्यीमुळे तो कधी 

अडचणीत येईल याचा िेम िस.े कािी जणािंस तो उगाच व्यथव बडबड करतो अस ेर्ाटे 

तर कुणास तो थोडा डोक्यािे दढला र्ाटे. अस ेअसले तरी मलुाची सर्य कािी जाईिा. 

मुलगा इतके बोलत असल्यािे त्याच्या आईबापािंस त्याबद्दल लचिंता र्ाटे. आजर्र ददर्स 

निभारू्ि िेता आले कारण मुलगा तसा छोटा िोता. आता तो मोठा झाल्यार्र त्याचे 

कसे िोणार िी लचिंता त्यािंस छळत असल्यास त्यात िर्ल ि्िते.  

मग आईबापािंिी काय केले? मलुास दोघािंिी समजारू्ि सािंनगतले. आपल्या 

नजभेस लगाम घालण,े नजभेर्र ताबा ठेर्णे गरजेचे. मुलगा तसा खादाड ि्िता ते्िा 

नजभेर्र ताबा ठेर्ण्याचा अथव बोलण्यार्र नियिंत्रण ठेर् एर्ढे त्यास समजत असे. अस े

असल ेतरी समोर एखादा नर्र्य आला नि मलुािे आपले मत व्यक्त केल ेिािी असे िोत 

िसे.  

 

िोता िोता काय झाले? मुलगा मोठा झाला. त्यास र्यािुसार लशिंगे फुटली. 

आजूबाजूच्या पररनस्थतीच्या निरीिणातूि त्यास राजकीय मते िी फुटू लागली. 

पणवफुटीस जशी पािाच्या पेरापेरातूि रोपे फुटतात तशी त्यास मते फुटू लागली. आनण 

ती व्यक्त केल्यार्ाचूि त्यास रािर्त िस.े मलुगा पुढे नर्द्यापीठातूि नशिण घेऊ 

लागला. त्यामुळे त्याच्या ज्ञािाच्या किा रूिं दारू् लागल्या. मतािंमध्य े ठामपणा येऊ 

लागला. सामानजक पररनस्थती बरोबर आता राजकीय मते िी येऊ लागली.  
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जोर्र तो एक साधा मलुगा िोता तोर्र त्याकड ेसारे दलुवि करत. पण आता 

तोच मोठा नर्द्वाि झाला. नर्द्वाि म्िणजे चािंगला नशकला. गाढा अभ्यास करूि आपली 

मते मािंडू लागला. त्याच्या मतािंची िोंद सारे घेऊ लागल.े  

 

पुढे मग काय झाले? अशी नर्द्वाि माणस े जोर्र सत्ताधाऱ्यािंच्या बाजूिे 

असतात तोर्र कुणास खपुत िािीत. पण निखळ नर्द्वत्ता फक्त योग्य अयोग्याची निर्ड 

करते. तीस सत्तेर्रील कोण ि ेददस ूिये, फक्त खरे खोटे ददसारे् िा नियम त्या मुलास.. 

आता नर्द्वािास लागू पडत अस.े त्यामुळे काय झाले? लर्करच तो िगरीच्या राजास 

खुपू लागला.  

िगरात आजर्र मोकळे र्ातार्रण िोते. म्िणजे आजर्र राजाच्या नर्रोधी 

कािी घडत ि्िते तोर्र ते मोकळे र्ाटत असे.आनण राजा त्याचा डिंका नपटूि सर्ाांस 

तसे सािंगतिी अस.े आता प्रथमच कोणी राजाच्या निणवयािंर्र चूक नि बरोबर असल े

नर्श्लेर्ण करू लागला. राजास ि ेि खुपते तरच िर्ल. 

 

राजा ददर्सेंददर्स अनधकच गोंधळात पडला. आनण शेर्टी त्यािे राजगुरूिं स 

बोलार्णे धाडले.  

राजगुरू आले. राजािे आपली त्यािंिा समस्या कथि केली आनण म्िणाला, 

"यार्र काय तो उपाय असेल तो मला सािंगार्ा. अशा इसमास गप्प कस ेकरारे्." 

राजगुरू म्िणाले, "प्रथम त्या माणसाचे गुण नर्शेर् मला सािंग. मी नर्चारेि 

त्या प्रमाणे" 

"बोलारे् गुरुजी" 

"िा मिुष्य खराखुरा नर्द्वाि आि ेकी नर्द्वत्तेची िुसतीच झूल पािंघरललेा कुणी 

ििंदीबैल?" 
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"िािी गुरुजी. िा माणूस अनत हुशार आनण कुशाग्र बुद्धीचा असूि त्याला 

त्याच्या नर्र्यात उत्तम गती आि.े" 

"म्िणजे त्याच्याशी चचेिे र्ाद घालण ेअशक्य.." 

"िोय गुरुजी. त्याच्या तोडीस तोड कुणी िािी. तसा आम्िी त्याचा 

राजयकारभारात उपयोग करू शकतो.." 

"मग का थािंबला आिसे राजि? त्यास िोकरीत घे. चािंगले र्ेति दऊेि तोंड 

बिंद कर त्याचे." 

"िािी गुरुजी, तो आमच्याकड ेकामास येणार िािी. कारण तो स्र्ानभमािी 

आि.े त्यास आमची धोरणे पटत िािीत." 

"ठीक. त्यास सिंपत्तीचा मोि असार्ा?" 

"िािी गुरुजी.अत्यिंत साधा माणूस आि.े भ्रष्टाचार त्याच्या आजूबाजूला 

दफरकत िािी. त्यास सिंपत्ती खुणार्त िािी. प्रामानणकपणा िा त्याचा स्थायी भार्. 

आम्िी त्यास खूप प्रकारािे चूप करण्याचा प्रयत् केला. पसैा, मािमरातब. त्याचे कचे्च 

दरु्े शोधण्याचा प्रयत् केला पण नर्शेर् िाती कािी लागले िािी." 

"मग कुणी शत्र?ू" 

"गुरुजी, तो कुणाच्या अध्यात ि मध्यात. आपल्या राजयव्यर्स्थेर्र टीका 

केल्यािे तो आमचा शत्रू तसा म्िणता येईल. पण आजतरी तो इतका ताकदर्ाि िािी. 

फक्त भनर्ष्यातला धोका टाळणे मित्त्र्ाचे." 

"राजि, तू हुशार आिसे. धोका तू ओळखला आिसे. या नर्द्वािाची अजूि कािी 

मानिती सािंनगतलीस तर.." 

"िोय गुरुजी. िा माणूस अत्यिंत गिंभीरतेिे सर्व नर्र्यािंर्र टीका रटप्पणी करतो. 

नर्शेर्त: सामानजक आनण धार्मवक रूढी यािंच्यार्र टीका िा त्याचा प्रािंत आि.े आनण 

खरेतर तर तो सािंगतो त्यात चूक कािी िािी." 
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"राजि. तो तुझा शत्रू आि ेकी नमत्र?" 

"अथावत शत्र ूगुरुजी" 

"मग त्याच्या कुठल्यािी म्िणण्यास तू, ते सत्य असल ेतरी, चुकूििी चािंगल े

म्िणूि चालले काय? नर्रोधक बरोबर असेल तरी त्यास धोपटूि काढारे् ि े आम्िी 

सािंगारे् अस ेिािी." 

"िमस्र् गुरुजी." 

"तर धार्मवक आनण सामानजक.. छाि.  सापडला उपाय राजि." 

"कोणता गुरुजी?" 

"जितेस बाकी सारे चालते. राजा आनण सत्तेर्र टीका तर त्यािंिा आर्डतेच 

पण.." 

"पण काय गुरुजी?" 

"पण त्यािंिा स्र्तःस आरसा दाखर्लेला आर्डत िािी. कुणी त्यािंच्या 

सामानजक दािंनभकतेर्र ककिं र्ा धमावतील चुकीच्या बाबींर्र टीका केललेी खपत िािी.. 

त्यामुळे तुला तुझे उत्तर येथेच नमळेल." 

"म्िणजे गुरूजी?" 

"राजि, तुझ्याकडची मानिती अपुरी आि.े या माणसास शत्र ू असणारच. 

ककिं बहुिा अशा व्यक्तीस शत्रूिंची कमी िािी. त्याच्या नलखाणािे दखुार्लेल े दकत्येक 

असणार. ध्यािात घे. तो म्िणतो ते बरोबर की चूक िा मुद्दा िािी. दखुार्लेल्या अशा 

लोकािंचा शोध घे. आनण जर अजूि कुणी दखुार्ले िसेलच  तर तस ेदखुार्ले जातील 

याची व्यर्स्था कर. त्यािंिा त्याच्या नर्रुद्ध राि उठर्ू द.े" 

"पण गुरुजी, तो अत्यिंत निभवय आि ेअस ेम्िणतात. तो घाबरणार िािी." 
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"राजि, तेच तुला मी सािंगत आि.े अशा माणसास राजयात ठेर्ण े म्िणजे 

अस्तिीतला निखारा सािंभाळणे. कािी प्रमाणात मातीचे पाय असणारा माणूस आपल े

राजय चालर्ण्यास उपयोगी पडतो. भ्रष्टाचारी माणसास र्ठणीर्र आणण्यास जास्त 

प्रयत् करारे् लागत िािीत. त्यास आपली काम ेकरण्यास र्ापरुि घेता येणे सोपे. या 

नर्द्वािासारखा निमोिी, प्रामानणक आनण िीडर माणूस राजयाचा प्रथम क्रमािंकाचा शत्रू 

समजला पानिजे." 

"म्िणजे गुरुजी?" 

"शत्र.ू शत्रसू मोकळे सोडत िािीत. त्याचा फक्त नि:पात करार्ा. ते्िा अशा 

नर्द्वािािंस त्यािंची जागा दाखर्ूि दणेेच योग्य." 

"म्िणजे गुरुजी? त्यास यमसदिी धाडार्े?" 

"अथावत. त्यासाठी त्याच्या धार्मवक आनण सामानजक शत्रूिंचा र्ापर कर. याहूि 

अनधक आम्िी काय सािंगारे्. तू सूज्ञ आिसेच. आता आम्िास रजा द्यार्ी." 

असे म्िणूि राजगुरू निघूि गेले.  

 

राजास आता मागव ददस ूलागला. आधी प्रश्न पडलेला, या सगळया नर्द्वत्तेच े

काय करारे्? नर्चार करणारा कोणीिी सत्तेचा शत्रू ि ेराजगुरूिं चे सािंगणे खरे. मागे 

अशाच कोणा एका अनतशिाण्यास राजािे लमिंध ेबिर्ूि त्याचा बिंदोबस्त केललेा. पण 

या मिुष्यास कुठलीिी िार् िािी. असेच एकदा राजगुरूिं िी सािंनगतलेल े राजास 

आठर्ले, प्रामानणक माणूस िा नर्चारी माणसाइतकाच  धोकादायक असू शकतो. 

भ्रष्टाचारी माणूस दबूि राितो ककिं र्ा कुणी आपले लबिंग फोडू िये म्िणूि सािंभाळतो. 

त्यास धमकार्ण ेसोपे. अशी कािी प्रमाणात भ्रष्टाचारी माणस ेराजास आपली काम े

करूि घेण्यास उपयोगी पडतात. ते्िा या नर्द्वाि, कामसू आनण प्रामानणक माणसाचे 

काय करारे्? त्यास शािंत कसे करारे्.. खरेतर त्याचे तोंड कसे दाबारे्? अजूिपयांत 

पडलेला प्रश्न आता सटुला.  
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राजािे मग काय केले? त्याच्या नलखाणािे कुणी दखुार्ले त्यािंचा शोध घेतला. 

तसे कुणी सिज सापडिेा. राजगुरूिं चे सािंगणे आठर्ूि त्याच्या नलखाणातूि कािी भाग 

त्यािे जितेच्या िजरेस र्ारिंर्ार येईल अशी सोय केली. आपल्या र्ळचणीतील कािी 

राजकीय नर्द्वािािंकडूि त्यार्र चचाव घडर्ूि आणली. जितेच्या मिातिी ि आलेले मदु्द े

ठसर्ूि सािंगण्यात आल.े कािी ददर्सािंच्या प्रयत्ािंतच त्या नर्द्वािाबद्दल जितेत असिंतोर् 

माजला. यापुढ ेराजाची यिंत्रणा कामास लागली. नर्द्वाि लर्करच दरे्ाघरी पोिोचला. 

राजािे आपल्या राजयातील प्रकािंड नर्द्वािाच्या मृत्यूबद्दल प्रचिंड शोक व्यक्त केला.  

  

त्याििंतर काय झाले? एका नर्द्वािाच्या ित्येििंतर पुढे िोऊ घातलले्या कािी 

नर्द्वािािंची मुळे आपसूक कापली गेली. राजाचे राजय पुन्विा सुरळीत सरुू झाले.  

राजा आता सुखासमाधािात राहू लागला. राजाच्या इच्छा पूणव झाल्या. तशा 

प्रकारे िसल्या, तरी तुमच्या आमच्या इच्छा पूणव िोर्ोत िी साठा उत्तराची किाणी 

पाचा उत्तरी सुफळ सिंपणूव.  
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१८  

गािंधारीव्रताची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते. िगराचा राजा फार चतुर िोता. इतका की आपल ेराजय 

व्यर्नस्थत कस ेचालर्ार्े ि ेत्याच्याकडूि नशकारे्. राजाच्या राजयात सारेच कािी छाि 

छाि असे मात्र ि्िते. राजाच्या घरापासूि दारापयांत कािी ि कािी कुरबुर चालू असे. 

तरीिी तो जरािी तोल ि ढळता लसिंिासिार्र अढळ असल्यासारखा असे.  

आजूबाजूच्या प्रदशेात ि े असेच लोकरोर्ाचे उद्रके िोत असत. नतकड े राजे 

आनण त्यािंचे दरबारी सदा त्यामुळे र्ैतागूि जात. लोकािंच्या असिंतोर्ास तोंड दतेा दतेा 

त्यािंच्या िाकी िऊ येत. इकड ेलोकािंिी मोचाव काढला की प्रधािाची पळापळ िोई. 

जििोभ उसळला की नतकडच्या राजािंची पाचार्र धारण बस.े दकत्येकदा अशार्ेळी 

तो राजा लोकािंिा झुकते माप दईे. जया कािी मागण्या असतील त्या मान्वय करूि टाके. 

परकीय आक्रमणाहूििी ि ेसिंकट त्या राजािंस मोठे र्ाटत अस.े िोता िोता जितेस िी 

कळू लागललेे नतकड.े राजा असल्या धमक्यािंिा भीक घालतो. थोडफेार आढेरे्ढे घेत का 

िोईिा लोकािंच्या मागण्या मान्वय िोत. अथावत ि ेसाधे सरळ िस.े कारण जितेतील 

एका गटाच्या मागण्या मान्वय केल्या की त्याच्यानर्रुद्ध मागण्या करणारे निर्ेध करीत. 

ककिं र्ा अजूि कािी मागण्या पुढे येत. राजयाची नतजोरी भरण्याचा प्रश्न असले तर िोता 

िोईतो राजा त्या मागण्या टाळण्याच्या प्रयत्ात असे. थोडक्यात काय तर बािरेील 

राजये सदासर्वकाळ कािी ि कािी मुद्द्द्यािंर्र धुमसत असत. आनण नतकडील राजे सदा 

या ि त्या कारणािे कार्लेल ेअसत. आटपाट िगराच्या खुशालचिंद मिाराजािंच्या सारख े

आपण सुदरै्ी का िसारे् याचे र्ैर्म्य र्ाटे त्यािंिा.  

 

जर्ळील ओसाडपुरातील राजा िेमचिंद आनण खशुालचिंद यािंची खास दोस्ती 

िोती. एके ददर्शी राजा िेमचिंद खुशालचिंदास भेटार्यास आला. खुशालचिंद राजा 

इतका खुशाल कसा राहू शकतो याचे रिस्य जाणण्यास िेमचिंद खास भेटीस आला.  
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िेमचिंदािे नर्चारले, "खशुालचिंद मिाराज, आमच्या राजयातील जििोभािे 

आम्िी र्ैतागूि गेलो आिोत. तर त्यातूि बािरे निघण्याचा कािी मागव असेल तर तो 

तुम्िी आम्िास सािंगार्ा." 

खुशालचिंद राजा म्िणाला, "आमच्या राजयातील शािंतता िी सारी 

गािंधारीव्रताची कृपा आि.े गािंधारीव्रतामुळेच ि ेसारे शक्य िोऊ शकते." 

यार्र िेमचिंदािे ि ेव्रत काय ते नर्चारल.े  

खुशालचिंदािे मग ते व्रत कथि केल.े राजा खशुालचिंद म्िणाला, "िेमचिंद राजे, 

कािी र्र्ाांपूर्ी आमचीिी अर्स्था अशीच िोती. नजकड े नतकड े लोकािंची आिंदोलिे 

चालायची. लोक पटूेि उठायचे. त्यािंच्या असिंतोर्ाचा उद्रके ्िायचा. एका गटास खूश 

केल ेतर दसुरा िाराज िोई. त्यािंची आपापसात भािंडणे िोत. त्यार्रूि रणकिं दि िोई. 

साधारणत: तुम्िी सािंगता तशीच अर्स्था िोती." 

"मग पुढ ेकाय झाले की.." 

"सािंगतो. ते्िा आम्िास आमच्या राजगुरूिं िी ह्या व्रताचा मनिमा सािंनगतला. 

ि ेव्रत अत्यिंत कडक आि ेआनण ते पाळण्यासाठी पथ्य पाळणे जरूरी आि.े राजगुरूिं िी 

त्यात पाळण्याची पथ्येदेखील सािंनगतली." 

"कोणती राजे?" 

"सर्व प्रथम पथ्य ि ेकी तोंडािे आपण जितेचे सेर्क आिोत िा जप सतत जपण े

आनण तो जपतािाच आपली स्र्त:ची राजा म्िणूि जी ताकद आि े ती कधीच ि 

नर्सरणे. त्यासाठी आधी, म्िणजे जे्िा आम्िी िव्यािे व्रत घेतल े ते्िा, जितेची 

आिंदोलिे बळािे नचरडूि टाकार्यास सुरूर्ात केली. आजर्र मृद ूआनण मर्ाळ प्रनतमा 

असणाऱ्या राजास अशी कात टाकणे मित्त्र्ाचे. कािी थोड े कैदते पडले ककिं र्ा 

निजधामास गेल े तरी जास्त लि ि दतेा ध्ययेाकड े र्ाटचाल करार्ी. आम्िास 

राजगुरूिं िी नििूि सािंनगतले, जितेस असा कठोर आनण ठाम निणवय घणेारा राजाच 

आर्डतो. कुणी त्यािंच्यासाठी निणवय घेत त्यािंच्यार्र सक्तीिे लादत असले तर जोर्र 

मुखात जिकल्याणाची भार्ा आि ेतोर्र जिता निमूटपण ेसिि करेल. थोडा नर्रोध 
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प्रथम िोईल पण पुढ ेजितेत आपले समथवक तयार िोतीलच ते आपसूक अशा आपल े

नर्रोधी नर्चारािंच्या जिािंस गप्प करतील. एक अशी र्ेळ येईल की जितेस जाणरू् 

लागेल, नर्रोध करूि फायदा िािीच. राजा त्यािंच्याकड ेदलुविच करणार आि.े आनण 

आपले समथवक कािी थोड्या उरलले्या नर्रोधकािंस त्यािंची जागा दाखर्ूि दऊे लागतील. 

त्यामुळे असे नर्रोधकच िळूिळू कमी कमी िोऊ लागतील. जितेस कािी र्र्ावत आपला 

तारणिार आपला राजाच आि ेि ेर्ाटू आनण पटू लागेल." 

"म्िणजे मिाराज नर्रोध िोणारच िािी?" 

"तस े िािी. पुढ े ऐकार्े. जितानभमुख आनण जिसेर्क राजा अशी प्रनतमा 

बिर्ूि झाली की कोणत्यािी राजास पुढील काम सोपे जाते. जितेस पटर्ूि द्यार् ेकी 

आपण सदरै् नतच्या भल्यासाठी झटत आिोत. आनण त्याििंतर अघोनर्त हुकुमशािी सुरू 

करार्ी." 

"म्िणजे?" 

"हुकुमशािीत जितेची कदर करण्याची गरज िािी आनण िसते. पण आपणास 

तर जितेच्या मिार्र राजय करार्याचे आि.े ते्िा प्रनतमा सिंर्धवि मित्त्र्ाचे. कािी 

राजे उघड हुकुमशािी गाजर्तात. त्यािंिा जिता घाबरते पण प्रेम दते िािी. जितेच्या 

कल्याणासाठी अघोनर्त हुकूमशािीस मात्र जिता डोक्यार्र घेते. आमच्या राजगुरूिं िी 

ददलेल्या सल्ल्यािुसार आम्िी चाललो. गेल्या कािी र्र्ाांत फळे ददसत आितेच. म्िणजे 

नर्रोध िािी अस ेिािी. पण इथ ेगािंधारीव्रताचे मित्त्र् समजूि येते." 

"गािंधारीव्रत?" 

"िोय. डोळयािंर्र पट्टी बािंधूि जितेकड े ककिं र्ा िोणाऱ्या गोंधळाकड े

काणाडोळा करणे! फक्त त्यासाठी आनण त्याआधी आपली जितेत एक जिसेर्से 

झटणाऱ्या शासकाची प्रनतमा बिर्णे मित्त्र्ाचे. त्याििंतर जे िोईल ते जिताच आपसात 

निपटूि घेते. राजास सखुिैर् कारभार करता येतो. त्यामुळे एका पाठोपाठ पथ्ये पाळत 

पाळत गािंधारी व्रत घेतलेत तर तुम्िी तुमच्या राजयात सुखािे राजय करू शकाल." 

"ि ेव्रत आम्िी पण घ्यार्े म्िणता राजे खुशालचिंद?" 
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"अथावत. पण सर्व पथ्य पाळूि. त्यार्ाचूि जर ि ेव्रत घेतल ेतर एकतर जिता 

तुमच्या नर्रूध्द उफाळूि उठेल ककिं र्ा तुम्िास हुकुमशिा बिूि सारा उद्रके मोडूि 

काढार्ा लागेल. गािंधारीव्रताचे फनलत ि ेकी राजास जितेचे प्रेमिी नमळते आनण हुकूम 

िी चालर्ता येतो. त्यामुळे ह्या व्रताची फनलत ेअिेक आिते." 

"िोय मिाराज खुशालचिंद. आम्िीिी ि ेव्रत घेऊ. उतणार िािी मातणार िािी. 

घेतला र्सा टाकणार िािी. आनण आमच्या आयुष्यभर ि ेव्रत आम्िी सुरू ठेर्ू." 

"िोय. राजे िेमचिंद. एक दरबारी भारे्त ि बसणारी गोष्ट तुम्िी आमचे खास 

आिात म्िणूि सािंगतो, जिता अधव उल्ल ूअसतेच. नतला पूणव उल्लू जो बिर्ेल तो राजय 

करील. त्यासाठी ि ेगािंधारीव्रत घ्यार्े. व्रताची सािंगता कधी ि करता जोमािे ते सुरू 

ठेर्ार्े." 

 

त्याििंतर राजा िेमचिंदािी राजा खुशालचिंदाचा निरोप घेतला. आपल्या 

राजयात गािंधारीव्रताचे कठोरपणे पालि केले. त्याचे ओसाडपुर राजय िी सुरळीत चाल ू

लागल.े िेमचिंद आनण खशुालचिंद गािंधारीव्रतािे सुखी झाले. तसे सुख तुम्िाला आम्िाला 

म्िणजे सर्वसामान्वयािंिा नमळणे िािी, तरीिी आपल्या िशीबात साधी सोपी सखु े

नमळोत िी साठा उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपूणव.  
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१९ 

लोकपाल टोपीची किाणी 

 

आटपाट िगर िोते. िगरात जादगूार लोकर्ीर िार्ाचा जादगूार रािात असे. 

तो जादचेू खेळ करीत देशभरात लििंडत अस.े जादगूार अनतशय हुशार आनण कसबी 

कलाकार िोता. त्याच्या थक्क करणाऱ्या जादूिंिी सारेच अचिंनबत िोऊि जात असत. 

लोकर्ीर ि ेजादगूाराचे खरे ि्िते. खरे िार् िोते रघुर्ीर. त्याच्या जादिेू तो इतका 

लोकनप्रय झाला की लोकािंिी त्याचे िार् बदलूि त्यास ते लोकर्ीर म्िणू लागले.  

 

जादगूार लोकर्ीराच्या पोतडीत काय ि्िते? िाण्यािंच्या जाद ू िोत्या. 

पत्त्यािंच्या जाद ूतो करीत असे. एखाद्या बिंद कपाटात कुणास बसर्ूि तो दसुरीकडूि 

कुठूितरी बािरे काढत असे. एका खोक्यात एका मुलीस बसर्ूि चारी बाजूिी तलर्ारी 

खुपसत असे नि ििंतर परत ती मुलगी नजर्िंत बािरे येत अस.े यानशर्ाय कुठूि ससा 

काढणे नि कुठूि एखाद ेकबूतर काढणे ककिं र्ा एखाद्या अिंड्यातूि ते ि फोडता कोंबडी 

काढणे अस ेअसिंख्य खेळ तो करीत अस.े कुणास खुचीर्र बसर्ूि तो िािीसे करत असे 

आनण ररकाम्या खुचीर्र लोकर्ीर स्र्तः बसत असे. थोड्या र्ेळात स्र्त: िािीसा 

िोऊि ती व्यक्ती परत यईे. पाठूि त्याचा फक्त आर्ाज येई. ििंतर ती खचुीच िािीशी 

िोई! ककिं र्ा एका जादतू एखाद्याचे तीि तुकड ेकरूि तो परत जोडत असे. त्याचा जादचेू 

र्णवि करणे कठीण अशा िी दकत्येक जाद ूिोत्या. त्याच्या िातखिंडा जादूिंमुळे त्याचे 

जादचेू प्रयोग दशेभर िोत आनण लोक ते गदी करूि पािात.  

आनण या सर्ावत लोकनप्रय जाद ूिोती ती एखादी गोष्ट िािीशी करण्याची जाद.ू 

तो मोठमोठी घरे ककिं र्ा दरे्ळे िणाधावत िािीसे करी. त्याच जादिेू त्यािे एकदा 

राजर्ाडाच िािीसा केललेा आनण िणाधावत परत आणूि ठेर्ला नतकड ेपरत.  

िोता िोता काय झाले? त्याच्या जादिेू भारलले्या लोकािंिा कािी र्ेळा तर 

त्याच्या जाद ूखऱ्यािी र्ाटू लागल्या.  
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जया िगरात जादगूार रािात िोता ते आटपाट िगर अिागोंदी कारभारात 

अग्रगण्य िोते. कोणाचा पायपोस कोणात िस.े िगराचा राजा स्र्तःच खुशालचेंडू 

िोता. आपल्या चैिीपुरते राजयाचे उत्पन्न असल ेकी बाकी त्यास कािी िको असे. र्रील 

आदशवच असा असतािा राजयातील बाकी सारे अनधकारी मिमािी करण्यास मोकळे 

िसल्यासच िर्ल! कुिं पणच येथ ेशेत खाई. सगळीकड ेभ्रष्टाचाराचे कुरण उगर्लेल ेआनण 

दकत्येक त्यात चरत आिते अस ेदषृ्य सगळीकडचे ददस.े अथावत िा भ्रष्टाचार खालपयांत 

आनण खोलर्र नझरपललेा िोता. म्िणजे अनधकारी र्गव तर तो करीत असेच, पण 

जितािी कािी कमी ि्िती. सर्वच करतात तर मी का िािी आनण मी िािी तर अन्वय 

कुणी खाईल अस ेनबितोड र्ाटार्ेसे युनक्तर्ाद लोक करीत. र्रपासूि खालपयांत जिता 

नि अनधकारी एकमेकािंिा अडर्त आपल ेनखसे भरत. पण स्र्तःच्या डोळयातले मुसळ 

ि ददसणाऱ्या जितेस अनधकारी आनण उच्चर्गीयािंचा मोठ्या रकमािंचा भ्रष्टाचार खुपत 

असे. 

 

िोता िोता काय झाले? जिता या भ्रष्ट कारभारास किं टाळली. कािीतरी करारे् 

लागेल त्यानर्िा िा असरु िष्ट िोणार िािी अस ेजितेिे मिात घेतल.े यार्र उपाय 

काय? जिता स्र्तःलाच प्रश्न नर्चारू लागली. आनण एके ददर्शी जितेस आपला त्राता 

सापडला. तो म्िणजे जादगूार लोकर्ीर! मोठमोठ्या इमारती नि नजर्िंत व्यक्ती 

िणाधावत िािीशा करणारा तो लोकर्ीर िक्कीच भ्रष्टाचार िािीसा करेल ि ेजितेस 

पटल ेमिोमि आनण नतिे जादगूार लोकर्ीरास साकड ेघातल.े जादगूार तयार झाला. 

आजर्र त्याची कुठलीच जाद ूचालली िािी अस ेि्िते तर िी जाददूखेील चालणारच 

िा नर्श्वास जितेस िोता.  

 

जादगूारािे मग काय केले? कािी ददर्सािंचा अर्धी मागूि घेतला. थोड्या 

ददर्सािंिी जितेस बोलार्ूि िर्ा खेळ मािंडला. त्यात तो भ्रष्टाचार िािीसा करणार 

िोता. जितेत िर्ा जोश आला. आता मोठ्या मोठ्या लोकािंची चरार्याची कुरणे बिंद 

िोणार याचा अत्याििंद नतला झाला. आपल्या पायाखाली काय जळते नतथे दलुवि करत 
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ककिं र्ा जे जळते ते अत्यल्प म्िणूि नबि मित्त्र्ाचे अशी समजूत करूि जितेिे िव्या 

जादचू्या खेळास गदी केली.  

 

जादगूारािे काय केले? त्यािे एक जादचूी टोपी बिर्ूि घेतली. नतला लोकािंिी 

प्रेमािे लोकर्ीराची लोकपाल टोपी असे िार् ददले. िी डोक्यार्र घालताच भ्रष्टाचार 

िािीसा िोत अस.े लोक खूर् झाल.े शेर्टी एर्ढ्या मोठ्या प्रश्नार्र एर्ढे छोटे नि सोप्प े

उत्तर नमळाल्यािे सारेच खूश झाल.े लोकपाल टोपी डोक्यार्र चढनर्ली की घालणारा 

आपोआपच शुद्ध िोई आनण आजूबाजूला सारे मिंगलमय ददस ूलागे. थोडक्यात सारा 

भ्रष्टाचार समूळ निपटूि काढल्याचा आििंद सगळयाच जितेस झाला. तेिी स्र्तः ि 

बदलता नि आपल्या स्र्तःच्या  छोट्या भ्रष्टाचाराच्याबद्दल कुणी प्रश्न उपनस्थत करत 

िािी ह्याचा जितेस आििंद झाला.  

 

थोड्या ददर्सािंिी काय झाले? सगळीकड े सगळेच जादचूी लोकपाल टोपी 

घालूि दफरू लागल.े लोक िळूिळू सरार्ले. भीड चेपली. जुिी सर्य जाणार कशी? 

कािी ददर्सािंतच पररनस्थती पूर्वर्त झाली. भ्रष्टाचाराच्या सुरस किाण्या पुन्विा ऐकू 

येऊ लागल्या. थोड्याच ददर्सािंत जिता परत ये रे माझ्या मागल्या म्िणूि र्ैतागूि 

गेली. किं टाळूि ती परत जादगूार लोकर्ीराकड ेआली. जादगुारास नतिे प्रश्न नर्चारला, 

िी जाद ूकशी काय फसली?  

 

जादगूार िसला. म्िणाला, "तुम्िाला जादचेू ममव एक तर कळल ेिािी, िािीतर 

ते तुम्िाला कळूि घ्यायचेच िािी. सर्ाांस ठाऊक आि,े जगात जाद ूकुठेच िािी. सारीच 

िातचलाखी. मी राजर्ाड ेअदशृ्य केल ेपण ते परत आलेच िा? तर भ्रष्टाचार िािीसा 

िोण्याची िी जाद ूतात्पुरती असणार ि ेगृनितच िोते. जाद ूफसली िािी. जिता फसली 

आि.े" 
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"मग यार्र उपाय काय?" 

"जाद ूिा उपाय? िािी. उपाय आपल्याच िाती. प्रत्येकाच्या. प्रत्येक मिुष्यािे 

ठरनर्ले की तो सन्वमागेच चालले तर कािी िोऊ शकते. र्र्ाविुर्रे् चालणाऱ्या गोष्टीस 

एका ददर्सात उतारा शोधणारे तुम्िी एकतर भाबड े आिात िािीतर स्र्तःशीच 

अप्रामानणक. मी फक्त िातचलाखी करू शकतो. बदलार्याचे ते तुम्िीच." 

 

जितेिे लोकर्ीर जादगूाराचे म्िणणे ऐकल.े लोकािंच्या दषृ्टीिे अयशस्र्ी 

जादगूार लोकर्ीराची लोकनप्रयता झपाट्यािे खाली आली. यशस्र्ी, ि फसलले्या 

जादिूिंतरिी जादगूार लोकर्ीराच्या िाती आल ेते अपयशच.  

जिता आता सरार्ली. मधल्या त्या ददर्सािंत भ्रष्टाचारमुक्त िगराचे मिोिारी 

नचत्र पाहूि सखुार्ललेी जिता पुन्विा पूर्वपदी आली. लोकर्ीरािे जादचेू खेळ बिंद केल.े 

आनण निर्ृत्त आयुष्य जगू लागला.  

 

र्णर्ण भटकणाऱ्या जादगूारास सक्तीची का िोईिा नर्श्रािंती नमळाली. 

आपल्या व्यस्त आयुष्यात अशी सर्ड तुम्िाला आम्िाला िी नमळो िी साठा उत्तराची 

किाणी पाचा उत्तरी सफुळ सिंपूणव.  
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उपसिंिार 

 

२०  

प्रकाशाच्या बटेाची किाणी 

 

ऐका प्रकाशाच्या बेटा तुमची किाणी. आटपाट िगर िोते. नतथ ेएक गरीब 

ब्राह्मण रािात अस.े ब्राह्मणाचे काम म्िणजे रोज पूजा अचाव करणे. त्याििंतर ददर्सभर 

मिंददराची व्यर्स्था पािणे.  

ब्राह्मण अत्यिंत भानर्कतेिे आपले काम करीत अस.े त्याििंतर ददर्सभरात 

जमलेला नशधा घेऊि घरी जाई. दोि र्ेळेच्या जेर्णाची भ्रािंत िसे ि ेखरे पण त्याहूि 

जास्त िी कािी ि्िते त्याच्यापाशी. त्याबद्दल त्यास खेद अस े िा खिंत. उरलले्या 

ददर्सात तो अडल्यािडलेल्यािंिा त्यािंच्या समस्यािंर्र सल्ला दईे. दरे्पूजा आनण सेर्ा 

आनण त्याबरोबर जिसामान्वयािंस सल्ला िचे आपल ेजीर्िध्येय असे ब्राह्मणास र्ाटे. 

स्र्तः त्याचा व्यासिंग मोठा िोता. त्यामुळे नर्नर्ध नर्र्यािंर्र ज्ञाि प्राप्त िोते. 

नर्चारािंची बैठक पक्की आनण सद्द्सनद्वर्ेक बुद्धी सदरै् जागृत असल्यािे सल्ल ेदणे्यास 

त्याला िैनतक अनधकारिी प्राप्त िोता. एकूण आर्थवक दषृ्टीिे फारसा पढुे िसला तरी 

त्याच्या निस्पृितेिे त्यास माि नमळे. सल्ला नर्चारणारी जितादखेील त्यामुळे त्याच्या 

सल्ल्यािंस गािंभीयाविे घेत.  

 

ब्राह्मणाकड े सल्ल े घेण्यास नर्नर्ध र्गावतूि लोक येत. नर्नर्ध र्याचे, 

र्ेगर्ेगळया पाश्ववभूमीचे आनण र्ेगर्ेगळया प्रकारच्या समस्या घेऊि लोक येत. 

साऱ्यािंिाच तो समाि लखेत सल्ला दईे. यातूि त्यास धिप्राप्ती िोई असिेी िािी. जगाचे 

कल्याण या एकाच भूनमकेतूि तो ि ेसारे करीत असे. ब्राह्मणपत्ी त्याला साजेशी िोती. 

ते्िा त्याच्या तुटपुिंजया उत्पन्नात कोंड्याचा मािंडा करूि ती घर चालर्ीत असे. आर्थवक 

श्रीमिंती िसली तरी ब्राह्मणास मािनसक समाधािाची कमी ि्िती आनण तोच त्याचा 

जीर्िाििंद िोता.  
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िोता िोता काय झाले? दरू दशेातूि कुणी एक तरूण त्या गार्ात रिार्यास 

आला. त्यास असे गार्ोगार् दफरण्याचे र्ेड िोते. भटकिं ती करत प्रदशे पािणे आनण 

जिजीर्ि समजूि घेणे िाच त्याचा छिंद जणू. त्यास ब्राह्मणाबद्दल कुतूिल र्ाटले. कािी 

ददर्स त्यािे गार्ात मुक्काम ठोकला. मोठ्या कुतुिलािे त्यािे ब्राह्मणाचा ददिक्रम 

पानिला. नर्नर्ध शिरािंतूि लििंडलले्या त्या तरूणास असे सल्ल ेदऊेि मालामाल झालले े

दकत्येक लोक मानितीत िोते. त्यािंच्यापेिा अनधक मोलाचे सल्ले दणेारा िा अनत 

सामान्वय नस्थतीतला  ब्राह्मण पाहूि त्यास अनधकच उत्सुकता र्ाटू लागली. कािी ददर्स 

गेल्यार्र त्यािे ब्राह्मणास प्रश्न केला, "गुरुजी, मला सल्ला िको पण मला तुमच्या 

कामाची मानिती तेर्ढी द्या. मी नर्चारेि त्या प्रश्नािंची उत्तरे कृपया दऊे शकाल का?' 

ब्राह्मण म्िणाला, "अर्श्य. आज पौर्णवमा आि.े आज रात्री याच दरे्ळाच्या 

पारार्र बसूि मी तुझे शिंकानिरसि करेि." 

 

रात्री दोघे दरे्ळाबािरेील लपिंपळाच्या पारार्र बसले. ब्राह्मण म्िणाला, "बोल. 

तुझ्या मिातील जे आि ेते तू नर्चार.' 

तरुण म्िणाला, "आज मी आठर्डाभर गार्ात आि.े मला तुमच्याबद्दल कुतूिल 

र्ाटण्यास कारण तुम्िी दते असलेल े सल्ल.े त्याबद्दल तुम्िी कोणाकडूि कािी घेत 

िािीत. तुमची आर्थवक पररनस्थती चािंगली असती तरी त्याबद्दल कािी र्ाटले िसते 

पण बेतासबात पररनस्थतीत िी तुम्िी इतके निमोिी कस ेराहू शकता?" 

ब्राह्मण िसूि म्िणाला, "तुझे निदाि चुकले आि.े आज मी येथ ेसर्ावत श्रीमिंत 

आि.े लोक मला माि दतेात म्िणूि ि्ि.े कािी जणािंस तरी योग्य मागव दाखर्ण्याचे 

काम माझ्याकडूि िोते म्िणूि. दरे्दयेिे माझ्याकड ेउपजत ज्ञाि आि,े बुद्धी आि ेआनण 

त्यािंच्या सदपुयोगाचीिी बुद्धी आि.े त्यामुळे नचत्ती समाधाि आि.े धिप्राप्तीचा मोि 

कालिी ि्िता आनण आज िािी." 
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"पण गुरुजी यातूि समाधािाखेरीज कािीच नमळू िये असे का र्ाटते 

तुम्िाला?" 

"तो मोि िािी ि ेखरे. समाधाि मात्र मला फक्त कुणाच्या उपयोगी पडण्याचे 

िािी.  

इतक्या ददर्सािंत तू पानिल ेअसशील, येणारे तरूण आनण तरूणी यािंच्या कड े

दनिणा म्िणूि मी एक गोष्ट मागूि घेतो.  

त्यािंिी आपापल्या परीिे गरजूिंिा मदत करार्ी. एक दसुऱ्याच्या उपयोगी 

पडल्यास जगातील दकत्येक प्रश्न सिज सुटतील. आपल्याकडचे ज्ञाि त्यािंिी र्ाटूि द्यार्े. 

जे जे आपणास ठारे् ते इतरािंते सािंगारे्." 

"ि ेखरिंय गुरुजी." 

"माझे म्िणणे एकच आि.े सिंसार कुणास चुकला िािी. तो िीटिेटका करा. पण 

इतरािंच्या उपयोगी पडा. सूयव िोऊ शकत िािी सारेच. प्रकाशाची बेटे ्िा. सारीच 

साधूसिंत असतील जगात तर जग आजर्र आि ेत्याहूि र्ेगळेच र् कदानचत िीरस िी 

झाले असते. सामान्वयातील सामान्वय माणूस िा कुठेिा कुठे असामान्वय असतो. ते 

ओळखूि त्यािे आपल्या ज्ञािाचा प्रसार करार्ा. आपापली प्रकाशाची बेटे तयार 

करार्ीत. सूयव तेज दतेो ि ेखरे पण काजर्ा आपल्या परीिे प्रकाश दतेच असतो. ते्िा 

प्रत्येकािे प्रकाशाचे बेट बिारे्. तस ेझाल्यास ि ेजग उजळूि जाण्यास र्ेळ लागणार 

िािी. मी दखेील िचे करण्याचा प्रयत् करतो. त्यासाठी कािी द्रव्य घेतल ेतर सर्ाांस िा 

प्रकाशाची बेटे ्िा असा उपदशे म्िणा ककिं र्ा सिंदशे म्िणा.. दणे्याचा िैनतक अनधकार 

मी गमार्ूि बसेि. मी ददलेल्या कािी सल्ल्यािंिी कािी आयुष्ये िक्कीच सार्रली असतील 

पण माझ्या त्या मागण्यािुसार येणारे दकत्येक जण जर आपापली प्रकाश बेटे तयार 

करत असतील तर तेच सर्ावत मोठे समाधाि आि ेमाझे." 

"खरे आि े गुरुजी. तुम्िी माझ्याकडूि ते मागण्या अगोदरच मी सािंगतो, मी 

दखेील असाच एक बटे िोण्याचा प्रयत् करीि. थोड्या थोड्या प्रयत्ािंतूिच ि े जग 

अनधकानधक सुिंदर िोईल." 
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असे म्िणूि त्या तरूणािे ब्राह्मणास िमस्कार केला आनण गार्ातूि प्रस्थाि 

केले. ब्राह्मणाचा िेिमीचा ददिक्रम तसाच सरुू रानिला. 

 

ब्राह्मणाच्या कल्पिेतील प्रकाशाची बेटे अशी जागोजाग र्सोत िी साठा 

उत्तराची किाणी पाचा उत्तरी सुफळ सिंपूणव.  


