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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकिा
• िे पुतिक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककिं र्ा र्ाचना व्याहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.

उल्हास हरी जोशी यांची ई सानहत्य तर्फ़े प्रकानशत पुस्तके
या कव्हसण वर नललक करताच ती ती पुस्तके उघडतील

लेखकाची ओळख
श्री. उल्हास हरी जोशी

उल्हास हरी जोशी यांचा जन्म 24 मे 1946 चा.
नशक्षर्ािे ते मेकॅनिकल इं नजनिअर आहेत पर् त्यांचे सवण
कररअर माके टींग व सेल्स मध्ये घडले असूि त्यांिा 48 वर्ाांचा
माके टींग व सेल्सचा अिुभव आहे. त्यांिी ककलोस्कर ऑईल
इं नजन्स, ककलोस्कर न्युमॅटीक, मायको (बॉश), स्वराज
माझदा, साई सर्वणस, बजाज, टाटा मोटसण इत्यादी
कं पन्यांमध्ये काम के ले.. सि 2002 पासुि ते आर्थणक सेवा
क्षेत्रात कायणरत आहेत. त्यांिी भरपूर प्रवास के ला असूि अिेक
वेळा परदेशात जाऊि आले आहेत.
एक छंद म्हर्ुि त्यांिी लोखिाला सुरवात के ली.
त्यांचे ‘माके टटंग’ या नवर्यावरचे ‘Marketing For
Everybody’ हे इं ग्रजी पुस्तक 2005 साली अमेररके त प्रनसद्ध
झाले. त्यांचे अिेक लेख सांगलीहूि प्रनसद्ध होर्ार्या ‘आम्ही
उद्योनजका’, पुण्याहूि प्रनसद्ध होर्ार्या ‘ब्राह्मर् व्यावसानयक
पनत्रका, व्यापारी नमत्र, उत्तम कथा’ तसेच िाशीकहूि प्रनसद्ध
होर्ार्या ‘अमृत’ या मासीकांमधूि प्रनसद्ध झाले आहेत. तसेच
पुण्याहूि प्रनसद्ध होर्ार्या सकाळ, महाराष्ट्र टाईम्स, प्रभात या

वतणमािपत्रांमधूि त्यांचे लेख प्रनसद्ध होत असतात. िुकतेच
त्यांचे पुण्याचे यशस्वी उद्योजक ‘डी. व्ही. ब्रह्मे’ यांच्या
चररत्रावर आधारीत ‘कमणयोगी’ हे पुस्तक प्रनसद्ध झाले आहे.
ई-सानहत्य प्रनतष्ठाि तर्फे त्यांची ‘हहंमते मदाण, यशोयुतांम वंद,े
निती संपदाची, पाऊल पडते पुढे, नमसेस बी-िाबाद 104 ही
पुस्तके प्रकाशीत झाली आहेत.
हल्लीच्या मराठी तरुर् तरूर्ींिी िोकरीच्या
मािनसकतेमधूि

बाहेर

पडू ि

उद्योग

व्यवसायाच्या

मािनसकतेमध्ये नशरावे या दृष्टीिे त्यांचे प्रयत्न चालु असतात.
तसेच मराठी मार्साची आर्थणक साक्षरता वाढावी या दृष्टीिे
पर् ते प्रयत्नशील असतात.

आधुिीक बोधकथा
माझ्या लहािपर्ी ईसापनितीच्या कथा र्फार प्रनसद्ध होत्या. या छोट्या छोट्या
कथा आयुष्यातील काही महत्वाची नप्रनन्सपल्स सहज नशकवुि जायच्या. या कथांचे िाव
ईसापनिती असेच होते. ईसाप िावाचा हा मार्ूस प्रत्यक्षात गुलाम होता म्हर्े. आपल्या
मालकाच्या मुलांचे मिोरं जि करण्यासाठी तो या कथा रचूि सांगत असे. बहुतेक कथा या
प्रार्ी आनर् पक्षांबद्दल असत. या कथा त्यावेळी अत्यंत लोकप्रीय झाल्या होत्या.
अशाच दुसर्या लोकप्रीय झालेल्या कथा म्हर्जे ‘पंचतंत्र’ या कथा. या कथा पर्
प्रार्ी आनर् पक्षी यांबद्दलच असायच्या. या कथा पर् आयुष्यातील काही महत्वाची ‘तत्वे’
नशकवुि जायच्या. थोडलयात या कथांमधूि काहीतरी नशकायला नमळायचे.
ज्या कथांमधूि ककं वा गोष्टींमधूि काहीतरी नशकायला नमळते त्यांिा ‘बोध कथा’
असे म्हर्तात. या कथा जशा प्राचीि काळात सांगीतल्या जात होत्या तशाच त्या हल्लीच्या
म्हर्जे आधुिीक काळात पर् सांगीतल्या जातात. या कथांमधुिही बरे च काही नशकता
येत.े माझ्या हातुि अशा काही कथांचे नलखार् झाले असल्याचे माझ्या लक्षात आले आहे.
अथाणत माझे नलखार् हे माझे स्वतःचे तसेच इतरांच्या अिुभवावर आधारलेले आहे. यातील
बहुतेक कथा र्फेसबूकवर पोस्ट के लेल्या आहेत. यातील काही कथांिा तर प्रचंड प्रनतसाद
नमळाला आहे. काही कथा तर व्हॉट्सअपवर व्हायरल पर् झाल्या आहेत. मला अिेक
रठकार्ाहुि या कथा आवडल्याचे र्फोि, मेसज
े ेस आनर् व्हॉट्सअप मेसेजेस येत असतात.
असे हे लेख एकत्र करूि ते पुस्तक रुपािे प्रनसद्ध के ल्यास ते वाचकांिा आवडेल असे
वाटल्यामूळे हा प्रपंच. माझा हा प्रयत्न यशस्वी करायचा की िाही हे वाचकांिीच ठरवायचे.

अिुक्रमनर्का

1 - शहार्पर् हॉट चॉकलेट मधील
2 - EXPLAIN GOD
3 - पाय वापरायला नशका
4 - जसे पेराल तसे उगवेल
5 - मार्ुसकीची ककं मत
6 - कॉपोरे ट कल्चर (Corporate Culture)
7 - मार्साच्या बाह्य रुपावरूि त्याची ककं मत ककं वा पारख करू िका!
8 - टॉयलेट (Toilet) संस्कृ ती
9 – ‘श्रद्धा’ आनर् ‘अंधश्रद्धा’
10 - मरतुकडी गाय
11 - मोटारीचे दर्फि
12 - 90 टक्के माकण
13 - अन्नाची िासाडी
14 - मार्ुसकीचा झरा
15 - शहार्पर् लोखंडी नखळयांचे

16 - चेक
17 - ‘ईगो’ (Ego) म्हर्जे िक्की काय?
18 - करावे तसे भरावे
19 - उं टांचे शहार्पर्
20 - प्रेम (Love) आनर् मीपर्ा (Ego)
21- नभकारी
22 - बस ड्रायव्हर
23 - चचणचे छप्पर
24 - पचेस मॅिेजर
25 - Walk don’t run! चाला, पळु िका
26 - चांगला बाप

या सर्व कथा र्ाचा ककिंर्ा ऐका.
र्ाचता र्ाचता ऐका
ऐकता ऐकता र्ाचा
त्या त्या कथेच्या नार्ार्र कलिक करताच ती ती कथा ऐकू येईि.

-1शहार्पर् हॉट चॉकलेटमधील

खुप वर्ाांिी कॉलेजमधल्या जुन्या नमत्रांचा ग्रुप ‘कॉलेज डे’ च्या निनमत्तािे जमला
होता. ते आता वेल एस्टॅनललश्ड होते. निरनिराळया क्षेत्रात त्यांिी िाव कमावले होते. धि,
दौलत, प्रनतष्ठा, माि, सन्माि सवण काही नमळवले होते. त्यातील काहीजर् इं नजिीअर होते,
डॉलटर होते, कु ठल्या िा कु ठल्यातरी कं पन्यांचे सीईओ होते. दोघेजर् अनभिेते होते. सुपर
स्टार म्हर्ुि ते ओळखले जात होते. एकािे संगीताच्या क्षेत्रात मोठे िाव कमावले होते. ते
कॉलेजमध्ये असतािा त्यांच्या आवडीचे एक प्रोकर्फसर होते. सवाांिाच त्यांच्याबद्दल आदर
वाटत होता. ते आता ररटायर झाले होते पर् कॉलेजच्या कॅ म्पसमध्येच एका छोट्या
बंगल्यात रहात होते. सगळे जर् त्यांिा भेटायला गेले. प्रोर्फेसर साहेबांिा पर् त्यांिा भेटुि
खुप आिंद झाला.

पुन्हा एकदा सगळयांच्या गप्पा रं गल्या. पर् गप्पांचा ओघ हळु हळु संकटे, स्रेस,
झालेले पराभव, तुटलेली िाती यासारख्या दुःखी नवर्यांकडे वळु लागला.

प्रोर्फेसरसाहेब ककचिमध्ये गेले आनर् गरमागरम हॉट चॉकलेटचा भला मोठा मग
घेऊि बाहेर आले. हॉट चॉकलेट नपण्यासाठी ते पुष्कळ कप घेऊि आले. हे कप वेगवेगळया
आकाराचे, वेगवेगळया प्रकारचे, काही उच्च दजाणचे, काही सुरेख िक्षीकाम के लेले, काही

साधे काचेचे तर काही नचप क्वानलटीचे - प्लॅस्टीकचे होते. प्रोर्फेसरांिी सवाांिा आपापल्या
आवडीच्या कपातुि हॉट चॉकलेट घ्यायला सांगीतले. सगळयांचे हॉट चॉकलेट घेऊि
झाल्यावर त्यांिी नवचारले. 'कसे झाले आहे हॉट चॉकलेट? ठीक झाले आहे िा?'
'सुपबण! र्फारच सुरेख!' सगळे जर् एक सुरात म्हर्ाले. खरोखरच हॉट चॉकलेट
सुरेखच झाले होते.
'मी बघतो आहे की तुम्ही सगळयांिी महागड्या आनर् सुरेख कदसर्ार्या कपातुि
हॉट चॉकलेट घेतलेत. काचेच्या आनर् प्लॅनस्टकच्या कपांिा कोर्ी हात सुद्धा लावला िाही.'
प्रोर्फेसर साहेब बोलु लागले. 'ईतके च िव्हे तर हॉट चॉकलेट घेतािा दुसरा कोर्त्या कपातुि
हॉट चॉकलेट घेतो आहे हे पर् तुम्ही चोरुि चोरुि बघत होता. याचा अथण तुम्हाला
आयुष्यात जे काही सवोकृ ष्ट ककं वा सवोत्तम असेल तेच हवे असते. हाच तुमचा सवाणत मोठ्ठा
प्रॉललेम आहे.'
'ज्या कपामधुि तुम्ही हॉट चॉकलेट पीत आहात त्यामुळे हॉट चॉकलेटच्या
क्वानलटीमध्ये काहीच र्फरक पडर्ार िाही. तुमचे कप ईतरांपेक्षा जास्त महाग आहेत
ईतके च. उलट कधी कधी तर तुम्ही यातुि िक्की काय पीत आहात हे कळर्ार पर् िाही.'
'तुम्हाला खरे काय हवे होते तर हॉट चॉकलेट! पर् तुम्ही सवाांिी जार्ीवपुवणक र्फक्त
कपांिाच महत्व कदलेत. इतके च िव्हे तर ईतरांचे कप कसे आहेत हे पर् चोरुि पहायला
सुरवात के लीत.'
'आता नमत्रांिो नवचार करा की तुमचे आयुष्य हे हॉट चॉकलेट आहे. तर तुमचे
नशक्षर्, तुमचा जॉब, तुमची संपत्ती, तुमचा माि सन्माि, तुमची प्रानतष्ठा हे सगळे कप्स

आहेत. ज्याप्रमार्े कप्स हे हॉट चॉकलेट होल्ड करण्याचे साधि आहे तसेच ही सवण तुमचे
आयुष्य होल्ड करर्ारी साधिे आहेत.'
'तुमचा कप हॉट चॉकलेटची क्वानलटी ठरवु शकत िाही. त्याचप्रमार्े तुमचे नशक्षर्,
जॉब, संपत्ती, प्रानतष्ठा, माि सन्माि तुमच्या आयुष्याची क्वानलटी ठरवु शकत िाहीत ककं वा
बदलु शकत िाहीत. बर्याच वेळा आपर् कपांिा महत्व देण्याच्या िादात देवािे आपल्याला
कदलेल्या आयुष्यरुपी हॉट चॉकलेटचा आिंद घ्यायला नवसरूि जातो'.
'िेहमी लक्षात ठे वा. देव आपल्यासाठी हॉट चॉकलेट बिवत असातो. त्याच्या
कपाची निवड तो करत िसातो.'
'जगातील सुखी आनर् आिंदी लोकांकडे सवोकृ ष्ट गोष्टी असतातच असे िाही. पर्
त्यांच्याकडे जे काही आहे त्याचा सवोकृ ष्ट उपयोग करत असतात.
साधे रहा! प्रेमािे वागा! लोकांिा मदत करा! बाकीचे देवावर सोडा.
ज्याच्याकडे खुप काही आहे तो श्रीमंत मिुष्य िसतो. ज्याच्या गरजा कमी असतात
तो खरा श्रीमंत मिुष्य असतो.
आता हॉट चॉकलेट इन्जॉय करा!'
गुंतवर्ुक गुरु वॉरि बर्फे पर् हेच सांगतात.
मग आयुष्यात महत्व कशाला द्यायचे? हॉट चॉकलेटला की त्याच्या कपांिा?
हे तुम्हीच ठरवायचे.

-2EXPLAIN GOD

Little Boy's Explanation of God -- Fabulous!!! –
Out of the mouths of the Babes-I Certainly don't think an adult could explain this more beautifully!
THIS IS FABULOUS!!!
It was written by an 8-year-old named Danny Dutton, who lives
in Chula Vista, CA. He wrote it for his third grade homework
assignment, to 'explain God.' I wonder if any of us could have done as
well.
(And he had such an assignment, in California, and someone
published it, I guess miracles do happen!)

EXPLANATION OF GOD:

'One of God's main jobs is making people. He makes them to
replace the ones that die, so there will be enough people to take care
of things on earth. He doesn't make grownups, just babies. I think
because they are smaller and easier to make. That way he doesn't have
to take up his valuable time teaching them to talk and walk. He can just
leave that to mothers and fathers.'
'God's second most important job is listening to prayers An
awful lot of this goes on, since some people, like preachers and things,
pray at times beside bedtime. God doesn't have time to listen to the
radio or TV because of this. Because he hears everything, there must
be a terrible lot of noise in his ears, unless he has thought of a way to
turn it off.'
'God sees everything and hears everything and is everywhere
which keeps Him pretty busy. So you shouldn't go wasting his time by
going over your mom and dad's head asking for something they said
you couldn't have.'

'Atheists are people who don't believe in God. I don't think there
are any in Chula Vista. At least there aren't any who come to our
church.'

'Jesus is God's Son. He used to do all the hard work, like walking
on water and performing miracles and trying to teach the people who
didn't want to learn about God. They finally got tired of him preaching
to them and they crucified him. But he was good and kind, like his father,
and he told his father that they didn't know what they were doing and to
forgive them and God said O.K.' And God did not let Jesus stay in the
grave, but raised him from the dead

'His dad (God) appreciated everything that he had done and all
his hard work on earth so he told him he didn't have to go out on the
road anymore. He could stay in heaven. So he did. And now he helps
his dad out by listening to prayers and seeing things which are important
for God to take care of and which ones he can take care of himself
without having to bother God. Like a secretary, only more important.'

'You can pray anytime you want and they are sure to help you
because they got it worked out so one of them is on duty all the time.'
'You should always go to church on Sunday because it makes
God happy, and if there's anybody you want to make happy, it's God!

Don't skip church to do something you think will be more fun like
going to the beach. This is wrong. And besides the sun doesn't come
out at the beach until noon anyway.'
'If you don't believe in God, besides being an atheist, you will be
very lonely, because your parents can't go everywhere with you, like to
camp, but God can. It is good to know He's around you when you're
scared, in the dark or when you can't swim and you get thrown into real
deep water by big kids.'
'But...you shouldn't just always think of what God can do for you.
I figure God put me here and he can take me back anytime he pleases.
And...That's why I believe in God.'
Courtesy-Narain Sagar Wadhwani
This is not related to any particular Religion. This is applicable to
all the religions. Only the names of God's Sons or God's Secretaries
would change according to the religion. Otherwise the God is the same.
His duties are the same. And his expectations also are the same.

-3पाय वापरायला नशका

खालील घटिा मी कु ठे वाचली आठवत िाही. तसेच ती कोर्ी नलनहली हे पर्
ठाऊक िाही. पर् मला ही घटिा भावली आनर् आवडली म्हर्ुि आपल्याबरोबर शेअर
करत आहे. ज्यािे ही घटिा नलनहली त्याच्याच शलदात ती देत आहे.

शेवटी एकदाचा मला इन्टव्हुणचा कॉल आला आनर् जीव भांड्यात पडला. एम.कॉम
झाल्यावर गेले वर्णभर माझे जॉबसाठी प्रयत्न चालु होते पर् यश येत िव्हते. कु ठे कु ठे
ऍनप्लके शन्स पाठवले होते पर् त्याचा काही उपयोग होत िव्हता. बाजारात मंदी
असल्यामुळे सगळीकडची ररक्रुटमेन्ट जवळ जवळ थांबली आहे. त्यामुळे जॉब नमळर्े
कठीर् आहे असे सतत कािावर येत होते. तसे मला दोि एक रठकार्ी इन्टव्हुणला बोलावर्े
आले होते पर् ते सगळे र्फालतुच निघाले होते. आमच्या शहरातील एका मोठ्या आनर्
प्रनतष्ठीत बँकेची मध्ये ‘ऑकर्फससण पानहजेत’ म्हर्ुि जाहीरात आली होती. त्याला पर् अजण
पाठवूि झाला होता. त्याला पर् आता सहा मनहिे होत आले होते. आता मला याच
बँकेकडु ि इन्टव्हुणचे बोलावर्े आले होते. इन्टव्हुण आमच्या शहरातील बँकेच्या मुख्य शाखेत
होर्ार होते. वेळ सकाळी 10 ची होती. इन्टव्हुणसाठी वेळेवर हजर व्हा, जे उशीरा येतील
त्यांचा नवचार के ला जार्ार िाही अशी धमकीवजा सूचिा पर् होती. त्यासाठी वेळेवर
पोचर्े आवश्यक होते.

ज्या रठकार्ी इन्टव्हुण होर्ार होते ते रठकार् माझ्या घरापासुि कमीत कमी 7 कक.
मी. तरी दूर होते. माझ्या घरापासुि तेथे जायला बस होती म्हर्ुि बरे होते. मी या इन्टव्हुणचे
र्फारच मिावर घेतले होते. कसुि तयारी के ली होती. इन्टव्हुणच्या कदवशी कधी लवकर ि
उठर्ारा मी, लवकर उठु ि, घोटु ि घोटु ि दाढी करूि, स्वच्छ आंघोळ करूि, कडक इस्त्रीचे
कपडे घालुि, टाय लावुि, चकचकीत पॉनलश के लेले बूट पायात घालुि सकाळी
साडेआठवाजताच तयार होऊि बसलो होतो. चेहर्े यावर छाि कक्रम लाऊि पावडर लावली
होती, व्यवस्थीत भांग पाडला होता. पसणिॅनलटी इं प्रने सव्ह कदसते की िाही याची पुन्हा पुन्हा
आरशात बघूि खात्री करूि घेत होतो. आईच्या पाया पडलो. आईिे कदलेला डबा आनर्
पाण्याची बाटली सॅकमध्ये टाकली. इन्टव्हुणला उपयोगी पडतील म्हर्ुि दोि पुस्तके पर्
सॅकमध्ये कोंबली आनर् घरातूि बाहेर पडलो. नवचार होता की इन्टव्हुण सुरु व्हायच्या कमीत
कमी अधाण तास तरी आधी पोचावे.

बसस्टॉपवर येऊ उभा राहीलो खरा पर् बस काही येत िव्हती. टॅलसी ककं वा ररक्षा
पर् कदसत िव्हती. िेहमी बससटॉपवर गदी असते पर् आज कोर्ीच िव्हते. पंधरा नमिीटे
झाली. िऊची वेळ जवळ येत चालली पर् बस काही येत िव्हती. धाकधुक वाढत चालली
होती. 7 कक.मी. अंतर जायचे होते, ते सुद्धा सकाळच्या रॅकर्फकमध्ये. कसे जमर्ार याची
काळजी वाटत होती.

जवळ एक पािाची टपरी होती. त्या टपरीतील पािवाला बराच वेळ माझ्याकडे
बघत होता. शेवटी त्याला काय वाटले कोर्ासठाऊक. त्यािे मला जवळ बोलावले आनर्
म्हर्ाला ‘आज बसचा संप आहे साहेब! आज बस, टॅलसी, ररक्षा सगळे बंद आहे! तुम्ही पेपर
वाचत िाही का?’

‘बापरे !’ माझ्या उरात तर धडकीच भरली. संप असल्याचे मला कसे िाही ठाऊक?
इन्टव्हुणला तर पोचायलाच हवे. लगेच रस्त्यावर उभे राहूि आनर् अंगठा वर करूि नलफ्ट
मागायचा प्रयत्न करूि पाहीला पर् कोर्ी थांबेल तर शपथ. माझ्या चेहर्े यावरची निराशा
स्पष्ट कदसु लागली होती.

‘काय झाले साहेब?’ त्या पािवाल्यािे नवचारले.

‘काय सांगू तुला. आज मला इन्टव्हुणला जायचे आहे. दहा वाजेपयांत पोचायचे आहे.
अंतर चांगले सात ककलोनमटसण आहे. आता मी कसा पोचर्ार?’ मी नखन्नपर्े त्या
पािवाल्याला म्हर्ालो.

‘तुम्हाला देवािे पाय कदले आहेत िा साहेब?’ तो पािवाला म्हर्ाला.

‘बर मग?’ मी कानहश्या घुश्यातच म्हर्ालो.

‘त्याचा उपयोग करा साहेब! चक्क चालत जा! कोर्ाच्या िादी लागु िका. चालतच
तुम्ही वेळेवर पोचाल बघा!’ तो पािवाला म्हर्ाला.

‘काय? चक्क सात ककलोनमटसण चालत जायचे?’ मी ककं चाळलोच. एक ककलोनमटर
सुद्धा धडपर्े पायी ि चालर्ारा मी, सात ककलोनमटर कसला पायी जातोय डोंबलाचे.
‘नवचार करत बसू िका साहेब. चालायला लागा िाहीतर हा इन्टव्हुण नवसरूि जा.
चॉईस तुमचा आहे.’ तो पािवाला म्हर्ाला.

मी क्षर्भर नवचार के ला आनर् भरभर चालायला सुरवात के ली. वेळेवर इन्टव्हुणला
पोचर्े हे एकमेव ध्येय समोर ठे वले होते. आधी चालतािा बराच त्रास होत होता. अिेक
अडथळे येत होते. रस्ते क्रॉस करतािा भंबेरी उडत होती. पर् मग पुढे सवय झाली. भरभर
चालत तर कधी कधी चक्क पळत पळत एकदाचे मी इन्टव्हुणचे रठकार् गाठले खरे पर् या
प्रयत्नात माझी अवस्था पहाण्यासाखी झाली होती. माझा पांढरा शटण चक्क घामािे नभजला
होता, मळला होता आनर् पँटमधूि अधणवट बाहेर डोकावत होता. गळयाभोवती असलेल्या
टायची पार वाट लागली होती. चेहरे ा घामािे नभजलेला होता आनर् के स नवसकटलेले
होते. चकचकीत पॉलीश के लेल्या बुटांवर चक्क धुळीचे थरच्या थर साचले होते. कशीबशी
माझी जड सॅक खांद्यावर अडकवूि मी इन्टव्हुणच्या हॉलमध्ये प्रवेश के ला तेव्हा मला
चांगलाच दम लागला होता आनर् पाय चक्क ठर्कत होते. उभे रहार्े अशलय होते.

नवचार करत होतो की वॉशरुममध्ये जाऊि कपडे ठाकठीक करावेत. बाहेर
लोंबर्ारा शटण पँटच्या आत खोचावा. चेहरे ा धुवूि फ्रेश व्हावे. कं गवा कर्फरवूि के स रठकठाक
करावेत. पर् कसचे काय. पनहल्यांदा माझ्याच िावाचा पुकारा झाला. मी सहज हॉलमध्ये
िजर टाकली. माझ्यापेक्षा ककतीतरी स्माटण लोक बसले होते. यात काही मुली पर् होत्या.
त्यांच्यापुढे मी म्हर्जे अगदीच बावळट कदसत होतो. त्यातुिही मला लगेच बोलावर्े आले
होते. आवरायला पर् वेळ िव्हता. आता आपल्याला हा जॉब काही नमळत िाही असे
म्हर्ुि मी काहीश्या अनिच्छेिेच इन्टव्हुणच्या के बीिमध्ये आलो.

के बीिमधील टेबल्याच्या मागे सुटा बुटातील तीि मध्यमवयीि व्यक्ती बसल्या
होत्या. त्यातील मधले हे बँकेचे चेअरमि होते.

‘मी थोड्या वेळािे इन्टव्हुण द्यायला आलो तर चालेल का?’ मी िम्रपर्े नवचारले.

‘कां?’ मधल्या मार्सािे म्हर्जेच चेअरमि साहेबांिी नवचारले.

‘सर आज बस, टॅलसी आनर् ररक्षाचा संप आहे हे मला माहीत िव्हते. त्यामुळे मी
सात ककलोनमटर अंतर पायी चालत आलो आहे. लगेच मला बोलावर्े आले. मला

वॉशरुममध्ये जायला पर् वेळ नमळाला िाही. त्यामुळे मी आत्तातरी इन्टव्हुण देण्याच्या
पररस्थतीत िाही!’ मी प्रामार्ीकपर्े सांगीतले.

‘म्हर्जे तुम्ही इन्टव्हुण देण्यासाठी चक्क सात ककलोनमटसण पायी चालुि आलात?’
चेअरमि साहेबांिी नवचारले तेव्हा त्यांच्या चेहर्े यावरचे आश्चयाणबरोबरच कौतुकाचे भाव
मला स्पष्ट कदसत होते.

‘का?’ नतथे बसलेल्या दुसर्या मार्सािे नवचारले.

‘कारर् तुमच्या बँकेत काम करण्याची माझी इच्छा आहे. मी तुमच्या बँकेबद्धल
बरे च काही चांगले ऐकू ि आहे. मला येथे खुप काही नशकायला नमळे ल असे मला वाटते.’
मी उत्तर कदले.

चेअरमि सहेबांिी त्या मार्साकडे बघीतले आनर् म्हर्ाले ‘ठीक आहे. तुमची
र्फाईल येथे ठे वुि बाहेर जाऊि बसा. पर् आम्ही सांगीतल्यानशवाय घरी जाऊ िका.’

मी माझ्या मळलया सॅकमधूि माझी र्फाईल बाहेर काढू ि त्यांच्याकडे कदली आनर्
‘हुश्श’ करत बाहेर आलो. आता काय इन्टव्हुणचा निकाल लागलाच होता म्हर्ा. थांबायला
का सांगीतले होते कळत िव्हते. मी बसलो होतो तेवढ्यात बँकेचा प्युि माझ्यासाठी रेमधुि

कॉर्फी आनर् पाण्याचा ग्लास पर् घेऊि आला. ‘हे काय?’ मी नवचारले. ‘चेअरमि साहेबांिी
सांगीतले आहे’ तो म्हर्ाला. कारर् इतरांिा अशी कॉर्फी कदलेली निदाि मी तरी पानहली
िाही.

इन्टव्हुणला सुरवात झाली. भरभर एक एक कँ नडडेट आत जात होते आनर् बाहेर येत
होते. सगळे कँ नडटेट्स संपल्यावर मला आत बोलावण्यात आले.

‘खरे म्हर्जे तुम्ही सकाळी जेव्हा आमच्याशी बोललात त्याच वेळी आम्ही तुमचे
नसलेलशि के ले होते. पर् र्फॉम्याणनलटी म्हर्ुि आलेल्या इतर कँ नडडेट्सचे इन्टव्हुण घेर्े भाग
होते. तुम्ही इन्टव्हुण देण्यासाठी बरे च अंतर चालत आलात ही गोष्ट आम्हाला र्फार भावली.
यावरूि तुम्हाला आमच्या बँकेनवर्यी ककती प्रेम आनर् आनत्मयता आहे हे कळले. तसेच
मेहि
े त करायला तुम्ही कमी पडर्ार िाही याची खात्री पटली. अनभिंदि. तुमचे
अपॉईंटमेन्ट लेटर तयार होते आहे ते घेऊिच बाहेर पडा. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही
उद्यापासुि सुद्धा जॉईि होऊ शकता.’ आता त्या नतघांमधले नतसरे गृहस्थ माझ्याशी बोलत
होते. ते एच आर हेड होते. नतघांिीही माझ्याशी शेकहॅन्ड के ला. मी बाहेर आलो तेव्हा
स्वगाणत असल्यासारखे मला वाटत होते.

माझी अपॉईन्टमेन्ट झाल्याची खबर बाहेर पसरली असावी. कारर् ररसेप्शनिस्टिे
माझे अभीिंदि के ले आनर् अपॉंईंटमेन्ट लेटर असलेले पाकीट माझ्या हातात ठे वले.

अपॉईंटमेन्ट लेटर वाचूि तर मी उडालोच. माझ्या अपेक्षेपेक्षा ककतीतरी जास्त पगार आनर्
र्फॅनसनलरटज मला कदल्या होत्या.

माझा परतीचा सात ककलोनमटसणचा प्रवास अक्षरशः हवेत तरंगतच झाला.
पनहल्यांदा मला तो पािवाला कदसला. ही खुशखबर पनहल्यांदा त्याला सांगावी म्हर्ुि मी
त्याच्या टपरीजवळ गेलो.

‘काय झाल साहेब?’ त्यािे उत्सुकतेिे नवचारले.

‘मला िोकरी नमळाली. हे बघ अपॉईंटमेन्ट लेटर. हे के वळ तुझ्यामूळे घडले.’ मी
आिंदािे म्हर्ालो.

‘काहीतरीच साहेब! पर् तुमचे अनभिंदि आनर् माझ्यातर्फे एक कोल्ड हड्रंक’ असे
म्हर्त तो बाहेर ठे वलेल्या कफ्रजमधूि कोल्ड हड्रंकची बाटली काढायला म्हर्ुि बाहेर आला
आनर् मी त्याच्याकडे पहातच राहीलो.

त्याला दोन्हीही पाय िव्हते. गुढग्याच्या खाली त्याचे दोन्ही पाय कापलेले होते.
तो कु बडीच्या सहाय्यािे चालत बाहेर आला होता.

‘बघा साहेब! मला पाय िसूिही मी भक्कम पायावर उभा आहे. आनर् तुम्ही लोक
पाय असूिही पायांचा उपयोग करत िाही. आज जर तुम्ही तुमच्या पायांचा उपयोग के ला
िसता तर तुम्हाला ही िोकरी नमळाली असती का? लोकांिा देवािे पाय कदलेले असुिही
लोक त्याचा का वापर करत िाहीत कळत िाही. लोक कशाला बस, टॅलसी, ररक्षासाठी
ताटकळत बसतात? जवळचे अंतर जाण्यासाठी सुद्धा त्यांिा स्कू टर ककं वा बाईक का लागते
समजत िाही.’ पािवाल्याची बडबड चालु होती पर् माझे डोळे मात्र खाडकि उघडले
होते.
खरच आपर् प्रत्येकािे आपल्या पायांचा उपयोग करायला सुरवात के ली तर?
अथाणत असे करायचे की िाही हे प्रत्येकािे ठरवायचे.
तुम्हाला काय वाटते?
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एका िावाजलेल्या आनर् प्रनसद्ध कं पिीचे सीईओ वृद्ध होत चालले होते. तेच या
कं पिीचे संस्थापक होते. मोठ्या कष्टािे आनर् मेहि
े तीिे त्यांिी त्यांची कं पिी िावारुपाला
आर्ली होती. आता लवकरच आपल्याला पायउतारा व्हावे लागर्ार याची त्यांिा जार्ीव
व्हायला लागली होती. आता कं पिीसाठी िवीि सीईओ शोधुि काढर्े आवश्यक आहे हे
त्यांिा कळले होते. कं पिीच्या बोडण ऑर्फ डायरे लटसणिी िवीि सीईओ िेमायचे सवण अधीकार
त्यांिा कदले होते.

कं पिीसाठी िवीि सीईओ िेमतािा काहीतरी आगळे वेगळे करायचा त्यांचा
नवचार होता. या पोस्ट साठी कु टुंबातील मार्से, कं पिीचे जुिे आनर् निष्ठावाि कमणचारी,
नमत्र ककं वा नहतहचंतक, प्रोर्फेशिल्स ककं वा इतर उद्योजक यांचा नवचार ि करता कं पिीतील
तरुर्ांचा नवचार करण्याचे त्यांिी ठरवले होते.

त्यांिी कं पिीमधील सवण तरुर् एलझीलयुरटव्हजची नमटटंग बोलावली. या
नमटटंगंमध्ये ते म्हर्ाले, ‘‘ नमत्रांिो! मी आता वृद्ध होत चाललो आहे. लवकरच मला ररटायर
व्हावे लागर्ार आहे. कं पिीसाठी िवीि सीईओची िेमर्ुक करर्े आवश्यक आहे. िवीि
सीईओची निवड करण्याचे सवण अधीकार बोडण ऑर्फ डायरे लटसणिे मला कदले आहेत.

कं पिीचा िवीि सीईओ हा तरुर् असावा अशी माझी ईच्छा आहे. त्यामुळे कं पिीच्या िवीि
सीईओची निवड मी तुमच्यामधुिच करायचे ठरवले आहे. मी तुम्हा सवाांिा एक छोटे
पाकीट देर्ार आहे. यात काही नबया आहेत. तुम्ही सवाांिी घरी गेल्यावर या बीया कुं डीत
लावा. बरोबर एक वर्ाांिी तुमची कुं डी घेऊि या. तुमची कुं डी बघुि मी ठरवेि की िवीि
सीईओ साठी कोर्ाची निवड करायची ते.”

नतथे हजर असलेल्या सवण तरुर् एनलझलयुरटव्हजिा नबयांची पाकीटे वाटण्यात
आली. त्यात नजम िावाचा एक तरुर् पर् होता. नजम नबयांचे पाकीट घेऊि घरी आला
आनर् आपल्या बायकोला सवण हकीगत सांगीतली. त्याची बायको पर् त्याला मदत
करायला तयार झाली. त्यांिी लगेच बाजारात जाऊि एक छािशी कुं डी आर्ली. माती
आर्ली. त्या पाकीटातील बीया कुं डीत पेरल्या. खत घातले. रोज पार्ी द्यायला सुरवात
के ली. मोठ्या प्रेमािे त्यांिी त्या कुं डीकडे लक्ष द्यायला सुरवात के ली.

पंधरा कदवस होऊि गेले पर् त्या कुं डीत साधे गवताचे पाि पर् उगवले िाही.
आपले काही चुकले का असे वाटु ि नजमिे आनर् त्याच्या बायकोिे अधीक लक्षपुवणक त्या
कुं डीची निगरार्ी करायला सुरवात के ली. पर् त्याचा काही उपयोग झाला िाही. कुं डीत
काहीच उगवले िाही.

आता कं पिीत झाडांच्या कुं ड्यांचीच चचाण सुरु झाली होती. बहुतेक जर्ांच्या
कुं ड्यात सुरेख झाडे उगवली होती. जो तो त्यांच्या कुं डीत उगवलेल्या झाडांचे र्फोटो शेअर

करत होता. नजमच्या कुं डीत मात्र काहीच उगवले िव्हते त्यामुळे जो तो त्याची चेष्टा करत
होता. साधे झाड लावता आले िाही म्हर्ुि कं पिीचे सीईओ हकालपट्टी करतील असे सगळे
त्याला सांगत होते. नबचारा नजम हे सगळे मुकाटपर्े ऐकु ि घेत होता. घरी आल्यावर
बायकोला हे सगळे सांगत होता. ‘हे बघ! आपर् झाड व्यवस्थीत लावले आहे. वेळच्या वेळी
खत पार्ी घालत आहोत. योग्य काळजी घेत आहोत. आता यात झाड उगवले िाही हा
काही आपला दोर् िाही’ नजमची बायको त्याची समजुत घालत होती.

बघता बघता एक वर्ण होत आले आनर् कुं ड्या कं पिीत आर्ण्याचा कदवस जवळ
जवळ येत चालला. सवाांच्याच कुं ड्यात सुरेख सुरेख झाडे उगवली होती. र्फक्त नजमच्या
कुं डीतच काही उगवले िव्हते. त्यामुळे तो िव्हणस होता. झाड ि उगवलेली आपली कुं डी
कं पिीत िेऊि आपली शोभा करुि घेऊ िये असे त्याला वाटत होते. पर् त्याच्या बायकोिे
सांगीतले, ‘असे करु िकोस! जशी असेल तशी कुं डी घेऊि जा! कोर्ी नवचारले तर खरे काय
आहे ते सांग! बी ऑिेस्ट!’ त्यामुळे नजम एकदाचा त्याची कुं डी घेऊि जायला तयार झाला.

कुं ड्या आर्ण्याचा कदवस आला. कं पिीचा हॉल कुं ड्यांिी भरुि गेला. सवणच
कुं ड्यांमध्ये सुरेख आनर् आकर्णक झाडे होती. कं पिीचे सीईओ कु र्ाचे झाड सवाणत सुंदर आहे
यावरूि कं पिीच्या िवीि सीईओची निवड करर्ार अशी सगळयांची खात्री होती. त्यामुळे
आपले झाड सवाणत सुंदर आनर् आकर्णक कदसावे यासाठी त्यांच्यात चढाओढ लागली होती.
नजमची कुं डी या सवाांमध्ये अत्यंत नवसंगत होती. त्यामुळे नजमची भरपूर चेष्टा होत होती.
‘आता दुसरी िोकरी बघायला लागा!’ अिेकांिी नजमला अिाहुत सल्ला द्यायला सुरवात

के ली. नजम नबचारा त्यामुळे एका कोपर्यात तोंड लपवूि उभा होता. आता आपली
हकालपट्टी होर्ार अशी नजमला खात्री वाटु लागली होती. नजमचा चेहरे ा चांगलाच
उतरला होता. त्याचे तोंड नचमर्ीएवढे झाले होते. त्यािे त्याची कुं डी पर् एका कोपर्यात,
कोर्ाला र्फारशी कदसर्ार िाही, अशी ठे वली होती.

कं पिीचे सीईओ आले आनर् त्यांिी कुं ड्यांची पहार्ी करायला सुरवात के ली. ते
नजमिे नजथे कुं डी ठे वली होती तेथे आले आनर् त्यांचे लक्ष नजमच्या ररकाम्या कुं डीकडे गेल.े
‘ही कुं डी कोर्ाची आहे?’ त्यांिी नवचारले. नजम घाबरत घाबरत पुढे आला. ‘काय झाले?
तुझ्या कुं डीत झाड का िाही आले?’ नजमिे सगळी हकीगत प्रामार्ीकपर्ािे सांगीतली.
सीईओ लगेच स्टेजवर गेले आनर् त्यांिी अिाऊन्समेन्ट के ली, ‘ आपल्या कं पिीसाठी िवीि
सीईओ सापडला आहे. त्याचे िाव नजम. कॉग्रॅच्युलेशि नजम. तु आमच्या कं पिीचा िवीि
सीईओ आहेस!’

सीईओंची ही अिाउन्समेन्ट ऐकु ि सगळे जर् चाटच पडले. नजमचा सुद्धा त्याच्या
कािावर नवश्वास बसत िव्हता. ‘पर्! सर! माझ्या कुं डीत तर एक सुध्दा झाड उगवले
िाही?’ नजम घाबरत म्हर्ाला. ‘तुझे बरोबर आहे नजम!’ सीईओ म्हर्ाले., ‘मी तुम्हा
सवाांिा उकडलेल्या बीया कदल्या होत्या. अशा नबयांमधुि झाडे उगवत िाहीत. पर् तुम्हा
सवाांच्या लक्षात हे आल्यावर तुम्ही बीया बदलल्यात. मला खुश ककं वा इम्प्रेस करण्यासाठी
तुम्ही तुमच्या कुं ड्यात सुरेख सुरेख झाडे उगवलीत. र्फक्त नजमिेच असे काही के ले िाही.

मला आपल्या कं पिीसाठी प्रामार्ीक आनर् खोटेपर्ा करूि मला इम्प्रेस ि करर्ारा सीईओ
हवा होता. तो मला नजमच्या रुपािे नमळाला.’

थोडलयात या गोष्टीचे तात्पयण
जसे पेराल तसे उगवेल
जर तुम्ही प्रामार्ीकपर्ाचे नबज पेरलेत तर नवश्वासाचे झाड उगवेल
चांगल्या गोष्टींचे झाड लावलेत तर चांगल्या नमत्रांचा वृक्ष बहरे ल
दयेचे नबज पेरलेत तर दयाळु पर्ाचे झाड उगवेल
कष्टाचे, मेहि
े तीचे नबज पेरलेत तर यशाचे झाड उगवेल
दयाळू पर्ाचे नबज पेरलेत तर आत्म संतुष्टाचा वृक्ष बहरे ल
अप्रामानर्कपर्ा, खोटेपर्ा, बिवाबिवीचे झाड लावलेत तर गुन्हेगारीचा वृक्ष
तयार होईल
कु चकटपर्ाचे नबज लावलेत तर तुमच्या वृक्ष पर् कु जकट, रोगट, कमकु वत उपजेल
भांडखोरपर्ाचे नबज पेरलेत तर पुढे वाळवंटातील वृक्षासारखे एकटे पडायची
पाळी येईल
भेदाचे, र्फोडार्फोडीचे नबज पेरलेत तर तुमच्या आयुष्याचा वृक्ष कनधही एकसंध
रहार्ार िाही
त्यामुळे तुम्ही कशाचे नबज लावता आहात हे काळजीपुवणक तपासुि बघा

कारर् जसे पेराल तसे उगवेल

(श्री. कदिेश कु मठे कर यांच्या सौजन्यािे)

‘व्यापारी नमत्र’ हे मासीक पुण्यातुि गेली ककत्येक वर्ण प्रनसद्ध होत आहे. व्यापारी
वतुणळात हे मासीक चांगलेच लोकप्रीय आहे. आख्या महाराष्ट्रात आनर् महाराष्ट्राबाहेर सुद्धा
याचे असंख्य वाचक आहेत. व्यापार्यांिा उपयोगी पडर्ारे तसेच नवनवध सामाजीक
नवर्यांवरचे अिेक लेख यात प्रनसद्ध होत असतात. या मासीकाच्या 2014 च्या कदवाळी
अंकात माझा वरील लेख प्रनसद्ध झाला असुि मला अिेकांचे याबद्दल चांगले अनभप्राय
नमळाले आहेत.

-5मार्ुसकीची ककं मत

अमेररके तल्या एका आडबाजुच्या शहरातील आडबाजुला असलेल्या एका सामान्य
हॉटेलात रात्रीच्यावेळी एक वृद्ध जोडपे नशरले. बाहेर मुसळधार पाऊस चालु होता. थंड
वादळी वारे वहात होते. प्रचंड थंडी पडली होती. अशा या थंडीत हे वृद्ध जोडपे हॉटेलात
नशरले तेव्हा थंडीिे त्यांचे अंग थरथरत होते. कपडे पर् थोडेसे पावसात नभजलेले होते.
तसे त्यांचे कपडे सामान्यच होते. त्यावेळी हॉटेलच्या काऊंटरच्या मागे अगदी सामान्य
असा कदसर्ारा एक निग्रो तरुर् बसला होता.

‘आम्हाला आजची रात्र रहाण्यासाठी या हॉटेलात रुम नमळे ल का?’ त्या म्हातार्या
आनजबाईंिी थंडीत कु डकु डत त्या निग्रो तरुर्ाला नवचारले.

‘सॉरी मॅम! आज हॉटेल मध्ये सगळया रुम्स र्फुल आहेत. एकही रुम नशल्लक िाही.’
त्या निग्रो तरुर्ािे सांगीतले पर् सांगतािा त्याचा चेहरे ा असा झाला होता की हॉटेलात
एकही रुम नशल्लक िाही हा जर्ुकाही त्याचा अपराध असावा.

‘बघािा काही जमते का? हवे तर दुप्पट पैसे घ्या. नबल िाही कदलेत तरी चालेल.’
म्हातारबुवा म्हर्ाले. थोडलयात त्या रुमचे पैसे त्या निग्रो तरुर्ािे खुशाल खीशात
घालावेत असे ते म्हातारबुवा सुचवत होते. पर् तो निग्रो तरुर् त्यामुळे काही बधेल असे
वाटे िा.

‘हे बघा मी तुम्हाला माझी रुम देऊ शकतो. माझी रुम तशी छोटी आहे पर् त्यात
तुमची सोय होईल. मला जर 10 नमनिटे वेळ कदलात तर मी माझी रुम जरा आवरूि येतो.
तोपयांत मी तुम्हाला गरमागरम चहा आर्ुि देतो. त्यामुळे तुम्हाला थोडे बरे वाटेल’. असे
म्हर्ुि तो निग्रो तरुर् ककचिमध्ये चहा करायला गेला आनर् थोड्याच वेळात वार्फाळलेल्या
चहाचे दोि कप आनर् कु ककज घेऊि आला आनर् आपली खोली सार्फ करायला निघुि गेला.
थोड्या वेळात तो निग्रो तरुर् परत आला तेव्हा ते म्हातारबुवा आपल्या गाडीच्या
नडककतुि एक जाडजुड बॅग काढत असतातिा कदसले. ‘थांबा मी तुम्हाला मदत करतो’ असे
म्हर्ुि तो निग्रो तरुर् पुढे आला आनर् तो बॅग काढु ि हॉटेलमध्ये घेऊि आला.

‘चला मी तुम्हाला तुमची रुम दाखवतो’ तो म्हर्ाला आनर् त्या वृद्ध जोडप्याला
आपल्या रुमपाशी घेऊि आला.

‘ही घ्या ककल्ली! काही लागले तर मला हाक मारा!’ तो निग्रो तरुर् म्हर्ाला.

‘तु कोठे झोपर्ार?’ त्या आनजबाईंिी नवचारले.

‘तुम्ही काळजी करू िका! मी बाहेर हॉलमध्ये झोपेि. माझ्याकडे नस्लहपंग बॅग आहे!
गुड िाईट!’ तो निग्रो तरुर् म्हर्ाला.

आजीबाईंिी खोलीचे दार उघडले. खोली तशी लहािशीच होती पर् व्यवनस्थत
आवरूि ठे वलेली होती. खोलीचे बाथरुम पर् स्वच्छ करूि ठे वले होते. खोलीचा नहटर
चालु करूि ठे वला होता. तसेच पलंगावर दोि इस्त्री के लेले िाईट गाऊन्स ठे वलेले होते.
प्यायचे पार्ी पर् भरुि ठे वले होते.

दुसर्या कदवशी सकाळी ते वृद्ध जोडपे फ्रेश होऊि बाहेर पडले. आता त्यांिा
निघायचे होते.

‘ककती पैसे झाले?’ त्या आजोबांिी वरचारले

‘पैशांचे आपर् िंतर बघु. आधी चांगला ब्रेकर्फास्ट करा! मी तुमच्यासाठी ब्रेकर्फास्ट
घेऊि येतो.’ असे सांगि
ु तो निग्रो तरुर् पॅनन्रमध्ये गायब झाला आनर् थोड्याच वेळात
ऑम्लेट, टोस्ट आनर् गरम कॉर्फी घेऊि आला.

‘ककती पैसे द्यायचे?’ त्या म्हातारबुवांिी ब्रेक र्फास्ट झाल्यावर नवचारले.

‘त्याचे असे आहे. मी तुम्हाला माझी खोली वापरायला कदली. ती काही हॉटेलची
खोली िव्हती. त्यामुळे त्याचे पैसे काही िाहीत.’ तो निग्रो तरुर् म्हर्ाला.

‘असे कसे? बर मग चहाचे आनर् ब्रेकर्फास्टचे ककती पैसे द्यायचे’ त्या आजीबाईंिी
नवचारले.

‘मॅडम! मला आई वडील िाहीत. माझे आई वडील माझ्या लहािपर्ीच गेल.े
तुम्हाला पाहीले आनर् मला माझे आई वडील आठवले. आज जर माझे आई वडील या
हॉटेलमध्ये आले असते तर मी त्यांच्याकडु ि चहाचे आनर् िाष्त्याचे पैसे घेतले असते का?
िाही िा! मग मला तुमच्याकडु ि पैसे िकोत’ तो निग्रो तरुर् म्हर्ाला.

तो निग्रो तरुर् काऊंटरजवळ गेला आनर् आपल्या नखशातुि काही पैसे काढु ि
हॉटेलच्या गल्यात टाकु लागला. म्हातारबुवा कु तुहलािे ते बघत होते. त्यांच्या लक्षात आले
की त्यांिी जो चहा घेतला होता आनर् ब्रेकर्फास्ट के ला होता त्याचे पैसे तो निग्रो तरुर्
स्वतःच्या नखशातुि हॉटेलच्या गल्यात टाकत होता.

ते वृद्ध जोडपे जायला निघाले. त्या निग्रो तरुर्ािे त्यांची जड बॅग त्यांच्या गाडीच्या
नडककत आर्ुि ठे वली. तेवढ्यात त्याची िजर गाडीतील ररकाम्या पाण्याच्या बाटल्यांकडे
गेली. ‘थांबा मी तुम्हाला पार्ी आर्ुि देतो.’ असे म्हर्ुि त्यािे त्या दोन्ही वाटल्या स्चच्छ
करूि नपण्याच्या पाण्यािे भरुि आर्ूि कदल्या. ते वृद्ध जोडपे एकमेकांकडे बघत होते.

‘हे पहा आम्हाला या रठकार्ी जायचे आहे. आम्ही या गावात िवीि आहोत.
आम्हाला कसे जायचे हे सांगायला थोडी मदत करर्ार का?’ आजोबांिी नवचारले.

‘थोडे थांबा’ असे म्हर्ुि तो निग्रो तरुर् आत गेला आनर् गावाचा िकाशा घेऊिच
बाहेर आला. त्यािे तो िकाशा आजोबांिा देतािा म्हर्ाला ‘आत्ता तुम्ही या रठकार्ी
आहात. तुम्हाला येथे जायचे आहे. हा बघा हा रस्ता तुम्हाला सरळ तेथे घेऊि जाईल.’
म्हातारबुवांिी बघीतले. त्या निग्रो तरुर्ािे िकाशावर पेनन्सलिे व्यवनस्थत खुर्ा के ल्या
होत्या.

त्या आनजबाई त्या निग्रो तरुर्ाचे आभार मागतािा म्हर्ाल्या. ‘तुझे िाव काय?
तुझे नबझिेस काडण असेल तर मला दे.’

‘सॉरी मॅम! माझ्याकडे नबझिेस काडण िाही कारर् मी सध्या टेम्पररी िोकरीवर
आहे. पर् हॉटेलच्या नबझिेस काडणवर माझे िाव नलहुि देतो. परत या बाजुला आलात तर

आमच्या हॉटेलवर जरुर या!’ असे म्हर्त त्या निग्रो तरुर्ािे आपल्या नखशातुि हॉटेलचे
नबझिेस काडण काढले, त्यावर पेििे आपले िाव नलहीले आनर् ते काडण आजीबाईंिा कदले.

पंधरा कदवस असेच गेले आनर् त्या निग्रो तरुर्ाच्या िावािे एक भला मोठा
नलर्फार्फा पोस्टािे आला. तशी त्याला पत्रे वगैरे र्फारशी येत िसत. हा नलर्फार्फा कोर्ाचा
म्हर्ुि त्यािे उघडु ि बघीतला. ओ कॅ र्फे हॉटेलचे लेटर हेड बघुि तो चमकला. ओ कॅ र्फे ही
त्याकाळची अमेररके तील अत्यंत िावाजलेली अशी हॉटेल्सची साखळी होती. अमेररके तील
बहुतेक मोठ्या आनर् महत्वाच्या शहरांमध्ये ही हॉटेल्स होती. बहुतेक हॉटेल्स पंचतारांकीत
होती. ओ कॅ र्फे हॉटेल्समध्ये काम करायला नमळावे अशी अिेकांची ईच्छा असायची.

ओ कॅ र्फे हॉटेलकडु ि कसले पत्र आले आहे हे बघावे म्हर्ुि तो पत्र वाचु लागला
आनर् उडालाच. त्याला चक्क इन्टव्हुणचा कॉल आला होता. त्याच्या शहराजवळच ओ कॅ र्फेचे
एक िवीि पंचतारांकीत हॉटेल सुरु झाले होते. नतथे त्याला इन्टव्हुणला बोलावले होते. पर्
आपर् अजण के लेला िसतािा आपल्याला इन्टव्हुणचा कॉल कसा आला याचे त्याला आश्चयणच
वाटत होते.

तो इन्टव्हुणच्या कदवशी त्यातल्या त्यात चांगला पोशाख करुि आनर् आपली र्फाईल
घेऊि इन्टव्हुणला हजर झाला. या हॉटेलमध्ये आपल्याला वेटरची िोकरी नमळाली तरी
पुष्कळ झाले असे त्याला वाटले. त्यािे ररसेप्शि काऊंटरवर आपले इन्टव्हुणचे लेटर कदले.
त्याला सांगण्यात आले की हॉटेलचे चेअरमिसाहेब स्वतः त्याचा इन्टव्हुण घेर्ार आहेत.

त्याला आश्चयणच वाटले. थोड्याच वेळात त्याला हॉटेलच्या सातव्या मजल्यावर असलेल्या
चेअरमि साहेबांच्या ऑर्फीसमध्ये िेण्यात आले. त्यांचे ऑर्फीस चांगले भव्य होते. थोड्याच
वेळात त्याला आत बोलावण्यात आले. तो चेअरमि साहेबांच्या भव्य के नबममध्ये नशरला.
त्यािे समोर िजर टाकली आनर् तो उडालाच.

चेअरमि साहेबांच्या डेस्कच्या मागे तेच वृद्ध जोडपे बसले होते जे त्याच्या
हॉटेलमध्ये आले होते.

‘मी जॉि ओ ककर्फे. या माझ्या पनत्न नलनलयि ओ ककर्फे. ओ ककर्फे चेि हॉटेल्स
आमच्या मालकीची आहेत.’ ते आजोबा म्हर्ाले.

‘त्या कदवशी रात्री तु आम्हाला जी मार्ुसकीची वागर्ुक कदलीस त्यामुळे आम्ही
भारावुि गेलो आहोत. हल्ली अशी मार्ुसकी बघायला सुद्धा नमळत िाही.’ आजीबाई
म्हर्ाल्या

‘मला तुझ्यासारखी मार्ुसकीची जार् असर्ारी मार्सेच माझ्या हॉटेलसाठी हवी
आहेत. मी या हॉटेलच्या जिरल मॅिेजर पदासाठी तुझा नवचार करतो आहे. तु आमच्या
हॉटेलमध्ये जिरल मॅिेजर म्हर्ुि जॉईि होशील का?’ ओ ककर्फे साहेब म्हर्ाले.

‘जिरल मॅिेजर?’ तो निग्रो तरुर् चांगलाच उडाला होता, ‘सर! पर् मी या
पदासाठी लायक आहे का? कारर् माझे नशक्षर्--- ‘

‘आम्ही तुझी सवण मानहती काढली आहे.’ ओ ककर्फे साहेब मध्येच त्याला थांबवत
म्हर्ाले, ‘घरच्या पररनस्थतीमुळे तुला काही र्फारचे नशक्षर् घेता आले िाही हे आम्हाला
कळले. तसेच तुझ्या काळया रं गामुळे पर् तुला कु ठे चान्स नमळत िाही हे पर् आम्हाला
समजते. पर् मार्ुसकी काही नशकवुि नमळत िाही. ती उपजतच असावी लागते. आम्ही
शरीराचा कलर, जाती, धमण असा भेद करत िाही. आम्ही मार्सातील गुर्वत्तेला महत्व
देतो. त्या कदवशी रात्री आम्ही तुझी पररक्षा घेत होतो त्यात तु उत्तम माकाणिे पास झालास.
जेव्हा तु आमच्या चहाचे आनर् ब्रेकर्फास्टचे पैसे तुझ्या नखशातुि हॉटेलच्या गल्यात टाकलेस
तेव्हाच आमच्या लक्षात आले की तु िुसताच प्रामार्ीक मार्ुस िाहीस तर ऊत्तम कॅ रॅ लटर
असलेला मार्ुस आहेस. आमच्या या हॉटलचा जिरल मॅिेजर म्हर्ुि तुझे स्वागत असो!’
ओ ककर्फे साहेब म्हर्ाले आनर् त्यांिी त्या निग्रो तरुर्ाशी शेकहॅन्ड के ला.

कधी कधी मार्ुसकीची आनर् कॅ रॅ लटरची अशी पर् ककं मत नमळते.

(एका सत्य घटिेवर आधारीत)
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एक छोटी मुंगी होती. ती एका कारखान्यात काम करायची. ती रोज सकाळी
लवकर उठायची. वेळेवर कामावर जायची. मेहि
े तीिे, मि लाऊि, प्रामार्ीकपर्ािे काम
करायची. आिंदािे घरी जायची. नतची प्रॉडनलटनव्हटी उच्च पातनळची आनर् दजाणची होती.
नतच्या कं पिीचा चीर्फ एक वाघोबा होता. त्यािे पाहीले की कोर्त्याही
‘सुपरनव्हजि’ नशवाय ही मुंगी एवढे चांगले काम करते. नतला जर एक चांगला
सुपरव्हायझर कदला तर ती आर्खी चांगले काम करे ल.
त्यािे एका झुरळाची सुपरव्हायझर म्हर्ुि िेमर्ुक के ली. या झुरळाला
सुपरव्हायझर म्हर्ुि काम करण्याचा बर्याच वर्ाांचा अिुभव होता आनर् तो ‘एलसलंट
ररपोटण’ नलनहण्यामध्ये एलसपटण होता. त्याचा पनहला निर्णय घड्याळाची नसस्टीम
(Clocking System) बसवर्े हा होता. त्याला ररपोट्सण नलनहण्यासाठी आनर् टाईप
करण्यासाठी एका सेक्रेटरीची गरज होती. त्यािे यासाठी एका कोळयाची िीवड के ली.
त्याचे मुख्य काम झुरळािे निमाणर् के लेला कागदांचा ढीग संभाळर्े आनर् टेनलर्फोि कॉल्स
घेर्े हे होते.
झुरळाच्या ररपोटणसवर वाघोबा खुश होता. त्यािे झुरळाला प्रॉडलशि रे ट्स आनर्
त्यात होर्ारे बदल यावर निरनिराळे ग्राफ्स काढायला सांगीतले. कारर् वाघोबाला
पुढच्या बोडण नमटटंगमध्ये प्रेझेन्टेशि देण्यासाठी या ग्राफ्सचा उपयोग होर्ार होता. त्यामुळे

झुरळाला एक कॉम्युटर आनर् लेझर हप्रंटर नवकत घ्यावा लागला. त्याचे आय.टी.
नडपाटणमेन्ट मॅिेज करण्यासाठी त्यािे एका माशीची िेमर्ुक के ली.
मुग
ं ीच्या लक्षात हे िवीि बदल काही के ल्या येत िव्हते. नतचा जास्तीत जास्त वेळ
ररपोटणरुपी कागद निमाणर् करण्यामध्ये व र्फालतु नमटटंगमध्ये वाया जाऊ लागला. नतला
मिातुि या सगळयाचा नतटकारा येत होता. खरे काम राहीले बाजुलाच आनर्
र्फालतुनगरीच जास्त असे व्हायला लागले होते.
वाघोबाला वाटले की मुंगी ज्या नडपाटणमेन्टमध्ये काम करते त्या नडपाटणमेन्टसाठी
‘हेड’ िेमायची गरज आहे. त्यािे एका मुंगळयाची या जागी िेमर्ुक के ली. मुंगळयािे पनहले
काम काय के ले असेल तर आपल्या के बीिसाठी उत्तम कापेट आनर् बसायला एक उत्तम,
आरामदायी खुची खरे दी के ली. त्याला पर् कॉम्युटरची व अनसस्टंटची गरज होती. म्हर्ुि
त्यािे आपल्या पनहल्या नडपाटणमेन्टमधील अनसस्टंटला आर्ले. त्याच्यावर त्यािे ‘वकण
कन्रोल आनर् बजेट कन्रोल स्टॅरेनजक ऑप्टीमायझेशि प्लॅि’ (म्हर्जे काय कु र्ास ठाऊक)
बिवण्याची जबाबदारी सोपवली.
आता ज्या नडपाटणमेन्टमध्ये मुंगी काम करते ते एक दुःखी नडपाटणमेन्ट झाले आहे.
आता तेथे कोर्ी हसत िाही. चेष्टा मस्करी करत िाही. पुवीचे खेळीमेळीचे वातावरर् लोप
पावले आहे. सगळे जर् उदास कदसु लागले आहेत.
मुंगळयािे त्याच्या बॉसला म्हर्जे वाघोबाला कनन्व्हन्स के ले आहे की मुंनगच्या
नडपाटणमेन्टमधील एकु र्च वातावरर्ाचा गंभीरपर्े अभ्यास करण्यात यावा. वाघोबाच्या
पर् हे लक्षात आले की िवीि चेंजेस िंतर मुंगीच्या नडपाटणमेन्टमधील प्रॉडलशि खुपच
खाली आले आहे.

त्यािे एका घुबडाची निवड के ली. हा घुबड एक अत्यंत िावाजलेला कन्सल्टन्ट
होता. कारखान्यातील कामाचे ऑनडट करूि त्याला सोल्युशन्स सुचवर्े हे त्याचे प्रोर्फेशि
होते. घुबडािे तीि महीिे ररसचण के ला. भली मोठी र्फी उकळली. अिेक खंड असलेला,
हजारो कागद असलेला एक भला मोठ्ठा ररपोटण तयार करूि वाघोबाला सादर के ला. त्या
ररपोटणचा मनतताथण एका ओळीत सांगण्यासारखा होता. ‘मुंगीचे नडपाटणमेन्ट ओव्हरस्टार्फ
आहे. स्टार्फ कमी करर्े आवश्यक आहे.’
वाघोबािे सवाणत पनहल्यांदा कोर्ाला र्फायर के ले ठाऊक आहे?
मुंगीला! कारर् नतच्यात मोरटव्हेशि कमी आहे आनर् निगेरटव्ह ऍरटट्युडस आहेत
म्हर्ुि.
एका मेहि
े तीिे, मिापासुि, प्रामानर्कपर्े काम करर्ार्या मुंगीच्या कररअरचे
मात्र वाटोळे झाले.
‘कल्चर’ म्हर्े ‘संस्कृ ती’ हा र्फार र्फसवा शलद आहे. प्रत्येक कं पिीला एक कॉपोरे ट
कल्चर असते त्याचप्रमार्े प्रत्येक कु टुंबाला पर् एक ‘कल्चर’ असते. पर् पुष्कळवेळा ही
कल्चसण िुकसािकारकच असतात.
आपल्या कं पिीचे आनर् कु टुंबाचे कल्चर असे िाही िा याची खात्री करूि घ्या.

-7मार्साच्या बाह्य रुपावरूि
त्याची ककं मत ककं वा पारख करू िका!

अमेररके तील जगप्रनसद्ध हॉवणडण नवद्यानपठाच्या प्रेनसडेन्टिा भेटण्यासाठी म्हर्ुि एक
वृद्ध जोडपे अपॉईमटमेन्ट ि घेता भेटायला आले. त्या जोडप्याचा वेश िुसताच साधा
िव्हता तर गबाळा पर् होता. म्हातारबाईंिी घातलेला फ्रॉक अगदी साधा, चुरगळलेला
आनर् थोडासा मळलेला होता. तर म्हातारबुवांिी घातलेला सूट पर् घरी नशवलेला,
ढगाळ, गबाळा आनर् इस्त्री ि के लेला होता. प्रेनसडेन्टच्या के नबिबाहेर पॉश काऊंटरवर
बसलेल्या सेक्रेटरीकडे ते जोडपे आले.

‘आम्हाला प्रेनसडेन्ट साहेबांची र्फक्त दहा नमनिटेच भेट हवी आहे! नमळे ल का?’ त्या
आजीबाईंिी िम्रपर्े नवचारले.

त्या जोडप्याचा तो गबाळा अवतार बघूि ती सेक्रेटरी थोडीशी िाराज झाली. नतला
वाटले हे एक गरीब जोडपे आहे. एकतर भीक मागायला, म्हर्जे डोिेशि मागायला आले
असेल ककं वा मुलाच्या र्फींमध्ये सवलत मागायला आले असेल. अशा लोकांिा कसे
टोलवायचे हे नतला चांगलेच ठाऊक होते.

‘प्रेनसडेन्ट साहेब सध्या कामात आहेत! ते लगेच भेटू शकर्ार िाहीत!’ नतिे उमणटपर्े
सांगीतले. नतला वाटले नतच्या या उत्तरािे ही लयाद एकदाची टळे ल.

‘ठीक आहे! आम्ही वाट बघू! पर् त्यांिा भेटूिच परत जाऊ!’ त्या आजी िम्रपर्े
म्हर्ाल्या आनर् ते जोडपे तेथे ठे वलेल्या सोफ्यावर जाऊि बसले.

प्रेनसडेन्ट साहेब खरच नबझी असावेत. दोि चार वेळा ते के नबिच्या बाहेर आले.
त्यांिी ऊंची सूट घातला होता, पायात चकचकीत बूट होते, चेहर्े यावर अनधकाराचा रुबाब
होता. त्यांिी त्या म्हातार्या जोडप्याकडे पानहले ि पानहल्यासारखे के ले पर् त्यांची काही
दखल घेतली िाही. बघता बघता कदवस संपायला आला. संध्याकाळ व्हायची वेळ आली.
तरी सुद्धा ते वृद्ध जोडपे बसूिच होते. शेवटी त्या सेक्रेटरीलाच दया आली असावी.
‘ते वृद्ध जोडपे सकाळपासुि तुम्हाला भेटायची वाट बघते आहे. तुम्ही त्यांिा पाच
नमिीटे तरी भेटावेत’ सेक्रेटरीिे प्रेनसडेन्टला सांगीतले. प्रेनसडेन्टला घरी जयची घाई होती
तरी पर् के वळ पाच नमनिटेच भेटायला ते एकदाचे तयार झाले!
‘काय काम आहे?’ प्रेनसडेन्ट साहेब के नबिच्या बाहेर आले आनर् त्या वृद्ध
जोडप्याला नवचारू लागले. चेहर्े यावर बर्यापैकी िाराजी हेतीच.

‘हे पहा! आमचा एकु लता एक मुलगा काही वर्ाांपूवी या नवद्यानपठाचा स्टुडन्ट
होता. आता दुदव
ै ािे तो िाही. नवद्यानपठाच्या आवारात त्याचे एखादे स्मारक असावे असे
आम्हाला वाटते. म्हर्ुि आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो!’ ती वृद्ध मनहला िम्रपर्े म्हर्ाली
‘स्मारक? कसले स्मारक? म्हर्जे तुम्हाला ईथे त्याचा पुतळा वगैरे उभारायचा
आहे काय? ते शलय िाही. आम्ही जर मृत पावलेल्या प्रत्येक माजी नवद्यार्थयाणचा पुतळा
येथे उभारू लागलो तर आमच्या युनिव्हर्सणरटचे स्मशाि व्हायला वेळ लागर्ार िाही!’
प्रेनसडेन्ट साहेब कानहश्या वैतागािेच म्हर्ाले.
‘िाही िाही! तसे िाही!’ त्या आजीबाई परत बोलू लागल्या, ‘आम्हाला येथे त्याचा
पुतळा वगैरे उभारायचा िाही. त्याचे स्मारक म्हर्ुि तुमच्या नवद्यापीठाला एखादी चांगली
ईमारत वगैरे बांधुि देण्याचा नवचार आहे!’
त्या आजीबाईंच्या चुरगळलेल्या, मळलया कपड्यांकडे बघूि प्रेनसडेन्ट साहेबांिा
हसूच आले. ‘ईमारत? ईमारत बांधायला ककती पैसे लागतात ठाऊक आहे का? तुम्हाला
म्हर्ुि सांगतो. या नवद्यानपठाच्या कॅ म्पसमधील ईमारती बांधायला आम्हाला 75 लाख
डॉलसण लागले!’ प्रेनसडेन्ट साहेब सांगत असतातिा या जोडप्याच्या नखशात 75 डॉलसण तरी
असतील की िाही याची त्यांिा खात्री वाटत िसावी असा त्यांचा चेहरे ा होता.
‘युनिव्हर्सणटी काढायला एवढेच पैसे लागतात?’ त्या आजीबाई हळू च त्या
म्हातारबुवांच्या कािात कु जबुजल्या. प्रेनसडेन्ट साहेबांचे आभार मािूि नमस्टर आनर्
नमसेस लेलॅन्ड स्टॅिर्फोडण िावाचे हे वृद्ध जोडपे तेथूि बाहेर पाडले. पुढे ते कॅ नलर्फोर्िणया
राज्यातील पालो आल्टो या गावी आले आनर् स्वतःच्या मुलाच्या िावािे युनिव्हर्सणटी चालु
के ली. हीच आहे जगप्रनसद्ध स्टॅिर्फोडण युनिव्हर्सणटी!

आज स्टॅिर्फोडण युनिव्हर्सणटी ही जगातील िंबर एकची युनिव्हर्सणटी म्हर्ुि
ओळखली जाते. 8180 एकर जमीिीवर या युनिव्हर्सणटीचा पसारा पसरला आहे. या
युनवव्हर्सणटीचे वार्र्णक बजेट भारत सरकारच्या वार्र्णक बजेटच्या नतपटीहूि जास्त असते.
जगात सगळयात जास्त ‘िोबेल लॉररएट्स’ (िोबेल पाररतोनर्क नवजेते) या
युनिव्हर्सणटीसाठी काम करतात. आज या युनिनव्हनसटीत 32 िोबेल लॉररयटस प्रोर्फेसर
म्हर्ुि काम करत आहेत. या युनिव्हर्सणरटिे आजपयांत 30 अलजाधीश, 17 अंतराळवीर
(ऍस्रॉिॉटस), 60 िोबेल पाररतोर्ीक नवजेते आनर् 7 कर्फल्ड मेडॅनलस्ट ( युद्धात अतुलिीय
कामगीरी के ल्याबद्दल देण्यात येर्ारे शौयण पदक) जगाला कदले आहेत. अमेरेकेतील
‘नसनलकॉि व्हॅली’ या िांवािे ओळखली जार्ारी जगातील सवाणत मोठी औद्योगीक वसाहत
उभारण्यामध्ये या युनिव्हर्सणटीचा हसंहाचा वाटा आहे. ( आज या नवभागात वर्ाणला नजतका
रे व्हेन्यु निमाणर् होतो तेवढा जगात कु ठे च निमाणर् होत िाही असे म्हटले जाते. या रे व्हेन्युचा
नवचार करता आज नसनलकॉि व्हॅली ही जगातील 10 व्या क्रमांकाची सवाणत मोठी
इकॉिॉमी ठरते) कोण्या एके काळी असलेल्या अस्सल ग्रामीर् भागाचे रुपांतर या
युनिव्हर्सणटीिे जगातील सवाणत बलाढ्य अशा औद्योगीक वसाहतीत के ले आहे. हे सगळे
वैभव हॉवणडण नवद्यानपठाला नमळाले असते जर त्या नवद्यापीठाच्या प्रेनसडेन्ट साहेबांिी त्या
गरीब कदसर्ार्या म्हातार्या जोडप्याची योग्य ती दखल घेतली असती आनर् योग्य तो माि
राखला असात तर.

अिेक जर्ांिा मार्साची पारख ही त्याच्या कपड्यांवरूि ककं वा बाह्य रुपावरूि
करायची सवय असते. पर् अिेकदा ही सवय घातक ठरते. पॉश ककं वा र्फॅशिेबल कपडे
घालर्ारा मार्ूस हा खर्या अथाणिे श्रीमंत ककं वा चांगल्या कॅ रॅ लटरचा असतोच असे िाही.

तसेच सामान्य कपडे घालर्ारा, सामान्यपर्े रहार्ारा मार्ुस हा गरीब, दनळद्री ककं वा ‘लो
कॅ रॅ लटर’चा असतो असेही िाही. अिेक वेळा आपर् मार्साच्या कपड्यांवरूि ककं वा बाह्य
रुपावरूि चुकीची पारख करतो आनर् एखादा चांगला नमत्र, नहतचींतक ककं वा नगर्हाईक
हातचे घालवूि बसतो.
मार्साच्या कपड्यांवरूि ककं वा बाह्य रुपावरूि त्याची पारख करायची घातक
सवय, असल्यास, ती सोडू ि द्या!
अथाणत असे करायचे की िाही हे तुमचे तुम्ही ठरवा!

(व्हॉट् अपच्या सौजन्यािे)

-8टॉयलेट (Toilet) संस्कृ ती

अमेररके त पनहल्यांदा येर्ारे भारतीय सवाणत जास्त प्रभावी कशामुळे होतात तर
येथील 'टॉयलेट' संस्कृ नतमुळे असे मला आढळू ि आले आहे. येथील सावणजिीक टॉयलेट्स
सुद्धा कमानलच्या स्वच्छ असतात. सावणजिीक टॉयलेट्स ईतलया स्वच्छ कश्या राहु शकतात
हा प्रश्न मला येथे पनहल्यांदा आलेल्या प्रत्येक भारनतयाच्या चेहर्े यावर दीसतो.

कु ठल्याही देशािे व त्या देशातील समाजािे ककती प्रगती के ली आहे. त्यांची
स्वच्छतेची नवशेर्तः सावणजिीक स्वच्छतेची जार्, तळमळ ककती आहे. त्यांच्या
स्वच्छतेच्या सवयी कशा आहेत. त्या लोकांची आरोग्याची जार् व जागृती ककती प्रामार्ात
आहे हे त्यांच्या 'टॉयलेट' संस्कृ तीवरुि कदसुि येत.े

आपल्याकडे टॉयलेटला संडास, पैखािा, मुतारी अशी हललया दजाणची िांवे देऊि
त्याचे नडग्रेडश
े ि के ले जाते. कधी कधी स्वच्छता गृह असा त्यातला त्यात प्रनतष्ठीत शलद
वापरला जातो. प्रत्यक्षात ही स्वच्छता गृहे ही खरोखरच स्वच्छता गृहे असतात की
अस्वच्छता गृहे असतात असा पश्न पडतो. अमेररके मध्ये टॉयलेटला ' रे स्ट रुम ' असे िांव
देऊि त्यांचे अपग्रेडश
े ि करण्यात आले आहे. ' रे स्ट रुम ' म्हर्जे नवश्रांनतची खोली. येथील

रे स्ट रुम्स बधीतल्यावर खरोखरच तेथे अधाण तास तरी वेळ काढावाच असा मोह सहज होऊ
शकतो.
येथल्या रे स्ट रुम्स आपल्यासारख्या टीचभर, कोपर्यातल्या, अंधार्या, पार्ी ि
येर्ार्या, घार् वास मारर्ार्या िसतात. येथील रे स्टरुम्स चांगल्या प्रशस्त असतात.
आतमध्ये भरपुर उजेड असतो. येथील वॉश बेनसन्स, कमोड्स आरश्यासारखी लखलखीत
असतात. आरसे कमानलचे स्वच्छ असतात. वॉश बेसीिच्या िळांमध्ये चोवीस तास गरम
व थंड पार्ी येण्याची सोय असते. येथे ओले झालेले हात, पाय, चेहरे ा पुसण्यासाठी कागदी
टॉवेल ककं वा पेपर िॅपकीि वापरण्याची पद्धत आहे. त्यामुळे नखशात रुमाल बाळगण्याची
आवश्यकता पडत िाही. अशा पेपर िॅपकीिचा भरपुर साठा रे स्ट रुम्स मध्ये ठे वलेला
असतो. पर् याची कोर्ी िासाडी करतािा दीसत िाही. पेपर िॅपकीि टाकण्यासाठी
कोपर्यात डस्ट बीन्स ठे वलेल्या असतात. लोक त्यातच वापरे ले पेपर िॅपकीि टाकत
असतात. त्यामुळे कोठे कचरा पडलेला दीसत िाही. प्रत्येक रे स्ट रुमला एलसॉस्ट र्फॅन्स
असतात. ते सतत चालु असल्यामुळे घार् वास आनजबात येत िाही. या रे स्ट रुम्स मध्ये
माशा, डास, चीलटे, पाली व ईतर कृ मी कीटक और्धाला पर् सापडत िाहीत. तसेच तर
दोि तीि तासांिी रे स्ट रुम सार्फ करायला मार्से येत असतात. बहुतेक रठकार्ी सुगंधी
र्फवारे पर् मारले जातात. मग अशा या रे स्ट रुम मध्ये थोडा जास्त वेळ घालवण्याचा मोह
जर कु र्ाला झाला तर त्यात त्याचे काय चुकले? बाहेरुि पर् या रेस्ट रुम्स कमानलच्या
स्वच्छ असतात. ककत्येक रे स्ट रुम मध्ये व्हील चेअरवर बसलेल्या अपंग व्यहक्तं िा व्हील
चेअरसकट आत जाता येईल अशी सोय असते. तसेच बर्याच रठकार्ी र्फॅनमली रे स्ट रुमची
सोय असते. या रठकार्ी लहाि बाळाचे कपडे बदलण्याची सोय असते. तसेच आपल्याकडे
सावणजिीक स्वच्छता गृहात अश्लील नलखार्, अश्लील मजकु र, अश्लील नचत्रे ककं वा त्याच

प्रकारचे कोरीव काम दीसते तसे येथे कु ठे च आढळु ि येत िाही. प्रत्येक सावणजिीक रठकार्ी,
जसे की उद्यािे, पाकण स, गाडणन्स, मॉल्स, बस स्टेशन्स, रे ल्वे स्टेशन्स, म्युनझयम्स, एअर पोटण,
टु रीस्ट स्पॉट्स या रठकार्ी अशा रे स्टरुम्स भरपुर प्रमार्ात उपललध असतात. या
ज्याप्रमार्े पुरुर्ांसाठी असतात तशाच मनहलांसाठी पर् असतात. त्यामुळे नस्त्रयांची कोठे
पंचाईत होत िाही. आपल्याकडे जशा कोपर्या कोपर्यावर मुतार्या दीसतात तशा त्या येथे
दीसत िाहीत. कारर् येथील प्रत्येक स्टोअर, हॉटेल, रे स्टॉरं ट मध्ये रेस्ट रुम ही असतेच. ती
जवळ जवळ सावणजिीकच असते. ती कोनर्ही वापरु शकते. तसेच प्रत्येक पेरोल पंपावर
बाथरुम ही असतेच. त्याचा ही वापर कु नर्ही करु शकते. रस्यािे प्रावासाला जातािा दर
30 मैलांवर थांबे असतात. येथे पेरोल पंपाबरोबर रे स्ट रुमची पर् सोय असते. तसेच ज्या
रठकार्ी सावणजिीक रे स्ट रुमची सोय िसेल पर् मोठ्या प्रमार्ावर लोक येर्ार असतील
तर त्या रठकार्ी प्लॅस्टीकपासुि बिनवलेल्या सींगल रे स्ट रुम बसनवण्याची सोय असते. या
पोटेबल रे स्ट रुम्स गानडच्या रेलरमध्ये घालुि सहज कु ठे ही िेता येतात. यामुळे येथे बाहेर,
रस्त्यावर प्रातर्वणधी करर्ारे लोक जवळ जवळ दीसतच िाहीत. तसेच सावणजिीक रे स्ट
रुम्स कशा वापरायच्या याचे रेिींग लहाि पर्ापासुिच देण्याची इथे पद्धत आहे.

इथे प्रत्येक घरात तर रेस्ट रुम असतेच. काही घरात तर दोि ककं वा तीि रे स्ट रुम्स
असतात. तसेच येथे हार्फ रे स्टरुम असा पर् प्रकार आहे. या साधारर्पर्े नजन्याखाली व
रटचलया जागेत काढलेल्या असतात. यांत एक कमोड व वॉश बेसीि एव्हडेच असते. पर्
याला सुद्धा एलसॉस्ट र्फॅि असतो व त्या पर् कमानलच्या स्वच्छ असतात. मला ककत्येक
घरामधील रे स्ट रुम्स सुरेखपर्े सजवलेल्या पर् दीसल्या. या रे स्ट रुम्स मध्ये सुरेख कापेट
अंथरलेल्या असतात. कमोड्च्या झाकर्ाला आकर्णक कव्हसण घातलेली असतात. बाथ

टबला आकर्णक पडदे असतात. रे स्ट रुम मध्ये सुध्दा र्फुलांच्या करं ड्या, झाडांच्या कुं ड्या
ठे वलेल्या असतात. काही रे स्ट रुम्स मध्ये तर मी वतणमािपत्रांचे स्टँड, पुस्तकांचे रॅ लस सुद्धा
बघीतले आहेत. कारर् येथील आंघोळ करण्याची पद्धत आपल्यापेक्षा वेगळी आहे. बाथ टब
मध्ये गरम पार्ी गोळा करायचे व त्यात यथेच्छ डु ंबायचे ही येथील पद्धत आहे. मग
डु ंबतािा वतणमाि पत्र वाचर्े, पुस्तक वाचर्े, लॅपटॉपवर काम करर्े असे प्रकार पर् करता
येतात. थोडलयात येथील रे स्ट रुम्स ही प्रत्येक घराची शाि असते.

भारताला स्वातंत्रय नमळु ि 72 वर्े झाली. पर् असुिही भारतामध्ये खर्या अथाणिे
टॉयलेट संस्कृ ती आलेली िाही. मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये सावणजिीक
स्वच्छता गृहांचे प्रचंड दुभीक्ष आहे. ती सुद्धा जी काही आहेत ती पुरुर्ांसाठी आहेत.
नस्त्रयांसारठच्या सावणजिीक स्वच्छता गृहांची प्रचंड चर्चर् आहे. जी आहेत त्यातील
बहुतेक ईतकी गनलच्छ असतात की तेथे गेलो तर काही रोग राई होईल की काय याची
नभती वाटते. ककत्येक घरातील संडास पर् कमानलचे गनलच्छ असतात. खेडेगावात तर या
संस्कृ नतची वािवाच आहे. तेथे अजुिही बहुतेक जिता उघड्यावर 'प्रोग्रॅम' करत असते. मी
उत्तर प्रदेशमध्ये असतािा सकाळी व संध्याकाळी लोकांच्या झुंनडच्या झुंडी रस्त्याच्या
कडेला प्रातर्वणनधसाठी बसलेल्या पानहल्या आहेत.

पािीपतच्या युद्धात मराठ्यांचा जो पराभव झाला त्याला त्यांची 'टॉयलेट संस्कृ ती'
पर् मोठ्या प्रमार्ावर जबाबदार होती असे इनतहास संशोधकांिा आढळु ि आले आहे.
कारर् माराठ्यांच्या सैन्यात बाजार बुर्ग्यांची संख्या सैन्यापेक्षाही जास्त होती. दीवसभर

चरायचे व प्रातर्वणनधला जाऊि बासायचे यानशवाय त्यांिा दुसरा उद्योग िसायचा. त्यांिी
के लेल्या घानर्चा वास मैलोंमैल पसरायचा. या घानर्च्या वासावरुि शत्रु सैन्याला मराठी
सैन्याचा ठाव रठकार्ा शोधुि काढर्े सहज शलय व्हायचे.

महात्मा गांधी िेहमी म्हर्ायचे की जोपयांत भारतातील खेड्या- पाड्यंचा नवकास
होर्ार िाही तो पयांत खर्या अथाणिे भारताचा नवकास होर्ार िाही. त्याचपमार्े म्हर्ावेसे
वाटते की जो पयांत चांगल्या 'टॉयलेट संस्कृ नतचा' प्रचार व प्रसार भारतात होत िाही
तोपयांत खर्या अथाणिे भारताचा नवकास होर्ार िाही. आनर् ही टॉयलेट संस्कृ ती आर्र्े हे
आपले काम आहे, आपली जबाबदारी आहे, सरकारची िाही हे प्रत्येकािे लक्षात ठे वर्े
आवश्यक आहे.
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एका गावात एक गुरुजी रहात होते. ते प्रचंड देवभक्त होते. त्यांच्या घराजवळ एक
नवष्र्ुचे मंदीर होते. ते रोज त्या मंदीरात जाऊि देवाची भनक्तभावािे पूजा अचाण करत
असत. नित्य नियमािे उपास तापास करत असत. सवण धामीक नवधी अगदी श्रद्धेिे पार
पाडत असत. सतत कु ठल्या िा कु ठल्यातरी धमणग्रंथाचे वाचि आनर् िमि चालु असे. तोंडात
सतत देवाचे िाव असे. गुरुजींची गावाजवळ थोनडशी शेती भाती होती. ती कसायला कदली
होती. (त्या वेळी कु ळकायदा िव्हता) त्या शेतीच्या उत्पन्नावर त्यांचे छािसे भागत होते.
देवळाजवळ त्यांचे दुमजली घर होते. गावात र्फारच थोड्या लोकांची दुमजली घरे होती.
शेतातूि हवे तेवढे धान्य येत असल्यामुळे गुरुजींिा देवपुजेनशवाय दुसरा कु ठलाच उद्योग
िव्हता. ते एकतर देवळात तरी पडलेले असत िाहीतर त्यांच्या माडीवरच्या झोपाळयावर
पडलेले कदसत. ‘देव माझा पाठीराखा आहे. मला कु र्ाची नभती िाही. कु ठलेही संकट आले
तर देव मला तारूि िेईल’ असे ते सतत सांगत असत. हे बुवा देवभक्त असल्यामुळे गावात
त्यांिा थोडा माि पर् होता. देवळात येर्ारे काही भक्त त्यांच्या पर् पाया पडत असत.
देवावर त्यांची जेवढी श्रद्धा होती तेवढी गावातील दुसर्या कोर्ाची िव्हती.

एकदा गावात मोठा पूर आला. िदीचे पार्ी गावात नशरले. गुरुजींचे घर तसे
िदीपासुि दूर आनर् थोडेसे उं चावर होते. तरी सुद्धा दोि चार मार्से त्यांच्या घराकडे

धावत आली, गावात पूर आला आहे लवकर बाहेर पडा असे सांगु लागली. गुरुजींिी त्यांिा
शांतपर्े सांगीतले, ‘मला तुमच्या मदतीची गरज िाही. देव माझा पाठीराखा आहे. तो
मला या संकटातूि सोडवील.’ मार्से निघूि गेली.

पुराचे पार्ी आर्खी वाढले, गुरुजींच्या घराजवळ येऊि पोचले. आता तर घरातूि
बाहेर पडर्े मुश्कील झाले. त्यावेळी होडी घेऊि दोि मार्से घराजवळ आली, गुरुजींिा
िावेत चढण्यानवर्यी सांगु लागली. गुरुजी त्यांिा शांतपर्े म्हर्ाले, ‘माझा देव माझा
पाठीराखा आहे. तो मला या संकटातूि वाचवेल. मला तुमची गरज िाही.’ होडीवाली
मार्से निघूि गेली.
पुराचे पार्ी आर्खी वाढले. गुरुजींचे घर पाण्यात बुडु लागले. बघता बघता
खालचा मजला बुडाला. गुरुजी वरच्या मजल्यावर गेल.े तेथे पर् पार्ी येऊ लागले. गुरुजी
मग घराच्या छपरावर चढले. त्यांिा एक हेनलकॉप्टर लांबुि येतािा कदसले.
हेनलकॉप्टरमधल्या लोकांिी त्यांिा पाहीले. त्यांिी लगेच हेनलकॉप्टर गुरुजींच्या घराजवळ
आर्ले, वरूि दोरीची नशडी र्फेकली, गुरुजींिा ताबडतोब हेनलकॉप्टरमध्ये चढण्यासाठी
सांगु लागले पर् गुरुजी मात्र कढम्म होते. ‘मला माझा देव वाचवील. मला तुमची गरज
िाही ते म्हर्ाले. हेनलकॉप्टरवाले निघूि गेल.े

पुराचे पार्ी अजुि वाढले. गुरुजींचे घर पाण्यात गडप झाले. जे होऊ िये ते झाले.
गुरुजी पाण्यात बुडुि मरर् पावले. त्यांचा कोठलाही देव त्यांिा वाचवायला आला िाही.

गुरुजी स्वगाणत गेले आनर् देवापुढे उभे राहीले ते अत्यंत संतप्त अवस्थेत. ज्या देवाचे
त्यांिी आयुष्यभर ‘एवढे’ के ले त्या देवािे त्यांिा ऐिवेळी दगा कदला, मदतीला धावला
िाही, याचा संताप त्यांच्या िसािसात भरूि राहीला होता.
‘हे देवा तु मला र्फसवलेस!’ ते तावातावािे म्हर्ाले, ‘मी आयुष्यभर मोठ्या श्रद्धेिे
आनर् निष्ठेिे तुझी भक्ती के ली, तुझी पूजा अचाण के ली, तुझ्यासाठी उपास तापास के ले,
निरनिराळी व्रत वैकल्य के ली याची परत र्फेड तु अशी के लीस? तुझ्यावर मी श्रद्धा ठे वली,
तु माझा पाठीराखा आहे, तु मला संकटातूि सोडवशील असे मी आयुष्यभर लोकांिा सांगत
आलो त्याचे हे र्फळ तु मला कदलेस?’
भगवाि हसले आनर् म्हर्ाले ‘हे तुझ्या श्रद्धेचे िव्हे तर तुझ्या अंधश्रद्धेचे र्फळ आहे!’
‘म्हर्जे मला िाही समजले?’ गुरुजी म्हर्ाले.
‘तु संकटात सापडलास हे कळल्यावर मी तुला तीि वेळा वाचवण्याचा प्रयत्न के ला.’
भगवाि म्हर्ाले.
‘तीि वेळा! ते कसे काय?’ गुरुजींिी नवचारले.
‘पनहल्यांदा मी तुला सावध करण्यासाठी मार्से पाठवली. तु त्यांिा हाकु ि
लावलेस. िंतर तुला वाचवण्यासाठी होडी पाठवली. त्यांिा पर् तु वाटेला लावलेस. िंतर
चक्क हेनलकॉप्टर पाठवले. त्यांिा पर् तु वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्यास. तुला काय वाटले
पौरार्ीक नचत्रपटात दाखवतात त्याप्रमार्े तुझा देव हवेतूि गरुडासारखे वाहि घेऊि प्रगट
होईल आनर् तुला अलगद वर उचलूि घेऊि जाईल?’ भगवाि म्हर्ाले.

‘हे बघ देव म्हर्जे कोर्ी जादुगार िाही.’ भगवाि बोलु लागले. ‘माझी मदत ही
िेहमीच उपललध असलेल्या साधिांच्या माध्यमातुिच असते. पर् तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष
देत िाही. दुसरी गोष्ट माझे सगळयांकडेच लक्ष असते. कोर्ाला काय द्यायचे, काय द्यायचे
िाही, के व्हा द्यायचे, के व्हा द्यायचे िाही सवण मला ठाऊक असते. पर् भक्ती, धमण, पुजा,
धार्मणक नवधी, देवळांिा देर्ग्या या रुपािे तुम्ही लोक मला नवकत घ्यायचा प्रयत्न करीत
असता. मी काही नवकाऊ वस्तु िाही. तुम्ही भले भक्ती करा ककं वा करु िका मला काही
र्फरक पडत िाही. मिुष्याला मी स्वतंत्र बुद्धी कदली आहे ती काही माझी भक्ती करण्यासाठी
िाही. प्रार्ी, पक्षी, विस्पती, जलचर जीव माझी कधीच भक्ती करत िसतात की देवळात
जात िसतात. तरी सुद्धा मी त्यांचे रक्षर् करतच असतो. मला प्रयत्न करर्ारी प्रयत्नशील
मार्से आवडतात. ही मार्से जरी माझी भक्त िसली तरी मी िेहमी त्यांचेच भले करत
असतो. देव, दैव, िशीब या गोष्टी तुम्ही लोकांिी प्रयत्ववादातूि पळवाट काढण्यासाठी
शोधूि काढल्या आहेत. तु तरी तुझा जीव वाचवण्याचा कु ठे प्रयत्न के लास? कढम्म बसुिच
तर होतात. तुझ्यासारखी मार्से तर मला मुळीच आवडत िाहीत. ज्यांिा ‘श्रद्धा’ आनर्
‘अंधश्रद्धा’ यातील र्फरक सुद्धा कळत िाही त्यांिा मी काय डोंबलाची मदत करर्ार?’
गुरुजी नबचारे पुतळयासारखे स्तलध होऊि ऐकत होते.
आता ‘श्रद्धा’ ठे वायची का ‘अंधश्रद्धेचे’ बळी व्हायचे हे तुम्हीच ठरवायचे.
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िुकतीच एक नचिी लोककथा माझ्या वाचण्यात आली.

नचिमधले एक नवद्वाि गुरू आपल्या काही नशष्यांसकट प्रवासाला निघाले. त्यांिा
एक ओसाड प्रदेश लागला. त्या प्रदेशात पाण्याचे दुभीक्ष होते तर गवताचे एक पाि पर्
कदसत िव्हते. त्या प्रदेशातील एका टेकडीवर त्यांिा एक नजर्ण झालेली, मोडकळीला
आलेली झोपडी कदसली. या अशा ओसाड प्रदेशात कोर् रहात असावे या कु तुहलािे ते त्या
झोपडीजवळ गेल.े तेथे त्यांिा एक मध्यमवयीि नचिी जोडपे, त्यांची तीि लहाि मुले व
एक मरतुकडी गाय कदसली. ‘तुमचे कसे भागते?’ गुरुंिी त्या नचिी मार्साला नवचारले.
त्यािे त्या मरतुकड्या गाईकडे बोट दाखवले व म्हर्ाला, ‘ही गाय रोज आम्हाला थोडे थोडे
दुध देत.े यातील काही दुध आम्ही वापरतो. उरलेल्या दुधाचे दही करूि त्याचे लोर्ी तयार
करूि जवळच्या गावात जाऊि नवकतो. त्याचे जे काही थोडेर्फार पैसे नमळतात त्यातुि
इतर गरजेच्या वस्तु आर्तो. आमचे कसेतरी भागते.’

गुरुजी टेकडी उतरूि खाली आले व आपल्या नशष्यांिा म्हर्ाले, ‘ताबडतोब ती
मरतुकडी गाय मारूि टाका!’ गुरुंची ही आज्ञा ऐकू ि नशष्य चांगलेच गोंधळले. ज्या गाईवर
त्या मार्साचे नजवि चालु आहे, त्या कु टुंबाला रोजी रोटी नमळते आहे ती गाय मारूि

टाकायची? नशष्यांिा वाटले आपले गुरु ककती निदणय व निष्ठू र आहेत. कोर्ी नशष्य गाय
मारायला तयार होईिा. शेवटी हे काम गुरुंिी स्वतःच करायचे ठरवले. ‘बोला
माझ्याबरोबर कोर् येर्ार आहे?’ त्यांिी नशष्यांिा नवचारले. कसाबसा एक नशष्य तयार
झाला. त्या रात्री गुरु त्या नशष्याला टेकडीवर घेऊि गेल,े त्या मरतुकड्या गाईला
टेकडीवरूि खाली ढकलले व गाय मेल्याची खात्री करूि घेऊि परत आले व आपल्या
नशष्यांबरोबर पुढच्या प्रवासाला लागले.

त्यांच्या बरोबर जो नशष्य गेला होता त्याला र्फार ‘नगल्टी कर्फहलंग’ येऊ लागले.
गुरुंिी जे के ले ते पाप होते व त्या पापामध्ये आपर् पर् भागीदार होतो असे वाटू ि त्याच्या
मिात शरमेची भाविा निमाणर् झाली. काही वर्े त्यािे ही भाविा दाबूि ठे वली पर् एक
कदवस या भाविेचा उद्रेक झाला. त्या कु टुंबाचे काय झाले हे पहाण्याची इच्छा त्याच्या
मिात निमाणर् झाली. गुरुला ि कळवताच तो त्या झोपडीच्या रठकार्ी आला.

तेथे आल्यावर त्या नशष्याला आश्चयाणचा धक्काच बसला. त्या क्षेत्राचा संपूर्प
ण र्े
कायापालट झाला होता. झोपडीच्या जागी एक आधुिीक, टोलेजग
ं बंगला उभा होता.
बंगल्याच्या बाहेर अिेक आधुिीक मोटारी उभ्या होत्या. बंगल्याभोवती सुरेख बगीचा के ला
होता. सगळीकडे नहरवळ होती व काही शेते पर् कदसत होती. नशष्याला वाटले आपर्
चुकीच्या रठकार्ी आलो. त्यांिे नतथल्या एका मार्साला नवचारले, ‘माा॑र्फ करा! मी कांही
वर्ाांपूवी येथे आलो होतो तेव्हा हा भाग ओसाड होता. वरती टेकडीवर एक झोपडी होती.
आता त्या झोपडीतील मार्से कु ठे असतात?’

‘तुमचे म्हर्र्े बरोबर आहे!’ त्या मार्सािे उत्तर कदले. ‘त्या झोपडीतील मार्से
इथेच म्हर्जे त्या बंगल्यात रहातात. हा त्यांचा बंगला आहे. आज त्यांच्याकडे र्फंलशि आहे.’

आश्चयण वाटू ि तो नशष्य टेकडी चढू ि बंगल्यापाशी आला. त्यािे पाहीले की तोच
नचिी मार्ूस व त्याची बायको एका भव्य सोफ्यावर बसले आहेत व त्याची तीि तरूर् मुले
उत्साहािे सगळयांचे स्वागत करत आहेत. तो नशष्य त्या बंगल्यात गेला व त्या नचिी
मार्साला म्हर्ाला, ‘काही वर्ाांपूवी मी माझ्या गुरुंबरोबर येथे आलो होतो. त्यावेळी तुम्ही
एका मोडलया, नजर्ण झालेल्या झोपडीत तुमच्या तीि मुलांबरोबर रहात होतात.
तुमच्याकडे एक हडकू ळी गाय पर् होती.’

‘अगदी बरोबर आहे.’ तो नचिी मार्ूस उत्तरला ‘एका रात्री आमची गाय
टेकडीवरूि खाली पडली व मेली. आमचा तर आधारच हरपला. जगायचे कसे हा प्रश्न उभा
राहीला. कारर् तोपयांत आम्हाला गायीच्या दुधावरच जगायची सवय होती. जगण्यासाठी
प्रयत्न करर्े आवश्यक होते. हळू हळू आमच्या असे लक्षात येऊ लागले की आमच्याकडे
अिेक कौशल्ये आहेत जी आम्हाला ठाऊक िव्हती. आम्ही त्या कौशल्यांचा नवकास करायला
सुरवात के ली, उद्योग व्यवसायात पदापणर् के ले. हे तीि तरूर् ही माझी मुले आहेत. तुम्ही
याचे पररर्ाम बघताच आहात. जर आमची गाय मेली िसती तर हे घडले िसते!’

आता त्या नशष्याला कळले की गुरु गाय मारायला का सांगत होते. त्याला आपल्या
गुरुंच्या दूरदृष्टीचे कौतुक वाटले व गुरुनवर्यींचा आदर ककत्येक पटीिे वाढला.

अिेक मराठी मार्सांच्या आयुष्यात अशीच एक गाय असते ज्याला ‘िोकरी’ असे
म्हर्तात. मराठी मार्सांची िजर या अशा गायीवरच असते. या गाइचे जे दुध नमळते
(म्हर्जे पगार नमळतो) त्यावर भागवण्याची सवय लागते. कोर्ाच्या िशीबात धष्टपुष्ट गाय
येते तर कांहीिा ककरकोळ गाय नमळते तर काहींच्या िशीबात अशी गायच िसते.

मराठी मार्साचे सगळे कतृणत्व त्याच्या िोकरीवर व िोकरीच्या प्रगतीवर ठरत
असते. ज्याला उत्तम िोकरी नमळते तो जास्त कतृणत्ववाि, ज्याला बरी िोकरी नमळते तो
कमी कतृणत्ववाि व ज्याला िेकरीच नमळत िाही त्याला ‘कं डेम’ समजण्यात येत.े मराठी
मार्साची प्रगती ही त्याच्या िोकरीच्या प्रगतीवर ठरत असते. ‘माझा िवरा ललाकण चा
मॅिेजर झाला’ हे एखाद्या गृहीर्ीचे वालय मोठ्या कौतुकािे सांगीतले जाते व ऐकले जाते.
जर्ू काही िवरा ललाकण चा मॅिेजर झाला म्हर्जे त्यािे र्फार मोठा पराक्रम के ला असा थाट
या वालयाभोवती असतो. पर् ककती झाले तरी ‘िोकरी’ ही एक मरतुकडी गायच असते,
कारर् ही गाय पुरेसे दुध कधीच देत िसते.

अशीच अजुि एक गाय असते ज्याला ‘जसी’ गाय म्हर्तात. ही गाय भरपूर दुध
देत असते पर् ही गाय िेकरीवाल्यांच्या िशीबी िसते तर र्फक्त ‘उद्योग, धंदा, व्यवसाय’
करर्ार्या मार्सांच्या िशीबी असते. पर् मराठी समाजात या गाईला कोर्ी र्फारसे महत्व

देत िसते. ‘माझ्या िवर्याचा धंदा एका लाखाचा एक कोटी रुपये झाला.’ हे एखाद्या
गृहीर्ीचे वालय र्फारशा कौतुकािे बोलले पर् जात िाही व ऐकले पर् जात िाही. ‘माझे
वडील बँकेत मॅिेजर आहेत.’ हे वालय ज्या अभीमािािे मुलाकडू ि सांगीतले जाते त्याच
अभीमािािे ‘माझ्या वनडलांचे स्टेशिरीचे दुकाि आहे’ हे वालय सांगीतले जात िाही. लग्न
करर्ार्या मराठी मुलींिा तर र्फक्त िोकरी करर्ारीच मुले हवी असतात. मामलेदार
कचेरीत नशपायाची ककं वा पट्टेवाल्याची िोकरी करर्ार्या मुलाला हुंड्यासकट मुलगी
नमळते. पर् वर्ाणला 50 लाख रुपये इन्कम असलेल्या पर् धंदा करर्ार्या मराठी मुलाला
लग्नासाठी मुलगी नमळर्े कठीर् जाते.

िुकचीच पंतप्रधाि िरे न्द्र मोदी यांिी ‘स्टाटण अप’ साठी अिेक योजिा जाहीर करूि
उद्योग व्यवसायाच्या संधीचे भले मोठे दार उघडू ि कदले आहे. याचा अथण अिेकांिा ‘जसी
गाई’ नमळवण्याची संधी उपललध करूि कदली आहे. पर् मराठी मार्ूस याचा ककती र्फायदा
करूि घेर्ार आहे हा कळीचा मुद्दा आहे.

‘िोकरी’ च्या मरतुकड्या गाईवर जगायचे का उद्योग व्यवसायाच्या क्षेत्रात नशरूि
भरपूर दुध देर्ारी जसी गाय नमळवायची का दोन्ही गायी संभाळायच्या हे ज्याचे त्यािे
ठरवायचे िाही कां?
तुम्हाला काय वाटते?
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एका देशात एक उद्योगपती होता. तो प्रचंड श्रीमंत होता. त्याच्याकडे अमयाणद
संपत्ती होती. त्याला मोटारींचे वेड होते. त्याला मोटारींची मॉडेल्स जमवण्याचा छंद होता.
त्याच्याकडे एक जुिी ‘नव्हन्टेज’ नबटल गाडी होती. जगातील हाताच्या बोटावर मोजता
येर्ार्या लोकांकडेच ही गाडी होती. या गाडीची ककं मत 10 लाख स्टर्लांग पौंड (म्हर्जे
जवळ जवळ 101 कोटी रुपये) होती. ही त्याची अत्यंत आवडती गाडी होती. तो बर्याच
वेळा त्याच्या या ‘नव्हन्टेज’ गाडीतूि रुबाबात बाहेर कर्फरायला जात असे.

हा उद्योगपती जसा त्याच्या श्रीमंतीबद्दल प्रसीद्ध होता त्याचप्रमार्े त्याच्या
नवनचत्र व ‘नव्हमनजकल’ (Whimsical) वागण्याबद्दल पर् प्रनसद्ध होता. तो के व्हा काय
बोलेल व काय करे ल सांगता यायचे िाही.

एकदा त्यािे वतणमािपत्रात भली मोठी जाहीरात कदली. ‘मी माझ्या आवडत्या
आनर् 10 लाख पौंड ककं मत असलेल्या नव्हन्टेज नबटल गाडीचे दर्फि करण्याचे ठरवले आहे.
ज्याप्रमार्े एखाद्या मृत व्यनक्तचे दर्फि करण्यात येते त्याप्रमार्े भव्य प्रेतयात्रा काढू ि व सवण
धार्मणक संस्कारांसह या गाडीचे इतमामािे दर्फि करण्यात येईल. आजपासुि 15 कदवसांिी

हा दर्फिनवधी आयोजीत करण्यात आला आहे. तरी जास्तीत जास्त लोकांिी या दर्फि
नवधीसाठी हजर रहावे ही िम्र नविंती आहे.’

त्याची ही जाहीरात बघूि लोकांमध्ये खळबळ उडाली. 10 लाख पौंड ककं मतीची
गाडी हा मार्ूस जनमिीत पुरूि टाकर्ार म्हर्जे काय? अिेकांिी त्याला वेडा, मूखण व
नवनचत्र ठरवले. तर अिेकांिी त्याच्यावर ‘त्यािे ती गाडी नललाव करूि नवकू ि टाकावी.
जे पैसे येतील ते गरीबांसाठी वापरावेत ककं वा धार्मणक कामासाठी चचेसिा दाि त्यावेत’
अशा प्रकारच्या सूचिांचा भडीमार के ला. पर् तो कशालाही बधला िाही.

ठरल्याप्रमार्े त्याच्या गाडीची भव्य प्रेतयात्रा निघाली. मार्साच्या प्रेतयात्रेसाठी
ज्याप्रमार्े ‘कर्फीि’ म्हर्जे शवपेटी बिवण्यात येते त्याप्रमार्े या गाडीसाठी सुद्धा भव्य
शवपेटी बिवण्यात आली. या शवपेटीत ठे वलेली गाडी कदसावी म्हर्ुि काचा लावण्यात
आल्या होत्या. र्फुलांिी सजवलेल्या एका भव्य रकवर ही शवपेटी क्रेिच्या सहाय्यािे
चढवण्यात आली. प्रेतयात्रेपुढे बँड होता व अिेक जर्, कु तुहल म्हर्ुि, या प्रेतयात्रेत सामील
झाले होते. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरूि ही प्रेतयात्रा स्मशािात आली. गाडीचे दर्फि
करण्यासाठी 20 र्फूट लांब, 20 र्फूट रुं द व 20 र्फूट खोल खड्डा तयार करण्यात आला होता.
गाडीचे अत्यंसस्ं कार धामीक पद्धतीिे करण्यासाठी चचणचे दोि ‘र्फादसण’ बायबल घेऊि
तयार होते. शवपेटी उतरवण्यासाठी क्रेिची व्यवस्था करण्यात आली होती. जवळच
श्रद्धांजली वहाण्यासाठी एक छोटे स्टेज बिवण्यात आले होते. त्यावर माइक व नस्पकरची
व्यवस्था करण्यात आली होती.

ती भव्य प्रेतयात्रा स्मशािात पोचली. क्रेिच्या सहाय्यािे ती भव्य शवपेटी त्या
खड्याजवळ उतरवण्यात आली. चचणमधल्या ‘र्फादसण’िी अंतीम संस्कार के ले व ‘आमेि’
म्हर्ुि त्या गाडीला शेवटचा निरोप कदला. आता ती गाडी खड्यात उतरवण्याची वेळ आली
तेव्हा त्या उद्योजकािे थांबायला सांगीतले. तो स्टेजवर आला, माइक हातात घेतला व
बोलू लागला,
‘ नमत्रांिो! तुम्ही माझ्या अत्यंत आवडत्या नव्हन्टेज नबटल गाडीच्या प्रेतयात्रेमध्ये
ईतलया मोठ्या संख्येिे सामील झालात या बद्दल मी तुमचा अत्यंत आभारी आहे. मी जेव्हा
या गाडीच्या प्रेतयात्रेची जाहीरात वतणमाि पत्रात कदली तेव्हा तुमच्यापैकी अिेकांिा
धक्काच बसला याची मला जार्ीव आहे. ही 10 लाख पौंड ककं मतीची गाडी मी जनमिीत
पुरुि टाकर्ार याबद्दल अिेकांिी मला वेडा, मूखण ककं वा नव्हमनसकल ठरवले याची पर्
मला जार्ीव आहे. अिेकांिी मी ही गाडी नललाव करूि नवकू ि टाकावी, आलेले पैसे
गटरं बांसाठी वापरावेत ककं वा चचेसिा धमणदाय दाि करावेत असे पर् सुचवले. तुम्हाला
माझ्या या 10 लाख पौंड ककं मतीच्या गानडची हचंता आहे पर् आपर् रोज कोट्यावधी पौंड
ककं मतीची संपत्ती जनमिीत पुरत असतो त्याची हचंता िाही. तुम्ही नवचाराल ही कोर्ती
संपत्ती? तर ती संपत्ती आहे आपल्या शरीरातील अवयव. मार्ूस जरी मृत झाला तरी
त्याच्या शरीरातील काही महत्वाचे अवयव मृत होत िाहीत. ते कायणक्षम रहातात.
आपल्याला या अवयवांचे दाि करर्े शलय आहे. यामुळे अिेकांचे प्रार् वाचू शकतात, अिेक
िेत्रहीि व्यहक्तं िा दृष्टी नमळू शकते. ज्यांच्या ककडिी खराब झाल्या आहेत त्यांिा िवीि
ककडिी नमळू शकतात. याची ककं मत कोट्यावधी पौंड होते. त्यामुळे मी अवयव दाि

करायचे म्हर्जेच ‘ऑगणि डोिर’ व्हायचे ठरवले आहे. मी पर् तुम्हाला पर् ‘ऑगणि डोिर’
व्हायचे आवाहि करत आहे. के वळ तुमचे डेळे उघडावेत म्हर्ुि मी हा बिाव के ला होता.’

त्या उद्योगपतीच्या आवाहिाला प्रनतसाद म्हर्ुि 31 टक्के लोकांिी अवयव दाि
करण्याचे ठरवले.

आपर् सुद्धा हेच करतो. रोज कोट्यावधी रुपयांची संपत्ती जाळू ि राख करूि
टाकतो.

आपर् यातूि काही धडा घेर्ार आहोत का?
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‘हे पहा! माझ्या मुलीला कोर्त्याही पररनस्थतीत कमीत कमी 90 टक्के माकण हे
नमळालेच पाहीजेत!’ आठवीत नशकर्ार्या मुलीचे वडील नतला घरी नशकवायला येर्ार्या
रटचरला तावातावािे सांगत होते. मुलीच वडील मध्यम वयीि होते तर रटचर यंग म्हर्जे
30 च्या आतली होती.

‘पर् सर! तुमच्या मुलीला मागच्या पररक्षेत चांगले माकण पडले आहेत!’ रटचर
समजाऊि सांगण्याच्या सुरात बोलत होती.

‘चांगले म्हर्जे ककती?’ वनडलांिी नवचारले

‘चांगले 73 टक्के माकण पडले आहेत सर!’ ती रटचर कळवळू ि सांगत होती.

’73 टक्के िाही तर 72.88 टक्के! पर् हल्लीच्या कॉनम्परटशिच्या जमान्यात हे माकण
पुरेसे िाहीत!’ वडील ठामपर्े म्हर्ाले.

‘सर मागच्या पररक्षेत तर तुमच्या मुलीला 60 टक्केच माकण पडले होते. पर् या
पररक्षेत कदला 72.88 टक्के माकण पडले आहेत. म्हर्जे 12.88 टललयांची घसघशीत वाढ
झाली आहे. हे का िाही तुम्ही बघत?’ रटचर कळवळू ि बोलत होती.

‘ते मला काही सांगू िका! येत्या पररक्षेत कदला 90 टक्के माकण हे पडलेच पाहीजेत!’
वडील ठासूि म्हर्ाले.

‘सर! तुमची मुलगी हुशार आहे. मेहि
े ती आहे. हळू हळू नतची टक्केवारी वाढेल. ती
90 च काय पर् त्यापेक्षाही जास्त माकण नमळवू शके ल. जरा धीर धारा!’ रटचर परत
कळवळू ि सांगत होती पर् हे काही वनडलांिा पटत िव्हते.
‘हे पहा मला थांबायला वेळ िाही. 90 टललयांपेक्षा कमी माकण असलेल्या मुलांिा
हल्ली कोर्ी कु त्रा सुद्धा नवचारत िाही. माझ्या सगळया नमत्रांची मुले 90 टक्केवाली आहेत.
माझीच मुलगी 90 टललयांच्या आत असते. त्यामुळे माझी माि िेहमी शरमेिे खाली जाते.
तुम्ही 90 टललयांची गॅरंटी देता का?’ वडीलांिी भडकू ि नवचारले

‘अहो! 90 टललयांची गॅरंटी कशी देर्ार?’ रटचरिे नवचारले

‘मग तुमच्या नशकवर्ीचा उपयोग काय? इतरांपेक्षा मी तुम्हाला जास्त र्फी देतो
आहे होय िा?’ वडील म्हर्ाले.

‘तुमचे म्हर्र्े बरोबर आहे सर! मी पर् प्रयत्न करते आहेच िा!’ रटचर म्हर्ाली.

‘िुसतेच प्रयत्न िकोत तर मला ररझल्ट हवेत. मी हवे तर तुमची र्फी दुप्पट करतो.
तुम्ही रोज एक तास नशकवता त्या ऐवजी दोि तास नशकवा, तीि तास नशकवा. मुलीची
पररक्षा जवळ येत चालली आहे. आत्ताच मी नतचे खेळर्े, टीव्ही, बाहेर जार्े, भटकर्े,
मैत्रीर्ींकडे जार्े बंद के ले आहे. आता नतिे र्फक्त अभ्यास एके अभ्यास करायचा. रोज र्फक्त
चार तासच झोपायचे. उरलेला वेळ अभ्यासात घालवायचा!’ वडील म्हर्ाले.

‘मला तरी काही एक तसांपेक्षा जास्त वेळ देता येर्ार िाही कारर् मला इतर
बर्याच नशकवण्या आहेत. तुम्ही तुमच्या मुलीवर अन्याय करता आहात असे िाही तुम्हाला
वाटत?’ रटचर परत कळवळू ि बोलत होती. त्या गरीब नबचार्या निष्पाप मुलीचा चेहरे ा
सारखा नतच्या डोळयासमोर येत होता.

‘अन्याय? मी माझ्या मुलीशी कसे वागायचे हे तुम्ही मला नशकवर्ार?’ मुलीचे
वडील भडकू ि म्हर्ाले.

‘तसे िाही सर! प्रत्येक मार्साची कपॅनसटी ठरलेली असते त्याप्रमार्े------‘ पर्
वडीलांिी रटचरचे बोलर्े पूर्ण करू कदले िाही.

‘हे पहा! कपॅनसटी वगैरे र्फालतु बडबड मला िको! तुम्ही 90 टललयांची गॅरंटी मला
देता का बोला?’ वडील कानहशा घुश्यातच म्हर्ाले.

रटचर क्षर्भर नवचारात पडली आनर् मग म्हर्ाली, ‘ठीक आहे. मी 90 टललयांची
गॅरंटी देते पर् माझी र्फी 1 लाख रुपये असेल!’

‘वर्ाणचे एक लाख रुपये िा? कदले!’ वडील म्हर्ाले.

‘वर्ाणचे एक लाख रुपये िाहीत सर! कदवसाचे एक लाख रुपये. मनहन्याचे तीस
लाख रुपये!’ रटचर शांतपर्े म्हर्ाली.

‘काय? कदवसाचे एक लाख रुपये? काय वेड लागलय काय? आठवीच्या मुलीच्या
नशकवर्ी साठी एवढे पैसे कोर्ी देते काय?’ वडील भडकू ि म्हर्ाले.

‘का? तुमच्या मुलीच्या नशकवर्ीसाठी मला माझ्या इतर नशकवण्या सोडाव्या
लागतील? त्यांचे िुकसाि होईल त्याचे काय? कदवसाला 1 लाख रुपये र्फी मंजुर असेल
तरच मी तुमच्या मुलीच्या 90 टक्के माकाांची गॅरंटी देऊ शके ि!’ रटचर शांतपर्े म्हर्ाले

‘अहो हे कसे शलय आहे. माझा पगार तरी एवढा आहे का?’ वडील हताशपर्े
म्हर्ाले.

‘तुम्ही सॉफ्ट वेअर इं नजनिअर आहात म्हर्जे तुम्हाला चांगलाच पगार असला
पाहीजे. बाय द वे तुम्हाला ककती पगार आहे?’ रटचरिे नवचारले.

‘र्फक्त 9 लाख!’ वडील म्हर्ाले.

‘म्हर्जे मनहन्याला र्फक्त 9 लाख पगार? र्फारच कमी पगार आहे!’ रटचर
नमस्कीलपर्े म्ृर्ाली.
‘मनहन्याचा िाही हो! वर्ाणचा पगार 9 लाख रुपये आहे!’ वडील आंबट चेहर्े यािे
म्हर्ाले.

‘अरे रे र्फारच कमी!’ रटचर म्हर्ाली. ‘मग तुम्ही मला मनहिा 30 लाख रुपये कसे
देर्ार? मग असे करा िा! तुम्हीच ओव्हरटाईम काम का करत िाही. तुम्ही पर् र्फक्त चार
तास नवश्रांती घ्या. वीस तास काम करा! रटव्ही, हॉटेल, नसिेमा, नमत्र, पाट्याण, नपकनिक,
र्फॉरे ि टू सण सवण काही बंद करा. र्फक्त काम एके काम!’ ती रटचर शांतपर्े म्हर्ाली.

‘अहो के कसे शलय आहे?’ वडील म्हर्ाले.

‘का शलय िाही? जर तुमच्या मुलीला हे शलय आहे तर तुम्हाला का शलय िाही?’
रटचरिे नवचारले.

‘अहो! मार्साच्या कपॅनसटीचा नवचार िको का करायला?’ वडील म्हर्ाले.

‘एलझॅरटली! मला पर् हेच म्हर्ायचे आहे. हल्लीच्या कदवसांमध्ये वर्ाणला 9 लाख
रुपये पगार काही कमी िाही. तुमचा पर् पगार हळू हळू वाढेल. तसेच तुमच्या मुलीचे
आहे. 60 टक्के माकण नमळवर्ार्या मुलीिे आज 73 टक्के माकण नमळवले आहेत. उद्या ती
आर्खी चांगले माकण नमळवील. नतच्यावर िको ती बंधिे घालूि नतचे बालपर् नहरावूि
घेऊ िका. नतच्या ऍनचव्हमेन्ट बघा. ररझल्टच्या दुष्टचक्रात सापडू िका! 60 टललयांचे नतिे
73 टक्के माकण नमळवले याबद्दल नतचे अनभिंदि करा, कौतुक करा! 90 टक्के माकण नमळाले
िाहीत म्हर्ुि नतचा दुस्वास करू िका! तुमच्या नमत्रांच्या मुलांिा 90 टक्के माकण नमळाले
म्हर्जे तुमच्या मुलीलाही तेवढेच नमळायला पाहीजेत असा काही नियम िाही. उगीच
तुमच्या मुलीची इतरांशी तुलिा करत बसू िका. नतच्यात अिेक कला आहेत. नतचे पेहन्टंग
उत्तम आहे. नतला गाण्याची आवड आहे. नतच्या या गुर्ांकडे बघा! पररक्षेतील माकण म्हर्जे
काही सवणस्व िसते. ककतीतरी 90 टक्केवाली मुले मी मागे पडलेली बघीतली आहेत. मला
नवचाराल मला तुमच्या 9 लाख रुपये पगाराचे जास्त कौतुक आहे!’

‘थँकु रटचर! आज तुम्ही माझे डोळे उघडलेत. मार्साच्या ऍनचव्हमेन्ट महत्वाच्या,
ररझल्ट िाहीत हे मला आज कळले!’

आता पररक्षा जवळ येत चालल्या आहेत तेव्हा!

ज्या ज्या पालकांिा वाटते की त्यांच्या मुलाला ककं वा मुलीला कमीत कमी 90 टक्के
माकण नमळालेच पाहीजेत, त्यािे वगाणत पनहला यायलाच पानहजे, ककं वा त्यांिा कमीत कमी
र्फस्टण ललास नडहस्टंलशि नमळालेच पाहीजे अशा पालकांसाठी!

(मला व्हॉटसअपवर आलेल्या आनर् मला भावलेल्या एका नव्हनडओच्या
सौजन्यािे)
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िुकताच रति टाटा यांिी नट्वटरवर पाठवलेला एक संदश
े वॉट्स अपवर माझ्याकडे
आला. मुळ संदश
े इं ग्रजीमध्ये असूि त्याचे मराठी रुपांतर खाली देत आहे.

जमणिी हा औद्योगीकदृष्ट्या अत्यंत प्रगत देश समजला जातो. आर्थणक दृष्टीिे तो
एक संपन्न देश आहे. त्यामुळे या देशातील जिता ऐश्वयणसंपन्न जीवि जगत असेल असे
आपल्याला वाटत असेल.

मी िुकताच हॅम्बगणला गेलो होतो तेव्हाचा हा अिुभव आहे. आमच्या स्थािीक
प्रनतनिधीिे आम्हाला जेवायला म्हर्ुि एका चांगल्या हॉटेलमध्ये िेले. तेव्हा माझ्या लक्षात
आले की त्या हॉटेलमधील बरीचशी टेबले ररकामीच आहेत. तेथे एक तरूर् जोडपे जेवर्
करत होते. त्यांच्या पुढ्यात र्फक्त दोि प्लेट्स व दोि नबअरचे कॅ ि होते. मला वाटले की
इतके साधे जेवर् रोमँरटक कसे असू शके ल व असे साधे जेवर् कदल्याबद्दल ती मुलगी त्याला
सोडू ि तर जार्ार िाही िा?

पुढील टेबलावर काही वृद्ध मनहला जेवर् करत होत्या. वेटर प्रत्येकीच्या नडशमध्ये
वाढत होता व त्या मनहला पर् अन्नाचा कर् अि कर् संपवत होत्या. प्लेटमध्ये काहीही
नशल्लक ठे वत िव्हत्या.

आम्हाला भूक लागली होती म्हर्ुि आमच्या स्थािीक प्रनतनिधीिे थोड्या जास्त
नडशेस ऑडणर के ल्या. जेवर् संपवूि आम्ही जेव्हा निघालो तेव्हा आम्ही ऑडणर के लेल्या
अन्नापैकी बरे चसे अन्न तसेच उरले होते.

आम्ही जेव्हा निघालो तेव्हा कांही वृद्ध मनहला आमच्याशी इं ग्लीशमध्ये बोलू
लागल्या. आम्ही बरे चसे अन्न टाकू ि निघालो होतो हे त्यांिा आवडले िव्हते.

‘हे पहा! आम्ही हॉटेलचे पुर्ण नबल कदले आहे. त्यामुळे आम्ही ककती अन्न मागे ठे वले
याचे तुम्हाला काही देर्े घेर्े िाही!’ माझ्या सहकार्यािे सांगीतले. त्यातील एक मनहला
र्फारच नचडली. नतिे लगेच नतच्या पसणमधूि सेल र्फोि काढला व कोर्ालातरी र्फोि के ला.
काही वेळातच सोशल नसलयुररटीचा युनिर्फॉमण घातलेला एक मार्ूस तेथे आला. आम्ही अन्न
तसेच टाकू ि जात आहोत हे कळल्यावर त्यािे आम्हाला तेथल्या तेथे 50 युरो ( अंदाजे
3800 रुपये) दंड के ला व म्हर्ाला ‘जेवढे अन्न तुम्ही खाऊ शकत असाल तेवढ्याच अन्नाची
ऑडणर देत चला. पैसे जरी तुमचे असले तरी हे अन्न बिवायला जी साधि सामग्री म्हर्जे
ररसोसेस लागतात ते आमच्या सोसायटीचे म्हर्जे समाजाचे आहेत. जगात अिेक लोक

असे आहेत कक त्यांिा पोटभर अन्न नमळत िाही. तेथे साधिांची कमतरता आहे. साधि
सामग्री वाया घालवायचा तुम्हाला कानहही अधीकार िाही.’

एका श्रीमंत देशामधील लोकांची मािनसकता बघूि आम्हाला आमच्या
मािनसकतेची लाज वाटली. आपर् अशा देशामधूि आलेलो आहोत की जेथे साधिांची
कमतरता आहे. असे असतािा सुद्धा आपर् पुष्कळ अन्न मागवतो व वाया घालवतो.

अमेररके मध्ये सुद्धा मला हाच अिुभव आला. तेथील अमेररकि, थाई, चायिीज,
मेनलसकि हॉटेल्समध्ये अन्न टाकर्े ककं वा अन्नाची िासाडी करर्े निर्ीद्ध समजले जाते.
काही अन्न नशल्लक रानहल्यास थमोकोलच्या बॉलसेस देण्यात येतात. त्यामध्ये उरलेले अन्न
पॅक करूि घरी घेऊि जायचे असा ररवाज आहे. बुर्फेमध्ये सुद्धा लोक जेवढे पचेल तेवढेच
अन्न प्लेटमध्ये घेतात.

आपल्याकडे मात्र उलटी पररनस्थती आहे. लग्न, मुंज, पाटी, जेवर्ावळी, हॉटेल्स
यामध्ये ककतीतरी अन्न रोज वाया जात असते. बुर्फेमध्ये सुद्धा लोक प्लेटी भरभरूि घेत
असतात व त्यातले बरेच पदाथण र्फेकू ि देत असतात.
आपर् सुद्धा आता अन्न कसे वाया जार्ार िाही याकडे लक्ष देर्े आवश्यक आहे.
तुम्हाला काय वाटते?
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एकदा एक मार्ूस मॉिींग वॉकसाठी बाहेर पडला होता. परत येतािा त्याला
रस्त्यावरील एका खांबावर एक नचठ्ठी घडी करूि अडकवूि ठे वलेली कदसली. त्यािे
कु तुहलािे ती नचठ्ठी उलगडू ि वाचायला सुरवात के ली. ती नचठ्ठी बर्याच वेडावाकड्या
अक्षरांमध्ये नलनहली होती. त्या नचठ्ठीतील मजकू र असा होता.

‘माझी 50 रुपयांची िोट हरवली आहे. मी एक गरीब आनर् वृद्ध मनहला आहे. ही
िोट इथेच कु ठे तरी पडली असावी. मी ती िोट शोधायचा प्रयत्न के ला पर् मला काही ती
िोट सापडली िाही. ज्या कु र्ाला ही िोट सापडेल त्यािे ती िोट खालील पत्यावर
पोचवण्याची कृ पा करावी.’

त्या नचठ्ठीच्या शेवटी पत्ता कदला होता आनर् ‘गर्पतीच्या देवळाजवळ’ अशी खुर्
पर् सांगीतली होती.

त्या मार्साला काय वाटले कोर्ास ठाऊक. तो पत्ता शोधत निघाला. हा पत्ता एका
गरीब आनर् दनळद्री झोपडपट्टीतला निघाला. त्यािे त्या वस्तीतील गर्पतीचे देऊळ शोधूि

काढले व त्या पत्यावरील घर पर् शोधूि काढले. ते घर म्हर्जे एक चंद्रमौळी झोपडी होती.
झोपडीचे दार बंद होते. त्यािे दाराची कडी वाजवली. एका जख्ख म्हातारीिे दार उघडले.
त्या म्हातारीचे सवाांग लटपटत होते. काठीचा आधार घेऊि ती कशीबशी उभी होती. शरीर
खंगलेल,े चेहरे ा सुरकु तलेला, गालाची हाडे वर आलेली, अंगावर र्फाटके कपडे पर्
चेहर्े यावर स्वाभीमाि असे नतचे रूप होते.

‘आजी मला तुमची 50 रुपयांची िोट सापडली! हे घ्या तुमचे पैसे!’ असे म्हर्ुि
त्यािे नखशातील 50 रुपयांची िोट काढू ि आजींिा कदली.
‘कमाल आहे! माझी हरवलेली 50 रुपयांची िोट देण्यासाठी आत्तापयांत 40 मार्से
येऊि गेली. तु 41 वा आहेस!’ आजी म्हर्ाल्या.

‘तुला कोर्ी सांगीतले माझे पैसे हरवले आहेत म्हर्ुि?’ आजींिी नवचारले.

‘मी ते खांबावरच्या नचठ्टीमध्ये वाचले.’ त्या मार्सािे उत्तर कदले.

‘एकतर माझे पैसे मुळीच हरवेले िाहीत! दुसरे म्हर्जे ती खांबावरची नचठ्ठी मी
नलहीलेली िाही. कारर् एकतर मला िीट कदसत िाही त्यामुळे मी घरातूि बाहेर पडत
िाही. तसेच मला नलहीता वाचता पर् येत िाही. कोर्ीतरी खोडसाळपर्ािे ती नचठ्टी
नलहीली आहे. हे तुझे 50 रुपये परत घेऊि जा!’ आजी म्हर्ाल्या.

‘िको आजी! राहुदे हे पैसे तुमच्याजवळ! तुम्हालाच ते उपयोगी पडतील!’ तो मार्ूस
म्हर्ाला.

‘कमाल आहे! आत्तापयांत जो जो मार्ूस माझे हरवलेले 50 रुपये परत द्यायला
आला त्याला मी पैसे परत घे म्हर्ुि सांगीतले तर प्रत्येकािे हेच उत्तर कदले!’ आजीबाई
म्हर्ाल्या
‘माझे एक काम करशील?’ आजीबाईंिी नवचारले.
‘हो सांगािा! तुमचे काम िक्की करीि!’ त्या मार्सािे उत्तर कदले.
‘अरे बाबा! जातािा ती खांबावरची नचठ्ठी र्फाडू ि टाक. लोकांिा उगीच त्रास होतो
आनर् भुदड
ां बसतो. मी सगळयांिाच ती नचठ्ठी र्फाडू ि टाकायला सांगीतली. पर् अजूि
कोर्ी ते काम के लेले कदसत िाही. बहुतकरूि नवसरले असावेत. निदाि तू तरी ते काम
करूि टाक’ असे म्हर्ुि त्याला धन्यवाद देत त्या आजींिी त्यांच्या झोपडीचे दार बंद के ले.
परत जातािा त्या मार्साला त्या खांबावरची नचठ्ठी कदसली. ती नचठ्ठी
र्फाडण्यासाठी म्हर्ुि तो त्या खांबाजवळ आला आनर् थबकला.
त्याच्या लक्षात आले की त्या एका नचठ्ठीमूळे मार्ुसकीचा झरा वाहू लागला आहे.
त्या नचठ्ठीमूळे अिेक लोकांची मदत त्या गरीब आजीबाईंिा नमळाली आहे. आपले 50 रुपये
गेले पर् एका गरजू मार्साला मदत के ल्याचा आिंद व समाधाि आपल्याला नमळाले.
असेच समाधाि त्या 40 लोकांिा पर् नमळाले असेल. ही नचठ्ठी जर आपर् र्फाडू ि टाकली

तर मार्ुसकीचा झरा आटू ि जाईल. त्याला ती नचठ्ठी नलनहर्ार्या मार्साचे कौतूक वाटले
आनर् तो नचठ्ठी ि र्फाडताच तेथुि निघुि गेला.

‘मार्ुसकी िाही! मार्ुसकी िाही!’ अशी हाकाटी आपर् मारत असतो. ‘हल्ली
मार्ुसकी नशल्लक राहीली िाही! मार्साला मार्साची पवाण ककं वा ककं मत रानहली िाही’
अशी बोंब ठोकत आपर् सगळीकडे कर्फरत असतो. पर् समाजात मार्ुसकीचे असे ‘सुप्त’ झरे
िेहमीच वाहत असतात. र्फक्त आपल्याला ते दीसत िसतात. मार्ुसकीचे हे झरे च
समाजाला व मार्साला नजवंत ठे वत असतात. असे झरे हेच समाजाच्या नजवंतपर्ाचे
लक्षर् असते.
तुम्हाला सुद्धा मार्ुसकीच्या अशा एखाद्या झर्यामध्ये सामील होण्याची संधी
नमळाली तर ती जरूर घ्या. इतरांिा मदत के ल्यामूळे जो काही आिंद ककं वा समाधाि
नमळते याचा जरूर अिुभव घ्या!
अथाणत हा अिुभव घ्यायचा की िाही हे तुम्हीच ठरवायचे!
(व्हॉट्सअपच्या सौजन्यािे)
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एक मुलगा होता. तो अत्यंत संतापी स्वभावाचा होता. त्याला सतत कसला िा
कसला तरी राग येत असे. जर्ूकाही राग त्याच्या िाकाच्या शेंड्यावर बसला होता. त्याला
राग आला की मग त्याला काही भाि रहात िसे. त्याच्या मिावरचा ताबा िष्ट होई. मग
तो वाटेल ते बोलत असे, लोकांचा अपमाि करीत असे, अत्यंत असभ्य भार्ेत बोलत असे.
कधी कधी मारहार् पर् करत असे. भािावर आल्यावर तो मार्फी पर् मागत असे. त्याचे हे
‘संतापर्े- मार्फी मागर्े’ हे चक्र सतत सुरू असे. लोक पर् मोठ्या मिािे त्याला मार्फ करत
असत. त्याला वाटायचे की आपर् लोकांिा ककतीही लाथा मारल्या व िंतर मार्फी मागीतली
की झाले. लोक पर् नवसरूि जातात.

मुलाची ही वागर्ूक त्याच्या वनडलांिा अजीबात आवडत िसे. त्याचे वडील अगदी
नवरुद्ध स्वभावाचे होते. ते वृत्तीिे अगदी शांत व संयमी होते. ते क्वचीतच रागवत असत.
रागावले तरी आपला तोल संभाळू ि वागत. मार्से कधीही दुखावली जार्ार िाहीत याचे
ते िेहमी भाि ठे वत. त्यांिी आपल्या मुलाला समजाऊि सांगायचा पुष्कळ प्रयत्न करूि
पाहीला. पर् त्याचा काही उपयोग होईिा. मुलगा तर आता ‘अँग्री यंग मॅि’ बिला होता
त्यामुळे आता त्याला सुधारर्े शलय िव्हते.

एक कदवशी त्या मुलाच्या वडीलांिी त्याला लोखंडी नखळयांचे एक भले मोठ्ठे खोके
व एक हातोडी आर्ूि कदली.
‘हे कशाला?’ मुलािे नवचारले.
‘तुला राग आला की बाहेरच्या लाकडी कं पाऊंडवर एक नखळा ठोकायचा. प्रत्येक
रागाला एक नखळा असे प्रमार् ठे वायचे. रोज रात्री ककती नखळे ठोकलेस हे मला येऊि
सांगायचे!’ वडीलांिी सांगीतले.

त्या मुलाच्या घराभोवती सुरेख लाकडी कं पाऊंड होते. नतथे नखळे ठोकायची
कल्पिा काही त्या मुलाला पसंत पडली िाही. तो वडीलांशी हुज्जत घालू लागता. पर् र्फक्त
एक मनहन्यासाठीच हा प्रयोग करायचा आहे असे वडीलांिी सांगीतल्यामूळे तो कसाबसा
तयार झाला. दुसर्या कदवसापासुि त्यािे सुरवात के ली.

पनहल्या कदवशी त्यािे 37 नखळे ठोकले. दुसर्या कदवशी पर् त्यािे तेवढेच नखळे
ठोकले. पर् जस जसे कदवस जाऊ लागले, नखळयांची संख्या कमी कमी होऊ लागली. शेवटी
शेवटी तर त्यािे कदवसाला 2 ते 3 नखळे ठोकले व काही कदवस एकही खीळा ठोकला िाही.
हे त्यािे जेव्हा वनडलांिा सांगीतले तेव्हा त्यांिा पर् आिंद झाला. थोडलयात आपल्या
मुलािे रागावर नियंत्रर् नमळवायला सुरवात के ली आहे याचे वनडलांिा समाधाि वाटू
लागले होते.

‘आता ठोकलेले सवण नखळे उचकटू ि बाहेर काढ!’ वनडलांिी सांगीतले.

त्या मुलािे ठोकलेले सवण नखळे उचकटू ि बाहेर काढर्े कठीर् होते. कारर् त्यािे
शेकडो नखळे त्या सुद
ं र कं पाऊंडला कु ठे कु ठे ठोकू ि ठे वले होते. शेवटी मोठ्या मेहि
े तीिे त्या
मुलािे ते सवण नखळे उचकटू ि काढले.

‘ शाबास!’ वडील म्हर्ाले, ‘आता कं पाऊंड कसे कदसते?’

कोण्या एके काळी सुरेख कदसर्ारे ते कं पाऊंड आता खीळे मारलेल्या भोकांमुळे
भयािक आनर् नवद्रुप कदसत होते. त्याच्याकडे पहावत िव्हते.

‘कल्पिा कर की नखळे ठोकर्े ही तुझी राग येण्याची प्रक्रीया व खीळे उचकटू ि
बाहेर काढर्े ही तुझी मार्फी मागण्याची प्रक्रीया!’ वडील म्हर्ाले, ‘पर् त्यामुळे काय झाले
तर आपले सुरेख कं पाऊंड उद्धवस्त व नवद्रुप झाले. ते ररपेअर करण्यासाठी बराच मोठा
खचण होईल. रागाचे असेच असते. त्यामुळे मार्साच्या मिाला भोके पडतात. मग तु िंतर
ककतीही मार्फी मागीतलीस तरी मिाला पडलेली भोके काही बुजत िाहीत. ती तशीच
रहातात व त्यामुळे िात्यांमध्ये दरार पडते, ती उद्धवस्त ककं वा नवद्रुप होतात. मग ही िाती
जोडायला र्फार मेहि
े त घ्यावी लागते.’

यातूि त्या मुलािे योग्य तो बोध घेतला.

मला असे अिेक लोक ठाऊक आहेत की ते रागाच्या भरात काही बाही बोलतात,
अपमाि करतात. िंतर ते मार्फी पर् मागतात. आपर् पर् अिेक वेळा असे करत असतो.
पर् त्याचा एकु र् पररर्ाम हा नवद्रुप कं पाऊंडसारखाच असतो. कधी िा कधीतरी ही
नवद्रुपता बाहेर येतेच.

तात्पयण
रागावर नियंत्रर् ठे वर्े व इतरांचा अपिाम ि करर्े!
कारर् अपमािामुळे मिाला पडलेली भोके मागूि ककतीही मार्फी मागीतली ककं वा
कदलनगरी व्यक्त के ली तरी सहसा बुजत िाहीत असा माझा तरी अिुभव आहे.

तुमचा अिुभव काय आहे?
अथाणत असे करायचे की िाही ते तुमचे तुम्हीच ठरवायचे!
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एका उद्योजकाचा व्यवसाय पार डबघाईला आला होता. डोलयावर कजाणचा मोठा
डोंगर होता. कमणचार्यांचा पगार देण्यासाठी पैसे िव्हते. अिेक 'सप्लायसण' ची देर्ी थकली
होती. वेळेवर करांचा भरर्ा ि के ल्यामूळे सेल्स टॅलस, इन्कम टॅलस, एलसाईज ची मार्से
येउि पैश्यासाठी तगादा लावत होते. नवजेचे नबल वेळेवर ि भरल्यािे कारखान्याची वीज
तोडली गेली होती, पार्ी पुरवठा बंद करण्यात आला होता. बँकेिे कजाणचे हप्ते वेळेवर ि
भरल्यामूळे देर्े करांिी कोटाणत खटले दाखल के ले होते. बाजारातील पत, प्रनतष्ठा पार
धुळीला नमळाली होती. आर्थणक टंचाई तर प्रचंड होती. या एकु र्च तंगीमूळे तो पार
वैतागला होता. या चक्रव्युहातूि कसे बाहेर पडावे हे त्याला समजत िव्हते. तो गांगरूि,
गोंधळू ि गेला होता.
कं टाळू ि तो एके कदवशी एका बागेतल्या एका बाकावर जाऊि नवचार करीत बसला
असतािा तेवढ्यात तेथे एक म्हातारबुवा आले. 'तुम्ही र्फार उदास कदसता! तुम्हाला कसली
हचंता आहे कां? मला सांगा!' म्हातारबुवा म्हर्ाले. उद्योजकािे आपली सवण कमण कहार्ी
त्यांिा सांनगतली. त्यामुळे त्याला जरा हलके वाटू लागले. म्हातारबुवांिी त्याचे म्हर्र्े
शांतपर्े ऐकू ि घेतले आनर् म्हर्ाले, 'मला वाटते मी तुम्हाला मदत करू शके ि!' त्यांिी
नखशातूि चेकबुक काढले, त्या उद्योजकाचे िांव नवचारले, त्याच्या िांवािे चेक र्फाडू ि
हातात ठे वला आनर् म्हर्ाले 'हे पैसे घ्या! आत्तापुरते तरी हे पैसे पुरतील. याचा वापर करा.
बरोबर एक वर्ाणिे याच रठकार्ी माझे पैसे परत करायला या!' असे म्हर्ुि ते म्हातारबुवा
निघूि गेल.े

उद्योजकािे त्या चेकवर िजर टाकली आनर् तो आश्चयाणिे बघतच रानहला. कारर्
तो चेक 50 लाख रुपयांचा होता व त्यावर सही रति टाटांची होती. टाटांसारखे श्रेष्ट आनर्
जेष्ट उद्योजक आपल्याला मदत करत आहेत हे बघूि त्याला भरुि आले. घरी येऊि त्यािे
तो चेक नतजोरीत काळजीपूवणक ठे वला. दुसर्या कदवशी चेक बँकेत टाकायचे त्यािे ठरनवले.
दुसरा कदवस उजाडला आनर् त्याचे नवचार बदलले. त्यािे कांही कदवस आपल्या
पद्धतीिे प्रयत्न करायचे ठरनवले. 50 लाख रुपयांच्या त्या चेकमूळे त्याच्या मिाला मोठे
बळ नमळाले होते. हा चेक त्यािे 'आर्ीबार्ी' प्रसंगी लागला तरच वापरायचा असे ठरवूि
कपाटात ठे ऊि कदला. अगदी जरुरी पडली तरच हा चेक बँकेत टाकायचे त्यािे ठरवले.
त्यािे िव्या जोमािे कामाला सुरवात के ली. थोडेसे आत्म परीक्षर् करूि के लेल्या
चुका शोधूि काढल्या. उत्पादिाची गुर्वत्ता वाढनवत असतािा अिावश्यक खचाणला र्फाटा
देऊि 'कॉस्ट कटींग' करायला सुरवात के ली. त्याच्या उद्योगाची पुिबाांधर्ी के ली. योग्य
कामासाठी योग्य व्यक्ती ककं वा प्रत्येक व्यक्तीस योग्य काम हे धोरर् ठरनवले. जरुर िसलेल,े
अयोग्य, आळशी, कामचुकार, बेनशस्त कमणचार्यांिा घरी पाठनवले. 'कॅ श फ्लो' वर बारीक
लक्ष ठे वायला सुरवात के ली. स्वतः माके टमध्ये कर्फरुि ग्राहकांिा भेटायला सुरूवात के ली.
जुन्या ग्राहकांचा नवश्वास संपादि करण्याबरोबरच िवीि ग्राहक शोधायला सुरवात के ली.
कांही मनहन्यातच त्याच्या मेहि
े तीला र्फळे येऊ लागली. त्याला मोठ्या ऑडणसण नमळाल्या.
त्याचा 'कॅ श फ्लो' वाढला. सवाांचे पैसे चुकते करुि आनर् सवण कजण र्फेडू ि तो कजणमुक्त झाला.
त्याच्या कष्टाला आनर् व्यवसायाला परत बरकत येऊ लागली. त्याची बाजारातील पत
आनर् प्रनतष्ठा वाढू लागली. पुन्हा एकदा त्याचा उद्योग उत्तम आर्थणक पायावर उभा
रानहला. हे सगळे के वळ सहा मनहन्यांच्या आतच घडले.

आता त्याला रति टाटांच्या 50 लाख रुपयांच्या चेकची जरुरी िव्हती. त्यांिी
टाटांचे आभार मािूि हा चेक परत द्यायचे ठरनवले. ठरल्याप्रमार्े तो एक वर्ाणिे त्या बागेत
चेक घेऊि आला. ठरल्याप्रमार्े म्हातारबुवा आले. तो म्हातारबुवांिा चेक परत करुि
आपली यशोगाथा सांगर्ार होता तेवढ्यात एक िसण घाई घाईिे तेथे आली. नतिे त्या
म्हातारबुवांिा पकडले आनर् म्हर्ाली, 'मार्फ करा! हे मिोरुग्र् आहेत. जवळच्या वेड्यांचा
इनस्पतळतले ते एक पेशन्ट आहेत. ते मधेच गायब होत असतात. स्वतःला 'रति टाटा'
समजतात! यांिी तुम्हाला कांही त्रास तर कदला िाही िा?' असे म्हर्ुि ती िसण त्यांिा घेऊि
गेली.
तो उद्योजक थक्क होऊि बघतच रानहला. म्हर्जे त्याला नमळलेला 'रति टाटा'
यांचा 50 लाख रुपयांचा चेक हा खोटा ककं वा बोगस होता. पर् या 'खोट्या ककं वा बोगस’
चेकिेच हा चमत्कार के ला होता.
पैसा, मग तो खरा असो, आभासी असो ककं वा खोटा असो, महत्वाचा िसतोच.
महत्वाचा असतो तो 'आत्मनवश्वास'.
त्या खोट्या चेकमूळे त्या उद्योजकाचा गमावलेला आत्मनवश्वास परत आला. या
बळावरच तो आपला व्यवसाय संकटातूि बाहेर काढू शकला.
जगा, पर् 'आत्मनवश्वासािे' जगा! आपल्या आत्मनवश्वासाला के व्हाही तडा जावू
देऊ िका!
(श्री. कदिेश र्फडर्ीस यांच्या सौजन्यािे)
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‘ईगो’ (Ego) म्हर्जे िक्की काय?

एकदा एक कावळा आपल्या पंजात मांसाचा एक भला मोठ्ठा तुकडा घेऊि उडत
चालला होता. त्याचा नवचार होता की एखाद्या शांत जागी उतरावे आनर् तो मांसाचा
तुकडा शांतपर्े गट्ट करावा. थोड्या वेळािे त्याच्या लक्षात आले की काही नगधाडे त्याच्या
मागे लागली आहेत. ती नगधाडे बघुि तो कावळा घाबरला. त्याला वाटले की ती नगधाडे
त्याला मारण्यासाठीच त्याच्या मागे लागली आहेत. त्या नगधाडांच्या तावडीतुि
सुटण्यासाठी तो कावळा आर्खी जोरात आनर् आर्खी उं चीवरूि उडायचा प्रयत्न करू
लागला. पर् त्यािे त्याच्या पंजात धरलेल्या मांसाच्या जड तुकड्यामुळे हे काही शलय
होईिा. कावळयाची चांगलीच दमछाक झाली. त्याला काही र्फार उं चावरूि उडता येईिा.
एक गरूड ही गंमत बघत होता. शेवटी तो गरूड पक्षी उडत कावळयाजवळ आला आनर्
म्हर्ाला, ‘का रे बाबा! काय भािगड आहे? तु एवढा घामाघुम का झाला आहेस?’
तो कावळा म्हर्ाला, ‘ हे गरूडा! ही नगधाडे के व्हापासुि माझ्या मागे लागली
आहेत. ती माझ्या नजवावर टपली आहेत. त्यांच्यापासुि बचाव करण्यासाठी मी अजुि
उं चावरूि उडायचा प्रयत्न करतो आहे.’
कावळयाचे हे बोलर्े ऐकु ि तो गरूड म्हर्ाला, ‘ अरे ती नगधाडे तुझ्यामागे िाहीत,
तर तुझ्या पंजात असलेल्या मांसाच्या तुकड्यासाठी तुझ्या मागे लागली आहेत. तो तुकडा

जड असल्यामुळे तुला र्फारसे उं चावरूि उडता पर् येत िाही. र्फेकु ि दे तो मांसाचा तुकडा
आनर् बघ काय होते ते!’
कावळयािे त्याप्रमार्े के ले. त्यािे तो मांसाचा तुकडा आपल्या पंजामधुि सोडु ि
कदला. मागे लागलेली सगळी नगधाडे त्या मांसाच्या तुकड्याकडे गेली. मांसाच्या तुकड्याचे
ओझे गेल्यािे त्या कावळयाला पर् हलके वाटले आनर् त्यािे उं च भरारी घेतली.

आपर् सगळे जर् कावळे च आहोत आनर् असाच एक मांसाचा जड तुकडा
आयुष्यभर आपल्या पंजात पकडु ि आपर् जगत असतो. या मांसाच्या तुकड्याचे िाव आहे
‘ईगो’ (Ego) म्हर्जेच ‘मी’ पर्ा ककं वा स्वतःवीर्यीच्या काही भ्रामक कल्पिा.
प्रत्येकाला ईगो हा असतोच. आपल्याला हरभर्याच्या झाडावर चढवर्ारे अिेक
जर् भेटत असतात आनर् आपर् पर् खुशी खुशी हरभर्याच्या झाडावर चढत असतो.
आपर् कोर्ीतरी खास आहोत, कु र्ीतरी स्पेशल आहोत, आपर् र्फार हुशार ककं वा बुद्धीमाि
आहोत, आपल्याला सगळे काही कळते ककं वा समजते, आपर् दादा आहोत, आपल्याकडे
भरपूर नशक्षर् ककं वा संपत्ती आहे अशा प्रकारचे भ्रम अिेकांिा झालेले असतात. आपली
इज्जत, आपली प्रनतष्ठा, घरण्याची अब्रु अशा िावाखाली अिेक जर् या भ्रामक कल्पिा
प्रार्पर्ािे जपत असतात. मग या साठी शत्रुत्व आले तरी चालते, मार्से तुटली तरी
चालतात, िातेसंबंध संपुष्टात आले तरी त्याची त्यांिा पवाण िसते. त्यांिा त्यांचा ‘ईगो’
िावाचा मांसाचा तुकडाच प्रार्प्रीय असतो. मग ककतीही नगधाडे मागे लागली तरी त्याची
यांिा पवाण िसते. नगधाडे उं च उडु ि जातात पर् हे मात्र मागेच रहातात. पर् ज्यांिा ‘ईगो
’ िावाचा मांसाचा तुकडा सोडर्े जमते तेच उं च भरारी घेऊ शकतात.

एकदा तरी आपला ईगो बाजुला ठे ऊि बघा. नवसरूि बघा. ईगोपासुि सुटका करूि
बघा!
बघा काय चमत्कार होतो ते!
अथाणत असे करायचे की िाही हे ज्याचे त्यािे ठरवायचे

(व्हॉट्सअपच्या सौजन्यािे)
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-1मायके ल एक हुशार पर् गरीब मोटार मेकॅनिक होता. तो एका गॅरेजमध्ये कामाला
होता. पर् ते गॅरेज बंद पडले आनर् मायके लवर बेकाररची कु र्हाड कोसळली. त्यािे लगेच
दुसरी िोकरी शोधायला सुरवात के ली पर् बाजारात मंदी असल्यामुळे त्याला दुसरी
िोकरी नमळत िव्हती. त्यािे अिेक रठकार्ी अजण के ले पर् ‘अप्लाय अप्लाय बट िो ररप्लाय
’ अशी त्याची अवस्था होती.
शेवटी त्याच्या प्रयत्नाला यश आले. एका मोठ्या व िावाजलेल्या कं पिीकडू ि
त्याला इन्टव्हुणसाठी बोलावर्े आले. इन्टव्हुणला वेळेवर हजर रहावे, उशीर के ल्यास नवचार
के ला जार्ार िाही अशी तंबी पर् देण्यात आली.
मोठ्या उत्साहािे मायके ल इन्टव्हुण देण्यासाठी स्वच्छ, इस्त्रीचे कपडे घालूि
निघाला. त्याच्याकडे एक मोडकी सायकल हेच एकमेव वाहि होते. कं पिी बरीच दूर होती.
मायकल सयकलवरूि निघाला. रस्त्यात त्याला एक मोटार बंद पडलेली कदसली. एक वृद्ध
ग्रृहस्थ ती मोटार चालु करण्याचा प्रयत्न करत होते पर् त्यांिा काही ते जमत िव्हते.
त्यामुळे ते र्फार त्रासलेले होते. लोकांिा मदतीसाठी हाका मारत होते पर् धावपळीची वेळ
असल्यामुळे कोर्ी थांबायला तयार होत िव्हते.

मायकलला त्या आजोबांची दया आली असावी. त्यािे सायकल थांबवली व काय
झाले असे त्या आजोबांिा नवचारले. ‘गाडी अचािक बंद पडली, सुरू होत िाही’ आजोबा
म्हर्ाले. ‘मी मोटार मेकॅनिक आहे. मी तुमची गाडी बघू का?’ मायके लिे नवचारले. ‘जरूर
’ असे म्हर्ुि आजोबांिी गाडीची चावी मायके लकडे कदली व ते खाली उतरले. मायके लिे
गाडीची तपासर्ी के ली व गाडीत काय र्फॉल्ट आहे हे लगेच त्याच्या लक्षात आले.
‘मी तुमची गाडी ठीक करू शकतो पर् आत्ता माझ्याकडे वेळ िाही.’ मायके लिे
सांगीतले. ‘मी आत्ता इन्टव्हुण देण्यासाठी चाललो आहे. मी जर तेथे वेळेवर पोचलो िाही
तर माझा चान्स जाईल.’
‘तुला कु ठे इन्टव्हुणला जायचे आहे?’ आजोबांिी नवचारले. मायके लिे कं पिीचे िाव
सांगीतले.
‘तु जर माझी गाडी ररपेअर के लीस तर मी तुला माझ्या गाडीतूि इन्टव्हुणला सोडेि.
तसेच माझ्यामूळे उशीर झाला असे आत येऊि सांगेि.’ आजोबा म्हर्ाले.
‘ठीक आहे!’ मायके लिे आजोबांवर नवश्वास ठे वला. त्यांची गाडी ररपेअर के ली.
नतथेच बाजुला सायकल ठे वली व आजोबांच्या गाडीतूि इन्टव्हुण होता त्या रठकार्ी पोचला.
त्यािे त्याचा अजण कदला. पर् त्यािे बघीतले की तेथे भरपूर गदी आहे. अिेक जर् आलेले
आहेत. त्यामुळे आपल्याला चान्स नमळे ल की िाही याची मायके लला शंका वाटू लागली.
अजण िेर्ार्या मार्सािे त्याला ‘तुम्हाला थांबायला सांगीतले आहे, तुम्ही जाऊ िका!’ असा
निरोप सांगीतल्यामूळे मायके लिे थांबायचे ठरवले.

इं टव्हुणला सुरवात झाली. एक एक उमेदवार आत जात होता व बाहेर येत होता.
असे करता करता आख्खा कदवस संपला. संध्याकाळची वेळ सुरू झाली. अजुि मायके लला
बोलावर्े येत िव्हते. तो तर पार कं टाळू ि गेला होता. आपल्याला काही ही िोकरी नमळत
िाही असे त्याला प्रकर्ाणिे वाटू लागले होते. शेवटी सगळे कँ नडडेट्स संपले व मायकलला
बोलावर्े आहे. मायकल इन्टव्हुणच्या खोलीत गेला. समोर सहा मार्से बसली होती. मधल्या
उं च पाठीच्या खुचीवर एक वृद्ध गृहस्थ बसले होते. ते त्या कं पिीचे सीईओ होते. मायकलिे
त्यांचेकडे पाहीले आनर् त्याला धक्काच बसला. ज्या आजोबांिा त्यािे मदत के ली होती तेच
समोर बसले होते.
‘मी तुझे कौशल्य बघीतले आहे. त्यामुळे तु उत्तम मेकॅनिक आहेस हे मी तेव्हाच
ओळखले होते. पर् तुझ्यातली मार्ुसकी बघूि मी जास्त प्रभावीत झालो. तु माझ्याच
कं पिीत इन्टव्हुणला येतो आहेस हे कळल्यावर मी नतथेच तुझी निवड के ली. पर् तुला बराच
वेळ थांबावे लागले कारर् इथे आलेल्या बाककच्या कँ नडटेसचा इन्टव्हुण घेर्े आवश्यक होते.
अनभिंदि! उद्यापासुि कामावर हजर हो!’ ते आजोबा म्हर्ाले.
मायकलच्या डोळयातूि कृ तज्ञतेचे दोि अश्रु ओघळले.

-2जॉि एक ऍग्रेनसव्ह माके टींग मॅिेजर होता. तो र्फक्त त्याच्या कामातच िव्हे तर
एरवी सुद्धा ऍग्रेनसव्हच वागायचा. एका रनववारी तो मॉलमध्ये खरेदीसाठी म्हर्ुि गेला.
मॉलमध्ये प्रचंड गदी होती. कार पार्कां ग र्फुल होते. गाडी पाकण करायला कु ठे जागा नमळते
का हे पहाण्यासाठी त्यािे गाडी स्टाटण के ली. तोच समोरच्या पाकींग लॉटमधूि एकजर्

त्याची गाडी मागे घेत असल्याचे त्याला कदसले. तेथेच एक म्हातारबुवा आपल्या गाडीत
बसूि ती कार बाहेर पडण्याची वाट बघत होते. कारर् त्यांिा त्या रठकार्ी गाडी पाकण
करायची होती. कारर् त्या रठकार्ी गाडी पाकण करायचा हक्क त्यांचा होता. तेवढ्यात जॉििे
मोठ्या स्माटणपर्ािे आपली गाडी घुसवली, पाकण के ली, आनर् गाडीतूि बाहेर पडू ि नवजयी
मुद्रि
े े त्या म्हातारबुवांकडे बघत मॉलकडे चालु लागला. नबचारे म्हातारबुवा थोडेसे
वैतागले व दुसरीकडे पार्कां ग शोधण्यासाठी निघूि गेल.े
त्यािंतरचा कदवस सोमवारचा होता. जॉिच्या दृष्टीिे हा कदवस अत्यंत महत्वाचा
होता. त्या कदवशी एका मोठ्या आनर् प्रनतष्ठीत कं पिीबरोबर एक भले मोठे कॉन्रॅलट ‘साईि
’ होर्ार होते. यासाठी जॉििे ढोर मेहि
े त के ली होती. हे कॉन्रॅलट म्हर्जे जॉिच्या
नशरपेचातील मािाचा तुरा ठरर्ार होता. त्याचे प्रमोशि पक्के होर्ार होते. हे कॉन्रॅलट
आपल्यालाच नमळर्ार याची जॉिला खात्रीच होती.
कॉन्रॅलटवर सही करण्यासाठी जॉि आपल्या ललायंटच्या ऑकर्फसमध्ये पोचला.
कं पिीचे नसईओ कॉन्रॅलटवर सही करर्ार होते. त्याआधी एक र्फॉम्याणनलटी म्हर्ुि त्या
सीईओंिा भेटर्े व त्यांच्याशी ‘शेक हॅन्ड’ करर्े एवढीच गोष्ट बाकी रानहली होती.
जॉि मोठ्या उत्साहािे सीईओ साहेबांिा भेटायला गेला. त्याला आत बोलावर्े
आले म्हर्ुि तो मोठ्या उत्साहािे आत गेला. त्यािे समोर िजर टाकली आनर् तो चांगलाच
हादरला. ज्या म्हातारबुवांचा पार्कां क लॉट त्यािे नहरावूि घेतला होता तेच म्हातारबुवा
समोर बसले होते. म्हातारबुवांिी पर् त्याला लगेच ओळखले. त्यांिी कॉन्रॅलटवर सही ि
करताच ते पेपसण परत पाठवूि कदले.

जॉिला ते कॉन्रॅलट नमळाले िाही.
नबचारा जॉि डोलयाला हात लाऊि बसला.

-3थोडलयात- जसे करावे तसे भरावे.

(व्हाट्सअपच्या सौजन्यािे)

-19उं टांचे शहार्पर्

‘उं टावरचा शहार्ा’ अशी आपल्यात एक म्हर् आहे. ही म्हर् शलयतो नबिडोक
मार्सासाठी वापरण्यात येते व याला कु चेष्टच
े ा वास पर् येत असतो. पर् याच उं टांमूळे
शहार्पर् नशकता येत.े

एका गावात एक तरूर् रहात होता व त्याला अिेक समस्या होत्या. घरी समस्या
होत्या, ऑर्फीसमध्ये समस्या होत्या, बाहेरसुद्धा समस्याच होत्या. त्याला वाटायचे की
त्याला समस्यांिी घेरूि टाकले आहे. आपर् समस्यांच्या जंगलांत अडकलो आहोत असे
त्याला वाटायचे. यातुि सुटायचा त्याचा प्रयत्न चालु होता पर् त्याला यश नमळत िव्हते.
त्यामुळे तो पार वैतागुि गेला होता आनर् जीवि संपवण्याचे नवचार पर् त्याच्या मिात
येऊ लागले होते.

त्याच्या गावात एक साधु महाराज आले व ते लोकांिा योग्य मागणदशणि करतात
असे त्याला कळले. त्यािे त्या महाराजांिा भेटूि त्यांचे मागणदशणि घ्यायचे ठरवले. तो
महाराजंिा भेटायला गेला. तेथे बरीच गदी होती. लोक रांग लाऊि उभे होते. शेवटी
एकदाचा त्याचा िंबर आला.

‘बोल वत्सा! तुझी काय समस्या आहे?’ साधु महाराजांिी नवचारले

‘काय सांगु महाराज? एकच समस्या असेल तर सांगता येईल! माझ्या तर 100
समस्या आहेत. ऑर्फीसमध्ये, घरामध्ये, बाहेर सगळीकडे समस्याच समस्या आहेत. काय
करावे काही समजत िाही. कधी कधी तर जीव द्यावासा वाटतो?’ तो तरुर् वैतागूि
म्हर्ाला.

‘ठीक आहे आपर् तुझ्या समस्यांवर उद्या सकाळी बोलू. कारर् मला नवचार
करायला वेळ हवा. पर् तु माझे एक काम करशील?’ साधु महाराज म्हर्ाले.

‘होय करीि िा! काय काम आहे?’ त्या तरुर्ािे नवचारले.

‘माझे बाहेर 100 उं ट आहेत. त्यांिा तु रात्री झोपवायचेस. सगळे उं ट झोपल्यावरच
मग तु झोपायचेस. लक्षात ठे व उं ट तसेच झोपत िाहीत. आधी त्यांिा जनमिीवर बसवावे
लागते मगच ते झोपतात. उद्या सकाळी मला भेटायला ये!’ साधु महाराज म्हर्ाले.

ठरल्याप्रमार्े तो तरूर् दुसर्या कदवशी सकाळी त्या साधु महाराजांिा भेटायला
गेला. त्यावेळी त्याचे डोळे लाल झालेले होते, सुजलेले होते. रात्री िीट झोप ि झाल्याच्या
स्पष्ट खुर्ा कदसत होत्या.

‘काय झाले? रात्री िीट झोप झाली िाही का?’ साधु महाराजांिी नवचारले

‘िाही िा! मुनष्कलीिे 2 ते 3 तास झोप नमळाली!’ त्या तरुर्ािे वैतागािे उत्तर कदले

‘का! काय झाले?’ साधु महाराजांिी नवचारले.

‘काय सांगू महाराज!’ तो तरूर् सांगू लागला ‘आपर् सांगीतले त्याप्रमार्े मी
उं टांिा खाली बसवायचा प्रयत्न के ला. बरेचसे उं ट खाली बसले व िंतर झोपी गेल.े पर्
काही िाठाळ उं ट होते. त्यांिा खाली बसवले की ते लगेच उभे रहायचे. बराच प्रयत्न के ला
तरी ते काही खाली बसेिात. पर् पुढे काय झाले कु र्ासठाऊक. ते आपोआप खाली बसले
व झोपी गेल.े पर् चार पाच उं ट मात्र र्फारच िाठाळ निघाले. ककतीही प्रयत्न के ले पर् ते
काही शेवटपयांत खाली बसलेच िाहीत. मग मीच त्यांच्याकडे दुलणक्ष के ले व थोडी झोप
काढली!’ त्या तरुर्ािे उत्तर कदले.

‘तुझ्या समस्या या उं टांसारख्याच आहेत!’ साधु महाराज म्हर्ाले.
‘ते कसे काय? माझ्या समस्यांचा व या उं टांचा काय संबंध?’ त्या तरुर्ािे काहीसे
गोंधळू ि नवचारले.

‘ तु मला आत्ताच सांगीतले की बर्याच उं टांिा तु खाली बसवलेस व मग ते झोपी
गेल.े याचा अथण तुझ्या समस्यांपैकी बर्याच समस्या अशा आहेत की त्या तु सोडवू शकतोस
ककं वा त्यांची उत्तरे तुला ठाऊक आहेत. पर् तू तसा प्रयत्न करत िाहीस!’
‘तुला काही िाठाळ उं ट सापडले की जे प्रयत्न करूिही खाली बसत िव्हते व झोपत
िव्हते. पर् काहीतरी घडले व ते झोपी गेल.े याचा अथण असा की तुझ्या काही समस्या या
आपोआपच सुटर्ार आहेत. त्या सोडवण्यासाठी उगीच नजवाचा आटापीटा करू िकोस!’
‘कांही उं ट शेवटपयांत झोपलेच िाहीत. याचा अथण काही समस्या अशा आहेत त्या
कधीच सुटर्ार िाहीत. त्या सोडवण्यासाठी आयुष्य वाया घालवण्यात काही अथण िाही.
अशा समस्यांकडे कार्ा-डोळा के लेला ककं वा दुलणक्ष के लेलेच बरे ’
‘समस्या या सगळयांिाच असतात. यापासुि कोर्ाचीही सुटका िाही. कु ठल्या
समस्या सुटु शकतात, कु ठल्या समस्या आपोआप सुटू शकतात आनर् कोर्त्या समस्यांकडे
दुलणक्ष करायला पाहीजे हे तु नशकलास तर तुझे आयुष्य सुखी, समाधािी होईल’ साधु
महाराज म्हर्ाले.
त्याप्रमार्े खरोखरच त्या तरुर्ाचे आयुष्य सुखी समाधािी झाले
तुमचे काय?
(व्हॉट्सअपच्या सौजन्यािे)

-20प्रेम (Love) आनर् मीपर्ा (Ego)
र्फार र्फार पूवीची गोष्ट आहे. एक आटपाट बेट होत. मार्साच्या मिातील सवण
भाविा त्या बेटावर सुखा-समाधािािे व एकोप्यािे रहात होत्या. एकदा मोठे वादळ झाले.
समुद्र खवळला व ते बेट बुडायला लागले. लगेच ‘प्रेम’ (Love) िी एक िौका तयार के ली
व सगळयांिा त्या िौके त बसायला सांगीतले. सगळया भाविा पटापट िौके त चढल्या पर्
एक भाविा मात्र काही के ल्या िौके त चढायला तयार होत िव्हती. ती भाविा होती
‘मीपर्ा’ (Ego). वेळ र्फारच थोडा होता. सवण भाविा ओरडू ि ओरडू ि ‘मीपर्ा’ ला लवकर
लवकर िावेत चढायला सांगत होत्या पर् त्याचा काही कढम्म उपयोग होत िव्हता. ‘मीपर्ा
’ हट्टाला पेटली होती, बेट सोडायला तयार िव्हती. शेवटी सवाांिी ‘प्रेम’ ला सांगीतले की
आपर् सवणजर् निघूि जाऊया, मीपर्ाला मागेच ठे ऊया. पर् हे काही प्रेमला पटत िव्हते.
कारर् ‘प्रेम’चे सगळयांवरच प्रेम होते, मीपर्ावर पर् प्रेम होते. शेवटचा प्रयत्न म्हर्ुि प्रेमिे
बेटावर जाऊि मीपर्ाला समजाऊि सांगायचे ठरवले. समुद्र खवळलेला असतािा सुद्धा
प्रेम बेटावर उतरली व मीपर्ाला समजाऊि सांगू लागली. तेवढ्यात एक भली मोठ्ठी लाट
आली. बेट त्यात वाहूि गेले व त्याबरोबर ‘प्रेम’ आनर् ‘मीपर्ा’ यांचा पर् अंत झाला.
तेव्हापासुि ‘मीपर्ा’ (Ego) मुळे ‘प्रेमाचा’ (Love) अंत होऊ लागला.
आपल्या ‘मीपर्ा’ पायी आपल्यातील ‘प्रेमाचा’ अंत तर हेर्ार िाहीिा याची दक्षता
घ्यायला नशका.

-21नभकारी

िुकतीच मी र्फेसबूकवर एक पोस्ट वाचली. ती मला आवडली आनर् भावली. एक
नभकारी रे ल्वे गाडीत नभक मागत कर्फरायचा. त्याला एकदा एक व्यापारी भेटतो. तो त्या
नभकार्याला नवचारतो की जे लोक तुला नभक देतात त्या बदल्यात तु त्यांिा काय देतोस?
काहीतरी देत जा, तुला चांगली नभक नमळे ल. आता गरीब नबचारा नभकारी काय देर्ार?
त्याला रे ल्वे रुळाच्या कडेला उभे असलेले एक बेवारशी झाड कदसते. त्या झाडाला बरीच
सुंदर सुंदर र्फुले आलेली असतात. नभकारी यातली काही र्फुले तोडू ि त्याला नभक देर्ार्यांिा
देऊ लागतो. वर्णभरातच तो नभकारी र्फुलांचा व्यापारी बितो.

मला पर् असाच काहीसा अिुभव आला आहे.

जवळ जवळ 35 ते 40 वर्ाांपूवीचा हा ककस्सा आहे. मी पुण्यात जेव्हा पनहल्यांदा
भाड्यािे जागा घेतली त्या जागेजवळ एक झोपडपट्टी टाईप वस्ती होती. त्या वनस्ततील
काही बायका रोज नभक मागायला बाहेर पडत. जवळपासच्या घरांजवळ या बायका
दीिवाण्या चेहर्े यािे नभक मागतािा कदसत. अशीच साधारर् पंचनवनशची एक बाई नभक
मागायला येई. नतच्या कडेवर दोि एक वर्ाणचे मुल असायचे तर बरोबर नतची साधारर्पर्े
पाच ते सहा वर्ाांची मुलगी असायची. अथाणतच त्यांचे कपडे मळके , र्फाटके , गबाळे आनर्

गनलच्छ असायचे. या मायलेकी मला रोज नभक मागतािा कदसायच्या. कधीकधी आई
एकीकडे तर ती मुलगी दुसरीकडे नभक मागतािा कदसायचे. आमच्या घरी बहुतेकवेळा ती
मुलगीच नभक मागायला यायची.

आमच्या घराच्या मागे आनर् पुढे छोटेसे अंगर् होते पर् ते बरे चसे अस्वच्छ होते.
एकदा ती मुलगी नभक मागायला आली तेव्हा माझी बायको नतला म्हर्ाली की तु जर हे
अंगर् झाडू ि स्वच्छ के लेस तर मी तुला छािसा खाऊ देईि. ती मुलगी लगेच तयार झाली.
नतथेच कोपर्यात एक मोडकी के रसुर्ी पडली होती. त्या मुलीिे ती के रसुर्ी उचलूि
भराभर अंगर् झाडायला सुरवात के ली. त्या मुलीिे अंगर् झाडू ि चकाचक साा॑र्फ के ले.
माझ्या बायकोिे नतला दोि लाडू कदले. ती मुलगी ते लाडू नतच्या मळलया परकर्याच्या
ओच्यात बांधूि हसत, खेळत, बागडत निघूि गेली. दुसर्या कदवशी त्या मुलीिे मागचे अंगर्
झाडू ि कदले. त्याबदल्यात माझ्या बायकोिे नतला ताजी पोळी भाजी कदली. ती मुलगी
नतला कदलेले पदाथण घेऊि जाते हे लक्षात आल्यािे माझ्या बायकोिे नतला पोळी भाजी
एका कागदाच्या नपशवीत व्यवस्थीत पॅक करूि कदली.
त्यािंतर हा िेहमीचाच ककस्सा झाला. ती मुलगी यायची आनर् काकु काही काम
आहे का असे नवचारायची. काही काम असेल तर झटकि करूि द्यायची. काम असो वा
िसो आमच्या घरातूि नतला ताजी पोळी भाजी रोजच नमळायची. आम्ही नतला नशळे पाके
अन्न देत िव्हतो. एकदा आमची मोलकरीर् आली िव्हती. धुर्े भांड्याची जबाबदारी
माझ्या बायकोवर पडली. माझी बायको भांडी घासत असतािा ती मुलगी आली. माझ्या
बायकोिे नतला घासलेली भांडी नवसळण्यासाठी मदत करायला सांगीतले. त्या मुलीिे

सगळी भांडी अगदी स्वच्छ धुऊि ओळीिे घरात मांडुि ठे वली. माझ्या बायकोिे
पोळीभाजीबरोबर नतच्या हातावर पाच रुपये रटकवले.

त्यािंतर लवकरच माझे नतथुि स्थलांतर झाले. मला दुसरी चांगली जागा नमळाली
पर् त्या वस्तीपासुि दूर नमळाली. मग त्यािंतर माझे काही त्या भागात जार्े झाले िाही.
माझे पर् स्वतःचे भाड्याची जागा ते वि रूम ककचि फ्लॅट, िंतर वि बीएचके फ्लॅट आनर्
िंतर टू नबएचके फ्लॅट असे अपग्रेडेशि होत गेल.े त्यामुळे मी त्या वस्तीला जवळ जवळ
नवसरूिच गेलो.

काही वर्ाांपूवी माझ्या एका नमत्रािे त्या भागात फ्लॅट घेतल्याचे कळले. बरे च
कदवस तो मला फ्लॅट बघायला बोलवत होता. एके कदवशी दुपारी वेळ होता म्हर्ुि त्याचा
फ्लॅट बघायला म्हर्ुि स्कू टरवर एकटाच गेलो. आता त्या भागात बरे च चेन्जेस झाले होते.
ती झोपडपट्टी जवळ जवळ िामशेर् झाली होती. मी ज्या घरात भाड्यािे रहात होतो ते
घर पर् गायब झाले होते. अिेक िवीि रस्ते, िवीि बोळकांडी झाली होती. पत्यानवर्यी
माझ्या मिात थोडे कन्फ्युजि होते. नतथे बरीच टपरीवजा दुकािे होती. मी स्कू टर थांबवली
आनर् एका टपरीवजा दुकािात पत्ता नवचारण्यासाठी नशरलो. त्या दुकािात एक बाई
बसल्या होत्या आनर् माझ्याकडे टक लाऊि बघत होत्या. माझ्या चेहर्े याला काहीतरी
काळे बेरे लागले असावे म्हर्ुि त्या बघत असतील असे वाटू ि मी उगाचच माझा चेहरे ा
रुमालािे पुसत होतो.

‘काका! तुम्ही पूवी या भागात रहात होतात का?’ त्या बाईंिी नवचारले.

‘हो पर् र्फार पूवी! त्याला आता ककतीतरी वर्े झाली!’ मी म्हर्ालो.

‘काका! तुम्ही अमुक अमुक रठकार्ी रहात होता का?’ परत त्या बाईिे नवचारले.

‘होय’ मी उत्तर कदले.

‘काका जरा थांबा! मी आईला बोलावते’ असे म्हर्ुि ती बाई पळत पळत आपल्या
दुकािातूि बाहेर पडली आनर् आपल्या आईला घेऊि आली. नतची आई सुद्धा साठीच्या
वरची असावी.

‘आई हेच ते काका!’ ती बाई म्हर्ाली पर् मला काय चालले आहे तेच काही उमजत
िव्हते.

‘काका! आठवतय का की तुमच्या घरी एक मुलगी नभक मागायला यायची! तुम्ही
त्या मुलीला काम सांगायचात आनर् पोळी भाजी पर् द्यायचात! ती मुलगी मीच आहे!’
त्या बाईिे हे सांगताच मला आश्चयाणचा धक्काच बसला.

‘साहेब! तुम्ही आम्हाला िवीि मागण दाखवलात!’ आता त्या मुलीची आई बोलू
लागली. ‘माझी मुलगी बराच वेळ तुमच्या घराजवळ घोटाळते पर् पैसे काही आर्त िाही,
खायला मात्र आर्ते म्हर्ुि मी नतच्यावर ओरडायचे. त्यातुि तुम्ही नतच्याकडू ि काम पर्
करूि घेता हे कळल्यावर मी तुमच्यावर रागावले होते. म्हर्ुि मी एक कदवस गुपचुप
माझ्या मुलीच्या मागे मागे तुमच्या घराजवळ आले. माझ्या मुलीिे काही काम आहे का
असे नवचारले. तुम्ही नतला भांडी नवसळण्याचे काम कदलेत आनर् पोळीभाजीबरोबर वर
पैसे पर् कदलेत. एकदम माझ्या डोलयात प्रकाश पडला. आपर् जर नभक मागण्याऐवजी
काही काम आहे का असे नवचारले तर? मी तो प्रयोग सुरु के ला. मी लोकांच्या घरी नभक
मागायच्या ऐवजी काही काम आहे का असे नवचारायला लागले. आधी मी नभकारीर्
म्हर्ुि लोक मला कामे देत िव्हते. मग हळु हळु लोकांिी बाहेरची कामे द्यायला सुरवात
के ली. मला चांगली नभक नमळु लागली. उलट लोक माझी वाट बघु लागले. मला
नभके बरोबर लोकांच्या घरातील जुिे पुरार्े कपडे पर् नमळु लागले. मला ईतर
नभकार्यांपेक्षा खुपच चांगले पैसे नमळु लागले. या वेळी मला तुमची खूप आठवर् यायची
पर् तुम्ही जागा सोडु ि दुसरीकडे गेला होतात!’ ती आई मला सांगत हेती आनर् मी ते
भारावुि ऐकत होतो.

‘थोडे पैसे साठल्यावर आम्ही नभकार्याचा धंदा बंद के ला आनर् हे दुकाि टाकले.’
त्या आईिे बोलायला सुरवात के ली. ‘कोर्ी नभकारी नभक मागतािा कदसला की आम्ही
त्याला काम देऊ लागलो. तो पलीकडचा पंलचरवाला नभकारीच होता. आम्ही त्याला

दुकाि काढू ि कदले. या टपरीतील पाच सहा दुकािे तरी नभकार्यांचीच आहेत. आता या
भागात तुम्हाला नभकारी और्धाला सुद्धा सापडर्ार िाहीत.’
तेवढ्यात तेथे एक ररक्षा आली आनर् त्यातूि स्कू ल युनिर्फॉमण घातलेली दोि मुले
उतरली.

‘ही माझी िातवंडे. इं ग्लीश नमनडयम स्कू लमध्ये जातात. माझ्या मुलीचे लग्न करूि
कदले. चांगला जावई नमळाला. तो प्लंबर आहे. चांगले पैसे कमावतो’ त्या आजीबाई सांगत
होत्या.

नभकार्याची मुले इं ग्लीश नमनडयम स्कू लमध्ये? ऐकावे ते िवलच.

तेवढ्यात एक धट्टाकट्टा तरूर् त्या दुकािात नशरला.

‘याला तुम्ही ओळखले का?’ त्या आजीबाई म्हर्ाल्या. ‘हाच तर लहािपर्ी माझ्या
कडेवर असायचा. त्यािे इं नजनिअटरं गचा नडप्लोमा के ला आहे. एका कारखान्यात चांगली
िोकरी नमळाली आहे. पुढे पर् काहीतरी नशकतो आहे.’
‘होय! मी पाटण टाईम बीई करतो आहे. पुढे एमबीए करायचा पर् नवचार आहे!’
त्यािे उत्तर कदले.

म्हर्जे त्या नभकारर्ीच्या कडेवर बसर्ारा तीि वर्ाांचा शेंबडा आनर् कळकट्ट
कपडे घालर्ारा मुलगा चक्क बीई आनर् एमबीए होर्ार? मला तर आश्चयाणचे धलयांवर धक्के
बसत होते.

‘ काका! तुमच्यामूळे हे घडले!’ ती बाई डोळयात पार्ी आर्ूि सांगत होती.

‘छे! छे! माझ्यामूळे कसले? हे सगळे आमच्या सौभाग्यवतींचे डोके !’ मी म्हर्ालो.

‘ काका मग एकदा काकुं िा घेऊि या! आम्हाला त्यांची ओटी भरायची आहे!’
दोघीही म्हर्ाल्या.

कोण्या एके काळी आमच्या हातूि एक छोटेसे सत्कृ त्य घडू ि गेले होते. आम्ही पर्
ते नवसरूि गेलो होतो. त्याला एवढी रसाळ आनर् गोमटी र्फळे लागतील असे वाटले िव्हते.
‘आम्हाला काकुं ची ओटी भरायची आहे!’ या त्यांच्या वालयािेच मला भरूि पावल्यासारखे
वाटत होते.
तुम्हाला असा अिुभव कधी आला आहे?

-22बस ड्रायव्हर

िागेश एक बस ड्रायव्हर होता. तो रोज सकाळी बस डेपोमध्ये जाऊि बस सुरू
करूि रूटवर आर्त असे. शहारातल्या 56 िंबरच्या रूटवर त्याची बस चालत असे. तो
बस ड्रायव्हर कम कं डलटर होता. बसमध्ये येर्ार्या पॅसेन्जसणकडू ि पैसे घेऊि नतकीट देण्याचे
काम पर् त्यालाच करावे लागे. त्या शहरात तशीच पद्धत होती आनर् त्याबद्दल िागेशची
कोर्त्याही प्रकारची तक्रार िव्हती. तो अिेक वर्े त्या रूटवर बस चालवत होता. त्यामुळे
अिेक प्रवासी त्याला ओळखत होते. बहुतेक प्रवासी त्याला सुट्टे पैसे देऊि नतकीट घेत असत.
56 िंबरचा रूट तसा नबझी असल्यामुळे कदवसभरात अिेक पॅसन्े जसण त्याच्या बसमध्ये चढत
असत व उतरत असत. असे असुिही त्याच्या बसमध्ये ‘र्फुकटातला’ ककं वा नबिा नतकीटवाला
पॅसेन्जर क्वनचतच असे व याचा िागेशला अनभमाि पर् वाटे.
िागेशची प्रकृ ती तशी ककरकोळ होती. त्याचे शरीर सडपातळ होते. त्याचे वजि
50 ककलोपेक्षाही कमीच होते. बस चालवतािा तो पोक काढू ि बसे. िवीि प्रवाशाला तर
तो आजारी असवा असेच वाटे. पर् िागेशिे कधी याची र्फारशी कर्फकीर के ली िाही.
पर् एककदवशी मात्र आकक्रत घडले. िागेशच्या बसमध्ये एक िवीि पॅसेन्जर चढला.
तो ताडामाडासारखा चांगला उं च होता. कमीत कमी सहा ते सव्वासहा र्फूट तरी उं च
असावा. शरीर चांगले नपळदार व कमावलेले होते. छाती चांगली तगडी होती. त्याला
पहाताच तो एखादा पैलवाि ककं वा चांगला बॉलसर असावा असे वाटे. ‘या गर्पतला बसचे

नतकीट लागत िाय!’ असे म्हर्ुि तो खुशाल बसमध्ये नबिानतकीट जाऊि बसला.
िागेशच्या मिात त्याला हडसुि खडसुि नतकीटाबद्दल नवचारावे असे वाटले. पर् त्याची
एकु र् शरीरयष्टी बघूि िागेशिे आपला नवचार बदलला. कारर् त्यािे जर दोि तडाखे
हार्ले तर आपला काही निभाव लागर्ार िाही याची िागेशला खात्रीच होती.
पर् आता हा प्रकार रोजच व्हायला लागला. रोजच तो गर्पत िावाचा आडदांड
पैलवािासारखा असलेला मार्ूस बस मध्ये येऊि ‘या गर्पतला बसचे नतकीट लागत िाय.’
असे म्हर्ुि र्फुकटात प्रवास करायला लागला. ही गोष्ट काही के ल्या िागेशला हजम होईिा.
इतर प्रवासी प्रामार्ीकपर्े पैसे देऊि व नतकीट घेऊि प्रवास करत असतातिा हा कोर्
र्फुकटात प्रवास करर्ारा रटकोजीराव लागुि गेला असे िागेशला वाटू लागले. काही मनहिे
असेच गेले पर् िागेशला रात्रीची झोप येईिाशी झाली. त्या गर्पतचा िक्षा एकदा तरी
उतरावयालाच हवा असे त्याला वाटू लागले. पर् हे करण्यापुवी आपली शरररप्रकृ ती
सुधारर्े आवश्यक आहे असे िागेशला वाटले. त्यािे ताबडतोब नजम जॉईि के ले.
व्यायामाला, ज्युडो, कराटे नशकायला सुरवात के ली. यासाठी त्याचे बरे च पैसे खचण होऊ
लागले. वेळपर् बराच जाऊ लागला. पर् िागेशिे याकडे लक्ष कदले िाही. काही कदवसात
िागेशची प्रकृ ती सुधारू लागली. त्याचे वजि वाढले, शरीर थोडेसे नपळदार कदसु लागले,
अंगात ताकद आल्यासारखे वाटू लागले.
अंगात पुरेशी ताकद आली आहे. गर्पतिे दोि हार्ल्या तर आपर् एक तरी हार्ू
शकतो याची िागेशला खात्री पटली तेव्हा िागेशिे गर्पतला खडसवायचे ठरवले. दुसर्या
कदवशी िेहमीप्रमार्े गर्पत बसमध्ये चढला आनर् ‘गर्पतला बसचे नतकीट लागत िाय!’
असे म्हर्ुि मागे जायला सुरवात के ली तोच िागेशिे त्याला आडवले. ‘बसचे नतकीट लागत
िाय म्हर्जे? कारर् काय?’ िागेशिे काहीशा रागािेच नवचारले.

‘कारर् माझ्याकडे बसचा पास आहे! हा बघा!’ असे म्हर्त गर्पतिे नखशातूि
बसचा पास काढू ि दाखवला.
नबचारा िागेश गर्पतचे उत्तर ऐकू ि सदणच झाला.
तात्पयण
आयुष्यातील अिेक समस्या ककं वा या समस्यांचे मूळ कारर् अगदी साधे, सोपे,
सरळ ककं वा क्षुल्लक असते. पर् आपर्च या समस्या, उगीचच ककं वा कारर् िसतािा,
गंभीर-नललष्ट-गुंतागुंतीच्या ककं वा कॉनम्प्लके टेड बिवत असतो. त्यामुळे या समस्यांचे
सोल्युशि सुद्धा असेच नललष्ट, कठीर् ककं वा कॉनम्प्लके टेड असेल असे वाटू ि त्यासाठी
उगीचच पैसा, वेळ व एिजी वाया घालवत असतो. त्यासाठी प्रत्येक समस्येचे मूळ कारर्
काय आहे ते शोधूि काढण्याचा आधी प्रयत्न करा व मग तुमची स्रॅटेजी ठरवा. तुमच्या
लक्षात येईल की अिेक समस्यांची सोल्युशन्स ही सुध्दा साधी-सरळ-सोपी व
अिकॉनम्प्लके टेड असतात. (िागेशिे जर आधीच गर्पतला ‘बसचा पास आहे का’ असे
नवचारले असते तर त्याचा पुढचा नजमचा वेळ, मेहि
े त व खचण वाचला असता. अथाणत याचा
िागेशला र्फायदा झाला. त्याची तलयेत सुधारली. पर् प्रत्येकवेळी असा र्फायदा होईलच
असे िव्हे.)
अथाणत काय करायचे हे तुमचे तुम्ही ठरवायचे िाही का?
(व्हॉट्सअपच्या सौजन्यािे)

-23चचणचे छप्पर

र्फादर सॅम्युअल नबके टिी वयाची िव्वदी पार के ली आनर् आता आपर् र्फार कदवस
या जगाचे सोबती िाही याची त्यांिा प्रकर्ाणिे जार्ीव होऊ लागली. कारर् शरीर आता
थकले होते. हात पाय चालेिासे झाले होते. दृष्टी अधू झाली होती. ऐकायला पर् कमी येऊ
लागले होते. काठीचा आधार घेतल्याशीवाय चालर्े मुष्कील होऊ लागले होते.

गेली 30 वर्े ते लंडिमधील मेथॉनडस्ट प्रॉटेस्टन्ट चचणचे प्रमुख होते. त्यांचे चचण
मेथॉनडस्ट चचण या िावािे ओळखले जात होते. तसे त्यांचे चचण काही र्फारसे प्रनसद्ध िव्हते.
लंडिमध्ये असलेल्या 400 चचेसपैकी त्यांचे एक चचण होते. हे चचण तसे मध्यम आकाराचे व
लंडिच्या एका कोपर्यात उभारलेले चचण होते. चचणच्या आजुबाजुची वस्ती ही प्रामुख्यािे
गरीब व मध्यमवगीय लोकांची होती. त्यामुळे चचणमध्ये येर्ार्या लोकांमध्ये याच लोकांचा
भरर्ा जास्त असायचा. चचणची आर्थणक पररनस्थती तशी बेताचीच होती. चचणला िेहमीच
पैशांची वािवा असायची.

पर् असे असुिही र्फादर सॅम्युअल नबके ट यांिी चचणची भरपूर प्रगती के ली व चचण
चांगले िावारुपाला आर्ले. चचणच्या माध्यमातूि त्यांिी अिेक लोकोपयोगी व समाजास
उपयोगी पडतील अशी कामे सुरु के ली. त्यामुळे र्फादरची लोकप्रीयता वाढली व लोक

त्यांचा आदर करू लागले. खरे म्हर्जे र्फादर सॅम्युअल नबके ट यांिी ककत्येक वर्ाांपूवीच
आपल्या प्रमुखपदाचा राजीिामा चचणच्या मॅिेहजंग कनमटीकडे सोपवला होता. पर् त्यांची
लोकप्रीयता लक्षात घेता कनमटीिे त्यांचा राजीिामा मंजुर ि करता त्यांिी आजन्म चचणच्या
प्रमुखपदी रहावे अशी नविंती के ली. र्फादर जेव्हा चचणमध्ये रहायला आले तेव्हा त्यांची पत्नी
त्यांचेबरोबर होती. त्यांिा मुलबाळ िसल्यामुळे ते दोघेही चचणमध्ये रहायला आले होते.
दहा वर्ाांपूवी र्फादर सॅम्युअल नबके टच्या पनत्नचे निधि झाले. तेव्हापासुि र्फादर
चचणजवळच्या एका बंगल्यात एकटेच रहात होते. त्यांची सेवा करण्यासाठी त्यांचा एक
अनसस्टंट सतत त्यांच्या सोबत असे.

मेथॉनडस्ट चचण हे बरे च जुिे होते. त्या चचणच्या इमारतीला 104 वर्े होऊि गेली
होती. चचणची इमारत तशी भरभक्कम होती पर् चचणचे छप्पर मात्र बरे च जुिे झाले होते.
त्याची कौले उडाली होती. छताला भोके पडली होती व त्यातूि पार्ी गळु लागले होते.
लवकर चचणचे छप्पर ररपेअर के ले िाही तर ते खाली पडते की काय अशी नभती निमाणर्
झाली होती. र्फादर सॅम्युअल नबके ट यांिी या कदशेिे प्रयत्न पर् करूि बघीतले.
लंडिमधल्या एका िावाजलेल्या आर्कण टेलट र्फमणला बोलावले होते. पर् चचणच्या छपराच्या
ररपेटरं गसाठी 1 लाख पौंड खचण येईल असे सांगीतले होते. चचणकडे तर एव्हडे पैसे िव्हते.
चचणच्या काही भक्तांिी हे काम नविामुल्य करूि देण्याची तयारी दाखवली होती पर् हे
र्फादरच्या तत्वात बसत िव्हते. चचणसाठी काहीही र्फुकट घ्यायचे िाही हे त्यांचे तत्व होते.
छताच्या ररपेरींगसाठी लोकांकडू ि डोिेशन्स गोळा करण्याचा प्रयत्न र्फादरिी करूि
पाहीला होता. पर् र्फक्त 10000 पौंड एव्हडेच डोिेशि गोळा होऊ शकले. त्यामुळे चचणच्या

छपराच्या ररपेटरं गचा प्रश्न तसाच लोंबकाळत राहीला व आपल्या हयातीत तरी हे छप्पर
ररपेअर होर्ार िाही याची र्फादरिा खात्री वाटू लागली होती.

एक कदवशी र्फादरिा एका जपािी कं पिीचे पत्र आले. त्या कं पिीचे प्रमुख र्फादरिा
भेटू इच्छीत होते व त्यासाठी त्यांची अपॉइं टमेन्ट मागत होते. ते पत्र बघुि र्फादरिा र्फारच
आश्चयण वाटले. कारं र् ते कोर्त्याच जपािी कं पिीला ओळखत िव्हते व गेली ककत्येक वर्े
त्यांचा जपािशी काही संबंध पर् आला िव्हता. त्यांचा जपािशी संबंध आला होता तो
दुसर्या महायुद्धाच्या काळात. पर् त्याला तर अिेक वर्े होऊि गेली.

र्फादर सॅम्युअल नबके ट पूवी नब्ररटश आमीत होते. आपल्या कतृत्वावर ते मेजर
जिरल या पोस्टपयांत पोचले होते. दुसर्या महायुद्धात त्यांिी प्रत्यक्ष भाग घेतला होता व
पूवेकडील ब्रम्हदेशातील आघाडीवर ते लढले होते. हा भाग जपािच्या तालयात असल्यािे
त्यांची लढाई ही मुख्यत्वेकरूि जपािी सैिीकांबरोबर होती. पर् ते जवळ जवळ लढाई
हारत चालले होते. आधी त्यांच्या तुकडीत 500 सैिीक होते. पर् ब्रम्हदेशातील जंगली व
दलदलीचा भागामूळे अिेक सैिीक आजारी पडू ि मरर् पावले. जे काही सैन्य उरले ते
एकीकडे जपािी सैन्य तर दुसरीकडे भारतीयांिी उभारलेल्या आझाद नहन्द र्फौजेच्या
कचाट्यात सापडले. शेवटी र्फक्त मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट व 15 सैिीक उरले. त्यांिा
जपािी सैन्यािे पकडले व मंडालेजवळच्या एका छळ छावर्ीत पाठवुि कदले.
मंडालेजवळची छळछावर्ी खरोखरच भयािक अशीच होता. एका िदीच्या काठी,
जंगल व दलदल असलेल्या प्रदेशात ही छावर्ी उभारली होती. 10 र्फूट बाय 10 र्फूट

आकाराच्या छोट्या खोलीत 20 ते 25 मार्से कोंबलेली असत. सतत िदीचा घार् वास
येत असे. डास, नचलटे, माश्या व नपसवांचे आगर होते. कमालीची अस्वच्छता होती.
खायला प्यायला धड िसायचे. तेथे रोगराई पसरली होती पर् और्ध पाण्याची व्यवस्था
िव्हती. मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट व त्यांच्या 15 सैिीकांिा पर् अशाच एका छोट्या
खोलीत कोंबले होते. तेथे 1000 च्या वर कै दी असल्याची व त्यांचेवर पहारा देण्यासाठी
200 जपािी सैिीकांची तुकडी असल्याचे जिरल साहेबांिा कळले होते. छावर्ीत एक
जपािी डॉलटर होता पर् तो र्फक्त जपािी सैन्यापुरताच होता. रोगराईमुळे अिेकांचा मृत्यु
झाला होता. कोर्ाचा मृत्यु झाला तर निदणयपर्े त्याचे प्रेत िदीत र्फेकण्यात येत असे. मग
त्या िदीतील भुकेलेल्या मगरी व सुसरी त्या प्रेतावर तुटुि पडत असत. ते दृष्य र्फारच
भयािक असे. आपला या रठकार्ी र्फार कदवस रटकाव लागर्ार िाही व लवकरच
आपल्याला पर् मृत्युच्या मागाणिे जावे लागर्ार अशी मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट यांची
खात्रीच पटली होती.

पर् एक जपािी सोल्जर त्यांच्या मदतीला धाऊि आला. त्याचे िाव होते ओशो
टिाका. तो मेजर जिरल साहेबांिा चोरूि चोरूि मदत करू लागला, कारर् त्याच्यात
अजूि मार्ुसकी नशल्लक होती. तो चोरूि चोरूि मेजर जिरल साहेबांिा चांगले, ताजे व
सकस अन्न आर्ूि देत असे. नपण्यासाठी ताजे व स्वच्छ पार्ी आर्ुि देत असे. कोर्ी आजारी
असल्यास चोरुि और्धे आर्ुि देत असे. ताजी र्फळे आर्ुि देत असे. त्याच्यामुळे मेजर
जिरल सॅम्युअल नबके ट व त्यांच्या सोल्जसणचे जगर्े थोडेसे सुसह्य होत असे. पर् असे ककती
कदवस चालर्ार याची काहीच कल्पिा येत िव्हती.

अचािक युद्धाचे पारडे कर्फरले. अमेररके िे जपािवर दोि अर्ुबॉम्ब टाकले.
नहरोनशमा व िागासाकी ही जपािमधील दोि प्रमुख औद्योगीक शहरे बेनचराख के ली.
लगेच जपाििे शरर्ागती पत्करली व दुसरे महायुद्ध संपुष्टात आले. जपाििे शरर्ागती
पत्करल्याची वाताण हा हा म्हर्ता मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट यांच्या छळछावर्ीपयांत
पोचली. त्यािंतर काही तासातच अमेररकि सैन्यािे त्या छावर्ीवर कलजा के ला, सवण
कै द्यांिा मोकळे करण्यात आले. सवण जपािी सैिीकांची धरपकड करण्यात आली व त्यांिा
‘युद्ध कै दी’ म्हर्ुि घोर्ीत करण्यात आले. मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट व त्यांचे 15
सोल्जसण सुखरुप इं ग्लंडला परत आले. आपर् सुखरुप परत आलो यावर अजुिही मेजर
जिरल साहेबांचा नवश्वास बसत िव्हता. ओशो टिाका िावाच्या एका जपािी सोल्जरिे
के लेल्या मदतीमुळेच आपर् नजवंत राहु शकलो हे मेजर जिरल नवसरू शकले िाहीत.
मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट नब्रटिला परतल्यावर आपल्या ड्युटीवर रुजू झाले.
त्यांिा अचािक नब्रटिच्या प्राईम नमनिस्टरकडू ि बोलावर्े आले त्यामुळे त्यांिा आश्चयण
वाटले. त्यावेळी लॉडण ऍटली हे नब्रटिचे पंतप्रधाि होते व मेजर जिरल त्यांिा थोडेसे
ओळखत होते पर् त्यांचा प्रत्यक्ष संबंध कधीच आला िव्हता. बोलावल्याप्रमार्े मेजर
जिरल 10 डाउिींग नस्रट या पंतप्रधािांच्या निवासस्थािी लॉडण ऍटली यांिा भेटायला
गेल.े
‘जे जपािी सैिीक युद्धात पकडले गेले आहेत त्यांच्यावर खटले भरूि त्यांिा योग्य
ती नशक्षा करण्यासाठी अमेररकि सरकारिे एक समीती बिवली आहे. जिरल
आयझेिओव्हर (जे पुढे अमेररके चे प्रेनसडेन्ट झाले) हे या समीनतचे अध्यक्ष आहेत व या

समीतीिे टोककयोमध्ये काम करायला सुरवात पर् के ली आहे’ लॉडण ऍटली सांगत होते. ‘पर्
या समीतीत सवण अमेररकि आहेत. त्यामुळे अमेररके वर रटका होऊ लागली आहे. दोस्त
राष्ट्रांचे पर् काही प्रनतनिधी असावेत असे अमेररकि सरकारला वाटू लागले आहे. यासाठी
काल रात्री अमेररके चे प्रेनसडेन्ट रुझवेल्ट यांचा र्फोि आला व नब्रटिचा प्रनतनिधी
पाठवायची नविंती के ली. मी नब्रटिचा प्रनतनिधी म्हर्ुि तुमची निवड करण्याचा नवचार
करतो आहे. कारर् तुम्हाला पुवेकडील क्षेत्रातील युद्धाचा व जपािी आमीचा चांगला
अिुभव आहे. तुम्ही हे पद नस्वकाराल िा?’
‘मी हे पद नस्वकारीि पर् माझी एक अट आहे!’ मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट
म्हर्ाले.
‘ती कोर्ती?’ लॉडण ऍटलींिी नवचारले
‘जर एखाद्या जपािी सैिीकावर अन्याय होतो आहे, त्यािे के लेल्या गुन्ह्यांपेक्षा
त्याला देण्यात येर्ारी नशक्षा जास्त कडक आहे असे मला वाटले तर मी जरूर आवाज
उठवीि. जर माझ्याकडे दुलणक्ष करण्यात येते आहे असे मला वाटले तर मी ताबडतोब
राजीिामा देऊि इं ग्लंडला परत येईि. हे जर तुम्हाला मान्य असेल तरच मी हे पद
नस्वकारे ि’ मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट म्हर्ाले.
‘ठीक आहे. मला तुमची अट मान्य आहे. पर् असा काही निर्णय घेण्यापुवी तुम्ही
माझ्याशी र्फोिवर बोला. तसेच दर पंधरा कदवसांिी या कनमरटचे कामकाज कसे चालले
आहे याचा एक ररपोटण पाठवत चला.’ लॉडण ऍटली म्हर्ाले.

त्याप्रमार्े मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट टोककयोला आले व अमेररकि
सनमतीबरोबर आपले कामकाज सुरू के ले. पर् थोड्याच कदवसांत त्यांच्या लक्षात आले की
ही अमेररकि कनमटी हे एक थोतांड आहे. जपािी सैिीकांवर भरलेले खटले हा एक कदखावा
आहे. सनमतीचा मुख्य उद्देश जास्तीत जास्त जपािी सैनिकांिा कठोरात कठोर म्हर्जे
मृत्युदड
ं ाची नशक्षा देर्े हाच आहे. र्फक्त त्या जपािी सैनिकाला र्फासावर लटकावयाचे का
गोळया घालुि ठार मारायचे एव्हडेच सनमतीिे ठरवायचे. अिेक जपािी सैनिकांिा
ककरकोळ गुन्ह्यांसाठी र्फासावर लटकवले गेलल
े े मेजर जिरल पहात होते. हे काही के ल्या
त्यांच्या पचिी पडत िव्हते. त्यांिी जोरदार नवरोध करण्याचा प्रयत्न के ला पर् त्यांचे काही
चालले िाही. त्यांचा आवाज दाबुि टाकण्यात आला. आपल्याला येथे कवडीचीही ककं मत
िाही हे मेजर जिरल सॅम्युअल नबके टच्या लक्षात यायला वेळ लागला िाही.
जेव्हा ओशो टिाकाची के स समोर आली तेव्हा तर कहरच झाला. त्याला र्फाशीची
नशक्षा देण्याचे जवळ जवळ िक्की झाले. मेजर जिरल ओशो टिाकाला नवसरले िव्हते.
त्याच्यामुळेच आपर् सुखरूि नब्रटिला परत जाऊ शकलो हे त्यांच्या पक्के लक्षात होते. ओशो
टिाकाच्या र्फाशीला त्यांिी नतव्र नवरोध के ला. पर् त्यांचे कोर्ी ऐकत िाही हे बघीतल्यावर
त्यांच्या संतापाचा उद्रेकच झाला. त्यांिी नतथल्या नतथे सनमतीचा राजीिामा कदला. त्याच
कदवशी रात्री नब्रटिचे पंतप्रधाि लॉडण ऍटली यांिा र्फोि करूि सवण पररनस्थती सांगीतली,
ओशो टिाकाची के स पर् सांगीतली. लगेचचे नवमाि पकडू ि नब्रटिकडे प्रयार् के ले.

त्यािंतर मेजर जिरल सॅम्युअल नबके ट यांिी लगेचच निवृत्ती पत्करली. मुळात
धार्मणक वृत्तीचे असल्यामुळे त्यांिी धमणकायाणला वाहूि घेतले. ते मेथॉनडस्ट चचणचे प्रमुख

बिले. जागतीक राजकारर्ापासुि स्वतःला पुर्णपर्े अलीप्त ठे वले. त्यांिी जगात काय
चालले आहे याची अजीबात कर्फकीर के ली िाही. त्यांिा निवृत्ती वेति चालु झाले त्यातील
निम्मे वेति ते चचणला देऊ लागले. जपािशी असलेला संबंध तर के व्हाच तुटला होता. आता
अगदी अचािक एका जपािी कं पिीचा प्रमुख आपली भेट मागतो आहे याचे कारर् काही
त्यांच्या लक्षात येत िव्हते. पर् तरी सुद्धा त्यांिी एखाद्या रनववारी भेटायला येऊ शकता
असा निरोप पाठवला.
एका रवीवारी सकाळी 6 चकचकीत काळया रं गाच्या जपािी मोटारींचा तार्फा
मेथॉनडस्ट चचणसमोर येऊि उभा राहीला. त्यातील मधल्या आनलशाि गाडीतूि एक जपािी
मार्ूस खाली उतरला. त्याचे वय 60 च्या आसपास असावे. त्याचे के स पांढरे झाले होते.
त्यािे काळया रं गाचा सुट घातला होता. इतर गाड्यांमधूि अजुि काही जपािी मार्से
उतरली. त्यांिी पर् काळया रं गाचे सुट घातले होते. ती सवण जत्रा र्फादर सॅम्युअल नबके टच्या
बंगलीसमोर येऊि थांबली. त्या मार्सािे आपले बुट बाहेर काढले व तो आत आला. र्फादर
सॅम्युअल नबके टच्या समोर तो गुढगे टेकूि जनमिीवर बसला व र्फादरचा हात हातात घेऊि
ढसा ढसा रडू लागला. तो जपािी भार्ेत काहीतरी बोलत होता पर् त्याचे बोलर्े र्फादरला
समजत िव्हते. तेवढ्यात एक जपािी दुभाष्या समोर आला व त्या जपािी मार्साच्या
बोलण्याचे इं ग्लीशमध्ये रुपांतर करूि सांगू लागला.

‘र्फादर! मी ओशो टिाका!’ तो जपािी मार्ूस सांगत होता. ‘तुमच्यामुळे के वळ
माझेच िाही तर हजारो जपािी सैिीकांचे प्रार् वाचले. तुमच्या रानजिाम्यािे र्फार खळबळ
उडाली. जिरल आयझेिओव्हरची ताबडतोब उचलबांगडी करण्यात आली. त्यांच्या जागी

िवीि जिरल आले. त्यांिी सौम्य धोरर् नस्वकारले. कमीत कमी जपािी सैनिकांिा मृत्युदड
ं
देण्याचे धोरर् नस्वकारले. माझी र्फाशी रद्द झाली व मला तीि वर्े साध्या तुरुंगवासाची
नशक्षा झाली!’
र्फादर सॅम्युअल नबके ट हे सवण ऐकत होते. त्यांचा स्वतःच्या कािांवर नवश्वास बसत
िव्हता.
‘तुरुंगातूि सुटल्यावर मी एक कं पिी काढली’ ओशो टिाका सांगत होता. ‘जपािी
आमीत मी नसग्नल्स कोअरमध्ये होतो. इलेलरॉनिलसची थोडीर्फार ओळख होती. मी
इलेलरॉनिक वस्तुंचे उत्पादि करायला सुरवात के ली. माझ्या सुदव
ै ािे माझा धंदा छाि चालु
आहे. आज ‘टिाका कॉपोरे शि’ ही कं पिी इलेलरॉनिक वस्तुंचे उत्पादि करर्ारी जगातील
प्रमुख कं पिी आहे. मी या कं पिीचा संस्थापक व मॅिेहजंग डायरे लटर आहे. माझ्या कं पिीत
अिेक जपािी सैिीक काम करतात.’

ऐकावे ते िवलच, र्फादरिा वाटले. पर् ओशो टिाकाचे काय काम असावे?
र्फादरिा प्रश्न पडला.

‘र्फादर! मी तुरुंगातूि सुटल्यापासुि तुम्हाला शोधायचा प्रयत्न करीत होतो. तुम्ही
या चचणचे प्रमुख आहात हे कळले. ही माझ्यातर्फे तुम्हाला छोरटशी भेट.’ असे म्हर्त ओशो
टिाकािे र्फादरच्या हातात एक पाकीट ठे वले.

‘हे काय आहे?’ र्फादरिे नवचारले.

‘र्फादर! तुमच्या चचणचे छप्पर आता जुिे झाले आहे. ते बदलले पाहीजे. यासाठी 1
लाख पौंडाची गरज आहे याची मला जार्ीव आहे. या पाकीटात 2 लाख पौंडाचा चचणच्या
िावािे काढलेला चेक आहे. तो आपर् नस्वकारावात. हे माझ्या कं पिीकडू ि तुमच्या चचणला
कदलेले डोिेशि आहे. खरे म्हर्जे ज्या जपािी सैनिकांचे प्रार् तुमच्यामुळे वाचले त्या
सवाांतर्फे हे डोिेशि आहे. आता या पुढे दर वर्ी टिाका कॉपोरेशिकडू ि मेथॉनडस्ट चचणला
25 हजार पौंडाचा डोिेशिचा चेक ि चुकता येत राहील.’

त्यािंतर दोिच कदवसांिी र्फादर सॅम्युअल नबके ट यांचे निधि झाले. निधि समयी
टिाका कॉपोरे शिचा 2 लाख पौंडाचा चेक त्यांच्या हातात होता व त्यांच्या चेहर्े यावर
असीम समाधाि पसरले होते.

मेथॉनडस्ट चचणला तर िवे कोरे छप्पर नमळालेच पर् अजुिही टिाका
कॉपोरे शिकडू ि 25 हजार पौंडाचा डोिेशिचा चेक दर वर्ी ि चुकता मेथॉनडस्ट चचणला
येत असतो.

(जेफ्री आचणर यांच्या एका गाजलेल्या इं ग्लीश कथेचे स्वैर मराठी रुपांतर)
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नितीि पाटर्कर एम.बी.ए झाला व लगेचच त्याला पुण्याच्या ‘कालेकर
इं नजिीअरींग’ मध्ये ‘पचेस ऑर्फीसर’ म्हर्ुि िोकरी पर् नमळाली. कं पिी तशी छोटी होती.
पगार पर् त्यामािािे थोडा कमी होता. पर् ‘कालेकर इं नजिीअरींग’ ही ‘ग्रोइं ग’ कं पिी
होती. या कं पिीत आपल्याला भरपूर स्कोप नमळे ल असे नितीिला वाटले होते. अथाणत
नितीिचा हा अंदाज काही र्फारसा चुकीचा िव्हता.

नितीि एका मध्यमवगीय कु टुंबातूि आलेला! त्याचे आई वडील दोघेही सरकारी
कमणचारी होते. नितीि त्यांचा एकु लता एक मुलगा! त्याला एक धाकटी बहीर् आहे. नितीि
पनहल्यापासुि हुशारच होता. शाळे त त्याचा िंबर िेहमी पनहल्या पाचात असे. पुढे तो
इं नजिीअरींगला गेला. इं नजिीअर झाल्यावर पुढे नशकायचे म्हर्ुि त्यािे एम. बी.ए. के ले व
कालेकर इं नजिीअरींगमध्ये लागला. त्याची मटेररअल्स नवभागात िेमर्ूक करण्यात आली.
कं पिीच्या दृष्टीिे हे एक महत्वाचे नडपाटणमेन्ट होते. कारर् कं पिीला लागर्ारे रॉ मटेरीयल
तसेच कर्फिीश्ड व सेमी कर्फनिश्ड कॉम्पोिन्टस ‘प्रोलयुअर’ करण्याचे महत्वाचे काम हे
नडपाटणमेन्ट करायचे. या रठकार्ी नितीिचा कं पिीचे सप्लायसण, व्हेन्डॉसण, कॉन्रॅलटसण, सब
कॉन्रॅलटसण यांचे बरोबर संबंध येऊ लागला. नितीि मुळात हुशार असल्यािे त्यािे तीि

महीन्यातच आपल्या कामात प्रावीण्य नमळवले. नितीिच्या या िा त्या कारर्ािे कं पिीचे
चेअरमि व मॅिेजींग डायरे लटर कालेकर साहेब यांचेबरोब गाठी भेटी होऊ लागल्या.
कालेकर साहेबांचे नितीिवर खास लक्ष होते. कारर् तो कं पिीतला पहीला एम.बी.ए.
होता. कालेकरांिा नितीिबरोबर चचाण करर्े र्फार आवडायचे. कारर् कालेकर वयाच्या
पंन्नाशीत होते तर नितीि ‘फ्रेश यंग ललड’ होता. त्यांिा नितीिचे नवचार ऐकर्े आवडायचे.

नितीिला िोकरीला लागुि नति महीिे झाले होते. कं पिीचे एक सप्लायर
नितीिला भेटले व सांगु लागले, ‘ माझा माल कं पिीिे ररजेलट के ला आहे. कारर् अगदी
ककरकोळ आहे. आपर् जर मदत के लीत तर माझे मटेरीअल पास होईल.’ अथाणत अशा प्रकारे
मदत करर्े हे कं पिीच्या निती-नियमांच्या बाहेर आहे याची नितीिला कल्पिा होती.
त्यामुळे नितीििे त्या सप्लायरला टाळले.

दोि कदवसांिी नितीिला एका र्फंलशिचे आमंत्रर् आले. पुण्यातील एका प्रसीद्ध
र्फाइव्ह स्टार हॉटेलमध्ये ते र्फंलशि होते. नितीिला आग्रहाचे बोलावर्े होते. नितीि कधी
र्फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये गेला िव्हता. त्याला अशा प्रकारच्या हॉटेलनवर्यी र्फार कु तुहल
होते. तेथे त्याला ज्यांचा माल ररजेलट झाला होता ते सप्लायर भेटले. खरे म्हर्जे हे र्फंलशि
त्यांिीच ऍरे न्ज के ले होते. र्फंलशिला र्फार मार्से िव्हती, दहा बारा मार्सेच असतील.
त्या सप्लायरिे नितीिचा खास पाहुर्चार के ला. त्याला उं ची उं ची नडशेस खायला
घातल्या. स्कॉच नव्हस्की ऑर्फर के ली. निघतािा तो सप्लायर नितीिला ‘जरा माझ्या

ररजेलट झालेल्या मटेरीयलकडे बघा!’ असे नविवर्ीच्या सुरात व अत्यंत िम्रपर्े म्हर्ाला.
दुसर्या कदवशी त्या सप्लायरचे मटेररयल पास झाले.

त्यािंतर नितीिच्या अशाच दोि तीि र्फाइव्ह स्टार पाट्याण झाल्या. ज्या
सप्लायसणिी या पाट्याण ऍरें ज के ल्या होत्या त्यांची कामे भराभर झाली.

तीि महीिे झाले व एके कदवशी कालेकर साहेबांिी नितीिला बोलावले व म्हर्ाले,
‘नितीि! मी तुझ्या कामावर खुश आहे. मी तुला प्रमोशि द्यायचे ठरवले आहे. आजपासुि
तु ‘नसिीयर पचेस ऑर्फीसर’ झाला आहेस. तुझ्या पगारात पर् चांगली वाढ झाली आहे!’
नितीि त्यामुळे खुश झाला.

त्यािंतर एक वर्ाणच्या आतच नितीि अनसस्टंट पचेस मॅिज
े र, त्यािंतर डेप्युटी
पचेस मॅिेजर, तर तीि वर्ाांच्या आतच तो ‘पचेस मॅिेजर’ बिला. वयाच्या नतशीच्या
आतच नितीििे ही प्रगती के ली.
पर् प्रमोशन्स नमळत असतािा नितीिच्या र्फाइव्ह स्टार हॉटेल ककं वा पुण्यातल्या
मोठ्या हॉटेलमधील पाटीमध्ये वाढ होत होती. आठवड्यातुि तीि चारवेळा तरी अशा
पाट्याण असायच्याच. नितीिला आता जॉिी वॉकर, रे ड लेबल ककं वा नशवाज ररगल नशवाय
दुसरी कोठली नव्हस्की आवडेिाशी झाली होती. यामध्ये आता अजूि एका गोष्टीची भर
पडली. त्याला अिेक ‘कॉस्टली नगफ्ट्स’ नमळू लागल्या. या प्रेमािे कदलेल्या नगफ्ट्स होत्या.

त्याला िाही कसे म्हर्ायचे? यामध्ये इस्त्रीपासुि महागड्या रट. व्ही. सेटपयांतच्या नगफ्ट्स
होत्या. नितीिचे घर अशा या ‘कॉस्टली नगफ्टस’ िे भरूि गेले होते. जे सप्लायर अशा
ररतीिे नितीिची ‘काळजी’ घेत त्यांची कामे भराभर होत असत. त्यांचा माल कधी ररजेलट
होत िसे. त्यांची पेमेन्टस वेळेच्या आधीच निघत असत. त्यांची ‘ऑडणर’ सतत वाढतच असे.
जे सप्लायसण नितीिची अशा प्रकारे काळजी घेत िसत त्यांच्या कामात अिेक अडथळे येत
असत.

नितीिच्या राहर्ीमािात पर् आता बराच र्फरक पडला होता. पूवी त्याचे कपडे
अगदी साधे असायचे. आता त्याचे कपडे महाग, ब्रँडेड व पॉश असु लागले होते. आधी तो
बसिे कं पिीत यायचा. मग त्याच्याकडे बाईक आली व िंतर मारुती ऑल्टो आली. आता
त्यािे होन्डा नसव्हीक गाडी बुक के ल्याची वंदता होती. आधी त्याच्या वडलांचा वि
नबएचके फ्लॅट अगदी साधा होता. आता नितीििे तो ररिोव्हेट करूि पॉश करूि टाकला
होता. इतके च िव्हे तर बेडरूमला एसी सुद्धा बसवला होता. (सप्लायरची कृ पा) आता
त्यािे पॉश लोकॅ नलटीत दोि नबएचके चा फ्लॅट बूक के ला होता.

पचेस मॅिेजर झाल्यावर नितीििे सरळ ‘कट’ मागायला सुरवात के ली. अथाणत
नितीि हुशार होता. हे काम परस्पर ि करता आपल्या नडपाटणमेन्टचा प्युि रामु व ललाकण
िंदि याच्यामार्फणत करत होता. हे दोघे सप्लायसणकडे नितीिच्या मागण्या मांडायचे काम
करायचे. नितीिला जो ‘कट’ नमळायचा त्यातील कांही नहस्सा तो या दोघांिा तसेच या

कामाशी संबंधीत असलेल्या इतर कमणचार्यांिा पर् द्यायचा. त्यामुळे ‘तेरी भी चूप. मेरी
भी चूप’ या नियमाप्रमार्े हे काम नबिबोभाट चालायचे.

कालेकर इं नजिीअरींगचे आता मोठ्या प्रमार्ावर एलसपान्शि करण्यात येर्ार
होते. कं पिीला आता त्यांचे प्रॉडलशि दुप्पट कारायचे होते. त्या साठी र्फार मोठ्या
प्रमार्ावर रॉ मटेरीयलची जरूरी भासर्ार होती. यासाठी सप्लायरबरोबर ठरावीक
मुदतीचे ‘रे ट कॉन्रॅलट’ करण्याची कल्पिा कं पिीिे राबवायचे ठरवले. त्यासाठी सवण प्रमुख
वतणमािपत्रातुि जाहीरात देऊि कोटेशन्स मागवण्यात आली. या कोटेशन्सची ‘स्क्रुटीिी’
करूि ‘शॉटण नलस्टेड पाटीज’ ची नलस्ट बिवण्याचे महत्वाचे काम नितीिकडे आले. त्यािे
हे काम चोख के ले व तीि पाटीज शॉटण नलस्ट के ल्या. त्यातील दोि पाटीजचे रे ट्स जरा
जास्त होते, तसेच त्यांच्या ‘टम्सण व कं डीशन्स’ कालेकर कं पिीला र्फारशा सुट करर्ार्या
िव्हत्या. नतसर्या पाटीचे रे ट बरे च कमी होते व त्यांच्या ‘टम्सण व कं डीशन्स’ पर् कं पिीला
सुट करर्ार्या होत्या. पर् यात एक अडचर् होती. यातील पनहल्या दोि सप्लायसणिी
आधीच नितीिला मॅिेज करायला सुरवात के ली होती. र्फाइव्ह स्टार हॉटेलधे पाटी देऊि
झाल्या होत्या. कॉस्टली नगफ्टस नितीिच्या घरी पोचवण्यात आल्या होत्या. तसेच
नितीिला हवा असलेला ‘कट’ देण्याची पर् तयारी दाखवली होती. पर् नतसरी पाटी मात्र
नवनचत्र निघाली. नितीिला भेटण्याचे साधे सौजन्य सुद्धा दाखवले िाही तर इतर गोष्टी
दूरच. त्यामुळे नितीिचा ओढा पनहल्या दोि पाटींकडेच होता. दोघांचेही कोटेशन्स मंजूर
करूि दोघांिाही नबझिेस द्यायचा नितीिचा प्लॅि होता. नतसर्या पाटीचे कोटेशि त्यािे
गुंडाळू िच ठे वले होते.

अचािक कालेकर साहेबांचा र्फोि आला व त्यांिी नितीिला ताबडतोब भेटायला
बोलावले. आज कालेकर साहेबांचा मुड कांही ठीक कदसत िव्हता. एरवी कालेकर साहेब
नितीिला, ‘तुला वेळ आहे का?’ असे नवचारत. नितीि कामात असेल तर, ‘के व्हा कफ्र होर्ार
आहेस?’ असे नवचारत व त्याप्रमार्े भेटीची वेळ ठरवत. पर् आज मामला कु छ औरही था!
त्यांच्या आवाजात एकप्रकारची हुकु मत होती. नितीि कालेकर साहेबांिा भेटायला जातािा
िेहमीच त्यांिा ‘इम्प्रेस’ करण्यासाठी काहीतरी माल-मसाला बरोबर िेत असे. पर् त्याला
अशा प्रकारचा माल-मसाला गोळा करायला वेळ िव्हता. तरी पर् कालेकर साहेबांिा
इम्प्रेस करायला उपयोगी पडतील असे दोि चार कागद त्यािे घाईघाईिे गोळा के ले व
साहेबांिा भेटायला गेला.
नितीििे तोंड उघडण्याआधीच कालेकर साहेब म्हर्ाले, ‘मी तुला चहा प्यायला
बोलावले आहे. आधी चहा घेऊया!’ नितीिला साहेबांचे बोलर्े थोडे खटकले. चहा नपऊि
झाल्यावर कालेकर साहेब म्हर्ाले, ‘हे तु ऐकावेस असे मला वाटते!’ असे म्हर्ुि त्यांिी
टेबलावरचा टेप रे कॉडणर सुरु के ला.

टेप रे कॉडणरमधूि दोि मार्सांचा आवाज ऐकु येत होता. त्यातील एक आवाज
कालेकरांचा होता. दुसरे दोि आवाज अिोळखी होते.
‘सर आमचे कोटेशि सवाणत कमी ककं मतीचे आहे. आम्ही मालाची गॅरंटी पर् कदली
आहे. आम्ही कोर्ाला माल सप्लाय करतो याची नलस्ट पर् कदलेली आहे. तुम्ही त्यांचेकडू ि
आमची नवश्वासाहणता तपासुि पाहु शकता. तसेच आमच्या टम्सण व कं डीशि आपल्या
कं पिीसाठी खूपच र्फेवरे बल आहेत!’ एक मार्ूस सांगत होता.

‘मग प्रॉललेम काय आहे?’ कालेकर साहेबांिी नवचारले
मध्ये थोडा पॉज होता मग दुसर्या मार्साचे काहीसे चाचरत बोलर्े ऐकु येत होते,
‘त्याचे काय आहे सर, गेली ककत्येक वर्े आम्ही या धंद्यात आहोत. आम्हाला प्रत्येक रठकार्ी
काहीतरी ‘कट’ द्यावा लागतो. आम्ही 10 टलयापयांत ‘कट’ देतो. पर् तुमचे पचेस मॅिेजर
तर 25 टक्के कट मागत आहेत. आम्ही जर एवढा कट कदला तर या रेटमध्ये तुम्हाला माल
पुरवर्े आम्हाला कसे शलय होईल?’ तो दुसरा मार्ूस म्हर्ाला
‘ठीक आहे, मी बघतो!’ कालेकर साहेबांचा आवाज होता
हे ऐकु ि नितीि सदणच झाला होता. तो काहीतरी बोलर्ार येवढ्यात कालेकर
साहेबांिी त्याला हातािे थांबायची खूर् के ली व इं टरकॉमवर, ‘रामुला आत पाठवा’ म्हर्ुि
सांगीतले. थोड्याच वेळात रामू एक भले मोठे इन्वेलप घेऊि आत आला. रामुला बघूि
नितीिला घामच र्फुटला. कालोकर साहेबांिी ते इन्वेलप उघडले म्हर्ाले, ‘यात बरे च
इं टरे स्टींग र्फोटो आहेत! बघ!’ म्हर्ुि त्यांिी ते र्फोटो नितीिसमोर टाकले. नितीि ज्या ज्या
र्फाईव्हस्टार हॉटेलमधील पाट्याांिा गेला होता त्या सवण पारट्यांचे ते र्फोटो होते. ‘हा र्फोटो
बघ! हा र्फार इं टरे स्टींग आहे!’ कालेकर साहेब म्हर्ाले. तो नितीिचा एका मोठ्या
गेटसमोरचा र्फोटो होता. ‘तु कं पिीच्या कामासाठी बाहेर जातोस व रे स खेळायला
रे सकोसणवर जातोस त्याचा हा र्फोटो आहे!’ ते र्फोटो बघुि तर नितीि उडालाच. ‘हे र्फोटो
रामुिे काढले आहेत. तो माझा स्पाय म्हर्ुि तुझ्या नडपाटणमेन्टमध्ये काम करत होता! थँक
यु रामु!’ कालेकर साहेब म्हर्ाले.
नितीिचा चेहरे ा काळा रठक्कर पडला होता. ‘तुला मानहत्ये की मी तुला वारं वार
प्रमोशन्स का देत होतो?’ कालेकर साहेबांिी नवचारले. नितीि काहीतरी उत्तर देर्ार

तेवढ्यात तेच म्हर्ाले, ‘तु एका मध्यमवगीय कु टुंबातूि आला आहेस. आई वडीलांचा
एकु लता एक आहेस. तुझ्यावर त्यांची तसेच तुझ्या लहाि बहीर्ीची जबाबदारी आहे. मी
सुद्धा तुझ्यासारखाच मध्यमवगीय कु टुंबातूि आलो आहे. जेव्हा तुझ्यानवर्यी तक्रारी येऊ
लागल्या तेव्हा मला वाटले की तुला पगार पुरत िसेल. म्हर्ुि मी तुला प्रमोशि देऊि तुझा
पगार वाढवत गेलो. पर् तुझी हाव काही संपि
े ा! तुझी हाव कदवसेंकदवस वाढतच चालली.
इतके च िव्हे तर माझ्या कं पिीत प्रामानर्कपर्े काम करर्ार्या काही कमणचार्यांिा पर् तु
नबघडवलेस. त्यामुळे मी तुला ताबडतोब िोकरीवरूि काढु ि टाकत आहे. एरवी मी तुझा
राजीिामा मागण्याचे सौजन्य दाखवले असते. पर् तुझा अपराध एवढा गंभीर आहे की
तुझी हकालपट्टी करर्ेच योग्य. हा घे त्याचा मेमो. मी तुला र्फक्त अधाण तास वेळ देतो आहे.
तुझ्या के बीिमध्ये तुझे जे काही पसणिल सामाि असेल ते घेऊि ताबडतोब चालु लाग. तु
जर अधाण तासपेक्षा जास्त वेळ कं पिीत कदसलास तर नसलयुरीटी गाडणसतर्फे तुला हाकु ि
देण्यात येईल. तुझे जे काही ड्युज आहेत ते तुला उद्या सकाळी र्फॅलटरी गेटवर नमळतील.
यापुढे तु र्फॅलटरी गेटच्या आसपास कु ठे कदसलास ककं वा 50 र्फुटांच्या आत जरी कदसलास
तरी तुला अटक करूि पोनलसांच्या तालयात देण्यात येईल!’
कालेकर साहेबांिी इं टरकॉम करताच दोि नसलयुरीटी गाडणस नसलयुररटी
इन्चाजणसकट हजर झाले. नितीि बाहेर पडला त्या आधीच नितीिची हकालपट्टी झाल्याची
बातमी आख्या कं पिीत वेगािे पसरली होती.
यािंतर नितीिचे काय झाले काही कळले िाही. एवढे कळले की नितीिचे लग्न
ठरले होते, साखरपुडा झाला होता पर् ते लग्न मोडले. आई वडीलांिी तर नितीिचे िांवच
टाकले आहे. िंतर कळले की नितीििे एक दोि रठकार्ी िेकर्या के ल्या पर् त्याचे ‘कालेकर
इं नजिीअरींग’ मधले कतृणत्व पोचले व त्याच्या या िेकर्या पर् गेल्या. मग त्यािे काही

नबझिेस करण्याचा प्रयत्न के ला पर् तेथे पर् मार खाल्ला. आता तो भर्ंगासारखा कोठे तरी
भटकत असतो. अती लोभाच्या हव्यासापायी नितीििे कारर् िसतािा आपल्या करीअरचे
वाटोळे करूि घेतले.
यावरूि एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे. गुन्हा, मग तो लहाि असो की मोठा
असो, के व्हा िा के व्हातरी उघडकीला येतच असतो. के व्हा वा के व्हातरी पापाचा घडा हा
भरतच असतो. प्रत्येक गुन्ह्याला नशक्षा ही असतेच असते व ती ‘याची देही, याची डोळा’
भोगायची असते. गुन्ह्याला दोि प्रकारची नशक्षा असते ‘इि कॅ श’ व ‘इि काईंड’
‘इि कॅ श’ नशक्षा म्हर्जे कोटाणत खटला वगैरे चालुि नमळर्ारी नशक्षा. ही नशक्षा
ककरकोळ दंड भरण्यापासुि ते जन्मठे पप
े यांत तर काहीवेळा र्फाशीची पर् असते. पर् या
नशक्षा सुसह्य असतात.
‘इि काईंड’ नशक्षा मात्र र्फार भयंकर असते. यामुळे मार्साचे जीवि उध्वस्त होऊ
शकते. नितीिला जी नशक्षा नमळाली ती ‘इि काईंड’ प्रकारची आहे.

त्यामुळे कोर्ताही गुन्हा करतािा प्रत्येकािे सावध असावे. के व्हा िा के व्हातरी
आपल्याला या गुन्ह्याची नशक्षा नमळर्ार आहे याची जार्ीव ठे वावी. ही नशक्षा शलयतो
‘इि कॅ श’ असावी ‘इि काईंड’ असु िये याची काळजी प्रत्येकािे घ्यावी.

अथाणत काय करायचे हे तुमचे तुम्ही ठरवायचे! कारर् हे तुमचे आयुष्य आहे िाही
कां?

-25Walk, don't run! चाला, पळु िका

अमेररके तील पेिनसलव्हॅनिया नवद्यापीठाच्या IV League नवद्यालयाच्या 2012
सालच्या पदवीदािप्रसंगी निपुर् मेहता यांिी के लेलं हे भार्र्. निपुर् हा Service
Space ORG या स्वयंसेवी संस्थेचा संस्थापक आहे. तंत्रज्ञाि, अथणशास्त्र आनर्
स्वयंसेवकता अशा मुद्दय़ांवर ही संस्था काम करीत असते. पदवीदाि समारं भासाठी इतका
अिवट प्रमुख पाहुर्ा पनहल्यांदाच बोलावला गेला.

त्याच्या बर्याचशा गाजलेल्या

भार्र्ाचा हा स्वैर अिुवाद आहे.

‘‘नप्रय नमत्रांिो..

तुमच्यासमोर आज बोलतािा मला खूप आिंद होतोय.
मी तुम्हाला माझीच कथा सांगतो..
2005 साली माझं लग्न झालं. इतरांसारखं मधुचंद्र वगैरे िेहमीचंच थंड हवेच्या
रठकार्ी जार्ं असं काही करायचं िाही, असं आमचं मत होतं. मी आनर् माझ्या बायकोिं
ठरवलं. आपर् पुढचे तीि मनहिे र्फक्त चालत प्रवास करायचा. हे जमर्ार का आपल्याला?
सवाणगांिी नवचार के ला. दोघांचाही होकार आला. अडचर्ी तर होत्याच. ताजा संसार

होता. पैसे अथाणतच िव्हते. ते उभे करण्यासाठी आमच्याकडच्या सवण वस्तू आम्ही नवकल्या.
त्यातूि भारतात जायचा आनर् यायचा खचण निघाला. ठरवलं की मोजके च पैसे बरोबर
ठे वायचे. कदवसाला ककती खचण करायचे? तर र्फक्त एक डॉलर- म्हर्जे तेव्हाचे ४५/४६
रुपये. यात जे परवडेल तेच खायचं. जमेल नतथेच राहायचं. त्यापेक्षा एक पैही अनधक खचण
करायची िाही, असा निधाणर के ला. आम्ही लक्ष्य ठे वलं एक हजार ककलोमीटर चालण्याचं.
गांधी आश्रमात जाऊि डोकं ठे वलं. गांधी आश्रमच का? तर त्या मार्साला चालण्याचं
महत्त्व कळलं होतं म्हर्ुि. आनर् सरळ दनक्षर्ेकडे चालायला सुरुवात के ली. पुढचे तीि
मनहिे आम्ही र्फक्त चालतच होतो. काय नशकवलं या तीि मनहन्यांिी?

‘Walk’मधला W: Witness. (Witness)

तुम्ही जेव्हा चालत असता तेव्हा तुम्हाला खूप खूप गोष्टी कदसत असतात.
मोटारीतूि जाता तेव्हा डोळय़ांपुढे 40 अंशांचा कोि असतो. पर् जेव्हा चालता तेव्हा
डोळय़ाला कें द्रभागी ठे वुि 180 अंश कोिातूि तुम्हाला पररसर कदसत असतो. त्यामुळे खूप
गोष्टी िव्यािे कळल्या. रोजच्या सूयोदयाचं वा सूयाणस्ताचं आकाश. त्या वेळी कदसर्ारी
बगळय़ांची रांग. संध्याकाळी त्या वेळी नजथे असू नतथल्या टपरीवर कटटंग चहा पीत हे
सगळं बघर्ं. के वळ स्वगीय. तेव्हा जार्वलं. र्फेसबुकवर फ्रेंड वाढवत िेण्यापेक्षा अशा
खऱ्याखुऱ्या अिुभवांिा, नमत्रांिा सामोरं जार्ं हे जास्त आिंददायी असतं. आर्खी एक
गोष्ट जार्वली. ती म्हर्जे वेगामुळे मार्सा-मार्सामधली दरी वाढतच जाते. चालण्यामुळे
ती सहजपर्े बुजवली जाते. चालता चालता जे कदसतं, ते पाहूि आपर् ककती सहज काय

काय नशकू शकतो. आम्हा दोघांिाही जार्वलं आपर् आपल्या गरजा एरवीच्या आयुष्यात
ककती वाढवूि ठे वल्या आहेत ते. आनर् दुसरं म्हर्जे चालण्यामुळे अतीच्या हव्यासाला आळा
बसतो. आम्हाला एक शेतकरी सहजपर्े म्हर्ाला.. अहो तुम्ही हे नमळवलं ते नमळवलं
म्हर्ता.. पर् सूयाणला देतो त्यापेक्षा अनधक प्रकाश द्यायला तुम्ही भाग पाडू शकत िाही,
चांदण्याला अनधक बरस म्हर्ुि सांगू शकत िाही आनर् ढगांमधलं पार्ी वाटतं म्हर्ुि
अनधक ओतायला लावू शकत िाही. काही गोष्टी आहेत नततलयाच स्वीकारायच्या असतात
आनर् जगायचं असतं.
हा के वढा मोठा धडा आम्हाला चालण्यािं नशकवला.

‘Walk’मधला a: अॅलसेप्ट. (Accept)

आपर् जेव्हा चालत असतो तेव्हा नवश्वाच्या या प्रचंड पसाऱ्यात एक टटंबही िसतो.
आम्ही भर उन्हात चाललो, पावसात चाललो. उन्हात वाटायचं कधी एकदा सावली येत्ये,
पावसात आडोशाची आस असायची. कधी ती सावली यायची वा आडोसा नमळायचा.
बऱ्याचदा िाहीही. पर् िाही नमळाला तो म्हर्ुि वाईट िाही वाटायचं. एकदा आम्हाला
पाटी कदसली, इथे मोर्फत मुक्काम करू कदला जाईल म्हर्ुि. आम्ही दोघेही आिंदि
ू गेलो.
त्या घरात नशरलो. चांगला मोठा वाडाच होता. अिेक खोल्यांचा. आत गेल्यावर आतल्यािं
नवचारलं. आमच्या देवळात आलात का? देवळात येर्ाऱ्यांिाच र्फुकट राहता येत.ं
वास्तनवक हो, त्यासाठीच आलोय, असं सांगि
ू आम्हाला वेळ मारूि िेता आली असती.
पर् आम्ही तसं के लं िाही. सांनगतलं- देवळासाठी म्हर्ुि आलेलो िाही. हे ऐकल्यावर

त्यांिी आम्हाला खोली कदली िाही. पर् रात्र होती म्हर्ुि दया दाखवली. काय? तर मला
पुरुर्ांच्या स्वच्छतागृहाबाहेर आनर् बायकोला मनहलांच्या.. रात्र घालवायची परवािगी
कदली. आम्ही झोपलो तसेच. उपाशी. कारर् देवळात िाही म्हर्ुि प्रसादाचं जेवर् िाही.
एक साधी थाप मारूि आमचा प्रश्न नमटवता आला असता. पर् आम्ही तसं के लं िाही.
आम्ही समोर आलेली पररनस्थती स्वीकारली. हे आम्हाला चालण्यािं नशकवलं.

‘Walk’मधला L: लव्ह. (Love)

चालतािा आपर् आसपासच्या पररसराशी िकळतपर्े तादात्म्य पावत असतो.
आसपासचा निसगण आपल्याला खूप नशकवत जातो. र्फुकट. त्या बदल्यात तो काहीही मागत
िाही. हल्ली सगळय़ांचा समज असतो आपल्याकडे भरपूर काही जमल्यानशवाय देताच
येर्ार िाही. पर् हे भरपूर जमवता जमवताच इतकी दमछाक होते की द्यायची जार्ीवच
मागे पडते. आनर् हे भरपूर म्हर्जे ककती, हे तरी कु ठे िक्की करता येत?
ं या चालण्यात
त्यामुळे आयुष्यातील सगळय़ात मोठा धडा नमळाला. तो म्हर्जे ज्याच्याकडे काहीही िाही
असं वाटत असतं तोच बरं च काही देत असतो. ज्याच्याकडे बरं च काही आहे,
त्याच्याहीपेक्षा. शहरात आमच्याकडे बघूि अिेकांिा प्रश्न पडायचा. हे असं का करतायत?
पर् गावात बरोबर त्याच्या उलट. नतथे उत्सुकता असायची.. अरे तुम्ही आमच्या गावातले
वाटत िाही, कोर् कु ठचे आहात, असे प्रश्न असायचे.. भाकरतुकडा पुढे के ला जायचा. मुद्दा
हा की तुम्ही कोर्, ककती मोठे आहात त्यावर तुमचं कसं स्वागत करायचं ही शहरी पद्धत
गावात िाही. मार्सं मुक्तपर्ािं एकमेकांचं स्वागत करतात. ते पानहल्यावर जार्वतं ते

हेच की खऱ्या दातृत्वासाठी खूप काही असावं लागतं हा समजच मुळात चुकीचा आहे. तो
आमच्या मिातूि दूर झाला के वळ चालण्यामुळे.

'Walk’मधला K: िो युवरसेल्र्फ. (Know yourself)

तळय़ातल्या पाण्याचा तळ पाहायचा असेल तर पार्ी शांत व्हावं लागतं. मिाचंही
तसंच आहे. चालतािा काही काळािंतर आपल्या मिाला अशी शांत उसंत नमळते. आत
डोकावूि बघण्यासाठी. आपली दोि मिं असतात. एकाला र्फक्त प्रगती हवी असते. सरळ
उं च जार्ारी. दुसऱ्याला आडवंही वाढायचं असतं. रोजच्या स्पधेच्या युगात आपर् या
दुसऱ्याकडे लक्षच देत िाही. नियनमतपर्े चालायची सवय लावुि घेतली तर या दुसऱ्या
मिाकडे लक्ष देता येत.ं त्याचं म्हर्र्ं ऐकता येत.ं त्याचंही ऐकायची सवय लागली की वाढ
पररपूर्ण व्हायला लागते. आपर् आपल्याला कळू लागतो.

तेव्हा नमत्रांिो महानवद्यालयाच्या प्रांगर्ातूि जगण्याच्या हमरस्त्यावर प्रवेश
कराल तेव्हा लक्षात ठे वा की के वळ वेग म्हर्जेच सवणस्व िव्हे. पदवीदािाच्या आजच्या
क्षर्ी असं काही ऐकर्ं तुम्हाला नवनचत्र वाटेल. वाटू द्या. पर् तुमच्या प्रवासातला एखादा
टप्पा तरी त्यामुळे उजळू ि निघेल अशी मला आशा आहे आनर् मला तेवढंही पुरे आहे.

थोडलयांत Walk म्हर्जे िुसते चालर्े िव्हे. तर ते म्हर्जे प्रत्यक्ष अिुभव,
(Witness), तो नस्वकारायची तयारी (Acceptance),

प्रेम (Love) व स्वतःला

ओळखर्े (Know Yourself) याचे सुरेख कॉम्बीिेशि आहे.

म्हर्ुिच थोरांिी सांगीतले आहे ' Walk DON'T Run ' चाला, पळु िका.

तुमच्यातील ककतीजर् चालत असतात व ककती जर् पळत असतात?

(मला श्री. अनजत गद्रे यांिी हे भार्र् ई-मेलवर पाठवले. मला ते आवडले व भावले
म्हर्ुि मी हे आपल्याबरोबर शेअर करीत आहे. ईतकी सुरेख मेल पाठवल्याबद्दल श्री.
अनजत गद्रे यांचे शतशः आभार.)
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रॉबटणचा जन्म इं ग्लंडमध्ये, लंडिजवळ असलेल्या एका छोट्या शहरात झाला.
आईवडीलांचा तो एकु लता एक! त्या शहरात लेलॅन्ड कं पिीचा मोटारी बिवण्याचा एक
कारखािा होता. रॉबटणचे वडील त्या कारखान्यात कामगार म्हर्ुि काम करत होते.
गाडीची चाके कर्फट करर्े हे त्यांचे काम होते. त्याआधी ते ‘नब्ररटश आमीत’ होते. त्यांिी
दुसर्या महायुद्धात भाग घेतला होता. युरोपमधील अिेक देशांच्या आघाड्यांवर ते लढले
होते. बंदक
ु ीची गोळी उजव्या पायात घुसल्यािे ते थोडेसे लंगडत चालत असत. दुसरे
महायुद्ध संपल्यावर त्यांिी निवृत्ती नस्वकारली व लेलॅन्ड कं पिीत कामाला लागले. त्यांिा
चांगले निवृत्तीवेति म्हर्जे पेन्शि नमळत होते. लेलॅन्ड कं पिीत पर् चांगला पगार नमळत
होता. शहरात त्यांिी स्वतःचे एक छोटेसे टु मदार घर पर् बांधले होते. थोडलयात त्यांचे
चांगले सुखी कु टुंब होते. रॉबटणची पर् वनडलांसारखीच लेलॅन्ड कं पिीत काम करण्याची
ईच्छा होती. त्याला ठाऊक होते की त्या शहरातील मुलांिा शालेय नशक्षर् संपल्यावर
लेलॅन्ड कं पिीत लगेच िोकरी लागते. 17 व्या-18व्या वर्ीच या मुलांिा चांगले पैसे नमळू
लागतात व ते रुबाबात गावात कर्फरू लागतात. त्यामुळे आपले शालेय नशक्षर् के व्हा पुरे
होते व के व्हा आपर् लॅलॅन्ड कं पिीत िोकरीला लागतो असे रॉबटणला झाले होते.

पर् रॉबटणच्या या नवचारांिा मात्र त्याच्या वनडलांचा सक्त नवरोध होता. त्यांचे
म्हर्र्े होते की रॉबटणिे पुढे नशकावे ककं वा दुसर्या कामाचा अिुभव घ्यावा. यावरूि रॉबटणचे
त्याच्या वनडलांशी िेहमी खटके उडत असत, वादावादी होत असे. मग रॉबटणच्या आईला
मध्यस्ती करावी लागत असे. एवढा प्रकार सोडला तर कु टुंबातील वातावरर् िेहमी शांत
व खेळीमेळीचे असे.

रॉबटणचे शालेय नशक्षर् संपले. त्यािे लेलॅन्ड कं पिीत अजण के ला व त्याला इं टव्हयुणचा
कॉल पर् आला. इं टव्हयुणच्या आदल्या कदवशी रॉबटणचे वडील त्याला म्हर्ाले, ‘तु कं पिीत
अजण के ल्याचे व उद्या तुझा इं न्टव्हयुण असल्याचे मला आजच कळाले. माझे साहेबच इन्टव्हुण
घेर्ार आहेत. त्यांिा मी तुला इन्टव्हुणमध्ये िापास करायला सांगीतले आहे.’

हे ऐकु ि रॉबटण चांगलाच खवळला. हाती-तोंडी आलेली िोकरी वनडलांमुळे जार्ार
होती. त्या रात्री रॉबटणचे त्याच्या वडीलांशी जोरदार भांडर् झाले. वडील आपला हेका
साडायला काही तयार िव्हते. शेवटी आईिे मध्यस्ती के ली. ‘ तु जर एक वर्ण मी सांगीि
त्या रठकार्ी काम करायला तयार असशील तर मी तुला माझ्या कं पिीत काम करण्याची
परवािगी देईि.’ वडीलांिी सांगीतले. र्फक्त एकाच वर्ाणचा प्रश्न होता. रॉबटणिे आपल्या
वडीलांची अट मान्य के ली.

दुसर्या कदवशी रॉबटणच्या वनडलांिी किणल र्फॉलस यांच्या िांवािे नलहीलेले पत्र
रॉबटणच्या हातात ठे वले, ‘किणल र्फॉलस मला चांगले ओळखतात. वॉरमध्ये आम्ही एकाच

युिीटमध्ये होतो. ते माझे कमांडर होते. आता ते लंडिमधील ‘नि एम्बसी’ या हॉटेलमध्ये
काम करतात. तु लंडिला जाऊि त्यांिा भेट व हे पत्र दे. ते सांगतील तेथे तुला एक वर्ण
काम करावे लागेल.’

मोठ्या अनिच्छेिेच रॉबटण लंडिला आला. तो पनहल्यांदाच एवढ्या मोठ्या शहरात
येत होता. लंडिची भव्यता बघूि तो थोडासा गांगरूि गेला. पर् नि एम्बसी हॉटेल शोधूि
काढर्े मात्र त्याला अनजबात जड गेले िाही. कारर् ते लंडिमधले अत्यंत प्रनसद्ध असे
पंचतारांकीत हॉटेल होते. तो किणल र्फॉलसिा भेटला व वनडलांचे पत्र त्यांिा कदले. किणल
र्फॉलस तेथे जिरल मॅिेजर म्हर्ुि काम करत होते. किणल र्फॉलसिी त्याला लगेच बेलबॉय
म्हर्ुि िोकरीवर ठे वले. सकाळी 7 ते रात्री 7 त्याची ड्युटी असेल असे सांगीतले. हॉटेलच्या
बेसमेन्टमध्ये असलेल्या 8र्फूट बाय 8र्फूट व लाकडी पाटीशि असलेल्या खोलीत त्याची
रहाण्याची सोय के ली. खोलीत एक जुिाट पलंग होता. रॉबटणला ती खोली मुळीच आवडली
िाही. पर् कसेतरी एक वर्ण काढायचे व परत जायचे असे ठरवूिच रॉबटण आला होता. त्यािे
आल्या आल्या खोलीत एक कॅ लेन्डर लावले व आलेल्या कदवसावर खुर् के ली. आता तो रोज
कदवस संपल्यावर त्या कॅ लेन्डरवर खूर् करूि ककती कदवस राहीले हे मोजर्ार होता.

बेलबॉयचा जॉब तसा कठीर्च आहे हे थोड्याच कदवसात रॉबटणच्या लक्षात आले.
हॉटेलमध्ये आलेल्या गेस्टचे सामाि लॉबीमधूि रुमपयांत न्यायचे व रुममधुि लॉबीपयांत
आर्ायचे हे मुख्य काम होते. सामाि न्यायला रॉलीची व्यवस्था होती. पर् लोक पुष्कळ
जड जड सामाि आर्तात, भरपूर बॅगा घेऊि येतात हे रॉबटणिे पाहीले होते. तसेच ड्युटी

अवसणला तसा काही अथण िव्हता. कधी कधी रात्री 11 वाजेपयांत पर् काम करावे लागे.
शरीर िुसते आंबुि जात असे. खाण्या नपण्याच्या वेळाही धड िव्हत्या. त्यातुि अजुि एक
भािगड होती. बेलबॉयिा नमळालेली रटप मॅिज
े रकडे जमा करावी लागे. तो ही रटप हडप
करत असे. बेलबॉयला नमळालेली रटप मॅिज
े र हडप करतो हे काही रॉबटणला आवडले
िव्हते. एकदा रॉबटणला 10 पौंड रटप नमळाली. ती त्यािे मॅिेजरला कदली िाही म्हर्ुि
मॅिेजरचा भडका उडाला. मॅिेजरिे लगेच रॉबटणनवरुद्ध तक्रार के ली व किणल साहेबांिी
ताबडतोब रॉबटणला भेटायला बोलावले.

‘ तुझ्यानवरुद्ध गंभीर तक्रार आहे. तुला ताबडतोब िोकरीतूि काढु ि टाकावे अशी
नशर्फरस आहे. पर् तु वनडलांची अट पुर्ण करण्यासाठी आला आहेस. तुझ्याजागी दुसरा
कोर्ीही असता तरी मी त्याची हकालपट्टी के ली असती. उद्यापासुि तु ककचिमध्ये काम
करायचेस. ककचिा शेर्फ फ्रान्सीस हुशार मार्ुि असला तरी र्फार नवनचत्र मार्ुस आहे.
त्याच्या हाताखाली मार्से र्फार वेळ रटकत िाहीत. फ्रान्सीसिे जर तुझ्या नवरुद्ध तक्रार
के ली तर मग मात्र तुला ‘आऊट’ व्हावे लागेल.’ किणलसाहेबांिी सांगीतले.

रॉबटण सांगीतल्याप्रमार्े शेर्फ फ्रान्सीसला भेटायला गेला आनर् लगेचच त्याच्या
लक्षात आले की फ्रान्सीसकडे मार्से का रटकत िाहीत ते. फ्रान्सीसचा प्रचंड आरडा ओरडा
चालु होता. तो प्रत्येकाला झापडत होता. तोंडात सतत नशव्या असायच्या! अशा
मार्साखाली कोर् रटकर्ार? आपले कांही खरे िाही रॉबटणला वाटले. ‘काय पाहीजे तुला?’
फ्रान्सीसिे खेकसूि नवचारले.

‘ मला तुमच्याकडे कामाला पाठवले आहे!’ रॉबटणिे उत्तर कदले. ‘ तुला बटाटे धुता
येतात?’ फ्रान्सीसिे नवचारले. ‘ होय येतात!’ रॉबटणिे उत्तर कदले. मोठ्या अवजड बॅगा
उचलण्यापेक्षा बटाटे धुर्े बरे असा रॉबटणिे नवचार के ला. फ्रान्सीस त्याला बटाटा
सेलशिमध्ये घेऊि आला. तेथे बटाट्यांचा ढीग पडला होता. ‘ हे बटाटे गरम पाण्यात स्वच्छ
धुवायचे. जरा सुद्धा माती कदसता कामा िये कारर् हे बटाटे सरळ शेतावरूि येतात. जर
कामात हलगजीपर्ा झाला तर बघ!’ असा दम देऊि फ्रान्सीस निघूि गेला.

बटाटे धुण्याचे काम वाटते तेवढे सोपे िाही हे रॉबटणच्या लक्षात यायला वेळ लागला
िाही. बटाटे हे हॉटेलचे मुख्य अन्न होते. रोज शेकडो पाऊंड बटाटे येत होते. ते गरम पाण्यात
स्वच्छ धुवायचे. मग ते जवळच्या बॉयलरमध्ये अधणवट उकडले जात. मग त्या बटाट्याची
साले काढायचे काम मशीिवर व्हायचे. मग ते बटाटे नचरूि त्याच्या र्फोडी करायचे काम
मात्र हातािे चालायचे. चार कदवस रॉबटण िुसते बटाटे धुवत होता. घरी तो आईला
ककचिमध्ये मदत करत असतािा बटाटे धुऊि देत असे. पर् इथला प्रकारच वेगळा. बटाटे
धुऊि धुऊि रॉबटणच्या बोटाची सालतडी निघायची पाळी आली. पर् चार कदवसािंतर
एक छोटा अपघात झाला. बटाटे नचरर्ार्या मुलाचा हात सुरीिे कापला गेला. तो जखमी
झाला. त्याला लगेच हॉस्पीटलमध्ये पाठवण्यात आले. दुसर्या कोर्ाची तरी िेमर्ूक करर्े
आवश्यक होते. ‘ तुला बटाटे नचरता येतात?’ फ्रान्सीसिे रॉबटणला नवचारले. ‘ होय मी घरी
आईला बटाटे नचरूि देत असे!’ रॉबटण म्हर्ाला. ‘ ठीक आहे, मला एक बटाटा नचरूि
दाखव!’ हातातील सुरी रॉबटणकडे देत फ्रान्सीस म्हर्ाला. रॉबटणिे लगेच एक बटाटा नचरूि
व त्याच्या र्फोडी करूि दाखवल्या.

‘ ठीक आहे आजपासुि तु बटाटे नचरायचे काम कर!’ फ्रान्सीस म्हर्ाला.

बटाटे नचरण्याचे काम रॉबटणला र्फारच आवडले. रोज शोकडो पाऊंड बटाटे कापावे
लागत होते पर् रॉबटणची कांही तक्रार िव्हती. फ्रान्सीस पर् खुश कदसत होता. ‘ चल मी
तुला भाज्या कशा कापायच्या ते नशकवतो!’ एक कदवशी फ्रान्सीस खुर्ीत येऊि म्हर्ाला.
निरनिराळया सुर्या घेऊि निरनिराळया भाज्या कशा नचरायच्या हे फ्रान्सीसिे दाखवले.
रॉबटणिे ही कला पर् झटकि आत्मसात के ली. या भाज्यांचा उपयोग करूि खाण्याच्या
नडशेस कशा डेकोरे ट करायच्या हे पर् फ्रान्सीसिे नशकवले. लवकरच रॉबटण या कलेत पर्
पारं गत झाला. रॉबटणच्या लक्षात आले की फ्रान्सीस खरोखरच ग्रेट शेर्फ आहे. खर्या अथाणिे
कलाकार आहे. फ्रान्सीसिे उत्तम उत्तम नडशेस बिवायच्या व रॉबटणिे त्या सुरेख डेकोरे ट
करायच्या असा प्रकार सुरू झाला. लोकांिा तो र्फारच आवडला. कदवसें कदवस ‘नि एम्बसी
’ हॉटेलच्या रेस्टॉरं टची लोकप्रीयता वाढत चालली. लोकांची गदी होऊ लागली. लोक येऊि
लाईिीत उभे राहु लागले. अिेक वतणमाि पत्रांमधूि या नडशेसची वर्णिे करर्ारे लेख छापूि
येऊ लागले.

रॉबटणला आता कामाला लागुि 8 महीिे होत आले होते. एक दोिदा तो आपल्या
गांवी जाऊि आई वडीलांिा भेटूि आला होता. एकदा सहज पेपर चाळता चाळता रॉबटणची
िजर एका छोठ्या जाहीरातीवर पडली. फ्रान्समध्ये पॅररसजवळील एका छोट्या शहरात
एक फ्रेन्च रे स्टॉरं ट नवकायला काढले होते त्याची ती जाहीरात होती. हे हॉटेल एक फ्रेन्च
मनहला चालवत होती पर् आता नतचे वय झाल्यामूळे नतिे हे हॉटेल नवकायला काढले होते.

‘चल आपर् ते हॉटेल बघायला जाऊ!’ रॉबटण फ्रान्सीसला म्हर्ाला. ‘आनर् जाऊि काय
करायचे?’ फ्रान्सीसिे नवचारले. ‘जमल तर नवकत घेऊ’ रॉबटण म्हर्ाला. ‘आनर् ते
चालवर्ार कोर्?’ फ्रान्सीस म्हर्ाला. ‘आपर् दोघ, पाटणिरशीपमध्ये. तु ककचि
सांभाळायचेस व मी बाहेरचे बघर्ार!’ रॉबटण म्हर्ाला. ‘वेडा का खुळा. मी ही माझी
चांगली िोकरी कशासाठी सोडु ?’ फ्रान्सीस म्हर्ाला.
‘ठीक आहे! माझ्याबरोबर कर्फरायला म्हर्ुि तरी चल!’ रॉबटण म्हर्ाला. फ्रान्सीस
कसाबसा तयार झाला.

दोि दोि कदवसांची रजा टाकू ि दोघे पॅररसजवळील त्या शहरात पोचले.
प्रथमदशणिीच त्यांिा ते फ्रेन्च रे स्टॉरंट आवडले. ‘ जे लोक माझ्या रॅडीशिप्रमार्े रे स्टॉरं ट
चालवतील त्यांिाच मी ते नवकर्ार आहे’ मालककर्ीिे सांगीतले. ‘ ठीक आहे आम्ही 15
कदवस तुमचे हॉटेल भाड्यािे चालवतो. आम्हालाही अंदाज येईल की हे आम्हाला जमेल की
िाही व तुम्हालाही आमचा अंदाज येईल.’ रॉबटणिे सांगीतले. मालकीर्बाई कबूल झाल्या.
पर् फ्रान्सीस याला कबुल होत िव्हता.
‘ आपर् काय आयुष्यभर िोकरीच करायची काय?’ रॉबटण म्हर्ाला. ‘ हे रे स्टॉरंट
िाही चालले तर?’ फ्रान्सीस म्हर्ाला. ‘ हा एक प्रयोग आहे! यशस्वी झाला तर ठीकच
आहे. िाहीतर आपल्या िेकर्या आहेतच!’ रॉबटणिे सांगीतले.

दोघांिीही 15 कदवसांची रजा टाकली. यासाठी फ्रान्सीसला त्याच्या िसलेल्या
बायकोच्या आजीला आजारी पाडावे लागले. कारर् फ्रान्सीस अनववाहीत होता, त्याला

बायको िव्हती. तर रॉबटणला त्याच्या िसलेल्या आत्याला ‘हॉनस्पटलाईझ’ करावे लागले.
दोघेही फ्रान्समध्ये आले. ते फ्रेंच रे स्टॉरं ट तालयात घेतले. आता फ्रान्सीसला त्याचे पाक
कौशल्य दाखवायची व रॉबटणला त्याचे व्यवस्थापि कौशल्य दाखवायची पूर्ण मुभा
नमळर्ार होती. दोघांचीही कौशल्ये र्फळाला आली. रे स्टॉरं ट जोरात चालु लागले. लोकांची
गदी वाढू लागली. फ्रान्सीस रोज िव िवीि नडशेसची भर घालु लागला. त्या 15 कदवसांत
त्या रे स्टॉरं टिे तुर्फाि धंदा के ला. सगळा खचण वजा जाता रॉबटण व फ्रान्सीसला चांगले पैसे
उरले. ‘बघ! के वळ 15 कदवसांत आपल्याला आपल्या पगाराच्या ककतीतरी पट जास्त पैसे
नमळाले! आपर् हे हॉटेल नवकत घोतले तर?’ रॉबटण फ्रान्सीसला म्हर्ाला. लगेच हॉटेल
नवकत घ्यायचा निर्णय झाला. रॉबटण हॉटेलचा मालक असर्ार होता तर फ्रान्सीस वकींग
पाटणिर असर्ार होता. होर्ारा प्रॉर्फीट निम्मा-निम्मा वाटु ि घ्यायचे ठरले होते.

दोघािींही िोकरीचा राजीिामा कदला व फ्रेंच रे स्टॉरं ट चालवायला घेतले.
लवकरच त्यांचे हॉटेल प्रचंड लोकप्रीय झाले. रॉबटणिे आजुबाजुच्या गांवातील अजूि तीि
हॉटेल्स नवकत घेतली. सवण हॉटेल्स उत्तम चालु लागली. मग रॉबटणिे लंडिला पाचवे हॉटेल
उघडले. त्याच्या उद्घाटिाला आई वडीलांिा आवजुणि बोलावले पर् आई आजारी असल्यािे
ते येऊ शकले िाहीत. या गडबडीत रॉबटणच्या वडीलांिी घातलेली एक वर्ाणची अट के व्हा
पुरी झाली हे रॉबटणला कळलेच िाही. वयाच्या नवशीच्या आतच रॉबटण आता पांच
रे स्टॉरन्टसचा मालक बिला होता.

रॉबटणिे सहावे हॉटेल आपल्या गावी काढायचे ठरवले. त्याला हे हॉटेल सवाणत मोठे
व सवोत्कृ ष्ट बिवायचे होते. त्याला गांवात मोलयाची जागा पर् नमळाली. बघता बघता
रॉबटणच्या स्वप्नातील हॉटेल उभे राहीले. त्याचा भव्य उद्घाटि समारं भाला रॉबटणिे अिेक
प्रनतष्ठीत लोक बोलावले होते. त्यात अिेक राजकीय पुढारी होते, अिेक लॉडणस व उमराव
होते, नवनवध क्षेत्रातील िावाजलेली मंडळी होती, पत्रकार व प्रेस ररपोटणर पर् होते.
उद्घाटिाच्या कदवशी रॉबटणिे हॉलच्या एका बाजुला एक छोटे स्टेज उभे के ले.
त्यावर एक टेबल व दोि खुच्याण मांडल्या. त्यावर सतत मंद कदव्याचा झोत पडेल अशी
व्यवस्था के ली.हेड वेटरला बोलावुि सांगीतले, ‘या टेबलावर बसर्ारे गेस्ट माझ्या दृष्टीिे
र्फार महत्वाचे असर्ार आहेत. त्यांिा तु स्वतः सव्हण करायचेस. त्यांिा जे कांही हवे असेल
ते द्यायचे व सवोत्तम क्वानलटीचे द्यायचे.’
हॉटेलचा उद्घाटि सोहोळा मोठ्या कदमाखात पार पडला व पाटीला सुरवात
झाली. पर् सगळयांचे लक्ष त्या स्टेजवर बसलेल्या वृद्ध जोडप्याकडे जात होते. ते जोडपे
बरे च गांवढळ वाटत होते. नतथल्या मॉबमध्ये ते अगदी नवसंगत कदसत होते. त्या पुरुर्ािे
तर अगदी ताळतंत्र सोडला होता. पीत काय होता, बका बका खात काय होता, भसाड्या
आवाजात गार्ी काय म्हर्त होता. समोर बसलेली त्याची बायको नबचारी गप्प बसूि हा
तमाशा बघत होती.
‘कोर् आहे हे गांवढळ जोडपे?’ एका खवचट पत्रकारािे रॉबटणला नवचारले, ‘बघा
जरा सुद्धा मॅिसण िाहीत.’
‘ते माझे आई वडील आहेत! मी त्यांचे एकु लतेएक अपत्य आहे!’ रॉबटणिे शांतपर्े
सांगीतले.

‘ओह! आय एम सॉरी!’ तो पत्रकार खजील होऊि म्हर्ाला, ‘पर् त्यांिा कोर्ी
मॅिसण नशकवले िाहीत कां?
‘त्याचे काय आहे! मला जसा चांगा बाप नमळाला तसा त्यांिा नमळाला िाही!’
रॉबटणिे उत्तर कदले.
ककतीतरी वेळ रॉबटण आपल्या गांवढळ वडीलांकडे अभीमािािे बघत होता. ‘जर
त्यांिी एक वर्ाणची अट टाकली िसती तर? मी लेलॅन्ड कं पिीत कामगार म्हर्ुिच राहीलो
असतो.’ रॉबटणच्या मिात सारखे नवचार येत होते. आपल्या वडीलांच्या दूरदृष्टीबद्दल
त्याच्या मिात आदराची भाविा निमाणर् झाली होती.
के र्ता बाप चांगला? जो बाप आपल्या मुलांच्या भनवतव्यानवर्यी अचुक दूरदृष्टी
ठे ऊि मुलांिा तसे घडवतो तो? का जो बाप आपल्या मुलांिा िुसतेच नशकवुि मोठे करतो,
कु ठल्या कोसणला माके ट व्हॅल्यु आहे ककं वा कु ठला कोसण के ल्यािे चांगल्या िोकर्या नमळतात
हे बघूि आपल्या मुलांिा त्या कोसेसला त्यांची आवड िसतािा बळजबरीिे ढकलतो व
भरभक्कम पगाराच्या िोकर्या नमळनवण्यासाठी उद्युक्त करतात तो?
कोर्ता बप चांगला हे तुमचे तुम्हीच ठरवायचे िाही कां?
(जेा॑फ्री आचणर यांच्या एका गाजलेल्या कथेचा स्वैर अिुवाद)

ई सानहत्य प्रनतष्ठािचे हे १२ वे वर्ण. उल्हास जोशी यांचे हे सहावे पुस्तक.
श्री. उल्हास जोशी हे एक िामवंत लेखक आहेत. ई सानहत्यव्यनतररक्त इतरही प्रकाशिांिी
त्यांची पुस्तके प्र्सस्कानशत के ली आहेत. पॉनझरटव्ह नवचारांची व तरुर्ांिा उत्साह देर्ारी त्यांची
पुस्तके असतात. श्री. उल्हास जोशींसारखे ज्येष्ठ लेखक आपली सवण पुस्तके ई सानहत्यच्या
माध्यमातूि जगभरातील वाचकांिा नविामूल्य देतात. असे लेखक ज्यांिा लेखि हीच भक्ती असते.
आनर् त्यातूि कसलीही अनभलार्ा िसते. मराठी भार्ेच्या सुदैवािे गेली दोि हजार वर्े कवीराज
िरें द्र, संत ज्ञािेश्वर, संत तुकारामांपासूि ही परं परा सुरू आहे. अखंड. अजरामर. म्हर्ूि तर शिंभू
गणपुले (नऊ पुतिके ), डॉ. मुरलीधर जावडेकर (९ पुस्तके ), डॉ. र्सिंि बागुल (िेरा पुतिके ),
शुभािंगी पासेबिंद (साि पुतिके ), अहर्नाश नगरकर ( चार पुतिके ), डॉ. हतर्िा दार्ले (साि
पुतिके ), डॉ. नितीि मोरे (१७ पुतिके ), अनील र्ाकणकर (६ पुतिके ), अनिंि पार्सकर(चार
पुतिके ), र्धू हशरगािंर्कर (दोन), अशोक कोठारे (८ िजार पानािंचे र्िाभारि), श्री. नवजय पांढरे
(ज्ञािेश्वरी भावाथण), र्ोिन र्द्वण्णा (जागहिक कीिीचे र्ैज्ञाहनक), सिंगीिा जोशी ( आद्य
गझलकारा, १० पुतिके ), हर्नीिा देशपािंडे (४ पुतिके ) उल्हास हरी जोशी(५), िंकदिी देशमुख
(५), सुजाता चव्हार् (४) असे अनेक ज्येष्ठ र् अनुभर्ी, कसलेले लेखक ई साहित्याच्या द्वारे आपली
पुतिके लाखो लोकािंपयंि पोिोचर्िाि. एकिी पैशाची अपेिा न ठे र्िा.
अशा साहित्यर्ूिींच्या त्यागािूनच एक ददर्स र्राठीचा साहित्य र्ृि जागहिक पटलार्र
आपले नार् नेऊन ठे र्ील याची आम्िाला खात्री आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी
एक र्ोठी चळर्ळ आिे. अनेक नर्नर्ीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठािंिून
नर्नर्ीन लेखक उदयाला येि आिेि. आहण या सर्ांचा सार्ूहिक तर्र गगनाला हभडू न म्िणिो
आिे.

आनर् ग्रंथोपजीनवये । नवशेर्ीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट नवजयें । होआवे जी ।

