कथा
चतुर कारभारी[दिवाणजी]
आजुक त्ाननं आपल्ा श शिष्ााययाय्लें ें मलें म्हतयनं ,ककोण्ा एका धनवान ा माणसाचा, एक कारभारी
[दिवाणजी] लें म्हकोता,अन ा यकोकाईननं धनवान माणसाच््ा पासी जाऊन, त्ाच््ा कारभाऱ्ावर

लें म्हा आरकोप यावया,दक लें म्हा तुहावायी सारी सनंपतपत्ति गमावगमावून न टाकगमावू रा्या लें म्हा्.तवा त्ाननं
त्ाच््ानं कारभाऱ्ायाय्लें बयाऊन ें मलें म्हणयनं ,तुहावाल्ा बद्दय

ें म्ा का् आ्कगमावू रा्यको

लें म्हा्.? तगमावू आपल्ा कारभारी पणाचा दलें म्ह शिकोब दकतकोब िे ;कावगमावून दक तगमावू आतानं कारभारी

रा्णार नाई.तवा तको कारभारी आपल्ा मनानंत तवचार करते ,आता ें म्ा का् कर?
कावगमावून दक माहायानं घरधनी आता कारभारी पणाचनं काम माहापासगमावून दलें म्हसकावगमावून घेऊ

रा्या लें म्हा्,माती त.. मये खणतानं ्ेत नाई,अन ा भीक मानंग्ाची याज वान टते.पण आता
मये सुचयनं दक का् करावनं,जवा मी कारभारी पणाच््ा कामावरन काढया जाईन,पण
यकोका्न मये आपल्ा घरानंत घ्ावनं.तवा त्ाननं आपल्ा धधन्ाच््ा िेणेकऱ्ााययाय्लें
एकाएकाये

बयावगमावून,प्ल्ाये त्ाननं तवचारयनं दक तुहाल्ा इक इकडे

माहावाल्ानं धधन्ाचनं

का् का् ्ेताय्लें.तवा तको ें मलें म्हणाय्लें, शिनंभर मण तेय,तवा त्ाननं त्ायाय्लें ें मलें म्हतयनं,तुहायी
खातावलें म्ही घे अन ा बसगमावून यवकर
ें मलें म्हतयनं,तुहावर

का्

का्

पधननास शयवगमावून ठेवनं.मनंग अजुक त्ाननं िस
ु ऱ्ायाय्लें

्ेताय्लें?तको

ें मलें म्हणाय्लें, शिनंभर

मण

गलें म्हगमावू,तवा

त्ाननं

त्ायाय्लें

ें मलें म्हणयनं,तुहायी खातावलें म्ही घेऊन अअससी शयवगमावून ठेवनं.लें म्हे पाऊन घरधधन्ाननं त्ाअधमर
कारभाऱ्ाची वालें म्हवा केयी,कावगमावून दक त्ाननं चतुराईन काम केयनं लें म्हा्,कावगमावून दक हा
सनंसाराचे यकोकनं आपल्ा कााळाच््ा ा ररतीननं ं व्लें म्हारात प्रका शिाच््ा यकोकानं्पेकांयपेका लें म्हु  शिार
असतात.आणखी

ें म्ा

तुमाये

सानंगतको,अनीतीच््ा

धनाननं

आपल्ा

साठाठी

शमत

बनवा,्ासाठाठी दक जवा ते नालें म्हीसाय्लें लें म्हकोतीन तवा ते तुमाये सव्वकायच््ा वअसत्ानंमंमध्े

घ्ावाय्लें.अन ा जको थकोड्ातल्ा थकोड्ात खरा लें म्हा्,तको बऱ्ाचनं तवष्ी खरा लें म्हा्,अन ा जको
थकोड्ातल्ा थकोड्ात अधमर लें म्हा्, तको

बऱ्ाचनं तवष्ी अधमर लें म्हा्.ें मलें म्हणगमावून तुमी जर

अधमा्वच््ा धनात खरे नसाय, तवा तुमाये खरनं धन ककोण संपवगमावून िेईन.अन ा जर तुमी

िस
ु ऱ्ाच््ा धनात खरे नाई ठरये,तवा जे तुमचनं लें म्हा्,ते तुमाये ककोण िेईन?ककोणतालें म्ही

िास िकोन असवामीची सेवा नाई कर  शिकत, कावगमावून दक तको एकाचा राग करीन,अन ा
िस
ु ऱ्ावर प्रेम करीन,नाईतर एका सनंग शम इकडगमावून राईन,अन ा िस
ु ऱ्ाये तुच््छ मानीन,तुमाये
िेवाची अन ा धनाची

िकोनानंची सेवा करता ्ेत नाई.अन ा परु शिी जे धनाचे यकोभी लें म्हकोते ते

हा सऱ्ा गकोोषी आ्कगमावू रा्ये लें म्हकोते ,अन ा त्ाची थठठा करत लें म्हकोते.तवा त्ाननं त्ानंाययाय्लें

ें मलें म्हणयनं,तुमी माणसानं्च््ा समकोर असवताये धमर करता,पण िेव बाप तुमचे मन

ओाळखते,कावगमावून दक जे गकोोषी माणसाच््ा ननजीत मलें म्हान लें म्हा्त,त्ा िेवाच््ा ननजीननं
घ घृणणत लें म्हा्त.शन्म शिास्त्र अन ा भतवष्वयवका ्कोलें म्हाना पराय्लेंत रा्ये,त्ाचनं वायवकक्ती पासगमावून
िेवाच््ा राज्ानंचा सुसमाचार सानंगतया जात लें म्हा्,अन ा लें म्हरएक झन प्रभयताननं अनंिर

जाऊन रा्या लें म्हा्.आका शि अन ा प घृथवीचनं शमन टगमावून जाणनं, शन्म शिास्त्राच््ा एका तबनंिच्गमावू ्ा
शमन टगमावून जाण्ाच््ा पेकांयपेकादलें म्ह सकोसोफनं लें म्हा्

अन ा जको ककोणी आपल्ा बा्कको ये सको इकडगमावून िस
ु री

सनंग यगननं करते,तको ं व्शभचार करते,अन ा जको ककोणी नवऱ्ाननं न टाकगमावून िेयेल्ा बाई सनंग
यगननं करते,तको पण ं व्शभचार करते ,

