द्रासमळ्यातीऱ काम करणाऱयाांचा दृष्ाांत
स्ळगााचे राज्य कोणा एका घरधन्या शारखे आषे . जो आऩल्या
द्रासमळ्यात मोऱाने

कामकरी ऱाळाळयाश मोठ्या ऩाषा्े श बाषे र गेऱा;

आणण त्याने कामकऱयाांना रोजचा रुऩया ठरळून त्याांना आऩल्या
द्रासमळ्यात ऩाठळऱे.
नांतर तो ततशऱया ताशाच्या शम
ु ाराश

बाषे र गेऱा आणण त्याने

बाजारऩेठात ककत्येक ऱोकाांना ररकामे उभे राहषऱेऱे ऩाहषऱे. तो त्याांना
म्षणाऱा, तुम्षीषी द्रासमळ्यात जा, जे योग्य ते मी तुम्षाश दे ईऱ;
आणण ते गेऱे. ऩुनः शषाव्या ळ नळव्या ताशाच्या शुमाराश त्याने बाषे र
जाऊन तशेच केऱे.
नांतर अकराव्या ताशाच्या शुमाराश तो बाषे र गेऱा तेव्षा आणखी
ककत्येक उभे राहषऱेऱे त्याऱा हदशऱे. त्याांना ऩण त्याने म्ष्ऱे , तम्
ु षी
शगला हदळश येथे ररकामी का उभे राहषऱा आषात? ते त्याऱा म्षणाऱे,
आम्षाश कोणी कामाळर घेतऱे नाषी म्षणून. त्याने त्याांना म्ष्ऱे,
तुम्षीषी द्रासमळ्यात जा.
नांतर शांध्याकाल झाल्याळर द्रासमळ्याचा मालऱक आऩल्या
कारभाऱयाऱा म्षणाऱा , कमकऱयाांना बोऱळा आणण ऴेळ्ल्याऩाशन
ू
आरां भ करून ऩहषल्या ऩयंत त्याांना मजरु ी दे . तेव्षा ते अकराव्या
ताशाच्या शुमाराश काम करण्याश षोते ते आल्याळर त्याांना ऩण
रुऩया रुऩया लमलाऱा. आणण जे ऩहषऱे आऱे त्याना आऩल्याऱा अधधक

लमले ऱ अशे त्याांना ळा्ऱे. तरी त्याांनाहष रुऩयाच लमलाऱा. रुऩया
त्याांनी घेतल्याळर घरधन्यावळरुद्ध कुरकुर करीत म्ष्ऱे, ह्या
ऴेळ्ल्याांनी एकच ताश काम केऱे, आम्षी हदळशभर उन्षातान्षात कष्
केऱे आणण आम्षाश ळ त्याश आऩण शारखे ऱेणखऱे.
तेव्षा मालऱकने त्यातीऱ एकाऱा उत्तर हदऱे, गड्या, मी तुझा
अन्याय करीत नाषी; तू माझ्याबरोबर रुऩयाचा ठराळ केऱा नाषी काय?
त्याप्रमाणे तू आऩऱा रुऩया घेऊन चाऱायऱा ऱाग; जशे तुऱा तशे ह्या
ऴेळ्ल्याऱाहष द्याळे अऴी माझी इच्छा आषे ; जे माझे आषे त्याचे मी
आऩल्या मज्प्रमाणे कराळयाश योग्य नाषी काय? मी चाांगऱा आषे षे
तझ्
ु या डोळ्याांनी ळाई् हदशते काय?
ह्याप्रमाणे ऴेळ्ऱे ते ऩहषऱे आणण ऩहषऱे ते ऴेळ्ऱे षोतीऱ.
तनषकवा:- दे ळाने हदऱेऱा आऴीळााद, दे ळाने हदऱेऱे ळरदान,
ह्यावळवयी प्रत्येक ऩररस्स्थतीत कुरकुर न करता वळश्ळाशा मध्ये तनरां तर
बनून राषणे गरजेचे आषे .
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