
ननिररोप्यया १०
[पहयाटट च्यया वटळळी ननिररोप दयायलया आलटलली गयामवयासळी ममडळळी ननिररोप्ययालया म्हणयालली -] “दरोनि
ससूयर्योदय एकया ठठिकयाणयाहसू नि नि पयाहणयारया तसू, ततुझ्यया आजयारपणयामतुळट  अनिटक ठदवस आमच्यया
हया लहयानिशया खटड्ययात तसू रयाठहलयास आणण तट  पयावनि कट लटस !  ननिररोप्यया, आम्हली खररोखरलीच
भयाग्यवयानि …....”

----  …  पण मळी अभयागळी निया  ?  ज्यया वटळळी एकयाचळी न्यसूनितया दतुसऱ्ययासयाठिठी ढयाल बनितट  तटव्हया
अवनितळीलया आरमभ हरोतरो.

हया आजयारपणयात हया शरलीरयालया पहयाटट  उठियावट  लयागलट  नियाहली,  त्ययामतुळट  तट  थरोडट  सतुखयावलटलट  मळी
पयाहतरो ! मलया तट एकदया म्हणयालट , ननिदयानि आणखळी मठहनियाभर ततुलया ववशयामतळीचळी गरज आहट . 

मळी  सयावध  झयालरो.  कयारण,  मलया  मयाहलीत  आहट ;  तरो  नियाशळीवयाद  ननि  फयाशळीवयाद,  पतुमजळीवयाद  ननि
सयामयाज्यवयाद,  सयाम्यवयाद आणण एकयानधकयारवयाद,  यया सगळ्यया ऐतखयाऊवयादयामचया जन्म ठदसयायलया
तत्वजयानियातसूनि झयालटलया ठदसलया तरली आहट  हया सतुखयासळीनितटतच !

मलया सहयाय्यक म्हणसूनि नमळयालटल्यया इमठद्रिययामचया हया मयाजरोरलीपणया अथयार्थातच मळी चयालसू ठदलया नियाहली,
हली गरोष्ट वटगळळी !

बरट  आतया मळी चयाललरो !

“ आम्हली गयामवकरली ममडळळी ततुझ्ययाबररोबर पतुढच्यया गयामवयापयरत यटऊ आणण ततुलया ननिररोप दट ऊ .

वयाटट त चयालत असतयामनिया आम्हयालया थरोडया ववचयाररक समगतळीचया लयाभठह नमळट ल !”

– ठिठीक आहट  चलया मयाझ्ययाबररोबर. उषटनिट पसूवर्था ठदशटलया स्नियानि घयालण्ययापसूवर्वी आपण ननिघयालट पयाठहजट.

“गतुररदट व, मयाझया भयाऊ क्षययानिट  आजयारली पडलया असल्ययाचळी मलया कयाल बयातमळी नमळयालली ! मळी
त्ययाच्यया सटवटसयाठिठी एकदया घरली जयाऊनि यटतरो. ननिदयानि वस्ततुणस्थवत पयाहसू नि ठिरवयावट म्हणतरो.”

---  कशयालया जयातरोस तसू घरली  ?  ततुझळी आई,  त्ययाचळी बयायकरो,  आणण शटजयारलीपयाजयारली त्ययालया पयाहसूनि
घटतळील निया ?

“पण त्ययानिट  मलया पतयात नलठहलट  आहट  –  "तसू वतकडट  सटटवटसयाठिठी गटलयास;  आणण आतया घरली
सटवटचळी गरज ननिमयार्थाण झयाल्ययावर तसू यटणयार नियाहलीस असट हरोणयार नियाहली ! तटव्हया लवकर यट .”

---  जया.  घरली जया,  सटवया कररूनि यट .  पण आपलली सटवया दतुसऱ्ययाच्यया पयानियातलट  मळीठि वनिसू नियट  एवढली
कयाळजळी घट .  ततुझया भयाऊ ययापतुढट  व्रतस्थ रयाहण्ययाचया ननिश्चय करलीत निसटल तर ततुझळी हली सटवया
त्ययाच्यया जळीवनियात नमठियाचट कयाम करलील, हट  लक्षयात ठिटव.



म्हणसूनि समयमयाकडट  धयाव घटण्ययाचळी त्ययाचळी तययारली असटल तरच सटवटलया लयाग;  नियाहली तर खतुशयाल
परत यट.

कधळीहली नि समपणयारली सटवया आपल्ययालया करलीत बसयायचट नियाहली. समयाजयालया एक पयाऊल कया हरोईनिया,
पतुढट  निटणयारली सटवया आपल्ययालया करयायचळी आहट .

“मलया  त्ययाच्यया  पतयावररूनि  कळलट  ककी  भयावयाच्यया  शटजयारली  रयाहणयारट  एक  कतु टतुम ब  वळीस
वषयारनिमतर नितुकतटच जयागया बदलसूनि परगयावळी गटलट . त्यया घरयातळील ममडळळी समस्कयारली हरोतळी ! एक
ठदवसठह  –  एवढ्यया  दलीघर्थाकयाळयात  –  परस्परयात  सयाधया  वयादवववयादठह  त्ययामच्ययात  झयालया
नियाहली; मग भयामडणयाचया प्रश्नच कतु ठितुनि ?”

---  हया कयाय 'शटजयारधमर्था'  तसू मलया ऐकवळीत आहटस  ?  वळीस वषर शटजयारली शटजयारली रयाहसूनिठह आम्हली
परस्परयामच्यया घरयामवर कधळी दगड फट कलया नियाहली म्हणसूनि तरो सयामगतरो ! करोणतळी मयाणतुसककी ययातसूनि
प्रगट झयालली, बयाबया ? शटजयाऱ्ययालया अडळीअडचणळीत करोणळी ठकतळी मदत कट लली, तटठह वततकट  महत्वयाचट
नियाहली. पण अकयारण स्निटह कधळी परस्परयामवर कट लया कया ?

कयारणयाचळी अपटक्षया ठिटवणयारया स्निटह ससौदया आहट . अकयारण स्निटह आपलट ररूप आहट  !

पण,  तसू एकदया घरली जयाऊनि यट .  सगळळी णस्थवत पहया.  परमततु आपल्यया प्रत्यटक ठक्रियटमयागळील दृष्टळी
ववसररू निकरोस.

“गतुररदट व,  मलया एक शमकया यटतट .  तशळी यटऊ नियट ,  पण यटतट  खरली  !  सटवया घटण्ययासयाठिठी मयाझया
भयाऊ खरोटट  बरोलयायलया कमळी करणयार नियाहली....”

--- सदतुणयामनिया परस्परयामत झतुमजवसूनि आपलया स्वयाथर्था सयाधणट अगदली अनियाठद कयालयापयाससूनि चयालत आलट
आहट  !  त्ययामतुळट  करोणतयाठह एक गतुण अमवतम णस्थवत पयरत परोचलटलयाच नियाहली !  उलट एक गतुण
दतुसऱ्यया गतुणयाचळी खच्चळी करण्ययाच्यया मयात उपयरोगळी पडलटलया ठदसतरो !

असत्ययाचरणयानिट  प्रसमगळी ठहमसया टळतट  असट  ठदसल्ययास असत्ययाचया स्वळीकयार कट लया जयातरो !  आणण
कधळी सत्ययाच्यया रक्षणयाथर्था ठहमसटचया आशय घटतलया जयातरो  !  म्हणजट  अठहमसटसयाठिठी असत्य आणण
सत्ययासयाठिठी ठहमसया मयान्य कट लली जयातट !!

समयानितटसमरोर ववषमतया ठटकणयारच कशळी ?  हट  शक्यच नियाहली.  तटव्हया समयानितटच्यया पतुढट  क्षमतटचळी
ढयाल उभळी कररूनि ववषमतया त्ययामयागट लपतट !

गतुणयामनिया ननिरपवयादपणट  जरोवर मयानिव स्वळीकयारणयार नियाहली तरोवर हली रडकथया रहयायचळीच  !  पण
त्ययानिट ननिरपवयाद तत्वट स्वळीकयारयावळीत म्हणसूनिच मयाझळी हली धडपड आहट .

“ननिररोप्यया,  मळी एक प्रश्न ववचयाररू  कया  ?  मघया,  ननिघण्ययाच्यया वटळळी आम्हली गयामवकरली ततुलया



प्रटमस्वररूप कयाहली धनि दट ऊ लयागलरो, तर तसू तट  घटतलट  नियाहलीस ! हट  असट  कया ? ततुझया गतुररू तर
तट घटत हरोतया ? ”

--- मयाझया गतुरर घटत हरोतया. म्हणसूनिच मळी आतया घटत नियाहली ! कयारण तरो एक प्रयरोग हरोऊनि चतुकलया.

जरोवर आपल्यया समस्थया धनियाशययावर अवलमबसूनि रयाहतळील तरोवर त्ययामचट  तटज फयाकणयार नियाहली,  हट
पक्कट  समजया.

कयामचनि-मतुवक्तिनशवयाय समस्थयामचया ववकयास हरोणयार नियाहली, आणण समयाजयाचळीठह प्रगवत हरोणयार नियाहली !

ययाचया अथर्था खतुरटट  जळीवनि आपण जगयावट असया मतुळळीच नियाहली. तर पवशयाचया ननित्य जळीवनियाशळी कमळीत
कमळी सममबमध ययावया असट मळी म्हणटनि !

शमयाचट मसूल्य पवशयात करणट मळी पयाप समजतरो. कयारण शम आणण सटवया हया निववतक वस्ततु आहटत
आणण त्ययामचट ररूपयामतर पवशयात हरोऊच शकत नियाहली.

बतुडणयाऱ्ययालया  कयाढण्ययात  गटलटल्यया  पयाच  नमननिटयामचट  मसूल्यमयापनि  ततुम्हली  कसट  करणयार  ?

कयाढणयाऱ्ययाच्यया  तयासयाचळी  मजतुरली  ततुम्हली  करोणत्यया  ठहशरोबयानिट  दटणयार  ?  आणण त्यया  बतुडत्ययाचळी
ठकम मत ठकतळी ठिरवणयार ?

निववतक वस्तसूचट मसूल्यमयापनि पवशयात करर लयागतयाच हट  असट हयास्ययास्पद घडतट !

भतुकट लटल्ययालया भयाकर नमळयालली पयाठहजट , आणण तहयानिटल्ययालया पयाणळी. कयारण तरो त्ययाचया ह्क्क आहट
आणण तरो त्ययालया नमळवसूनि दटणट समयाजयाचट कतर्थाव्य आहट .

त्ययाच्यया णसदळीसयाठिठी पवसया कतु चकयामळी णसद हरोऊनि चतुकलया आहट .  मयानिवमयातयाचट  अनधकयार मयान्य
करणट हयाच त्ययावर इलयाज आहट .

तरो अगरोदर मयान्य करया, मग रस्तया खतुलटल.

अन्नि-वसयासयारख्यया अत्यमत गरजटच्यया वस्तसूमत स्वयावलमबनि,  त्ययाहसूनि गसौण वस्तसूमत गयामयावलमबनि
आणण त्यया पललीकडच्यया वस्तसूमत मलया परयावलमबनि चयालटल.

आणण अशळी कयाहली यरोजनिया झयालली तरच मयानिव मतुक्ति-नचत्त रयाहलील, अन्यथया तट स्वप्नि ठिरटल.

आणण म्हणसूनिच मळी ठहरररलीनिट ययामयागट लयागलरो आहट .

[ननिररोप्यया  झपझप पयावलट  टयाककीत  पतुढच्यया  गयावयाकडट  कसू च  करलीत  हरोतया.  बररोबर  त्ययाचट
कयाहली ववदयाथर्वी हरोतट . गयावकरली ममडळळीठह बररोबर हरोतळी. इतक्ययात समरोरच्यया गयावयातळील एक
वयस्क  गगृहस्थ  पतुढट  आलया  आणण  निमस्कयार  कररूनि  ननिररोप्यया  बररोबर  चयालसू  लयागलया .



म्हणयालया – ] 

“मयाझया मतुलगया ततु तझ्ययाकडट  दरोनिएक वषयारपयाससूनि आहट . त्ययालया मळी अनिटकदया पतट  नलठहलली. पण
एकयाहली पतयाचट  हया पठ्ठिययानिट  उत्तर ठदलट  नियाहली !  म्हणसूनि मळी आज मतुद्दयाम आलरो.  मयाझळी
मयागणळी एवढलीच आहट  ककी त्ययालया मळी लहयानियाचट  मरोठिट  कट लट ; ऐपतळीपटक्षया अनधक खचर्था कररूनि
त्ययालया नशकववलट . तटव्हया मळी एवढट च म्हणटनि ककी त्ययानिट  मलया सतुरवयातळीचळी हली चयारपयाच वषर
दयावळीत आणण मग आपल्यया इच्छटप्रमयाणट  खतुशयाल वयागयावट .  कयारण दतुसऱ्ययाच्यया इच्छटआड मळी
यटणट  कसट  यरोग्य ठिरट ल  ?  तटव्हया तसू  त्ययाचळी समजसूत घयालसूनि पयामच वषयारसयाठिठी त्ययालया घरली
पयाठिवसूनि दट . मरोठिट  उपकयार हरोतळील मयाझ्ययावर …... ” 

….--मतुलयाचळी निकदलीचळी हली पयाच वषर ततुम्हली मयाझ्ययासयाठिठी ठिटवया ! बयाककीचया पतुढचया उधयारलीचया सगळया
ससौदया मळी ततुमच्ययाकडट  सरोपवयायलया तययार आहट  !

अफयाट भसूत आणण अनिमत भववष्य ययामनिया जरोडणयारया,  आणण आपल्ययालया उपलब्ध असलटलया हया
वतर्थामयानिकयाळ कतु णळीठह बतुवदमयानि आपल्यया हयातसूनि कसया जयाऊ दटईल ?

बरट , हली उधयारली सयावर्थाजननिक सटवटच्ययाच निनशबळी कया म्हणसूनि जरोडलली जयावळी ?

पण  ,  मतुलगया ततुमचया आहट .  ततुम्हली  त्ययालया  कट व्हयाहली निटऊ शकतया  !  मयाझ्ययाकडसू नि करोणत्ययाच
प्रकयारचळी आडकयाठिठी ततुम्हयालया हरोणयार नियाहली.

“मतुलयावरच्यया  मयाझ्यया  हक्कयाचळी  ठकम मत  तशळी  कवडळीचळीठह  नियाहली .  ततुझ्यया  ववचयारयाचट  हया
मतुलयालया  जट  आकषर्थाण  आहट  तट  न्ययारट च  आहट .  तसू  आदट श  दट ऊनि  त्ययालया  घरली  जयायलया
सयामगशळील तरच तरो तत्कयाळ घरली परतटल. अन्यथया तट कयालतयळीठह शक्य नियाहली ! ”

–  पण मळी आदटश दटऊ तरली करोणत्यया ततोंडयानिट  ?  पटलटल्यया ववचयारयामचळी व्यक्तिळीकडसू नि नमळयालटलली
परोच म्हणजट त्ययाचट आचरण ! तटच मळी आजवर करलीत आलरो आहट  !

पररवतर्थानियास आरमभ पटण्ययापयाससूनि हरोत असतरो,  तत्पसूवर्वीचळी ठक्रियया वबनिबतुडयाचळी असल्ययानिट  कट व्हया
गळसूनि पडटल सयामगतयाच यटत नियाहली !  तटव्हया मयाझ्ययाकडसू नि करोणतळी अपटक्षया करयावळी तट ततुम्हली पहया.

“असट आहट  तर मलया ररकयाम्यया हयातयानिटच घरली परत जयावट  लयागणयार ! नियाहली म्हणयायलया मळी
परततयानिया अशसूमनिळी मयाझळी ओमजळ भररूनि निटईनि ! ”

--- अशसू …. !  अशसू म्हणजट जर दतुदुःखच असटल तर त्ययाचट कट वळ अनभव्यक्तिळीत ररूपयामतर हरोऊनि तट
सतुकसू  नियटत. त्ययाचट स्फसू तर्वीत ररूपयामतर करण्ययाचळी ठकमयया आपण नशकसू नि घटतलली पयाठहजट.

गरोष्ट कठिठीण आहट ,  पण असमभवनिळीय नियाहली.  आणण कठठिण गरोष्टळी सतुलभ करण्ययासयाठिठीच आपलया
जन्म नियाहली कया ?



“गतुररदट व,  ततुमच्यया  कयाहली  कयाहली  गरोष्टळी  अनिटकदया  मलया निळीट आकलनि हरोत नियाहलीत  !  मळी
घरोटयाळ्ययात पडतरो.  अशयामचया खतुलयासया मलया वटळरोवटळळी ततुमच्ययाकडसू नि हवया. 

व्रत ठकम वया व्रतयासमयानि असट ततुमचट ननियम, जट ततुम्हली णजद्दलीनिट  पयाळत हरोतया, तट ततुम्हली सरोडसू नि
ठदलटलट  मळी आज पयाहतरो  !  तटव्हया आमच्यया नचत्तयात ततुमचळी जळी शदटय मसूवतर्था उभळी झयालटलली
हरोतळी तळी आज भमगत आहट  ! त्यया उपयासनिया मसूतर्वीलया तडट  पयाडण्ययाचट  पयाप ततुम्हली कया करतया
?  ” मधटच एकया ववदयारययार्थानिट  ननिररोप्ययालया म्हटलट . 

–  समजलरो,  समजलरो  !  ततुझ्यया म्हणण्ययाचया आशय मळी समजलरो.  ठिरवलटलट  एक धरोरण ठकम वया
ननियम पतुन्हया बतुवद नि चयालवतया जन्मभर मळी पयाळत रहयावया असट ततुलया वयाटतट; खरट  निया ?

पण मळी तसट कसट करयावट ? सगृष्टळीत, ववचयारयात, पररणस्थतळीत ननित्य पररवतर्थानि हरोत असतयानिया जतुनिळीच
चयाकरोरली स्वळीकयाररूनि मळी चयालयावट हट  शक्य नियाहली.

मयाझळी व्रतट,  मयाझट  ननियम,  मयाझट  समकल्प हट  कयाहली म्हयातयाऱ्यया बयाईनिट  स्वगर्थाकयामनिटसयाठिठी ठकम वया
व्यवक्तिगत मरोक्षयासयाठिठी वळलटल्यया वयातळी निव्हटत !

मलया समयाजयालया घटऊनि चयालयायचट आहट . जरो मयागर्था समयाजयालया पतुढट  रट टयायलया उपयरोगळी पडटल तरो मळी
स्वळीकयारलीनि.  पण तरो निववतक असयावया.  ववनशष्ट उपचयार पदतळीचया आगह धररूनि ररोग्ययाचळी वयासलयात
लयावयायलया मळी तययार नियाहली !

आणण सयाधनिया म्हणसूनि स्वळीकयारलटलली व्रतट पण मळी झतुगयाररूनि दयायलया तययार असतरो, जटव्हया मलया तळी
ववघ्निररूप वयाटसू लयागतयात !

व्रत घटतल्ययानिमतर नचत्तयालया मतुक्तितया वयाटयावळी.  जसट  स्नियानियानिमतर शरलीरयालया वयाटतट.  तळी जर वयाटत
निसटल आणण पतुढट ठह अनितुभवयानिट  वयाटण्ययाचळी शक्यतया ठदसत निसटल तर खतुशयाल ननियम सरोडसू नि
दयावटत आणण पयाखमडळीपणयापयाससूनि स्वतदुःलया वयाचवयावट !

थरोडक्ययात स्वतदुःच्यया सयावर्थाभसौमत्वयालया बमठदस्त करणयारली करोणतळीच गरोष्ट मळी स्वळीकयारणयार नियाहली;
आणण करोणळीठह स्वळीकयाररू नियट . 

हम ,  सयाडटतळीनि हयातयाचया हया दटह समयाजयात कयाचटच्यया वस्तसूप्रमयाणट  सतुरणक्षत ठिटवतया आलया म्हणजट
नमळवलट असट मयानिसूनि ततुम्हली जगसू नियट . कयारण, त्ययात सयार नियाहली. समयाजयाच्यया पयातळळीहसू नि फयारशळी
नभन्नि पयातळळी ततुमचळी रयाहसू  शकणयार नियाहली. सयामयाणजक अन्ययाययालया वया अनिळीतळीलया णजथट ततुमच्यया
अणस्तत्वयानिटच परोषण नमळत असतट ,  वतथट ततुम्हली कयाय रडणयार ?

म्हणसूनि ननिदयानि नचमतनि ननिखळ ठिटवसूनि समयाजयालया वर उचलण्ययासयाठिठी जरया खयालली वयाकया,  जशळी
आई वयाकतट !



“ननिररोप्यया, तट  पहया ! दसूरवर आजच्यया मतुक्कयामयाचट  गयाव ठदसत आहट . तयासयाभरयात ततुलया वतथट
परोचवसूनि आम्हली ननिररोप घटऊ ततुझया ! तत्पसूवर्वी एक प्रश्न ववचयारयायचया आहट . 
जट  स्वप्नि घटऊनि तसू  वयावरत आहट स,  तट  आम्हयालया जरया स्पष्ट कररूनि पतुन्हया एकदया सयामग .

परततयानिया आमच्यया नचत्तयावर त्ययाचयाच शटवटचया ठिसया उमटलटलया रयाहसू  दट . ”

---  आत्म्ययाचळी व्ययापकतया अनितुभवणयारट  ततुम्हली यया जगयाशळी,  छट  यया ववशयाशळी,  एकररूपतया अनितुभवळीत
असतया. ववजयानियानिट हट  आणखळीनिच ,सतुलभ कट लट आहट . 

परमततु हया ह्रदययाच्यया व्ययापकतटलया खमठडत नि करणयारली जळीवनिरचनिया मलया आज कतु ठिटच ठदसत
नियाहली. पसूवर्वी थरोडळीबहतु त तळी हरोतळी, पण लयाचयारलीनिट , नियाइलयाजयाचळी ! यरोजनियापसूवर्थाक निव्हट . आज तळी मलया
उभळी करयायचळी आहट  आणण त्ययासयाठिठीच मयाझया जन्म आहट  !

ववजयानियानिट  सयाऱ्यया  जगयाचट  नचमतनि  मयानिवयालया  एखयादया  रयाषयाप्रमयाणट  करयायलया  आज  भयाग
पयाडल्ययानिमतर आजचळी रयाषट णजल्हयामच्यया यरोग्यतटलया आपरोआपच परोचलटलली नियाहलीत कया ?

अशया वटळळी कयालचळी लहयानि लहयानि कतु टतुमबट  आज व्ययापक बनियायलया निकरोत कया  ?  ययालयाच मळी
गयामभयावनिया म्हणतरो !

व्ययापकयाचट  नचमतनि करलीत,  दटहयानिट  हरोतया  यटईल वततकट  व्ययापक व्हया;  आणण नचमतनि व्ययापक
रहयाण्ययासयाठिठीच ननित्ययाचट जळीवनि ततुमचट स्वयावलमबळी ठिटवया. 

सकयाळळी उठिल्ययावर ठदवसभरयाच्यया शयासरोच्छ्वयासयासयाठिठी लयागणयारली हवया ततुम्हयालया ननियमत्ययाच्यया
गरोदयामयातसूनि ररोजच्यया ररोज नमळयावळी अशळी जर यरोजनिया कट लली गटलली असतळी, तर त्ययासयाठिठी ततुम्हयालया
कट वढली यमतणया उभळी करयावळी लयागलली असतळी ?

पण,  नियाहली.  त्ययानिट  हवया,  पयाणळी,  प्रकयाश सवयारनिया ववपतुल दटऊनि ठिटवलया !  इतकट च नियाहली,  तर इमठद्रियट
आणण बतुदळी पण दटऊनि तरो शयामतपणट ववशयामवत घटत आहट . !

मलया अशळी यरोजनिया हवळी आहट .  हयाचया लहयानि प्रमयाणयात प्रयरोग ततुम्हली ततुमच्यया घरयातसूनि आज
करलीत  आहयातच.   तरोच  मलया  व्ययापक  प्रमयाणयात  करयायचया  आहट .  घरयाघरयातळील  प्रटम  आपलट
वयाहतटपण गमयावसूनि बसल्ययानिट  आज डबक्ययाप्रमयाणट  झयालट  आहट ,  ननि त्ययालया वयास यटऊ लयागलया
आहट . मलया त्ययाचळी सररतया बनिवयायचळी आहट . 

जगत रयाषयाच्यया कक द्रिस्थयानिळी प्रयाजपतुररषयामचळी कट वळ निववतक सत्तया रहयावळी असट मलया वयाटतट . 

प्रयाज वटळरोवटळळी घडणयाऱ्यया प्रसमगयावर आपलली ननिववर्थाकयार मतट प्रगट करतळील; आणण त्यया मतयामचळी
अवहटलनिया करण्ययाचळी प्रयाजया कतु णयालया हरोणयार नियाहली अशळी णस्थवत समयाजयाचळी झयालली पयाठहजट.

तळी हरोऊ शकतट. कररणयादटवळीच्यया रयाज्ययाचळी मयाझळी कल्पनिया आहट . आज समयाजयात दयया, कररणया, प्रटम



आठद गतुण आहटत. पण तट सवर्था ठहमसयादटवळीचळी भयाटनगरली करत असतयानिया मलया ठदसतयात !

जगयाचळी अनधषयातळी दटवतया आज ठहमसया आहट .  वतलया पदच्यतुत कररूनि मळी वतच्यया जयागळी कररणटलया
बसवसू इणच्छतरो.

हट  कयाम कठठिण आहट , आणण म्हणसूनिच तट करण्ययाचळी मलया प्रटरणया हरोतट !

ततुम्हली ननित्ययाच्यया जळीवनियात स्वयावलमबळी रहया, सयामयान्य गरजटच्यया वस्तसूसयाठिठी प्रयामतयावर ववसमबया;
आणण कधळी कयाळळी लयागणयाऱ्यया वस्तसू खतुशयाल जगभरयातसूनि घ्यया.  पण घटकयाभरयानिट  लयागणयाऱ्यया
पयाण्ययासयाठिठी करोस करोस धयावसू निकया !

[स्वतदुःच्यया मतुलयालया निटण्ययासयाठिठी आलटल्यया त्यया बयापयानिट  नि रयाहवल्ययामतुळट  पतुन्हया एकदया पतुढट
सरसयावसूनि ननिररोप्ययालया म्हटलट – ]

“ननिररोप्यया,  मलया ररकयाम्यया हयातयानिट  आतया घरली परतयावट  लयागटल  !  हया मतुलयाचळी आजळी आतया
म्हयातयारली झयालली आहट . घरचळी सगळळी शटतळी मयाझ्यया एकट्ययाकडसू नि सयामभयाळलली जयात नियाहली !

मलया मदतळीचळी गरज आहट . रयाहतट घर पडयायलया झयालट  आहट . तट बयामधयायचट आहट . हया घरली यटतया
तर मलया मदत झयालली असतळी.  पण तसट  लक्षण ठदसत नियाहली  !  ययात त्ययाचया दरोष नियाहली;
ततुझया ठदसतरो ! तसू त्ययालया कतर्थाव्ययाचळी जयाणळीव कररूनि दयायलया निकरोस कया ? ”

– मलया वयाटतट जट शब्द मळी ऐकत आहट , तट ततुमचट नियाहलीत ! तळी मयायया बरोलत आहट  !

पसरलटल्यया समसयारयाच्यया पसयाऱ्ययालया ठदशया लयागण्ययापसूवर्वीच ततुमचट वडळील ततुम्हयालया सरोडसू नि गटलट , खरट
निया ?  इतकट  बटजबयाबदयारपणयाचट  त्ययामचट  वतर्थानि ततुम्हली कसट  सहनि कट लटत ?  कयारण,  वस्ततुणस्थतळीपतुढट
ततुम्हली हयात टटकलटत !

पण यरोजनियापसूवर्थाक करोणळी पयाऊल उचलसू लयागलया म्हणजट ततुम्हयालया कतर्थाव्य सतुचतट !

वयाईट आणण चयामगलट ययात ननिवड करतयानिया ततुम्हली बतुदळीचया ननिणर्थाय घ्ययावया हट  ठिठीकच आहट . 

पण दरोनि चयामगल्यया वस्तसूमपवककी  एकयाचळी ननिवड करयायचळी असतट ,  तटव्हया  दतुसरली  वयाईट म्हणसूनि
सरोडलटलली निसतट . वतथट बतुदळीनिट ननिणर्थाय निसतरो करयायचया ! तरो वगृत्तळीनिट करयायचया असतरो.

आणण तसया कट ल्ययानिमतर हरोणयारट  पररणयाम डरोळट  उघडट  ठिटवसूनि भरोगयायचट असतयात.

ततुम्हली ननियतळीपतुढट  लयाचयारलीनिट  हयात टटकतया आणण डरोळट  नमटतया !  मळी म्हणतरो डरोळट  उघडट  ठिटवसूनि
ननियतळीलया पहयायलया नशकया.

मळी ततुम्हयालया सयामगतरो, ननियवत वततककी वयाईट नियाहली, णजतककी ककी ततुमचळी वतच्ययाववषयळीचळी मयान्यतया.

आणण मयान्यतया स्वतदुः कधळीच दसूवषत निसतट, णजतककी ककी ततुमचळी स्वप्निट .



आणण हया स्वप्नियामनिया ततुम्हली वप्रय-अवप्रययामच्यया जलयानिट  निटहमळी अभ्यमग स्नियानि घयाललीत असतया,
आणण सतुखदतुदुःखयाच्यया वसयानिट पतुसत असतया !

ततुम्हली त्ययामनिया सतुसमस्कगृ त करण्ययासयाठिठी हट  असट करतया !

पण मलया वयाटतट, हया जमगलली प्रयाण्ययालया ततुम्हली समस्कयारली करण्ययाच्यया भयानिगडळीत पडसू च नियट . 

अशक्तियामनिळी मदत घटण्ययात दरोष नियाहली;  उलट नि घटण्ययातच दरोष आहट .  अल्पबतुदळीवयाल्ययामनिळी वया
अपक्वबतुदळीवयाल्ययामनिळी प्रयाजयामचळी मदत घटण्ययात दरोष तरो करोणतया  ?  जयानियानिट  अजयानियालया छटदयावट,
अल्पजयानियालया नियाहली बरट .

आतया, ततुम्हली कयाय करलीत आहयात तट ततुमचट ततुम्हली पहया !

तट पहया, स्वयागतयासयाठिठी समरोरच्यया गयामवच्यया वयादयामचट ममगलध्वननि सवयारच्यया अगरोदर आपल्ययापयरत
यटऊनिठह परोचलट !

ज्यया वयादयामनिळी आतया ममगलध्वननि प्रसवयायलया सतुररवयात कट लली आहट , त्ययामनिया प्रलयाप कयाढयायलयाठह वटळ
लयागणयार नियाहली !  कयारण वयादयामत कट वळ ध्वननि बसतरो;  पण त्ययाबद्दलचया भयावमयात आपल्ययातच
बसत निसतरो कया ? 


