
ननिररोप्यया २
“ततू ननित्य सयाययकयाळळी प्रभभुस्मरण कररूनि झरोपतरोस. तभुझ्यया त्यया प्रभभुस्मरणयात सयामळील 
झयाललल्ययायपपककी एक जण म्हणत हरोतया, “ ननिररोप्यया घड्ययाळ ठल वतूनि प्रयाररनिया करतरो ! 

ईशस्मरणयाच्यया वलळळी कया घड्ययाळयाचळी गरज असतल ? भकळीनिल रयगल्ययावर मग रयात्र कयाय 
आणण ददिवस कयाय ? ” दिभुसरया म्हणयालया, “त्ययाच्यया प्रयाररनिलत मलया भकळीचया ओलयावया ददिसलया 
नियाहह. भतूनमतळीतळील णसदयायत मयायडयावलत तशळी त्ययाचळी गळीतल आहल त. धभुयदि भकळी कभु ठल च नियाहह !” 

ततसरया आणखळी कयाहहतरह पभुटपभुटलया, पण मलया तल निळीट ऐकतू  आलल नियाहह. 
मलया त्ययाचल हल  म्हणणल खरल  वयाटलल . आम्हयासयारखळी तभुझळी भकळी कया नियाहह ददिसत ? ”

सरोबत आणलललह फळल  आणण दितूध ननिररोप्ययासमरोर ठल वत तळी मयातया बरोललह.

– हल  मयातल, ददिवस जर चरोवळीस तयासयायचयाच आहल  आणण त्ययात प्रयामभुख्ययानिल दिपनियददिनि व्यवहयारच आहल ,
तर सयारल  जळीवनिच मरोजतूनि निकरो कया ?

ररोज अमभुक इतकया जप कल ल्ययानशवयाय झरोपयायचल नियाहह म्हणतूनि ठरवणयारया ईशरोपयासक ककी 
गणणतरोपयासक, ततूच सयायग.

आणण व्रतवपकल्यल आणण उपवयासयायनिळी ईश्वरप्रयापळी कररूनि घलऊ इणच्च्छिणयारया मयानिवयातळील सयकल्पशकळी
पभु पष्ट करण्ययापलहकडल  दिभुसरल  करहत कयाय असतरो ? 

कयानियालया गरोड लयागलल , आवयाजयातल्यया मधभुरतलनिल मरोदहनिळी टयाकलह, म्हणतूनि हवल हवलसल वयाटतूनि जरो 
रयात्रभर हररककीतरनि ऐकत बसलया, तरो नियादिब्रहयातच लहनि निव्हतया कया ?

आणण प्रयाररनिलत ननित्य निवल भजनि म्हणण्ययाचया प्रघयात असललल्यया दठकयाणळी ईश्वरभकळी प्रमभुख आहल
ककी स्मरणशकळीचळी कसरोटह ?

आतया ततूच सयायग.

पहयाटलच्यया शयायत समयळी नचतयाचळी एकयाग्रतया सहज हरोतल . हया सयधळीचया लयाभ घलऊनि 'त्ययालया'  
गयायठयायचल असतल.  पण यया बयाह गरोष्टळीचया लरोभ जडल्ययावर गतत कभु ठलह ?

ध्यलयप्रयापळीसयाठठी स्वळीकयारलललह सयाधनिलच मयाणसयालया जखडतू नि टयाकतयात. आणण सयाधनियायच्यया 
जयाळ्ययातच मयानिव गभुरफटतरो !

सयाधनिया मयाझ्ययासयाठठी आहल . ययाच्यया जयाणणवलनशवयाय हल  कसल कळणयार ?

त्ययासयाठठी ननित्य जयागररूकतया हवळी. 
गभुयगळीत रयाहणयारह बभुदळी दकय वया चवचयाल इयदद्रिययायच्यया नमजयासळीत रयाबणयारह बभुदळी जयागररूक रयाहणयार 
कभु ठभुनि ? 

“ननिररोप्यया तभुझल  म्हणणल मळी कसल मयान्य करयावल ? आमचया गयावप्रमभुख निलहमळी निशलत ननि 
तवलयासयात चतूर असतरो. परयतभु न्ययायननिवयाड्ययाच्यया वलळळी त्ययाच्यया बभुदळीनिल  आपलह तटस्रतया 
गमयावलललह मलया नियाहह आढळलह ! ”

– घडतल. असल घडतू  शकतल.  पण तल अगदिह अल्पकयाळच. नशळया बयायधतूनि निदिह परोहतू नि जयाणयाऱ्ययाचल 



आपण ककौतभुक करयावल, पण त्ययामभुळल  नशळया हल  तरण्ययासयाठठी उपयभुक सयाधनि आहल  असल तर णसद 
हरोत नियाहह !

तटस्रतलचळी शकळी बयाळगणयाऱ्यया तभुझ्यया त्यया तवलयासळी गयायवप्रमभुखयाचल खनचतच ककौतभुक करयावल 
लयागलल. पण तरो सययत असतया तर आणखळीच बरल  हरोतल.
पण मलया हल  सयायग; स्वततःवर बलतणयाऱ्यया प्रसयगळी त्ययाचळी तळी न्ययायतप्रयतया तशळीच दटकतू नि रयाहतल कया
?

"नियाहह, तळी डळमळतल .  एक दिरोनि प्रसयगळी आम्हयालया त्ययाचया अनिभुभव आलया. "

आणण कसरोटह हरोतल तळी अशयाच वलळळी ! कदियानचत अशयाहह एखयादया प्रसयगळी तरो कसयास उतरलल; पण 
तसल निलहमळी शक्य निसतल.
उच्चतम जळीवनियाचल दिशरनि घलण्ययाचळी शकळी असललल्यया बभुदळीलया बरोध घडवतूनि दिलणयारह हह इयदद्रियलच 
निया ? तळी जर तवषययाधळीनि झयालह, आणण त्ययायच्यया सरबरयाईत मनि रयाबतू लयागलल तर ननिवयाडया निळीट 
व्हयावया कसया ?  शलवटह ननिणरय पभुरयाव्ययावरच अवलयबतूनि निसतरो कया ?  म्हणतूनि लकयात घल ककी 
सयाधनियामयात्र शभुदळीसयाठठी आहल .
पयाण्ययाच्यया सळीनमत मयात्रलमभुळल  घरह ररोडक्ययात स्नियानि उरकणयारया निदिहवर स्वच्च्छियदिह बनिलल. पण 
दिलहशभुदळीसयाठठीच स्नियानियाचळी गरज मयानिणयारया फभु कटच्यया वयाहत्यया पयाण्ययातहह सययत रयाहहल.

पण इयदद्रिययाधळीनि झयालललह बभुदळी स्वच्च्छितलचया पभुरस्कयार करहत स्वततः मयात्र मनलनि रयाहहल. 

कधळीहह कपडल  नि धभुतया ननित्य स्वच्च्छि कपडल  वयापरण्ययाचल समयाधयानि नमळवणयाऱ्यया त्यया 
मयाणसयाचळी गरोष्ट तभुलया मयाहहत आहल  निया ?  आदिल्यया ददिवशळीचया नि धभुतलललया सदिरया अयगयावरच्यया 
कभु डत्यया पलकया त्ययालया निलहमळीच उजळ ददिसयायचया, आणण तरो तरो पभुन्हया वयापरयायचया ! असलह  
सयापलक तटस्रतया जळीवनियाचल ध्यलय मयानिणयाऱ्यया प्रयाककृ तजनियायसयाठठी मयाझ्ययाजवळ औषध नियाहह !

मयानिवयालया लयाभललल्यया उच्चतम दिरोनि शकळी म्हणजल जयानि आणण ततततकया हरोतल . जयानियानिल उच्चतम
वस्ततूचल आकलनि करयावल आणण ततततकलनिल त्ययाच्यया प्रयापळीसयाठठी झलप घ्ययावळी.
आणण हल  मयाई, लकयात ठलव.  आनियदि प्रयाप करण्ययासयाठठी ततू कधळी धडपडतू  निकरोस.  तभुझळी धडपड 
चयालतू दिल  आनियदि शभुदळीचळी. 
आनियदियानशवयाय यया जगयात वयावरणयारया मलया कभु णळीच ददिसलललया नियाहह.  कभु णयाचया आनियदि खयाण्ययात 
आहल , तर कभु णयालया खयाऊ घयालण्ययात ! कभु णळी तवषयसलवनियात तल्लहनि आहल  तर कभु णळी सयगळीतयामधल !

इयदद्रिययाधळीनि आनियदि त्ययागतूनि बभुदळीगम्य आनियदियाकडल  वयाटचयाल हरोत असलल तर पयाऊल शभुदळीकडल  
पडत आहल  म्हणतूनि समज.

दिभुगरधयाचळी मयाणसयालया दकळस वयाटयावळीच; पण सभुगयधयासयाठठी त्ययानिल हपयापतूनि जयाऊ नियल .  मळी मयात्र 
स्वततःसयाठठी ननिगरध वयातयावरणच पसयत करतरो !

कयारण दिभुगरध नचतयालया कभुब्ध करतरो, तर सभुगयध भभुरळ पयाडतरो.  म्हणतूनि मभुक ठलवणयारल  ननिगरध 
वयायभुमयडलच मलया आवडतल . 
खरल  म्हणजल असणलपणयातच सभुख आहल .  बयाककीचळी सभुखल म्हणजल त्ययावरहल सयाजशकृयगयार हरोत.

द्रियाकल गरोड, पण तळी कयानिया तपळलह तर कया आनियदि दिलतळील ?  आणण तळी णजभलवर ठलवलह, पण 



मकृतयाच्यया; तर ?  …. ततू म्हणशळील ततरल जळीव नियाहह !  बरल  कत्ययार मभुलयाच्यया ननिधनियानिल तवह्वल 
झयाललल्यया मयातललया तळी कया गरोड लयागतळील ? 

मयाई, आतलल असललपण शयाबतूत असलल तलव्हयाच वस्ततू गरोड लयागतल; सकृष्टळी रमणळीय ददिसतल !

तभुलया आहल  मयाहहत ? बयालपणळी ज्यया खलळयात मळी तरबलज हरोतरो,  तरो खलळ मळी एकया सभुप्रभयातळी 
कयायमचया सरोडतू नि ददिलया !

कयारण आदिल्यया रयात्रळी स्वप्नियात त्यया खलळयानिल मयाझ्यया नचतयावर आपलल स्वयानमत्व प्रस्रयातपत कल लल
हरोतल निया !

तलव्हया मळी तवचयार कल लया - मळी खलळ खलळणयार तरो हकौसलसयाठठी ! हकौस निलहमळीच कहयात हवळी. तळी जर 
अशळी नशरजरोर झयालह, तर स्वयानमत्व ततच्ययाकडल  जयाईल आणण मळी दिहनि हरोईनि.

“ननिररोप्यया, तभुझ्यया गरोष्टळी ऐकयायलया गरोड वयाटतयात. पण त्यया अमलयात कशया आणयायच्यया ?”

--- आपण मरोर पहयातरो. त्ययाचळी तळी ऐट, तरो रयग पयाहतूनि आनियदि हरोतरो. पण त्यया मरोरयासयारखल आपण 
व्हयावल असल कयाहह आपल्ययालया वयाटत नियाहह !

मयाझल तवचयार तभुझ्ययासयाठठी त्यया मरोरयाप्रमयाणल तर नियाहहत ? मयातल, पररवतरनि करण्ययासयाठठी पयाऊल नि 
उचलणयारल  पटणल करोणत्यया कयामयाचल ?

“आमच्ययाकडतू नि कभु णळी करवतूनि घलतलल  पयादहजल .  ननिररोप्यया, मयागल लयागलयागतूनि लहयानि 
मभुलयाप्रमयाणल  आम्हयालया चभुचकयारयावल  लयागतल , ररोपटयावल लयागतल . ननि कधळी धरोपटयाव लयागतल .! 
आतयाच पहया. मलया ननित्य सयाययकयाळळी प्रयाररनिया करयायचळी सवय आहल . कधळी प्रयाररनिया चभुकलह 
ककी नचत हळहळतल . ”

– म्हणजल प्रयाररनिया एकया सदियाचरणयाचल अयग ततू बनिवतूनि टयाकललस ककी ! सदियाचरणयाच्यया मयागयारवरच 
जन्मभर यलरझयारया घयालणयारल  जळीवनि, मयाई, पयाश तरोडण्ययासयाठठी तरोकडल  पडतल ! सदियाचरणळी पण 
अप्रगत जळीव मयाझ्यया पहयाण्ययात अनिलक आहलत !

मयातल जळीवनियाकडल  उघड्यया डरोळ्ययायनिळी पहयायलया नशकयावल. उघड्यया कयानियायनिळी जळीवनियाचल सयगळीत 
ऐकयावव. आणण अशया प्रकयारल  इयदद्रिययायवर जरो ठसया उमटणयार असलल तरो उमटतू दयावया.  समयाजयात तभुम्हह
सभ्यतलच्यया नियावयाखयालह खभुशयाल परोषयाखयात वयावरया, पण ननिदियानि नचयतनियाच्यया वलळळी तरह निकया तसल 
वयावररू ! 

जलव्हया तभुम्हह सतूयरप्रकयाशयात अगदिह उघडल  उभल रहयाल, तलव्हया तभुम्हह जनमनिळीकडल  पहया.  तलरल तभुम्हयालया
तभुमच्यया कतरव्ययाचळी च्छियायया पडलललह ददिसलल. तळी च्छियायया निव्हल , तरो तभुमच्ययासयाठठी तवधळीनिल ददिलललया 
मयान्यतलचया तयाम्रपट आहल . 
त्यया तयाम्रपटयाप्रमयाणल मग तभुम्हह खभुशयाल वतरनि करया. भललहह तसल करतयानिया दियाररद्र्य तभुम्हयालया वररो
वया नमत्र तभुम्हयालया सरोडतू नि जयावरोत.

पण हल  मयात्र तवसररू निकया ककी जरो तववस्त्र हरोऊनि जळीवनिप्रकयाशयात उभया रयाहहल त्ययाचळीच च्छियायया 
मयागरदिशरक ठरलल. 

परयतभु जरो लज्जया आणण प्रततषया, स्निलह आणण दियया, भळीतळी आणण प्रळीतत, ययायच्यया शयालह पररधयानि 
कररूनि उभया रयाहहल, त्ययालया स्वततःचळी प्रततमया जनमनिळीवर पडलललह कधळीच पहयायलया नमळणयार 



नियाहह. अशयायनिळी स्वततःच्यया शयालह ननिरणखत ननि सयावरहत घरह परत जयावल. 
निळीट लकयात ठलव, शलवटह जळीवनियाचल दिशरनि जयानियानिलच हरोणयार आहल . म्हणतूनि जयानिप्रयापळीसयाठठी 
लयाभलललह इयदद्रियल मनलनि ठलवतूनि बरोधमयागर अवररुद करण्ययात करोणत्ययाच प्रकयारचया शहयाणपणया 
नियाहह.
हल  त्ययालयाच कळणयार, ज्ययालया जळीवनि दिशरनियाचळी ननिकड मयादहत आहल , आणण जयानियाचल मयाहयात्म्य 
मयान्य आहल . 
ररोडक्ययात जयानिहह जयानिगम्यच आहल  ! दकमयानि जयानि असणयाऱ्ययालयाच तल लयाभयायचल.  पण ययालया 
इलयाज कयाय ?

मळी जयानियाचया उपयासक आहल .  मनलनि इयदद्रिययायनिया तल अवगत हरोत निसतल ययाचल मलया स्पष्ट दिशरनि 
आहल .  आणण म्हणतूनिच मळी सययमयाचल गरोडवल गयात दफरत असतरो. 
कयामनियारदहत जळीवनि बनिवण्ययासयाठठी मळी धडपडत असतरो. पण हह धडपडच जलव्हया कयामनिया बनितू 
पयाहतल, तलव्हया तळीहह मळी सरोडतू नि दिलतरो. 
“अशयानिल तभुझल  जळीवनि मग अगदिहच ननिरस हरोत असलल नियाहह ? तभुझ्यया जळीवनियात सणवयार 
नियाहहत, वयाढददिवस नियाहहत; एवढल च कयाय, पण सभुटहचया सयाधया रतववयारहह नियाहह ! ररोजररोज 
तलच तल एकसयाचळी  जळीवनि ! 

तभुझल  हल  अयगयावरचल कपडल  ! त्ययात कयाहह रयगसयगतळी नियाहह ! कलया नियाहह, ककी सभ्यतया नियाहह ! 

परयतभु हल  असलल जळीवनि ततू गरोड मयानितूनि घलतल्ययावर मग कभु णयाचया कयाय इलयाज चयालणयार ?”

--- मयाई, ततू मभुलयासयाठठी मयातया आहलस, भयावयासयाठठी बहहण आहलस, समयाजयासयाठठी स्त्रळी आहलस; आणण हह 
सयारह ससोंगल वठवण्ययातच तभुझल ररोजचल जळीवनि सरतव आहल . पण स्वततःसयाठठी ततू करोण आहलस, ययाचया 
कधळी ततू तवचयार कल लया आहलस कया ?  तरो करशळील त्यया ददिवशळी घरदियार, मभुललबयाळल , समयाज ननि 
शलजयारपयाजयार, सवरच तभुलया न्ययारल  ददिसतू लयागलल. जयानिचकभु उघडल्ययानियतर ततू आजवर अनभमयानियानिल 
सयायभयानळत असललल्यया सगळ्यया वस्ततू दकतळी खभुजया आहलत हव तभुलया कळतूनि यलईल !

“आमच्यया शलजयाऱ्ययाचळी बयायकरो मललह. हरोतया तरो गरहबच. हयालयातच ददिवस कयाढत हरोतया.  पण
कया करोण ठयाऊक, बयायकरो मलल्ययाचया त्ययाच्ययावर असया कयाहह पररणयाम झयालया ककी त्ययाचल 
नचतच घरयाततूनि उठलल !  आतया तरो कयामधयाम करतरो, पण अगदिह तवरयाग्ययासयारखया रयाहतरो. 
तळीस वषयारपयासतूनि मळी त्ययालया तसया पयाहत आहल  !

 कभु णळी म्हणतयात, बयायकरो मलल्ययामभुळल  त्ययाच्ययात हल  स्मशयानि वपरयाग्य आलल !”

–  हल  स्मशयानि वपरयाग्य मयानियायलया मळी तययार आहल . पण पदहलह बयायकरो मलल्ययावर वया सरोडतू नि 
गलल्ययावर दिभुसऱ्यया बयायकरोसयाठठी लयाळ घरोटणयारल  महयाभयाग कयाय ररोडल  आहलत ?  आणण दियाररद्र्य 
ज्ययायच्यया पयाचवळीलया पभुजलल आहल  असया समयाज कयाहह लहयानि नियाहह !  त्ययायच्ययात हल  वपरयाग्य ननिमयारण
व्हयायलया निकरो कया हरोतल ?

मळी मयानितरो, बयायकरो मलल्ययाचल ननिनमत कररूनि त्ययाचया जयानिचकभु उमललया असणयार !

मयाई, तभुझया ररोरलया परोर घर सरोडतू नि गललया, त्ययामभुळल च मयाझल हल  म्हणणल शयायत नचतयानिल ऐकतू नि 
घलण्ययाइतकया तभुझ्ययात आतया धळीर आलललया नियाहह कया ? 



[त्यया मयातलनिल  णस्मत कल लल . अयतरयगयातल्यया गभुहयावर बरोट ठल वलल  गलल्ययामभुळल  ततलया आनियदि 
झयालया हरोतया. तळी हळतू च म्हणयालह --]

“ ननिररोप्यया, तभुलया नि मतूल नि बयाळ;  सयसयार कसया अयाहल  आणण तरो कशयाशळी खयातयात तभुलया 
कसलहच कल्पनिया नियाहह. आम्हया गकृहस्रयायनिया करोणकरोणत्यया अडचणळीततूनि जयावल लयागतल तल  
तभुलया कसल कळणयार ? त्ययामभुळल  तभुझल  हल  दिशरनि आणण तभुझया हया अनभप्रयाय आमच्ययासयाठठी 
वरपयायगळीच ठरयायचया ! ”

– मयातल, मनियातळील भयावनियायनिया शब्दियायचल ररूप दिलऊऩ तल ततू मयायडललस हल  ततू बरल  कल ललस.

मलया हल  सयायग, तभुम्हया सवयारचळी आजयारयात सलवया करणयारया जरो रमयारमळीटर तरो अचतूक मयापनि कशयामभुळल
करतरो बरल  ?  ययाचमभुळल  निया, ककी तरो स्वततः कधळी आजयारह पडत नियाहह ? उदया त्ययालया तयाप यलऊ 
लयागलया तर तरो कया दिभुसऱ्ययायचया तयाप अचतूक सयायगतू शकल ल ?

व्यवहयार करहत रयाहतू निहह तभुम्हयालया तटस्रतया लयाभतू शकतल, पण तरो आसकयायचया व्यवहयार निव्हल , 
अनियासकयायचया.
अनियासक म्हणजल उयच पवरतयायच्यया नशखरयावररूनि तभुमचल खभुरटल  व्यवहयार पयाहणयारया !

तरो तभुमच्ययाबररोबर प्रसयगळी रडलल, पण ररुदिनियालया जळीवनियाचल सयगळीत मयानिणयार नियाहह.
तरो तभुमच्ययाशळी प्रसयगळी भयायडलल,  रयागयावलल;  पण करोध ननि ईषयार; लरोभ ननि मत्सर ययायनिया जळीवनियाचल 
आवश्यक अयग म्हणतूनि स्वळीकयारणयार नियाहह आणण त्ययायचल परोवयाडल  गयात बसणयार नियाहह.
मयान्यतया दिलऊनि स्वळीकयारलललह वस्ततू आणण लयाचयारहनिल गळ्ययात पडलललह वस्ततू हयात महदियतर 
आहल , मयाई !  उजलड आणण अयधयारयाइतकल . आणण इरतूनिच जळीवनियाचळी ददिशया फयाकतल.

ततू प्रसतूत झयालहस.  तभुलया मभुलगया झयालया.  दकतळी दकतळी आनियदि झयालया तभुलया ! तवश्वयात कभु णयालयाच नि 
आलललह अनिभुभतूतत ततू अनिभुभवळीत आहलस असल तभुलया त्ययावलळळी वयाटलल . हया मभुलयाचल नियायव कयाय ठलवयावल 
म्हणतूनि तलव्हया ततू तयासनि प तयास तवचयार कल लया हरोतयास, खरल  निया !

कयारण कधळी कभु णळी नि ठलवलललल अगदिह आगळल  नियायव तभुलया त्ययालया ठलवयायचल हरोतल ! त्ययावलळळी ततू 
मयाझ्ययाकडल  आलह हरोतळीस; अयाठवतल ?

तलव्हया मळी हसलरो हरोतरो. तभुलया वयाटलल मळी तभुझ्यया आनियदियात सहभयागळी झयालरो. झयालरो ररोडया; नियाहह असल
नियाहह. पण चयालत असललल्यया जगत प-लहललकडल  पयाहतूनि मलया हसतू यलत हरोतल .

ततू तभुझ्यया सयानिभुल्ययाचल करोड पभुरवळीत असतया मळी जलव्हया तभुलया पयाहतरो, तलव्हया लरोक मयाझया जन्मददिवस
आनियदियानिल कया सयाजरया करहत असतयात त्ययाचल मलया करोडलच पडतल !

मलया म्हणतयात, ततू आणखळी जग;  आम्हयालया ततू हवया आहलस.

पण जलव्हया जन्मयालया यलणयाऱ्यया प्रत्यलक मभुलयाचल हरोत असलललल ककौतभुक मळी पयाहतरो,  तलव्हया मयाझ्यया 



लकयात यलतव ककी आपण आपलह जयागया लकौकर ररकयामळी कररूनि दिलणल चयायगलल !

कयारण जन्मयाचल ककौतभुक हरोत आहल  ययाचया अररच मकृत्यतूलया मयान्यतया आहल ; नियाहह ? 

आणण मकृत्यतू मयान्य निसलल ननि जन्मच अनभनियदिनिळीय असलल तर घररोघरह स्मशयानि ननिमयारण 
हरोईल, त्ययाचल कयाय ?

खरय म्हणजल, जळीवनि जगण्ययातहह नियाहह आणण मकृत्यतूतहह नियाहह; तल असण्ययातच आहल .

आणण हल  असणलपण मकृत्यतू दहरयावतूनि निलऊ शकत नियाहह !

हल  मयातल, ततू आतया घरह जया. अजतूनि तभुलया गकृहककृ त्य पयार पयाडयायचल असणयार.

“तभुझ्यया प्रयाररनिलत भकळीचया अयश निसतरो असल जल म्हणणल आहल  त्ययाबद्दिल,  ननिररोप्यया, ततू 
कयाहहच बरोललया नियाहहस ?”

– प्रयतयायच्यया परयाकयाषलनियतर ययाचनिलसयाठठी पसरलललया हयात म्हणजल भकळी हरोय.

कष्टयाच्यया घयामयानिल धभुतलया गललया असल्ययानिल तरो ननिखळ आहल .
पसरलललया असल्ययानिल त्ययात दिहनितया नियाहह, तर लहनितया आहल .
कभु दिळ ननि खरोरल , कभु ऱ्हयाड ननि करवत ययायच्यया सहवयासयानिल हयातयावरच्यया भतवष्यरलषया त्ययाच्यया 
पभुसल्यया गलल्यया असतूनि आतया तरो हयात भतवष्यननिमयारतया झयालललया आहल  !

आणण कभु णया सतयाधयाऱ्ययापभुढल  दकय वया धननिकयापभुढल  पसरलललया तरोहयात नियाहह !  तर अनियत 
आकयाशयाखयालह जगयाच्यया ननिययत्ययासमरोर म्हणजल आपल्ययाचया बयापयासमरोर, म्हणजल पययारययानिल 
स्वततःसमरोरच, पसरलललया तरो हयात आहल  !

जगयाचया नियार तळी ररतळी ओयजळ भरलल दकय वया तशळीच ठलवळील; जशळी त्ययाचळी मजर्जी !

पण त्यया गयाररुड्ययाच्यया तपशवळीत हयात घयालण्ययाचल धयाररष्ट्य मळी कररू नियल . कयारण त्ययातच मयाझल 
शलय आहल .


