
ननिररोप्यया ३
“ननिररोप्यया,  ततुझ्ययाशशी  गरोषशी  करयाव्ययात  म्हणणूनि  कयाल ततुझ्ययाकडड  आलरो  हरोतरो.  पण आत
चयाललडलया ततुमचया ससवयाद ऐकत आम्हही बयाहड रच ओसरहीवर बसलरो.  आणण त्ययानिसतर बरयाच
कयाळ गडल्ययानिड  ततुलया भडटण्ययासयाठठी आत नि यडतया बयाहड रच्यया बयाहड र आम्हही ननिघणूनि गडलरो. ”
-गयावयातलही ववृद्ध मसडळशी ननिररोप्ययालया सयासगणू लयागलही .  – “आम्हया ववृद्धयासचशी इच्छया आहड  तशी तणू
पतुरही करयावशीस.  ज्यया जतुन्यया अततपयाचशीनि गसथयासच्यया अध्ययनियात तणू स्वततः वरयार्षानितुवरर गढणूनि
गडलया  आहड स;   ज्ययासच्ययातणूनि तणू  आपल्ययासयाठठी  स्फणू तर्तीचया  झरया  पयाप्त करहीत असतरोस ,  त्यया
धमर्षागसथयातशील तवचयार तणू आम्हयालया समजयावणूनि सयासग
आम्हयालया हहबणू यडत नियाहही ककी ललहटनि; अरबशी ककी ससस्कवृ त !  आम्हही शतुद्ध पयाकवृ त आहरोत. तणू
आम्हयालया सयासगशशील ? ”

[ननिररोप्ययालया त्ययासचशी तशी तवचयारसरणशी पयाहणू नि ककीसव आलही . तरो जरया णखिन्नितडनिडच म्हणयालयातः]

– जशीवनियाचया अथर्षा म्हणजड  शतुद्ध व्यवहयार.  हयालयाच परमयाथर्षा म्हणतयात.  तरो करण्ययासयाठठी कया भयारया
नशकण्ययाचशी गरज आहड  ?

तहयानि लयागलही  म्हणजड  पयाणशी  प्ययावड ,  तहयानिडल्ययालया  पयाणशी  दयावड;  हड  समजण्ययासयाठठी  कया  वगर्षा
घडण्ययाचशी गरज पडयावशी ? 

जशीवनियाच्यया उत्तरयाधयार्षात वयावरणयाऱ्यया ततुम्हया लरोकयासनिया  असततम अनितुभणूतशीत फरक निसतरो इतककी
सयाधशी गरोष कया कळणू  नियड  ?  ततुम्हही आतया स्मशयानियात वस्तशीलया आहयात ! आतया कड वळ पहतु डणडच
ततुमचड बयाककी आहड  ! मवृत्यणूनिसतरच्यया गणूढतडनिड आतया ततुम्हयालया धमयार्षाकडड  आकवृ ष कड लडलड हदसतड !

तडव्हया ज्ययानिड  इहलरोक सतुखिभरोगभणूमशी मयानिलही त्ययाच्ययासयाठठी परलरोक त्ययाहणूनि हकतशीसया नभन्नि
रयाहणयार ?

तररुण,  जड  सद-भयावनिडच्यया ननि कतवृर्षात्वयाच्यया जरोरयावर समयाजपररवतर्षानियाच्यया गरोषशी करहीत असतयात
त्ययासनिया मशी म्हणतरो,  ततुम्हही जशीवनियाच्यया खिरोलहीत नशरण्ययासयाठठी मयाझ्ययाकडड  यया ! तर त्ययासनिया वडळ
नियाहही ननि गरजहही वयाटत नियाहही ! शतक्तिवधर्षाक पपौतषक खितुरयाक खियाण्ययाचशी शतक्ति असणयाऱ्ययासनिया तरो
निकरो आहड ;  आणण पयाचनिहक्रियया मसद झयालडलड ततुम्हही, बदयामयाचया नशरया खियायलया मयागतया ?

ततुमचशी पयाचनिहक्रियया आणखिशी तबघडवणूनि ततुम्हयालया आजच रवयानिया करयायचशी मयाझशी इच्छया नियाहही !

रहया , अजणूनि थरोडड  हदवस रहया !

“कयाल  तणू  तटस्थ  बतुद्धशीचड  गरोडवड  गयात  हरोतयास.  इस हद्रिययासनिया  कयाबणूत  ठड वण्ययाचशी  गरज
पततपयाहदत हरोतयास. ततुझड  म्हणणड  आमच्यया लकयात यडत हरोतड . पण ततुझ्ययासयारखिशी जयानि गहण
करण्ययाचशी शक्तिशी पत्यडकयाजवळ निसतड , तडव्हया णस्थरबतुद्धशीचच बनिणड कसच जमडल ?

अध्ययात्म  फयार  कठठीण  आहड ,  त्ययासयाठठी  फयार  फयार  सयाधनिया  करयावशी  लयागतड .   हड
आमच्ययासयाठठी, ननिदयानि यया जन्मशीस तरही शक्य नियाहही असड आम्हयालया वयाटतड . ”



जशी वस्तणू सवर्षासतुलभ आणण सवर्षासयाध्य नियाहही, तड जशीवनियाचड तत्त्व हरोऊच कसच शकड ल ?  मलया वयाटतड
ककी सवयार्षात सरोपशी आणण सवयार्वांनिया जमणयारही वस्तणू अध्ययात्मच आहड . जगणयाऱ्ययासनिया शयासयाइतककीच तशी
आवश्यक आणण तततककीच पतुषशी दडणयारही आहड  तशी !

कठठीण म्हणणूनि ततुम्हही ज्ययाचया धसकया घडतलया आहड , तड अध्ययात्मच निव्हड . 
जशीवनियाचया अथर्षा ततुम्हयालया निशीटपणड  करतया नि आल्ययामतुळड  आणण तशशी दृषशी पणूवर्षाजयासकडणू नि ततुम्हयालया
नि नमळयाल्ययामतुळड  हया भ्रम ननिमयार्षाण झयालडलया आहड  ! 

शडतयातशील तपकयासनिया लयागणयारही ककीड,  हवयामयानियाचया त्ययावर हरोणयारया पररणयाम,  हवडतशील उष्णतयामयानि,

पकयासचड  आवयाज,  ककीटकयासच्यया हयालचयालही पयाहणू नि ततुम्हही पयाऊस कड व्हया पडडल ययाचया असदयाज करतया.
त्ययात चणूक झयालही तर पतुन्हया निव्यया जरोमयानिड ससशरोधनि करतया ! पण …..

जशीवनि ततुम्हयालया अभ्ययासयाचया तवरय वयाटत नियाहही. कयारण, तड फतु कटयात नमळणूनि चतुकलच आहड  निया ? 

बयालकयासमधड  समयानि आणण तवपतुल पमयाणयात झयालडलही हही बरोरयासचशी वयाटणशी हदसतड  !  पण कतु णया
एकयालया एखियादड  बरोर जयास्त नमळयाल्ययाबररोबर इतर मतुलयासच्यया मनियात चलतबचल हरोतड , तशशी ततुमचशी
गत आहड  ! 

शरहीरयालया करोणतशी वस्तणू अनितुकणू ल आहड , करोणतशी पततकणू ल ययाचड ततुम्हयालया जयानि आहड . कयारण सत्तर-

ऐसशशी वरयार्वांपयासणूनि ततुम्हही त्ययालया ससभयाळशीत आहयात  !  त्ययाचया कल लकयात घडऊनि जशीवनि जगत
आहयात. !

घरही तययार कड लडल्यया पडययासच्यया चवशीचड  वणर्षानि आणण त्ययात नमळवल्यया जयाणयाऱ्यया सतुगसधशी आणण
चतवष वस्तणूसचशी ततुम्हही आपयापसयात णजतककी चचयार्षा कड लही असडल,  त्ययाच्यया दशयासश तरही ततुमच्यया
असतरसगयाबद्दल इतरयासशशी गरोषशी कड ल्यया आहडत कया ?

हस , कधशी कधशी ततुमचशी तसलही चचयार्षा मलया ऐकणू  आलडलही आहड . पण त्ययात ततुम्हही थडग्ययात लपलडलड
तत्वजयानिशी,  समयाधयानियानिड  जशीवनि कस हठत तवलहीनि झयालडलड  ससतमहसत,  जगयालया निवशीनि दशर्षानि घडवणूनि
गडलडलड  धमयार्षात्मड  ययासचड  गतुणगयानि गयाण्ययापलहीकडड  हकस वया तशयासचशी ततुलनिया करण्ययापलहीकडड  कयाहहीहही
कड लडलड नियाहही !

अशया चचरत ततुमचशी स्वततःचशी अनितुभणूतशी नमसळलडलही मलया कधशीच हदसलही नियाहही.!

कयारण, आम्हया पयामरयासचड हड  कडत्रच निव्हड  अशशी ततुमचशी बयालसबयाल खियात्रशी झयालडलही आहड ; खिरच निया ?

मग हया पश्न वयारसवयार उठतरो कतु ठतुनि आणण कयास  ?  घरही जन्मयालया आलडल्यया निवजयात नशशतुकडड
पयाहणू नि तरो ततुमच्यया डरोक्ययात तततकया थथमयानि घयालहीत नियाहही,  णजतकया ककी व्यक्तियातणूनि एकदम
अव्यक्तियात गडलडलया जशीव !

जन्मयाच्यया वडळशी,  लग्निपससगशी  आणण मवृत्यणूच्यया वडळशी करोणतया तवधशी करयावया  ययाचड  मयागर्षादशर्षानि



धमयार्षाच्यया नियावयानिड लयाभलड म्हणजड दतुसरड  कयाहही ततुम्हयालया निकरो आहड                            !  तडवढ्ययावर ततुम्हही
ससततुष आहयात !

पण …....... कयाय सयासगणू मशी ततुम्हयालया ….......?

फयायदयाच्यया तत्वजयानियालया ततुम्हही मयागर्षादशर्षाक मयानिलड  !  त्ययालयाहही हरकत नियाहही.  पण हड  तत्वजयानि
अगदही शडवटच्यया थरयापयर्वांत निडऊनि ततुम्हही तवचयार करया. पण तसड ततुम्हही करहीत नियाहही !

'  फयायदयाचया तरही कयाय फयायदया  '  हया एवढयाच पश्न ततुम्हही स्वततःलया तवचयारया आणण कयाय उत्तर
नमळतच तड पहया. 

भतवष्यकयाळचच जयानि असलडल्यया एकया शडतकऱ्ययानिड नितुकसयानि यडऊ नियड म्हणणूनि एक उमदया घरोडया
तडकयाफडककी तवकलया. कयारण,  महहनियाभरयात तरो मरणयार हरोतया. पतुढड  पथशयाच्यया लरोभयानिड त्ययानिड ययाच
कयारणयास्तव आपलही गयाय तवकलही,  आणण यडणयाऱ्यया भयावशी तरोट्यया पयासणूनि तरो बचयावलया  !  पण
…...पतुढड  त्ययालया स्वततःलयाच आपल्यया अपघयातशी मवृत्यणूचड  आगयाऊ दशर्षानि घडलड  !   आतया त्ययानिड
फयायदयासयाठठी स्वततःलया तवकणू नि टयाकयायलया हवच ककी नियाहहीस ? तसड त्ययानिड कड लड असतड तर फयायदयाच
झयालया असतया निया ?  पण तरो कतु णयालया ? पण.... तरो कचरलया !

पत्यडक शयासयाचया आणण कलडचया उगम तत्वजयानियाच्यया म्हणजडच जशीवनियाच्यया,  डरोहयातणूनि झयालडलया
आहड . डरोळड  उघडड  असणयाऱ्ययासनिया तरो हदसडल.

हदसणयारया जगयातलया हया रमणशीय दडखियावया ततुम्हयालया असतमतुर्षाखि करयायलया पतुरडसया आहड . अनिसत आकयाश,

तवशयाल सयागर,  अफयाट सतुजलया सतुफलया भणूनम पयाहणू नि त्ययाच्यया ननिमयार्षात्ययाकडड  नचत्तयानिड  वयास्ततवक
धयाव घ्ययायलया हवशी.  पण,  पण तसड  घडत नियाहही.  आईचड  बरोट धररूनि मसहदरयाकडड  चयाललडल्यया
बयालकयानिड  वयाटडवरचशी आकरर्षाक खिडळणशी पयाहणूनि मयातडचड  धरलडलड  बरोट सरोडयावड  तसड  ततुमचड  घडत
असतड !

निटवलडलही सवृषशी ननिमयार्षाण कररूनि पभणूनिड  ततुम्हयालया असतमतुर्षाखि करण्ययाचया यत्न कड लया,  आणण तरो बडटया
फसलया             ! तबचयारया पभतु !!

ततुम्हही मलया सयासगतया,  त्ययानिड  अयाजवर अनिडक अवतयार घडतलड  आणण आम्हया सवयार्वांच्यया रकणयाथर्षा तरो
पतुन्हया अवतरणयार आहड .

मशी तवचयारतरो, तरो जर सवर्षाशतक्तिमयानि आहड , तर एकयाच अवतयारयात त्ययाचड कयाम व्हयायलया निकरो हरोतड
कया ?  आतया तरो पतुन्हया अवतयार घडणयार असडल तर पणूवर्ती तरो नियापयासच झयालया, असच म्हणयावड लयागडल
!

बयाबयानिरो,  कणरोकणशी धशीर गमयावणयाऱ्यया ततुम्हया जनियाससयाठठी तड कड वळ आशयासनिमयात्र आहड  ! ययाहणू नि
त्ययालया अनधक महत्व दडऊ निकया.                                                 



आशयासनि म्हणजड नगररनशखिरयावर चढणयाऱ्ययानिड मध्यसतरही घडतलडलही कणभरयाचशी तवशयासतत !

“ननिररोप्यया, तणू हड  जड सयासगत आहड स, तड ततुलया सतुचतड कतु ठणूनि ? ज्यया ननिमर्षाळ आणण पतुष झऱ्ययाचड
पयाणशी तणू पशीत असतरोस त्ययाचया उगम आहड  तरही कतु ठड  ? जशीवनियात दशर्षानि झयालडल्ययाचड हड  बरोल
आहड त. ”

–- खिरड  आहड . ततुम्हही जड मयाझ्ययाशशी आतया बरोलत आहयात त्यया ततुमच्यया अणस्तत्वयाबद्दल एक वडळ
मलया शसकया यडईल; पण त्ययाच्यया अणस्तत्वयाबद्दल मतुळशीच नियाहही ! 

कयारण मयाझ्यया अणस्तत्वयाच्यया आधयारयालया तवसरण्ययाइतकया मशी बडइमयानि नियाहही. 

आणण  आधयारयाच्ययाच  हदमतशीत  गतुसग  रयाहणू नि  त्ययाच्यया  हया  तवशररूपशी  पभडचशी  अवगणनिया
करण्ययाइतकया एकयासगशी पण नियाहही !

व्यगतडलया परोटयात घयालणूनि मशी समग आहड . 
मणूततर्षापणूजडलया मयान्यतया दडऊनिहही मशी मणूततर्षाभसजक आहड . 

“ननिररोप्यया,  तणू असड  परस्पर नभन्नि बरोलणू लयागलयास म्हणजड  आम्हही भयासबयावतरो.  एकच मयागर्षा
तणू आम्हयालया सयासग. त्ययापमयाणड  आम्हही चयालणू आणण दतुसऱ्ययालया सतुचवणू.
नभन्नि नभन्नि पकयारच्यया गरोषशी तणू सयासगणू लयागलयास म्हणजड आमचया बतुतद्धभ्रम हरोतरो ! ”

--- त्ययालया मशी कया कररू ? त्ययाच्ययासयाठठी मयाझ्यया जवळ औरध नियाहही !

जशीवनि हड  भणूनमतशीतल्यया णसद्धयासतयासयारखिड नियाहही ककी गणणतयातल्यया आकड्ययासयारखिड ! चडतनियाचया स्पशर्षा
असलडलड जशीवनि सयाचडबसद रयाहणू च शकत नियाहही. 

जशीवयाचड रयानि कररूनि एकदया जम बसवलया आणण तशी घडशी जन्मभर सतुरळशीत चयाललही असड घडत
निसतड. 

लग्नि झयालड ,  पश्न सतुटलया;  ननिणशसततया आलही  !  पण कतु ठवर  !  चयार हदवस !  मग मतुलयासचड  आजयार,

त्ययासचड नशकण;  एक निया दरोनि, पश्नच पश्न !!

समस्ययारहहत जशीवनियाचशी आकयासकया मयाणसयानिड  धररू नियड.  धरयावशी ननिखिळ जशीवनि पयाप्त करण्ययाचशी
इच्छया. 

आणण एकयाच वडळशी जशीवनियात दरोनि परस्पर नभन्नि पवयाह वयाहत असतयात,  ततथड  ततुम्हही कयाय
रडयाल ?

परोटयालया अनितुकणू ल असणयारड  तयाक अनिडकदया गळया तबघडवणूनि टयाककीत नियाहही कया ?  आणण णजभडलया
निकरोसड वयाटणयारड  औरध शरहीरयालया गरजडच निसतड कयाय ? आणण तडस लयागल्ययामतुळड  परोट निकरो
निकरो म्हणत असतयाहही ततुम्हही घशयात गरोड घयास ककोंबतयाच ककी नियाहही ?



सयाडडतशीनि हयातयाच्यया दडहयातच जर इतककी तवतवधतया आहड ,  तर तवशयाच्यया अफयाट पसयाऱ्ययात पश्नच
कयाय ?

म्हणणूनि तवससगतशीलया घयाबररू निकया.  त्ययातशील सतुससगतत ओळखिया आणण पश्न सरोडवण्ययाचशी कळ
शरोधणूनि कयाढया. 

ततुम्हही जर करोत्यया दृषशीनिड  पश्न सरोडवणू पहयाल,  तर पतुढड  अनधकच गतुरफटणूनि जयाल.  घयाबररूनि पळ
कयाढणू म्हणयाल तर पश्न बरोकयासडशी बसल्ययानशवयाय रयाहणयार नियाहही !

अतववडकयानिड सयामनिया कररू इणच्छत असयाल तर पशयात्तयापयाचशी तययारही ठडवया.

हयास्तव यरोजनियापणूवर्षाक पश्न सरोडवयायलया नशकया. त्ययात तटस्थतडबररोबर व्ययापकतया रयाहणू  दड . अकरोभ
नचत्तयाचशी शशीघ्रतडशशी गयासठ पडणू  दड . सयाधनियात ननि सयाध्ययात एकररूपतया नियासदणू दड . 

“यया सगळ्यया दणूरच्यया गरोषशी आहड त.  आकयाशयातल्यया परहीसच्यया गरोषशी आम्हही ऐकत आलरो ;

पण आजवर त्यया आम्हयालया कधशी हदसल्यया नियाहहीत ! तणू जड  हड  नचत्र रड खियाटहीत आहड स, असया
पतुररुर ततुझ्यया पयाहण्ययात तरही कधशी आलया आहड  कया ? ”

–  कदयानचत असया पतुररुर आजवर हया जगयात झयालयाहही निसडल,  पण त्ययामतुळड  मशी मयासडलडलही गरोष
कयाहही खिरोटही ठरत नियाहही !

नगररनशखिरयासवरहील  ववृकलतयासशशी  गतुजगरोषशी  कररूनि  आलडलया  शशीतल  वयायतु  आररोग्यदयायशी  म्हणणूनि
सडवनिशीय मयानिलया तरही, तरो नमळत नियाहही तकोंवर कतु णशी शयासरोच्छ्वयास करणड बसद ठडवशीत निसतरो ! पण
ज्यया पमयाणयात तरो शतुद्ध वयायणू नमळत जयाईल त्यया पमयाणयातच आररोग्यलयाभ व्हयायचया हड  ननिणशत
निया ? 

तशीच गत ननिखिळ जशीवनि-दृषशीवयाल्ययासचशी आहड .
जडवढही न्यणूनितया रयाहहील तडवढया त्रयास ननिमणूटपणड सरोसयावयाच लयागडल. 

रयाहवत नियाहही म्हणणूनि आपण कतु रकतु ररू,  आणण पयाहवत नियाहही म्हणणूनि लरोकसडवया कररू.  पण सतुटकया
मयात्र ससपणूणर्षा जशीवनि-दृषशीनशवयाय नियाहही हड  पक्कड  लकयात ठडवया.

“असड जर आहड  तर पजया णस्थर करण्ययाचया उपयाय तणू आम्हयालया सयासग निया ? ”

–  उपयाय सयासगतया यडईल.  पण पथम पजया णस्थर करण्ययाचशी गरज मयान्य असडल तरच त्यया
उपयाययासचया उपयरोग !

अगरोदर लग्नि हरोत निसतड.  पथम लग्नियाचशी  चक्रिड  डरोक्ययात हफररू  लयागतयात,  मग मतुसडयावळ्यया
बयासधल्यया जयातयात !

कयामनियामयात्र त्ययाज्य आहडत, हड  जरोवर पटलड निसडल तकोंवर त्यया कधशीच जयाणयार नियाहहीत.

आणण पटल्ययानिसतर त्यया आज निया उदया जयाणयारच आहडत  !  कयारण यजमयानि खिपया झयाल्ययावर



पयाहतु णया शडवटही वस्तशीलया हकतशी हदवस रयाहणू  शकड ल ?

पण मतुख्य पश्न आहड  तरो कयामनिया-नियाशयाचया निसणूनि ततलया अमयान्य करण्ययाचया आहड .  मयानिव तड
करहीत नियाहही आणण मग दतुतःखियानिड तवह्वळतरो, आनिसदयानिड हतु रळतरो !

हतु रळणड आणण तवह्वळणड तत्वजयान्ययालया नभन्नि नियाहहीत, एकच आहडत. 

अनितुकणू ल कयामनिडनिड  बतुद्धशीलया गदगदया हलवणूनि हदलडलड आनलसगनि म्हणजडच हतु रळणड ; आणण पततकणू ल
कयामनिडनिड बतुद्धशीशशी कड लडलड दरोनि हयात म्हणजड तवह्वळण हरोय.

पण दरोघयासपथककी कतु णशीच बतुद्धशीलया आपल्यया जयागशी णस्थर हरोऊ दडत नियाहही !

एकयानिड बतुद्धशीलया खिदखिदया हसवलड आणण दतुसऱ्ययानिड धयायधयाय रडवलड !!

असलही हही पदरोपदही रगडलही जयाणयारही बतुद्धशी मयानिवयाच्यया जशीवनि-निपौकड लया सतुरळशीतपणड  निडऊ शकड ल
कयाय ?

म्हणणूनि पथम हड  लकयात घ्यया ककी कयामनियामयात्र वयाईट आहड . मग तशी चयासगलही असरो ककी वयाईट.

पततकणू ल कयामनिडचया ततुम्हही नधक्कयार करतया हड  मलया मयाहहीत आहड . पण त्यया नधक्कयारयातच ततुमचड
पडम लपलडलड मलया हदसतड !

कयारण ततच्यया ननिरडधयाचड ततुमचड नचसतनि म्हणजड ततुम्हही ततलया आपल्यया बतुद्धशीत हदलडलड आसनि आहड
! तड मयाजघरयात निसडल, भलडहही ओटहीवर असरो, पण आहड  हड  खिरच  !

आणण चयासगल्यया मयानिलडल्यया कयामनिया ततुम्हयालया हव्यया आहडत. त्ययासचड ततुम्हही स्वयागत करतया, त्ययाससनिया
परोरण दडतया आणण वर म्हणतया....” कयामनियारहहत जशीवनि म्हणजड कया णजणड झयालड ? ”

परसततु मशी सयासगतरो, कयाटया सरोन्ययाचया झयालया तरही तरो सलणयारच.

म्हणणूनि कयामनियामयात्र वयाईट हड  पथम पटणू दया. कयामनिया रहहत जशीवनि बडचव असडल असड निकया मयानिणू
.

मशी म्हणतरो कयामनिडत मतुळशी ररुनच नियाहहीच  !  पण ततुम्हही म्हणतया,  कयामनियापणूतर्तीतच तशी आम्हयालया
अनितुभवयालया यडतड ! आतया दरोघयासचया मडळ बसयावया कसया ?

कयामनिडच्यया पणूतर्तीपणूवर्ती ततुम्हही समयाधयानिशी निसतया, पण पणूतर्तीनिसतरच ततुम्हही समयाधयानिशी हरोतया; ययाचया अथर्षा
कयामनियारहहत जशीवनियातच ततुम्हही समयाधयानि अनितुभवतया !  म्हणजड  कयामनियारहहत जशीवनियातच ततुम्हही
समयाधयानिशी असतया असया हरोत नियाहही कया ?

पहहलही कयामनिया शमलही आणण दतुसरही उठलडलही नियाहही, अशया कयाळयात ततुम्हही समयाधयानिशी असतया. पण
कयामनियातवृप्तशी निसतर कणभर लयाभणयारही हही णस्थतशी पयाप्त करण्ययाऐवजशी ततुम्हही कयामनिडलया ननिबर्तीजच
कररूनि तशी निडहमशीसयाठठी कया पयाप्त कररू नियड ?

कयारण कयामनियापणूतर्तीत इसहद्रिययासच्यया शक्तिशीसचशी खिच्चशी हरोत असतड .  त्ययामतुळड  तशी आपलया अचणूकपणया
गमयावशीत असतयात. कयामनियारयाहहत्ययात हया असया आसतबट्ट्ययाचया सपौदया नियाहही. 
मशी ततुम्हयालया आज एवढडच सयासगडनि ककी ततुम्हही कयामनियारहहत जशीवनियाचड ममर्षा समजणूनि घ्यया.
कयामनिया रयाखिणड म्हणजड स्वततःचड सयावर्षाभपौमत्व गमयावणड हरोय.



कयामनियारहहत जशीवनियानिड  ततुम्हही दहीनि बनिणयार नियाहही,  तर उलट दतुननियडचड  बयादशहया व्हयाल.  कयारण
भपौततक वस्तणूसच्यया पणूतर्तीत यडणयाऱ्यया नियानिया अडचणशी ततथड नियाहहीत.

आणण  ततु तम्हयालया  समवृद्ध  करणयारही  अवशीट  अशशी  वस्तणू  ततुमच्यया  जवळच  असल्ययानिड  दतुसऱ्यया
कशयाचशीच ततुम्हयालया ततथड गरज पडणयार नियाहही.
खिरड  म्हणजड  निडत्रयासयाठठी चष्मया  !  पण दृषशीच्यया बदल्ययात चष्म्ययाचया सपौदया करणयाऱ्ययासनिया कयाय
म्हणयावड ?

जगयातल्यया एखियादया बयाह वस्तणूनिड  आपल्यया ऐटहीत चणूर रयाहणू नि आम्हया चथतन्ययासनिया चनलत करयावड
असड ततच्ययात आहड  तरही कयाय ? तशी जर आपल्यया ऐटहीत चणूर असडल तर मशीहही मयाझ्यया ऐटहीत चणूर
कया रयाहणू  नियड ?

पण मशी मयाझड स्वररूप तवसरलरो आणण दहीनि बनिलरो. चडतनियानिड जड सवृषशीच्यया मयागड धयावयावड ययाहणू नि
दतुदरव तड करोणतड ?

मलया ननिणशत मयाहहीत आहड  ककी नचत्तयात मयानलन्ययालया जडवढड  स्थयानि ततुम्हही हदलडलड असडल त्ययाहणूनि
अनधक दतुतःखिशी ततुम्हही मतुळशीच नियाहही .

म्हणणूनि चथतन्य पतुत्रयासनिरो,  ततुम्हही आपलड  मणूळ ररूप ओळखिया.  आणण कणभर कयामनियागस्त झयालयात
तरही कयामनियासशशी तडजरोड कररू निकया.

“आम्हही  आतया  स्मशयानियात  परोचलरो.  इथड  चयार  हदवसयासचड  पयाहतु णड  आहरोत  !  आमच्ययानिड  हड
सत्यदशर्षानि कसड हरोईल ? ”

– कया हरोणयार नियाहही ? म्हयातयारड  ततुम्हही असयालया पण सत्य तर म्हयातयारड  झयालडलड  नियाहही निया ? सत्य
म्हयातयारड  हरोईल तडव्हया आपण नचसतया करयावशी !

आणण ततुम्हही तरही खिररोखिर म्हयातयारड  आहयात कया  ?  धयारण कड लडल्यया दडहयाच्यया हहशरोबयानिड  ततुम्हही
स्वततःलया मरोजतया तडव्हया ततुम्हही ववृद्ध ठरतया. अन्यथया अनिसत कयाळचड ततुम्हही पवयासशी आहयात ! आणण
अजणूनि अनिसत कयाळ ततुम्हयालया पवयास करयायचया आहड .
ततुम्हही अनितुभवयासनिशी पतुष आहयात, आणण म्हणणूनिच मलया ततुमच्ययाकडणू नि अपडकया आहड . कयारण सत्ययालया
ततुम्हही चयासगल्यया पकयारड  कसरोटहीवर कसणू शकयाल .

मग हहीण ननिघणूनि जयाईल. आणण असतशी जड उरडल तड ततुमच्यया मणूळ ररूपयाहणू नि नभन्नि रयाहणयार नियाहही.


