
ननिररोप्यया ५
[ददूरददूरच्यया शहरयारांतदूनि मरोठया व्ययापयार कररीत असलललया एक धननिक ननिररोप्ययालया सयारांगदू 
लयागलया –-]

“चयाततुमयार्मास आतया सरत आलया. व्ययापयारयासयाठठी बयाहल र पडण्ययाचया मयाझया कयाळ जवळ आलया. 
ममी स्वयारयार्मासयाठठी बयाहल र पडल नि आणणि ततुलया बरल  वयाटदू लयागल्ययानिल  रयाहवत नियाहरी म्हणिदूनि तदू 
आतया बयाहल र पडशमील !

ननिररोप्यया, पयायमी पयायमी हहरांडण्ययासयाठठी बयाहल र पडण्ययाचया ततुझया कयाळ आतया जवळ आलया ! 

अनिलक वरयार्षांपयासदूनि तदू हहरांडत आहल स. आतया ततुझल  वयहह झयालललल  आहल ! ज्यया वययात ववशयारांतमी 
सयाठठी ह्क्कयानिल  एकल  ठयायमी रयाहण्ययाचमी गरज असतल त्यया वययात तदू बयाहल र भटकतरोस !  

मलया मयाहरीत आहल , ममी ततुलया रयारांब म्हटल्ययानिल  तदू रयारांबणियार नियाहरीस ! आमच्यया यया खलड्ययाचल 
भयाग्य, आणणि ततुझ्यया नमशनिचल दतुदरव, म्हणिदूनिच ततुझल  पयाय यया वलळमी आमच्यया गयावयालया इतकल
दरीरर्माकयाळ लयाभलल !

मयाझमी हरी जन्मभदूनम आहल . तमीनिचयार वरयार्षांतदूनि ममी इरल एखयादल  वलळमी यलऊनि जयातरो.  
बयालपणिमीच्यया स्ममृतमीरांनिया उजळया नमळतरो. जन्मभदूममीचल दशर्मानि हया एक अपदूवर्मा यरोग असतरो !

ममी हहमयालययाच्यया पयायथ्ययाशमी गरांगयामयाईच्यया पववत्र कयाठठीरां एकयारांतयात एक कतु हट बयारांधदूनि 
ठल वलरी आहल .  ररोडमी शलतमीहरी आहल . वतरल तदू आणणि ततुझल  नशष्य यलऊनि रयाहत जया नि ? ”

– ततुमचल म्हणिणिल खरल  आहल . पववत्र गरांगयामयाईच्ययाच कयाठठी आणणि हहमयालययाच्यया सयाणन्निध्ययातच ममी
निलहममी असतरो. एवढलच ककी कधमी शत यरोजनिल इकडल  तर कधमी शत यरोजनिल वतकडल  ; पणि असतरो 
मयात्र कयाठयावरच !

“ततुझल  वय आहल  झयालललल  ! जमीवनि दशर्मानियासयाठठी तदू तयाररुण्य हरोनमललस हल  मलया मयाहरीत आहल ; 
आणणि आतया वमृदयावस्रयाहरी पणियालया लयावलरी आहल स ! ततुझ्यया डरोक्ययावरचलच निव्हल  तर 
अरांगयावरच्यया कल सयारांनिमीहरी आतया धवलतया धयारणि करयायलया सतुररुवयात कल लरी आहल  ! तदू एकल  
हठकयाणिमी नि रहयायचल ठरवदूनि आम्हयालया लयाजवदू निकरोस !  ” 

– धननिकयानिल ववनिवमीत म्हटलल .

–-- पणि ममी रहयायचल तल कशयाकररतया ! शररीरयाच्यया रक्षणियासयाठठी ? तल तर आतया ननिररोप रलत आहल  ! 

ममी ररोड्यया हदवसयारांचया सयारमी आहल  ! पतुररुरयारर्मा-भदूनम म्हणिदूनि मयानिललल्यया हया जगयात मलया पतुन्हया 
एकदया शलवटचमी वयावटळ उठवदू दया. 
आणणि मग पतुन्हया शयारांततया पसरलल; पदूवर्मावत त णस्रतमी यलईल ; पणि तमी पररवतर्मानियालया परोटयात णजरवदूनि !

अनिलकयारांनिमी मलया म्हटलल , अरल  ननिररोप्यया ! रयाम आणणि कमृ ष्णि, बतुद आणणि महयावमीर, यलशदू आणणि पपगरांबर
असल हकतमी तररी आलल आणणि गललल . पणि आम्हरी आहरो वतरलच आहरोत ! अनिलक सरांतयारांनिया, 
सतुधयारकयारांनिया, परोटयात रयालदूनि आम्हरी आपल्यया गतमीनिलच चयाललरो आहरोत. आमच्ययात कयाहरी 



सतुधयारणिया नियाहरी ! तरोच कयाम, तरोच करोध, तरोच लरोभ आमच्ययात वसत आहल  !  तलव्हया रयाहवत नियाहरी
म्हणिदूनि धडपड करयायचमी असलल तर तमी तदू खतुशयाल कर. आम्हयालया कयाहरीच म्हणियायचल नियाहरी. पणि 
कयाहरी अपलक्षया असलल तर मयात्र तदू आपटरी खयाशमील.

आतया ययारांनिया ममी कयाय सयारांगयावल ! शयारांतपणिल वयाहणियाऱ्यया निदरीच्यया कयाठयावर बसदूनि पयाण्ययात आपलरी 
प्रवतमया पयाहणियारल  हल  लरोक ! पणि ययारांच्यया हल  लक्षयात यलत नियाहरी ककी त्ययारांच्यया प्रवतमललया आधयारररूप 
असलललल पयाणिमी ततच्यया ततच नियाहरी !

जमीवनियाचल तसतच आहल . मयानिवयाच्यया ववचयारयातमील पररवतर्मानियाचया अभ्ययास करण्ययाचया ययारांनिमी कधमी 
प्रयत्नच कल लललया नियाहरी ; दतुसरल  कयाय ? 

त्ययारांनिया आलललया अनितुभव ममी खरोटया म्हणित नियाहरी.  पणि अनितुभवयाच्यया आधयारल  तल ज्यया ननिष्करयार्मावर 
परोचलल तरो ननिष्करर्मा मयात्र ममी प्रमयाणि मयानिनिणियार नियाहरी.  कयारणि एकयाच रटनिलतदूनि अनिलक ननिष्करर्मा 
ननिरदू शकतयात ! ननिष्करर्मा जमीवनि दशर्मानियाच्यया बपठककीवर अवलरांबदूनि आहल  !

मयागल एक तररुणि मलया म्हणियालया,  मलया दलशरोदलशमीरांचया प्रवयास करयायचमी इच्छया हरोतल. प्रवयासयात 
अनितुभव यलतमील, ननिरननिरयाळमी स्रळल  हदसतमील. त्यया दलशयाववरयमी हकरां वया वतरल्यया मयानिवयारांच्यया 
जमीवनिननिषलववरयमी मलया मयाहहतमी नमळल ल. 

प्रवयासयात अनितुभव यलईल, अनिलक स्रळल  हदसतमील हल  खरल . पणि त्यया दलशयाववरयमी हकरां वया वतरल्यया 
मयानिवसमदूहयाच्यया शद्रल ववरयमीचल जयानि कया वतरल्यया टयारांगलवयाल्ययालया हकरां वया हमयालयालया हकरां वया 
कयारखयानिदयारयालया वया शलतकऱ्ययालया एखयादया प्रश्न ववचयाररूनि हरोणियार आहल  ? 

ममी त्यया तररुणियालया म्हटलल , ' तदू वतरल हरोऊनि गलललल्यया सत्पतुररुरयारांचमी चररत्रल आणणि त्ययारांचल धमर्मागरांर 
वयाचलल आहलस कया ?  ज्यया धमयार्माचल तल स्वततःलया म्हणिवतयात, त्ययाचया तदू अभ्ययास कल लया आहलस कया ?

आणणि हल  तर जयाऊ दल , दतुसऱ्ययाचल मरोजमयाप करण्ययासयाठठी ततुझ्ययाजवळ ततुझया मयानिदरांड आहल  कया ? '

त्ययाच्यया जवळ ययापपककी कयाहरीच निव्हतल !

कमृ ष्णियाच्यया कयाळचमी गयाय, बतुदयाच्यया कयाळचमी बकररी आणणि यलशदूच्यया कयाळच्यया खलचरयात आज 
ततुम्हयालया कयाहरी फरक हदसतरो कया ? आपणि नियागडल  आहरोत ययाचल भयानि हरोऊनि कतु णिया ररोड्ययानिल 
वसल धयारणि कल लललरी कतु णिमी पयाहहलल आहल  ?

आणणि पदूवर्माजयारांच्यया जयानियालया सरांगहहत करणियारल  ननि आपल्यया अनितुभवयारांनिया स्ममृवतररूप दलणियारल  गरांर वया 
दतुसररी करोणितमी वस्तदू ततुम्हयालया पशतुसमृषमीत कतु ठल  आढळलरी आहल  कया ? 

वयाहनि आलल म्हणिजल बयाजदूलया सरयावल, तहयानि लयागलरी म्हणिजल पयाणिमी प्ययावल आणणि भमीतमी वयाटलरी 
म्हणिजल पळदूनि जयावल ; ययाहदू नि त्ययारांचल तत्वजयानि पतुढल  गललललल नियाहरी !

पणि हल  मयानिवया, ततुझमी गवत तशमी नियाहरी ! कयामननियमनियासयाठठी वववयाहसरांस्रलचमी ततुलया गरज वयाटलरी; 



लरोभननियमनियासयाठठी समयाजशयासयाचमी उभयारणिमी तदू कल लरीस ; अपरयाध आणणि दरांड यया बयाबतमीतल्यया 
ततुझ्यया जतुन्यया मयान्यतया आज कयायम नियाहरीत ! पदूवर्माजयारांनिमी अनिलक अनितुभव रलऊनि जल ननिष्करर्मा 
कयाढलल त्ययारांनिया तदू शदलच्यया ररूपयानिल गहणि कल लल आहलस ! 

आणणि इतकल  असदूनि वर तदू पतुन्हया म्हणित रयाहतरोस, आमचमी तशमी कयाहरीच प्रगवत झयालललरी नियाहरी ! 

आम्हरी णजरल्यया वतरलच आहरोत ! छल ; त्ययाहदू नि मयागल गललरो आहरोत ! 

हल  ऐकल्ययावर मलया आनिरांद हरोतरो. ततुझल हल  असमयाधयानि, लयाभललल्ययात सरांततुष रयाहण्ययाचमी ततुझमी इच्छया
नियाहरी हलच नियाहरी कया सयारांगत ?

ततुझ्ययाजवळ सदूप आणणि चयाळणिमी आहल . चयाळणिमीनिल चयाळत रयाहदूनि तदू गयाळ गळदू  दलतरोस, आणणि 
सतुपयानिल पयाखडदू नि तदू भतुसया उडवतरोस ! आणणि इतकल  कररूनिहह जल चयाळणिमीतदूनि गळत नियाहरी आणणि 
वजनियामतुळल  सतुपयातदूनि उडत नियाहरी, त्यया ' बमी ' त ननिवड करण्ययाचमी तययाररी ठलवतरोस !

हरी शवक्ति ततुलया कतु ठदूनि लयाभलरी रल  ? ततुझ्यया वववलकशक्तिमीलया वयाररांवयार फतुरां कर रयालदूनि प्रज्ज्वनलत 
करण्ययाचल आणणि ततुलया समयाधयानियाचया सतुस्कयारया नि रलऊ दलण्ययाचल कयाम ज्ययारांनिमी कल लल तल ततुझल 
पदूवर्माजच निया ?

तदू त्ययारांचल उपकयार ववसरलयास ययात त्ययारांचया गगौरवच आहल . कयारणि, उपकयारयारांचल स्मरणि व्हयायलया 
उपकयार आठवयावया लयागतरो. पणि त्यया महयापतुररुरयारांनिमी असया बलमयालदूमपणिल ततुझ्यया गळमी तरो उतरवलया, 
ककी तरो ततुलया स्मरतहरी नियाहरी !

परोटयारांत गललललरी दयाक्षल जशमीचया तशमीच जर वतरल रयाहतमील तर ततुझ्ययावर शसहकययाच नियाहरी करयावमी
लयागणियार ? पणि तमी जलव्हया एकररूप हरोऊनि ततुझ्यया रक्तियात नमसळदूनि गललरी, तलव्हया तमी फळल  निष 
झयालरी ककी कयायर्माकयाररी झयालरी रल  ? 

इहलरोककी पदूवर्मावयाहहनिमी निदरी आणणि पदूवरचया वयारया असया ततुझ्ययासयाठठी निलहममीच यरोग आहल  !  ततुलया 
पदूवरलया जयायचल असलल तलव्हया तदू शमीड कयाढदूनि टयाक आणि पणश्चिमललया जयायचल असलल तलव्हया शमीड उभल 
कर म्हणिजल झयालल !

कयाहरीरांनिया वयाटतल कल व्हया शमीड उभयारयावल आणणि कल व्हया तल गतुरांडयाळयावल ययाचमी जबयाबदयाररी त्यया ननियरांत्ययानिल
आमच्ययावर कया म्हणिदूनि टयाकलरी करोणि जयाणिल ! 

आम्हरी बपल नियाहरी असल त्ययानिल मयानिलल म्हणिदूनि; दतुसरल  कयाय ? करोणित्यया शलतयात कयाय पलरयावल आणणि 
आज करोणितल कयाम करयावल वया आज करोणितमी तयाररीख आहल  हल  आपणि कधमी आपल्यया बपलयारांनिया 
ववचयारतरो कया ? 

ज्ययारांनिया ननिणिर्माय घ्ययायचया निसतरो त्ययारांच्ययावर जबयाबदयाररी निसतल; आणणि जबयाबदयाररी निसललल्ययारांनिया 
धमर्मा निसतरो !

आम्हयालया सरांतयारांचल ववस्मरणि पडतल ! पणि त्ययात कयाहरीच ववशलर नियाहरी. कयारणि णजरल आम्हयालया 



ईश्वरयाच्यया अणस्तत्वयाचलच ववस्मरणि आहल , वतरल सरांत-महयात्मल कतु ठल्यया णखसगणितमीत ?

आणणि तरो वबचयारया दलव ! खररोखरच वबचयारया आहल  तरो ! कयारणि मयानिवयाच्यया मयानिण्ययावर त्ययानिल 
आपलल स्वततःचल अणस्तत्व अवलरांबदूनि ठलवलल आहल  ! 

मलया तर ययातच त्ययाचमी महयानितया हदसदूनि यलतल. भतुकल च्यया ननि भयाकररीच्यया ननि सरकयारच्यया 
अणस्तत्वयाबद्दल ततुम्हयालया ननितःशरांक कररूनि तरो स्वततः सयाशरांक बनिलया ! ययाहदूनि करोणितया पतुरयावया हवया
त्ययाच्यया सयामथ्ययार्माचया ? 

ईश्वरयाच्यया अकतमृर्मात्वयाचल हल  वयारसदयार सरांत हयाहदू नि वलगळल  वयागणियार तल कयाय ?

आणणि आतया तर ततुम्हरी म्हणितया ---आम्हयालया दलव निकरो, पणि सरकयार हवल ! दलवयालया पदच्यतुत 
कररूनि त्ययाचमी जयागया रलणियारल  सरकयार ततुमच्यया डरोक्ययावररील आज मतुकतु टमणणि आहल  ! 

ज्ययारांच्यया डरोक्ययावर तरो मतुकतु ट बसणियार, त्ययारांनिया डरोकल  कल वळ मतुकतु ट धयारणि करण्ययासयाठठीच हवल 
आहल  ! 

आणणि त्यया दययामय प्रभदूलया आकयाश आणणि मतददू ययारांमधल करोणितलच आवरणि निसयावल असल वयाटतल !  

म्हणिदूनि, अनिरांतयात वयास करणियाऱ्ययानिल त्ययालया कवटयाळण्ययाचल सयामथ्यर्मा आमच्यया यया लहयानिशया 
कवटरीत हदलल ! 

फदू ल फळ धयारणि करतल पणि फळयालया फळल  लयागत निसतयात ! 

अगयाऊच वलडयाचल फळ प्रयाप्त कररूनि बसलललया दयानियाच्यया अनभनिरांदनियाचल वया हत्यलच्यया फयाशमीचल फळ 
कसल नमळवदू शकल ल ? कयारणि त्ययालया अगरोदरच एक फळ नमळदूनि गललललल नियाहरी कया ?

ययास्तव फळयारांच्यया फळयारांमयागल कतु णिमी लयागदू नियल ; उलट, फळयाच्ययाहरी मयागल लयागदू नियल .
पयाऱ्ययाप्रमयाणिल अनलप्त बतुदमी रयाखयावमी ककी ज्ययामतुळल  सरांसयारयाचल उनचत मदूल्यमयापनि करतया यलईल.

जयानि आणणि वतवतक्षया यया दरोनि परांखयारांनिमी त्ययानिल अनिरांतयात ववहयार करयावया. जयानियाच्यया सहयाय्ययानिल 
त्ययानिल समृषमीचमी गदूढतम तत्वल समजदूनि रलण्ययाचया यत्न करयावया आणणि वतवतक्षलनिल बतुदमीलया पररशतुद 
ररूपयात रयाहण्ययासयाठठी रसद परोचवयावमी.

पणि लक्षयात असदू दल . सतुखयासमीनि शररीर सत्यशरोधनियाच्यया कयाममी ननिकयाममी आहल  ;  कयारणि तल गरांजदूनि 
गललललल असतल. आणणि दलहदरांडनियानिल क्षमीणि झयालललल शररीर पणि तसलच ननिररुपयरोगमी आहल  कयारणि तल 
णझजलललल असतल ! 

जमीवनि यया दरोहहोंच्यया मधल आहल . म्हणिदूनिच जमीवनियात मगौज आहल . 

णसरांहयारांनिमी आपल्यया बपठककीत आपणि फयार कदू र असल्ययाबद्दल खलद व्यक्ति कल ल्ययाचल कतु णिमी ऐकलल 
आहल  कया ?  पणि अनिमीतमीच्यया व्यवहयारयानिल हयात बरबटलललया प्रत्यलक जणि अन्ययाययाबद्दल चमीड 



व्यक्ति करतयानिया ततुम्हयालया हदसलल ! 

तलव्हया ततुम्हरीच सयारांगया, मयानिव पयापमी जमीव आहल  ककी पतुण्यवयानि ? रररी ववपतुल धनिधयान्य असतयानिया 
धमयार्माच्यया नियावयावर एकयादशमी करण्ययाचमी त्ययालया प्रलरणिया हरोतल !  कधमी करोण्यया णसरांहयानिल उपवयास 
कल ल्ययाचल ततुम्हरी ऐकलल आहल  ? 

शयाकयाहयाररी णसरांह कतु णिमी पयाहहलललया नियाहरी; पणि मयारांसयाहयाररी गयाय ? पणि मयानिव ?

बया मयानिवया, ततुझल जमीवनि दरोहहोंच्यया मधल ---- म्हणिजल पतुररुरयारर्माभदूममीत --- आहल . जमीवनियाचमी मयातमी भयाररी
हरोण्ययापदूवर्वी तदू झपयाझप पयावलल टयाकदू नि त्ययालया गयाठ आणणि त्यया चपतन्ययाचया पतुत्र आहलस हल  
ओळख.

खरल  म्हणिजल प्ररम तलच ओळखयायलया हवल. 
कयारणि मरांहदरयाच्यया गभयार्मागयारयातल्यया नभरांतमीवरचमी कलयाकतु सर म्हणिजल कयाहरी दलऊळ निव्हल . 
जमीवनियातल्यया शक्तिमीरांचया जरो दयातया त्ययाचमी ओळख कररूनि रलण्ययाचमी धडपड म्हणिजल जमीवनि हरोय.

आणणि हल  जमीवनिदशर्मानि सयारांगत ममी हहरांडत असतरो, कयारणि ममी त्ययाचया बरांदया आहल . 


