
ननिररोप्यया ६
“ननिररोप्यया,  ततुझझ  मतुळचझ  नियाव कयाय ? ततू तसया कतु ठलया रयाहणयारया  ? ततुझझ  पतूवरचररत्र आम्हयालया
कळतू  दझ .  कयारण ततू आमच्यया नचतयात्तांत एक चचतन्ययाचया प्रकयाश पसरवतूनि रयाहहलया आहझ स  !

चयार हदवसयात्तांनित्तांतर ततू गझलयास म्हणजझ पतुन्हया कझ व्हया भभट हरोईल करोण जयाणझ  ! ”

[–-- मधझ दरोनि हदवस परगयाववी गझलझलली तवी मयातया परत आल्यया नित्तांतर ननिररोप्ययालया म्हणयालली.]

--  मयाई,  ततू चयार हदवस इथझ  निव्हतवीसच;   आतया परत आललीस!ननिदझत आपण ररोज यया जगयात
निसतरो, दतुसरझ  हदवशवी पतुन्हया अवतरतरो! आणण ममृत्यतू म्हणजझ असललीच एक महयाननिदया निव्हझ  कयाय
?

ननि भझट म्हणजझ कझ वळ शरलीरयात्तांचझ मवीलनि कया ? आकयारयाचया स्फरोट म्हणजझ वस्ततुमयात्र हरोत. शरलीरहली
त्ययातच आलझ. 

आपण दझहयात्तांनिवी  भझटतरो,  पण हया  नमलनियालया  मययारदया  आहझ .  मनियात्तांनिवी  भझटतरो  तझव्हया  परस्परयात्तांनिया
आनलत्तांगनि दझऊनि रयाहतरो; आणण ववललीनि झयाल्ययावर …. ?

मयाझझ  शब्द तरोकडझ  पडत आहझत.  त्ययात्तांचवी पतूतर्ती मयाझझ  निझत्र ननि मयाझझ  ओठ ननि मयाझझ  शरलीर आतया
करलील !

कयारण, आत्म्ययाच्यया उषषःकयालयाचवी प्रभया ययात्तांच्यया दयारझ  सगळवीकडझ  पसरत असतझ. 

पण  ..  पण...  ययात्तांचवी हलीहली शकवी तरोकडवीच.  कयारण,  अनित्तांतयाच्यया शकवीलया सयामग्र्ययानिझ  प्रगट करर
शकणयारली वस्ततू जगयात नियाहली, ननि तवी पहयाणयारली दृषवी पण.

मग आपण हझ  कयाय करलीत असतरो ? 

रयाहवत नियाहली म्हणतूनि चयाळया ; यया नशवयाय दतुसरझ  उतर मवी कयाय दझणयार ?

प्रवमृवतमय जवीवनियालया, कझ ल्ययानिझ कयाहली वबिघडणयार असल्ययाचझ आणण नि कझ ल्ययानिझ फयार लयाभ हरोत 
असल्ययाचझ आढळत नियाहली ;  आणण म्हणतूनि तरो कमरप्रवमृतच रयाहतरो !

ननिवमृवतमयागर्ती जवीवयालया नि करण्ययानिझ नितुकसयानि हरोत असल्ययाचझ वया कझ ल्ययानिझ ववशझष लयाभ हरोत 
असल्ययाचझ आढळत नियाहली ; आणण तरो कमरननिवमृतच रयाहतरो !

एकयाच चचतन्ययाच्यया यया दरोनि अनभव्यवक ! पण हया दरोन्हलीत कझ वढया फरक आहझ  मयाई ?

पण हयालया इलयाज नियाहली. हया दरोनि वमृवत आहझत. त्यया कया आहझत, करोठतूनि आल्यया आणण 
कशयाकररतया, हयात्तांच्यया भयानिगडवीत आपण नि पडलझलझ बिरझ .



कयारण अव्यकयाततूनि खतुरयाक घझणयारली जवीवनियाचवी मतूळझ  त्ययाचया शरोध घझण्ययास समथर नियाहलीत. 

आणण मयाझ्ययासमरोर जझ व्यक म्हणतूनि हदसत आहझ , तझ तरली व्यक आहझ  कया ?

मलया त्ययाचवी शत्तांकया आहझ . उलट त्यया व्यकयालया पयाहतू नि मयाझवी त्यया अव्यकयाकडचवीच ओढ असतझ.

कयारण, व्यकयाच्यया अनित्तांत छटया पयाहत बिसण्ययात मलया गरोडवी नियाहली, भलझहली त्यया मलया हदसरोत. त्यया
अनित्तांत छटया णजथतूनि फयाकतयात त्यया अव्यकयाचझच मलया अनधक आकषरण आहझ . 

मलया ननिवमृतवीचझ आकषरण आहझ  ; पण मवी प्रवमृतवी सरोडतू  शकत नियाहली,  कयारण मवी दझहधयारली आहझ  !

मयाझ्यया वयाट्ययालया जझ कयायर आलझ आहझ , तझ मलया कझ लझच पयाहहजझ.

त्ययामतुळझ  आणखवी कयाहली कयाळ यया वनिरयाईत मवी कलरव करलीनि; आणण हली जवीवनिसररतया 
सयागरयालया नमळयालली, म्हणजझ मयाझया प्रवयास सत्तांपझल !

आणण कलरवयाचझ ध्वननि ववरर लयागतवील त्यया वझळवी रयात्रवीचवी गयाढ छयायया मयाझ्ययावर पयात्तांघररण 
घयाललील, आकयाशयातवील तयाऱ्ययात्तांचवी मयाझ्ययावर वमृषवी हरोईल, आणण मवी गयाढ झरोपझनि.

आणण तझव्हया मयाझवी ननिवमृ वतवी सतुरर हरोईल. मयाई, ततू मयाझझ पतूवरचररत्र जयाणतू इणच्छतझस ! मयाझझ खरझ  नियाव
ततुलया हवझ आहझ  ? आणण तझ कशयाकररतया ?

कधवी कधवी मलया वयाटतू लयागतझ ककी मयाणसयानिझ पशतुसमृषवीलया, वनिस्पवतसमृ वषवीलया नियावझ दझऊनि स्वतषःलया 
अनधक गतूढतझतच नियाहली कया झरोकतू नि हदलझ !

कयारण नियामकरण कझ ल्ययानित्तांतर त्यया वस्ततूचझ आकलनि झयालझ असझ जझ वयाटतझ, तरो पतुष्कळदया भ्रमच 
निसतरो कया ?

मयानिवयालया अजतूनि स्वतषःचझच आकलनि नियाहली ! त्ययालया स्वतषःचझ ररप ननिरखण्ययासयाठठी अजतूनि 
आरसया नमळतू  नियझ हझ  दतुदरव हरोय !

ज्यया दझहयालया सतर पत्तांचयाहतर वषयार्षांपयासतूनि मवी सत्तांभयाळवीत आहझ , त्ययाच्यया आवडवीननिवडवी, स्वभयाव 
मलया अजतूनि कतु ठझ  पतूणरपणझ मयाहलीत आहझ  ?

ईश्वर गतूढ आहझ  म्हणतयात, पण मलया तरोच स्पष हदसतरो; आणण हया मयानिवच मलया अनधक गतूढ 
वयाटतरो !

खरझ  म्हणजझ मयानिव आणण ईश्वर दरोन्हलीहली गतूढच आहझत !

एक अव्यक असतूनि व्यक !



दतुसरया, व्यक असतूनि अव्यक !

म्हणतूनि मयातझ, मयाझझ पतूवरचररत्र जयाणण्ययाचया यत्न निकरो करर !

हया दझह कतु ठझ  जन्मलया, कतु ठझ  वयाढलया, आणण त्ययानिझ कयाय कयाय चयाळझ  कझ लझ त्ययालया महत्व निकरो 
दझऊ. आणण पतुढझमयागझ कतु ठतूनि ततुलया त्ययाचवी मयाहहतवी नमळयाल्ययास त्ययाचवी निनोंद करण्ययाच्यया 
भयानिगडवीत पण निकरो पडतू स.

कयारण जवीवनिदृषवी लयाभण्ययापतूवर्तीच्यया करोणत्ययाहली व्यकवीच्यया पतूवरकमृ वत अनितुकरणवीय असतवीलच 
असझ नियाहली. आणण त्ययानित्तांतरच्ययात्तांनिया त्यया कयाळवी जवी पररणस्थतवी हरोतवी तवीच पतुन्हया दतुसऱ्ययात्तांदया कधवी
लयाभणयारली निसतझ . 

इवतहयासयाचवी पतुनिरयावमृतवी हरोत असतझ असझ म्हणतयात तझ मलया मयान्य नियाहली. तरो भयास आहझ .

जवीवनि गवतशवील आहझ . अनित्तांतयाच्यया प्रयापवीकडझ  त्ययाचवी धयाव आहझ . परत्तांततु जवीवनियातवील हक्रियया 
मरोजक्यया असल्ययानिझ त्ययाच त्यया पतुन्हया पतुन्हया करयाव्यया लयागतयात, आणण म्हणतूनि तसया भयास हरोतरो
! पण त्यया हक्रिययात्तांमयागवील सत्तांदभर निझहमवी बिदलत असतरो. 

ननिधरनि आणण कमयावतूनि सवरस्वयाचझ दयानि करणयारया दरोघझहली कफल्लकच ! पण त्ययात्तांच्ययात फरक 
नियाहली कया ?

बिरझ , मवी कयाहली शयरतवीच्यया घरोडया निव्हझ . ककी ज्ययाच्यया पतूवरजयात्तांच्यया परयाक्रिमयाचवी निनोंद नमळझ ल ! आणण 
अमतुक प्रकयारचझ नियाक हकत्तां वया तनोंडयाचवी ठझवण असलझलया अमतुक अमतुक प्रकयारचझ गत्तांथ नलहतू  शकतरो 
असझहली इथझ समवीकरण नियाहली !

पण, चचतन्ययालया ववसररनि, सयात्तांभयाळयायलया नमळयालझल्यया दझहयाचवी कझ वळ आजवीववकझ सयाठठीच नियाहली तर 
ममृत्यतूनित्तांतरचवीहली नचत्तांतया करणयाऱ्यया ततुम्हयालया कया म्हणयावझ ?

मझल्ययावर आपल्यया दझहयाचवी – म्हणजझ त्यया शवयाचवी – निवीट ववल्हझ  लयागयाववी म्हणतूनि नचत्तांतया करणयारझ
आजच शवररप झयालझलझ नियाहलीत कयाय ?  अरझ  ततुझ्यया ममृत्यतूनित्तांतर ततुलया यया दझहयाचवी कसलली रझ  नचत्तांतया
? त्ययालया नगधयाडझ  खयावरोत, ककी कतु त्रवी फयाडरोत ! त्ययावझळचवी सजवीव शवझ हया ममृत शरलीरयाचवी करयायचवी
तशवी व्यवस्थया करतवीलच निया ?

इतकझ  स्तरोम यया दझहयाचझ मयाजवलझ जयात असल्ययामतुळझ च ततू हया णजवत्तांत शवयाचझ चररत्र ववचयारलीत 
आहझस, खरझ  निया ?

“ननिररोप्यया, ततुझ्यया जवीवनियाचवी बिचठक मयाहलीत असल्ययामतुळझ  ततू मयाझ्यया प्रशयाचझ सरळ उतर 
दझ णयार नियाहलीस हझ  मवी तयाडलझच हरोतझ . पण मवी प्रयत्न कररनि पयाहहलया.
चचतन्ययाचझ बियाळ हरोण्ययाचझ भयाग्य ततुलया लयाभलझलझ  आहझ .  ततू इथझ असलयास तरली इथलया 



रहहवयासवी नियाहलीस. ततुझझ  जग न्ययारझ  आहझ . सतूयरहकरणयात्तांनिवी ततू स्नियानि करलीत असतरोस; 

चत्तांदहकरणयात्तांचझ  ततू सझवनि करतरोस; कमळयाच्यया पयाकळ्ययात्तांवर ततुझझ  शयनि आहझ ; आणण 
आकयाशयातवील तयारकयात्तांशवी ततू गतुजगरोषवी करलीत रयाहतरोस ! 

आणण आमचया कळवळया यझऊनि ततू जझ व्हया आमच्ययासयाठठी वयाकतरोस तझ व्हयाहली ततुझ्यया 
आमच्ययात हहमयालययाएवढझ  अत्तांतर रयाहतझ ! 

असझ असलझ तरली ततू आम्हयालया हवया आहझ स.कयारण हययात असलझल्यया पररशतुद्ध आत्म्ययात्तांपचककी 
ततू एक आहझस.   ”

--मयाई, त्यया मतूलतत्वयात फरक पडत निसलया तरली ज्ययात्तांच्ययात त्ययाचवी अनभव्यवक हरोतझ अशयात्तांच्यया 
जवीवनियात वमृवतपरत्वझ फरक पडतरो. पयात्तांच हजयार वषयार्षांपतूवर्तीच्यया आदशर मयानिवयात आणण आजच्यया 
मयानिवयात अत्तांतर आहझ  ! पतुढझ  आणखवी तझ वयाढत जयाईल.

पण हझ  अत्तांतर ववजयानियामतुळझ  – बियाह पररणस्थतवीमतुळझ  – आहझ .  आहदमयानिवयाच्यया आणण आजच्यया 
मयानिवयाच्यया बिचठककीत तसया फरक पडलझलयाच नियाहली हझ  मयात्र लकयात ठझव.

“ मवी ततुलया एक प्रश ववचयारतझ , ननिररोप्यया ! आपल्ययात कमरशवक आहझ  म्हणतूनि आपण कयामझ 
करतरो; ह्रदय आहझ  म्हणतूनि भयावनिया बियाळगतरो; आणण बितुद्धवी आहझ  म्हणतूनि जयानि !

पण जवीवनियाच्यया नियाट्यगमृहयात अनिझकदया वतघयात्तांचया प्रवझश एकयाच वझळवी हरोतरो, तझव्हया मरोठठी 
धयात्तांदल उडतझ ! आणण हया असया प्रकयार अनिझकदया घडतरो. अशया वझळवी कयाय करयावझ कळत 
नियाहली ! 

जझव्हया जयानियाच्यया नियात्तांवयाखयालली वववझकयाचवी पयायमल्लली हरोत असतयानिया हदसतझ , कमयारच्यया 
रगयाड्ययात जयानिदृषवीचवी अवहझ लनिया हरोतझ , आणण भयावयावस्थझत मतूढतया कतु ठतूनि प्रवझश करतझ 
कळतहली नियाहली तझ व्हया कयाय करयावझ ? ”

हझ  मयाई, ततू अजतूनि पतूणर अवववझककी झयालली नियाहलीस हझच खरझ  !  नियाहली तर कयाहलीत्तांनिया मवी असझ 
म्हणतयानिया ऐकलझ आहझ --- “मयानिवमयात्रयाच्यया ह्रदययाचवी एकतया मयान्य कररनिहली वववझकयालया प्रयाधयान्य 
दझ ण्ययाचवी गरजहली आहझच. वस्ततु यया सत्तांजझत दगड आणण दयाकझ दरोघयात्तांचवी गणनिया हरोत असलली तरली 
इमयारतवीच्यया पयाययात दगडच घयालयावझ लयागतयात, दयाकझ नियाहलीत ! वववझक हझच सयात्तांगतरो, दतुसरझ  कयाय ? 

आम्हली व्यवहयार णसद्धवीसयाठठी कयाळया-गरोरया, उच्च-निवीच, असया भझद करलीत असलरो तरली तरो आमच्यया 
नचतयात निसतरो ! ”  

पण, खरझ  आहझ  कया हझ  म्हणणझ ? जवीवनि जर अखत्तांड आहझ , आणण ह्रदय, बितुद्धवी आणण कमरहदयझ 
वतन्हलीत्तांचया ननिवयास जर एकयाच दझहयात आहझ  तर हया भझद कप्पझ पयाडणयारया कसया हरोईल ? 

जवीवनियात गगौण प्रयाधयान्य रयाहलील; तझ वमृवत-भझदयामतुळझ  आणण स्वभयाव-भझदयामतुळझ  उठतूनि हदसझल. पण 
त्ययामतुळझ  जवीवनियाचवी शकलझ पडतया कयामया नियझत. हयासयाठठी त्ययात्तांनिया जपलझ पयाहहजझ.



हदव्ययाच्यया प्रकयाशयात वस्ततू उजळतयात, पण अत्तांधयार ? तरो कयाहली उजळत नियाहली. नियाहली तर वस्ततूत्तांचवी 
छयायया कयाळवीकतु ट्ट पडलली निसतवी कया ?  तदत व हक्रियझचझ, बितुद्धवीचझ आणण भयावनिझचझ आहझ .

एकयाच्यया प्रकयाशयात दतुसरया लरोपणयार नियाहली, तर सगौम्यतया धयारण करलील आणण पहहल्ययालया वयाव 
दझ ईल !

बितुद्धवी जझव्हया न्ययायदझवतझच्यया पवीठयावर आररढ असझल, तझव्हया ह्रदययानिझ दयझच्यया ररपयानिझ वतच्यया भरोवतवी
आपलझ वलय उभझ करयावझ.

आणण कतरव्य म्हणतूनि जझव्हया ततुमचझ हयात फयासयाचझ दरोर आवळण्ययाच्यया तययारलीत असतवील, तझव्हया 
बितुद्धवीनिझ अपरयाधवी आणण अपरयाध ययातवील वववझक ततुम्हयालया नशकवयावया आणण ततुमच्यया डरोळ्ययातवील 
सतूडयाचवी लयालली ननिवळवयाववी.

म्हणतूनि जवीवनियाच्यया दयालनियात नभत्तांतवी उभयाररनि जवीवनियाचझ ततुकडझ  निकया करर. उलट वतघयात्तांनियाहली हयातयात
हयात घयालतूनि एकत्रच वयावरर दया.

खझळणयाऱ्यया मतुलयात्तांत कतु णवी एकया खझळयात तर दतुसरया कतु णवी दतुसऱ्यया खझळयात तरबिझज असतरो; तसझ 
हरोऊ दझ . पण खझळ सवयार्षांचया नमळतूनि एकत्रच चयालतू दझ . 

अशयानिझ ततुमच्यया जवीवनियात सतुसत्तांवयादलीपणया यझईल. अन्यथया तजयात्तांच्यया जगयात वयावरणझ हरोईल, जझ 
स्वतषः एकयाक असतयात आणण समग जवीवनियालया पयारखझ झयालझलझ असतयात !

यझणयाऱ्यया अनितुभतूतवीलया वयाटझस लयावतूनि निव्हझ , तर वतच्यया मयागयारवर चयालतूनि मवी आपलझ जवीवनि कमृ तयाथर
करलीत असतरो.  मलया वयाटतझ ततूहह तसझच करयावझस.

परत्तांततु खरोट्यया भतुकझ प्रमयाणझ अनिझकदया अनितुभतूतवीचझ कयातडझ  पयात्तांघररनि वयासनियाच ततुझ्यया घरयात प्रवझश 
करतझ आणण ततुझ्ययावर मरोहहनिवी घयालतझ. अशया वझळवी ततू कयाय करशवील ?

मवी ततुलया एक यतुवक सयात्तांगतरो. अनितुभतूतवीच्यया नियात्तांवयाखयालली आलझल्यया वयासनिझचझ ततू सयावरत्रवीकरण कररनि 
पहया. आणण त्ययाहली उपर तवी हटकलली तर तवी स्ववीकयार !

हयाहतू नि अनधक खरोलयात ततू नशरललीस, तर ततुलया मयाहलीत हरोईल ककी प्रत्यझक कमृ तवीलया यझणयारया 
अपझकयात्तांचया बिहरच ततुझ्यया वववझकबितुद्धवीलया ववकमृ त करलीत असतरो. 

त्यया ववश्वचयालक शकवीचवी अनितुभतूवत आम्हयालया घ्ययायचवी आहझ . कयारण त्ययानशवयाय आपल्ययालया 
समयाधयानि नमळणयार नियाहली, हझ  ननिणश्चित. आपण दझहधयारली तर हरोऊनि चतुकलरो. तझव्हया कमर तर 
अटळच आहझ  ! मग ?

उपयाय एकच. कमयारच्यया वझललीलया लयागणयारझ  करोणतझहली फळ आपण स्वतषः चयाखतू नियझ म्हणजझ झयालझ



! असझ करर तर कमयारचवी उसळवी आपरोआपच शमझल. कमयारतलली फलवयासनिया गझलली, ककी त्यया 
चचतन्ययाचवी समरसतया हळतूहळतू  सयाधतू लयागझल. 

बितुद्धवी ननित्य जयागमृत असल्यया नशवयाय हझ  ततुलया सयाधणयार नियाहली. आणण म्हणतूनि ततू नचत शतुद्धवीचवी 
उपयासनिया कर.

कतु णवी मलया ववचयारतयात, ईश्वरयाखयालरोखयाल ततू कतु णयालया मयानितरोस ? 
 

मवी त्ययात्तांनिया सयात्तांगतरो, सयाम्ययालया, म्हणजझ गणणतयालया. जनितझलया सयाकर करण्ययापझकया वतलया जवीवनियाचझ 
गणणत नशकवणझ मवी अनधक गरजझचझ मयानितरो !

एकदया हया जयानिदलीप जयागमृत झयालया, ककी मयायझच्यया नियावयाखयालली वयावरणयारया बियावळटपणया जयाईल; 

गबियाळवी भवक ढळझ ल !

परवया आम्हली ततुझ्यया घरली जझवयायलया आलरो हरोतरो ततुझ्यया प्रझमयास्तव. पण त्यया वझळवी हकतवी आगह 
करकररनि ततू आम्हयालया वयाढत हरोतवीस ? 

मवी कयाहली बिरोललरो नियाहली. पण, मलया त्ययात ततुझवी मतूढतयाच हदसलली !

कतु णवी कतु णयावर नितुसतझ डरोळझ  वटयारलझलझ ततुलया आवडत नियाहली, मग थप्पड मयारण्ययाचवी गरोष तर 
दतूरच. पण ततू तर तझव्हया आमच्यया परोटयावर चयापट नियाहली, पण लयाडतू च मयारलझस ककी ? 

गरजझ नित्तांतरच्यया प्रत्यझक घयासयालया पचवयायलया परोटयालया हकतवी श्रम पडतयात ययाचझ जर चलनचत्र 
ततुलया दयाखवलझ गझलझ असतझ, तर ततुझ्यया प्रझमयातलया अवववझक ततुलया हदसलया असतया !

वयाईट वयाटझल ततुलया, पण मलया हझ  सयात्तांनगतलझ पयाहहजझ; कयारण, मवी ततुलया परककी मयानिलझलझ नियाहली.

एकया मत्तांहदरयात हकत्यझक वषयार्षांपयासतूनि स्नियानियानित्तांतर परमझश्वरयाचवी सहस्र नियावझ घझण्ययाचया ररवयाज हरोतया. 
अनिझक भक वतथझ हजर रयाहत. मवीहह अनिझकदया त्यया कयायरक्रिमयात भयाग घझतलया असझनि. परत्तांततु वतथझ 
तरो एक सदयाचयारयाचया ववनध हरोऊनि बिसलझलया मलया हदसलया !  नचत्तांतनियानिझ नियाव जवीवनियात मतुरवयायचझ 
--म्हणजझ तदनितुसयार कमृ वत करयायचवी--- असतझ.  मवी त्ययात्तांनिया म्हटलझ , जगयातल्यया अनिझक भयाषझतवील 
कतु त्र्ययासयाठठी वयापरलझ जयाणयारझ  शब्द आपण जर एकत्र करर तर कतु त्र्ययात्तांचवीहली हजयार नियावझ सहज 
हरोतवील ककी ! तवी पण आपल्ययालया इथझ म्हणतया यझतवील निया !

थरोडक्ययात बितुद्धवीशवी आणण कमृ तवीशवी प्रतयारणया करणयारली भकवी मलया निकरो आहझ .

मवी बितुद्धवीलया गहयाण ठझवतूनि कसलयाच सगौदया करर इणच्छत नियाहली !

परत्तांततु बितुद्धवीच्यया सयाऱ्यया गमजया शयात्तांत करणयारली आणण असणझपणयातच जवीवनि-सयाफल्य अनितुभवणयारली 
णस्थतवी जझव्हया मलया प्रयाप हरोईल, तझव्हया मयाझवी तरोकडवी बितुद्धवी कमृ तकमृ त्य झयालली म्हणतूनि आनित्तांद 



मयानिझनि; हळहळणयार नियाहली.  पण तरोवर ….. ? 

तरोवर मवी बितुद्धवीचया कस लयावल्ययानशवयाय करोणतवीच वस्ततू पतुढझ  सरकतू  दझणयार नियाहली. 


