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आआबटगरोड आहह .  आणणि त्ययाममुळह  तमुलया तती आणिखतीनिच पप्रिय वयाटत असणियार.  ममुलयाआनिया नमटक्यया
मयारयायलया लयावणियाररी नचआच त्ययाआनिया गरोड म्हणिजह पप्रिय असतह ! तशतीच तमुझती णसस्थितती ददिसतह खररी !

पणि तमुलया मती सयाआगतरो,  पररवतरनियाचती ददिशया ठरल्ययानिआतर जमुन्यया चयाकरोरयालया शहवटचह  आनलआगनि
दिह ण्ययाचती इच्छया ज्ययालया हरोत असहल,  त्ययानिह  अपयशच पवकत घहतलह  म्हणिणूनि ननिणश्चित समज,

कयारणि, सणूयर्योदिययानिआतरहरी त्ययानिह अयाआस्थिररूणि सरोडलहलह नियाहरीआ.

ज्यया  क्षणिती  जतीवनियाचया  जरो  अस्थिर  कळलया,  त्यया  क्षणिती  त्ययाप्रिमयाणिह  वयागणियाऱ्ययालया  समयाधयानि
कमु रवयाळतह.
आणणि समयाधयानि हरी जतीवनि-ययातहततील महयानि न पदिवती आहह , जती भयावती जतीवनियातहरी उपयरोगती पडतह.

तमुझ्यया ममुलयानिह जतीवनियाचया गणूढ अस्थिर कळल्ययानिआतरहरी जमुनिती पररपयाटरी सरोडलरी निसतती, तर फयार फयार
तर तरो कमु ठह  यआतज्ञ म्हणिणूनि नमरवतया, वया शयास्त्रज्ञ म्हणिणूनि, वया तत्वज्ञ म्हणिणूनि. पणि तरो 'जतीवनिवतीर'

कधतीच हरोणियार नियाहरी हह  ननिणश्चित. समयाधयानि जतीवनिवतीरयाआच्यया मयागह मयागह धयावत असतह. 

सणूययारकडह  ततोंड कररूनि धयावणियाऱ्ययाआच्यया छयायहचह  नियाआवच समयाधयानि आहह .  पश्चियातयाप्ययालया तह  निआतर
लयाभतह, जह हयालया अगरोदिरच लयाभलहलह असतह. कयारणि त्ययानिह पणूवरतयाप कह लहलया असतरो !

आणणि पणूवरतयाप म्हणिजह पववहकयानशवयाय दिमुसरह  कयाय असणियार ?

“हह  ननिररोप्यया  मयाझ्यया नचतयातलह  सआदिह ह  तमुझ्यया वचनियाआनिती  हळणू हळणू  नियाहरीसह  हरोऊनि रयादहलह
आहह त.  मती  तमुलया  पवचयाररू  ?  मघया  तणू  भयावती  जतीवनियाचती  गरोष्ट कयाढलरीस  !  बयालपणियापयासणूनि,

दकआ बहमु निया रकयाततील सआसकयारयाममुळह ,  कदियानचत त्ययाहरी पणूवर्वीपयासणूनि,  आम्हरी पमुनिजरन्म मयानितीत
आलरो आहरोत. पणि तरो आहह , हह  खरह  आहह  कया ?  ”

–-  मयाई,  आजवर ननित्य ननियमयानिह  सणूयर उगवत आलया;  आणणि त्ययाचती हरी ननियनमततया लक्षयात
घहऊनि त्ययाच्यया आधयारयावर पआचयाआगयाआचती उभयारणिती झयालरी  !  सणूयर उदया उगवहल असह  तणू मयानितहस,

आणणि मती पणि. परआतमु त्ययालया आधयार करोणितया ? आजवरचती त्ययाचती पतच निया ? आणणि हया आधयार
मलया पमुरहसया आहह . कयारणि जन्मयालया यहणियारह  प्रित्यहक बयालक सवततःचया सवभयाव, आवडतीननिवडती घहऊनि
जन्मयालया यहत असलहलह , आम्हरी ननित्य पयाहत आहरोत. तहव्हया प्रिश्न कह वळ णसद्ध करण्ययाचया रयाहतरो !

“मग तणू तहवढह  णसद्ध कररूनि कया दियाखवतीत नियाहरीस ?”

– हह  मयाई,  प्रियरोगयानिह  णसद्ध झयालहलह  मयाझ्यया दृष्टतीनिह  सआशययाततीत रयाहरील.  कयारणि तह प्रियरोगयानिहच णसद्ध
झयालह ! पणि अनिमुभणूततीच्यया आधयारयावर उभह असलहल्ययालया पमुरयावया कशयालया ?



“ननिररोप्यया,   तमुझ्ययाकडह  घरदियार  सरोडणू नि  आलहलरी  हरी  तररूणि  तररूणि  करोवळती  परोरह  पयादहलरी
म्हणिजह  वयाटतह ,  आम्हरी कमुमुमु टमुआ बवत्सल असणूनिहरी वयाआझ आहरोत  !  आणणि तणू सआन्ययासती असणूनिहरी
भरल्यया घरचया रदहवयासती आहह स ! ”

–  मयाई,  तमुझह  म्हणिणिह  खरह  आहह .  सआन्ययाशयाआचती परआपरया  अखआड चयालवण्ययात तमुम्हया गगृहसस्थियाआचयाच
हयातभयार आहह  !  सयागरयाकडह  धयाव घहणियाररी  सररतया कमु ठह  कमु ठह  पवममुख ददिसत असलरी तररी तती
अनभममुखच असतह .  तसह तमुमचह आहह .

जतीवनियाचया अस्थिर ननिणश्चित आहह , ददिशया ठरलहलरी आहह . पणि त्ययात लमुडबमुडणियाऱ्यया आम्हयालया तती ददिसत
नियाहरी !  प्रिहक्षक बनिणूनि दिणूर कमु ठह  जयाऊनि आम्हरी ननिररीक्षणि कररू तर तह आम्हयालया ददिसणियार !

“आपणि दिणूर दिणूर ग्रहयाआवर जयाऊनि पतस्थिणूनि जर ननिररीक्षणि कररू तर कया उलगडह ल हह  
जतीवनि ? ”

– नियाहरी.  उलगडणियार नियाहरी.  कयारणि,  चआदयावर वया दिमुसऱ्यया कमु णिया ग्रहयावर जरो कमु णिती जयाईल,  तरो पतस्थिह
जयातयानिया आपलह तहच जमुनिह सआसकयाररी, पणूवरग्रहयाआनिती भरलहलह इआददययाधतीनि मनि बररोबर निहत असहल तर
त्ययालया जतीवनियाचया अस्थिर कयालतयतीहरी उलगडणियार नियाहरी.   उलट तटसस्थि मनियानिह  कमु ठहच नि जयातया
घररी बसणूनिहरी तरो उलगडहल.

हह  मयाई,  बयालमनियालया करमहल अशती करोणिततीच गरोष्ट आपणि कररीत निसल्ययानिह  हया तमुझया बटमु ,  पहया
घररी जयाण्ययासयाठठी कसया चमुळबमुळ कररीत आहह  !  त्ययाच्यया हया बहचचनितीलया अशणूआचह  सनियानि आणणि
ररुदिनियाचह सआगतीत तणू लयाभणू दिहऊ निकरोस !

ररोज सआध्ययासमयती सणूयरनियारयायणि आपल्यया जतीवनियाचया एक लचकया तरोडत असतयाहरी मयानिवयाचती
भयावती सवप्निह  पयाळण्ययात डमु लत असलहलरी,  अआगयाईगतीतयाआनिती पमुष्ट हरोत असलहलरी मती पयाहत असतरो !

आजच्यया ददिवसयानिह  त्यया भयावती मआददिरयाच्यया बयाआधणितीत आणिखती एक वतीट चढवलरी आहह  !  असहच
ददिवसयाआमयागणूनि ददिवस जयाततील,  पवटयाआवर पवटया पडततील आणणि एक ददिवस तणू आणणि मती,  हया बटमु
आणणि  आपलह  पणूवरज,  मआददिरयावर  नियाहरी  तर  मआददिरयात;  दिहवयासमरोर  नियाहरी  तर  दिहवत्व  पयावणूनि;

पवरयाजमयानि हरोऊ. पणि ततोंवर …..

तणू आतया जया. यया ममुलयाच्यया कह पवलवयाण्यया चहहऱ्ययावर आपलया पवयरोग हहच औषध आहह  ! 


