
ननिररोप्यया ९
“ननिररोप्यया, उदया पहयाटट  ततू ननिघणयार ! पयाययी पयाययी ततू भटकणयार ! ततुझ्यया वविचयार-पतुष्पयापांनिया
भरघरोस फळट  लयागलटलली ततुलया कट व्हया पहयायलया नमिळतयील करोण जयाणट  ?  फळट  धयारण नि
करणयारली तयी फतु लट  निसरोत म्हणजट झयालट  !
मिलया वियाटतट  ततू पयाययी हहपांडण्ययाचया नियाद सरोडतू नि दट .  ततुलया वविचयार जनिमियानिसयात  ररजवियायचया
आहट  निया ? तट व्हया त्ययासयाठठी यया वविजयानियतुगयात ततू शयीघ्रगतयीचयीपां सयाधनिट  कया वियापररू नियटस ?
हया  असया  कयालक्षय ततू  कशयाकररतया  करलीत  आहट स  ?  वविजयानियाच्यया  प्रगतयीशयी  ततुझयी  हली
दतुष्मिनियी कया म्हणतूनि ?  ”

–-  कयालक्षय म्हणजट  कयाळयाचया दतुररपयरोग असटल तर तरो मिलयाहली मियान्य नियाहली.  पण फयायदयात
झयालटलया कयालक्षय सयाररककी लयागलया असटहली मियी मियानियीत नियाहली  !  नचतयात उठणयाऱ्यया कपां पनियालया
आणण त्ययात गटलटल्यया विटळट लया मियी कयालक्षय म्हणतरो. असट आहट  म्हणतूनि तर शटतयात तयासनि न-तयास
दगडगरोटट  विटचण्ययात हकपां विया गवित कयाढण्ययात गटलटल्यया कयाळयालया मियी व्यरर नि मियानितया सत्कयारणयी
लयागलया असटच म्हणतरो !

जयीविनि आहट  तटव्हया कयाळ हया जयायचयाच  !  तरो गटलया नियाहली तर आपण मिरोठट  हरोणयारच कसट  ?
म्हणतूनि त्ययालया आपल्ययाविररूनि जयाऊ दट , आणण गरजटच्यया कयामियात तरो खचर्ची पडतू  दट . त्ययात मियाझट
कयाहलीच नितुकसयानि नियाहली .

पण नचत जटव्हया क्षतुब्ध हरोतट,  वविकयारली हरोतट  तटव्हया मियात्र मियाझया ननिणश्चितच ऱ्हयास हरोतरो.  कयारण
त्ययाविटळयी मिलया मियाझ्यया स्विररूपयाचया वविसर पडलटलया असतरो ! तट मिलया निकरो आहट .

शयीघ्र  गतयीच्यया  वियाहनियापांचया  उपयरोग कररूनि मियी  मियाझट  वविचयार  त्विररत सविरत्र  परोचवियाविटत  असट
ततुम्हयालया  वियाटतट.  आणण खररोखर मिलयाहह  तसटच  वियाटतट.  कयारण वविचयार  परोचविण्ययासयाठठी  मियी
उतयावियीळ आहट . 

परपांततु नितुसतया उतयावियीळपणया वविचयार परोचवितू शकट ल कया  ?  जयानि-ग्रहण करण्ययासयाठठीहली नचतयालया
बबठक लयागतट  ! तयी घयाईघयाईनिट  कशयी लयाभटल ? नशवियाय जनिदशरनियाचया एक ननिरयाळयाच पररणयामि
असतरो. गयाठठीभटटलीत समिरोरच्यया व्यकयीचया दृवष्टिकरोनि नियीट अविगत हरोतरो वि त्ययालया समिजटल अशया
रलीतयीनिट सयापांगतया यटतट.

कतु ठलयाहली मियानिवि-समियाज कतु णयीहली यटऊनि सयापांगत गटलया ककी त्ययाचट मियानियायलया तययार निसतरो. मिलया
समियाजयाचया हया मिरोठया उपकयार वियाटतरो. नियाहली तर कतु णयीहह उठयाविट आणण समियाजररूपयी डबकट  ढविळयाविट
!



जनितटजविळ स्विततःच्यया कसरोटलीचया दगड आहट .  त्ययाविर तयी वविचयारयापांनिया घयासतूनि पयाहलील.  तटव्हया
आपण सवियार्वांगयापांनियी त्यया परलीक्षटत उतरयायलया निकरो कया ?

[तटव्हया एक निविजवियानि म्हणयालया,]”ननिररोप्यया, मियी वविजयानियाचट  उच्च नशक्षण घटऊनि परतलरो,
तरो दट श त्यया यया जगयात वविजयानियात आणण विबभवियात फयार पतुढट  गटलटलया आहट . त्यया दट शयात ततू
आपलट  हट  वविचयार  मियापांडण्ययासयाठठी  कया  जयात नियाहलीस  ?  वतरट  ततुझ्यया  हया  वविचयारयापांचट  चयीज
हरोईल ! ”

----मिलया वियाटतट ततुलया वविजयानियाचट खरट  जयानिच नियाहली ! नियाहली तर ततू मिलया वतकडट  जयाऊनि वविचयार
सयापांगत सतूट म्हणतूनि म्हणयालया निसतयास  !  घरबसल्यया मियी जर जगयाचट  वविचयार समिजतू शकतरो,
दतुसऱ्ययालया पयाहतू  शकतरो, त्ययाचयी वियाणयी ऐकतू  शकतरो; तर मियाझ्यया हयालचयालली, मियाझट वविचयार दतुसरया
कया ग्रहण कररू शकणयार नियाहली ? तटव्हया मिलया जयागया सरोडयायचयी गरजच कयाय ? वविजयानिप्रटमियी दटश
जर मियाझयी मियागणयी करलील तर मियी त्ययालयाच नियापयास करलीनि !

परपांततु प्रगत दटशयातयील वविजयानिहली अजतूनि अप्रगतच आहट  ! मिलया एकजण म्हणयालया, ' ततुझट हट  उघडट
वियाविरणट, सभ्य दटशयाततूनि कसट चयालटल ? ' पण मियी वविचयारतरो, विसयापांच्यया समिमृदयीविर वविजयानियाच्यया
प्रगतयीचयी मिरोजणयी कया ततुम्हली करणयार ? शरलीरयानिट विसयापांशयी खटळ खटळण्ययात वविजयानियानिट समियाधयानि
मियानियाविट ककी पपांचतत्वियापांशयी सपांबपांध ठटविण्ययात ? औषधयापांचयी लयलतूट म्हणजट कयाहली वविजयानि निव्हट , तर
त्ययापांचयी गरजच पडतू  नि दटणट म्हणजट खरट  वविजयानि हरोय.

गरज असतया तट उपलब्ध निसणट उघडच अजयानि आहट , दलीनितया आहट . हलीच गरोष्टि जयीविनियाच्यया सविर
अपांगरोपयापांगयापांनिया आहट  लयागतू.

मिलया लरोक वविजयानियाचया शत्रतू  समिजतयात.  परपांततु  ज्ययानिट  सत्य अहहपांसटलयाच जयीविनियाचट  अनधषयानि
मियानिलट,  तरो अविबजयाननिक रयाहतू च कसया शकट ल ? वविजयानियाशयी तरो विबर करलील तर त्ययाच्यया पदरली
असत्य नियाहली कया यटणयार ?

सत्य अहहपांसट  मितुळट  मियाझ्ययाजविळ वविजयानि पररशतुद हरोत असतट  !  कयारण तट  मियी जयीविनियासयाठठी
स्वियीकयारलटलट आहट  !

मिलया  मियानिवियीशकयीपांचया  अविमियानि  करणयारली  यपांत्रट  निकरो  आहटत.  पण  नभन्निकरोटलीच्यया  हकपां विया
क्षयीणशकयीलया सहयाय्य करणयाऱ्यया जयानिवविजयानियाचया मियी वविररोध करलीनिच कसया ?

मियाझट  सयारट  जयीविनिच मियी वविजयानियाच्यया स्वियाधयीनि कट लटलट  आहट  !  म्हणतूनि झयाडतू नि सविर हक्रियया मियी
तरोलतूनि मियापतूनि करलीत असतरो.



“ततुझ्ययाजविळ  वविदया  आहट ,  कलया  आहट ,  विकमृ त्वि  आहट ,  लटखनिशवकहह  आहट ;  जतुन्यया
धमिरग्रपांरयापांविर ततू  कयाहली नलहहलटलटहली  आहट स,  जट  अमिरोल आहट  !  अशया प्रकयारचट  कयाहली ग्रपांर
ततुझ्ययाकडतू नि  नमिळतयील  तर  ततुझ्यया  निपांतर  शटकडरो  विषर  समियाजयालया  तट  मियागरदशरनि  करलीत
रयाहतयील.
ततू  आणखयी बरलीच विषर जगयाविटस असट  आम्हयालया वियाटतट .  पण,  तट  वियाटणट  कयाय कयामियाचट  !
जगयाच्यया भयाषटत ततू ररोड्यया हदविसयापांचया सरोबतयी आहट स असटच कतु णयीहह म्हणटल ! 
तट व्हया शरलीरयानिट  करकररूनि ततू हकतयी सटविया कररू शकशयील ? आणण वतचया उपयरोग हकतयीसया
हरोणयार ? म्हणतूनि ततू एकट  ठयाययी बबस आणण ग्रपांरननिनमिरवत कर निया ? ”

--- नमित्रयापांनिरो, मियी ररोड्ययाच कयाळयात असया एकट  ठयाययी बसटनि ककी त्ययानिपांतर ततुम्हली मिलया गदगदतूनि
हलविलटत, तरली मियी उठणयार नियाहली !

तरो कयाळ आतया दतूर नियाहली ! पण त्ययाच्यया अगरोदर मिलया मियाझयी जयीणर पपांखट  मियाझ्यया शवकननिशयी
पतुन्हया एकदया फडफडवितू दया !

हक्रियटत आणण वविचयारयात अपांतर रयाहतटच, पण त्ययात वविररोध असतया कयामिया नियट.  आणण असलटलट
अपांतर णजतकट  तरोडतया यटईल वततकट  तरोडलट पयाहहजट.

वविचयार शटविटली जयीविनियासयाठठी असल्ययानिट त्ययापांनिया हक्रियटच्यया सहयाणटविर पयारखतू दया. 

ननिमियारण हरोणयाऱ्यया प्रत्यटक प्रशयाचट आजविर मियी स्वियागत कट लटलट आहट  ! आणण त्ययाचट मियाझ्ययापतुरतट
मियी उतर शरोधतूनि कयाढलटलट आहट .

पण हट  खरट  ककी मिलया जरया जविळचट कमियी हदसतट. विटधळया आहट  मियी ततुमिच्यया दृष्टियीनिट ! कयारण, दतूर
पहयाण्ययाचयी मिलया खरोड आहट .

तत्विजयानि इपांहद्रिययापांच्यया घरट्ययात वविसयाविणयार निसटल तर त्ययाच्ययाततूनि शकयीचया स्फरोट हरोईलच
कतु ठतूनि ?

मियागट  मियी मियाझ्यया पदययात्रटत दलीघर कयाळ आजयारली पडलरो.  हया आजयार तसया लहयानि हरोतया.  पण
लरोकयापांनिया दयया आलली.  तट  म्हणयालट--- ' वबचयारया विणविण हहपांडतरो  !  आतया आजयारली पडलया  ! '
म्हणजट मियाझ्यया आजयारयाचट त्ययापांनियी समिररनि कट लट ! 

परपांततु ननित्य प्रयाततःकयाळयी दरोनिचयार तयास पयाययी हफरणयाऱ्यया मियाझ्ययासयारख्ययानिट आजयारलीच कया पडयाविट
हया मियाझ्ययासमिरोर प्रश हरोतया. मियी वविजयानियाचयी नियीट उपयासनिया कट लली नियाहली हट  त्ययाचट  कयारण असतू
शकट ल; हकपां विया अजतूनि वविजयानिच अप्रगत आहट  म्हणयाविट फयार तर !



आजयारली पडल्यया पडल्यया मियी कयाय कररू शकणयार हरोतरो !  अनिटक विषयार्वांपयासतूनि मिनियात असलटलली
एक कल्पनिया सयाकयार करण्ययाचयी मिलया सपांनध लयाभलली. मियी एक सपांकलनियात्मिक ग्रपांर तययार कट लया !
लरोकयापांनियी त्ययाचट ककौततुक कट लट वि मियाझट मिरोठट  उपकयार मियानिलट !!

पण मियी मियात्र पदययात्रटत पडलटलया हया खपांड लयाणजरवियाणयाच मियानिलया, आणण हली ग्रपांरननिनमिरतयी म्हणजट
सयारवियासयारवियीचया एक प्रकयार समिजलरो !

कयारण,  आज उच्च वविचयारयापांच्यया अभयावियी समियाजयाच्यया प्रगतयीलया खयीळ बसलटलली नियाहली;  तर तट
सविरत्र परोचलटलट नियाहलीत म्हणतूनि तयी बसलटलली आहट . हट  वविचयार सविरत्र परोचविणयार करोण ?

मितुलट आणण म्हयातयारट , अपक्वि आणण अशक म्हणतूनि बयाजतूलया सरणयार ! तररण वियासनियापांच्यया जयाळ्ययात
गतुरफटलटलट  म्हणतूनि बयाहट र  पडणयार नियाहलीत  !  आजयारली बरोलतूनि चयालतूनि ररोगयीच  !  मिग रयाहतया
रयाहहलया करोण ?

मियाझ्ययासयारखया मियीच निया, ककी ज्ययालया रयाहवित नियाहली ! मिग मिलया कररू दया धडपड !

“ननिररोप्यया, ततुझयी मिरोठठी गपांमित आहट  ! ततुलया नियाणस्तक म्हणयाविट  तर ततुझट  जयीविनि पयाहतू नि तसट
वियाटत नियाहली.  बरट ,  आणस्तक म्हणयाविट  तर  कधयीकधयी  ततू  असट  कयाहली  बरोलतरोस ककी त्यया
वियाणयीनिट  नियाणस्तकयापांनियीहह लयाजयाविट ! खरट  म्हणजट ततू आहट स तरली करोण ?”

---  ययाचट  उतर मियी कयाय दटणयार  ?  वबचयारट  दटवि जट  मियानिवियाच्यया मियान्यतटविरच आपलट  स्विततःचट
अणस्तत्वि अविलपांबतूनि ठटवितयात त्ययापांचयी  मिलया दयया यटतट .  आणण अशया दटवियापांच्यया  भरविशयाविर मियी
करोठविर वविसपांबतूनि रहयाविट  !  आणण ज्ययालया मियी बरट  मियानितरो,  तट  तरली वियास्तवविक बरट  आहट  कयाय,
आणण वियाईट, वियाईट ? जट  घडतट  त्ययाचया पतुररषयारयारसयाठठी उपयरोग करतया आलया पयाहहजट, पण तरो
मिलया करतया यटत नियाहली ! आणण नचपांत्य वविषय आहट  तरो हयाच.

अपांवतमि उच्च आदशयारचयी कल्पनिया नचतयालया जररूर असयावियी.  परपांततु आहरोत त्यया हठकयाणयाहतू नि पतुढट
पयाऊल कतु ठट  कसट टयाकयायचट तट मियाहलीत हविट !

ब्रह्मचययारचया आदशर समिरोर ठटवितूनि मियी घर सरोडलट  असलट  तरली मियाझ्यया वविदयारययार्वांचयी मिनितःणस्रतयी
लक्षयात घटऊनि जररूर तटव्हया मियी त्ययापांनिया लग्नि करण्ययाचयी सल्लया हदलली आहट  !

कयारण, वविकयास प्रयाप्त णस्रतयीततूनि मियागर कयाढण्ययाविर अविलपांबतूनि आहट . आणण हया मियागर कयाढण्ययाच्यया
प्रयतयात नमिळणयारया आनिपांद शतुद, शतुदतर कसया हरोत जयाईल ययाचया वविचयार करयायचया असतरो. तसया
मियाझया निटहमियी यत रयाहहलया.



ग्रपांर मियानिवियासयाठठी आहटत. म्हणतूनि मियानिवियापांनियी तट जररूर वियाचयाविटत. परपांततु भयावि व्यक करण्ययात शब्द
निटहमियीच तरोकडट  पडत आलटलट आहटत हट  वविसररू निकया.

पयाररभयावषक शब्दयापांच्यया  जयाळ्ययात सयापडतू नि  हतबद तर कधयीच हरोऊ निकया.  नि समिजलटल्यया
वियाक्ययापांचया  अरर लयाविण्ययात कयालक्षय करलीत बसण्ययापटक्षया कयाळयालयाच त्ययाचया अरर लयावितू  दया.
स्विततःच्यया जयीविनियानिट निवियीनि अरर त्यया शब्दयात भरया. शब्दयापांनिया अरयारचट ओझट हरोत निसतट हट  लक्षयात
ठटविया.

आणण हट  शब्द, हट  अरर, आणण हट  ग्रपांरहह शटविटली बयाजतूलया सयारया. कयारण अनिपांतयाच्यया प्रवियासयात तट
कतु चकयामियी आहटत !

मियी आणण ततुम्हली त्यया आहदमियानिवियाच्यया शतुभ आणण अशतुभ प्रयतयापांचट  आज तरली व्यक फळ
आहरोत, हट  ओळखतूनि जयीविनि जगतू यया.

आपल्यया सपांस्कयारली आणण ररढलीवप्रय नचतयालया सरयावियामितुळट  नि खतुपणयाऱ्यया हकतयी तरली अवविविटककी
गरोष्टियी  बयालकयापांनिया  हदसत  असतयात.  वतकडट  आपण  दतुलरक्ष  कररू  नियट.  आणण  वविविटकबतुदयीलया
नमिळणयारली प्रत्यटक सपांनध ईश्वरली-कमृ पया मियानियावियी.

आतया यया मियाझ्यया दशरनियालया आणण जयीविनियालया करोणत्यया करोटलीत टयाकयायचट तट ततुम्हली पहया.

कयारण मिलया त्ययात कयाहलीच पडलटलट नियाहली ! कयारण, अनितुभतूवत हली एकच करोहट मियी स्वियीकयारलटलली
आहट . 

आतया, उदया पहयाटट  मियी प्रवियासयालया ननिघटनि आणण वियाटटत सतूयरहकरणयापांचट स्नियानि करलीनि !

शयीतल वियायतूचयी एक झतुळतुक ततुमिच्यया अपांगयालया कयाहली कयाळ स्पशरत रयाहहलली ययाचट  भयानि कयाहली
हदविस ततुम्हयालया रयाहणट स्वियाभयावविकच आहट  !

ततुमिच्यया  सहवियासयालया,  ततुमिच्यया  तयाररण्ययालया  आणण  अप्रगत  पण  धडपड  करलीत  असलटल्यया
ततुमिच्ययातल्यया आकयापांक्षयापांनिया प्रणयामि कररूनि मियी आतया झरोपयी जयाईनि !

कयारण, उदयाच्यया  फळयापांचया  बहर  मिलया  आजच हदसत  आहट  !  पण  कयाळ  अजतूनि  त्ययाच्यया
वविकयासयासयाठठी विटळ मियागत आहट . तरो त्ययालया नमिळतू  दट .

अलवविदया !!


