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हवनामूल्य हवतरणासाठी उपलब्ध.
आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडव करू शकता.
िे ई पस्ु तक वेबसाईटवर ठेवण्यापवु ी हकिं वा वाचनाव्यहतररक्त कोणतािी वापर
करण्यापवु ी ई-साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

प्रकाशन : २० जानेवारी २०१६

प्रकाशकाचे दोन शब्द

२०१६ िे वर्व ई साहित्यासाठी फ़ारच उत्सािाने सरू
ु िोत आिे. या वर्ाव ची
सरुु वातच मळ
ु ी हलओ टॉलस्टॉय, पॉल ब्रन्टन, आहण मनस्ु मतृ ीने िोत आिे. धमाव कडे
पिाण्याचे तीन हवहवध दृष्टीकोन यािंत आिेत. २०१५ मध्ये ई साहित्य मधनू सिंत
ज्ञानेश्वर, सिंत तक
ु ाराम, सिंत नामदेव, सिंत बहिणावाई, सिंत कान्िोपात्रा, सिंत चोखामेळा,
गीतारिस्य, भगवदग् ीता, अशा अनेक मौल्यवान ग्रिंथािंची ई हनहमव ती करण्याचा योग आला.
२०१६ ची सरुु वात बायबल, मनस्ु मतृ ी पासून झाली आहण त्यात कुराण, बौद्धमत,
जैनधमव , ज्यू, पारशी, वेद, उपहनर्दे अशा हवहवध धमव शास्त्ािंची भर पडावी असा योग
हदसतो आिे. योग हदसतो असे यासाठी म्िणतो की िी पस्ु तके गेल्यावर्ीिी आम्िी कुठे
मद्दु ाम शोधायला गेलो नव्ितो. श्री हवजय पािंढरे, डॉ. श्री अशोक धािंडे, श्री अहवनाश
नगरकर, श्री अरुण फ़डके , श्री रत्नाकर मिाजन, श्री फ़्राहन्सस आल्मेडा, श्री मधक
ु र
सोनावणे, श्री अशोक कोठारे, श्री अरुण काकतकर या व इतर अनेक हवद्वानािंनी िे
साहित्य मोठ्या हवश्वासाने आमच्या िाती सोपवलिं. आहण आम्िी फ़क्त पोस्टमनहगरी
के ली. आमच्या सदु ैवाने प्रचिंड मोठ्या वाचकवगाव ने या साहित्याचा आस्वाद घेतला. या
मिानभु ावािंच्या श्रमाचे कािी प्रमाणात चीज झाले.
ई साहित्य प्रहतष्ठान हनमाव ण झाले नवीन साहिहत्यकािंसाठी एक व्यासपीठ
म्िणून. ते तसेच आिे. आहण तसेच रािील. साधारण ८० टक्के पस्ु तकिं िी
नवसाहिहत्यकािंचीच असतील. पण समु ारे वीस टक्के पस्ु तकिं नावाजलेली, वाचकहप्रयिी
असावीत. म्िणजे वाचकािंचा ओघ वाढता आहण वािता रिातो.
मराठीतल्या मिान प्रकाशकािंच्या तल
ु नेत ई साहित्य अगदीच नगण्य आिे.
आहण त्यािंच्याशी तल
ु ना वा स्पधाव करण्याचा मानसिी नािी. परिंतू दजाव च्या बाबतीत मात्र
आम्िी तोडीस तोड रािू. िे वर्व अत्यिंत दजेदार कथा, कादिंबरय् ा आहण काव्य-हवनोदशास्त् पस्ु तकािंचे असेल याची आम्िी ग्वािी देतो.

आपण या साहित्य यज्ञात यथाशक्ती इिंधन परु वावे िी हवनिंती. आपल्या
ओळखीच्या दिा हकिं वा अहधक मराठी सािरािंचे ई मेल पत्ते आमच्याकडे पाठवा. आम्िी
तम्ु िाला आमचे VIP सभासद करू. याहशवाय या कामात इतर अनेक तरि् ािंनी आपण
सिभागी िोऊ शकता. वेबसाईटला भेट तर देतच रिा. खिंबीरपणे पाठीशी उभे रिा. मग
बघाच काय काय चमत्कार घडतील ते.

आपले हवश्वासू
टीम ई साहित्य
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ु तकाचा वंक्षषप्त
अनल
ु ाद}

अध्मात्भाचा भागगदळगक ग्रॊथ
सानेश्लय भाऊरीच्मा कृऩेने मा ऩस्
ु तकाची उऩरब्धी झारी.
अनल
ु ाद - भधुकय वल. वोनलणे.नाशळक ऩंचलटी.
05/05/2015

गढ
ू बायताचा ळोध {ऩॉर ब्रन्टनच्मा ऩस्
ु तकाचा वॊक्षषप्त अनल
ु ाद}
रेखकावलऴमी- ऩॉर ब्रन्टन रॊडन भध्मे १८९८ भध्मे जन्भारा आरा. २७

जुराई १९८१ रा स्स्लत्झरांड भध्मे भयण ऩालरा.’‘ गुह्म बायताचा ळोध ’
शे त्माचे गाजरेरे ऩुस्तक १९३४ भध्मे प्रशवद्ध झारे. ती त्माच्मा

अध्मास्त्भक प्रलावाची कथा आशे . ऩस्श्चभेरा मोग आणण अध्मात्भ माची
ओऱख करन दे णाया म्शणन
ू ब्रन्टन शा ऩहशरा मुयोवऩमन म्शणन
ू

ओऱखरा जातो. लेगळ्माच कायणावाठी ळोध घेणाया शा मोगभ्रष्ट ऩरु
ु ऴ

ऩुढे गुरच्मा प्राप्तीने कवा उन्नत शोतो, शे अध्मात्भभागॉच्मा लाचकाॊना
उद्फोधक ठये र. मा ऩस्
ु तकातीर तनलडक बाग अनल
ु ाहदत केरा आशे
भूऱ ऩुस्तकावलऴमी रेखकाचे [ऩॉर ब्रन्टन] भनोगत

शे ऩुस्तक १९३४ भध्मे प्रकाशळत झाल्मानॊतय बायत पाय फदररा आशे . आनॊद भमी भाॊ वायख्मा शवद्ध

मोगगनीचा वत्वॊग ऩॊडडत नेशरॊना राबरा. फदरल्मा स्स्थतीतशी भाझ्मा रेखनातीर अध्मात्भ भुल्मे अफागधत
याहशरीत. भाझी बेट झारेरे अनेक भशऴॉ ल वत्ऩुरुऴ आता मा जगात नाशीत. ऩण त्माॊच्मा वत्वॊगाने भरा
झारेरा राब भी वलवर ळकत नाशी. वलळेऴत् अरुणाचराचे भशऴॉ यभण.

हशभारमाच्मा ऩामथ्माळी अध्मात्भ षेत्रातीर ततफेटचे नाभलॊत दराई राभा, ळाॊती आणण फुद्ध तत्लसानद्लाया
जगारा उन्नत कयण्माचा मत्न कयीत आशे त. गेल्मा २०-३० लऴागत ऩश्चीभेतीर अनेक व्मक्ती अद्मात्भ
षेत्रात उन्नत झारेल्मा आशे त.

भाझे भनोगत

शे ऩुस्तक १९७५ भध्मे चाऱीवगालरा प्रथभ लाचनाॊत आरे. यभण भशऴॉच्मा फद्दर त्मालेऱी वलळेऴ भाहशती
नव्शती, ये ल्ले क्लाटग यचे भागे जगप्रशवद्ध ऩायवी कराकाय के. की. भव
ू माॊचा फॊगरा शोता. त्मा एकाॊतलाव

स्स्लकायणाऱ्मा ऋऴी तुल्म व्मक्तीळी छान ऩरयचम झारा शोता. त्माॊच्माकडे यभण भशऴींचे भोठे ऩोर्ट्रेट शोते.
भूव त्मा गचत्रातून व्मक्त शोणाये भशऴींचे बाल आणण कोणत्माशी जागी उबे याशून ऩाहशल्मालय भशऴींची
आऩल्मालय ऩडणायी दृष्टी भन णखऱलून टाकी.

आऩल्माराशी अध्मात्भ भागॉ आणण बोंद ू मातीर पयक स्ऩष्टऩणे वभजणे आलश्मक अवते. जीलनाॊत बोंद ू
गरु
ु राबरा, तय फशुभोर आमष्ु म लामा जाते. ऩॉर ब्रन्टनरा ज्मा ळॊकयाचामाांनी यभण भशऴॉच्मा कडे
जाण्माव उद्मुक्त केरे, ते ऩयभाचामग भशागाॊल मेथे आरे अवताॊना, त्माॊना बेटण्माव स्ऩेनची याणी तीन

हदलव गुरफगाग मेथे ये ल्लेची तीन कॎये ज घेऊन आरी शोती. त्मा याणीचे तत्लसानाचे शळषक गुरफगाग मेथे
बेटरे अवता, ळॊकयाचामग माॊची भशती कऱरी ल त्माॊच्मा दळगनाचाशी वुमोग १९८२ भध्मे आरा शोता.
काऱाच्मा ओघात यभण भशऴॉ आणण ऩॉर ब्रन्टन माॊचे अध्मास्त्भक नाते चाॊगरेच वभजरे .

काॊशी अन्म ळोध घेत अवताॊना ऩॉर ब्रन्टनचे इन वचग ऑप शवक्रेट इॊडडमा शे ऩस्
ु तक नेट लय वाॊऩडरे.
त्माचे लाचन कयताॊना त्मातीर अध्मास्त्भक भागगदळगन कुणाशी लाचकारा उऩमुक्त लाटे र, मा उद्देळाने

वॊक्षषस्प्तकयण कयण्माचे कामग वुरु झारे. ततनेक भहशन्मात शे काॊ ऩूणग झारे. मा ऩुस्तकाने केरेरे फशुभोर
भागगदळगन इतयाॊनाशी व्शाले मा शे तूने ते भेरद्लाया शभत्र ऩरयलायात ल अध्मात्भ भागागची आलड अवणायाॊकडे
ऩाठवलत आशे . वॊकरन ल बाऴाॊतय फुद्ध ऩौणणगभेरा ऩूणग झारे. ल अॊततभ शात फपयलून अॊतगगत अशबवयणा
करयता ऩाठलीत आशे .
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ऩाठ १.-लाचकांना नभस्काय
बायत प्राचीन काऱाऩावून अध्मात्भात अग्रेवय याहशरा आशे . त्मातीर अनेक शवद्ध ऩुरुऴ एकाॊतलावाभुऱे
प्रकाळात आरेरे नाशीत. बायत, चीन आणण ततफेट माॊत अवे अनेक शवद्ध ऩुरुऴ दडरेरे आशे त. एकतय
त्माॊची ओऱख वभजणे दयु ाऩास्त आणण नॊतय त्माॊच्माळी वत्वॊग शोणे कठीण.

मोग आणण अध्मात्भातीर अनेकवलध वाधना वत्वॊगाशळलाम उभगत नाशीत. तीच गोष्ट अध्मास्त्भक
वाहशत्माफद्दर. त्माॊचे अध्ममन पाय काऱजीऩल
ग कयाले रागते.
ू क

बायतात वलगच सानी व्मक्ती अध्मात्भ भागॉ आशे त अवे नव्शे . कायण अवे अनेक ब्राह्भण ऩॊडडत बेटरे, जे
भुॊडण करन दे लाची वेला शोते, अळी स्लत्ची अध्मात्भ भागॉ म्शणन
ू बरालण करन घेतात.

इतय अनेकाॊऩैकी भीशी अवा एक शोतो की, ज्माॊना दे लाच्मा तनलावाची बव्म उबायणी करन मेथेच दे ल आशे,
अवे वाॊगणाये दे लाच्मा तनलावाचे इस्टे ट एजॊटच दे लाचे दळगन कयलन
ू दे तात, मालय वलश्लाव ठे लत शोतो.
पाय काऱजी ऩूलक
ग खये अध्मात्भ भागॉ ळोधाले रागतात.

बौततकतेच्मा भागे रागन
ग कयणाये आणण फशुभल्
ू , लास्तल अध्मात्भाकडे दर
ु म जीलनाचा भौल्मलान काऱ
ु ष
लामा घारवलणाये च जास्त प्रशवद्ध आशे त, माचे भरा लाईट लाटते. चभत्कायालय भाझा वलश्लाव नाशी. आऩण
तनवगागरा अजून ऩुयते वभजून घेतरेरे नाशी, शा त्माचा अथग आशे .
ऩाठ २. ळोध घेण्माची स्पूती
बग
ु ोराचे शळषक नकाळा दाखवलत छडी नेत म्शणारे, शा बायत. जो ब्रब्रटीळ अॊभराभधीर तेजस्ली शळयऩेच
आशे . ते ऐकणाऱ्मा एका वलद्माथ्मागच्मा डोळ्मावभोय गुढतेचे लरम अवरेरा बायत उबा याशीरा. त्माचे

ळाऱे तीर ताव कोणताशी अवो, पेटे घातरेरे, वालळ्मा लणागचे चेशये , भवाल्माच्मा फोटी बयण्माची गचत्रे
गचतायणे चारूच अवामचे.

ळाऱा कॉरेजचे शळषण वॊऩरे. भात्र हशॊदस्
ु थान आणण आशळमाचे आकऴगण लाढतच गेरे. लेगलेगऱे नकाळे

जभा झारे. त्मात यॊ ग बयरे गेरे. एकादी आगफोट आऩल्मारा बायताकडे घेऊन जातेम, अळी हदलास्लप्ने
वुरु झारी. अध्मात्भाची बूभी बायत; फोरावलत आशे , अवे लाटू रागरे.

हदनदशळगकेची ऩाने उरटत गेरी आणण एक हदलव आम्शी अळीच अध्मात्भाची ऩस्
ु तके दक
ु ानात ऩाशून, चचाग
कयीत अवताॊना आरेरा, एक वालळ्मा लणागचा पेटे लारा हशॊदस्
ु थानी बेटरा. तो वयऱ आभचे कडे आरा
आणण आभच्मा वॊबाऴणात घुवरा. तुम्शी ज्मा ऩुनजगन्भाच्मा गोष्टी फोरत आशात, त्माची जगारा ओऱख
कुणी करन हदरी? त्मावाठी तुम्शारा बायतात जाले रागेर. त्माच्मा डोळ्मात चभक शोती. फोरण्मात
आत्भवलश्लाव शोता.

तो फोरतच शोता. ऩशा ऩामथागोयव बायतात आरा, तेथे ब्राह्भणाॊळी चचाग केल्मालय त्माच्मा सानारा ऩारली
पुटरी. जडातून फाशे य ऩाशामचॊ अवेर तय बायतातच जामरा ऩाहशजे. त्माचे ळब्द अॊतयातून उपाऱून मेत
शोते. चेशऱ्मालयचे बाल तेजस्ली शोते.

“ आभच्मा ऋऴी भुनीॊनी शजायो लऴागऩूलॉ, बवलष्मात डोकालून आधीच त्मा प्रश्नाॊवलऴमी भागगदळगन केरे,
ज्मालेऱी ऩस्श्चभेत तळा प्रश्नाॊचा ऩुवटवा वलचायशी नव्शता.”
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ते ऐकून आभचा ऩस्
ु तक वलक्रेताशी एकदभ ळाॊत झारा. तो असात दयलाजा ऩमांत गेरा आणण ऩयत फपरन
भाझेकडे आरा. त्माने त्माचे स्व्शस्जहटॊग काडग भरा हदरे. भरा म्शणारा, जभेर तें व्शा आऩण एकत्र यात्रीचे
जेलण घेऊमा. तुभच्माळी फोरामरा आलडेर.

भी एका वामॊकाऱी त्मा अनाशुताचे घय ळोधून काढरे. धुके शोते. ऩण लातालयण छान शोते. रोखॊडी स्टॉ डलय
प्रलेळाळी दोन भोठे हदले तेलत शोते. घयात प्रवन्नता जाणलत शोती. हदलाणखाना बायतीम आणण गचनी
ऩद्धतीच्मा गचत्राॊनी वजरा शोता. जशभनीलय छानदाय जाजभ आॊथयरेरा शोता. ळेकोटी खारी जशभनीलय

बल्मा भोठ्मा लाघाचे कातडे त्माच्मा लटायल्मा डोळ्माॊच्मा चेशऱ्मावहशत ळोबत शोते . लयल्मा फाजूरा फशुदा
फुद्धाची तवफीय शोती. ळाॊत. वभाधानी अधोस्न्भरीत नाशवकाग्रालय स्स्थयालरेरे डोऱे . प्रवन्न चेशया.
भाझ्मा मजभानाने भाझे आदय ल आऩुरकीने स्लागत केरे. काॊशी लेऱाने आम्शी जेलामरा फवरो. आम्शी

वलशळष्ट वलऴमालय न फोरता अलाॊतय गऩा केल्मा. जेलण स्लाहदष्ट शोते. भात्र एक जाणलरे, भाझा मजभान
ज्मा वलऴमालय फोरे, त्मात ठाभऩणा अवे. जणु वलऴमालयीर अॊततभ वलचाय त्माचेच.

जेलण झारे आणण त्माने ऩुस्तकाच्मा दक
ु ानातीर वलऴमारा शात घातरा. तो म्शणारा, आभच्मा ऋऴी

भन
ु ीॊनी जे वाॊगगतरॊ, त्माचा अथग ऩस्श्चभेरा नीट रालता आरेरा नाशी. फकत्मेकदा वलऩयीत अथग रालरा

आशे . ऩण भी कोण टीका कयणाया ? आजचा बायत कुठे ऩोचराम ? भोठे ऩणा पक्त बूतकाऱाचे कौतुक
कयण्माऩुयता उयरा. शी
धायण केरेम.

खेदाची गोष्ट आशे . नको त्मा चारीयीती आणण दाॊशबकता माॊनी अध्मात्भाचे नाॊल

भी वलचायरॊ, अवे काॊ घडरे. त्मालय काशी लेऱ ळाॊत फवून त्माने डोऱे अधे शभटरे, जणु तो आॊतल्मा जगात
शोता. तो म्शणारा, एके काऱी जीलनाची गशन यशस्मे खोरलय ळोधरी जामची. अगदी याजे, भशायाजे वद्ध
ु ा
अळा भशात्म्माॊऩुढे आदे ळावाठी नतभस्तक अवतॊ. शऱूशऱू अळा भशॊ त, वाधू माॊनी वभाजातून काढते अॊग
घेतरे. आणण आभची अध्मास्त्भक घवयण वुरु झारी. तो अगदी शऱू फोरत ळाॊतलरा.

जया लेऱाच्मा भौनानॊतय तो म्शणारा, नाशी म्शणामरा, आजशी त्मा बूभीत भुठबय हदव्म व्मक्ती आशे त.

वुदैलाने अळा एका थोय भशात्म्माच्मा वशलावाचा भरा राब झारा. ते म्शणजे जणु भाझे वऩता, भागगदळगक,
गरु
ु फकॊ ला वस्न्भत्र शोते.

त्माॊच्मा वशलावात लातालयण प्रवन्न आणण उदात्त अवे. त्माॊनी भरा भाणवातरे दै ली अस्स्तत्ल कवे ऩाशाले,

ते शळकलरे. वद्गण
ु ाॊच्मा वौंदमागची दृष्टी हदरी. ते लस्तीऩावन
ू दयू जॊगरात एका कुटीत यशात. भरा ळक्म
अवामचे, तेलढे भी त्माच्मा वशलावाचा राब घेई. त्माॊनी भरा भौल्मलान शळषण हदरे. अळी भाणवे म्शणजे
त्मा बूभीचे लैबल अवते.

भग ते वभाजाॊत काॊ याशरे नाशीत? मा भाझ्मा प्रश्नालय मजभान म्शणारे, त्माॊच्मा भनातरे कोण

जाणणाय ? ऩण त्माॊना अॊतय याखन
ू शी वॊऩकग ऩयो भनो वलसानाने वाधता मेणे ळक्म अवल्माने तवे अवाले.
त्मा बेटीनॊतय भी त्माॊचेकडे जात याहशरो. त्माने वाॊगगतरे, ऋवऴकेळऩावन
ू ऩढ
ु े हशभारमात अळा मोगमाॊची

जास्त लस्ती आशे . त्माॊचे यशाणे वाधे. गुशात अगय रशानळा कुटीत. जेलण अगदी थोडे; जीलन तनलागशाऩुयते.
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तनत्म ईश्लय प्राथगना अगय ध्मानात भगन अवतात. त्माॊचा ऩवलत्र ऩुस्तकाॊचा अभ्माव चाॊगरा अवतो. काॊशी
केलऱ शवद्धी वाठी प्रमाव कयतात ऩण ते कतनष्ठ मोगी भानरे जातात.

ऋऴीॊना शवद्धीॊची आवक्ती नवते. ते जनवभुदामाऩावून दयू अवतात. त्माॊना ळक्मतो भौन आलडते.
भरा ते वाये ऐकून बायतातीर अळा हदव्म व्मक्तीॊच्मा वशलावाची ओढ लाढरी. भी भाझ्मा शभत्रारा तवे
वाॊगगतरे. तो म्शणारा, तम्
ु शी तनस्श्चत त्माॊच्मा वत्वॊगात जार. भी आऩरी ऩहशरी बेट झारी, तें व्शाच
आतल्मा आलाजाच्मा प्रेयणेने ओऱखरे शोते. पक्त कधी, ते वाॊगू ळकत नाशी.

भी म्शणारो. आऩण दोघे एकत्र जाऊमा. तो म्शणारा नाशी, तुम्शारा एकट्माराच जाले रागेर.
भरा त्मा हदलवाऩावून बायतावलऴमीचे आकऴगण जास्तच लाढरे. तेथे जाणे, मोगम व्मक्तीॊचा ळोध घेणे, वाये
कवे शोईर, शे भनात घोऱू रागरे. भध्मेच त्मा शभत्राच्मा अऩघाती भत्ृ मूची द्ु खद लाताग आरी.
व्मलवामाची काभे प्रलावाच्मा आड मेत याहशरी.

एकदा भाझी गाठ एका भानवळास्त्राच्मा प्राध्माऩकाळी ऩडरी. तो एक वकायात्भक ल खोर वलचाय कयणायी
व्मक्ती शोता. एका ऩौणणगभेच्मा यात्री आम्शी जेलण झाल्मालय गऩा कयीत शोतो. तो म्शणारा, अळी लेऱ

नक्की मेणाय की, तू बायतातीर मोगी, ततफेटचे राभा आणण जऩानचे झेन वाधू माॊना बेटळीर. त्मावलऴमीचे
तुझे रेखन वलळेऴ अवे अवेर.

भात्र ते स्लप्न प्रत्मषात उतरन भी लऴागच्मा आॊत भुॊफईच्मा अरेक्झाॊड्रा डॉकरा ऩोचरो.
ऩाठ ३. इजिप्तचा िादग
ु ाय
शॉटे र भॎजेस्टीक चाॊगरे शॉटे र म्शणन
ू ऐकरे शोते. त्माॊत एका भोशम्भद फे नाभक इस्जस्प्ळमन जादग
ु ायाची
गाॊठ ऩडरी. तो डोळ्माॊना न हदवणाऱ्मा चभत्कृतीऩूणग गोष्टी कयी. वशवा ओऱखी लाढवलण्माच्मा भागे तो
नवे. त्मारा शॉटे र च स्टाप जया घाफरनच लागे.

भी एकदा शॉटे रच्मा एका नोकयाफयोफय त्मारा गचट्ठी ऩाठलून बेटीची इच्छा प्रदशळगत केरी. भरा ऩाॊच

शभतनटात फोरालरे गेरे. तो नाश्ता कयीत शोता. त्माने त्माच्मा वभोयच्मा खच
ु ॉकडे तनदे ळ केरा. भरा
म्शणारा, फवा. भरा शस्ताॊदोरन आलडत नाशी.

भरा नाश्ता घेणाय काम ?अवे वलचायरे. भी आबाय भानून चशाचा कऩ घेतरा.
त्माने भरा वलचायरे, भी एकाद्मा लत्ृ तऩत्राचा प्रतततनधी आशे काम? भी नकाय दे ऊन, भाझा बायत बेटीचा
उद्देळ वाॊगगतरा. त्माच्मा जादच्
ू मा ळक्तीफद्दर फोररे जाते, ते भी वाॊगगतरे. तो शवरा,

अल्राची भेशयफानी अवे म्शणारा. तुम्शारा ऩशामची काॊशी कयाभत? त्माने वलचायल्मालय भी अथागतच शोकाय
हदरा.

तो म्शणारा, भी त्मा णखडकीकडे जाऊन
लऴागऩल
ू ॉ भी कोठे यशात शोतो?

ऩाठ फपयवलतो. एका कागदालय प्रश्न शरशी. भी प्रश्न शरहशरा. चाय
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शरहशल्मालय त्माने त्माच्मा फायीक घड्मा घारण्माव वाॊगगतल्मा. भरा ते भठ
ु ीत ठे लण्माव वाॊगन
ू त्माने डोऱे

शभटरे. नॊतय काॊशी लेऱाने त्माने भाझ्मा डोळ्मात डोऱे घारून, भाझा प्रश्न वाॊगगतरा. आणण घड्मा उरगडून
कागद ऩाशण्माव वाॊगगतरे. त्मालय भाझ्मा प्रश्नाचे उत्तय शरहशरेरे शोते. भी आश्चमगचफकत झारो.

भी ऩुन्शा लेगऱे प्रश्न शरशून ऩयीषा घेत गेरो. प्रत्मेक लेऱी त्माने त्माच ऩद्धतीने फयोफय उत्तये हदरी. भी
त्मारा शे कवे घडते, आणण कुठे शळकरात अवे वलचायरे. त्माने भरा दव
ु ऱ्मा हदलळी फोरालरे.
भी ठयल्मा लेऱी गेरो. त्माने त्माची कशाणी वाॊगगतरी. भी कैयोत ळेतकी ळास्त्राचा डडप्रोभा घेत शोतो.

भाझा अभ्माव जोयात वुरु शोता. एक हदलव एक लद्ध
ृ ज्मू आभच्मा घयाळेजायी याशामरा आरा. त्माचे याशणे
अगदी जुन्मा जभान्मातरे शोते. ऩेशयालात जुन्मा पॎळनचा लाऩय शोता. भी त्माळी वरगीचा प्रमाव केरा.
ऩण तो पटकून याशी. त्माभुऱे भाझी उत्वुकता अगधकच लाढरी.

एक गोष्ट चाॊगरी झारी की, त्माने भरा त्माच्मा घयाचे दयलाजे नेशभी उघडे ठे लरे. भरा रषात आरे की,

त्माचा फशुतेक लेऱ तो गढ
ू अभ्मावात आणण काॊशी वलगचत्र वाधनाॊत घारली. भाझी खात्री ऩटरी की, तो
अद्भत
ु केरे.
ु वॊळोधनात गढरेरा आशे . वुदैलाने त्माने भरा त्माच्मा अभ्मावरेल्मा गोष्टी शळकवलण्माचे कफर
एकदा त्माने भरा कैयोतीर एका गूढलादी वॊळोधन कयणाऱ्मा एका गटात नेरे. त्मा वभुशात अगदी चऩयाळा
ऩावून ऑफपवय ऩमांत आणण वभाजातीर वलवलध षेत्रातीर वलवलध स्तयाचे रोक शोते.

भी तवा नुकताच प्रौढ लमाच्मा उॊ फयठ्मालय शोतो. ऩण भरा त्मा लद्ध
ृ ज्मू फयोफय जाण्माची अनुभती

शभऱारी. त्मा प्रत्मेक बेटीत प्रत्मेकाच्मा फोरण्माकडे भी अगदी भन रालून रष दे ई. प्रत्मेक रशान वशान
गोष्टीची वुद्धा भनात नोंद घेई.

शऱू शऱू भरा त्मा गढ
ु वलद्मेचे फऱ्माऩैकी आकरन शोऊ रागरे.
प्रावलण्म लाढत गेरे. भी त्मा वलऴमालय व्माख्माने दे ऊ रागरो आणण काॊशी प्रात्मक्षषके वुद्धा दाखलू रागरो.

भाझी त्मा षेत्रातरी प्रगती इतकी झारी की, त्माॊनी भरा त्माॊच्मा वॊस्थेच्मा अध्मष ऩदालय तनमक्
ु ती केरी.
तब्फर १२ लऴे भी त्माॊचे नेतत्ृ ल कयीत शोतो. नॊतय भी याजीनाभा हदरा. कायण भरा इस्जप्त वोडून
फाशे यच्मा दे ळाॊना बेटी द्मामच्मा शोत्मा.

भोशम्भद फे फोरण्माचे थाॊफरा. त्माने शवगाये टची याख झटकरी. भॊद स्स्भत केरे. वध्मा भी भाझ्मा

वलद्मेलय बयऩूय कभालतोम. ऩुयेवा ऩैवा जभरा की, वायॊ वोडून कुठे तयी असात जागी जाऊन उयरेरॊ जीलन
ळाॊतऩणे काढामचॊ ठयवलरेरॊ आशे .

त्माच्मा फोरण्मातून वभजरॊ की गॊबीय गुन्शे कयणाऱ्मा अऩयाध्माॊना ळोधून काढण्मावाठी फे ची भदत

घेतरी जाते. तो त्मावाठी त्माच्मा वऩळाच्चाॊची भदत घेतो. अळी अदृश्म पौज त्माकडे ऩुयेळी आशे . अगदी
त्माच्मा भत
ृ बालाचाशी त्मात वभालेळ आशे .

त्माने घड्माऱाकडे ऩहशरे आणण म्शणारा, आता भाझा लेऱ दव
ु ऱ्मा काभावाठी आशे . आणण तनयोऩ घेऊन
झऩाट्माने तो गेरा.
*

भॊफ
ु ईत भरा यात्री उळीया झोऩ मेई. भरा त्मा दभट शलेत गद
ु भयल्मावायखे शोई. भी भोशम्भद फे चा वलचाय
कयीत अॊथरुणालय ऩडरो.
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ऩाठ ४ था दे लदत
ू ाची बेट [अलताय भेशेयफाफा]

भेशेयफाफाॊना बेटणाया भी ऩहशराच ऩास्श्चभात्म शोतो.

अशभदनगय स्टे ळन लरन ७ भैरालय अयणगाल जलऱ , कृब्रत्रभ दगडी गुशेवायख्मा

तनलावात फाफा याशत शोते. ऩरयवयाच्मा यम्मतेलरन मा ऩायळी फाफाचे तनवगगप्रेभ हदवून
मेत शोते. त्माॊचे भुख्म तनलावस्थान नाशळक जलऱ शोते. कुटीच्मा प्रलेळाळी दोन
भेशेयफाफा

यखलारदाय शोते. आम्शारा ऩाशून ते आॊत गेरे. शभतनटबयात भरा मा अलताय भेशेय
फाफाॊचे दळगन झारे.

अऩेषेशून फाफा लेगऱे लाटरे. भरा काॊ कोण जाणे त्माॊच्मा बेटीच्मा प्रवॊगी ळयीयालय योभाॊच लगैये जाणलरे
नाशी. जवे

कुणा हदव्म अस्स्तत्लाच्मा ऩरयवयात जाणलते.

त्माॊचा ऩेशयाल स्लच्छ ऩाॊढया, ऩयॊ तु जया जुन्मा पॎळनचा लाटरा. राॊफ भऊ केव भानेऩमांत रुऱत शोते.

त्मालय ये ळभी चभक शोती. नाकाची ठे लण अगदी लेगऱी राॊफवडक लाटरी. खारी भोठाल्मा शभळा. डोऱे
काऱे . ऩण त्मात प्रबाल लाटरा नाशी.

तम्
ु शारा बेटून आनॊद लाटरा, मा ळब्दाॊनी भाझे स्लागत झारे. ऩण ते ळब्द ओठातन
ू आरेरे नव्शते. जर
ु ई
१९२५ ऩावून फाफा भौनात शोते. त्माॊच्माजलऱ अषयाॊचा एक तक्ता शोता. त्मातीर अषयाॊकडे तनदे ळक
फपयलीत त्माॊचे वलचाय व्मक्तीकयण अवे.

फाफाॊनी माच ऩद्धतीने भाझी इॊग्रजीत चौकळी केरी. भी एक आठलडाबय याशणाय शोतो. भरा एक फाजूची
दगडी खोरी दे ण्मात आरी.

आभची वभोयावभोय भर
ु ाखत झारी. फाफाच्मा म्शणण्मानव
ु ाय भानलारा एका वलशळष्ट उॊ चीलय नेण्मावाठी

त्माॊचे जीलन कामग आशे . ते वाॊगत, भी जगाचा इततशाव फदरून टाकीन. मेळू प्रभाणे अध्मात्भाची शळकलण
भी जगारा दे णाय आशे . ऩण मोगम लेऱेची लाट ऩाशत आशे . जगात वलगत्र अनाचाय फोकाऱरा आशे . ऩॊडडत
हदळाबूर कयीत आशे त. म्शणन
ू दे लाने भरा ऩाठवलरे.

भी ळाॊतऩणे, अगदी भोकळ्मा भनाने, वुस्स्भत भुखाने ऐकत शोतो, त्माॊचे वगऱे च फोरणे ऩटत शोते, अवे
नव्शे . ऩण भी प्रततफक्रमा दे त नव्शतो.

फाफा ऩुढे वाॊगू रागरे, दे लदत
ू ाॊचे काॊशी तनमभ ल ऩद्धती अवतात, ज्माद्लाये ते भागगदळगन कयतात. भाझी

शळकलण दे ण्मावाठी भी कोणताशी नला धभग ला ऩॊथ स्थाऩणाय नाशी. जग बयऩयू प्रगत आशे . ते रशान लाटू
रागून आता जलऱ आरेरे आशे . त्माभुऱे वॊदेळ लशन जरद झारेरा आशे .

भी वलचायरे, आऩण जगारा तुभच्मा शभळनची ओऱख कधी करन दे णाय आशात?

त्मावाठी भरा भौन वोडाले रागेर. अथागत भी तनलडरेरी लेऱ अळी अवेर की, जगातीर अनास्था आणण
गोंधऱ थाॊफवलण्मावाठी भरा ते कयालेच रागेर.
भी तायीख आणण लेऱ वलचायरी.

फाफा म्शणारे तो हदलव जास्त राॊफ नाशी. ऩण भी तनस्श्चत हदलव वाॊगू इस्च्छत नाशी. जगाॊत अस्स्थयता
अवेर. नैवगगगक आऩत्तीने थैभान घातरेरे अवे. ऩण भाझ्मा ऩद्धती आणण अध्मास्त्भक ळक्ती माॊनी भी
त्मालय भात कयीन.
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फाफाॊचे वॊबाऴण वॊऩरे. फाफाॊचा वेक्रेटयी आरा. त्माच्मा चेशऱ्मालय फाफाॊच्मा फोरण्मातीर प्रबाल स्ऩष्ट

जाणलत शोता. त्माचे शालबाल अवे दाखलीत शोते की, फकती प्रबाली व्मस्क्तभत्ल आशे फाफा ! ऩहशरेत ना?
फाफाॊची फोटे ऩयत ळब्दाॊच्मा तक्त्मालरन फपर रागरी. मुद्ध छे डरे जाईर. जगात अळाॊती भाजेर. भी तें व्शा
जगबय फपये न. अनेक याष्र्ट्रे भाझ्मा प्रततषेत अवतीर. जगाच्मा कानाकोऩऱ्मात भाझी शळकलण जाईर.
भी वलचायरे, तुभची भामबूभी बायताचे काम?

जोलय जाती धभागचे खऱ
ग मा बायतातन
ू ऩण
ू त
ू जाणाय नाशी, भी ळाॊत फवणाय नाशी. बायत ऩन्
ु शा जगात

ऩुढच्मा स्थानालय अवेर. काॊशी झारे तयी बायत अध्मात्भात अग्रेवय आशे . मेथूनच अध्मात्भाचे वलवलध
प्रलाश तनघारे. आणण जगबय ऩवयरे.

भाझी फरलान अध्मात्भ ळक्ती जगारा तायीर.
भी ळाॊत फवरो गुशेफाशे य नजय टाकरी. दयू लय डोंगयाॊच्मा ओऱी तनळ्मा आबाऱाऩमांत शबडल्मा शोत्मा.
भी फाफाॊना प्रश्न केरा, तम्
ु शी मयु ोऩरा तभ
ु च्मा अध्मास्त्भक अगधकायावलऴमी कळी खात्री ऩटलार.?
जनवाभान्माॊना तुभची शळकलण शास्मास्ऩद लाटरी तय?

तम्
ु शारा फदरत्मा लेऱेचा अॊदाज नाशी. फाफा उत्तयरे. भी जेंव्शा भाझ्मातीर अलताय कामागची आणण भी
दे लाचा दत
ू अवल्माची लाताग प्रवायलीन तें व्शा, वलाांना माची तनस्श्चत खात्री ऩटे र. भी जगारा चभत्काय
दाखलू इस्च्छत नाशी.

फाफाॊनी फये च चभत्काय केरेरे आशे त ! वेक्रेटयी भाझेकडे ऩाशत म्शणारा.
भी उद्गायरो, म्शणजे नेभके काम?

वेक्रेटयी वाॊगण्माआधी फाफा म्शणारे, वलष्ण,ू आताच नको. नॊतय कधी वाॊग. त्माॊना आऩल्मा अनम
ु ामाॊना
बेटू दे . ऩुष्कऱ काशी कऱे र. ते आशे त काॊशी हदलव.
*

वामॊकाऱी भरा फाफाॊची आयती चाररेरी हदवरी. दव
ु ऱ्मा हदलळी भरा फयीच भाहशती शभऱारी. फाफाचे नाॊल
भेशेय. स्लत्रा वद्गुर भेशेयफाफा म्शणलून घेतात. लडीर ऩायळी. फाफाॊचा जन्भ १८९४ भध्मे ऩुण्मारा झारा.

एकदा कॉरेजभधन
ू मेताॊना त्माॊना एक भस्
ु रीभ लद्ध
ृ पकीय बेटरी. ततचे नाॊल शजयत फाफाजान. ततने त्मारा
कुयलाऱरे. त्माचे शात शातात घेतरे. आणण कऩाऱाचे चुॊफन घेतरे.

घयी आरेरा भेशेय अगदी लेगऱा शोता. ऩुढचे आठ भहशने त्माचे अभ्मावात रष रागेना. ळेलटी शळषण

वोडरे. त्मानॊतय भेशेयची भानशवक अलस्था अगदी लेगऱी शोती. जेलण, खाणे, कळातच भन रागत नव्शते.
लडडराॊनी आग्रश केल्मालय कवेफवे चाय घाव मॊत्राप्रभाणे ऩोटात ढकररे जामचे .

भुरत् शुळाय अवरेल्मा २० लऴागच्मा भेशेयरा भानशवक नैयाश्माने कवे गाठरे, माने ऩारक गचॊताग्रस्त झारे.
अनेक डॉक्टय, उऩाम करन थकरे. माॊतून वालयरेरा भेशेय भात्र वाभान्माॊवायखा नव्शता. शळषण नालडते
झारे शोते. खेऱ नकोवे लाटत शोते. ऩण अध्मास्त्भक बक
ू जफयदस्त लाढरी शोती.

शे वाये घडरे शोते त्मा पकीय अलशरमा स्त्रीच्मा कऩाऱालयल्मा चुॊफनाने. त्मा लद्ध
ृ स्त्रीकडे भेशेय ऩुन्शा गेरा.
ततने त्मारा अध्मास्त्भक गुरुचा ळोध घेण्मावाठी ऩाठवलरे. खऩ
ू ऩामऩीट केल्मालय उऩावनी फाफा बेटरे,
आणण भेशेयरा गुरु राबरे.
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उऩावनी फाफाॊचा वाकोयीरा भठ शोता. तेथे फये च हदलव वत्वॊग झाल्मालय गरु
ु कृऩेचा लऴागल झारा. भेशेय
आता वद्गुर भेशेयफाफा झारे. शळष्म ऩरयलाय गोऱा झारा. १९२४ भध्मे भेशेयफाफा ऩाच वशा शळष्माॊवश

ऩशळगमारा गेरे. ऩण फोट फुळामयच्मा फॊदयारा रागताच, दव
ु ऱ्माच फोटीने ऩयतीचा प्रलाव कयामचा अवा
फाफाॊनी आदे ळ हदरा. तीन भहशन्माॊत

तेथे याज्मक्राॊती झारी. नला ळशा याज्मालय आरा. शे वाये फाफाॊच्मा

एका बेटीत घडरे आणण आता ऩशळगमा आनॊदात आशे अवे त्माॊच्मा अनुमामाॊनी वाॊगगतरे.

भेशेयफाफाॊनी अयणगाल मेथे एक शळषण वॊस्था अनम
ु ामाॊच्मा भदतीने उबायरी. फयीच जागा खये दी केरी

गेरी. आजूफाजूरा फॊगरे उबे झारे. वलनाभूल्म शळषण दे णे वुरु झारे. जेलण फोडडांग वुद्धा वलनाभूल्म शोते.
ळाऱे त धाशभगक शळषणशी दे ण्मात मेई. वलग धभॉम ळाऱे त घेतरे गेरे. मा उऩक्रभाने भुराॊची भोठी पौज
हदभतीरा उबी याहशरी.

ळाऱे च्मा जोडीरा एक शॉस्स्ऩटर वुरु झारे. वलनाभूल्म औऴधे दे णे वुरु झारे. अॊध, भशायोगी आणण अन्म

दध
ु ामी लाढू रागरे. बेटी दे णाये लाढरे. खऩ
ू
ु यग योगाचे रुगण माॊना हदरावा शभऱारा. बक्त गण आणण अनम
गलगला झारा. भेशेयफाफा अलतायी भानु जाऊ रागरे.

ऩण अचानक, वुरु झाल्माऩावून १८ भहशन्मात कॉरनी फॊद केरी गेरी. भुराना ऩयत ऩाठवलण्मात आरे. अवे
काॊ? माचे उत्तय भेशेयाफाफाॊकडे कुणी वलचार ळकत नव्शते.

१९२९ च्मा उन्शाळ्मात फाफाचा एक शळष्म वाधू रेक बायत भ्रभणारा जाऊन फाफाॊच्मा भशानतेचा प्रवाय
कयण्माव गेरा. ऩण तो पक्त भद्रावराच काशी कामग कर ळकरा.
*

फाफाॊनी भरा एका चचेत वाॊगगतरे, भी ३३ लऴे कामग कयीन, नॊतय भाझेच ऩायळी फाॊधल भाझ्मा दद
ु ै ली

भत्ृ मूरा कायण शोतीर. भाझ्मा तनलडक १२ शळष्माॊऩैकी एक मा कामागची धुया वाॊबाऱीर. त्माॊच्मा ऩाऩाॊचा
नाळ शोण्मावाठीच, भी आता भौन धरन आशे .

फाफा म्शणारे, तूॊ ऩस्श्चभेत भाझा प्रतततनधी म्शणन
ू जाऊन भाझ्मा कामागचा प्रचाय कय. भी म्शणारो, रोक

भरा लेडा वभजतीर. भेशेयरा शे ऩटे ना. तो म्शणारा भाझ्मा वॊगतीत याशा आणण भी तुझ्मात ळक्ती प्रोषण
कयीन.

भी उत्तय हदरे नाशी. भेशेयशी ळाॊत शोता.
*

भरा लाटते, भेशेय भोठे ऩणा शभऱवलण्मावाठी प्रवायभाध्मभ ळोधतोम. भी दव
ु ऱ्माच हदलळी तनघण्माचा तनणगम
घेतरा. वाभान फाॊधरे. भी भेशेयाचा तनयोऩ घेऊन तनघणाय, तेलढ्मात भेशेय म्शणारा, थोड्माच हदलवात
त्माचे तनलाव नाशळकरा शरलणाय आशे . भी एक भहशना त्माचेफयोफय याशाले. अध्मात्भाचे चभत्काय
अनुबलळीर. भी मालय वलचायऩूलक
ग तनणगम घेण्माचे ठयवलरे.
*

भुॊफईशून भी ऩुण्मारा जाण्माचे ठयवलरे. तत्ऩूलॉ ज्मा भुस्रीभ वाधू स्त्रीने भेशेयचे जीलन फदररे, ततरा

बेटालेवे लाटरे. ततची भाहशती काढरी. स्जचे लम भरा भेशेयचे अनुमामी १३० वाॊगत शोते, ती ९५ लऴाांची
शोती. एका न्मामाधीळाकडून भरा ततची फयीच भाहशती शभऱारी.

उऩावनी फाफाच्मा वल्माने अनेकाॊचे जीलन उध्लगस्त झाल्माचे कऱरे . त्मा लद्ध
ृ ेफद्दर भात्र आदयबालाने फोररे
जात शोते.
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भी ऩण्
ु माशून त्मा भहशरेकडे गेरो. ती खाटे लय ऩडरेरी शोती. जयाजजगय अतत षीण
झारी शोती. वुयकुतरेरा दे श, ततच्मा ळुभ्र चभकदाय केवाॊळी वलळोशबत शोता. डोऱे
तनस्तेज आणण अगदी ळून्मलत ् बाल अवरेरे शोते.

भी भाझी ओऱख करन हदल्मालय ततने ततच्मा अस्स्थऩॊजय शाताने भाझा शात घट्ट

धयरा. २-४ शभतनटे तवाच ठे ऊन, ततने भॊद आलाजात भोठ्मा कष्टाने अवे वाॊगगतरे
की, भरा बायतात फोरालण्मात आरेरे आशे .भरा रलकयच शे वभजेर.

दफ
ु ऱा दे श आणण अध्मास्त्भक स्तय माॊचे नेभके काम वभीकयण अवाले? शे भरा उभगत नव्शते. ऩण ततचे

वास्त्लक दै ली अस्स्तत्ल नक्कीच त्मा दे शात लाव कयीत शोते. भयणाच्मा दायाळी ऩोचरेरे ततचे लाधगक्म आणण
दफ
ु ऱी अलस्था माभुऱे जास्त लेऱ थाॊफता मेणे ळक्म नव्शते. भी ऩुण्मारा ऩयत गेरो. भी स्लत् बायतात
आरेरो शोतो, भग भरा फोरालण्मात आरेरे आशे , अवे त्मा फाई का म्शणाल्मा माचा वलचाय वऩच्छा
वोडीना.

ऩाठ ५ ला अड्माय नदीच्मा ककनायी.
वयकत्मा काऱाफयोफय भी बायतात दक्षषणेकडे फऱ्माच प्रख्मात जागी जाऊन आरो. काशी नाभलॊत व्मक्तीॊच्मा
बेटी घेतल्मा. भी भद्रावरा जाणाऱ्मा र्ट्रेन भध्मे फवरो आशे . काशी काऱ त्मा आजूफाजूचा ऩरयवय ऩामाखारी
घाराला अवे लाटते.

फपयती खऩ
ू झारी, ऩण अजून ज्मारा मोगी म्शणता मेईर, अवे प्रबालळारी कुणी बेटरे नाशी. भनाळी
फाऱगरेरे तेजस्ली ऋऴी अजून तयी हदवरे नाशीत.

गदॊच्मा लेढ्मातरे भद्राव भरा आलडरे. यॊ गी फेयॊगी ऩरयवय, धालऩऱ, माॊनी ते ळशय गजफजरे शोते. भी जया
दोनेक भैर दयू लास्तव्म केरे. फाजूरा ब्राह्भणाॊची ऩाॊढया यॊ ग ल्मारेरी लस्ती शोती. यस्त्मालय लाऱूचा थय
शोता. चारताना फट
ू त्माॊत खारी खारी जात.

अध्माग तावाच्मा अॊतयालय ततयालयल्मा ऩाभ लक्ष
ृ माॊच्मा भधून अड्माय नदी लाशत शोती. एका ब्राह्भणाफयोफय
भी नदीलय गेरो. त्मारा भाझ्मा प्रलावाच्मा उद्देळाची चाॊगरीच कल्ऩना आरेरी शोती. भाझ्मा खाॊद्मारा

धरन तो भाझ्मा कानाळी शऱूच ऩुटऩुटरा, तो वभोरन नदीतून स्नान करन मेणाया तरुण हदवतोम ना, तो
मोगी आशे . ऩण तो कुणाळी फोरत नाशी. अगदी एकरकोंडा आशे . वाया स्जल्शा त्मारा ओऱखतो.

आभचे फोरणे शोतच शोते. ती व्मक्ती आभच्माऩाळी ऩोचरी. छान फऱकट ळयीय. भध्मभ अॊगकाठी, काऱी
ऩण तेजस्ली अॊगकाॊती. ऩस्तीवच्मा जलऱऩावचे लम. डोऱे जशभनीकडे जणू काशी ळोधतोम, की चारते
ध्मान कयतोम? भाझी त्माकडे ओढ लाढत गेरी.

भरा त्माळी फोरामचॊ, भी म्शणारो. ऩण ब्राह्भणाने भरा धरन ठे लरे. भरा म्शणारा, काशी उऩमोग नाशी.

भरा प्रमत्न तय करुद्मा. भी उत्तयरो, आणण त्माचे भागोभाग जाऊ रागरो. तो त्माच्माच नादात. आभच्मा
चाशूरीचीशी दखर घेतरी नाशी. तो त्माच्मा लेगळ्मा जगात शोता.

जया त्माॊना वलचाया, भी भाझ्मा ब्राह्भण शभत्रारा म्शणारो. ऩण त्माचा धीय शोईना. भरा शी आमती वाभोयी
आरेरी वल
ु णगवॊधी वोडामची नव्शती. भी वयऱ ऩढ
ु े गेरो आणण त्माॊच्मा वभोय उबा याहशरो. ऩण बाऴेची
अडचण. भाझ्मा वशकाऱ्माने बीत बीत ताशभऱ भध्मे त्माॊना काॊशी वाॊगगतरे . मोगी ळाॊत. डोऱे थॊड.
ऩयक्माकडे ऩाशाले तवे.
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ब्राह्भण भाझ्माकडे ऩाहशरॊव ना, काॊशीशी उऩमोग नाशी. अळा चेशऱ्माने ऩाशू रागरा. अवा ळाॊत अलधी गेरा.
फकॊ कतगव्मभूढ अलस्था झारी. मा मोगमाॊना त्माॊचे भौन बॊग झारेरे अस्जफात खऩत नाशी. आता काम
कयामचे?

भरा आॊतून जाणलरे, शा मोगी आता भाझी आतरी तमायी तऩावतोम.
ब्राह्भण चाॊगराच नव्शगव झारा. भरा तनघामरा खण
ु ालू रागरा.

मोगमाने त्माच्मा शातच्मा काशी वलशळष्ट शारचारी केल्मा. आम्शारा जलऱच्मा एका ऩाभ झाडाकडे
चारण्माचा तनदे ळ हदरा. तेथे जाऊन खारी फवत आम्शाराशी फवामची खण
ू केरी.

त्माने तशभऱ भध्मे ब्राह्भणारा काॊशी वाॊगगतरे. आलाज भधुय शोता. भरा ब्राह्भण म्शणारा. त्माॊनी
तुझ्माळी फोरामरा तमायी दाखवलरी.
भी त्माॊना नाॊलाची

वलचायणा केरी. काॊशीतयी राॊफ रचक नाॊल ऐकून भरा पक्त ब्रह्भवुगॊध शा ळब्द

वभजरा. भरा शे शी वभजरे की,त्माॊना ब्रह्भ म्शटरेरे आलडेर.

भी भाझा मोगावलऴामीची स्जसावा वाॊगगतरी. त्माने शॊ वून, ते भी केंव्शाच ओऱखरे अवे वाॊगगतरे. आणण
प्रश्न वलचाय, अवे वुचवलरे.

तुम्शी कोणत्मा मोग ऩद्धतीचा अलरॊफ कयता ? भी.

ब्रह्भा फोरू रागरे, ळयीय वॊमभ शी मोगातीर आचयण्मात कठीण ऩद्धती
भी अलरॊब्रफतो. ळयीय आणण श्लाव माॊचे वॊतुरन एकाद्मा गाडीरा

जोडरेल्मा फैरजोडीवायखे शले. त्मालय उत्तभ तनमॊत्रण शले. भग ळयीय
मॊत्रणा आणण भन माॊचेलय उत्तभ तनमॊत्रण मेऊ ळकते.
नेभका कवा पामदा शोतो ? भी.

दयू नदीच्मा प्रलाशाकडे ऩाशत ब्रह्भा उत्तयरा, ळयीयाचे आयोगम, इच्छा
ळक्तीची ताकद आणण काऱाची लाढरेरी राॊफी शे माचे काॊशी पामदे .
ज्मारा शे उत्तभ जभरे तो मोगी ळयीय ऩोरादावायखे फनलू ळकतो.

BRAMA SITTING IN HIS
FAVOURITE YOGA
POSTURE

लेदनेचे नालशी उयत नाशी. अगदी बूर न दे ता ऑऩये ळन केरे तयी. ऋतू
कोणताशी अवो त्मारा तनत्म आनॊदच लाटतो.

"If a Yogi enters into such a posture and then practices a certain
breathing exercise, he will become more youthful."

भी भाझे नोटफक
ु काढून बयाबय शरशू रागरो. ब्रह्भाने स्स्भत केरे. ऩण अडवलरे नाशी.
भाझे गुरु हशभारमात खल्
ु मा लातालयणात यशात. बोलती फपग अवे. त्माॊची पक्त एक बगली कपनी अवे.
एकाच फपागऱ जागी तावॊताव फवूनशी त्माॊना काॊशी शोत नवे. मोगाची ळक्ती अळी अवते.
तुम्शी अध्माऩशी शळष्म आशाॊत. -भी.

शो अजून फये च डोंगय ऩाय कयामचे आशे त. गेरी १२ लऴे वाधना चारू आशे .- ब्रह्भा
भग काशी अगम्म ळक्तीॊचा राब? – भी.
ब्रह्भा मालय ळाॊतऩणे भान डोरालतात.
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भी- शयकत नवेर तय कृऩमा वाॊगा, आऩण मोगाकडे कवे लऱारात ?

थोडा लेऱ ळाॊत फवून शात ळारीखारी घेऊन, ब्रह्भा वभोय नदी ऩरीकडे अॊतयाऱात फघत म्शणारे, भी

अगदी ळाॊत आणण एकाकी भुरगा शोतो. इतय भुराॊवायखा भरा खेऱाॊत फकॊ ला काॊशी छॊ दात यभणे आलडत
नवे. फगीच्मात फपयणे, ळेतात हशॊडणे भरा आलडामचे.

लमाच्मा १२ व्मा लऴॉ कुणीतयी मोगाफद्दर फोरताॊना भी प्रथभच ऐकरे. भाझी उत्वुकता चाॊगरीच जागत
ृ

झारी. तशानरेल्माने ऩाणी ळोधाले तवे, भी मोगाफद्दर भाहशती गोऱा कर रागरो. ताशभऱ बाऴेतीर काॊशी
ऩुस्तकाॊतीर भाहशती भरा पायच उद्फोधक लाटरी. स्जसावा लाढू रागरी.

एका ऩुस्तकात म्शटरे शोते, मोगा शळकणे मावाठी गुरु आलश्मक अवतो. भी वलचाय केरा, घयात फवून गुरु
थोडाच शभऱणाय? लाचून केरेल्मा काशी श्लवन फक्रमाॊनी भरा पामदा शोण्माऐलजी नुकवान झारे. ऩण

भाझ्मातीर उत्वक
ु ता ळाॊत फवेना, गरु
ु ऩडेऩमांत चऩ
ू काम फवामचे, म्शणन
ू भी प्रमोग चारू ठे लरे. काॊशी
लऴाांनी भरा पामदे हदवू रागरे.

भरा फायीकवे खयचटल्मा वायखे काॊशीवे डोक्मालय आरे. भरा लाटरे, कलटीरा नाजूक जागी इजा झारी की
काम?

त्मातून यक्त मेऊन भाझे ळयीय थॊड आणण फधीय झारे. भरा लाटरे अॊतकाऱ जलऱ आरा. दोनेक

तावाॊनी एक वलरषण तेज भाझ्मा भनाच्मा नजये वभोय चभकून गेरे. कुणी मोगी भाझेवभोय हदवरा.

भरा म्शणू रागरा, फघ, आता कळी बमानक ऩरयस्स्थती तू स्लत्लय ओढलन
ू घेतरी आशे व. गप्ु त वाधना
अडाण्माने कर ऩाहशल्मालय अवेच शोणाय ! शा तुरा शळकण्मावाठीचा कडक धडा आशे . ते दृश्म थोड्मा
लेऱाने वलयरे. ऩण भाझ्मात वध
ग त झारो. अजन
ु ायणा शोऊ रागरी. काॊशी काऱात भी ऩल
ू ल
ू शी तो व्रण
डोक्मालय आशे .

ब्रह्भाने ते दाखवलरे. एक गोर व्रण टाऱूऩाळी स्ऩष्ट हदवत शोता.
मा घटनेनॊतय भी श्लवनाचे प्रमोग थाॊफलरे. अनुकूर ऩरयस्स्थती ऩाशून एकदा गुऩचूऩ घय वोडरे. तनदान दशा
शळषक ऩहशरे, त्माॊच्मा वॊगतीत याहशरो ऩण तनष्परता हदवल्मालय ऩुढे जात याहशरो. ऩुष्कऱाॊना केलऱ
ऩस्
ु तकी सान शोते. भरा अनब
ु त
ू ीचे सान शले शोते.

ळोध घेता घेता भी तॊजालयजलऱ एका खेड्मात गेरो. नदीत स्नान केरे. तीयालरन जात शोतो. रार

दगडाॊच्मा एका रशान दे लऱाऩाळी आरो. आॊत शळयरो. एका पक्त रॊगोटी घातरेल्मा व्मक्तीबोलती घेय

धरन फये च जण हदवरे. ते वाये आदयाने त्माकडे ऩाशत शोते. त्मा व्मक्तीच्मा चेशऱ्मालय लेगऱे च तेज शोते.
गुढतेचे लरम शोते. भरा जाणलरे की, शे च खये मोगी.

एकाएकी त्माॊनी भाझेकडे नजय टाकरी. आभची दृस्ष्टबेट झारी. भाझा अॊत्प्रेयणा झारी. आणण भी ततकडे

ओढरा गेरो. भरा गुरॊनी शभठीत घेतरे. खारी फववलरे. आणण म्शणारे, वशा भहशन्माॊऩूलॉच भरा तुझी बेट
घेण्माचे आदे ळ शोते. तू आज आराव छान झारे !

भाझे गुरु मा षेत्रातीर उच्च स्तयालयीर मोगी शोते. ळयीयालय तनमॊत्रणाद्लाया त्माॊनी मोगवाधना केरी शोती.
भरा त्मा वोफत श्लवन तनमॊत्रण फक्रमाॊच्मा वलशळष्ठ ऩद्धतीशी शळकवलण्मात आल्मा. भी कधी ४० हदलव
उऩलाव वुद्धा केरेरे आशे त.
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एके हदलव भरा गरु
ु जी म्शणारे, तू वॊवायातन
ू ऩयु ती तनलत्ृ ती अध्माऩ घ्मामची लेऱ आरेरी नाशी. वभाजात
ऩयत जा. वाभान्म जीलन अनुवय. तुझे रगन शोईर. एक भुरगा शोईर. लमाच्मा ३९व्मा लऴॉ तुरा काॊशी

वूचना मेतीर आणण नॊतय भात्र तू ऩुयते लैयागम स्स्लकायळीर. त्मानॊतय तुरा ऩुढच्मा प्रगतीवाठी जॊगरात
ऩाठवलरे जाईर. भी तुझी लाट ऩाशीन.

भी आदे ळाचे ऩारन केरे. गुरुजीॊची बवलष्मलाणी ऩुयती खयी ठयरी. ऩण थोड्माच हदलवात भाझी ऩत्नी

आणण भर
ू भयण ऩालरे. भाझे आईलडीर केव्शाच जगाॊतन
ू गेरे शोते. भी भाझे गाॊल वोडरे. आता भी एका
लद्ध
ृ वलधला स्त्रीफयोफय याशतो. भरा फारऩणाऩावून ती ओऱखते.

ब्रह्भाने फोरणे थाॊफलरे. भाझे कान तप्ृ त झारे. भाझेजलऱ प्रश्न शळल्रक नव्शते. २-३ शभतनटे ऩूणग ळाॊतीत
गेरी. मोगी उठरे. घयाकडे तोंड केरे. आणण ळाॊतऩणे चारणे वुरु केरे. भी आणण ब्राह्भण भागोभाग गेरो.
छानदाय शला वुटरी शोती. आधी गेरेल्मा यम्म एक तावाने लातालयण आल्शाददामक लाटत शोते . एका

हठकाणी ब्रह्भा लऱरे आणण आम्शारा तनयोऩादाखर शात शारावलरा. भी म्शणारो, आम्शारा ऩन्
ु शा बेटण्माची
अनुभती अवाली. त्माॊनी त्माच हदलळीच्मा वामॊकाऱी
आश्चमग लाटरे.

बेटण्माची वूचना हदरी. भाझ्मा ब्राह्भण शभत्रारा

*

बेटीची अनुभती मेताच, त्मा वामॊकाऱी भी शात जोडून मोगी भशायाजाॊना नभस्काय केरा. दोन्शी शात जोडून
नभस्कायाचा अथग आशे , भाझा आणण तुझा आत्भा एकच आशे .

ब्रह्भा भरा एका भोठ्मा खोरीत घेऊन गेरे. तेथे जशभनीलय भाॊडी घारून फवरे. आऩण हदलाणलय काॊ फवत
नाशी? भी वलचायरे. भरा भऊ आवन नको. अवे त्माॊनी वाॊगगतरे. भी बेटीफद्दर आदय व्मक्त करन काॊशी
खाद्मऩदाथग वादय केरे. त्माॊनी ळाॊतऩणे स्स्लकारन, त्माचा आस्लाद घेतरा.

खाणे झाल्मालय ब्रह्भारा भी भाझ्मा प्रलावाफद्दर कवे आणण काम घडत गेरे शे थोडक्माॊत वाॊगून प्रलावाचा
उद्देळ वाॊगगतरा. ब्रह्भाने भाझ्मा खाॊद्मालय शात ठे लरे आणण म्शणारे;

ऩस्श्चभेत अळा गोष्टीत उत्वुकता आशे . भरा आनॊद लाटरा. चरा, तुभचा प्रलाव व्मथग गेरा नाशी. ते

म्शणारे. अथागत अजन
ू फयॊ च शळकामचॊ फाकी आशे . तनमतीचे आबाय की, आऩरी बेट घडलन
ू आणरी. जे जे
प्रश्न आणण ळॊका भनात अवतीर ते वलचाय. भरा भाझी फॊधने ऩाऱून जेलढे ळक्म आशे , तेलढे वाॊगेन .
भरा बागम उजऱल्मावायखे लाटरे. भी त्माॊना मोगऩद्धतीफद्दर, त्माचा इततशाव आणण उद्देळ वलचायरे.

ब्रह्भा वाॊगू रागरे, भुख्म ग्रॊथ घेयॊड वॊहशता,आभचे ळास्त्र वाॊगते, बगलान शळल मा ळयीय तनमॊत्रण मोग
ऩद्धतीचे जनक आशे त.

त्माॊचेकडून भातांडम
े आणण ऩुढे अनेक शळकरे. शजायो लऴाांची मारा ऩयॊ ऩया आशे .

मा ळयीय तनमॊत्रण मोग ऩद्धती फद्दर पायच थोडे ठीक जाणतात. फाकी गैयवभज बयऩूय आशे त. फनायवरा

जा, तेथे णखळ्माॊच्मा लय फवणाये आणण झोऩणाये बेटतीर. कोठे एक शात शलेत उॊ च करन ऩयु ता तनकाभी

कयतात. शा मोग नव्शे . मोग म्शणजे ळयीयारा त्राव दे णे नव्शे . ऩण जन वाभान्म अळा भूखाांना अन्न, ऩैवे
दे ऊन नभस्काय कयतात.

ऩण जय खये मोगी दडून फवरे तय त्माॊना दोऴ कवा द्मामचा ?- भी.

13

गढ
ू बायताचा ळोध {ऩॉर ब्रन्टनच्मा ऩस्
ु तकाचा वॊक्षषप्त अनल
ु ाद}
कुणी याजा आऩरे भौल्मलान जड जलाशीय यस्त्मालय ठे लीर का ? त्माची जागा खजीन्मातच अवते ना ?
आभच्मा ळास्त्राचे सान शा अभुल्म खस्जना आशे . आम्शी त्मारा फाजायात कवे ठे लणाय ? जो ऩात्र आशे
आणण त्माची गयज आणण कदय आशे , त्मारा तो गुप्त खस्जना ळोधाला रागतो. शा एकच भागग आशे .
मोगाच्मा अनेक ऩद्धतीत काशी धोकेशी आशे त.

मा ळास्त्रात एक ळाखा अळी आशे स्जच्माने इच्छा ळक्ती आणण ळयीय दोघाॊना पामदा शोतो.त्मानेच

मोगातीर कठीण वाधना कयण्माची षभता राबते. माचा नलशळक्माॊना नक्की उऩमोग शोईर. आणण प्रगत
शळषणाची ऩात्रता राबेर.

तनवगागत तनयोगी जनालये ज्मा ळयीय फक्रमा कयतात त्माॊतीर काॊशीॊचा आम्शी मोगफक्रमेत वभालेळ केरा आशे .
आता भाॊजय ऩशा. ततच्माबोलती कोंडाऱे करन ततरा भध्मबागी ठे लरे तें व्शा, दऩ
ु ायच्मा गभॉत ततरा

झोऩामचे अवते तें व्शा, उॊ दयाच्मा ब्रफऱाळी ती दफा धरन फवते तें व्शा, ती कळी ळयीय फक्रमा कयते ते नीट
अनब
ु ला. ततची झोऩण्माची ऩद्धती शी अगदी आदळग वलश्राभाची मोगफक्रमा आशे . भाॊजयीरा ळयीयाच्मा
ळक्तीॊच्मा प्रत्मेक जागाॊचे वॊगोऩन ऩूणग भाहशत अवते.

भांिय मोग शळक्षषका

फाऱाकडून शळका मोग
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आऩण झोऩतो, त्माॊत ळयीयाच्मा कोणत्मा बागारा कवे ठे लामचे, माकडे दर
ग कयतो. तम्
ु शी खच
ु ॉत फवता,
ु ष

कधी इकडे लऱता, कधी ततकडे. कधी ऩुढे, कधी भागे. कायण कळा ऩद्धतीत नैवगगगक वलश्राभ आशे शे ठाऊक
नवते. तवेच उठण्माच्मा ऩद्धती वुद्धा अमोगम अवू ळकतात. मोग तुम्शारा नैवगगगक लऱण शळकलतो.
तुभच्मातीर ळक्तीॊचा गैय लाऩय टाऱतो. त्मा जतन कयवलतो.

जनालयाॊना ऩूणग भाहशत अवते, वलश्राॊती कळी घ्माली. कायण ते अॊतभगनाच्मा वूचना ऩाऱतात. थॊड शलेत खच
ु ॉ
बरे उऩमोगी अवेर, ऩण ततच्माशळलाम याशणे मोगाने जभते.

उत्तभ फवण्माच्मा ऩद्धतीने ऩूणग ळयीयारा खया वलश्राभ शभऱतो. शळकण्माची एक ऩद्धत म्शणजे, एखादे

काॊफऱे , फकॊ ला चटई शबॊतीरगत ठे लाली. त्मालय आऩल्मारा लाटे र तवे आयाभळीय फवाले. शबॊतीचा लाऩय

ऩाठीच्मा आधायावाठी कयाला. फकॊ ला खोरीच्मा भध्मालय चटई ठे लाली. भागे ऩुढच्मा फाजूरा लऱण्मावाठी
खच
ु ॉ फकॊ ला जड वोपा ठे लाला. नॊतय ऩाम गुढघ्मात आॊत ओढाले. आणण नॊतय भाॊडी घाराली. ताण लाटता

काभा नमे. ऩल
ू ॉचे शळॊऩी अवेच फवामचे. स्नामू अस्जफात ताणन
ू धर नमे. ळयीय वशन शोईर इतका लेऱच
त्मा स्स्थतीत ऩाठीचा कणा वयऱ आणण तनश्चर याशीर अवे ठे लाले. श्लवन शऱुलाय वशज अवाले. भनारा
वूचना दे ऊन वलचाय यहशत अवाले. जगाचे ओझे, ताण, गचॊता, काशी नको. भन यम्म अळा गचत्र, पूर, ई.
गोष्टीलय स्स्थय कयाले. जवजळी वॊलम शोईर तवतवे खऱ्मा वलश्राभाचे वुख शभऱते.

शी स्स्थती अत्मॊत वलश्राभदामक आशे . खऩ
ू लेऱ उबे याहशल्मालय ऩामाॊलयचा ताण माने तनघून जातो. मात

रषात ठे लण्माची गोष्ट अळी की, ळयीयाचा बाय ळक्मतो फैठकीच्मा जागी टाकाला. माचा वयाल काशी शभतनटे
कयाला.

ळलावन-

वयालाने माॊत एक ताव वुद्धा वशज याशता मेते. तणाल

अगदी तनघून जाऊन खया वलश्राभ शभऱतो. स्नामू शळगथर
झारे की, भनशी ळाॊत शोते.ऩद्धती कोणत्मा का अवेना,
ळयीयाचे शळगथरीकयण शी मोगाची आलश्मकता आशे .
ऩाठीलय वऩाट झोऩाले. ऩाम वयऱ खारी ऩवयरेरे. शात वयऱ खारी, ळयीयाच्मा फाजूरा. शाताचे

ऩॊजे

ऩवयरेरे. ऩामाॊचे फोटाॊचे ऩॊजे(टोज) फाशे य लऱला. स्नामू शळगथर कया. डोऱे फॊद. ळयीयाचा वाया बाय

जशभनीलय. शा व्मामाभ गादीलय नीट जभणाय नाशी. खारी चटई फकॊ ला वतयॊ जी अॊथरन कयाला. ऩाठीचा

कणा अगदी वऩाट शला. तनवगग तभ
ु च्मा ळयीयातीर तणाल काढामरा भदत कयीर.मारा ळलावन म्शणतात.
त्मा हदलवाची फैठक वॊऩरी. अळा अनेक फैठकी झाल्मा. एक जाणलरे की, वूमागच्मा वास्न्नध्माऩेषा चॊद्राचे
वातनध्म ब्रह्भारा अगधक फोरके कयामचे.

मोगारा वुमोगम श्लवन ऩद्धतीची जोड शभऱारी,की, मोगमाचे तारुण्म लाढते. काॊशी मोग, तनवगागच्मा वुप्त

ळक्ती जागत
ृ कयतात. काॊशी ळयीयातीर भऱ आणण अळुद्धी फाशे य काढतात. काॊशी योगाॊलय उऩचाय कयतात.
भन आणण ळयीय दोशोलय तनमॊत्रण शभऱवलणे शा मोगाचा उद्देळ आशे . ळयीय ठयावलक तऱ्शे ने लाकणे आणण
लऱवलणे माॊनीच फद्ध ग्रॊथी वुट्मा शोतात.

मोगाचा उद्देळ केलऱ फरलधगन शा नवन
ू वशनळीरता लाढवलणे; ज्मारा ततततषा म्शणतात, शा आशे . मोगात
तघवाडघाई चारत नाशी, तय शऱू शऱू दे शारा लऱण रालणे भशत्लाचे अवते.
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ब्रह्भाने एक उऩमक्
ु त मोग प्रकाय वाॊगगतरा.

मोगी दोन्शी ऩाम जोडून- ऩवरन फवतो.दोन्शी शात डोक्माचे
वयऱ लय कयतो. नॊतय धडावहशत डोके ल शात शऱू शऱू ऩुढे

लाकवलत तजगनीच्मा (अॊगठ्माळेजायीर फोट) लाकवलरेल्मा शुकात
ऩामाच्मा अॊगठ्मारा अडकलामचे. उजव्मा अॊगठ्मारा उजव्मा
तजगनीने आणण डाव्मारा डाव्मा तजगनीने. मा नॊतय डोके शऱूच

ऩस्श्चभोत्तानावन

दोन्शी शाताच्मा भध्मे आणण भाॊड्माळी स्ऩशळगरेरे याशीर.

माॊत कोठे शी, वाये एकदभ जभेर अळा तऱ्शे ने न कयता, जभेर तवे वशनळीरता लाढवलत, ऩण
ू त्ग ल गाठामचे.
डोके धडावहशत जेलढे गुढगमाकडे लाकेर तेलढे लाकलून वशन शोईर तततका लेऱ स्स्थय कयाले शऱू शऱू

लाढवलत न्माले. ऩयु ता मोग जभामरा काॊशी आठलडे रागतीर. ऩण वॊलम झारी की, वशज कयता मेईर.
माने ऩाठीचा कणा फरलान शोऊन यक्त अशबवयण वुधायते.

दव
ु ऱ्मा प्रकायात , ब्रह्भा जशभनीलय फवून उजला ऩाम डाव्मा भाॊडीलय
आणण डाला उजव्मा भाॊडीलय अळी भाॊडी घारून त्माचे धड भागे नेत

जशभनीरा टे कवलरे. त्मानॊतय दोन्शी शात डोक्माचे भागे नेऊन त्माॊना
क्रॉव करन डोक्माखारी त्माॊची उळी केरी. प्रत्मेक शात दव
ु ऱ्मा

खाॊद्माच्मा वाॊध्मारा स्ऩळग कयतो.काॊशी शभतनटे अवे थाॊफून नॊतय भूऱ
स्स्थतीरा आरा.(दाखवलरेरे गचत्र अधे चुकीचे आशे . दोन्शी शात क्रॉव
करन डोक्माखारी उळीवायखे शले.)

ब्रह्भाने आणखीशी काॊशी आवने करन दाखवलरी. ज्माने भान, खाॊदे, डोके, ऩाठ ,ऩाम आणण शात माॊना
वर
ु बता मेते यक्तप्रलाश छान शोतो. भेंदर
ू ा ळाॊती राबते.

[ वलाांना वलगच आवनाॊची आलश्मकता नवते. आणण आवने तसाकडून शळकून कयणे केंव्शाशी उत्तभ म्शणून

वलग हदरेरी आवन लणगने घेतरेरी नाशीत.]

भुख्मत्ले ब्रह्भाने व्मामाभ आणण मोगावने मातीर पयक वाॊगगतरा. व्मामाभ फऱकटी वाठी अवतो आवने
ततततषा म्शणजे वलशळष्ट अलस्थेत आलश्मक त्मा काऱाऩमांत याशण्माची षभता दे ते .

भाॊडी घारन
ू फवण्माचे भशत्ल ब्रह्भाने वाॊगगतरे. तवेच वयऱ ताठ फवणे कवे आयोगमदामी आशे शे शी

वाॊगगतरे. कोणत्माशी मोगाच्मा स्स्थती शऱू शऱू जभलीत जाले. वेकॊदाने लाढवलत ळयीय रलगचक कयाले.

रशानऩणी ळयीय लाकवलणे वोऩे अवते ऩण लम लाढत गेरे की, कडकऩणा भोडामरा लेऱ रागतो. एकदा
जभू रागरे की. प्रॎस्क्टव वोडू नमे. जय काॊशी वाॊधे कडक झारे तय तेर चोऱून रलगचक शोऊ ळकतात.

योज प्रमत्न केल्माने वुमळ शभऱते. द्ु ख वशन कयण्माचा अलधी लाढवलणे जभरे ऩाहशजे. शे च भुख्म गभक
आशे . वयु लातीरा दोन वेकॊद ज्मा स्स्थतीत याशता आरे, त्मात शऱूशऱू प्रगती कयण्माव गचकाटी शली.
ऩाठ ६ मोगाने भयणालय भात ८८
ब्रह्भाने एकदा त्माच्मा घयी नेरे. जेथे चटईलय फवाले रागरे. भरा त्माने ऩष्ु ऩशाय घातरा. भी त्माचा
ऩहशरा मुयोवऩमन ऩाशुणा आणण शभत्र मा नात्माने. चशा ब्रफस्स्कटे आरी. छान स्लागत झारे.
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ब्रह्भा वाॊगू रागरा, एका हदलवात २१,६०० श्लाव घेतरे जातात.जय श्लाव शऱुलायऩणे घेतरे तय
हदघागमुष्मारा उऩमुक्त अवतात. बयाबय घेतरेरे श्लाव आमुष्म कभी कयतात.
यक्त आणण श्लाव माॊचे नाते आशे . तवेच भन आणण श्लवनाचे आशे .

ब्रह्भाने ७ वेकॊदावाठी हृदमठोके फॊद करन दाखवलरे.त्मालेऱी तो दगडावायखा तनश्चर शोता. तो म्शणारा,

भाझे गुरु माशूनशी प्रगत शोते. ते आताच ४०० शून अगधक लमाचे आशे त.
तो म्शणारा, हशभारमातीर लटलाघऱे काॊशी आठलडे झोऩी जातात.त्मा कारात ते श्लाव घेत नाशीत. अवेच

तेथीर अस्लरे हशलाळ्मात वभाधी वायख्मा अलस्थेत न खाता वऩता, न श्लाव घेता फकत्मेक हदलव अवतात.
१८९७ भध्मे राशोयरा याजा यणस्जतशवॊगच्मा वभोय एका पकीयारा स्जलॊत गाडरे
ठे लरे गेरे.४० हदलवानॊतय त्मारा फाशे य काढरे. त्माची तब्मेत उत्तभ शोती.

त्मा हठकाणी ऩशाये कयी

ब्रह्भा म्शणारा, भेंदत
ू एक फायीक तछद्र अवते त्मात आत्भा याशतो. एक व्शॉल्ल त्मा तछद्राचे यषण कयतो.
ऩाठीच्मा कण्माचे फुडाळी अदृश्म जीलन ळक्ती अवते. शी ळक्ती प्रलाशाने षीण शोते. त्माभुऱे ळयीय लद्ध
ृ

शोते. मोगी मालय वलजम शभऱवलतो. तो जीलनळक्तीचे त्मा तछद्रातीर आत्म्माळी एकग्रीकयण कयतो. त्मा

यषण कत्माग व्शॉल्व्शरा गुरच्मा भदतीने उघडतो आणण तछद्रात अभाऩ ळक्ती लाशू रागते. शे वाये पाय
कठीण अवते. ते अभत
ृ शवॊचन आमुष्म शले तेलढा काऱ स्जलॊत ठे ऊ ळकते. शले तें व्शा भत्ृ मू आणू ळकते.
*

ळेलटची वामॊकाऱ. ब्रह्भाने भरा दे श तनमॊत्रणाची गुप्त यशस्मे वाॊगाली, मा भाझ्मा वलनॊतीलय ब्रह्भा म्शणारा,
जगातरे वख
ु उऩबोग वोडून ऩण
ू ग लैयागम अॊगगकायण्माची तमायी अवेर, तयच भी काॊशी वाॊगू ळकेर.

भी स्तब्ध झारो. एखादे हदलवाची गोष्ट लेगऱी, आणण नेशभी वाठी वलगवॊग ऩयीत्माग कयणे शे भाझ्मा
वायख्मा वॊवायी भाणवारा कवे जभेर ?

ब्रह्भा भाझ्मा भनीची घारभेर ओऱखत म्शणारा, भन तनमॊत्रणात आणणे, दे श तनमॊत्रणावाठी अगदी

आलश्मक आशे . वलचायाॊची ळून्मालस्था, वलऴम तनलत्ृ ती माॊनीच भनोळुद्धी वाधते. त्माभुऱे दे श तनमॊत्रण वाधू
रागते. आम्शी शे आहदनाथ शळला कडून चारत आरेरे सान शभऱवलरे आशे .

भन तनश्चर झारे की, अॊतयी प्रकाळ ऩवयतो. आत्भा जाणलू रागतो. अगदी बुकेल्मा भाणवाने अन्नाचा
ळोध घ्माला, तळी तऱभऱ अवेर, तयच वुमोगम गुरचा राब शोतो. भग भागग वाऩडणे वोऩे जाते. गुरुचे
कामगच अॊधायातून प्रकाळाकडे नेणे आशे . नुवती ऩुस्तके शे कर ळकत नाशी.

ब्रह्भाने काॊशी कागद भाझेकडे हदरे. त्मात न वभजणाये फये च काॊशी शोते. लेगऱारे यॊ ग शोते. वूम,ग चॊद्र
आणण भाणवाचे डोऱे गचब्रत्रत केरे शोते. भध्मबाग रयकाभा शोता.

भी शे वाये यात्री तमाय केरे. ब्रह्भा म्शणारा. भाझा एक पोटो तू भध्मबागी राल. यात्री झोऩण्माआधी मा
वलगचत्र हदवणाऱ्मा कागदातल्मा गचत्राकडे ऩशा. आऩण कुठे शी अवरो तयी आत्भवलचायाने एक शोऊ.
दै लाने जे काभ वोऩवलरॊ, ते ऩाय ऩाडरचॊ

ऩाहशजे. कार यात्री भाझे गुरुजी मेथे आरे शोते. त्माॊनी तुरा

आलश्मक ते वलग सान दे ण्माव वाॊगगतरे. ते म्शणारे, भागरे जन्भी तू आभच्मातीर एक शोताव. ऩण आता
वाये वलवयरा आशे . त्मारा वाॊग, त्माचे गुरु रलकयच बेटतीर.
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भी म्शणारो ऩण तभ
ु चे गरु
ु जी तय नेऩाऱरा आशे त १२२० भैर एका यात्रीत त्माॊनी कवे ऩाय ऩडरे? ब्रह्भाने
स्स्भत केरे. तो म्शणारा.भाझे गुरुजी तनत्म भाझे जलऱ आशे त. त्माॊचे वॊदेळ भरा मेतच अवतात.
आभच्मात अॊतय दयु ाला कर ळकत नाशी.

आम्शी तनयोऩाचे लेऱी फाशे य आरो. छान चाॊदणे ऩडरे शोते. ब्रह्भाने त्माच्मा फोटातीर वोन्माची अॊगठी

फऱजफयीने भाझ्मा फोटात घातरी. भाझ्माकडून एक रशानळी बेट ! शी अॊगठी तुरा दशु भगऱ वॊताच्मा बेटी
घडलीर. तो म्शणारा. नॊतय आम्शी एकभेकाऩावन
ू लेगऱे झारो

.

ब्रह्भाने हदरेरा जादई
ु चाटग

THE YOGI'S MAGIC CHART

ऩाठ ७ कधीच न फोरणाया मोगी १०६
भद्राव ळशयाच्मा फाशे य याशताॊना भी अनेकाॊळी वॊऩकग वाधरा. भद्राव ऩावून वुभाये अधाग भैरालय एक अल्ऩ
प्रशवद्ध मोगमाच्मा फद्दर वभजरे. भी त्मारा बेटण्माचे ठयवलरे.

तो उॊ च फाॊफूच्मा लनात रऩल्मा जागी यशात अवे. भाझ्मा एका शभत्राने त्माचे तनलावस्थान दर
ु न दाखवलरे.
तो मोगी वशवा ध्मानात भगन अवे. त्माच्मा घयाबोलती वाधायण कॊऩाउॊ ड शोते. फाॊफच
ू े गेट शोते. ते

कुरुऩफॊद शोते. आॊत कवे जाले, माच्मा वलचायात आम्शी ऩडरो. कॊऩाउॊ ड बोलती फपयताॊना एका भुराने
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मोगमाच्माकडे काभ कयणाऱ्मा नोकयाचे घय दाखवलरे. नोकयाने आम्शारा मोगी कुणाळीच फोरत नवल्माचे
वाॊगगतरे. कुणाळी बेट घेणे टाऱतो. आणण त्माच्मा वाधनेत कुणी व्मत्मम आणणे आलडत नाशी.

आम्शी नोकयारा ऩटवलण्माचा प्रमत्न केरा. ऩण तो कफुर शोईना. कवेतयी रारूच, धाक- दऩटश्मा अळा
भागागने नोकयाने दयलाजाचे कुरूऩ उघडून हदरे.

हदलवबय वाधनेत भगन अवरेरा मोगी वॊध्माकाऱी काशी पऱे , शभठाई आणण दध
ु घेण्मावाठी पक्त आऩरी
जागा वोडतो, अवे नोकयाने वाॊगगतरे. दगडी फाॊधकाभ केरेल्मा त्मा कुटीत फाशे रन कुणी मेऊन त्राव दे ऊ
नमे म्शणन
ू पक्त नोकय आल्मालयच जाणे ळक्म अवे.

नोकयाने आम्शारा काशीच आलाज न कयण्माची ताकीद हदरी. आॊत वतयॊ जीलय मोगी अगदी ताठ तनश्चर
दगडी ऩुतळ्मावायखा फवरा शोता. डाव्मा ऩामाच्मा घोट्मालय ळयीय ऩेररेरे. उजला ऩाम त्मालरन अगदी
ऩाठीकडे.

त्माची अॊगकाॊती काऱी ऩण वतेज आणण तनयोगी, वऩऱदाय शोती. अॊगालय पक्त रॊगोटी, चेशया दे खणा, राॊफ
खाॊद्माऩमांत केव. काऱीबोय दाढी, दोन्शी तऱशात गुढगमालय. ओठ वलरग जणु आता शॊ वणाय. नाक रशान
वयऱ. डोऱे वताड उघडे. अगदी वभोय अॊतयाऱात योखरेरे. श्लवन अगदी शऱुलाय चाररेरे.

काॊशी ताव गेरे.ऩण मोगमाची शारचार नाशी. भी ठयवलरे शोते, फकतीका लेऱ जाईना आज माॊची भुराखत
घ्मामचीच. भी काशी पोटो घेतरे. नोकयाने वाॊगगतरे, दोनेक हदलवाॊनी मा, काॊशी उऩमोग शोईर.
आम्शी ऩयतरो. त्माची भाहशती इकडून ततकडून गोऱा केरी.

तो मोगी आठ लऴागऩूलॉ भद्रावरा आरा. कुठून आरा, तो कोण लगैये काशीच भाहशती नाशी. कुणाळीशी फोरणे
नाशी. कधी नायऱाच्मा कलटीत थोडी शबषा भागे. ऋतू कोणताशी अवो, आवऱ्मावाठी त्माॊनी तनलाया ळोधरा
नाशी. रॊगोटी वलना इतय लस्त्रे ऩरयधान केरी नाशीत.

मोगावाठी त्माॊनी तनलडरेरे आवन नेशभी तेच अवे. त्माॊना त्राव दे णाये शी अनेक शोते. कुणी लात्रट भुरे दगड
पेकीत कुणी भाती फकॊ ला गचखर उडलीत. ऩण त्माॊची ळाॊती कधीच बॊग ऩालरी नाशी. कुणी अळाॊना ळावन

कर रागरे तय तवे कर नका, कायण त्माचे ऩरयणाभ भाझेलय शोतात, अवे शरशून दे त. ऩण एके हदलळी
नेशभी शुल्रड कयणाऱ्मा भुराॊचे फद्दर कुणी ऩोशरवात कऱवलरे. ऩोशरवाॊनी केरेल्मा चौकळीत मोगमाने शरशून
हदल्मालरन अवे वभजरे की,

भाझ्मा गुरच्मा आदे ळानुवाय भी भद्रावरा आरो. भी मेथे याशाले, अवे त्माॊचे आदे ळ आशे त. मेथेच भी
वाधना कयतो. भरा जगातीर व्मलशाय लज्मग आशे त. भरा कुणाचीशी भदत नको.

त्माॊना एका धतनकाने चाॊगल्मा घयात मेण्माची वलनॊती केरी. ऩण मोगमाने नाकायरे. भग त्मा धतनकाने शी

दगडी जागा फाधन
ू हदरी. तेथे त्राव दे णाऱ्माॊचे ऩावन
ू वट
ु का झारी. त्माच व्मक्तीने एका नोकयाची तनमक्
ु ती
केरी. त्माभुऱे शबषा भागणे फॊद झारे. फशुदा मोगमाच्मा गुररा शे आधीच सात अवाले.
मा मोगमाचा एकशी शळष्म नव्शता.
*

भी एका हदलळी दब
ु ाऴा आणण ब्रह्भा मावश त्माॊचे कडे गेरो. ब्रह्भाने नॊतय भरा वाॊगगतरे की, शा मोगी

गढलारच्मा याणीचा बाऊ आशे . ब्रह्भाने त्माच्मा भदतीवाठी नेशभी काशी भदत दे ण्माची इच्छा व्मक्त केरी.
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एकदा गढलारच्मा दयफायातीर एका भहशरेचा भर
ु गा अवाध्म व्माधीने ग्रस्त शोता. मा मोगमाची कीतॉ ऐकून
ती भद्रावरा आरी आणण मोगमाचे आळीलागदाने भुरगा फया झारा. याणीरा शे वभजल्मालय ती दळगनाव

गेरी. ततने शा आऩराच बाऊ आशे शे ओऱखन
ू त्मारा ६०० रुऩमे दे ऊ केरे. ते नाकारन त्माने त्मा कुटी

बोलती फाॊफूचे कॊु ऩण कयण्मावाठी ते ऩैवे खचग कयाले अवे शरशून हदरे. त्मानुवाय कॊऩाउॊ ड ल दयलाजा झारा.
आम्शी मोगमाजलऱ जशभनीलय अगदी ळाॊत फवरो. एक तावाने मोगमाची काॊशी शारचार हदवून आरी.

डोळ्माॊच्मा ऩाऩण्मा शरल्मा. श्लाव दीघग झारे. त्माॊचे आलाज ऐकू मेऊ रागरे. डोळ्माची फफ
ु ऱ
ु े शाररी.
दे शाची फकॊ गचत शारचार झारी.

आभच्मा मेण्माची त्माॊनी दखर घेतल्माचे जाणलरे. ऩेस्न्वर घेऊन लातागराऩ वुरु झारा. भी भागे मेऊन

गेल्माचे त्माॊना भाहशत अवल्माचे वभजरे. आणण काशी पोटो घेतल्माचेशी त्माॊना ठाऊक अवल्माचे वभजरे.
भी षभा भागगतरी.

मोगमाने शरहशरे, भरा काॊशी लाटरे नाशी ऩण ऩन्
ु शा कुणाशी मोगमाचे फाफतीत अवे कर नकोव. त्माने
त्माॊना त्राव शोतो. एकादे कुणी ळाऩ वुद्धा दे ऊ ळकतात.

भी भाझी ओऱख आणण उद्देळ वाॊगगतरा ल भरा मोगम ते भागगदळगन कयण्माची वलनॊती केरी. दशा शभतनटे
मोगी तनश्चर झारा. थोड्मा लेऱाने त्माॊनी शरहशरे, तू अजून स्लत्रा ओऱखरे नाशीव, जगारा काम
ओऱखळीर?

भाझ्माकडे थेट नजय शबडलीत भरा शरहशरे, बुॊगमावायखा सान शभऱवलण्मावाठी काॊ फपयतोव?

ते वाये तुझे

जलऱ खोरलय आशे च. स्लत्तच त्माचा ळोध घे . वलचायातीर असान दयू झारे की रख्ख प्रकाळेर. असानात
ऩढ
ु े का जातोव. भागे फपय. प्रकाळ राबेर. शी वलचायाॊची भागे फपयण्माची ऩद्धती मोगात वलग श्रेष्ठ आशे .
माऩुढचे सान तुरा भाझे गुरु दे तीर.

भी म्शणारो, जगात एलढे प्रश्न अवताॊना आऩल्मावायख्माॊनी अवे स्लत्रा एकाकी काॊ ठे लाले ?

भरा उत्तय आरे, जेथे तू स्लत्राच ओऱखरे नाशीव भाझे वलऴमी अवा ग्रश कवा कयतोव ? भाझ्मात

भध आशे अवे बुॊगमाॊना पूर कऱलीत नाशी. ती प्रेयणा त्माॊना वशजी शोते. ज्माॊना जी भदत भी दे ऊ ळकतो,
ती वशजी त्माॊना त्माॊच्मा अध्मास्त्भक षभतेनव
ु ाय भाझ्मातन
ू शभऱणायच.

आतरा ळोध ऩुयता घे. अधगलट वोडू नको. त्माॊनी नॊतय वॊलाद फॊद कयण्माचे वाॊगगतरे. ळेलटचा वॊदेळ हदरा.
भाझेकडे आराव आनॊद लाटरा. मातन
ू जे शळकराव, त्मातन
ू ऩढ
ु े जा. त्माॊनी भाझ्माकडे ऩहशरे आणण भरा
एक ळक्ती भाझ्मात प्रलेळत अवल्माचे स्ऩष्ट जाणलरे. ती खारून ऩाठीच्मा कण्मातून
चढत गेरी.

लय भस्तकाऩमांत

मोगी ऩयत तनश्चर झारे. जगातून तनघून ऩुन्शा ध्मानात भगन झारे.

आम्शी फाशे य गेल्मालय ब्रह्भाने शे पाय उच्च ऩातऱीलयरे मोगी अवल्माचे वाॊगगतरे . अथागत अद्माऩ वलोच्च
अलस्था गाठरेरी नाशी. ऩण एक गोष्ट तनस्श्चत की, त्माॊचे ळयीय मोगाने वम
ु ोगम फनरे आशे आणण
भनवुद्धा ऩूणग तनमॊत्रणात आशे .

भी ऩुन्शा त्मा मोगमारा बेटरो नाशी आणण त्माॊची ळाॊती बॊग केरी नाशी.
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ऩाठ आठला - दक्षषण बायताच्मा धभमगर
ु ं च्मा वशलावात १३५.
भद्रावच्मा यस्त्मालरन जाताॊना एक वुब्रभण्मा नाभक अनाशूत भाझ्माळी फोरण्माचा प्रमत्न कयीत शोता.
त्मारा वलचायरे, काशी फोरामचे काम ? तो तोडक्मा इॊस्गरळ भध्मे मोगाफद्दर वाॊगू रागरा. तो भरा
म्शणारा, तुम्शी आभच्मा स्लाभीॊना अलश्म बेटा. त्माॊचे अध्मात्भातीर सान वलोच्च आशे . तुभचे वाये

अध्मात्भ वलऴमक प्रश्न शभखाव वुटतीर. खये तय त्माॊनी फोरालरे म्शणन
ू तुम्शी मेथे आरात. भरा त्माॊनी
तम्
ु शारा शा तनयोऩ दे ण्माव ऩाठवलरे आशे .

भरा गॊभत लाटरी. भी वलचायरे, ते कोठे अवतात. त्माने वाॊगगतरे, अरुणाचर मा ऩलगतालय. शे हठकाण दयू
दक्षषणेत आशे .भी त्मारा वाॊगगतरे, भाझा दौया ठयरा आशे . त्माॊत आता फदर कठीण आशे .
तो म्शणारा, ऩण शी बेट पाय भशत्ल ऩूणग आशे .

भी म्शणारो, ऩुढे कधी ऩयत आरो, तय फघ.ू भी त्मारा ठाभ नकाय दे त, त्मारा तनयोऩादाखर आबाय
भानरे. तो म्शणारा, उद्मा वॊध्माकाऱी भी ऩयत बेटेन. तोलय वलचाय कया.
भी खोरीलय ऩयतरो. शभश्र वलचायात झोऩरो.
*

चशाच्मा लेऱी भाझेकडे कुणी बेटामरा आल्माचे वभजरे. तो एक रेखक शोता. त्माची काशी इॊस्गरळ ऩुस्तके
प्रकाशळत झारी शोती. त्माचे नाल लें कट याभाणी. तो भद्राव मुतनव्शशवगटीच्मा शवनेटचा भेंफय शोता.

तो भाझ्मा खोरीत आरा. उॊ च ,वडऩातऱ, छोटे केव, डोऱे भात्र गहशये . कली भनाची ओऱख दे णाये .
भी त्मारा मोगमाॊची भाहशती वलचायरी.

तो म्शणारा, मोगी नवरेरे एक भशात्भा आशे . ते हशॊद ू धभगगर
ु आशे त. कॊु बकोकणचे स्लाभी ळॊकयाचामग.
त्माॊची अध्मास्त्भक उॊ ची पाय भोठी आशे . ते वध्मा गचॊगरेऩुट रा आशे . जे ३५ भैरालय आशे .
भरा बेटू दे तीर काॊ? भी वलचायरे ? तो म्शणारा, प्रमत्न कर.

आम्शी जेलण आटोऩून ततकडे तनघारो. लाटे त भरा त्माॊची फये च भाहशती कऱारी. त्माॊच्मा दै ली ळक्ती,
आळीलागदाचे भशत्ल माभुऱे त्माॊचेकडे शजायो भाणवे दळगनारा मेतात.
*

आम्शी ऩोचरो, तें व्शा तेथे भोठी गदॊ शोती. लें कट याभाणीने वेक्रेटयी भापगत बेटण्मावाठी तनयोऩ ऩाठवलरा.
थोड्मा लेऱाने आम्शारा नकाय कऱरा. ऩण लें कट याभाणीने भात्र ऩुन्शा प्रमत्न कयामचे ठयवलरे. तो वयऱ
गदॊतून ऩुढे घुवरा. रोकाॊच्मा टीका कडे रष न दे ता तो गेरा.आणण जया लेऱाने शॊ वत फाशे य आरा.
अऩलाद म्शणन
ू आम्शारा एक तावानॊतयची बेटामची वॊधी शभऱारी शोती.

तो लेऱ भी बोलती फपयण्मात घारवलरा. आभची लेऱ शोताच, आम्शी ततकडे

गेरो. एका अरुॊ द प्रलेळद्लायातून आम्शी आॊत शळयरो. फुटकेवे ळॊकयाचामग उबे
शोते. तेथे गेरो. नेरेरी पऱे लगैयेची बेट नम्रऩणे हदरी. नभस्काय केरा.

भी ळाॊतऩणे त्माॊच्माकडे ऩाहशरे. बगला ऩेशेयाल. वडऩातऱ अळक्त दे श. ते

चाऱीळीच्मा जलऱऩाव शोते. ऩण डोक्मालय केव भात्र कयडे शोते. अध्मास्त्भक

तेजाने उजऱ उदात्त चेशया. डोऱे वलळार, काऱे , तेजस्ली. रशानवे नाक, गॊबीय
भुद्रा. शनुलटीलय दाढी. भरा ऩाशताच आदय लाटरा.

१९०७ ऩावन
ू अलघ्मा १२ व्मा लऴॉ शे ऩद त्माॊनी बऴ
ू वलरे.
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भी बेट हदल्माफद्दर ळॊकयाचामाांची कृतसता व्मक्त केरी. त्माॊनी भाझ्मा बायत बेटीतरे अनब
ु ल वलचायरे.
भी थोडक्मात वाॊगगतरे.

भी जगारा चाॊगरे हदलव केंव्शा मेतीर? अवे वलचायरे.

ते म्शणारे, जेंव्शा वैन्म आणण शत्माये मालय बयऩूय खचग शोतोम, तें व्शा कल्माणकायी हदलव कवे मेणाय?
गयीफी, श्रीभॊती आणी याष्र्ट्रा-याष्र्ट्रातीर दयु ाला दयू व्शामरा शला. अध्मास्त्भक दृष्टी मामरा शली. दे लारा
भानला फद्दर प्रेभ आशे . ऩण आऩण बौततकतेच्मा नादी रागन
ग कयीत आशोत.
ू भानलतेकडे दर
ु ष

ते ऩुढे म्शणारे, ऩण प्रत्मेकात अवरेरी हदव्म ळक्ती त्मारा वलचाय कयामरा रालीर. भग रोक अध्मास्त्भक
भुल्माॊची काॊव धर रागतीर.

भरा बेटरेल्मा मोगमाॊफद्दर त्माॊनी वलचायरे. भी भाहशती हदरी. अद्माऩ शव्मा त्मा उॊ चीचे व्मस्क्तभत्ल
वाॊऩडरे नाशी अवे वाॊगगतरे. त्माॊनी दाढी कुयलाऱरी. ते म्शणारे,

मा वलवलध बेटीत तझ्
ु मा अॊतयीचा प्रकाळ उजऱ शोऊ रागरा आशे . तो तर
ु ा मोगम भागग दाखलीर.

भी काम कयाले, माफद्दर वलचायता ते म्शणारे, फपयती चारू ठे ल. गचॊतनशी चारू ठे ल. नॊतय ज्माफद्दर वलश्लाव
ठवेर त्माचे अनुवयण कय. त्मावाठी आॊतरा दे ल वशाय्म कयीर. ब्रह्भ भुशूतागलय त्माळी वॊधान वाध.
भी वलचायरे भरा गयज लाटरी तय आऩल्मारा ऩयत बेटू काम?

ते म्शणारे, भाझे कामग आणण हदळा लेगऱी आशे . भाझा लेऱ ऩूणत
ग मा लाटरा जातो. तीन ताव झोऩेखेयीज
भाझे जलऱ लेऱ नवतो.

भी त्माॊना कुणी त्माॊच्मा भाहशतीतीर, अद्ध्मात्भ भागागतीर व्मक्ती आशे त तय वाॊगा, अवे म्शणारो.

त्माॊनी फनायवच्मा एका व्मक्ती फद्दर वाॊगगतरे. ऩण मयु ोवऩमन अवल्माने बेट कठीण वाॊगगतरे. दव
ु यी

व्मक्ती भशऴॉ आशे . दयू दक्षषणेत आशे भी अद्माऩ बेटरेरो नाशी. भात्र तो अत्मुच्च स्तयालय आशे . त्माॊना
बेटल्माशळलाम दक्षषण बायत वोडू नकोव. आऩण एकभेकारा वलवयणाय नाशी. अवे म्शणन
ू वॊबाऴण
वॊऩवलरे. त्माॊचा तनयोऩ घेतरा. पाय अवलस्भयणीम बेट शोती ती.

भाझ्मा शभत्राने भरा ळॊकयाचामाांना बेटरेरा ऩहशरा मुयोवऩमन म्शणन
ू नळीफ लान म्शटरे.
*

ऩयत आरो, तेव्शा भध्मयात्र झारी शोती. भी टॉचग ऩेटलून खोरीत शळयरो आॊत वुब्रह्भण्मा लाट ऩाशत शोता.
भरा आश्चमग लाटरे. तो म्शणारा, भी आऩणाव ऩयत बेटेन अवे वाॊगगतरे शोते.

भी वलचायरे तुभच्मा गुरुॊना भशऴॉ म्शणतात काम? त्माने शोकायाथॉ भान शारवलरी.

भी म्शणारो, ठीक. आऩण उद्मा त्माॊचेकडे जाऊ. ऩण भी जास्त हदलव याशणाय नाशी. वुब्रह्भण्मा आनॊदरा.
भध्मेच अचानक भी उळी खारन
ू घड्माऱ ऩहशरे. ऩालणे तीन लाजत शोते. फाशे य शभट्ट काऱोख. एकदभ

अनाशूत दडऩण जाणलरे. बोलती जणु लातालयण वलद्मुत प्रलाशाने बायरे गेरेरे. भाझ्मा ऩामाळी काशीतयी
झगभगत शोते. भी वयऱ फवरो. वभोय हदवरे ते ळॊकयाचामग. भी डोऱे चोऱरे. तो बाव नव्शता. अगदी
स्लच्छ स्ऩष्ट दळगन. त्माॊच्मा चेशऱ्मा बोलती तेज शोते. भी अद्माऩ गचॊगरेऩुटरा तय नाशीना ? भी डोऱे
शभटून ऩुन्शा उघडरे. तेच हदव्म दृश्म.

शॊ वत ते म्शणारे, वलनम्र शो. ळोधतोव ते वाॊऩडेर !

शरकेच ती आकृती आरी, तळी वलयऱ झारी. भग उयल्मा यात्री झोऩ रागेना.
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ऩाठ ९ ऩवलत्र ऩलमताकडे १५२

भद्राव टशभगनवशून आम्शी तनघारो. बाताच्मा ळेताजलऱून गाडी धालत शोती. ब्रह्भाने हदरेरी वोन्माचीअॊगठी
भी घातरी शोती. आता भन एकदभ स्लच्छ शोते. कोणतेशी ऩूलग्र
ग श नवरेरे. गोष्टी कळा घडत गेल्मा.
आणण भरा ठयवलरेल्मा गोष्टीॊऩावून लेगऱे कवे कयाले रागत गेरे, शे स्भरन जीलन प्रलाशाचा ओघ

कुणाच्मा वॊकल्ऩाने लऱणे घेतोम ते ऩाशून थक्क झारो. अनेक तावाॊच्मा प्रलावानॊतय आम्शी खारी उतयरो.
आम्शी ऩाॊडच
े ायीशून ४० भैर दयू शोतो. नॊतय छोट्मा राईनने आॊत शळयरो. भरा डुरकी रागरी. भाझ्मा

शभत्राने जागे केरे’ एका रशानळा स्टे ळनलय आम्शी उतयरो. अॊधाय काऩीत गाडी तनघन
ू गेरी. लेहटॊग रभ
भध्मे यॉकेरचा हदला भॊद प्रकाळत शोता. उजाडू रागरे. छोट्माळा णखडकीतून फाशे य दयू लय एक डोंगय
आकाळाच्मा ऩडद्मालय अस्ऩष्ट हदवत शोता.

भाझा शभत्र फाशे य गेरा. त्मा लैयाण एकाॊतात, एका फैर गाडीत कुणी झोऩरेरे शोते. त्माच्मा शाकेने तो जागा
झारा. जणु तो आभचीच लाट ऩाशत शोता. गाडीरा फाॊफूच्मा तट्माॊच्मा गोर कभानीने आडोवा केरेरा शोता.

आभचा प्रलाव त्मा गाडीतून रार भातीतल्मा यस्त्मालरन वुरु झारा. भाझ्मावायख्मा मुयोऩीमनरा यस्त्मातरे
ळेतकयी, ऩाणी आणामरा चाररेल्मा भुरी कुतूशराने ऩाशत शोत्मा. त्माॊच्मा दृष्टीने भी अळा प्रलावात अवणे
अनोखेच शोते.

आता एक फऱ्माऩैकी गाॊल आरे. एका दे लऱाबोलती काशी आकऴगक घये ळोबून हदवत शोती. प्रलेळद्लायाची

बव्म लेव जुन्मा स्थाऩत्माचे वौंदमग जोऩाशवत शोती. खारी दगड आणण लय वलटाॊच्मा फाॊधकाभारा स्लच्छ

ऩाॊढऱ्मा यॊ गाने यॊ गवलरेरे शोते. दे लारा बोलती चाय उॊ च भनोये ळोबत शोते. भरा इस्जप्तचे वऩयाशभड आठलरे.
फैरगाडी ऩुढे गेरी. आता वऩाटी रागरी शोती. फशायदाय तनवगग भनारा आल्शाददामक अनुबूती दे त शोता.
उगलत्मा वम
ू ागच्मा स्लागताची गाणी गात ऩषाॊचे भधयु वॊगीत श्रलणी ऩडत शोते.

गाडी उतयणीरा रागरी. स्लच्छ वूमग प्रकाळ वुखालत शोता. रार धूऱ आता स्ऩष्ट उडताॊना हदवत शोती.

“अरुणाचर ! ऩवलत्र रार ऩलगत ! ” भाझा शभत्र उद्गायरा. ऩशा ‘अरुण ‘ आणण ‘ अचर ‘ म्शणजेच रार
ऩलगत. ऩूणग ऩलगत शा दै ली आवलष्काय आशे . गाडी आता आश्रभाकडे जात शोती. वलस्तीणग खल्
ु मा ऩरयवयात

गाडी थाॊफरी. शात ऩाम ताणन
ू भोकऱे शोत खारी उतयरो. लष
ृ याजीॊनी लेढरेल्मा वुयम्म ऩरयवयात भशऴींचा
आश्रभ शोता.

उतयत्मा छऩयाच्मा दोन छोट्माश्मा लास्तू डालीकडे आणण फाजूरा आधुतनक भोठी लास्तू. भध्मबागी एक
भोठी वलशीय. एक काऱाळाय नॊगा छोकया ऩाणी काढीत शोता.

आभच्मा चाशुरीने अॊगालय अगदी आलश्मक वलयऱ कऩडे घातरेरे, काॊशी नलराने ऩशात जभा झारे. त्माॊच्मा
चेशऱ्मालय शास्म, आनॊद आणण नलर शोते. भाझा शभत्र ताशभऱ भध्मे फोरत गदॊतून भरा आॊत नेत शोता.
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“आऩण आता भशऴॉच्मा हदलाणखान्मात जाऊ ” तो म्शणारा. जोडे काढून आम्शी व्शयाॊड्मातन
ू आॊत शळयरो.
भाझ्माजलऱीर पऱाॊची वऩळली काढीत भी जया थाॊफरो. आणण दयलाजातून आॊत शळयरो.
*

आॊत हदलाण लय भशऴॉ ळाॊत फवरे शोते.त्माॊची नजय णखडकीच्मा फाशे य ळून्मात. डोके अगदी स्स्थय. भी
नम्रऩणे पऱे वादय केरी. भागे वयकत स्स्थयालरो.

लातालयणात छानवा वग
ु ॊध दयलऱत शोता. भी खारी फवरो. भशऴॉच्मा अॊगालय एका रॊगोटी खेयीज काॊशी
नव्शते. अॊगकाॊती ताम्रलणॉ. वतेज. भस्तकालय कयडे केव. त्माॊची अॊगकाठी उॊ च लाटत शोती. ऩन्नावच्मा
आवऩाव लम अवाले. कऩाऱ उॊ च आणण रुॊ द. भरा ते बायतीम ऩेषा अगधक मुयोवऩमन लाटरे.
बव्म हदलाणखान्मात तनयल

ळाॊतता शोती. भशऴॉ अगदी तनश्चर शोते. आम्शी आरो, माने त्माॊच्मा ळाॊतीत

काॊशीच पयक ऩडरा नव्शता. एक कृष्णलणॉ शळष्म हदलाणाच्मा फाजूरा फवरा. तो भशऴींना लाया घारू

रागरा. राकडी फ्रेभ भध्मे फववलरेरा ऩॊखा छतारा रालरेरा शोता आणण त्माची दोयी खारऩमांत आरी

शोती. त्माच्मा फपयण्माने वुयेख रमफद्ध नाद ऐकू मेऊ रागरा. भशऴींच्मा गहशऱ्मा तऩफकयी डोळ्माॊकडे भी
एकटक ऩशात शोतो.

त्माॊचा दे श जणु एकाद्मा शळल्ऩावायखा तनश्चर शोता.रोशचुॊफकाने रोखॊडारा खेचाले तवे भरा मा

व्मस्क्तभत्लाने णखऱलून ठे लरे शोते. भी त्माॊच्मा खेयीज इतयत्र रष दे ऊच ळकत नव्शतो. त्माॊच्मा वलऴमीचे
आकऴगण वलरषण शोते.

भाझ्मा काॊशी प्रश्नाची तनयथगकता भरा वशजी जाणलत गेरी. अध्मात्भाच्मा अनॊत, उदात्ततेऩुढे भाझे प्रश्न

अगदी खज
ु े लाटत शोते. अगदी वशज भनात मोस्जरेल्मा प्रश्नाॊची मादी शरकेच कभी शोत चाररी. एकाद्मा
ळाॊत प्रलाशात भी जणु वाभालरा गेरो शोतो. त्मा ळाॊतीची अनुबूती भराशी स्लच्छ जाणलत शोती.

त्मा नीयल प्रवन्न ळाॊततेत ऩूणऩ
ग णे वभयव शोऊन दोन ताव कवे गेरे वभजरेशी नाशी. काऱाच्मा

भोजभाऩाचे बान भनारा उयरेच नव्शते.एकाद्मा पुराॊतून जवा वुगॊध वशजी दयलऱाला तवे मा भशऴॉतून
ळाॊतीच्मा रशयी लातालयणारा व्माऩून टाकीत शोत्मा. भाझ्मा भनीची खऱफऱ भशऴींच्मा वशलावाने वशजी
ळाॊत शोत शोती, जयी अद्माऩ त्माॊनी भरा ऩयु ते ऩाहशरेशी नव्शते.

कुणीतयी मेऊन भाझ्मा कानाळी ऩुटऩुटरे, काॊशी वलचायामचे काॊ भशऴींना? भरा भनाऩावून त्मा ळाॊतीचा
स्लत् बॊग कयालावे लाटे ना.

भशऴींनी शरकेच भान शारवलरी. त्माॊची नजय आजूफाजूरा जाऊ रागरी. त्मा नजये च्मा ळाॊत स्ऩळागत भी
वाभालरो गेरो. ऩण भरा काॊशीच वलचायालेवे लाटे ना.
*

दऩ
ु ायची जेलणे झारी. उष्भा लाढू रागरा. भी ळाॊतऩणे हदलाणखान्मात गेरो. भशऴींच्मा हदलाणाऩाळी जाऊन
फवरो. कुणी ऩॊख्माची दोयी ओढणे चारू केरे. शलेतरा उष्भा कभी लाटू रागरा.

भशऴींचा शाती एक शस्तशरणखत शोते. ते काॊशीतयी ळाॊतऩणे शरहशत शोते. थोड्मा लेऱाने त्माॊनी ते फाजूरा

ठे लरे. शळष्मारा फोरावलरे. ताशभऱ भध्मे काॊशी फोरणे झारे. भरा शळष्माने वाॊगतरे की, मेथे जेलण अगदी
वाधे अवते. तुम्शारा गैयवोम झारी अवेर, तय भशऴींना खेद लाटतो. मालय भी आदयऩूलक
ग भरा
जेलणाशूनशी भशऴींचा वशलाव भशत्लाचा लाटतो अवे वाॊगगतरे.
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भी वाॊगू रागरो, भी ऩस्श्चभेच्मा लातालयणात लाढरो आशे . तत्लसानाच्मा अनेकवलध चचाग ऐकून गोंधऱून

गेरो आशे . भी बौततक अनुबलाच्मा ऩरीकडल्मा प्रत्मष अनुबूतीचा बुकेरा आशे . आऩण मा फाफतीत भरा
काॊशी भदत कर ळकार काम?

भशऴींनी ळाॊतऩणे इॊग्रजीत भरा वलचायरे, शा ‘ भी’ कोण ?
इतके वाधे उत्तय भाझ्माकडून भशऴॉ काॊ भागत आशे त. भी म्शणारो, आऩरा प्रश्न नीट कऱरा नाशी.
भशऴॉ म्शणारे, अगदी वयऱ प्रश्न आशे . ळाॊतऩणे वलचाय कय, आणण उत्तय दे .
भी गोंधऱून गेरो. आणण भाझ्माकडे फोट करन म्शणारो, भी ऩॉर ब्रन्टन
“ तू ओऱखतोव त्मारा ” भशऴॉ.
भी शॊ वत म्शणारो, आमुष्मबय.

भशऴॉ म्शणारे तू ळयीय दाखवलरेव. तू कोण ?
भरा उत्तय वच
ु ेना.

भशऴॉ ऩुढे वाॊगू रागरे, आधी मा ‘भी’ चा ळोध घे. आणण तुरा खये वत्म वभजेर.
भाझे भन अस्लस्थ झारे.

भशऴींनी शळष्माभापगत भरा वाॊगगतरे, एक गोष्ट कय. स्लत्च्मा आॊत फघ. नीट ळाॊतऩणे ळोध घे .तुरा मा
प्रश्नाचे उत्तय शभऱे र. इतय प्रश्नशी वशजी वुटतीर.
भी वलचायरे, माची काॊशी ऩद्धती आशे काम?

भशऴॉ- ऩद्धत एकच. खोर ळोध घे. स्लत्ची घडण नेभकी कळी आशे , ते ऩशा. स्लत्लय नीट रष ठे ल.

आणण प्रकाळ मेईर. शे तर
ु ा स्लत्च कयाले रागेर. भी पक्त हदळा दाखवलरी. स्जतका तझ
ु ा ळोध प्राभाणणक
अवेर तततके रलकय माचे उत्तय शभऱे र. पटाका रलकय ऩेटतो. ओल्मा राकडारा ऩेटामरा ऩरयश्रभ
ऩडतात.

भी आणखी वलचायरे, मा जगात वभाधान, ळाॊती कळी ल केंव्शा नाॊदेर ?

भशऴॉ उत्तयरे, मा जगाचा भारक ठयलीर, तवे शोईर. त्मारा आऩल्मा ऩेषा जास्त वभजते. जवे आऩण

तवेच आऩरे जग अवते. स्लत्रा ओऱखल्मा शळलाम जगाची ओऱख ऩटत नाशी. फाशे य ऩाशण्माऩेषा आॊत
ऩाशाले. आमुष्म फाशे य ऩाशून व्मथग घारलू नमे. तुशी मा जगाचा एक बाग आशे व.
भशऴींनी ऩुन्शा शस्तशरणखत उचरून शरहशणे चारू केरे. माचा अथग उभगून भी ळाॊत फवरो. थोड्मा लेऱाने
नभस्काय करन तेथून तनघारो.
*

भी अरुणाचराचे भॊहदयात गेरो. शे पाय प्राचीन भॊहदय आशे . त्मातीर शळल्ऩकरा अप्रततभ शोती.
*

ऩन्
ु शा आश्रभात गेल्मालय भशऴीं एका कोऩऱ्मात एका कोचलय ळाॊत फवरेरे ऩाहशरे. भाॊडी घातरेरी. दोन्शी

शात गुडघ्मालय अगदी वाधेऩणा, धीयगॊबीय, वशजी छाऩ ऩडणाये व्मस्क्तभत्ल. भस्तक वयऱ. डोऱे ऩलगताच्मा
हदळेने अॊतयाऱात.

भी एकाजागी स्स्थयालरो. नजय भशऴींच्मा नजये ळी जुऱवलरी.ऩण भाझ्मा ऩाऩण्मा जड झाल्मा. शभटू ऩशात
शोत्मा. थोड्मा लेऱात भी अधगलट झोऩेत गेरो. ळाॊत लाटू रागरे. भशऴींचा वशलाव वलळेऴत्लाने जाणलू

रागरा. स्लप्नलत अलस्थेत भी ऩाच लऴागचा फारक शोतो. अरुणाचराच्मा खडफडीत यस्त्मालय उबा शोतो.
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भाझा शात भशऴींच्मा शाताॊत शोता. त्माॊची ळयीय मष्टी अगदी उॊ च बव्म अळी लाटत शोती. बोलती दाट
काऱोख. आम्शी शऱू जऩून चारत शोतो.

शऱूच चाॊदण्माॊच्मा भॊद प्रकाळाने यस्ता हदवू रागरा. भशऴॉ भरा यस्त्मालयल्मा दगड गोट्मातून काऱजी

ऩूलक
ग नेत शोते. डोंगयाची चढण अगदी कठीण शोती. शऱू चारणे आलश्मक शोते. डोंगयाच्मा रऩल्मा बागात
एकाजागी झाडझुडूऩाॊनी झाॊकरेल्मा गुशा हदवल्मा. अनेक मोगी आम्शारा लाटे त हदवरे. ते भशऴींचे स्लागत
कयीत शोते. आम्शी न थाॊफता ऩढ
ु े जातच शोतो. डोंगयाच्मा शळखयाळी ऩोचरो.

भशऴॉ भाझ्माकडे लऱून त्माॊनी भाझ्मा चेशऱ्माकडे ऩाहशरे. भीशी त्माॊच्मा नजये रा नजय शबडवलरी. भाझ्मा
अॊतयी अगदी झऩाट्माने प्रचॊड खऱफऱ उठत शोती. भाझ्मा भनीच्मा ळॊका, इच्छा, आकाॊषा, आवक्ती,

असान, स्लाथग, आलड नालड वाये वाये वलयघऱून गेरे. भरा ळून्मलत लाटू रागरे. वलशळष्ट अस्स्तत्ल उयरे
नाशी. नीयल ळाॊतीने भी वुखालरो शोतो फकॊ फशुना भीच ते शोतो. जीलनात वाये काशी ऩूणऩ
ग णे शभऱाल्माची
ऩण
ू त्ग ल बालना अनब
ु लरी.

भशऴींनी अचानक भरा ऩलगताचे खारी नजय टाकण्माव वाॊगीतरे. भरा ऩस्श्चभेचा अधगगोर हदवू रागरा.
राखो रोक तेथे शोते. ऩण ते वाये काऱोखात चाचऩडत शोते.

भशऴॉ ळाॊतऩणे भरा म्शणारे, तू ऩयत जाळीर, तें व्शा शी अळीच ळाॊती अनुबलळीर. ऩण त्मावाठी तुरा

एक फकॊ भत द्माली रागेर. ती म्शणजे, तुझे लेगऱे ऩण वलवयाले रागेर. शा दे श, भन, फुद्धी भेंद ू काशीच तू
नवून तूच ते तनत्म अस्स्तत्ल आशे व !

नॊतय भशऴींनी एका चॊदेयी फकयणाॊच्मा धागमाचे एक टोक भाझे शाती हदरे.

भी अचानक त्मा वलगचत्र स्लप्नातन
ू जागा झारो. त्मातीर वाये तऩळीर अगदी स्लच्छ आठलत शोते जणु

ती एक घडरेरी घटना शोती. आणण भशऴींनी त्माॊची नजय भाझे नजये त शभऱवलरी. अगदी एकटक भाझेकडे
ते ऩशात शोते.

भाझ्मा स्लप्नाचा उद्देळ काम? त्माॊत भाझेकडून अऩेषा केरेल्मा वलयक्त जीलनाचे प्रत्मषात अनुवयण भी
कर ळकेन काम? भाझ्मा वध्माच्मा बौततक अस्स्तत्लाळी ऩूणत
ग मा वलरुद्ध ऩूणक
ग ाभ, वलयक्त अवे जीलन
अनव
ु यणे शे च भाझे जीलन उहद्दष्ट आशे काम?

त्मा स्लप्नाच्मा अनुबूतीने भाझा ऩाठऩुयाला केरा. इतय वगऱे उठून झोऩामच्मा उद्देळाने जाऊ रागरे. भीशी
तवेच कयाले काम?

भी व्शयाॊड्मात झोऩामचे ठयवलरे. भरा एक कॊदीर तेलता ठे लामरा वाॊगण्मात आरे, कायण यात्री वऩग फकॊ ला

गचत्ता ऩाशुणा म्शणन
ू मामरा नको. जभीन कडक शोती भाझेजलऱ गादी नव्शती. झोऩ मेणे, तवेशी ळक्मच
नव्शते. भशऴींचा भाझ्मा अॊतयॊ गीचा प्रलेळ भरा वलचायाॊच्मा पेऱ्मातून वोडीत नव्शता.
ते स्लप्न भाझ्मा स्भत
ृ ीत ठाण दे ऊन फवरे शोते. भाझे भशऴींळी तनस्श्चत अध्मास्त्भक नाते अवण्माचे

प्रकऴागने लाटत शोते. ऩण ते नेभके कोणत्मा प्रकायचे आणण भाझ्मा जीलनाळी कवे तनगडीत आशे त्माचा
खर
ु ावा शोत नव्शता.
*
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ऩढ
ु ीर हदलवाॊत भी भशऴींच्मा अगधकागधक जलऱ जाण्माच्मा प्रमत्नात शोत्मो. ऩण व्मथग ! माची कयणे तीन;
ऩहशरे, भशऴींचा अशरप्त याशण्माचा स्लबाल. चचाग ल लाद माऩावून दयू याशण्माची लत्ृ ती. इतयाॊच्मा श्रद्धाॊना न
दख
ु ालण्माची

प्रलत्ृ ती. आणण आऩल्माच म्शणण्मारा रुकाय द्माला अगय आऩरा अनुमामी व्शाला, अळी

अस्जफात इच्छा नवण्माचा स्लबाल.

दव
ु ये , कायण जया वलरषण, ऩण तनस्श्चतीने वॊमुस्क्तक अवरेरे; ते म्शणजे त्मा वलरषण स्लप्नानॊतय भरा
भशऴींच्मा फद्दर दय बेटीच्मा लेऱी भनात दाटरेरी लडडरकीच्मा नात्माची आदय बालमक्
ु त बीतत. त्माॊच्मा
उच्च स्थानाशून भाझे गौण लाटणाये स्थान भरा वशजी प्रश्न वलचायण्माऩावून भागे खेची.
ततवये , इतयाॊच्मा प्रश्नात आऩरी लैमस्क्तक प्रश्नाॊफद्दरची रुडफुड भराच नकोळी लाटे . तवाशी भी ऩयदे ळी.
त्माॊच्मा लातालयणात नलखा. भाझी बाऴेची अडचण, दब
ु ाऴाची भदत. आणण भशत्लाचे म्शणजे भशऴींच्मा
भशानतेरा फाधा मेणाये काॊशी वलचायरे गेरे तय ऩॊचाईत.

मा वलग कायणाॊनी भाझे प्रश्न भनातच थफकरे. भाझे जाणे त्माभऱ
ु े राॊफणीलय ऩडत गेरे. भाझ्मा जाण्माचा

हदलव मेऊन ठे ऩरा. तयीशी भाझे अॊतय कामभ याहशरे. भरा ते अवाभान्म लाटतॊ. खऩ
ू उॊ चीलयरे जाणलतॊ. ते
तनवगागच्मा रमीळी आऩरी रम जुऱलून अवतॊ.

गेरे ३० लऴे ते माच ऩलगतालय याहशरे. अगदी जलऱच्मा मात्रा ला प्रलाव मा काऱाॊत घडरा नाशी. त्माॊना मा

ऩलगतावलऴमी प्रेभ लाटे . वाऱ्मा गचॊता, काऱज्मा, प्रश्न माऩरीकडे ते ऩोचरे शोते. ळेलटी भी त्माॊच्मा जलऱच्मा
शळष्मारा गाठरे. त्मारा भाझी एक बेट घडलून दे ण्माची वलनॊती केरी. त्माने तनयोऩ आणरा भशऴीं आताच
तमाय आशे त.

भी ताफडतोफ शॉरभध्मे गेरो. हदलाणाजलऱ फवरो. भशऴींनी

भाझेकडे लऱून

शास्म केरे.

भी म्शणारो, अवे म्शणतात की, मोगी शोण्माव ऩुयते लैयागम, वॊवाय त्माग आलश्मक अवतो.
भग एकाॊतात जॊगरात जाऊन वाधना केरी ऩाहशजे. अवे आभच्मा ऩस्श्चभेकडे कवे जभेर ?
काम म्शणणे आशे ?

आऩरे मालय

भशऴॉ- आऩरी तनमशभत काभे चारू ठे ऊन भनालय रष ठे लण्माची वॊलम ठे लरी, तय अवा त्माग आलश्मक
नाशी. जीलनातीर आलश्मक कामे वोडून कवे चारेर ? अवे वतत वाषी बालाने स्ल तनयीषण केरे तय

आऩरी इतयाॊकडे ऩशाण्माची दृष्टी फदरू रागते. अॊतयी ळुद्धी मेते. भाणवाने त्माचा स्लाथग वोडणे आलश्मक
आशे . तोच फॊधनाव कायण आशे . दे शबाल त्माग वलागत आलश्मक आशे . आऩण कोणतेशी काभ कयीत

अवताॊना वुद्धा वाषी बालाने ळयीय ल भन काम कयते, शे च तनत्म ध्मान. त्मावाठी लेगऱा लेऱ काढणे पक्त
त्माॊचेवाठी आशे , ज्माॊना शे जभत नाशी. अळाॊनी योज एक फकॊ ला २ ताव काढाले. जवजळी अॊतळद्ध
ुग ी शोत
जाईर, तवतवे त्मात आनॊद लाढत जातो.
भी- मावाठी काम कयाले?

भशऴीं- स्लत्रा वलचायाले, भी कोण आशे ? ळोध घ्माला. भनाच्मा ऩरीकडे जे तनभगऱ अस्स्तत्ल आशे त्माचा
फोध माने शोतो. एकदा शा प्रश्न वुटरा की, जीलनात कोणताशी प्रश्न उयत नाशी. आनॊदाची प्राप्ती शे

प्रत्मेकाच्मा अॊगीकृत कामागचे उहदष्ट अवते. ऩण काॊशी फाह्मोऩाचायाने तो शभऱे र शा भ्रभ आशे . काशीॊना

दव
ु ऱ्मारा त्राव दे ण्मात, ऩाऩ कयण्मात आनॊद लाटतो. काशी खाणे वऩणे ,इतय बोग माभागे रागतात. ऩण
जय अॊतयीचा

आनॊद गलवरा तय तो कदावऩ वॊऩत नाशी.

स्लत् वलऴमीचे असान शे च द्ु खाचे कायण आशे . भशऴॉ अगदी हृदमाच्मा तऱाऩावन
ू फोरत शोते. ऩाॊडडत्म,
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तत्लसान माॊचा फोजड ऩणा त्माॊच्मा फोरण्मात नव्शता. ते प्रगचतीचे फोरणे शोते. लाक्मे वोऩी शोती ऩण अथग
गशन शोता.

भी- आऩण वाॊगता तो स्ल मा स्ल शून लेगऱा आशे म्शणजे दोन स्ल आशे त काम?
भशऴॉ- (स्स्भत करन) एकच अस्स्तत्ल दोन कवे अवू ळकेर ? स्लच्छ तनयीषणाने आऩल्मातीर अळुद्धी गऱू
रागते. वशजी आऩरी खयी ओऱख ऩटते. भात्र शा ळोध लयलयचा नको. खोर ळोध घ्माला रागतो. दे शाळी
इतके तादात्म्म झारेरे अवते की, खया स्ल उऩेक्षषत याशतो.

भी- भग आऩरे बौततक लेगऱे ऩण वलवयरे जाईर. जीलनाच्मा प्रलाशाचे काम?

भशऴॉ- अगदी तऱाळी रऩरेरा शा स्ल जाणीलेचा वलस्ताय कयतो. आऩरे वाये व्मलशाय अशरप्तऩणे चारू

याशतात. आऩण तनत्म भुक्त अवतो. आऩरे दै ली, ळाश्लत, गचयॊ जील, अस्स्तत्ल जाणलणे माराच हशॊद ू भुक्ती,
फौद्ध तनलागण, कुणी स्लगॉचे याज्म, अळा लेगलेगऱमा नालाने ओऱखरे जाते.

भरा गॎरीच्मा ओऱी आठलल्मा, “Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever

shall lose his life shall preserve it ”

भशऴॉ ऩन्
ु शा वाॊगू रागरे, जोऩमांत आऩण आऩरा खया ळोध घेत नाशी, तोलय ळॊका, अतनस्श्चती, प्रत्मेक

ऩालरोऩालरी मेत याशतीर. आऩरे दे श वाम्राज्म आऩणच नीट तनमॊब्रत्रत कयणे आलश्मक आशे . अॊतयी प्रचॊड
ळक्ती स्रोत आशे .

आऩण वाये जाणन
ू घेण्माचा प्रमाव कयतो ऩण खया ळोध न घेतल्माने जीलन व्मथग जाते. आऩल्मा प्रत्मेक

षणी आऩण शा ळोध चारू ठे लाला. भग बौततक आणण अध्मास्त्भक लेगऱे शोत नाशी. तनत्म आनॊदाचा ओघ
जीलनात वख
ु ालश शोतो.

भरा भाझ्मा मेथे मेण्माचे खये वाथगक लाटरे. भशऴॉ ऩुन्शा दयू अॊतयाऱात ऩाशू रागरे.
*

भी तेथून तनघारो वयऱ जॊगरात गेरो. भाझे रेखन आणण गचतन माॊत लेऱ कवा गेरा शे कऱरेच नाशी.
वॊध्माकाऱी फैरगाडी मेणाय, तोलय भी ऩयत आरो.

भशऴॉ उजला ऩाम डाव्मा भाॊडीलय आणण डाला ऩाम उजव्मा खारी अळा आयाभदामी आवनात शोते. ब्रह्भा

मारा वुखावन म्शणे. भशऴॉ अगदी भी आरो तेव्शा ज्मा स्स्थतीत ऩहशरे त्माच ध्मानभगन अलस्थेत आता
ऩहशरे. लातालयणात हदव्म ळक्तीचा अनुबल मेत शोता.
त्माॊच्मा डोळ्मातरे हदव्म तेज वुखालत शोते. त्माॊच्मा

दृष्टीषेऩाने भाझ्मा अॊतयीचे वलचाय बेदन
ू खोर गेरे.

जणु त्माॊची शळकलण वशजी भाझ्मा भनात स्स्थयालरी. काऱ स्स्थयालरा. भरा अगदी शरके लाटू रागरे.
वलळेऴ म्शणजे, एकेक जण उठून जात जात शॉर भध्मे पक्त भी आणण भशऴॉच उयरो. अवे कधी घडरे
नव्शते.

भशऴींचे डोऱे शभटू रागरे. भाझे भी ऩण शयलरे. एकाएकी आम्शी दोघे जणु शलेत तयॊ गू रागरो.

शऱूच भी ऩूलऩ
ग दालय ऩयतरो. ऩयभ ळाॊतीत गढून गेरेरे त्माॊचे नम्रबाले हदव्म दळगन घेउन भी तनघारो.
जाताॊना भी आबायाचे ळब्द ऩुटऩुटरो. उॊ फयठ्मालरन ऩाऊर तनघेना. फाशे य फैरगाडीचा आलाज तननादरा. भी
नभस्कायावाठी शात जोडरे आणण प्रस्थान केरे.
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ऩाठ १० िादग
ु ाय आणण वंतांच्मा वशलावात.

भद्रावभध्मे भरा अनेक मोगी म्शणलून घेणाये, ऩण शातचराखीने चभत्काय दाखवलणाये अनेक जादग
ु ाय
बेटरे.

भी नॊतय करकत्ता मेथे गेरो. गाडीत एकजण Life of Ramakrishna, लाचीत शोता. भी वलनॊती करन ते

ऩस्
ु तक उत्वक
ु तेने चाऱरे. ज्माच्माकडे ते ऩस्
ु तक शोते; तो याभकृष्णाॊच्मा शळष्माॊना चाॊगरेच ओऱखत शोता.
त्माऩैकी एक त्माचे गुरु शोते. त्माॊचे नाॊल स्लाभी[भास्टय] भशाळम. भी त्माॊचेफद्दर त्माचे कडून भाहशती
घेतरी.

तुभचा उद्देळ वभजरा की, बेटीवाठी लेगऱी ओऱख रागणाय नाशी, अवे त्माने वाॊगगतरे.
भी भशाळमाॊचे तनलावस्थान ळोधरे. लयच्मा भजल्मालय स्लाभी भशाळम यशात शोते. छोट्माळा खोरीत भी
आरो. तेथे भरा एका तरुणाने स्लाभीॊना फोरालतो. मेथे थाॊफा,अवे वाॊगगतरे.

दशा शभतनटे गेरी. कुणीतयी खारच्मा भजल्मालरन भाझ्मा वलचायाॊचे तनयीषण
कयीत आशे अवे जाणलरे. स्जन्मालय भॊदगती ऩाऊरे लाजरी. भाझ्मा अॊगालय
योभाॊच उबे याहशरे. ते खोरीत आरे.

डोक्मारा टक्कर, राॊफ ऩाॊढयी दाढी, ऩाॊढऱ्मा शभळा, आकऴगक डोऱे , ऐळी
लऴाांच्मा काऱ प्रलाशाने फकॊ गचत झुकरेरे खाॊदे. शे च ते स्लाभी भशाळम.
त्माॊनी हदलाणालय आवन ग्रशण केरे. ऩाशताच जाणलणाये आदयणीम

व्मस्क्तभत्ल. भाझे भन तन्ळॊक झारे. त्माॊच्मा अस्स्तत्लात हदव्मतेचा आणण
स्लाभी

भशाळम

ईश्लयी अऩाय कृऩेचा आवलष्काय प्रत्मष अनुबूत शोत शोता.

ते भाझ्माकडे लऱून फवरे. ठवठळीत इॊग्रजीत भरा म्शणारे, वुस्लागतभ. भरा हदलाणालयच त्माॊच्मा ळेजायी
फवण्माची खण
ू केरी. त्माॊनी भाझा शात काशी लेऱ शाती धयरा. भी फोरण्मावाठी भनात ळब्द जुऱलीत
शोतो, त्माच लेऱी त्माॊनी ऩुन्शा भाझा शात प्रेभाने दाफरा.

ते ,म्शणारे; त्मा उच्च ळक्तीने तर
ु ा बायतात मेण्माची प्रेयणा हदरी. आणण ततच्मा कृऩेनेच मा बभ
ू ीतीर
थोय ऩुरुऴाॊळी तुझा वत्वॊग शोत आशे . जया थाॊफ. माभागचा उद्देळ रलकयच उघड शोईर.
भरा स्लाभी याभकृष्णाॊच्मा फद्दर काशी वाॊगार काम?- भी.

मा ऩच्
ु री, ते म्शणारे, भाझ्मा अततवप्रम वलऴमालय तू वलचायणा केरीव. वुभाये
ृ छे ने भशाळमाॊची कऱी खर
अधग ळतकाऩल
ू ॉ स्लाभीॊनी

इशरोक वोडरा. ऩण त्माॊची कृऩाभम स्भत
ृ ी हृदमात तनत्म ताजी दयलऱत आशे .

भी २७ लऴाांचा शोतो, तें व्शाऩावून ऩाॊच लऴे भी त्माॊच्मा तनत्म वशलावात शोतो. त्माभुऱे भाझे व्मस्क्तभत्ल

ऩूणत
ग मा फदरून गेरे. ते एक दै ली व्मस्क्तभत्ल शोते. त्माॊच्मा वत्वॊगाने जीलनाकडे ऩाशण्माची भाझी दृष्टी
ऩाय फदरून गेरी.

प्रऩॊचात ऩण
ू ग गढरेरे वद्ध
ु ा त्माॊच्मा वशलावात वलयागी फनरे. जे जे त्माॊच्मा वशलावात आरे ते वाये
अध्मात्भाच्मा लाटे लयरे प्रलावी झारे.

वॊवायात आवक्ती अवणाऱ्मा व्मक्तीॊना अध्मात्भाची गोडी कळी रागरी?- भी.
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भशाळम शॊ वरे, ते म्शणारे, दोन व्मक्ती रार शभऱ्माॊची ऩहशल्माॊदाच चल घेतात. एकाने माऩल
ू ॉ कधी शा

ऩदाथग ऩाहशराच नव्शता. दव
ु ऱ्मारा त्माची वगऱी भाहशती आशे . दोघाॊना झणझणीत चल तय एकच रागेर
ना? अगदी तवचॊ अध्मात्भाची चल अनुबलण्माऩावून स्लाभीॊनी कधीच कुणाराशी भज्जाल केरा नाशी.
भग तय त्माॊना अध्मात्भातीर भशाभानल म्शणामरा ऩाहशजे. – भी.

भशाळम उत्तयरे, अगदी फयोब्फय ! वलळेऴ म्शणजे ते अगदी वाधे शोते.याशणी वद्ध
ु ा अगदी वाधी शोती.

अशळक्षषत आणण तवे अडाणीच शोते. त्माॊना स्लत्चे नाॊलशी शरहशता मेत नव्शते. तनत्म नम्रता शा त्माॊचा
वशजबाल शोता. ऩण बल्मा बल्मा वुवॊस्कृत आणण फशुशळषीत ऩॊडडताॊना त्माॊचेवलऴमी आदयबाल शोता.
त्माॊच्मातीर भशान अध्मात्भबाल त्माॊच्मा वशलावात वशजी जाणले.

ते आम्शारा गलग, ताठा, श्रीभॊतीची शभजाव, वन्भान, वत्ता शे अध्मात्भाच्मा ऩढ
ु े अगदी नगण्म अवल्माचे
शळकवलत. काम वुखाचे आणण वलस्भमकायक

हदलव शोते ते ! त्माॊच्मा वत्वॊगातीर प्रत्मेकारा त्माॊच्मातीर

दै ली अस्स्तत्ल वशजी अनुबूत शोई. ते भाणव
ू म्शणन
ू कुणारा लाटरेच नाशी. त्माॊच्मा स्ऩळागनेशी फकत्मेकाना
हदव्म अनुबूती मामची. भाझ्मात त्माॊचे भुऱे झारेरा फदर कवा झारा ते जया ऐक.

भशाळम वाॊगू रागरे; भी तवा ऩास्श्चभात्म शळषण ऩद्धतीत शळकरेरा. सानाच्मा गलागने भाझ्मा भस्तकात
चाॊगरीच शला बयरेरी अवे. इॊस्गरळ बाऴा. इततशाव आणण याजकीम अथगळास्त्र माॊचा प्राध्माऩक म्शणन
ू
करकत्ता कॉरेजभध्मे भी नोकयी केरी शोती.

याभकृष्ण करकत्मा जलऱच काशी थोड्मा भैरालयीर नदीऩरीकडल्मा दक्षषणेश्लय भॊहदयात याशामचे. एका

लवॊत ऋतूतीर अवलस्भयणीम हदलळी भी त्माॊना तेथे ऩहशरे. त्माॊच्मा स्लानुबलाने आरेल्मा अध्मात्भाच्मा

काशी वाध्मा ळब्दातीर उस्पुतग वलचायाॊनी भी बायरो गेरो. त्माॊच्माळी फौवद्धक लाद घारण्मावाठी ओठाळी
आरेरे भाझे अस्ऩष्ट वलचाय त्मा ऩालन ऩरयवयात, कवे कोण जाणे, स्जबेलयच वलरन गेरे. त्माॊच्मा दै ली
अस्स्तत्लाचा गहशया प्रबाल ळब्दाऩरीकडरा शोता.

भी वशजी ऩुन्ऩुन्शा त्मा वाध्मा, तनष्काॊचन, वलनम्र दै ली अस्स्तत्लाकडे मेत याहशरो. एकदा याभकृष्ण

वलनोदाने म्शणारे; एका भोयारा अपूचा डोव चाय लाजेरा हदरा. दव
ु ऱ्मा हदलळी तो चटालून नेभका त्माच
लेऱेरा आरा. दव
ु ऱ्मा डोवाच्मा रोबाने !

एका अथागने त्माॊचे वलधान फयोफय शोते. भी मा आधी अळी याभकृष्णाॊच्मा वत्वॊगाची कल्माणकायी अनुबूती
घेतरीच नव्शती. शऱूशऱू भी त्माॊच्मा जलऱच्मा अनुमामातीर एक झारो.

एक हदलव स्लाभी म्शणारे, तझ्
ु मा डोळ्माळी भरा काशी खण
ु ा हदवताशे त. चेशया आणण शबलमा लरन मोगी
ओऱखू मेतो. एक रषात ठे ल तुझ्मा लाट्मारा आरेरी वायी काभे कयीत यशा. ऩण भन बगलॊता जलऱच
अवू दे . फामको, भुरे, आई लडीर माॊचे फयोफय यशा त्माॊची कतगव्मे कय, अगदी भनोबाले.

काववलण दयू ऩाण्मात ऩोशत अवते; ऩण रष वाये ततच्मा दयू लयच्मा फकनाऱ्मालयीर लाऱूतीर अॊड्माऩाळी
अवते. तवॊच तझ
ु ॊ रष केलऱ एका बगलॊताखेयीज दव
ु यीकडे कदावऩ
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भी भाझी वलद्माषेत्रातीर वेला चारच
ू ठे लरी आणण स्लाभीॊचा उऩदे ळ आचयणात आणरा .त्माचा प्रवायशी
केरा. काॊशी यात्री भी जेथे शबकायी झोऩतात त्मा धभगळाऱे च्मा भोकळ्मा व्शयाॊड्मात वुद्धा झोऩे.

भशाळम म्शणारे. प्राथगनेत पाय ळक्ती अवते. जेव्शा आऩरे प्रमाव कभी ऩडतात, तें व्शा वयऱ प्राथगनेने

दे लारा गाऱ्शाणे वाॊगाले. तो अॊततभ ऩण जारीभ उऩाम आशे . वत्वॊगशी पामदे ळीय आशे . त्माने अनामावे फऱ
राबते.

स्लाभी भशाळमाॊनी अनेक प्रलचने दे ऊन वाभान्माॊना वन्भागागरा रालरे.
ऩाठ अकया – फनायवचे चभत्काय कते
वलळुद्धानॊद नाभक चभत्काय कयणाये मोगी काळीत यशात भी त्माॊचेकडे एक दब
ु ाऴा घेऊन गेरो. वलळुद्धानॊद
हदवताच त्माॊना नभस्काय केरा. त्माॊनी जलऱ फवण्माव वाॊगगतरे.

त्माॊनी भाझा शातरुभार घेतरा. आणण म्शणारे, तुरा शला तो वुगॊध मातून मेईर. त्मावाठी शले एक शबॊग

आणण वम
ू ग प्रकाळ. वम
ू फग कयणे शबॊगातन
ू रुभारालय ऩडून त्माॊनी भाझे जलऱ रुभार हदरा. भी जे नाॊल वाॊगे,
तो वुगॊध मेई भात्र रुभारात कोठे शी आद्रग ता नवे.

त्माॊनी ततफेटभध्मेच पुरणाऱ्मा पुराचा असेम वुगॊध दे लवलरा. ते म्शणारे शे मोगाचे ळास्त्र नवून
वूमफग कयणाॊचे यशस्मभम ळास्त्र आशे . ततफेटभध्मे मा ळास्त्राचे जास्त साते आशे त.
ऩाठ फाया ग्रशांचे रेखन
मात फनायवच्मा जोततऴी वुधाम फाफू माॊच्मा बवलष्म कथना फद्दरचे अनुबल आशे त.
ऩाठ तेया दे लाचे उद्मान
आग्रा मेथीर दमाऱ फाग[दे लाचे उद्मान] भध्मे याधा वाभी वत्वॊग नाभक वॊस्था आशे . त्माॊचे भख्
ु म वाशफजी
भशायाज शोते. त्माॊची बेट झारी.

ते म्शणारे, दे लाचे अस्स्तत्ल म्शणजे प्रेभ आणण वौंदमग.
भाणव
ू ज्मा गोष्टी तनत्म लाऩयतो त्माचे गण
ु अलगण
ु त्मा लस्तत
ु उतयतात. भाणवाच्मा बालना त्मा त्मा
लाऩयरेल्मा लस्तूत उतयतात. अगदी वलचायाॊचा ऩगडा वुद्धा त्मात उतयतो.

ते म्शणारे शी केलऱ गथअयी नाशी तय लास्तल आशे . आऩल्मा वूक्षभ दे शाचे शे ऩरयणाभ अवतात.
त्माॊची वॊस्था अनेक उऩमोगी गोष्टीॊची तनशभगती, भर
ु ाॊची शळषणे, जनजागत
ृ ी इ, कामे कयते.
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ऩाठ १४ ला ऩुन्शा भेशेयफाफा ऩायवी दे लदत
ू
आग्रा ते नाशळक शा राॊफचा प्रलाव करन भी ऩूलॉ कफूर केल्माप्रभाणे अलताय भेशेयफाफा माॊना बेटण्माव

गेरो. भात्र भरा आतरा आलाज अगदी प्रकऴागने वाॊगत शोता की, शी बेट, तनव्लऱ लेऱेचा अऩव्मम शोईर.
शा भाणव
ू चाॊगरा आशे , ऩण स्लत्च्मा भोठे ऩणाफद्दर त्मारा प्रचॊड भ्रशभष्ट प्रौढी आशे .

त्माॊच्मा तथाकगथत चभत्कायाफद्दर भरा कदावऩ आकऴगण लाटरे नाशी. केलऱ ळब्द ऩाऱणे मावाठी भी शा
खटाटोऩ कयीत शोतो.

आधतु नक घयातन
ू भेशेयफाफाने त्माचे भख्
ु मारम थाटरे शोते. भरा न्मामाधीळ खॊडारलारा माॊनी

वाॊगगतल्माप्रभाणे, भेशेयफाफा भाणव
ू वाधा आशे; ऩण स्लत् वलऴमी गैय वभज केरेरा आशे . शे च वलधान मा
तेथीर याशण्मात ऩटरे.

भरा तेथीर लास्तव्मात शे जाणलरे की फाफा भरा टाऱतो. कायण भी बेटरो त्मा दै ली भशात्म्माॊच्मा भानाने
त्माचे स्थान नगण्म शोते. आणण अशॊ कायाने त्माॊच्मा भशत्तेवलऴमी आदयऩल
ग फोरणे भेशेय टाऱीत अवे.
ू क
भाझ्मा लास्तव्मात अलतायी ऩुरुऴ बावलण्मात, आऩल्मा नवरेल्मा दै ली ळक्तीॊचा प्रवाय अनुमामाॊकयाली
कयणे मात भेशेयचा लेऱ जात अवे.

लद्ध
ृ भुस्रीभ पकीय शजयत फाफाजान मा दै ली ळक्ती अवरेल्मा वॊत तनस्श्चत शोत्मा. ऩण त्माॊच्मा
आळीलागदाने राबरेरा अध्मास्त्भक लायवा भेशेयफाफारा वाॊबाऱता ल लाढवलता आरा नाशी. उरट
आत्भप्रौढीच्मा शव्मावाने त्माने ती हदव्म ळक्ती घारवलरी.

दद
ु ै लाने प्रशवद्धीच्मा शव्मावाने वऩडीत अवे अनेक पोर मोगी बायतात आशे त. आऩल्मा नवत्मा चभत्काया

फद्दर अनुमामाॊकयली खोटा प्रचाय कयलून त्मारा फाजार स्लरऩ ते दे त आशे त. उरट खये मोगी प्रशवद्धीऩावून
दयू अवून ऩयोऩकायी लत्ृ तीने तनस्लाथॉ भदत कयीत आशे त. भी रलकयच भेशेयफाफाचे तनलाव स्थान वोडरे.
ऩाठ १५ ला वलचचत्र वभोयावभोय बेट
ऩस्श्चभ बायतात फपयत अवता, एका दऩ
ु ायी आम्शारा एक लद्ध
ृ मोगी चॊडीदाव त्माच्मा शळष्मावभलेत

यस्त्माच्मा कडेरा बेटरे. आम्शी त्माॊना काय भध्मे घेतरे. शा मोगी भूऱ फॊगारचा. गेरे दोन लऴागऩावून

गालोगाल हशॊडत अवे. लाटे त गाडीत काशी ब्रफघाड झारा आणण आम्शारा एका छोट्मा लस्तीऩाळी थाॊफाले

रागरे. लस्तीतीर भख
ु ीमाने आम्शारा चशा हदरा. मोगमाबोलती गदॊ झारी. त्माॊना कुणी एका झोऩडीत नेरे.
आम्शी फवरो अवता त्मा मोगमारा कुणी ळोधून आणरे. एकाएकी ती उॊ च व्मक्ती तेथे आरी त्माचे डोऱे
वलरषण तेजस्ली शोते.
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भाझ्माळी शॊ वत फोरत जशभनीलय आवन घारन
ू ते फवरे. भरा वलचायरे, तम्
ु शी पाय हशॊडरात, स्लाभी

भशाळम कवे लाटरे? भरा आश्चमग लाटरे. मारा शे कवे वभजरे ? त्माॊनी भाझे हृदम स्जॊकरे. ऩण आऩण
काॊ वलचायता ? भी वलचायरे. भी अवेशी म्शणारो की, भरा त्माॊना ऩयत बेटामरा आनॊद शोईर.
त्मा मोगमाने भरा वाॊगगतरे, आता तुम्शारा ते बेटणाय नाशी. ते मभ दयफायात गेरे आशे त.

चॊडीदाव म्शणारा, भरा एकच वाधना उत्तभ लाटते, ती म्शणजे आऩण लतगभानातच याशाले. काऱ
अस्स्तत्लात नाशी तो आऩण तनशभगरा आशे . लतगभान भात्र वत्म आशे .

भरा चॊडीदावने वाॊगगतरे, भाझे ऐकणाय अवार, तय तुम्शी जेथून शे बायत भ्रभण चारू केरे; तेथे ऩयत जा.
आणण नव्मा भहशन्माच्मा ऩहशल्मा चॊद्र दळगनाचे लेऱी तुभचा उद्देळ वपर शोईर.

भी वलचायरे, म्शणजे भी ऩयत भुॊफईरा जाऊ ? चॊडीदावने भान डोरावलरी, आणण रलकय शे कया अवे
तनषून वाॊगगतरे. त्माने शे शी वाॊगगतरे की, बायतातच अऩुयी याहशरेरी वाधना ऩूणग शोईर.
*

चॊडडदावच्मा वूचनेनुवाय भी काय भुॊफईकडे लऱवलरी. भझ्मा जुन्माच शॉटे रात उतयरो.
भी भनाने दभरो शोतो. दे शाने अस्लस्थ शोतो. शजायो भैर भी फपयरो. त्माची परश्रुती काम? मुयोऩातीर

नाच, जेलण, ब्रब्रज, आणण स्व्शस्की-वोडा माशून अगदी शबन्न बायत भी ऩाहशरा शोता. ज्मा ज्मा हठकाणी भी
ऩाशुणचाय घेतरा तेथीर वाधेऩणा वौजन्म शे भरा पाय बालरे. ऩण भाझ्मा तब्मेतीरा वलळेऴ भानलरे
नाशी. आणण उत्तय बायताच्मा मात्रेत शभऱारेल्मा गैयवोईच्मा अन्नाने, लाईट शलेने आणण अतनमशभत जीलन
क्रभाने भाझी तब्मेत ब्रफघडरी.

माॊत गोष्ट शळकरो ती म्शणजे भरा पवले आणण खये अध्मात्भभागॉ ओऱखता मेऊ रागरे .
स्लत्लय तनत्म तनमॊत्रण ठे लाले रागत अवल्माने प्रचॊड ताण भनालय आरेरा शोता. चाॊगरी गोष्ट म्शणजे,
अध्मात्भळक्तीने फऱ्माऩैकी फाऱवॊ धयरॊ शोतॊ. भाझ्मा अॊतभगनात डोकालरे तय, भशऴींचा ठवा स्ऩष्टऩणे

उभटरेरा हदवत शोता. एक भन भरा त्माॊचेकडे जामरा प्रेरयत कयीत शोते. दव
ु ये भन म्शणत शोते, ते तय

फकती दयू च्मा टोकारा आशे त. शळलाम भाझी ब्रफघडरेरी तब्मेत. आता पाय उळीय झारामॊ. भाझे तय फोटीचे
ततकीट ऩण ऩक्के झारे.

द्वलधा अलस्थेत त्मा वॊध्माकाऱी जेलण घेऊन भी ऩयतरो, तें व्शा भाझेवाठी एक ऩत्र आरेरे शोते. कव्शय

वाॊगत शोते, ते ऩत्र फऱ्माच हठकाणाशून फपयत मेथे आरेरे शोते. ते भद्रावच्मा रेस्जस्रेहटव्श कौस्न्वरच्मा
वदस्माकडून शोते. जे रेखकशी शोते. त्माॊत भशऴॉच्मा फद्दर आदयऩूलक
ग उल्रेख शोता. आणण भाझ्मा
त्माॊचेकडे जाण्माने भाझा पामदाच शोणाय शोता अवे आजगलन
ू शरहशरे शोते. भाझ्मा अॊतभगनात अवरेरे
त्माॊच्माकडे जाण्माचे वलचाय त्मा ऩत्राने ऩक्के केरे.

भी भद्रावरा ऩोचल्मालय भाझा प्रलाव भशऴींच्मा हदळेने चाररा, शे रेखक भशाळमाॊना कऱवलरे. त्माॊना शे

अऩेक्षषत शोतेच. कायण भशऴींनीच त्माॊना वाॊगगतरे शोते की, शा तुभचा शभत्र वाया बायत फपये र आणण ळेलटी
ऩयत मेथेच मेणाय शे नक्की !
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ऩाठ १६ ला िंगरातीर भठात २९५.
जीलनाच्मा हदनदशळगकेत काॊशी अवलस्भयणीम हदलव मेतात. त्माच्मा वुखद स्भत
ृ ी तनत्म स्भयणात याशतात.
ते वोनेये हदलव भरा भशऴींच्मा शॉर भध्मे जाताॊना अनुबूत शोत शोते.

ते नेशभीप्रभाणे व्माघ्रचभागलय शॉरभध्मे भध्मालय फवरे शोते. अगदी तवेच; जवे भाझ्मा मा आधीच्मा
बेटीच्मा लेऱी भी ऩाहशरे शोते.

धूऩ जऱत भॊद वुगॊध ऩवयवलत शोता. भी भशऴींच्माकडे वयऱ गेरो. थोडक्मा ळब्दाॊत भाझे भनोगत व्मक्त
केरे. आणण त्माॊनी स्स्भत शास्माने भौनाने उत्तय हदरे.
भी ऩुन्शा भाझ्मा ऩयत मेण्माचा उद्देळ वाॊगगतरा.

भशऴॉ म्शणारे, शा गुरु आणण शळष्म लगैये काम ळब्दाॊचा खेऱ चाररामॊ ? ज्मारा स्ल उभगरा, तेथे ना गुरु
ना शळष्म ! तुझा गुरु तूच अॊतयॊ गी ळोधरा ऩाहशजे. तुझ्मा अध्मास्त्भक अॊतयॊ गात. गुरुचे ळयीय म्शणजे गुरु
नवतो. त्माचा ‘स्ल ’ दे श कदावऩ नवतो.

भी प्रत्मुत्तयात गुॊतरो नाशी. ती दऩ
ु ाय भी भाझ्मा दीघगकारीन लास्तव्माच्मा व्मलस्थेत घारवलरी.
*

ऩुढच्मा काॊशी आठलड्माॊनी भरा अनऩेक्षषत जीलनळैरीचा वयाल करन हदरा. भाझे हदलव फशुताॊळी भशऴॉच्मा
हदलाणखान्मात व्मतीत शोतॊ. त्माॊच्मा वास्न्नध्मात भरा आजलय अनशबस अळा त्माॊच्मा न उभगरेल्मा
सानाचे अनेक ऩैरू उभगरे. भाझ्मा भनी दडरेल्मा अनेक प्रश्नाॊचीशी वशजी शरकेच उकर शोत गेरी.
भुख्म भठाऩावून वुभाये ३०० पुटालय, घाईने उबायरेल्मा भाझ्मा झोऩडीतीर जभीन टणक शोती. बोलती
तनलडुग
ॊ ाचे कॊु ऩण शोते. छप्ऩय ऩालवाऩावून फचाल कयण्माव वषभ शोते. जशभनीलयल्मा ब्रॉ केटलय अॊग
ताणन
ू हदरे अवता, वॊलमीच्मा अबालाने अऩुऱ्मा झोऩेची तक्राय भात्र कामभ याहशरी.

वकाऱी रलकय उठून जॊगरातरी ऩशाट शरकेच हशयव्मा यॊ गातून वोनेयी यॊ गाॊना ऩरयधान कयताॊनाचे दृश्म
यम्म अवे. ऩाण्मात वूय भारन खऱफऱ कयीत, चऩऱ ऩोशण्माची भजा काशी औय अवे. त्मा खऱफऱीने
ऩाण्मातरे वाऩ आणण अन्म जरचय वशजी दयू शोत. भग वकाऱची तमायी
ताजे तलाने कयीत.

झारी की झकाव चशाचे घट
ु के

भाझा कृष्णलणॉ द्रवलड नोकय याजू चशा झाल्माची ररकायी द्मामचा. भाझ्मा वशलावात तो काभाऩुयते
इॊग्रजी शळकरा शोता. स्लमॊऩाकात फऱ्माचदा भाझी भदत आलश्मक अवे.

फगीचातीर पेयपटका आटोऩून भशऴींच्मा हदलाणखान्मात वलनम्रबाले गेल्मालय भौनातून खऩ
ू शळकामरा
शभऱे . अकया लाजता भी कुटीत ऩयत जाई. दऩ
ु शा भशऴींचा वत्वॊग घडे. दऩ
ु ायच्मा बोजनानॊतय ऩन्
ु ायी

फऱ्माचदा भशऴॉ भाझ्मा कुटीत अनऩेक्षषतऩणे मेत. त्मालेऱी भाझ्मा लैमस्क्तक प्रश्नाॊची उकर भी करन घेई.
ऩण फकत्मेकदा भाझ्मा प्रश्नाॊलय त्माॊचे उत्तय दयू लय ळून्मात ऩशात, ऩाऱरेरे भौन अवे. भाझे फोरणे त्माॊचे
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कानी ऩडरे की नाशी अवे भरा वयु लातीरा लाटे . ऩण भग त्माॊच्मा उत्तयाचीच शी ळैरी आशे शे भरा उभगू
रागरे.

भरा उभगू रागरे की, प्रश्न वोडवलण्माऩेषा काऱालय त्माची उकर वोऩलून, स्लत्चे अॊतयीचे तनयीषण
अध्मात्भात जास्त पामदे ळीय आशे .

एकदा फोरताॊना भी भाझ्मातीर उणणलाॊची जाणील करन हदरी. भनालयच्मा अनाठामी फोज्माॊनी अषभता
लाढते. आऩण दफ
ग आशोत, अळी वभज अवणे शे च चक
ू आशे . प्रत्मेकजण दै ली अस्स्तत्ल आशे . त्माभऱ
ु े
ु र

तनवगगत्च ऩुयता फरलान आशे . दफ
ु ऱे आणण वैतानी वलचाय शे वॊलमीचे बाग आशे . ते त्माचे स्लरऩ नाशी.
भशऴींच्मा अनुबूतीलय आधायीत ळब्दाॊनी उबायी मेई. भागग उजऱ शोई.

एकदा भी त्माॊना भी म्शणारो, मा वुनवान लनात कुणाराशी अध्मास्त्भक वाधना वाधणे कठीण लाटत

नाशी. कायण अडथऱे मेणाये मेथे काॊशी नवतेच. ते उत्तयरे, एकदा स्लत्ची खयी ओऱख ऩटरी की, भग

लन काम आणण रॊडन काम, काॊशी पयक ऩडत नाशी !

बायतात बौततक प्रगती भॊदालरी आशे शे भशऴॉ कफूर कयीत. ते म्शणत, आभच्मा गयजा कभी आशे त. ऩण
वभाज वुधायणा आलश्मक आशे त, शे नाकफूर भात्र नाशी. कभी प्रगतीचा वॊफॊध भात्र शभऱणाऱ्मा आनॊदात
कभतयता आणतो अवे तनस्श्चत नाशी.
*
भशऴींचा जन्भ भदयु ा ऩावन
ू ३० भैरालयीर एका खेड्मात १८७९ त

झारा. लडीर धाशभगक लत्ृ तीचे शोते.

ऩयोऩकायी लत्ृ ती शा त्माॊचा वशजबाल शोता. भदयु ारा भशऴींचे शळषण झारे. तेथे ते इॊग्रजी शळकरे.

फारऩणी खेऱाची आलड अवरेरा यभण कुस्त्मा, ऩोशणे माॊतशी प्रावलण्म ठे ऊन शोता. तत्लसानाची आणण

अध्मात्भाची आलड अळी वलळेऴ शोती, अवे नव्शे . झोऩेत चारण्माची एक वॊलम त्माॊना शोती. तें व्शा लाटे तीर
अडथळ्माॊनी त्माॊची झोऩ वलचशरत शोत नवे. वकाऱी उठल्मालय त्माची ऩुवटळी वुद्धा आठलण नवे. भनो
लैसातनकाॊना त्माॊच्मा झोऩेतीर बोलतारच्मा बानाचे कायण त्माॊच्मातीर वुप्त ळक्ती लाटे .

एकदा भदयु ाईशून आरेल्मा कुणा ऩाशुण्माने अरुणाचराच्मा मात्रेचे लणगन केरे. त्मा ऩलगतावलऴमी यभणच्मा
भनात नकऱत खोर स्थान फऱकालरे. त्माॊनी त्माफद्दरची फयीच भाहशती शभऱवलरी.
वोऱा, वतयाव्मा लऴॉ एके हदलळी ळाऱा वोडून कुणाराशी न वाॊगता वशा आठलडे अभ्माव फाजूरा टाकून
फार यभणने भदयु ाईशून प्रमाण केरे, ते कामभचेच ! आता त्माचे जीलन शे च माऩुढीर हदव्म ळाश्लत ऩाठ
दे णाया शळषक झारे शोते. त्माच्मा अभ्मावाचे षेत्रच आता फदररे शोते.

आऩल्मा खोरीत यभण एकटाच ळाॊत फवरा अवता, त्माच्मा भनारा भयणाच्मा बमाने घेयरे. जयी त्मारा
कोणतीशी व्माधी फकॊ ला त्राव नव्शता तयी, आता भी भयणाय अवे त्माच्मा भनाने घेतरे. आणण वलळेऴ
म्शणजे भत्ृ मूरा बेटण्मावाठी त्माची भनाने तमायी झारी.
त्माने आऩरे ळयीय प्रेतलत जशभनीलय ताणन
ू हदरे. डोऱे आणण तोंड शभटरे. श्लाव योखणे चारू केरे.

स्लत्ळी फोरू रागरा, शे आता भत
ृ ळयीय आशे . ते स्भळानात नेतीर आणण थोड्मा लेऱेत त्माची केलऱ
याख उये र. दे श वॊऩरा तयी भी थोडाच वॊऩणाय आशे ?
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अस्स्तत्लाच्मा जाणीलेत त्माने काम पयक ऩडरा? उरट दे शाची स्स्थती काॊशी अवरी तयी, भी अगधक
ळस्क्तळारी लाटत आशे .
त्मा घटनेनॊतय यभण दीघग ळाॊत ववलकल्ऩ वभाधी स्स्थतीत शोता. त्मारा’ स्ल ‘ स्लच्छ ऩणे उभगरे. तेच
तय ळाश्लत गचयॊ जील दै ली अस्स्तत्ल शे त्माचे भूऱ रऩ शोते.
यभणरा आऩल्मा त्मा गचयतरण अस्स्तत्लाची खोर जाणील झारी. आता अभ्माव, खेऱ, शभत्र, आणण इतय
वाये क्ऩदाथग लाटू रागरे. आऩल्मा अॊतमागभी केंद्रात स्स्थयालरेल्मा आत्भस्लरऩाची अळी स्ऩष्ट जाण

अचानक अनऩेक्षषतऩणे झारी शोती. आता भयणाचे कवरे बम? अॊतयीची नीयल ळाॊती आणण आनॊद माची
वुखद अनुबूती आणण अध्मास्त्भक अरौफकक ळक्ती जाणीलेत आरी ती कामभचीच ! आता कोण काम

फोरते, त्माचे ऩरयणाभ शोईनावे झारे. तनत्म एकाॊत अनुबूत शोऊ रागरा. आता डोऱे उघडे अवरे तयी,
तनत्म रष अॊतयी गुॊतरेरे अवे.

त्माच्मा अळा वलरषण जगालेगळ्मा लतगनाची दखर इतयाॊनी प्रकऴागने घेतरी. शा यभण आता ऩूलॉचा नाशी शे
ऩक्के वभजरे. त्माचा भोठा बाऊ त्माचे खोरीलय आरा. त्मारा लाटरे शा शोभलकग कयीत अवेर. ऩण डोऱे
शभटून यभण खोर ध्मानात फुडारा शोता. ळाऱे ची ऩुस्तके लह्मा इतस्तता ऩडरी शोती. बाऊ चाॊगराच

गचडरा. तो तायस्लयात ओयडरा, शे तू काम चारलेरे आशे व? तुरा मोगीच व्शामचे, तय शळषण शले कळारा?
मोगभागागच्मा वीभाये ऴेलयल्मा फार यभणरा शे ळब्द चाॊगरेच स्जव्शायी रागरे. त्माॊत त्मारा तथ्मशी लाटरे.
त्माने ळाॊतऩणे बालाच्मा वाॊगण्मानव
ु ाय वाये वोडण्माचा तनधागय केरा. लडीर तय रशानऩणीच गेरेरे शोते.

काका आणण इतय बाऊ आईची काऱजी घेतीरच. मेथे आता काॊशी कतगव्म उयरेरे नाशी. डोळ्मावभोय उबे
याहशरे ते अरुणाचराचे दे लारम.
भशऴॉ भरा ऩुढे म्शणारे, ज्मा ओढीने तू भुॊफईशून इकडे खेचरा गेराव, त्माच ओढीने भरा वशजी मेथे

भदयु ाईशून आणरे. जाण्माआधी एक थोडक्मात तनयोऩाचे ऩत्र भागे वोडरे शोते. आजशी ते ताशभऱ बाऴेतीर
ऩत्र जऩून ठे लरे गेरेरे आशे . त्मातीर आळम अवा;

“ भरा लडडराॊचा लायवा आणण उऩदे ळ ऩुढे चारलामचा आशे . भी त्मावाठी जात आशे . त्माभुऱे कुणी काऱजी
कर नमे उगाच ऩैवेशी

खचूग नमेत.”

त्मालेऱी णखळात केलऱ तीन रुऩमे शोते. आणण दक्षषणेकडीर अनशबस बागाचा प्रलाव आयॊ शबरा शोता.

उघड्मा जगाचा काशीच अनुबल नव्शता. त्मा प्रलावात कुणी असात गूढ ळक्ती तनस्श्चतऩणे त्माची काऱजी

घेत शोती. ठयल्मा भुक्काभी ऩोचरेरा यभण ऩुयता कॊगार झारेरा शोता. ऩण लैयागमाची अॊतयीची धग जयाशी
कभी झारेरी नव्शती. जलऱजलऱ अषयळ् नगन यभण भॊहदयात एका फाजर
ू ा ध्मानाॊत यॊ गन
ू गेरेरा ऩाशून
ऩुजाऱ्माने त्माची चाॊगरीच कानउघाडणी केरी. दव
ु ऱ्मा ऩुजाऱ्माॊनी वाॊगगतल्मालय यभणाचा रॊगोटी नेवणे शा
तनत्मक्रभ झारा.

वशा भहशने भॊहदयातीर जागा फदरीत आणण ऩुजाऱ्माने एकलेऱ हदरेल्मा बातालय गुजयाण कयीत याहशरे.
भॊहदयात बावलकाॊच्मा लाढत्मा गदॊने भॊहदय वोडून दयू गाॊलाफाशे यीर एकाकी दे लऱात

याशून ध्मानभगन यभण
जीलन क्रभू रागरा. कुणी त्राव दे त, कुणी हटॊगर कयीत, कुणी न कुणी काॊशी खामरा दे त अवे. ते तवे दीड
एक लऴग गेरे. भौन अफागधत याहशरे. आमष्ु म वाषी बालाने जगणे लऱणी ऩडरे. अखेय ध्मेम ऩण
ग णे गाॊठरे
ू ऩ
गेरे. भग तनलाया, खाणे- वऩणे वाये गौण झारे.
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आऩल्मा ऩल
ू ागमष्ु माफद्दर कुणाराशी काॊशी कऱू न दे ण्माची खफयदायी घेतरी, तयी त्माॊच्मा आईने त्माॊना
फेऩत्ता शोण्माऩावून दोन लऴाांनी ळोधून काढरे. आईने ऩयत मेण्मावाठी वाये प्रमाव केरे. ऩण यभण

अवलचशरत याहशरे. त्माॊनी दै ली ळक्ती भाझी काऱजी घेत आशे त, जे घडत आशे , ते चाॊगल्मावाठीच शोते.
भी वभाधानी आशे , अवे वाॊगून आईरा ऩयत ऩाठवलरे.
रोकाॊची लदग ऱ लाढरी आणण भग डोंगयालय एकाॊत ळोधीत, भोठ्मा गश
ु े त अनेक लऴे भक्
ु काभ ठोकरा. माच
गुशेत ऩूलॉ एक भोठा मोगी यशात शोता.

हशॊदत
ू मोगमाॊच्मा दे शवलवजगनानॊतय त्माचा दे श जाऱीत नाशी, ऩण ऩुरन वभाधी स्थऱ तमाय शोते. कायण

मोगमाच्मा दे शाॊतीर अदृश्म चैतन्म रशयी भत्ृ मू नॊतयशी वोडून जात नाशीत. बावलकाना त्माॊतून अनेक काऱ
भागगदळगन शभऱत याशते.

१९०५ भध्मे जेंव्शा प्रेगची वाथ आरी. त्मालेऱी वाये प्रदे ळ तनजगन झारे. अरुणाचर त्मारा अऩलाद नव्शते.
त्मा नॊतय भोकळ्मा लातालयणाने लाघ, गचत्ते यस्त्मालय फपयत भशऴॉच्मा गुशेजलऱून फकत्मेकदा ते जामचे,
ऩण भशऴॉना त्माॊचे बम लाटरे नाशी. त्माॊचा तनलाव तोच याहशरा.

एक लाघ तय योज यात्री मेऊन भशऴॉचे शात चाटामचा. फकत्मेकदा तो भशऴॉऩाळी यात्रबय फवून याशी, एका

दऩ
ु ायी भशऴॉ गुशेच्मा अरुॊ द तोंडाळी फवरे शोते. गुशेच्मा दगडाॊच्मा पटीतून एक बरा भोठा नाग वऱवऱत

आरा, आणण त्माॊचे वभोय तनश्चरऩणे पणा काढून ळाॊत ताठ याहशरा शोता. काॊशी शभतनटे एकभेकारा ऩशात
शोते. नॊतय नाग तनघन
ू गेरा.

आता त्माॊचा अनम
ु ामी ऩरयलाय वद्ध
ु ा लाढू रागरा शोता. एकाॊतलावच शला, अळी आता तनकड याहशरी

नव्शती. एके हदलळी ब्राह्भण ऩॊडडत गणऩती ळास्त्री माॊनी फाह्म जीलनक्रभात लेगऱाच फदर कयवलरा.

ळास्त्री काॊशी अभ्माव आणण ध्मान मावाठी भॊहदयाजलऱ आरेरे शोते. त्माॊना मा तरुण मोगमाफद्दर भाहशती
शभऱारी आणण स्जसावेने ते ळोधीत आरे. त्मालेऱी यभण माॊचे ध्मान दऩ
ु ायच्मा वूमागलय रागरे शोते.
फकत्मेक ताव एकटक अवे ध्मान ऩाशून ते चक्रालून गेरे.

थोड्मा लेऱाने लेऱाने अनेक हदलवाॊचे न वुटरेरे अध्मात्भ भागागतरे प्रश्न त्माॊनी वलचायरे, आणण वयऱ

स्लच्छ उत्तयाॊनी ळास्त्री वुखालरे. त्माॊनी वयऱ दॊ डलत घातरा. आऩल्मा अनुमामाॊना शे वाधेवुधे मोगी नवून
भशऴॉ आशे त, अवे वाॊगगतरे. तें व्शाऩावून तीच त्माॊची ओऱख ठयरी.

काॊशी अनुमामाॊनी राकडी फॊगल्माचा तनलाया तमाय केरा. काॊशी हदलवाॊनी बालाच्मा भत्ृ मुनॊतय त्माॊची आई
त्माॊचेऩाळी याशण्माव आरी. ती वशा लऴे तेथे शोती.

भशऴॉचा रौफकक हदलवेंहदलव अगधकागधक लाढू रागरा. फॊगल्माचा आकायशी लाढू रागरा. भशऴॉनी ऩैवे
कधीच स्स्लकायरे नाशीत. त्माॊच्माकडे काॊशी बेट लस्तू आल्मा, तय ते लाटून दे त.

एकदा काॊशी चोय भशऴॉच्मा शॉर भध्मे शळयरे. त्माॊना लाटरे बयऩूय काॊशी शभऱे रॊ. ऩण नोकयावाठी ठे लरेल्मा
थोड्मा रुऩमाॊखेयीज शाती काशी रागरॊ नाशी. तनयाळ शोऊन त्माॊनी भशऴॉना चोऩ हदरा. ते ऩयत तनघारे
तें व्शा भशऴॉनी त्माॊना जेऊन जा, म्शणन
ू वाॊगगतरे. त्माॊच्मा भनाॊत काशीच ततयस्काय ल याग नव्शता.
काॊशी हदलवात ते चोय दव
ु यीकडे चोयी कयताॊना ऩकडरे गेरे, आणण शळषाशी झारी.
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*
भशऴॉची कीतॉ लाढत गेरी. ते वशवा भौनात अवतॊ. ऩण त्माॊच्मा नुवत्मा प्रेभऱ ऩाशण्माने व्माधीग्रस्त फये
शोतॊ. फकत्मेकाॊच्मा वभस्मा त्माॊच्मा नजये च्मा स्ऩळागने दयू शोतॊ. त्माॊच्मा वास्न्नध्मात भौनातून प्रश्नाॊची
उत्तये शभऱत.

त्माॊच्मा वाधनेत पक्त एकाच प्रश्नाचा खोरलय ळोध घ्मामचा, ‘भी कोण ‘ शा शाडाभावाचा दे श ,यक्त, भन,

वलचाय, लत्ृ ती? वाये लजा शोतॊ, तनखऱ चैतन्म अस्स्तत्लाची जाण शे च भाझे अवलनाळी वदानॊदी स्ल रऩ आशे
शे प्रत्मष अनुबलामरा शलॊ. नुवतॊ फौवद्धक ऩातऱीलय नव्शे तय अनुबूतीच्मा दे शातीत अलस्थेत. शा ळोध
घेताॊना कोणताशी ऩूलग्र
ग श भनी धयामचा नाशी. अभुकच अनुबूती मेईर, अवॊ गश
ृ ीत धयामचॊ नाशी अवॊ
भशऴॉचॊ वाॊगणॊ अवे. म्शणन
ू च त्माॊनी वाधनेची अळी वलशळष्ट प्रणारी आखरी नाशी.

त्मा प्रश्नाचा ऩाठऩुयाला कयीत यशा. खोर दयू लय अॊतयी त्माचॊ उत्तय आशे . अॊतयी आऩल्मा व्मस्क्तभत्लाची

ऩयु ती तऩावणी कयीत यशा. भी शा वलचाय कोठून उगभ ऩालतो त्माच्मा फड
ु ाळी जा. एक हदलव शे तऩावाचॊ
चक्र भॊद शोईर. वलचाय ळभतीर. आॊतरा आलाज एकदभ जागा शोऊन, त्मा प्रश्नाचॊ उत्तय स्ल च्मा
अनुबूतीत दे ईर. त्मा अॊतसागनाचा भागोला घ्मा. तत्ल आणण भी मात अद्लैत अनुबूत शोईर.
ऩाठ १७ ला वलवयरेल्मा वत्माचे वंकरीत रेखन

एक हदलव कुणी अतत प्रशवद्ध व्मक्ती भशऴॉना बेटामरा आरी. भशऴॉच्मा अगदी जलऱ फवरे. ते कृष्णलणॉ,
ऩण चेशया उजऱ शोता. ते काॊशीच फोररे नाशीत. ऩण भशऴॉनी त्माॊचे शॊ वून स्लागत केरे. भाझ्मालय त्माॊची
चाॊगरीच छाऩ ऩडरी. भरा जणु ते फुद्धाची भूतॉ लाटरे. त्माॊच्मा चेशऱ्मालय नीयल ळाॊती वलरवत शोती.
त्माॊच्माळी भाझी नजयानजय झारी, त्मालेऱी त्माॊनी फयाच लेऱ दृष्टी तळीच ठे लरी. ळेलटी भीच नजय
लऱलरी. दऩ
ु ायऩमांत ते एक ळब्दशी फोररे नाशीत.
भाझा त्माॊच्माळी वॊऩकग झारा तो दव
ु ऱ्मा हदलळी, तेशी अगदी अनऩेक्षषतऩणे ! भी शॉर भधून भाझ्मा

तनलावात चशा फनवलण्मावाठी गेरो, दाय उघडून उॊ फयठ्मालय शोतो, तोच भाझ्माऩावून थोड्माच अॊतयालय
काॊशीतयी पुऽस्व पुऽऽस्व कयीत जाताॊना बावरे. अॊधायात नीट हदवेना. फशुदा वऩग अवाला. भी बमाने
जागीच गथजरो. काम कयाले काॊशीच वुचेना. भत्ृ मू जणु अगदी काॊशी ऩालरालय मेऊन थफकरा शोता.

भाझ्मा नवा ताठयल्मा. जयी बम आणण ततटकाया दोन्शीॊनी हृदम व्माऩरे ऩण अॊधक
ु प्रकाळातशी भाझे डोऱे

त्मा अतत दे खण्मा डौरदाय उबायल्मा पण्माने वुखालरे. भाझे रष त्मालय ऩक्के णखऱरे. तो उभदा प्राणीशी
भाझ्मा नजये रा नजय शबडलन
ू शोता.

भी कवाफवा नीट बानालय आरो. आणण काठी ळोधण्मावाठी भागे फपयरो. भागे ते कारचे तेजस्ली ऩुरुऴ
हदवरे. त्माॊचा रुफाफदाय चेशया आणण वलरषण तेजस्ली डोऱे हदवताच, भी जया ळाॊत झारो. ते भाझ्मा
कुटीत आरे. षणाॊत वाऱ्मा स्स्थतीचा आढाला घेतरा, आणण प्रलेळ कयण्मावाठी त्माॊनी आॊत ऩाऊर

टाकणाय तोंच भी जोयात ओयडून त्माॊना वालध केरे. भी ऩन्
ु शा फेचैन झारो. कायण ते तन्ळस्त्र शोते. त्माॊनी
त्माॊचे दोन्शी शात त्मा वऩागच्मा दोन्शी फाजूरा धयरे.
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वऩागची लऱलऱती जीब चाॊगरीच ऩढ
ु े भागे शोऊ रागरी. तेलढ्मात भाझ्मा ओयडण्माने आणखी दोन जण
तेथे धालत आरे. तोलय ते अनाशूत गश
ृ स्थ वऩागच्मा अगदी जलऱ ऩोचरे शोते. त्मा वऩागने त्माचा पणा
त्माॊच्मा ऩामाकडे झुकवलरा शोता. ळेऩटी शरकेच शरलू रागरा शोता.

ते दोघे जण मेण्माची चाशूर रागरी, तवे वऩग शरकेच खोरीफाशे य तनघून गेरा. आरेरा एक जण, जो
गाॊलातीर दक
ु ानदाय शोता, म्शणारा शा जलान नाग शोता. तो त्माचा आदयबाल व्मक्त कयण्मावाठी भशऴींचे
दळगनारा आणण त्माॊच्माळी फोरामरा फऱ्माचदा मेतो.

आऩल्मा ऩाशुण्माने तनबगमऩणे ऩरयस्स्थती शाताऱरी माचे भरा कौतुक लाटरे. भी
तवे म्शणताच, तो दक
ु ानदाय म्शणारा, तो मोगी याभय्मा आशे . पाय ऩोचरेरा
शवद्ध आशे . गेरे दशा लऴाांऩावून, भशऴींचा तो प्रगत शळष्म आशे .

भरा त्माॊचे वलऴमी एलढे च वभजरे की, त्माॊचे फोरणे जलऱ जलऱ नवतेच,

कुणाळीशी ते शभवऱत नाशीत. एका डोशाजलऱ त्माॊनी दगड गोट्माॊनी फनवलरेल्मा
रशानळा घयात ते याशतात.

भी त्माॊच्मा तनलवाऩाळी गेरो, ते ऩाण्माचे वऩतऱे चे बाॊडे घेऊन चाररे शोते. भी
मोगी याभय्मा

वलनॊती केल्मालरन त्माॊनी पोटो काढू द्मामरा नकाय हदरा नाशी.

याभय्मा चाऱीळीचे आवऩाव अवालेत. नेल्रोय स्जल्ह्मात त्माॊची फयीच प्रॉऩटॊ आशे . त्माॊचा ऩरयलाय आणण

प्रॉऩटॊ मातून त्माॊनी अॊग काढून घेऊन, मोगावाठी फशुताॊळी लेऱ काढतात. अळा तऱ्शे ने त्माॊनी ऩुयता वॊन्माव
घेतरेरा नव्शता. तेथे त्माॊचा भोठा शळष्म ऩरयलाय आशे . लऴागतून २-३ भहशने ते भशऴींना बेटामरा नेशभी
मेतात. तरुणऩणाॊत मोगावाठी कुणा उत्तभ गुरच्मा ळोधात, दक्षषण बायताची पाय भोठी वपय त्माॊनी

केरेरी आशे . त्माॊनी लेगलेगळ्मा २-३ जाणकायाॊकडून शळकून काॊशी ळक्ती शभऱवलल्मा आशे त. श्लवन तनमॊत्रण
आणण ध्मान माॊत त्माॊची छान गती आशे . त्माॊची प्रगती सानाजगन दे णाऱ्माॊऩेषाशी ऩुढे गेरी आशे .

आभची फोरणी वॊऩत आरी. भी ळेलटी त्मा जलान नागाफद्दर वलचायणा केरी. ते उत्तयरे, बीतत लाटाले अवे
जगाॊत भाझ्मावाठी काॊशीच नाशी. भी भनात द्लेऴ ला ततयस्काय न धयता उरट भनी प्रेभबालना धरन
त्माचेकडे गेरो. आणण भग वाये वोऩे झारे.
आभची चाॊगल्माऩैकी अफोर अतूट भैत्री जभरी. एके हदलळी भाझ्मा डोक्मालय शात ठे ऊन त्माने भरा

आळीलागद हदरे. आणण तेरगूतीर काशी ऩेस्न्वरीने शरहशरेल्मा नोटव ् हदल्मा. भी त्माचे बाऴाॊतय कयवलरे.
वलळेऴ म्शणजे, अगदी कभी वॊबाऴण अवताशी भरा याभय्मा फद्दर पाय जलऱीक लाटू रागरी.

भाझ्मा एक धक्कादामक गोष्ट रषात आरी की, आता भाझेजलऱच्मा उयरेल्मा ऩैळात बागणे ळक्म नाशी
आणण रलकयच भी गाळा गॊड
ु ाऱणे उत्तभ. भी वलचायाॊत अवता, अचानक एके हदलळी भाझ्मा खोरीच्मा
दयलाज्मालय थाऩ ऐकरी. आश्चमग म्शणजे याभय्मा वभोय.

भी भोडक्मा तोडक्मा दे शफोरीने भाझी अडचण वलऴद केरी. त्माने भरा फाशे य फोरालरे. दऩ
ु ाय चाॊगरीच
ताऩरी शोती,. आम्शी फये च दयू गेरो. एका हठकाणी आम्शी थाॊफरो. याभय्मा खोर ध्मानात गेरा. त्मा
ध्मानकारात भाझ्मा अॊतयॊ गी दै ली कतत्ग ृ ल ळक्तीची तनस्श्चती जाणलरी.
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उद्माचा वलचाय कयणे पोर आशे , कायण उद्माची आॊखणी उच्च ळक्ती कयीत अवते. आऩण काऱजी करन
त्मा दै ली ळक्तीलय अवलश्लाव दाखवलतो. मा वलचायाॊनी भन शरके झारे. दै ली ळक्ती अॊतयी आरढ झारी.
याभय्माने शरकेच भाझ्मा खाॊद्मारा स्ऩळग केरा उठण्माची खण
ू केरी.
शाती शात धरन आम्शी यात्रीच्मा काऱोखाॊत चारू रागरो. इतय लेऱी भाझ्मा भनात नको त्मा ळॊका, बम
उद्भलरे अवते, ऩण आता भी तन्ळॊक शोतो.

जॊगरी जनालये लाटे त हदवत शोती. अगदी जलऱून जात शोती. एका जागी नागोफा लेटोळ्मात फवरे शोते.

कुठे भोठारा वलॊचू नाॊगी उॊ चालत फपयत शोता. याभय्माच्मा वशलावात भरा बम नव्शते. त्माच्मा अस्स्तत्लाचे
कलच भाझे यषण कयीत शोते.
*
मा दक्षषण बायताच्मा एका कोऩऱ्मात दयू मा दै ली अस्स्तत्लाच्मा जलऱ भरा कुठल्माळा भशा ळक्तीने खेचून
आणरे शोते. मा भशा भानलाच्मा वत्वॊगात मेणे शी दै ली कृऩाच म्शणाली. त्माॊच्मा वशलावाने अभल्
ु म सान
राबत शोते. ऐहशक फॊधने शळगथर शोत शोती. इतके वाधे आणण उदात्त जीलन, ऩण दै ली भशाळक्तीचा
गचयॊ तन खस्जना. त्माॊच्मा वाधनेचा भागग एकच. तो म्शणजे कऱकऱीने अॊतयीचा ळोध.
आता तनयोऩाची लेऱ जलऱ मेत चारी शोती. एका वामॊकाऱी भी ध्मानारा फवरो.भाझ्मा डोळ्मावभोय
फवरेल्मा भशऴींची भूतॉ तयॊ गरी. आता भूतॉचा आकाय वलयऱ शोत जाणलरे, ते केलऱ त्माॊचे अस्स्तत्ल.
त्मा यात्री अॊतमागत्रा वरु
ु अवता, वलचाय वलयरे. लेगळ्मा अस्स्तत्लाची ऐहशक ओऱख ऩव
ु री गेरी. दे श शे

वाधन आशे , भी नव्शे ! अवे स्ऩष्ट जाणलरे. भाझे चातुमग आणण भीऩण माऩावून अगदी लेगऱे शोऊन
तनव्लऱ तनखऱ अस्स्तत्ल अनब
ु त
ू झारे.

शा स्ल चा ळोध जणु कोरॊफवच्मा ळोधावायखा शोता. भशऴॉ वलचाय फॊद कयामरा नव्शे ; तय त्माॊचे

उगभस्थान ळोधामरा वाॊगत. आऩल्मा खऱ्मा अस्स्तत्लाची अनुबूती शोताच, वलचाय नष्ट शोतात, शे भी
प्रत्मष अनुबलरे. वॊऩूणग ळयणागतीने अफक्रमाळीरता वशजी राबरी शोती. दे शाची कामे भी पक्त
वाषीबालाने ऩशात शोतो. आता काऱाचा प्रलाश स्स्थयालरा शोता.

शरकेच दे शाचे लेगऱे ऩण स्ऩष्ट जाणलरे. जगाच्मा व्मलशायातन
ू भी भक्
ु त झारो शोतो. त्मा चैतन्मातन
ू
तनघणाऱ्मा रशयी जे कयामचे ते कयीत शोत्मा. भाझा त्माळी वॊफॊध नव्शता.

त्मा हदव्म अनुबूतीतून भी ऩयतरो. ऩण तो ऩूलॉचा ऩॉर नव्शता. त्मा दै ली आळीलागदाने धन्मता ऩालरेरे

भाझे अस्स्तत्ल दे शातीत शोते. ऩूणग भुक्त. तनयाश्रम ! वलगत्र भाझे अस्स्तत्ल भरा अनुबूत शोत शोते. प्रेभाचा
खया अथग उभगताच वभबाल वशजबाल झारा.ळब्दाॊत ती अनब
ु त
ू ी भी कळी उतयलू ?ते अनब
ु लता मेतॊ,
व्मक्त कयता मेत नाशी.
*
वलस्भत
ृ वत्माचे वंकरन
भानलाचे हदव्म नाते अवरेल्मा हदव्म अस्स्तत्लाने त्मारा त्माच्मा आईऩेषाशी जास्त अॊगालय ऩाजरे आशे .
जेंव्शा त्माच्मा भनी प्रकाळ ऩवये र, तें व्शा त्मारा नक्की उभगेर की;
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त्माच्माच स्लत्च्मा बूतकाऱात पाय ऩूलॉ त्माने दै ली उदात्तता भस्तकी फाॊधून अत्मुच्च तनष्ठे ची

ळऩथ लाहशरी शोती. आणण ईश्लयाफयोफय तो चाररा शोता. जय आज शे कामगभगन जग त्माचेकडून

काॊशी उद्दाभ भागणी अगधकायलाणीने कयीत अवेर, आणण तो त्माची ऩरयऩूतॉ कयण्मावाठी धडऩडत
अवेर तय ज्माॊना घेतरेल्मा ळऩथेचा वलवय ऩडरेरा नाशी, अवे कुणी मोगम लेऱ आल्मालय त्मारा
तनस्श्चत आठलण करन दे तीर.


मा न वॊऩणाऱ्मा बौततक ळमगतीतीर एक बागीदाय म्शणून एक गोष्ट तनस्श्चत आशे की, त्माने

त्माच्मा भूऱ वत्म स्लरऩाकडे जलऱ जलऱ ऩुयती डोऱे झाॊक केरी आशे . ऩण त्माने त्माच्मा अॊगबूत
तेजस्ली बव्मतेचा थोडाच वलनाळ शोतो ? अगय त्माॊत थोडीच काॊशी कभतयता मेते?

इॊहद्रमाॊच्मा आशायी जाऊन तो बरे तनहद्रस्त झारा अवेर; आणण त्मारा माची ऩुयती वलस्भत
ृ ी ऩडरी
अवेर, ऩण एक हदलव त्मारा त्मा हदव्मतेचा शात राॊफ शोऊन जेंव्शा स्ऩळग शोईर, तें व्शा त्मारा
तनस्श्चत वाये आठलून आऩल्मा आत्म्माची खयी ओऱख ऩटे र आणण वत्म स्लरऩानुवाय त्माचे
आचयण शोईर


दै ली भूल्माॊचा वलवय ऩडल्माने, भानल जीलनात माॊचे अनुवयण वलवयरा आशे . म्शणून तो

वल्मावाठी दव
ु ऱ्माच्माकडे जातो. त्माच्मा अॊतयी लवणाऱ्मा दै ली हदव्मतेची अध्मास्त्भक अगधकायी

खात्रीरामक ळक्ती तन्ळॊक अवताॊना अवे कयण्माची काम आलश्मकता? आकरन शोण्माव कठीण
अवणाया [स्स्पॊक्व] बौततक ऩवाऱ्मात गुॊतत नाशी. त्माचे तनश्चमी तनबगम एकटक रष ऩूणत
ग मा
अॊतयॊ गी अवते. त्माच्मा भुखालयरे शास्म शे आत्भसानी अवण्माचे तनदे ळक अवते.


जो अॊतयी ऩाशतो, आणण त्मारा केलऱ अवभाधान, षणबॊगुयतेचा खेद, अॊध्काय आणण बम शे च
दाटरेरे हदवते, त्माने उऩशावाने त्मा वलधात्माचे भाझ्माकडे दर
ग काॊ? अळी उऩशावगबग ळॊका
ु ष
फाऱगून ओठ भुडऩण्माची काम आलश्मकता ?

त्माने लस्तुत् दीघगकाऱ, खोर; अगधक दीघगकाऱ, खोर अॊतयी डोकालून ऩाहशरे ऩाहशजे. अगदी

तोलय, जोलय त्मारा भॊद झुऱूक आल्माच्मा अस्ऩष्ट अळा खुणा जाणलत नाशीत. अथागत मावाठी
हृदम ळाॊत व्शामरा शले. त्मा अनुबूतीकडे काऱजीऩूलक
ग अलधान हदरे ऩाहशजे. कायण तेच उच्च

वलचाय तनशभगती करन वलशयणाऱ्मा दे लदत
ू ाॊच्मा वायखे भनाच्मा ऩरीकडे जाऊन जीलनारा उन्नत

कयीर. ऩुढे माच अॊतयी रऩरेल्मा गूढ आणण दफ
ु ोध अवरेल्मा त्माचेच अनाहद अस्स्तत्ल अवरेल्मा
हदव्म ळक्ती आॊतरा आलाज जागत
ृ शोण्माची ऩूलगग चन्शे दाखलतीर.


प्रत्मेक भानली जन्भात दै ली अवलष्काय नलनलीन प्रकाये प्रकटत अवतो. ऩण भाणूव जय त्माकडे
दर
ग कयीर, तय खडकाऱ जागेलय फीज टाकल्मावायखे ईश्लयीम प्रकटीकयण लामा जाते. अळा
ु ष

दै ली जाणीलेचा आवलष्काय तनयऩलाद वलागत शोत अवतो. भाणूव जय त्माकडे दर
ग कयीर, तय
ु ष

ईश्लय काम कयणाय? भाणूव लयलय मा गुढाची उकर कयामचा दे खाला कयतो. ऩण तवे कयताॊना
त्माची अशॊ भन्मता कामभ अवते. जीलनाचा खया अथग गलवणे दयू च याशते.

प्रत्मेक ऩषी जेव्शाॊ फुॊध्माऩावून लय आरेल्मा पाॊदीलय वलवालतो; प्रत्मेक फाऱ जेंव्शा आईच्मा
प्रेभऱ शाताची ऩकड वोडीत नाशी, त्मातूनच मा गुढाची उकर झाल्माचे वभाधान त्माच्मा
तनयागव चेशऱ्मालय वलरवत अवते.

अये भाणवा, ज्माभुऱे मा जीलनाचा राब झारा, ते आत्भतत्ल तुझ्मा अती दयू चा वलचाय
कयण्माऩेषा अगदी जलऱ आणण हदव्म तवेच उदात्त आशे . तुरा खऱ्मा उऩकायक अळा त्मा
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हृदमातून तनघणाऱ्मा वूक्षभ अॊत्प्रेयणेच्मा आदे ळाॊलय ऩूणग श्रद्धा ठे ऊन तवे आचयण कय. त्माॊतच
तुझे कल्माण आशे .


जो भाणूव अळा पोर स्लप्नाच्मा धुॊदीत याशतो की, तो फेबान आकाॊषा त्मारा नाचवलतीर

तवेच तो नाचेर आणण तयी आऩणालय वुख द्ु खाचा फोजा ऩडू नमे. अवा वलचाय कयीर तय, तो
शे वलवयतो की, केल्मा कभागचा ऩुयता हशळेफ जीलनकाऱात दे णे, त्मारा क्रभप्राप्तच आशे .

जो आऩल्मावाठी अगय इतयाॊवाठी काॊशी ऩाऩाचयण कयीर तो आऩल्मा दद
ु ै लाची आॊखणी आधीच
करन ठे लीत अवतो.


जो आऩल्मा ऩाऩाचयणाॊना इतयाॊऩावून रऩवलण्माच्मा रटऩटी कयतो, त्मारा शे ठाऊक नवते की,
तो वलग वाषी बगलॊताऩावून ते कवे रऩलू ळकेर? मा जगाच्मा दगडी शबॊतीतीर न्मामारमाॊतून

जयी तो तनदोऴ वुटरा, तयी ईश्लयीम न्माम त्मारा मोगम लेऱी ठयल्मा प्रभाणाने पटकाये हदल्मा
शळलाम कवा याशीर?

भात्र ईश्लयीम न्मामदानाची ऩद्धती आणण कृती अदृश्म अवल्माने, तो गापीर याशतो. मा
जगातीर वलधीवलधानाॊच्मा जाळ्मातून जो रटऩटी करन वुटतो, त्माने शे ऩक्के ध्मानी ठे लाले

की, बगलॊताच्मा न्मामदान प्रफक्रमेतून तो वुटू ळकणाय नाशी. तवेशी, ऩश्चात्ताऩाने रागरेरी
फोचणी, भनात खोरलय लाटत अवरेरी खॊत आणण आऩल्मा अषम्म कृतीची अॊतयीची जाणील

त्मारा वुमोगम शळषा दे तच अवते. त्माद्लाया तो आऩल्मारा वॊकटाच्मा गतेत दय षणी स्लत्रा
ढकरीत अवतोच.


जे द्ु खाच्मा कडलट ऩाण्माॊत डुफ
ॊ रेरे आशे त, अश्रूॊच्मा धुयकट वालरीत ज्माॊच्मा जीलनाचा
कारखॊड व्मतीत झारा आशे , अळाॊची तनळब्द प्रकटीकयणातून तनत्म व्मक्त शोणाये जीलनाचे खये
वत्म उभगण्माची फऱ्माऩैकी तमायी झारी आशे . ज्माॊना दव
ु ये काॊशीच शाती रागू ळकरे नाशी,
त्माॊना ळोकाची अतनत्मता उभगून शॊ वऱ्मा बवलष्माचा नक्कीच राब शोईर.

वौख्माच्मा हदलवातीर चभकधभकीने जे पवरे गेरे नाशीत, ते अॊध्कायाच्मा कारखॊडारा वशजी
वाभोये जाऊ ळकतीर.

वलनम्र वुखाची उबी आणण त्रावाचे हदलव अवरेरी आडली लीण नाशी, अवे आमुष्म कुणाच्माशी
लाट्मारा कदावऩ मेत नाशी.

म्शणून कुणीशी बयजयी वन्भानाची लस्त्रे घारून ताठ्माने जणु शलेत चारणे, दै लारा भॊजूय नाशी.
जो अळा उद्दाभऩणे लागतो, तो जन्भ- भयणाच्मा मेयझाया कयण्माची जोखीभ स्लत्लय ओढलून
घेत अवतो. वलनमळीरता शे एकच लस्त्र अदृश्म दे लाॊच्मा वभोय वुमोगम अवते. अनेक लऴाांचे
वाॊचरेरे तेच तय काढू ळकतात.

वाऱ्मा, वाऱ्मा गोष्टीचे बागम चक्राकाय फपयत अवते. जे वलचाय कयीत नाशीत, त्माॊना मा

लास्तलाची कदाऩी जाण नवते. वुमभ
ग ारेत फपयणाऱ्मा ग्रशाॊच्मा कषेत वुद्धा कधी वुमन
ग ायामणाचे
अगदी जलऱ, तय कधी अती दयू अवे कारखॊड मेत अवतातच. तद्लत जीलनात आणण

भाणवाच्मा बागमाॊत, वुफत्तेचा भशाऩूय आल्मालय ऩुढे कॊगार उऩावभायीची ओशोटी मेऊ ळकते.

ळयीय प्रकृती शी चॊचर ऩाशुण्मावायखी अवते. प्रेभाची लस्ती भध्मेच ऩुन्शा मेण्माचे तनयोऩ दे त
अचानक उठून जाते. ऩण एक गोष्ट तनस्श्चत की, दीघगकारीन फोचऱ्मा द्ु खाची क्रेळदामक यात्र
वॊऩते, तें व्शाॊ, नव्मा उभरत्मा जाणीलेरा घेऊन उऴ्काराचा भॊद प्रकाळ क्षषतीजालय वुखालू
रागतो.
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मा वगळ्मा गोष्टीॊऩावून धडा घ्मामचा तो शाच की, लतगभानात जयी द्ु खात वलयॊ गुऱा ळोधणे
कठीण जात अवेर आणण तनयाळा ऩदयी ऩडत अवेर फकॊ ला ऩदोऩदी क्रेळाॊचा ववेशभया रागरा

अवेर तयी, मा वाऱ्माॊचे ऩरयलतगन, एक हदलव कधीच वुगाला न रागरेल्मा आणण कधीच राब
न झारेल्मा ळाश्लत तनलावात शोणाय शे अगदी तनस्श्चत !

जगाॊत कुणीशी भाणूव इतका वुदैली कदाऩी नवतो की, ज्मारा मा दोन्शी गोष्टीॊची शळकलणी
घेणाया ऩावून वुटका शभऱण्माची दे लाकडून अनुभती शभऱे र.


जोलय उदात्ततेचे हदव्म ऩॊख आऩल्मारा झाॊकीत नाशीत, तोलय भाणवारा वुयक्षषत लाटणे

ळक्मच नाशी. नलदृष्टीचा प्रकाळ जोलय अनुबूत शोत नाशी तोलय, त्माचे वाये कोणतेशी उत्तभ
ळोध त्माच्मा भागागतरे खयाफ अडथऱे च ठयतीर. जेलढा भाणूव बौततकतेत अडकत जाईर,

तेलढ्मा त्माच्मा बोलती फॊधनाच्मा गाॊठी लाढतच जातीर. भाणूव बूतकाऱाच्मा गुॊत्मात अवा

अडकरा आशे की, तो गुॊता वुटणे ळक्म नाशी. अॊतयीच्मा दै ली अस्स्तत्लाळी तो तनगडीत याहशरा
तय तो वदै ल न डगभगता तनबगम याशीर. शे लास्तल त्माने नीट जाणून आऩल्मा वाऱ्मा

काऱज्मा, गचॊता, प्रश्न दै ली अस्स्तत्लालय वोऩलाव्मा म्शणजे त्मारा नेशभी वुमोगम भागग हदवत
याशीर. अवे केरे तय त्मारा उदात्त ळाॊती राबून तनबगम वन्भान्म भत्ृ मू मेईर.


ज्मा बागमलॊतारा आऩरे खये हदव्म अस्स्तल अनुबूत झारे आशे , त्मारा कधीशी कुणाचाशी द्लेऴ
लाटणाय नाशी. द्लेऴा इतके भोठे ऩाऩ कोणतेशी नाशी.
ज्मा जशभनीच्मा भारकी शक्कावाठी यक्ताचे शळॊतोडे उडारे आशे त, त्माशून द्ु खदामक शभऱकत
दव
ु यी कोणतीशी नाशी. अळा शभऱकतीच्मा राबाने उरट वऩछे शाटच शोणाय.
आऩरे काभ कुणाच्माशी दृष्टी आड झारे आशे , अळा भ्रभाॊत कधीच याशू नमे. वलगत्र बगलॊताची
नजय आऩल्मा प्रत्मेक कभागलय अवते.



शे कण्शणायॊ जग वलगत्र मा न त्मा कायणाने ळोकात फुडारेरॊ अवतॊ. खये तय नीयल वुखद ळाॊती

वलाांवाठी पक्त एक शात अॊतयालय अवते. द्ु खाने गाॊजरेरी आणण ळॊकाॊनी घेयरेरी, थकरेरी
भाणवॊ भोठ्मा प्रकाळाचा स्रोत अगदी जलऱ अवताॊनाशी, घोय अॊधायातून दोन्शी शाताॊनी
चाॊचऩडत जीलनाचा भागग कवाफवा क्रशभत अवतात.

मा जगातून द्लेऴाची बालना कामभची नष्ट व्शामरा, भाणवाने आऩल्मा वॊऩकागत आरेल्मा

व्मक्तीतीत्र वाभान्म प्रकाळात हदवणाऱ्मा चेशऱ्माऩरीकडे अवणाऱ्मा वुप्त दै ली ळक्ती ऩशामरा
शळकरे ऩाहशजे. एकाच दै ली अस्स्तत्लाचे वलवलध रऩातीर प्रगटीकयण अळी वलाांफद्दरची ओऱख
झाल्मालय द्लेऴाची जागा आदय घेईर. वाये दे लाच्मा एकाच ऩरयलायातीर वदस्म अवल्माची
बालना हृदमात ऩक्की शोऊन, आऩुरकीच्मा प्रेभयज्जूॊनी आऩण फाॊधरे जाऊ.


तनवगागच्मा वलवलध कराकृतीतीर बव्मता आणण फशायदाय वौंदमग भाणवारा स्लत्ळीच वॊलाद
वाधामरा रालते. धभगगुरुची आऩल्मा रोकाॊना शळकवलण्माची भमागदा जेथे वॊऩरी, तेथून ऩुढचे
वलवयरेरे वॊदेळ, अॊतयी तेजाऱरेरे कराकाय जगारा दे त अवतात आणण आत्म्माच्मा वुचना
शभऱलून त्माशी व्मक्त कयीत अवतात.

ज्मालेऱी जग थकला आणतॊ. त्मालेऱी अनॊतातीर वौंदमग दळगनाने डोरामरा रालणाऱ्मा जागमा
झारेल्मा वलयऱ यम्म स्भत
ृ ी अॊतयीच्मा ऩवलत्रतेरा ळोधून, त्मारा उलगयीत जीलन मात्रेवाठी
उत्तेस्जत शोण्माची टाॊच भायतात.

थोडीळी ळाॊती, जयावे फऱ आणण प्रकाळाची अल्ऩळी ततयीऩ माॊच्मा ळोधात अवणाऱ्माॊना जेंव्शा

स्लत्च्मा खऱ्मा अस्स्तत्लाच्मा अनुबूतीचा स्ऩळग शोतो तें व्शा, त्मारा अभाऩ ळक्ती आणण वुमोगम
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नुकवान बयऩाईचा राब शोतो.

तत्लसानाच्मा बायाबय ऩुस्तकात डोके खुऩवून फकॊ ला प्राचीन शस्तशरणखताॊच्मा प्रती लाचून वुद्धा
माऩेषा जास्त काॊशीच शाती रागणाय नाशी. एकच वत्म. ते म्शणजे, आऩरे लास्तवलक
आत्भस्लरऩ शे च वलोच्च ऩयब्रह्भ आशे !

ऩूतत
ग ा शोऊ न ळकरेल्मा आकाॊषा कारप्रलाशात षीण शोत जातात. ऩण गचयॊ जील अस्स्तत्लाचा
राब, खये प्रेभ, आणण ऩयभानॊदाची तनस्श्चती माॊची ऩूतत
ग ा खात्रीने शोईर. कायण बवलष्मातीर
घटनाॊची वूचना दे णाऱ्मा अॊत्प्रेयणा माच तय अटऱ नळीफ घडवलतात.

ऩूलॉच्मा वॊत भशात्म्माॊनी आणण धभग भागगदळगकाॊनी वाॊगगतरेरे गशन वलचाय रषात घेऊन जग
भरीन कारखॊडात अळा प्रबाली नीतीळास्त्राच्मा अनुवयणारा कचयते. ऩयॊ तु जेंव्शा भाणवारा

आऩल्मा तेजस्ली अस्स्तत्लाची ओऱख ऩटते, तें व्शा, तो ऩूणत
ग मा तप्ृ त शोतो. वलचाय आणण
इच्छाॊच्मा ऩोटी दडरेल्मा गोष्टीत शोणाऱ्मा राबाची न झारेरी ऩूतत
ग ा त्माच्मा ऩामदऱी मेते.

ळाॊत वुस्स्थय भनाच्मा एकाॊतलावाॊत उद्भलणायी हदव्म दळगने हशब्रू आणण अयफ द्रष्ट्माॊच्मा ऩेषा
कभी ऩालन नवतात. मा वाऱ्मा ळोधाचा उद्देळ एकभेल दै ली भूरस्थान प्राप्तीवाठीच अवतो.
अळाच अॊतयीच्मा हदव्म उऴ्कारी फुद्धारा प्रकाळ जाणलरा आणण भानल भात्राॊवाठी तनलागण
गलवरे. वलाांच्मा ठामी प्रेभाचा लऴागल कयणाये शे सान भनी जागत
ृ व्शाले म्शणून तय मेळूचे
शळष्म त्माच्मा ऩामाळी करुणा बाकीत शोते.

जीलनाच्मा बौततक ळमगतीत, काऱाच्मा ओघात वुस्त लाटत अवणाऱ्मा मा वलग प्राचीन ळाश्लत
वत्माॊची बव्मता आणण तनभगरता कदाऩीशी कभी शोणाय नाशी. वलग काऱात मा गूढ
जीलनभूल्माॊची आठलण भानलारा भुक्तऩणे कयवलरी गेरी आशे .

माॊचे नुवते फौवद्धक स्तयालय सान शोऊन उऩमोग नाशी आणण त्माॊच्माफद्दर नुवते गौयलोद्गाय
काढण्मात धन्मता भानण्मातशी अथग नाशी, तय, हृदमाऩावून त्माॊच्मा आवलष्कायाॊचे अलतयण
जीलनात ऩदोऩदी शोणे आणण दै ली अस्स्तत्लाची आऩल्मात वभयवता शोणे आलश्मक आशे .
आऩल्मा वलचायाॊतून त्माॊचे तेजस्ली व्मक्तीकयण एकाद्मा ताऱ्मा बोलती फपयणाऱ्मा रघु
ग्रशावायखे तनत्म व्शामरा शले.
*

भी ऐहशकाच्मा लतऱ
ुग ात कुणा असात ळक्तीच्मा जोयाने ऩयतरो. भाझ्मा बोलतारच्मा ऩरयवयाची

भरा जाण आरी. भी भशऴींच्मा शॉरभध्मे शोतो. घड्माऱ भरा जेलणावाठी जामरा वाॊगत शोते.
एकदभ भाझ्मा डालीकडे कुणी अवल्माची जाणील झारी. ते ७५ लऴागचे तनलत्ृ त स्टे ळन भास्तय
शोते. त्माॊचे भाझ्माकडे एकटक रष शोते.

तम्
ु शी ध्मानालस्थेत जलऱजलऱ दोन ताव आशात, त्माॊनी वाॊगगतरे. त्माॊनी शॊ वन
ू भाझ्मा
आनॊदारा वशबाग हदरा.

भी काॊशी फोरू इस्च्छत शोतो. ऩण ळब्द उभटे ना. भाझी लाचा ळक्तीच जणु गेरी, अवे लाटरे.
जलऱजलऱ ऩॊधया शभतनटाॊनी ती ऩयत आरी.

भशऴॉ वाया लेऱ अगदी जलऱून तुभच्मालय रष ठे ऊन शोते. तुभच्मा वलचायाॊना तेच हदळा
दाखवलत शोते. स्टे ळन भास्तय म्शणारे.
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गढ
ू बायताचा ळोध {ऩॉर ब्रन्टनच्मा ऩस्
ु तकाचा वॊक्षषप्त अनल
ु ाद}
भशऴॉ शॉरभध्मे ऩयतरे. त्माॊच्मा ऩाठोऩाठ आरेल्माॊनी आऩाऩल्मा जागा घेतल्मा. आता

झोऩण्माआधीचे शे रघु वत्र शोते. भशऴीं आवनात फवरे त्माॊनी भाझ्मा दृष्टीरा दृष्टी शबडवलरी.
जेंव्शा भशऴॉच्मा जलऱच्मा हदव्माची लात कभी कयण्मात आरी, भरा भशऴॉच्मा तेजस्ली ळाॊत
डोळ्मातीर दै ली चभक वलळेऴत्लाने जाणलरी. जणु दोन झगभगते हदले तेजाने चभकत शोते.
वुयेख दयलऱत अवरेल्मा वुगॊधी लातालयणाॊत चाऱीव शभतनटे अळीच ळाॊत गेरी. भी काशी

फोररो नाशी. तेशी भौनात शोते. ळब्दाॊचा तेथे उऩमोगच नव्शता. आभची उबमताॊची ओऱख
ळब्दावलनाच ऩूणत्ग लाने झारी शोती.
*

दोन हदलव झारे ताऩ त्राव दे त शोता. ते लद्ध
ु ायी खोरीलय आरे.
ृ तनलत्ृ त स्टे ळन भास्तय दऩ

भरा म्शणारे, आता आऩल्मा तनयोऩाची लेऱ जलऱ आरी आशे . ऩयॊ तु तुभचे ऩयत मेणे तनस्श्चत
आशे . भीशी दज
ु ोया हदरा.

ते गेल्मालय भी फाशे य आरो. अरुणाचर ऩलगताचा ऩालन आयक्त लणॉ ऩरयवय डोळ्माॊना वुखालत
शोता. वॊध्माकाऱ झारी भी भशऴॉ वोडून वलाांचा तनयोऩ घेतरा. अध्मात्भाची तनळॊक प्राप्ती

झारी अवल्माने भन वभाधानाने तुडुफ
ॊ रे शोते. भशऴॉच्मा ऩालन आत्म्माने भरा घट्ट शभठीत
घेतरेरे शोते. ती शभठी कदाऩी न वुटणायी शोती.

तायकाॊनी चभचभत्मा आकाळात, आबाऱात चॊद्र चभकू रागरा. ळीतर चाॊदणे धयतीलय ऩवयरे

शोते. भी भशऴींच्माकडे ऩाशून तनघारो. भाझे शात उॊ चालरे. भशऴॉनी भाझेकडे ऩाशून स्स्भत शास्म
केरे. उजला शात फकॊ गचत उॊ चालत त्माॊनी ळुबेच्छा हदल्मा.
उॊ च ताम्रलणॉ भशऴींची तेजस्ली डोळ्माॊची दै ली नजय भाझ्मा वदै ल ऩाठीळी आशे . माची ऩूणग
तनस्श्चती शोती.

फैरगाडीत फवरो गाडीलानाने आलाज करन गाडी शाॊकरी. नीयल ळाॊतीचा बॊग कयीत गाडी भागग
क्रभू रागरी.
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