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एक क्षण 

 

“िलॅो, िले्पलाईन?” 

“येस. म ेआय िले्प य?ू मै आपको मदद कर सकती ह?ँ” 

“िो.” नुकतीच पाच हमहनटांपूवी आपल्या खुचीवर स्थानापन्न झालेली राणी ििँंसटे नीट 

कानाला लावत बोल ूलागली. फ्री िोण्याच्या आधीच कॉल सरुू झाल ेिोते. कॉल न घेण्याचा 

प्रश्नच नव्िता कारण जीवन मरणाचा प्रश्न िोता.  

“मी कािी हमहनटांतच मरणार आि.े मी स्वतः:ला मारून घेतेय. िा माझा अंहतम हनणणय आि.े 

मी फास तयार केला आि.े फक्त नवरा घराबािरे पिंण्याची वाट बघतेय. तो गेला की मी फास 

लावून घेईन.” 

“मॅिंम. आपण आधी बोलायचे का? तुम्िी मला फोन केला आि ेम्िणजे तुम्िाला मला कािीतरी 

सांगायचे असले. असा हनणणय घाईत घेऊ नका प्लीज. आपण त्याच्यावर मागण काढायचा प्रयत्न 

करूया.” 

“सगळे प्रयत्न संपलेत. आय लॉस्ट िोप. या सगळ्यातून सुटकेचा एकच मागण द्रदसतोय तो म्िणजे 

आत्मित्या. या जगातून नािीसे िोणे एवढेच माझ्या िातात आि.े आहण मी तेच करणार आि.े” 

“सगळ्यातून मागण हनघतात मॅिंम. आपण थोिंा धीर धरायला िवा. शेवटी जीवन ि े

जगण्यासाठी असते. आत्मित्येसाठी नािी.” 

“ि ेप्रवचन मला याक्षणी नको. गेली दिा वर्ष ेमी खूप सिन केल.े आता सिनशक्ती संपली आि.े” 

“एवढे घिंल ेतरी काय ि ेतरी सांगा ना मॅिंम. मन मोकळे केले तर बरे वाटेल. मग तुम्िी 

पाहिजे तो हनणणय घ्या. तुमचे नाविी सांहगतले नािीत अजून.” 

“पामेला हसन्िा.” 

“म्िणजे हबिारच्या आिात?” 
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“िो. मी धनबादची. हमस्टर आयएएस ऑद्रफसर आिते. मुंबई कॅिंरचे आिते. त्यांचे कुटंुब खूप 

आधीपासून इथ ेमुंबईत आलेय. ते पाटण्याचे. एवढा चांगला नवरा हमळाला म्िणून घरचे सगळे 

खूर्ष िोते. त्यांनी आयएएसचे सगळे पैस ेआमच्याकिूंन वसूल केले.” 

“म्िणजे हिंंा घेतला?” 

“आमच्याकिं ेतो सराणस घेतला जातो. जेवढा जास्त हशकललेा तेवढा हिंंा जास्त हमळतो. वाटल े

आयुष्य बनल.े भरपरू कॅश, सोने नाणे परत वर बोलेरो गािंी. आता त्याचंी वरकमाई तर भरपरू 

आि ेते वेगळेच.” 

“मग चांगलेच आि ेकी. तुम्िाला ते असे वरकमाईचे पैसे आणतात ते आविंत नािी?” 

“मला ह्या घरात “स”े कुठे आि?े माझे कोण ऐकते? मी असे िरामाचे 

पैसे नको म्िटल्याने ते गप्प रािणार आिते? मलाच िाकलून दतेील.” 

“मग ह्यावरून तुमचे वाद िोतात? ते अजूनिी पसैा मागतात?” 

“नािी तसे कािी नािी. पैसे िा प्रॉब्लेमच नािी. त्यांच्याकिं ेपाहिजे तेवढे पैस ेआिते. मी पण 

हशकलेली आि.े एमकॉम केल ेआि.े” 

“बापरे! वंिंरफुल. नोकरी करता?” 

“तोच तर प्रॉब्लेम आि.े” 

“म्िणजे?” 

“घरातून मला कुठे बािरेच जाऊ दते नािीत. नोकरी तर खूप दरू राहिली. मुंबईत लग्न िोऊन 

येताना द्रकती स्वप्न बहघतली िोती. इथे बायका हनभणयपणे द्रफरतात. नोकरी करतात. 

लोकलमध्य ेजागा हमळत नािी तेव्िा लोंबकळतिी जातात. खूप खंबीर असतात. नोकरी 

करूनिी घर सांभाळतात ह्या गोष्टीचे केवढे अप्रूप िोते. वाटायचे आपणिी तसेच करु या. 

आईविंीलांनीिी त्याच अपेक्षेने एवढे हशकवल.े त्यांना वाटायचे लग्न झाल्यावर आपल्या मुलीला 

पंख लाभतील. ती आभाळात उंच उिंले. त्यांना काय माहिती की मी इथ ेकैदते आि.े” समोरून 

एकदम हदंका फुटला. राणीसुद्धा कािी वेळ गप्पच बसली. 

“मॅिंम बोलायचे?” कािी वेळाने तीच बोलली.  

“मला इथे घरातून बािरे जाऊ द्रदले जात नािी. ि ेलोक एकदम कमणठ आिते. मी द्रदवसभर 

कैदते असल्याप्रमाणे इथे घरातच बसलेली असते. टीव्िी बघत. स्वयंपाकघरात. सासू 

सासयाांबरोबर. ते जण ूमाझ्या पाळतीवरच असतात. जणू माझी प्रत्येक िालचाल रटपत 

असतात.” 

“म्िणजे? नवरा एवढा हशकललेा आि ेना?” 

“तोिी तसाच आि.े आईविंीलांच्या ताटाखालचे मांजर आि.े मी त्यांना कधी सांगायला गेल ेतर 

माझ्यावरच ओरिंतात म्िणतात आई वहिंलांहवरुद्ध तक्रार करायची नािी. त्यांचे वय झाल े
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आि.े त्यांना मी दखुावणार नािी. त्यांनी एवढे कष्ट घेऊन मला आयएएस बनवले. ह्या घरात 

त्यांचाच शब्द फायनल असेल.” 

“मग त्यांच्याबरोबरिी बािरे जात नािी?” 

“नािी. फक्त साससूासरे कधी आजारी पिंले तर िंॉक्टरांकिं ेघेऊन जाते. मुलांना स्कूलबसला 

सोिंायलािी तेच जातात. दोघांनािी शक्य नसले तर मी तेवढीच खाली उतरते.” 

“ि ेअजबच आि?े” 

“आहण असेच गेल्या दिा वर्षाांपासून चालू आि.े त्यात खंिं पिंललेा नािी.” 

“पण कारण काय?” 

“त्यांची मुलगी घरातून पळून गेली. हतने मुसलमानाबरोबर लग्न केल ेतेव्िापासून त्यांनी मुलीशी 

संबंध तोिंले. ते माझ्या लग्नाआधी घिंल.े म्िणून माझ्यावर हनबांध आल.े ती मुलगी मला 

अधूनमधून फोन करत असते. पण माझ्या फोनवरिी ि ेलक्ष ठेवून असतात. घरच्या फोनला 

पॅरलल लाईन आि.े ते लगेच आतल्या खोलीतून उचलून ऐकतात. नवयाणला म्िटल ेमोबाईल 

घेऊन द ेतर तो म्िणतो तुला कशाला लागतो? त्यामुळे बािरेच्यांशी मोकळेपणाने बोलतािी 

येत नािी.” 

“मग आता कस ेबोलता आिात?” 

“मी त्यांच्या फोनचे कनेक्शन काढल ेआि.े त्या दोघांनािी ते कस ेलावायचे ि ेमाहिती नािी.” 

“तुम्िी कुठे आिात?” 

“माझ्या खोलीत. ते त्यांच्या खोलीत आिते. एव्िाना ि ेगेल ेअसतील. माझी मरणाची वेळ 

जवळ आलीय.” 

“तुमचा त्रास मला समजू शकतो. पण िी गोष्ट तुमच्या आईविंीलांना कळवली नािीत? ते 

ह्यामध्ये कािी मदत करू शकतील. ते तुमच्या नवयाणशी ककवा साससूासऱयांशी बोलून मागण 

काढतील. 

“त्यांना मी ि ेसांगण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी अंग झटकून टाकल.े तुझे प्रॉब्लेम तुला 

सोिंवायचे आिते म्िणाले. त्यांना हभती वाटत असेल की कुठे मलुगी परत येते. त्यांना वाटते 

माझ्यातच कािीतरी खोटं आि.े मला अगदी एकटं वाटते. आपण खूप बोललो.” 

“बोलत रािा मॅिंम. तुमच्यासाठी बोलणेच जरुरी आि.े” 

“त्याने माझे प्रश्न सुटणार आिते?” 

“माहिती नािी पण हबघिंणार तर नािीत. तुम्िाला मलुं द्रकती आिते?” 

“दोन. जुळे आिते.” 

“अरे वा! फारच छान. द्रकती वर्षाणची आिते?” 
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“सात. दसुरीमध्य ेआिते. अगदी सारखी द्रदसतात. एकदम धमाल येते. मलाच ते पटकन ओळखू 

येतात. साससूासऱयांना  ना तर ते िातोिात गंिंवतात. शाळेतिी मजा येते. दोघेिी मस्तीखोर 

आिते. त्यांचे माझ्यावर खूप प्रेम आि.े विंील तर त्यांच्या वाट्याला खूप क्वहचत येतात.” 

“तेच तर मी म्िणत िोते. तुम्िी आत्मित्या केल्यावर त्यांचे कोण बघणार?” 

“मी सगळ्यांची डचता कशासाठी करत बस?ू त्यांचे आजी आजोबा आिते. विंील आिते.” 

“ते रात्री कोणाजवळ झोपतात?” 

“अथाणतच माझ्याजवळ झोपायचे. िल्लीच त्यांना वेगळ्या खोलीत झोपवण्याचा प्रयोग करतो 

आिोत पण बयाणच वेळा तो फसतो. दोघे लबािं रात्रीतून उठतात आहण दरवाजा ठोठावतात. ि े

खूप वैतागतात. पण त्यांना घेण्याहशवाय पयाणयच नसतो.” 

“त्यांना वाढताना बघणे िा केवढा आनंद असेल नािी?” 

“िो तर. मलुांना चांगल्या ररतीने वाढवणे.त्यांच्यावर चांगले संस्कार करणे.एक चांगला माणूस 

तयार करण ेिी मोठी द्रक्रएरटहव्िटी आि ेि ेआई बनल्यावर लक्षात आले. त्यांचा रोज अभ्यास 

घ्यावा लागतो. सकाळी वेळेवर उठवण्यापासून ते शाळेत जाईपयांत वेळ कसा जातो ि ेसमजत 

नािी. दोघांचे वेगवेगळे िट्ट असतात. एकाला उपमा आविंतो तर दसुयाणला हशरा. दोन्िी 

फमाणइशी एकावेळी पूणां कराव्या लागतात. त्रास िोतो पण त्यातून आनंदिी हमळतो. परवा 

एकाच्या प्रगहतपुस्तकावर ररमाकण  हलहिला िोता, मनहमळाऊ, हलिंरशीप क्वाहलटी असललेा. 

सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालणारा. ते बघून एवढे छान वाटल ेकी हवचारायला नको. पण 

दसुयाणला असे कािी हलहिल ेनव्िते. त्याला हलहिले िोते वंिंरफुल अंिंरस्टँडिंग अबाउट 

सब्जेक्ट. तेिी केवढे मित्त्वाचे िोते. पण तरी तो रुसून बसला की पहिल्यासारख ेकॉमेंट्स त्याला 

का नािीत. मग समजाऊन सांगत बसावे लागल.े ते दोघे घरी असल ेकी त्यांच्यामधेच सगळा 

वेळ जातो.” 

“तुम्िाला आयुष्याकिूंन काय अपेक्षा आिते?” 

“हवशेर्ष कािी नािी. मी इतरांसारखी नोकरी करावी. मला मकु्ती िवी आि.े स्वातंत्र्य िवे आि.े 

मोकळा श्वास िवा आि.े मुलांची मी काळजी घेईनच. पण स्वतः:चे व्यहक्तमत्त्व िवे आि.े िा 

माझ्यासाठी तुरंुग आि.े” 

“मुलांमध्य ेतुम्िी आनंद का शोधत नािी?” 

“तो आिचे.” 

“त्यांना संध्याकाळी खाली खेळायला घेऊन जात जा. तेवढी परवानगी सासू सासरे दतेात का 

बघा. पाहिजे तर सुरुवातीला त्यांनािी घेऊन जा. बरे वाटेल. मोकळा श्वास घेता येईल. घरी 

एकटया असता.  कुठलािी छंद लावून घ्या.  टीव्िी बघण्यापेक्षा वाचन करा, हवणकाम करा, 

पेंटटग करा, कािी तरी गोष्टीमध्ये स्वतःचा जीव गुंतवा. मग िळूिळू एखाद्या क्लाससाठी बािरे 
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जायची परवानगी हमळते का ते बघा. सगळे लगेच मनासारख ेघिंणार नािी. पण आयुष्यात 

मनाहवरुद्ध खूप गोष्टी घिंत असतात. आपण त्याला धैयाणने तोंिं द्रदले पाहिजे. तुमच्या 

सासुसासऱयांचे वय झाल ेअसले. त्यांचे असे द्रकती आयुष्य असले? मग मलुांकिं ेकोण बघणार?” 

समोरून पामलेा हसन्िाला एकदम हदंका फुटला. 

“एवढे चांगलेपणाने बोलणारेिी कोणी कधी भेटल ेनव्िते. तुम्िी िंॉक्टर आिात? सायकॅरिस्ट?” 

“नािी. ह्या कॉल सेंटरमध्ये काउन्सेडलगचे काम करते.” 

“तुमचे वय काय?” 

“बावीस.” 

“बापरे! माझ्यापेक्षा बारा वर्षाांनी लिान आिात. तरी एवढी समजूत?” खरे म्िणजे मला 

मरायचे नव्िते पण समोर पयाणयच द्रदसत नव्िता.” 

“असे िोते मॅिंम. फाशीचा दोर कुठे आि?े” 

“सािंीचा दोर बनवला िोता. पंख्याला लटकवून घेणार िोते.” 

“त्याची परत सािंी करा. ती अंगावरच छान द्रदसले.” 

“मी तुम्िाला परत फोन करू शकते.” 

“जरूर मॅिंम. माझे कामच तुम्िाला मदत करण्याचे आि.े कधीिी वाईट हवचार मनात आला की 

समोर मुलांचा चेिरा आणा. त्यांची मस्ती, बाहलश िट्ट, रिंणे आठवा. सगळे नीट िोईल. पण 

मला फोन करत रािा.” 

“थँक्यू. पण तुमचे नाव काय?” 

“राणी.” 

“मला खूप बरे वाटत ेआि.े” 

“पॉहझरटव्ि डथककगला पयाणयच नसतो मॅिंम.” 

“मी फोन ठेवते. परत करेन. य ूबीकम माय फ़्रें िं.” 

“येस मॅिंम.” 

सुटकेचा हनःश्वास सोिंत राणीने फोन ठेवला तेवढ्यात परत फोन वाजला. 
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“गुिंमॉर्ननग सर.” पलीकिूंन पुरुर्ष िोता. 

“माय मॉर्ननग इज नॉट गुिं. आय ऍम अबाउट टू सुसाईिं.” 

“िोल्िं ऑन सर. आपण आधी बोलूया. तुमचे मन मोकळे करा. मनात कािीिी ठेवू नका. सगळी 

भिंास माझ्यावर काढा. पण आत्मित्येचा हवचार कािी क्षण बाजूला ठेवा. जगणे आहण 

मरण्यात एका क्षणाचे अतंर असत.े एकदा आपण मेलो की संपल.े परत या जगात येता येत 

नािी. एक चूक कायमची मिाग ठरू शकते. आयुष्यच संपते. त्याआधी शांतपणे हवचार करू.” 

“मी िा हवचार आज करत नािीय. कधीचा करतोय. शेवटी ह्या हनणणयाला आलो. मला समोर 

िंिें एिंं द्रदसतोय. मी गेले पाच वरे्ष खूप खटपट लटपट करतोय. सवण तिचेे प्रयत्न करून झाले. 

पण प्रत्येक गोष्टीमध्य ेअपयशच येतेय. माझाच माझ्यावर हवश्वास बसत नािी. एके काळी मी 

िात लावेन तेथ ेसोने व्िायचे. मी करोिंपती िोतो. मी सवण प्रोजेक्ट यशस्वी करायचो. पण 

आता द्रदवसच बदलले. कोणी तरी करणी केली असावी. ककवा सटवीचा फेरा असेल. मी या 

गोष्टींवर अहजबात हवश्वास ठेवायचो नािी. बायको म्िणाली बाबा-बुवा-मातांकिं ेजाऊया. 

त्र्यंबकेश्वरला जाऊन नागबळी दऊे. मी त्यापैकी कािीच मानले नािी. मी पक्का नाहस्तक िोतो. 

आता काय आि ेिचे मला समजत नािी.” 

“एवढे घिंल ेतरी काय सर? तुम्िी मला तुमचे नाविी सांहगतले नािी.” 

“त्याने काय फरक पिंतो? िा आपल्या समाजात भयंकर प्रकार आि.े आिंनाव हवचारायचे. 

त्यावरून जात ओळखायची. ओळखता आली नािी तर कुठल्या गावचे हवचारायचे. त्यावरून 

अंदाज घ्यायचा. त्यावरून तो आपल्या जवळचा का दरूचा ि ेठरवायचे. जातीवरून माणसाची 

पारख करायची. धमाणवरून आपला - तुपला ठरवायचे. मग माणसू मदतीच्या लायकीचा आि े

का नािी ठरवायचे. पूवी मिाराष्ट्रात समाजवादी िोते तेव्िा थोिंी तरी बरी अवस्था िोती. ते 

संपल ेआहण परुोगाहमत्विी संपल.े आता माणसांना फक्त वाटत रािा.” 

“सर चुकल.े खरोखर चुकले. तुमच्या भावना एवढा प्रखर असतील अस ेवाटल ेनव्िते. 

आमच्यासाठी जात धमण प्रांत यापैकी कािीिी मित्त्वाचे नसते. आमचे ईमान एकच असत.े 

समोरच्या व्यक्तीचे प्राण वाचवायचे.” 
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“ते कशासाठी करायचे? जगाची लोकसंख्या सात कोटी झालीय. परवाच कुठेतरी वाचले की 

भारतात दरवर्षी एक लाख सत्तर िजार लोक आत्मित्या करतात. त्याने कुठे लोकसंख्या कमी 

िोतेय? जयांना मरायचे आि ेत्यांना खुशाल मरू द्यावे. मग तुम्िी ि ेकॉल सेंटर कशासाठी 

उघिूंन बसलात?” 

“सर प्रत्येक सजीवाचा जीव मित्त्वाचा आि.े तो वाचवणे आपले कतणव्यच आि.े” 

“तो वाचवून करायचे काय? खायला काळ आहण भुईला भार. मी सध्या तसाच झालोय. 

बांिंगुळासारखे बायकोच्या जीवावर जगतोय. एवढे वर्षण ती माझ्या पैशांवर मजा करत िोती. 

दोघांनी हमळून खूप मजा केली. जग द्रफरलो. न्यूझीलंिं, ऑस्िेहलया, युरोप, अमेररका, 

आद्रफ्रकेचे जंगल, वेस्ट इंिंीजची बेटं कािी म्िणून सोिंले नािी. पंधरा वर्षाणत वर्षाणतून द्रकमान 

एकदा तरी बािरे जायचो. फाईव्ि स्टारमध ेरािायचो. रग्गिं शॉडपग करायचो. घर सगळे 

जगभरच्या वस्तंूनी भरून गेलेय. पण गेल्या पाच वर्षाणत कुठेिी बािरे गेलो नािी. पसैेच संपल.े 

असा फटका खाल्ला की उठताच येणार नािी. िोत्याचे नव्ितो झालो.” 

“नाव सांहगतले नािी तरी काय करायचात ि ेतरी सांगू शकलात तर बरे िोईल सर.” 

“तुम्िी माझे व्यवसायात िुंबलेल ेपसैे हमळवून दणेार आिते? एवढा यशस्वी हबझनेसमन. मोठा 

अहभमानाने सांगायचो. हबझनेस माझ्या टेबलावर येतो. मी कस्टमरकिं ेजात नािी. माउथ टू 

माउथ पहब्लहसटी िोते आहण मला हबझनेस हमळतो. आता एक जण हबझनेस दते नािी.” 

“कॉन्िॅक्ट मॅन्युफॅक्चटरग करत िोतो. बाटल्यांचे सील बनवण्याचे. नावाला कस्टमर खूप िोते. 

पण 

 सवाणत मोठा क्लाएटं एकच िोता. मल्टीनॅशनल कंपनी िोती. फॉच्युणन 500 पैकी एक. एवढे 

वर्षण मजेत चालले िोते. मजबूत पैसे कमावत िोतो. एका कस्टमरवर अवलंबून रािायला नको ि े

कळत िोते. पण त्या तोिंीचा कस्टमर प्रयत्न करूनिी हमळत नव्िता. एक द्रदवस ह्या कस्टमरने 

मला हबझनेस द्यायचा बंद करायचे ठरवले. कारण कािीिी नव्िते. माझ्या कामात कसलीिी 

खोट नव्िती. तेिी माझ्यावर खूर्ष िोते पण त्यांनी स्िॅटेहजक हनणणय घेतला िोता की ि े

मॅन्युफॅक्चटरग त्यांनी स्वतः:च करायचे. िा हनणणय यूएसवरून झाला िोता. त्यामुळे इथलेिी 

अहधकारी ितबल िोते. त्यांच्या जीवावर मी फॅक्टरीमध्य ेपाचशे वकण र ठेवले िोते. एवढा मोठा 

पसारा वाढवून ठेवला िोता. सगळाच इस्कोट व्िायची वेळ आली. खपू प्रयत्न करून बहघतला 

पण कािी झाले नािी. कॉन्िॅक्ट गेलेच. चारशपेेक्षा जास्त लोकांना एका रात्रीमध्ये काढावे 

लागल.े त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागली. एकदम िोत्याचे नव्िते िोऊन गेले. त्यांच्या 

जीवावर फॅक्टरी वाढवली िोती. फ्लॅट एकदम सॉद्रफस्टीकेटेिं केला िोता. मीनारी जमणनीमधून 

आयात केली िोती. त्यासाठी कजण घेतले िोते. या कंपनीचे कॉन्िॅक्ट असेपयांत मजेत फेिंत िोतो. 

आता ते एकदम असह्य झाले. इतर कस्टमसणना एवढी सॉद्रफस्टीकेटेिं टेक्नॉलॉजी नकोच िोती. ते 

तेवढे रेट द्यायला तयार नव्िते. सगळेच हबघिूंन गेले. व्याज आहण कजण दोन्िी कस ेद्यायचे ह्याचे 
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प्रश्न पिूं लागले. एकेक ऑद्रफस हवकू लागलो. उरलले्या शभंर लोकांना पोसणेिी अवघिं िोऊ 

लागल.े मग मीनारी हमळेल त्या द्रकमतीला हवकावी लागली. पयाणयच उरला नव्िता. दरम्यान 

इतर कािी हबझनेस करता येतो का ि ेअजमावून बघत िोतो पण नहशबच रुसल ेिोते. कुठलाच 

हबझनेस जमत नव्िता. शेवटी फॅक्टरीिी हवकली. प्रत्येक ऍसेट हवकण्याबरोबर आतून उन्मळून 

पिंत िोतो. अस्वस्थ िोत िोतो. आधी या इंिंस्िीत राजा िोतो. आता जयांना पैसे वेळेवर द्रदले 

गेले नव्िते ते लोक माझ्यावर केस करायच्या गोष्टी बोलू लागल.े याच लोकांना मी दते 

असलले्या हबझनेसमुळे माकेटमध्य ेस्टँिंींग हमळाले िोते. कोणी आपल ेनसते फक्त पैस ेआपल े

असतात ह्याची जाणीव िोऊ लागली. जेथे फुल ेवेचली तेथ ेगोवयाण वेचण्याची वेळ आली िोती. 

यामध्ये माझी चूक काय िचे समजत नव्िते. एवढी कठोर हशक्षा मला का व्िावी ह्याचे आकलन 

िोत नव्िते. मी कजणमुक्त झालो खरे पण जवळ कुठलािी हबझनेस करण्यासाठी पैसाच उरला 

नव्िता. जे कमावल ेते गमवले िोते. माझ ेएकेक नातेवाईकिी माझी अवस्था बघून दरू जाऊ 

लागल ेिोते. बायकोमलुाकिूंनिी टोचून बोलले जाऊ लागल.े जयांच्याकिूंन सपोटणची अपेक्षा 

िोती तेच अपमानास्पद भार्षा बोल ूलागले. एवढी वर्षे ते माझ्याच पैशांवर मजा करत िोते ि ेते 

सोहयस्करपणे हवसरून गेले िोते. आपण अगदी एकटे आिोत ह्याची जाणीव मनाला हवदीणण 

करत िोती. आपण जगायचे कशासाठी आहण कोणासाठी िचे समजत नव्िते. पसैे असताना 

स्वरक्षणासाठी ररवॉल्वर हवकत घेऊन ठेवले िोते ते आता पैसे नसताना कामाला येणार अस े

द्रदसते आि.े” 

“िोल्िं ऑन! िोल्िं ऑन!! एवढी घाई करू नका. माणूस िा प्राणी असाच स्वाथी, मतलबी 

असतो ि ेमान्य. आपण एकटेच या जगात आलो आहण एकटेच जाणार आिोत ििेी मान्य. 

येताना कािी आणले नव्िते व जाताना कािी नेणार नािी आिोत ििेी खरे मग गेलेल्या 

संपत्तीसाठी एवढ ेद:ुख कशासाठी करायचे? आपण एकटेच िोतो आहण आिोत. आपल्याला 

स्वतः:साठीच जगायचे आि ेिी जाणीव का ठेवत नािी? अपयशी िोऊन कशासाठी मरायचे? 

परत यशस्वी िोऊ आहण मग िचे लोक कसे भुंग्यासारख ेपरत जमतात ि ेबघण्यात कशी मजा 

आि ेह्यासाठी का नािी जगायचे? जेव्िा संपत्ती, पैसा येत िोते तेव्िा तुम्िी कुठे प्रश्न हवचारला 

की ि ेमाझ्याकिंचे एवढे का येतािते? 

मग आता ते गेल ेतर त्याचा एवढा शोक कशासाठी की आपण आयुष्यच सपंवून टाकावे? 

स्वतः:च्या हिमतीवर एवढा हबझनेस उभा केला िोता आहण आता डिमत संपली? ि ेकािी खरे 

नािी.” 

“तुमचे नाव काय?” 

“त्याच्याशी काय मतलब?” 

“तुमचे वय काय?” 


