
 

`सससस्नेह समससस्कार !`

 

रुबबी हहॉल ककलननिकमधबील ममाझझमा अनतिदक्षतिमा वविभमागमामधझध्ये एक ददविस एक ओळखबीचबी मधझमविगर्गीझ, 
ससशशिकक्षति मदहलमा आपलझमा मसलमासह आलल. तझमा ममाझझमाकडबील एकमा रुगगमाचझमा निमातिध्येविमाईक असमावझमाति 
असमा ममाझमा अअंदमाज हहोतिमा. तझमाअंनिबी बहोलणझमासमाठठी ममाझबी विध्येळ ममागगतिलल. तझमानिससमार, आमहल बहोलल लमागलहो.
``सर, एक वविनिअंतिबी हहोतिबी...``
``बहोलमा...`` 
`` सर ममागबील विरर्गी ममाझझमा पतिबीअंविर आपलझमा इथध्येच उपचमार झमालध्ये हहोतिध्ये, हध्ये आपगमास आठविति असध्येलच.
तझमाअंचमा पसढलल मदहनझमाति पदहलमा समसतिबीददनि आहध्ये. तझमाविध्येळबी आमहल एक छहोटध्येखमानिबी कमाझर्यक्रम ठध्येविलमा 
आहध्ये. तझमाति तझमाअंचझमा आठविगबीअंविरलल पससतिकमाचध्ये प्रकमाशिनि कध्येलध्ये जमागमार आहध्ये. झमा कमाझर्यक्रममासमाठठी तिसमहल 
प्रमसख पमाहसगध्ये महगलनि झमाविध्ये, अशिबी आमचझमा कस टस अंबमाचबी तिबीव्र इचछमा आहध्ये.``
हध्ये ऐकल नि मबी गगोंधळलहो..कमारग आपगमाकडध्ये अशिबी कमाहल वविचमारगमा हहोईल, झमाचमा वविचमारहल कधबी कध्येलध्येलमा 
निवहतिमा. तझमामसळध्ये, मबी सविमाभमावविकच तझमाअंनिमा समाअंगगतिलध्ये, ककी पलविर्यननिझहोकजति कमाझर्यक्रममामसळध्ये हध्ये कमाहल जमगमार
निमाहल. ममात, तझमाविर तझमा मदहलध्येनिध्ये समाअंगगतिलध्ये, कमाहल हरकति निमाहल आमहल कमाझर्यक्रममाचबी तिमारलख 
बदलतिहो...ममात तिसमहल झमाझलमाच हविअं...आतिमा ममात, ममाझझमासमाठठी प्रकरग निकककीच गअंभबीर झमालअं हहोतिअं. रहोज 
निविनिविबीनि रुगगमाअंनिमा अनतिदक्षतिमा वविभमागमाति आमहल समाअंभमाळतिहो....कमाहलअंनिमा विमाचवविणझमाति झशि झध्येतिअं तिर कमाहल 
तझमाबमाबतिबीति कमनिशशिबबी ठरतिमाति. तझमामसळध्ये आपलध्ये विवैदझककीझ कसब आणग रुगगमाअंविरलल उपचमार अशिमा 
सवितितःचझमा वविशविमाति रमगमाऱझमा ममाझझमासमारखझमा डहॉकटरसमाठठी असध्ये प्रसअंग अगदलच दसशमर्यळ. तझमा मदहलध्येशिबी 
बहोलति असतिमानिमाच, मलमा नतिचध्ये पतिबी...तझमाअंचझमाविरलल उपचमार आदल सविर्य गहोषटल आठविलझमा. ससममारध्ये 
व्ररर्यभरमातिलमा प्रसअंग असमाविमा...

नतिचझमा पतिबीअंनिमा अनझ रुगगमालझमातिलनि आमचझमाकडध्ये अनतिदक्षतिमा वविभमागमाति दमाखल करणझमाति आलध्ये, तिध्येवहमा 
तझमाअंचबी अविसथमा अतझअंति गअंभबीर हहोतिबी. तझमाअंचझमा ममदलतिबील रकतिसतमाविमाबरहोबरच (सबीवहलए) छमातिबीतिहल सअंसगर्य 
झमालध्येलमा हहोतिमा. तझमाअंचबी प्रकस तिबी इतिककी खरमाब हहोतिबी ककी, दमाखल करतिध्येविध्येळबी तझमाअंनिमा कस ततम शविमासहोचछविमास, 
हमाझर अअटलबमाझहोदटकस आणग अनझ लमाइफ सपहोटर्यविर ठध्येविणझमाति आलध्येलध्ये हहोतिध्ये. तझमाअंचझमाविर उपचमार ससरु 
झमालझमानिअंतिर पदहलध्ये कमाहल ददविस प्रनतिसमाद सअंथच हहोतिमा. कमाहल कमाळमानिअंतिर तझमाति ससधमारगमा हहोति गध्येलल. 
वहमदटलध्येटर वि लमाइफ सपहोटर्य कमाढणझमाति आलध्ये. तझमाअंनिमा आपलझमा निमातिध्येविमाईकमाअंनिमा हळलहळल ओळखतिमा झध्येऊ 
लमागलध्ये. हल ससधमारगमा डहॉकटर महगलनि आमचझमासमाठठी पसरध्येशिबी सममाधमानिकमारक निसलल तिरल तझमाअंचझमा 
आपतिध्येषटमाअंसमाठठी लक्षगबीझ बमाब हहोतिबी...जबी कदमागचति आमहल कधबी वविचमारमाति घध्येतिलध्येलल निसतिध्ये...कधबी तझमाकडध्ये
वविशिध्येर लक्ष ददलध्येलध्ये निसतिध्ये. कमाहल ददविसमाअंनिअंतिर चमाअंगलल ससधमारगमा ददसलझमानिअंतिर झमा रुगगमालमा डडसचमाजर्य 
दध्येणझमाति आलमा. झमानिअंतिर, तझमाअंचझमा तिबझध्येतिबीबमाबति कमाहल तिक्रमार आलझमास तझमाअंचझमाशिबी, कस टस अंतबझमाअंशिबी बहोलगध्ये 
वहमाझचध्ये. ककरकहोळ तिक्रमारलअंबमाबति अनिध्येकदमा फहोनिहल झमाझचध्ये. एकदमा तझमाअंनिमा कमाहल ददविस दमाखल करुनि पसनहमा
ससधमारगमा ददसलझमानिअंतिर सहोडलनिहल ददलध्ये हहोतिध्ये. कमाहल मदहनझमाअंचमा कमाळ लहोटलमा. झमाविध्येळबी तझमाअंनिमा 



नझलमहोननिझमासदृशझ तिबीव्र सअंसगमार्यनिध्ये बमाधलध्येलझमा अविसथध्येति दमाखल करणझमाति आलध्ये. झमाविध्येळबी ममात, निशिबीबमानिध्ये 
पलविर्गीसमारखबी समाथ ददलल निमाहल आणग तझमाअंनिबी जगमाचमा ननिरहोप घध्येतिलमा..
 
हमा समारमा आठविगबीअंचमा पट ममाझझमा निजरध्येपसढल नि गध्येलमा. अखध्येर, मबी तझमाअंनिमा झध्येणझमाचध्ये कबलल कध्येलध्ये. ममाझध्ये आभमार
ममानिलनि तझमा गध्येलझमा...पग ममाझझमापसढध्ये निविमाच प्रशनि उभमा रमादहलमा, तिहो आपग तिध्येथध्ये कमाझ बहोलगमार....कमाझ 
महगलनि झमा लहोकमाअंचझमा पसढध्ये जमागमार. आपलझमा रुगगमाविर उपचमार करतिमानिमा तझमाति शिअंभर टककध्ये सममाधमानि 
शमळमालध्ये निमाहल तिरल असविसथ हहोगमाऱझमा ममाझझमासमारखझमा अनतिदक्षतिमा वविभमागमाशिबी कमाझमचबी निमाळ जसळलध्येलझमा
डहॉकटरलमा सविर्यच रुगगमाअंनिमा कमाझमच गअंभबीर अविसथध्येतिच पमाहणझमाचमा, तझमाअंचझमाविर तिशिमा अविसथध्येतिच उपचमार 
करणझमाचमा प्रसअंग झध्येतिहो. तझमामसळध्ये, सदर रुगगमालमा पदहलझमा टपपझमातिबील आजमारमातिलनि आपग कमाहलसमा 
ददलमासमा दध्येऊ शिकलहो ममात दससऱझमा विध्येळबी ममात तिध्ये जमलध्ये निमाहल...झमाचध्ये एक शिलझ मनिमाति हहोतिध्येच. तिरलहल 
निध्येहमबी डहोकझमानिध्ये वविचमार करगमाऱझमा ममाझझमातिबील डहॉकटरनिध्ये झमाविध्येळबी मनिमाचध्ये ऐकमाझचध्ये ठरविलध्ये आणग तझमा 
प्रथम पसणझसमरगमाचझमा कमाझर्यक्रममास जमाझचध्ये ठरवविलध्ये. 

हमा कमाझर्यक्रम ममाझझमा अपध्येक्षध्येपध्येक्षमाहल खलपच महोठमा, भवझ ममात भमाविपलगर्य सविरुपमाचमा हहोतिमा. सममाजकमारग, 
रमाजकमारगमातिबील अनिध्येक ददगगजमाअंसह सअंबअंगधति रुगगमाचमा फमार महोठमा शमतपररविमार झमा कमाझर्यक्रममास लहोटलमा 
हहोतिमा. आजविर जझमाअंकडध्ये आपग पध्येशिअंट महगलनि पमाहमाति हहोतिहो, तिबी वझकतिबी एक ममागलस महगलनि सममाजमाति 
ककतिबी लहोकवप्रझ हहोतिबी...हध्ये मलमा झमा ननिशमततिमानिध्ये नतिथध्ये जमागविलध्ये. झमाप्रसअंगबी, ममाझझमा हसतिध्ये प्रकमाशशिति 
करणझमाति आलध्येलझमा पससतिकमामधझध्ये तझमाअंचझमा सअंपकमार्यति आलध्येलझमा आपतिध्येषटमाअंनिबी शलहलध्येलझमा आठविगबीअंचबी 
समाठविग हहोतिबी. झमाविध्येळबी बहोलमाझचध्ये कमाझ, झमा प्रशनिमाचध्ये उततिर मलमा कमाझर्यक्रम चमालल असध्येपझर्यंति शमळमालध्येलध्ये 
निवहतिध्ये. अखध्येर बहोलणझमास उठलहो आणग मनिमाति झध्येईल तिशिमा भमाविनिमा वझकति करमाझचध्ये ठरवविलध्ये. एक डहॉकटर
महगलनि आपलझमालमा झमा रुगगमालमा विमाचविणझमाति झशि आलध्ये निमाहल, हल मनिमातिलल बहोचहल मबी महोकळपगमानिध्ये 
उघड करुनि दमाखविलल. ममात, तझमाविर सअंबअंगधति वझकतिबीचझमा निमातिध्येविमाईकमाअंनिबी जमादहरपगध्ये मलमा समाअंगगतिलध्येलल 
गहोषट ममाझझमा मनिमातिलमा सअंकहोच कमाढलनि गध्येलल.... डहॉकटर, आपग महगतिमा ककी मलमा तझमाअंनिमा विमाचविणझमाति 
झशि शमळमालध्ये निमाहल...पग तझमाआधबी जध्येवहमा तझमाअंनिमा अतझअंति गअंभबीर अशिमा मरगमासननि अविसथध्येति आपलझमाकडध्ये
आगलध्ये गध्येलध्ये हहोतिध्ये...तझमानिअंतिर आपग कध्येलध्येलझमा उपचमार आणग आसथध्येनिध्ये कध्येलध्येलझमा दध्येखभमाललमसळध्ये तिध्ये तझमा 
अविसथध्येतिलनि बमाहध्येर पडलध्ये...तझमाअंनिमा जगल बहोनिस आझसषझ लमाभलध्ये...जझमामसळध्ये तिध्ये आमचझमाति परतिलध्ये आमहमालमा 
तझमाअंचझमा सअंगतिबीमधझध्ये अगधक कमाळ घमालवितिमा आलमा....आमचझमासमाठठी हध्ये अगधक महततविमाचध्ये आहध्ये. 
महगलनिच, आजचझमा कमाझर्यक्रममासमाठठी अनझ कहोगमाहलपध्येक्षमा तिसमचबी उपकसथतिच आमचझमासमाठठी अगधक 
महततविमाचबी हहोतिबी....झमाच आशिझमाचअं उततिर तझमाअंनिबी पतमादविमारध्ये मलमा शलणखति सविरुपमाति ददलध्ये. तझमाचबी 
ससरविमातिच मनिमालमा सपशिलर्यनि गध्येलल- `ससनिध्येह निमसकमार झमा शिबदमाअंतिलनिच आपलअं आमचझमा कस टस अंबमाशिबी असगमारअं 
निमातिअं सपषट हहोतिअंझअं.....!` 

ममाझझमासमाठठी अतझअंति विध्येगळझमा अशिमा झमा अनिसभविमातिलनि एक गहोषट समाधझ झमालल. डहॉकटर आणग रुगग 
झमाअंचझमातिबील सअंबअंधमाअंबमाबति मनिमाति असगमाऱझमा कमाहल शिअंकमाअंचमा तिळ झमा अनिसभविमातिलनि पसरतिमा ढविळलमा गध्येलमा. 
प्रमाममाणगक भमाविनिध्येनिध्ये, शिसद अअंतितःकरगमानिध्ये आणग वझमाविसमानझक ननिषठध्येनिध्ये कमाझर्यरति रमाहमा....तझमाचध्ये फळ कस ठध्ये निमा
कस ठध्ये, कस गमालमा निमा कस गमालमा चमाअंगलध्येच शमळति असतिध्ये, हमा वविचमार सवितितःविरलल वविशविमास विमाढविगमारमा हहोतिमा. 



आजचझमा कमाळमाति विवैदझककीझ क्षध्येतमाति वविशिध्येरतितः डहॉकटरकडध्ये पमाहणझमाचमा दृकषटकहोनि कलसवरति हहोतिहोझ असअं 
महगतिमाति....तिरलहल असध्ये कमाहल ननिरलस अनिसभवि मनिमालमा सपशिलर्यनि जमातिमाति.....मनिमाचझमा अशिमा कहोपऱझमालमा जहो
अनिध्येकदमा डहॉकटर आपलझमा कमाझर्यबमाहसलझमाति कविगचति वविसरूनि गध्येलध्येलध्ये असतिमाति...तिहो असमा अविगचति समापडलमा
तिरल एक निविअं आकमाशि गविसतिअं....जध्ये खरअं तिर आपलझमाच कविध्येति असतिअं. असमा अनिसभवि झध्येगअं, हध्ये कदमागचति 
एक ननिशमतति असतिअं. 
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