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प्रस्तािनता

दिे डे्नड्रल्र आरि मल्र क्रही िर्रांप्रसून ज््र प्रि्रस्रिर घेऊन गेल्र त््र ्द्दल मल्र 
रलह्र्च्र आहे. आमचे जीिन खूप ्दलले आहे! ्ेिूने ््र््लमध्े केलेले सिथि चमतक्रर 
आपल््र स्ितःच््र डोळ््रांसमोर िर्रथिनिुरषे घडत्रन्र आमही प्ररहले आहेत: मेलेले उठिले 
गेले; पषि्रघ्रती लोक उठत्रत, च्रलत्रत आरि दसुऱ््र रदििी पनुह्र क्रम्रिर ज्रत्रत; 
असांख् लोक ्र ेझ्रले; आरि िेकडो हज्ररो लोक्रांस्रठी रित्त पनुसांचर्त केले गेले. परांत ु
आमही प्ररहलेले सि्रथित मोठे चमतक्रर आमच््र स्ितःच््र कुटुां््रत आरि आमच््र िै्रतिक 
जीिन्रत घडले.

म्रझे ध्े् तमुह्रल्र एक्र प्रि्रस्रिर घेऊन ज्रिे आहे, िोध्रच्र एक प्रि्रस जो मल्र 
आि्र आहे करी तमुचे जीिन म्रझ््रप्रम्रिेच ्दलेल. ही क््र एक्र पसु्तक्रत स्रांगत्र ्ेत 
न्रही. हे पसु्तक्रांच््र म्ररलकेतील परहले पसु्तक आहे जे तमुह्रल्र तमुच््र स्ितःच््र िै्रतिक 
आर थ्िक क्रांतीकडे नेईल आरि दिे्रच््र र्रज््रची रहस््े उघड करले ज््रने म्रझे जीिन 
्दलले. म्रझ््रस्रठी, ह्र एक रोम्रांचक प्रि्रस आहे आरि कधीही सांपि्रर न्रही. आपि सिथि 
रिकत र्रहू! र्रज््रचे ज््रन अषि् आहे.

मी दिे्रच्र खूप आभ्ररी आहे. त््रची द््र दररोज निीन आहे, आरि तो धीर दिे्रर्र 
आरि षिम्रिील आहे, आपल््रल्र त्ररि्रच््र म्रग्रथििर नेतो. म्रझी अद्तु पतनी ड्रेंड्रच्र 
उललेख केल््ररिि्र् मी तमुह्रल्र ््र प्रि्रस्रत नेऊ िकत न्रही. दिे्रप्रती रतचे हृद् आरि 
रतचे म्रझ््रिरील पे्रम आरि सा्ं म ््रमळेुच मल्र म्रझ््र दु् थिलतेच्र स्रमन्र करण््रची आरि 
मल्र अत्ांत आिश्क असलेल््र उत्तर्रांस्रठी दिे्रच्र िोध घेण््रचे धै थ्ि रमळ्रले. मी मोठ्््र 
आनांद्रने हे तमुच््र्रो्र स्रम्रर्क करत आहे:

आपली आर थ्िक क्रांती

रनषे्चे स्रमर थ्ि
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तू माझ्ा जिवाला शांतीपासून दूर ठेवले आहेस; समृद्ीला मी पारखा झालो 

आहे.
-रिल्रपगीत 3:17

क्रहीतरी चकुरीचे आहे, खूप चकुरीचे आहे हे ज्रिून मल्र ज्रग आली! मी उठल््र्रो्र 

म्रझ््र मन्रत प्रचांड भीती पसरली. मल्र म्रझी जीभ ज्रिित नवहती. म्रझे ह्रत, प्र् आरि 

चेहऱ््रची ््रजू सनुन झ्रली होती. मी डे्नड्रल्र उठिले आरि म्रझ्र सांपूिथि चेहर्र आरि जीभ 

क्रमच करत न्रही हे रतल्र स्रांगण््रची स्रांगण््रची धडपड करू ल्रगलो. तेवह्र म्रझ््र लषि्रत 

आले करी म्रझे हृद् धडधडत आहे आरि मी रतल्र म्रझी परररस््ती स्रांरगतल््रने जे कष्ट 

झ्रले त््रमळेु म्रझ्र श्व्रसोच्छि्रस कठीि झ्रल्र होत्र. ती उठली आरि लगेच म्रझ््रस्रठी 

प्र्र थ्िन्र करू ल्रगली. हळूहळू, रिरचत्र आरि भीतीद्र्क भ्रिन्र ्ोड्््रि्र कमी झ्रल््र. 

डे्नड्र महि्रली मी क्रहीतरी ख्र्ल्र घेऊन ्ेते महिून मी अा्ं रुि्रिर पडलो. मी गोंधळून 

गेलो होतो आरि प्र्र थ्िन्र करत असत्रांन्र मन्रत ही भीती ि्रटत होती रक हे म्रझ््र िरीर्रल्र 

क्र् होत आहे. म्रझ््रिर भीतीच््र ल्रट्र उसळतील; म्रझ््र मन्रिर हलल्र करले अिी 

भीती मल्र म्रझ््र आ्षु््रत पूिवी कधीही ि्रटली नवहती.

मी ज््र कज्रथिख्रली जगलो आरि पैि्रची सतत गरज ््रमळेु भीती म्रझ््र दनैांरदन 

जीिन्रच्र एक स्रम्रन् भ्रग ्नून गेल्र होत्र. म्रझ््र र्घडलेल््र आर थ्िक परररस््तीमळेु मी 

गेल््र क्रही िर्रांप्रसून प्रचांड ति्रि्रख्रली होतो. मी करमिन िर क्रम करत होतो आरि त््र 

मध्े खूप क्रही कम्रई होत नवहती. आमही 1800 च््र दिक्रतील एक लह्रन फ्रमथिह्रऊस 
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तुमची आर्थिक क्रांतत: आधीनते सामर्थ

भ्रड्््रने घेतले होते, ््रांधल््र प्रसून कधीही त््रची ड्रगडुजी केली नवहती अिी त््रची 

रस््ती होती. मी इ्े ्ोडी अरति्ोतिरी करत आहे असे मल्र ि्रटते, पि घर्रची रस््ती 

खरचे च्रांगली नवहती. रखडकरीच््र चौकटींमध्े अांतर होते रत्े रोपटे ि्रढून आमच््र 

रदि्रिख्रन््रत ्ेत होती. रखडक््रांचे क्रचेचे त्रिद्रने तटुले होते आरि आमही ते पठु््र 

आरि डकट टेपने ्ांद केले होते. तोडके मोडके असले तरी डे्नड्रल्र ते घर र्रहण््र ल्र्क 

्निण््रत ्ि आले. पि रतच््र अप्ररतम कौिल््रने प्र्तन करूनही घर्रत अनेक गांभीर 

समस्््र होत््र ज््र आमहची झ्रकून ठेिू िकत नवहतो.

आमच््रकडे जे क्रही होते ते ह््रच रस््तीत होते - तटुलेले! आमच््र दोनही ग्रड्््र 

जनु््र होत््र, 200,000 मैल्रांिर च्रललेल््र, आरि त््रांन्र सरुु करिे फ्ररच कठीि होते. 

आमची दोन मलुां नरसांग होमने ट्रकून रदलेल््र ग्रद््रांिर झोपत असत, त््रांच््र ्ेडरूममध्े 

असलेले क्रपषेट रस्त््रच््र कडेल्र कचर्रकुां डीत स्रपडले होते. स्रम्रन रगरिी ठेऊन पैसे घेिे 

ही जीिन जगण््रची पद्धत होऊन गेली होती आरि जो कोिी आमची मदत करू िकतो असे 

ि्रटत असे त््र प्रत्ेक्रकडून आमही कजथि घेतले होते. आमही एक रदिस परुले एिढेच कमिून 

अनन रिकत घेऊन जगत होतो, रोज क्रहीतरी रिकण््रस्रठी िोधत होतो, जगण््रच्र म्रगथि 

िोधत होतो आरि उद््र सिथि क्रही च्रांगले होईल ््र आिेिर जगत होतो.

म्रझे दह्र केरडट क्रडथि क्रही मरहन््रांपूिवीच रद्द करण््रत आली होती आरि म्रझ््रिर 

तीन फ्र्न्रनस कां पनीचे कजथि होते, जे 28 टकके दर्रने आक्ररले ज्रत होते. म्रझ््र क्ररची 

दे् के (हो्, म्रझ््र जनु््र क्रसथिची अजूनही दिेी होती) 120 रदिस उिीर झ्रल्र होत्र आरि 

त््र परत त्रब््रत घेण््रच््र म्रग्रथििर होत््र. म्रझे प्रत्ेक र्ल उरिर्र भरल््र ज्रत होते. 

म्रझ््र रिरुद्ध खटले आरि ध्ररि्ररधक्रर द्रखल करण््रत आले होते आरि दररोज सक्रळी 

म्रझी झोप फोन च््र आि्रज्रनेच उघडत असे. म्रझ््रकडे IRS चे दखेील दिेे होते आरि 

त््रांनी कर म्रगिी स्रठी म्रझ््रिर ध्ररि्ररधक्रर द्रखल केल्र होत्र. ड्रेंड्र आरि म्रझ््रिर 

आमच््र प्रलक्रांचे $26,000 चे कजथि झ्रले होते, आरि ते आमह्रल्र मदत करून ् कले होते. 

आमच्र ररेरिजरटेर किरचतच स्रम्रन्रने भरलेल्र अस्र्च्र. िीज कां पनीकडून आमची िीज 
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सतत ्ांद करण््रची धमकरी रदली ज्रत होती, कधीकधी दर मरहन््रल्र ह््र धमक््र रमळत 

होत््र. आरि मी म्रझ््र म्रनरसकतेच््र टोक्रल्र पोहोचलो होतो.

आत्र ति्रि्रच्र म्रझ््र िरीर्रिर पररि्रम होत होत्र हे मल्र समजत नवहते. अनेक 

डॉकटर्रांकडे गेल््रनांतर, त््रांनी स्रांरगतले करी मल्र पॅनीक अटॅक होत आहेत आरि मल्र 

अटँीरडपे्रसरेंट्स द््र्ल्र सरुुि्रत केली. ददुदैि्रने, हे पॅनीक अटॅक च्रलूच र्ररहले आरि त््रांचे 

प्रम्रि इतके ि्रढले करी मल्र म्रझे घर सोडण््रची भीती ि्रटू ल्रगली. भीतीच््र ््र धकु््रच््र 

रदिस्रांत, मी उत्तर ेिोधत असत्रन्र, म्रझ््र लषि्रत ्ेऊ ल्रगले करी स्रखर, स्ट्रचथि रकां ि्र 

कॅरफन असलेले क्रही ख्रद्पद्र थ्ि ख्रलल््र मळेु मल्र ज्रस्तच पॅरनक अटॅक ्ेत्रत. त््रमळेु 

मल्र आत्र अनन ख्र्ल्र भीती ि्रटू ल्रगली होती आरि मी ख्रण््रच््र प्रत्ेक पद्र््रथि ्द्दल 

ज्रगरूक र्रहू ल्रगलो. म्रझे जीिन इतके गलु्रम ्नले करी मी आत्र क्रम करू िकत नवहतो, 

त््र मळेु आर थ्िक परररस््ती आिखीच र्कट झ्रली.

म्रझ््र पतनील्र ि्रटले करी ती आत्र रतच्र निर्र गम्रिि्रर आहे, आरि मी ्र े

झ्रल््रनांतर रतने मल्र स्रांरगतले करी आमच््र मलु्रांची क्रळजी घेण््रस्रठी क्र् कर्रिे ल्रगेल 

््रचे रतने अषिरिः रन्ोजन केले होते. मी कि्रिी लढत होतो ् ्रच्र मल्र अनभुि रकां ि्र ज््रन 

नसल््रमळेु मी उत्तर्रांस्रठी दिे्रच्र ध्रि्र केल्र. म्रझ््र िरीर्रत जो त्र्रस होत्र त््रची डॉकटर 

मोठां मोठी न्रिां स्रांग्र्ची, ते महि्र्चे करी म्रझे आज्रर अस्रध् आहे आरि मी क्र्मचे 

औरध्रांिर र्रहीन. इतर डॉकटर्रांनी स्रांरगतले करी मी मधमेुह होण््रच््र क्रठ्रिर आहे, आरि 

त््रांचे महििे होते रक म्रझ््र ि्ोम्रन्रप्रम्रिे म्रझे आज्रर दखेील ि्रढि्रर आरि मी त््रांच््र 

स्रठी एक च्रांगल्र केस स्टडी महिून उप्ोग्रत ्ेऊ िकत होतो.

मी ररिस्ती असूनही, मल्र आध््ररतमक ्दु्ध्रच्र रकां ि्र ितू्ररिरुद्ध कसे उभे र्रह्र्चे ््रच्र 

अनभुि नवहत्र. खरां तर, ््र षििी मल्र हे समजले न्रही करी मी दषु्ट आतम््रिी लढत आहे. 

मल्र ि्रटले करी मल्र फति म्रझ््र भौरतक िरीर्रत समस्््र आहे आरि मल्र ्र ेकरण््रस्रठी 

दिे्रल्र रिनांती करत होतो. एक ररिस्ती महिून, मल्र म्ररहत होते करी दिे म्रझे उत्तर आहे, परांत ु

त््र िेळी असे ि्रटले करी दिे खूप दूर आहे. म्रझ््र रस््तीस्रठी डॉकटर्रांनी मल्र िेगिेगळ््र 

न्रि्रांनी रनद्रन रदले, सिथि म्रनरसक समस्््रांिी सा्ं ांरधत आरि फति औरध्रां द््रर ेउपच्रर 
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करत्र ्ेण््रजोगे. मी आधी महटल््रप्रम्रिे, कोित्रही इल्रज नवहत्र, फति उपच्रर्रांनी मल्र 

म्रझ््र म्रनरसक रस््तीच्र स्रमन्र करण््रस मदत केली. परांत,ु त््र औरध्रांचे म्रझ््रिर 

दषुपररि्रम होत होते आरि त््रांच्र क्रहीही उप्ोग झ्रल्र न्रही. खरां तर, मल्र असे ि्रटते त््र 

मळेु आिखी क्रही लषििां रदसू ल्रगली. त््र मळेु मल्र असे ि्रटले करी मी धकु््रत जगत आहे, 

भीतीद्र्क रिच्रर सतत त्र्रस दते होते आरि त््र रिच्रर्रांिर मल्र रन्ांत्रि नवहते. म्रझ््रकडे 

उत्तर ेनवहती आरि कि्रनेही म्रझी मदत होत नवहती. हे क्रही आठिडे च्रलले, आरि लषििे 

आरि भीतीने म्रझ््र आ्षु््रच्र त्र््र घेतल््रने म्रझी रनर्रि्र ि्रढत गेली.

पि एक्र र्रत्री, मी दिे्रकडे उत्तर ेिोधत असत्रन्र मल्र एक मोठे ्ि रमळ्रले. मल्र 

म्रझ््र स्ि्रतांत्््रची एक प्रमखु गरुुरकलली स्रपडली. मी म्रझ््र चचथिमध्े ्धुि्ररी र्रत्रीच््र 

उप्रसनेस्रठी गेलो. स्ततुी आरि उप्रसने दरम््रन, मल्र खूप भ्ांकर अस्र पॅनीक अटॅक 

आल्र. क्र् कर्रिां तेच कळत नवहतां. मी हत्रि होतो, आरि मल्र प्र्र थ्िनेची गरज आहे हे 

मल्र म्रहीत होते, महिून मी पढेु िेदीकडे गेलो. मी उप्रसनेत पूिथिपिे व्त्् आित होतो 

तरी मल्र त््रची पि्रथि नवहती. ते खूप मोठे चचथि होते आरि प्रद्ी मल्र िै्रतिकररत््र ओळखत 

नवहते, परांत ुस्ततुी आरि उप्रसन्र करि्रऱ््र टीममधील एक जि मल्र ओळखत होत्र. मी 

्ेस्रिधपिे पलॅटफॉमथिकडे ररेंग्रळत ज्रत असत्रन्र, सिथि क्रही ््रां्ले आरि सि्रांच््र नजर्र 

म्रझ््रकडे िळल््र. सरुषि्र अरधक्ररी मल्र रोखण््रस्रठी समोरच््र रदिेने ज्रत्रांन्र प्रहून 

मल्र ओळखत असलेल््र कमथिच्ररी सदस्््रने तिररत हस्तषेिप केल्र.

त््रने म्रझी परररस््ती प्रस्टरल्र स्रांरगतल््रिर, मल्र रदसले रक प्रस्टर ्ोडे रनिळले 

आहेत. ते म्रझ््रकडे आले आरि त््रांनी म्रझ््रस्रठी प्र्र थ्िन्र केली. म्रझ्र रमत्र प्रस्टरल्र 

स्रांगत होत्र करी मी आज्ररी आहे. प्रस्टर ने म्रझ््रकडे प्ररहलां आरि महि्रले, “त््रच््रत 

अितिपि्रच्र आतम्र आहे.” त््र्रो्र त््रांनी म्रझ््र डोक््रिर ह्रत ठेिल्र आरि त््र 

आतम््रल्र रनघून ज्रण््रची आज््र केली. त््र षििी, एक अरिश्वसनी् गोष्ट घडली - मी 

मोकळ्र झ्रलो. क्रही मरहन््रांत प्र्मच मल्र स्रम्रन् ि्रटले, कोितेही त्र्रसद्र्क रिच्रर 

न्रहीत, भीती न्रही, फति एक खोल ि्रांतत्र. मी आभ्ररी होतो असे महििे हे कमी होईल. 
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मी उते्तरजत आहे असे महटले तर मल्र नेमके कसे ि्रटले ते स्पष्ट करिे कठीि होते. मल्र 

चककर आल््रस्ररखे ि्रटले, रपस्रस्ररखे हलके आरि आनांद्रने भरलेले.

चचथि नांतर, ड्रेंड्र आरि मी क्रही रमत्र्रांसह रपझझ्र हटमध्े आनांद स्रजर्र करण््रस्रठी 

गेलो. मी रपझझ्र ख्रत असत्रन्र, मल्र आठिते करी ररेडओिर एक ग्रिे ि्रजत होते, आरि 

अच्रनक, मल्र ि्रटले करी भीतीची तीच िेदन्रद्र्क भ्रिन्र म्रझ््रिर घोंगडीस्ररखी आली 

आहे - ती परत आली. पनुह्र, त््र िेळी मल्र समजले करी तो आतम्र आहे. प्रस्टर महि्रले 

होते करी ह्र अितिपि्रच्र आतम्र होत्र, परांत ुमल्र ््रच्र अ थ्ि क्र् आहे हे म्ररहत नवहते 

आरि मी ्ोड्र गोंधळलो होतो. मल्र ि्रटले करी मी उप्रसनेच्र िेळी ्र्र झ्रलो आहे, परांत ु

िरिर प्रहत्र मी तसे नवहते. दसुऱ््र रदििी मी पनुह्र पॅनीक अटॅक च्र स्रमन्र करत होतो, 

पि आदल््र र्रत्री चचथिमध्े क्र् घडले होते ््रच्र रिच्रर करिे मी ््रां्िले न्रही. जेवह्र 

प्रस्टरने म्रझ््रस्रठी प्र्र थ्िन्र केली होती, तेवह्र त््रांनी म्रझ््र ्र ेहोण््र स्रठी प्र्र थ्िन्र केली 

नवहती. त््रांनी एक्र आतम््रिर अरधक्रर स्््ररपत केल्र होत्र. म्रझ््र प्रकृतीकडे प्रहून 

म्रझ््र प्रळक्रल्र असे ि्रटले होते करी कद्ररचत म्रझ््र मध्े रोग्र ऐिजी आतम्र अस्रि्र. 

(पनुह्र, तमुही प्रहू िकत्र करी हे सिथि लषि्रत न ्ेण््रइतक्र मी ररिस्त्रमध्े रकती अपररपकि 

होतो.) त््र िेळी, मल्र आरतमक ्दु्ध्र्द्दल फ्ररच कमी म्ररहती होती, परांत ुमल्र म्ररहत होते 

करी दषु्ट्रतम्र ि्रस्तरिक आहेत. मी तसे एक प्ररहले होते.

म्रझ््र रकिोरि््रत, मी म्रझ््र प्रलक्रांच््र म्रलकरीच््र दोन रपझझ्र दकु्रन्रांपैकरी एक्र 

मध्े व्िस्््रपक महिून क्रम करत होतो. एक्र र्रत्री, एक म्रिूस आल्र त््रने मल्र स्रांरगतले 

करी तो जिळच््रच स्््ररन् मे्ोरडस्ट चचथिमध्े सांजीिन्रच््र सभ्र करत आहे. त््रांनी मल्र 

त््र रठक्रिी ् ेण््रचे रनमांत्रि रदले. मल्र आमांत्रि दऊेन ज्रण््र पूिवी त््रने एक ि्रक् महटले, 

“्ेिूने ््र््लमध्े ज््र गोष्टी केल््र होत््र त््रच गोष्टी तो अजूनही करत आहे”. आरि, त््र 

ि्रक््र कडे म्रझे लषि िेधले गेले. मी चचथिमध्े ि्रढलो होतो. मी प्रचव््र इ्ते्तत असत्रांन्र 

वहेकेिन ््र््ल स्कूल मध्े मी म्रझे हृद् परमेश्वर्रल्र रदले होते. पि मी इतक््र िर्रथित 

म्रझे लषि िेधून घेईल रकां ि्र मल्र ख्रत्री होईल रक इ्े दिे्रचे स्रमर थ्ि आहे असे, रकां ि्र 

दिे्रच््र स्रमर््रथिने कधीच कोि्रल्र ्र ेझ्रलेले प्ररहले न्रही. त््रमळेु ि्रले् जीिन्रत म्रझे 
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जीिन परमेश्वर्रप्रसून दूर गेले. त््र िेळी प्रत्ेक िरवी, मी चचथिमध्े ज्रण््रच्र निीन रनश्च् 

करत असे, परांत ुम्रझ्र तो रनिथि् रटकून र्रहत नवहत्र, पि ह्र म्रिूस िेगळ्र ि्रटत होत्र. ्ेिू 

अजूनही त््रच गोष्टी करत आहे ज््र त््रने ््र््लमध्े केल््र होत््र? तो कि्र्द्दल ्ोलत 

आहे हे प्रहण््रत मल्र रस होत्र. म्रझे ्रचे कमथिच्ररी त््र चचथिल्र ज्रत असत, आरि त््रांनी 

मल्र त््र रठक्रिी ्ेण््रस्रठी प्रोतस्रहन रदले, महिून मी ज्रण््रच्र रनिथि् घेतल्र.

परहल््र र्रत्री जरेंवह्र मी उप्रसनेल्र गेलो, तरेंवह्र मल्र दिे्रची उपरस््ती अि्र प्रक्रर े

ज्रििली जी मी ््रपूिवी कधीही अनभुिली नवहती. असे ि्रटले करी जिू क्रही मी दिे्रचे 

अरस्तति प्रत्षि अनभुित आहे; ते मूतथि होते. त््र म्रिस्रने रदलेल्र सांदिे िरतिि्रली होत्र 

आरि जेवह्र त््रने रिच्ररले करी ््र रठक्रिी आज कोिी ्ेिूल्र आपले जीिन अपथिि करू 

इरच्छत आहे रकां ि्र पनुह्र समरपथित करू इरच्छत आहे क्र, तेवह्र मी म्रझ्र ह्रत िर केल्र. वि्र! 

क्र् अद्तु र्रत्र होती ती. मी खूप उतस्ररहत होतो. दिे रकती मह्रन आहे हे मल्र सि्रांन्र 

स्रांग्र्चे होते.

त््र रदिस्रांत इांटरनेट नवहते, सीडी रकां ि्र कॅसेट टेपस नवहते आरि आमच््र टीवहीिर 

तीन चॅनेल होते. आमचां ग्रि तसां ्छोटांच होतां, त््रमळेु सांध््रक्रळी रिरांगळु्र महिून 

करण््रस्रठी फ्ररसां क्रही नवहतां. त््रमळेु रकिोरि्ीन मलेु सहस्र र्रत्री उरिर्रप ा्ंत 

मनोरांजन्रस्रठी रपझझ्रच््र दकु्रन्रभोिती एकत्र ्ेत असत. आमही िकुि्रर आरि िरनि्ररी 

र्रत्री, आमचे दकु्रन सहस्र पह्रटे 1:00 ि्रजत्र ् ांद करत होतो, त््र रदििी आमची प्ररकां गची 

ज्रग्र रकिोरि्ीन मलु्रांनी भरलेली अस्र्ची. अनेक िेळ्र मल्र त््रांन्र घ्रलिून ल्रि्रिे 

ल्रगत असे, क्ररि त््रांच््र मळेु म्रझ््र ग्र्रहक्रांन्र प्रकथि  करण््रस्रठी ज्रग्र िोधिे कठीि 

होत होते. अनेकद्र पोरलस्रांन्र हस्तषेिप करून त््रांची म्रर्रम्ररी ््रां्िून त््रांन्र घरी प्रठि्रिे 

ल्रगले. पि आत्र मल्र एक कलपन्र आली. त््र रकिोर्रांन्र ्ेिू्द्दल ऐकण््रची गरज होती. 

महिून मी ््रहेर गेलो आरि त््रांन्र स्रांरगतले करी जर त््रांच््रपैकरी कोि्रल्र ््रां््र्चे असेल 

तर आमही रपझझ्र िॉप ्ांद केल््रनांतर मी ््र््ल अभ््रस िगथि घेि्रर आहे. लषि्रत ठेि्र, ही 

सक्रळची 1:30 ची िेळ असेल, क्ररि आमह्रल्र सक्रळी 1:00 ते 1:30 प ा्ंत स्ि्छत्र करिे 

आरि दकु्रन ्ांद करिे आिश्क होते. त््रांच््रपैकरी कोिी ्ेईल करी न्रही ््रची मल्र ख्रत्री 



15

पविचय

नवहती, पि आश्च थ्ि महिजे, त््रपैकरी क्रही जि ््र््ल स्टडी स्रठी आले, आरि म्रझे क्रही 

कमथिच्ररी दखेील ि्ररमल झ्रले. मी परहल््र र्रत्री मीरटांग घेतली, रत्ल््र एक्र रकिोरि्ीन 

मलु्रने स्रांरगतले करी त््रल्र ररिस्त्रची सेि्र कर्र्ची आहे आरि त््रने मल्र रिच्ररले रक 

त््रने त््र स्रठी क्र् कर्रिे. आत्र, ््रने म्रझ््रस्रठी एक अनोखी समस्््र रनम्रथिि केली 

क्ररि मी अद््रप ह््र रिर््रिर रिच्रर केल्र नवहत्र. लषि्रत ठेि्र, मल्र मळु्रत ््र््ल्द्दल 

क्रहीच म्रहीत नवहते, पि मी एक ि्रस्त्रिचन ि्रचले होते ज््र मळेु मल्र म्रझ््र समस््ेचे 

उत्तर रमळ्रले होते.

िो कोणी परमेश्वराच्ा नावाने त्ाचा धावा करील तो तरले.’
-पे्रररत्रांची कृत्े 2:21

मल्र ते फ्रर सोपे ि्रटले, महिून मी तेच कर्र्चे ठरिले. तो प्रश्न घेऊन ह्र रकिोर 

म्रझ््रकडे आल्र तेवह्र ््रकरीचे सिथिजि रनघून गेले होते, महिून मी त््रल्र खचुवीिर ्सून 

्ेिूचे न्रि उचच्ररण््रस स्रांरगतले. मल्र ि्रटले करी ही एक स्रधी गोष्ट आहे, परांत ु मी 

जिळजिळ दोन रमरनटे रत्े ्सलो, आरि तो क्रहीच ्ोलल्र न्रही. त््रमळेु त््रने म्रझे 

ऐकले न्रही असे समजून मी पनुह्र त््रल्र ्ेिूचे न्रि उचच्ररण््रस स्रांरगतले. पि अजून 

क्रहीच न्रही. तेवह्र म्रझ््र लषि्रत आले करी तो ्र्र क्रपत होत्र. मल्र त््रच््र कडे 

प्रहून हे लषि्रत आलां करी त््रल्र ते न्रि तोंड्रतून क्रढ्र्ल्र त्र्रस होत आहे. अच्रनक, धरि 

फुटल््रस्ररखे, त््रने ्ेिूचे न्रि उचच्ररले आरि त््रच््र चेहऱ््रिर ि्रांतत्र पसरली. ह्र 

प्र्तन सफल झ्रल्र! त््रमळेु प्रत्ेक िेळी जेवह्र कोिीतरी महटले रक त््रांन्र त््रांचे हृद् 

परमेश्वर्रल्र द््र्चे आहे तरेंवह्र मी त््रांन्र हेच कर्र्ल्र ल्रि्र्चो. मी त््रांन्र खचुवीत ्सिून 

्ेिूचे न्रि उचच्ररण््रस स्रांगत असे. क्रही अपि्रद िगळत्र, अनेक जि लगेच न्रि उचच्ररू 

िकत नवहते. ते ्र्र्र्ल्र ल्रगत, आरि मग, ते खूप प्र्तन केल््र नांतर अच्रनक ्ेिूचे 

न्रि उचच्ररू िकत होते, आरि त््र नांतर त््रांन्र एकदम ि्रांतीच्र अनभुि होत असे.

एके रदििी मी म्रगच््र खोलीत करिक रमकस करत असत्रन्र म्रगच््र द्रर्रिर 

ठोठ्रिल््रच्र आि्रज आल्र. जेवह्र मी द्रर उघडले, तेवह्र द्रर्रिर उभ््र असलेल््र दोन 
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रकिोर्रांन्र मी ओळखले क्ररि मी त््रांच््रिी ररिस्त्ररिर्ी आधी ्ोललो होतो. मी त््रांन्र 

आत ्ोल्रिले आरि त््रांच््रपैकरी एक्रने स्रांरगतले करी त््रल्र त््रचे हृद् दिे्रल्र द््र्चे 

आहे. महिून मी त््रल्र खचुवीत ्सिले; आरि, नेहमीप्रम्रिे, तो ्र्रू ल्रगल्र आरि 

िेिटी ्ेिूचे न्रि उचच्ररले. जेवह्र मी िर प्ररहले तेवह्र तो दसुर्र रकिोर म्रझ््रप्रसून दूर 

म्रगे सरकल्र होत्र आरि खोलीमध्े एक्र कोपऱ््रत द्ून उभ्र होत्र आरि रपांजऱ््रत 

अडकलेल््र प्र्रण््रस्ररख्र रदसत होत्र. तो म्रझ््रप्रसून दूर ज्रण््रच्र प्र्तन करत होत्र 

आरि रभांतीत घसुण््रच्र प्र्तन करत होत्र. हे खूप रिरचत्र होते आरि हे क्र् होत आहे हे 

मल्र दखेील समजत नवहते.

मी रत्े उभ्र र्रहून त््रच््रकडे ्घत असत्रांन्र अच्रनक म्रझ््र मन्रत रिच्रर 

आल्र, “ह्र दषु्ट्रतम्र तर न्रही न्र?” मल्र तर दषु्ट्रतम््र सा्ं ांधी क्रही अनभुि नवहत्र, पि 

मी ््र््लमध्े त््रांच््र्द्दल ि्रचले होते. त््रची रिरचत्र रस््ती प्रहून मी, तो दषु्ट्रतम्रच 

अस्रि्र ह््र व्रतररति इतर कोित्रही रिच्रर करू िकत नवहतो. महिून मी महि्रलो, “्ेिू, 

ह्र दषु्ट्रतम्र आहे क्र?” झटपट, ्रुख्र म्रगे खेचल््रप्रम्रिे, मल्र ््र मलु्रच््र ््रजूल्र एक 

दषु्ट्रतम्र लटकलेल्र रदसल्र. तो दषु्ट्रतम्र समु्रर ेतीन फूट उांच होत्र, आरि तो प्र् ओढून 

््र म्रिस्रल्र रचकटून होत्र. लोक मल्र नेहमी रिच्ररत्रत, “तो कस्र रदसत होत्र?” तो 

म्रकड्रस्ररख्र रदसत होत्र पि ्ोड्र िेगळ्र होत्र. तो म्रकड्रस्ररख्र केस्रळ होत, त््रचे 

म्रकड्रस्ररखे ल्रां् ह्रत होते, परांत ुचमकद्रर, डोळे ल्रल होते आरि ते रिकृत होते. ज््र 

षििी मी ते डोळे प्ररहले, मी खरोखरच मोठ्््रने रकां च्रळलो. त््र डोळ््रांत भ्ांकर रतरस्क्रर 

होत्र आरि मल्र तो सोसित नवहत्र. मी त््र डोळ््रांमध्े जे प्ररहले त््रचे ििथिन कर्र्चे 

झ्रले तर आपि महिू तो एक द्ि्र स्ररख्र दे्र होत्र, रझरपि्रर्र दे्र जो जिळजिळ मूतथि 

होत्र. मल्र एक्र सेकां द्रत कळले करी हे जे क्रही आहे त््रल्र म्रझ््र्द्दल रतरस्क्रर तर 

आहेच पि म्रझ््रिर खूप र्रगही आहे.

आत्र क्र्? हे सिथि प्रहून आत्र क्र् कर्रिे हेच कळत नवहते. पि मल्र ि्रटले करी जर 

्ेिूच््र न्रि्रने आपल््रल्र र्रज््रत प्रिेि रमळ्रल्र आहे तर त््र सो्त ््र दषु्ट आतम््रिर 

मल्र अरधक्रर दखेील रमळ्रल्र असि्रर, महिून मी मोठ्््रने महि्रलो, “्ेिूच््र न्रि्रने.” 
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झटकन ्रुख्र ्ांद झ्रल्र. तमुह्रल्र जनेु बलॅक अडँ वह्रईट टीवही आठित असतील, तर 

टीवही ्ांद केल््रिर, तमुही जे पह्रत होते त््रची एक धूसर ्छ्र््र पडद््रिर उमटलेली रदसत 

असे. तर, हे जे क्रही होते ते अगदी तसेच रदसत होते. मल्र ते रदसत नवहतां, पि मल्र 

त््रची अांधकु होि्ररी स्रिली रदसत होती. ्रुख्र ्ांद होत्रच, रकिोरि्ीन मलुग्र अच्रनक 

इम्ररतीच््र ््रहेर पळत सटुल्र.

तर, हो्, मल्र म्ररहत होते करी दषु्ट्रतमे खर ेआहेत. मल्र असे महि्र्चे आहे करी एकद्र 

मल्र समजले करी म्रझी समस्््र दषु्ट्रतम्र आहे, मी ती ह्रत्रळली आरि त््र षिि्रप्रसून 

स्ितांत्र होऊन च्रलू ल्रगलो . पि ते लगेच झ्रले न्रही. इतकरी िरषे चचथिमध्े र्ररहल््रनांतर, मी 

ररिस्त्रमध्े कोि आहे हे ज्रिून घेण््रस्रठी आरि ितू्ररिरूद्ध म्रझे क्र्दिेीर अरधक्रर कसे 

ल्रगू कर्रिे हे रिकण््रस्रठी मी खरोखर िेळ रदल्र न्रही हे दःुखद्र्क आहे. पि आत्र मल्र 

ज्रििले रकां ि्र रनद्रन अिी िांक्र आली आहे करी म्रझ्र सांघरथि एख्रद््र आतम््रिी आहे, तेवह्र 

मल्र प्रोतस्रहन रमळ्रले करी मी त््रच्र पर्रभि कस्र कर्र्च्र हे रिकू िकेन. मल्र हे म्ररहत 

होते रक दषु्ट आतम््रने म्रझ््र अरधक्रर्रल्र प्ररतस्रद द््र्ल्र प्ररहजे, पि तसे झ्रले न्रही 

महिून मी गोंधळलो होतो. क्रही रदिस्रांनांतर, मल्र आिखी एक सक्रर्रतमक अनभुि आल्र 

ज््रने प्रम्ररित केले करी म्रझी समस्््र खरोखरच दषु्ट आतम्र आहे.

मी म्रझ््र ्ेडरूममध्े आतम््रने प्र्र थ्िन्र करत होतो आरि मी प्र्र थ्िनेस्रठी परुसे्र िेळ 

घ्रलिण््रच्र रनध्रथिर केल्र होत्र ह््र स्रठी रक क्र् च्रलले आहे ् ्रचे उत्तर मल्र रमळू िकेल. 

त््र प्र्र थ्िन्र सत्र्रदरम््रन, मल्र अच्रनक ज्रििले रक म्रझी सटुक्र झ्रली आहे, आरि मी 

पनुह्र मतुि झ्रलो, अगदी ज््र प्रम्रिे प्रस्टर ने म्रझ््रस्रठी प्र्र थ्िन्र केली होती. तो आतम्र 

परत ्ेण््रपूिवी मी त््र र्रत्री समु्रर ेदोन त्रस स्ितांत्र होतो, पि आत्र मल्र ख्रत्री होती करी 

तो दषु्ट आतम्र होत्र क्ररि त््रने प्र्र थ्िनेल्र प्ररतस्रद रदल्र होत्र. मी पनुह्र प्र्र थ्िन्र करण््रच्र 

प्र्तन केल्र पि क्रहीही झ्रले न्रही. महिून मी आरतमक ्दु्ध्ररिर्ी मल्र जे क्रही ि्रचत्र 

्ेईल ते ि्रच्र्ल्र सरुुि्रत केली आरि मी ररिस्त्रमध्े कोि आहे ््रची त्रलीम करण््रत 

िेळ घ्रलिल्र. पि तरीही ते जे क्रही होते ते सटुत नवहते. मी प्र्र थ्िन्र करत असत्रन्र फति 

एकद्रच म्रझ््र स्ितःच््र अरधक्रर्रल्र आतम्र प्ररतस्रद दते असल््रचे मल्र रदसले. मी 
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गोंधळून गेलो आरि परमेश्वर्रल्र क्र् कर्रिे असे कळकळीने रिच्ररू ल्रगलो. मी पूिथिपिे मतुि 

होऊ िकलो नसलो तरी, मल्र आिखी पॅनीक अटॅक ् ेत नवहते आरि सिथि अध्रांगि्र्ू रनघून 

गेल्र होत्र. त््रमळेु क्रही मोठे रिज् रमळ्र्ल्र सरुुि्रत झ्रली होती. मी अजूनही त्र्रसद्र्क 

रिच्रर आरि नैर्रश््रिी लढत होतो, तरीही मल्र आतमरिश्व्रस होत्र करी मी मज्ूत होत 

आहे. ररिस्त्रमध्े असलेल््र आपल््र अरधक्रर्र्द्दल ््र््लमध्े क्र् स्रांरगतले आहे 

््रचे पनुर्रिलोकन करण््रत मी दररोज िेळ घ्रलिू ल्रगलो.

एक रदिस दपु्ररी मी म्रझ््र ऑरफसमध्े क्रम करत असत्रांन्र मल्र परररचत असलेल््र 

भीतीच््र भ्ांकर भ्रिन्रांिी लढत होतो. मी प्र्र थ्िन्र करण््रच्र प्र्तन केल्र आरि भीतीच््र 

आतम््रल्र रनघून ज्रण््रची आज््र केली परांत ु नेहमीप्रम्रिे त््रच्र क्रहीही पररि्रम झ्रल्र 

न्रही. अच्रनक, मल्र परमेश्वर्रच्र आि्रज ऐकू आल्र. त््रने मल्र, त््र आतम््रल्र मोठ्््रने 

आरि अरधक्रर्रने रनघून ज्रण््रस स्रांग्रिे असे महटले. त््रनांतर त््रने मल्र असे क्रहीतरी 

स्रांरगतले ज््रमळेु म्रझ्र आरतमक अरधक्रर्रकडे प्रहण््रच्र दृरष्टकोन ्दलल्र. तो महि्रल्र, 

त््र आतम््रल्र सोडण््रची आज््र दते असत्रांन्र आपल््र भ्रिन्रांकडे लषि दऊे नको, आरि 

, जे रदसेल रकां ि्र अनभुि्रल्र ्ेईल त््रिर न्रही परांत ु दिे्रच््र िचन्रिर रस््र र्रह्र. मी 

म्रझ््र ऑरफसमध्े क्रम करत होतो, त््रमळेु मी उठून उभ्र र्रहून त््र सैत्रन्रल्र मोठ्््रने 

ओरडून ज्रण््रची आज््र दऊे िकत नवहतो, क्ररि म्रझे कमथिच्ररीही रत्े होते. महिून मी 

उठलो आरि प्रस्रधनगहृ्रत गेलो आरि मोठ्््रने महि्रलो, “्ेिूच््र न्रि्रने, मी तलु्र ््रांधतो, 

हे भ्भीत आतम््र. तू जे करत आहेस ते ्ेक्र्दिेीर आहे आरि मी तलु्र ्ेिूच््र न्रि्रने 

आत्त्रच रनघून ज्रण््रची आज््र दतेो.” पि क्रही झ्रले न्रही, मल्र क्रही ्दल ज्रििल्र 

न्रही. पि मल्र प्रभूने जे स्रांरगतले होते ते आठिले, “तझु््र भ्रिन्रांकडे लषि दऊे नको.” 

महिून परमेश्वर्रने मल्र ््र आतम््रिर जो अरधक्रर रदल्र आहे त््र्द्दल मी त््रचे आभ्रर 

म्रनले आरि मी मतुि झ्रल््र्द्दल दिे्रची स्ततुी करू ल्रगलो. मी म्रझ््र क्र््रथिल््रत 

ज्रऊन परत क्रम्रल्र ल्रगलो. मी रत्े म्रझ््र डेस्किर ्सलो असत्रन्र, मल्र क्रहीही 

्दल ज्रिित नसल्र तरी, प्रत्ेक िेळी जेवह्र भीती म्रझ््र मन्रिर हलल्र करत होती तेवह्र 

मी मतुि झ्रलो आहे ् ्र्द्दल परमेश्वर्रचे आभ्रर मन्रत र्ररहलो. मी एक्र कल्र्ांटच््र फ्रईलिर 



19

पविचय

क्रम करत असत्रन्र, अच्रनक मल्र ज्रििले करी दिे्रचे अरस्तति म्रझ््रिर आले आहे 

आरि मल्र रदसले करी एक क्रळ्र, चपळ ढग मल्र सोडून गेल्र आरि म्रझ््र ऑरफसच््र 

्छत्रिरून पटकन अदृश् झ्रल्र.

मी स्ितांत्र झ्रलो होतो!

भीतीच्र तो सैत्रनी आतम्र रनघून गेल्र आरि जर तो परत आल्र तर मल्र त््रच्र स्रमन्र 

कस्र कर्र्च्र हे म्ररहत होते. मी खूप उतस्ररहत होतो! मी डे्नड्रल्र कॉल केल्र आरि रतल्र 

नकुतेच घडलेल््र गोष्टी्द्दल स्रांरगतले. ती महि्रली मी लगेच रतकडे ्ेत आहे, आरि आमही 

त््र रदििी एक्र च्र्नीज रसे्टॉरांटमध्े (म्रझ््र आिडत््र) जेिि करून आनांद स्रजर्र 

केल्र. त््र रदिस्रनांतर मल्र त््र भीतीच््र आतम््र रिरुद्ध मल्र सतत रस््र उभे र्रह्रिे 

ल्रगि्रर होते, क्ररि दषु्ट आतमे लिकर ह्रर म्रनत न्रहीत. आरि सैत्रन रनघून गेल्र असल्र 

तरी म्रझ््र आ्षु््रत आर थ्िक रस््ती सधु्ररली नवहती. त््रमळेु म्रझ््र आर थ्िक ््र्तीत 

भीत सतत म्रझ््र मन्रत आपले स्््रन ् ळकट करण््रच्र प्र्तन करत होती, आरि मल्र ह््र 

परररस््तीत कसे ि्रग्रिे आरि मन ि्रांत कसे ठेि्रिे हे रिक्रिे ल्रगले.

मल्र म्रझ््र जीिन्रत इतरही अनेक ् दु्ध मल्र कर्रिे ल्रगत होते आरि त््रमधून रिक्रिे 

ल्रगत होते, दिे्रच््र र्रज््ररिर्ी अनेक आरतमक धडे अजून रिक्र्चे होते, परांत ुही क््र 

स्रांगण््रचे क्ररि महिजे व्तिरीिर आर थ्िक ति्रि्रच्र पररि्रम कस्र होतो आरि त््र मळेु 

व्तिरीच््र जीिन्रत भीती आपले स्््रन रनम्रथिि करून त््रांचे जीिन कसे त्र्रसद्र्क करून 

सोडते हे मल्र समजले आहे.

मल्र तमुह्रल्र रनरश्चत पिे स्रांग्र्चे आहे रक मी स्ितः ह््र अनभुि्रतून गेलो आहे.

त््रमळेु आज तमुही कोित््रही प्रक्ररच््र परररस््तीच्र स्रमन्र करत अस्रल, तरी 

लषि्रत ठेि्र, आि्र आहे. मल्र म्रझ््र आ्षु््रत दिे्रच््र र्रज््र्द्दल आधीच रनरश्चतपिे 

म्ररहत असते तर रकती ्र ेझ्रले असते असे मल्र ि्रटते. ही फ्रर दःुख्रची गोष्ट आहे रक 

डे्नड्र आरि मल्र आिश्कत्र नसत्रांन्र ते नऊ िरथि आर थ्िक अन्रगोंदीत जग्रिे ल्रगले!

ददुदैि्रने, आमच््र आर थ्िक गोंधळ्रत आमही रड्ररिरून ख्रली पडलो न्रही; आमही 

रड्ररिरच होतो. आमही असेच जगत होतो. रजिांत र्रहण््र स्रठी भीक म्रगण््रची ती नऊ 
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िरषे, अपम्रन्रस्पद घटन्र आरि ि्रईट परररस््तीच््र आठििी. ह््र घटन्र मी लगेच रिसरने. 

म्रझी पतनी आिीि्रथिरदत असो! त््र िर्रांत रतने खूप क्रही सहन केले. महिूनच आज मी 

जमेल तेवह्र रतल्र आिीि्रथिद दणे््रच्र प्र्तन करतो.

भ््रच््र त््र सैत्रनी आतम््रच्र स्रमन्र कस्र कर्र्च्र हे जसे परमेश्वर्रने मल्र रिकरिले, 

तसेच त््रने मल्र आरतमक दृष्टीकोन्रतून म्रझ््र आर थ्िक परररस््तील्र कसे स्रमोर ेज्रिे हे 

रिकि्र्ल्र सरुुि्रत केली. दिे्रने डे्नड्र आरि मल्र जे रिकिले आरि त््रने आमह्रल्र 

आमच््र आर थ्िक ््र्तीत जे द्रखिले ते जीिन इतके ्दलि्रर े आरि इतके न्रट््म् 

होते करी आमही आमचे उिथिररत आ्षु् लोक्रांन्र त््रच तति्रांचे अनकुरि करण््रस मदत 

करण््रच्र रनश्च् केल्र आहे.

डे्नड्र आरि मी सांपूिथिपिे रिखरलेल््र अिस््ेतून आमच््र क्ररस्रठी रोख पैसे दिेे, 

आमचे स्िपन्रतील कजथिमतुि घर ््रांधिे, अनेक कां पन््र सरुू करिे आरि जग्रतील प्रत्ेक 

ट्रईम झोनमध्े आमचे “रफरकसांग द मनी र्ांग” हे दरैनक टीवही प्रस्ररि सरुू करिे ्े्प ा्ंत 

पोहचलो. अनेक कुटुां््रांन्र जीिन कसे जग्रिे हे ज्रिून घेण््रत मदत करण््रस्रठी आरि 

मरहल्रांन्र प्रोतस्रहन दणे््रस्रठी ड्रेंड्र ने ABC फॅरमली नेटिकथि िर, ड्रेंड्र टीवही स्रप््ररहक 

प्रस्ररि सरुू केले. आमह्रल्र ि्रटले करी दिे आमह्रल्र फे् ल्रइफ चचथि सरुू करण््रस 

प्रच्ररि करत आहे, ह््र चचथि द््रर ेआत्र आमही हज्ररो लोक्रांन्र दर आठिड्््रल्र दिे्रच््र 

र्रज््र्द्दल रिकितो. आमही जे करतो ते करण््रस्रठी आत्र िर्रथिल्र ल्रखो डॉलसथि च्र 

खचथि ्ेतो, हे लेखन करण््रच््र िेळेप ा्ंत फति टीवही प्रस्ररि करण््रस्रठी मरहन््रल्र 

$200,000 पेषि्र ज्रस्त खचथि ्ेत आहे. ््रपैकरी क्रहीही, अ््रथितच, ््र पसु्तक्रांच््र म्ररलके 

द््रर ेआमही तमुह्रल्र जे रिकिू इरच्छतो ते दिे्रने आमह्रल्र रिकिले नसते तर हे िक् झ्रले 

नसते. तमुही ््र पसु्तक्रकडे आर थ्िक रिर््रिरील आिखी एक पसु्तक महिून प्रहू न्े अिी 

म्रझी इच्छ्र आहे. तमुही ्जेट कस त््रर कर्रि ््रिरील हे आिखी एक पसु्तक न्रही, अि्र 

पसु्तक्रची दखेील आिश्कत्र आहे, परांत ुते हे पसु्तक न्रही. हे त््रच जनु््र, “परुसेे उतपनन 

न्रही” महिून आमह्रल्र कि्रत कटौती कर्र्ल्र हिी, ््रची पनुरथिचन्र न्रही.
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न्रही, हे एक्र क्रांती्द्दलचे पसु्तक आहे, अांध्रर्रच््र स्रम््रज््ररिरुद्धचे ्ांड आरि 

द्रररद््् ्रल्र कां ठस्न्रन घ्रलि्रर ेआहे. भ्रष्ट सरक्रर मळेु ्ेि्रर ेति्रि दूर करून एक निीन 

जीिन म्रगथि स्िीक्ररण््रचे हे पसु्तक आहे. मल्र रमळ्रलेले उत्तर क्रही स्रम्रन् आर थ्िक 

सलल्र नवहते. मल्र असे आढळले करी मल्र सांपूिथि आर थ्िक दरुुस्तीची आिश्कत्र आहे:

एक आर थ्िक कताा्ं ी!
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िताज्य

मी तमुह्रल्र प्रस्त्रिनेत स्रांरगतल करी म्रझे आ्षु् भ््रने कसे ग्र्रसले होते. महिून 

मल्र रिश्व्रस आहे करी मी आपल्र ह्र प्रि्रस ््र एक्र रिध्रन्रसह सरुू करिे महत्ि्रचे आहे 

जे तमुह्रल्र खरोखर समजून घेिे आिश्क आहे: भीतीने जगिे रिकू नक्र! भीतीमळेु सिथि 

प्रक्ररच््र आसरुी प्रभ्रि, गोंधळ आरि नैर्रश््रचे दरि्रजे उघडत्रत, जसे आपि म्रझ््र 

आ्षु््रत घडत्रन्र प्ररहले आहे आरि ल्रखो लोक्रांच््र जीिन्रत घडते आहे. म्रझ्र रिश्व्रस 

आहे करी आर थ्िक आघ्रत ह्र लोक्रांच््र जीिन्रतील भीतीचे मोठे द्रर उघडि्रर्र अस्र आहे. 

मी म्रझ््र आर थ्िक रन्ोजन फमथिद््रर े 34 िर्रांप्रसून लोक्रांन्र त््रांच््र आर थ्िक ््र्तीत 

िै्रतिकररत््र मदत करत आहे आरि मल्र आढळून आले करी आ्षु््रत आर थ्िक समस्््र 

असलेल््र रकां ि्र त््रांच््रिी लढ्र दिे्रर्र मी एकमेि व्तिरी नवहतो.

रकां ्हुन्र, म्रझ््र सांिोधन्रच््र आध्रर,े मल्र असे आढळून आले करी 23 टकके 

अमेररकन लोकसांख््र त््रांच््र कज्रथिची रकम्रन दे् के दखेील भरत न्रहीत आरि हळूहळू 

आर थ्िक रिस्मतृीत ज्रत आहेत. आरि ह्र दिे्रच्र एक चतु् ्रांि भ्रग आहे! सते्तच्रळीस 

दिलषि, लोकसांख्ेच्र एक रष््रांि, फूड स्टॅमपिर जगत आहेत, आरि दह्रपैकरी आठ कुटुां्े 

पग्रर्रिरच जीिन जगत आहेत. आपल््र दिे्रिर असलेल््र 18 रट्रल्न डॉलसथिचे जे कजथि 

आहे आरि हे कजथि ते कधीही परत करू िकि्रर न्रही त््र्द्दल तर मी ् ोलि्रर दखेील न्रही. 

मी 120 रट्रल्न डॉलसथिच््र त््र आर थ्िक ज््र्द्रऱ््रांच्र मी उललेख करि्रर न्रही ज््रस्रठी 

आपल््र दिे्रने कोित््रही रनधीची ्ांत्रि्र नसत्रांन्र स्ितःल्र ््रांधून घेतले आहे. आपि 

गांभीर आर थ्िक समस्््र असलेल््र र्रषट््रमध्े र्रहतो! मल्र म्रझ््र आ्षु््रत जे आढळले ते 
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असे आहे करी रनर्रकरि न झ्रलेल््र आर थ्िक समस्््र आरि आर थ्िक त्रिति्रि्रमळेु भीतीने 

जगिे ह्र जीिन्रच्र एक म्रगथि ्नून ज्रतो.

पि उत्तर े आहेत! आपि मतुि होऊ िकत्र! ््र रिर््रिर ््र््ल स्पष्ट आहे: ्ेिू 

गरी््रांन्र सिु्रत्रथि स्रांगण््रस्रठी आल्र होत्र!

प्रभू परमेश्वराचा आतमा माझ्ावर आला आहे; कारण दीनांना शुभवतृ्त सांगण्ास 

परमेश्वराने मला अजभषेक केला आहे. 
— ्ि््र 61:1

गरी् म्रिस्रस्रठी च्रांगली ् ्रतमी क्र् आहे? हीच करी तो मतुि होऊ िकतो! हे कसे घडू 

िकते, ््रची आज तमुह्रल्र कलपन्र नसेल. म्रझ््र आ्षु््रत एके क्रळी मल्र पूिथिपिे 

असह्रय् ि्रटले. म्रझ््रकडे फति $100 आहेत आरि मल्र कुि्रचे दिेे न्रही ह्र रिच्रर 

म्रझ््र रगितीतच नवहत्र, तो जर इतक्र भ््रनक आरि दःुखद्र्क नसत्र तर त््र 

रिच्रर्रनेच मल्र हसू आले असते. त््र नऊ 

िर्रांच््र क्रळ्रतील जगण््रस्रठी होि्रऱ््र 

धडपडीच्र म्रझ््रिर भ्ांकर अस्र भ्रिन्रतमक 

प्रभ्रि झ्रल्र. आर थ्िक त्रिति्रि आपल््र सिथि 

च्रांगल््र गोष्टी रहर्रिून घेतो. मी जेवह्र त््र िर्रथितील 

घरगतुी रचत्रपट प्रहतो तेवह्र मल्र खूप ल्रज 

ि्रटते. त््र रिरडओ मध्े तमुही मल्र म्रझ््र 

क्ररमधून ््रहेर पडत्रन्र आरि रदिसभर ऑरफस मध्े क्रम करून घरी आल््र नांतर म्रझी 

मौल्ि्रन मलुां मल्र भेटण््रस्रठी ध्रित म्रझ््रकडे ्ेत्रांन्र आरि म्रझे प्र् धरून “््र््र, 

््र््र” असे महिून ओरडत्रांन्र तमुही प्रहू िकत्र. रवहरडओमध्े तमुही हे दखेील प्रहू िकत्र 

रक मी त््रांन्र उत्तरही दते नवहतो रकां ि्र त््रांच््रकडे प्रहतही नवहतो. मी इतक्र ति्रि्रत 

होतो आरि रनर्रि झ्रलो होतो करी मल्र क्र् महत्ि्रचे आहे ््रची ज्रिीिही नवहती.

प्रभू पिमेश्विताचता आत्ता 
मताझ्तािि आलता आहे; कतािण 
दीनतांनता शुभिृत्त सतांगण्तास 
पिमेश्विताने मलता अभभषेक 
केलता आहे. 

— यशया 61:1
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म्रझ््र मन्रतील रिच्रर मल्र परत एकद्र पोहण््रच््र िग्रथित रिकलेल््र गोष्टीची 

आठिि करून दतेे. जर कोिी ्डुत असेल आरि मदतीस्रठी ओरडत असेल, तर तमुही 

त््रांच््र मदतीस्रठी ््रहेर पडल््रस क्रळजी घ््र. क्र? क्ररि ते स्ितःच्र ्च्रि करण््रच््र 

रिच्रर्रने इतके ग्र्रसलेले आहेत करी उदे्दश् नसत्रांन्र दखेील ते तमुह्रल्र ख्रली ओढतील. 

म्रझे दखेील असेच होते, जीिन्र्द्दल अनरभज् असलेल््र झोम्ीस्ररख्र, भ्रिन्र नसलेल््र 

व्तिरी स्ररख्र च्रलतरफरत होतो. निर्र महिून मी म्रझ््र कत थ्िव््र मध्े चकुलो होतो. 

िडील म्रझ््र कत थ्िव््र मध्े चकुलो होतो. प्रद्रत्र महिून म्रझ््र कत थ्िव््र मध्े चकुलो 

होतो. म्रझे आ्षु् त््रच भ्रिन्ररिहीन, दूरदृष्टी नसलेल््र आरि जीिन्रच््र उद्रसीनतेच 

रनत्कम होऊन गेले होते.

कोलां्स, ओह्र्ो, त््र रदिस्रत गहृरनम्रथिि तेजीत होते. सिथित्र घर्रांच््र रकमती िर ज्रत 

होत््र, आरि त््रमळेुच आमच््र िहर्रने सलग अनेक िरषे घर्रांची परडे आ्ोरजत केली होती. 

जर तमुह्रल्र ते क्र् आहे हे म्ररहत नसेल तर मी समज्रिून स्रांगतो. घर्रांची परडे महिजे 

रििेर िैरिष््ट् असलेल््र घर्रांच्र समूह, अिी घर ेजी रभनन ््रांधक्रम व््रिस्रर्क त््रांच््र 

अरद्ती् िैली आरि षिमत्र तसेच सिथि निीन उपकरिे आरि रफरनि द्रखिण््रस्रठी त््रर 

करत्रत. त््र पररसर्रतील प्रत्ेक्रस्रठी, ही एक मोठी गोष्ट होती आरि हज्ररो लोक्रांनी ््रच्र 

आनांद घेतल्र. पि मल्र घर्रांच््र ह््र परडेची भीती ि्रटत होती. आमही अत्ांत गरर्ीत 

जगत होतो, त््रमळेु ड्रेंड्रने ज्रऊन ही घर े्घ्रिीत अिी म्रझी अरज््रत इच्छ्र नवहती. 

म्रझ््र आर थ्िक अप्ि्र्द्दल मल्र आधीच ि्रईट ि्रटत होते; आरि रतल्र आिखी त््र 

परररस््तीच्र पनुभ्रथिस होऊ न्े असे मल्र आिजूथिन ि्रटत होते. मल्र आत्र कळते करी ् ्रकडे 

प्रहण््रच्र म्रझ्र दृरष्टकोन मूखथिपि्रच्र होत्र, परांत ुत््र िेळी ते म्रझे मत होते. मल्र म्ररहत 

होते करी ती जर रत्े गेली तर रतल्र दखेील एक घर हिेसे ि्रटेल. महिून दर िरवी, मी “न्रही!” 

महित र्ररहलो, पि िेिटी, एक्र िरवी मी ह्रर म्रनली आरि ठरिले करी आपि त््र परडेल्र 

ज्रऊ ््र.

ती घर,े आपि कलपन्र करू िकत्र, अत्ांत िैभिि्रली होती. त््र घर्रांपढेु आमचे 

1800 च््र दिक्रतील ्छोटे फ्रमथिह्रऊस जे अगदी मोडकळीस आले होते ते आिखीच तचु्छ 
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ि्रटू ल्रगले. परहली क्रही घर े प्रहून आमही पढेु च्रलत आल््रनांतर फुटप्र्िरून च्रलू 

ल्रगलो, आरि अच्रनक मल्र ज्रििलां करी ड्रेंड्र म्रझ््र सो्त च्रलत न्रही्े. ती कुठे आहे 

हे प्रहण््रस्रठी मी म्रगे िळून प्ररहले आरि आमही नकुतेच रनघ्रलो होतो त््र घर्रसमोर ती 

उभी होती, रतल्र रत्े उभी असलेले प्रहून मल्र ि्रईट ि्रटले. रतच््र चेहऱ््रिरून अशू् ि्रहत 

होते. मी परत रतच््रकडे गेलो आरि मूख्रथिस्ररखां एक प्रश्न रिच्ररल्र, “क्र् झ्रलां?” जिू क्रही 

मल्र त््र प्रश्न्रचां उत्तरच म्रहीत नवहतां. रतने फति म्रझ््रकडे प्ररहले आरि रिच्ररले, “मल्र 

घर कधी रमळेल”? म्रझे मन चक्रिले, “घर? ््रस्ररखे? ही सिथि $500,000 ते $700,000 

ची घर ेआहेत.” मी तर अजूनही जनु््र फ्रमथिह्रऊस चे $300 म्ररसक भ्रडे कसे चकुते करत्र 

्ेईल हे िोधण््रच्र प्र्तन करत होतो. मल्र म्ररहत आहे करी हे दःुखद्र्क आहे, परांत ुमल्र 

््र सि्रां मधून ््रहेर पडण््रच्र म्रगथि रदसत नवहत्र आरि मी म्रझ््र सुांदर, मौल्ि्रन पतनील्र 

कोितीही आि्र रदली न्रही. भीती आरि अप्ि म्रझे मन आरि दृष्टीकोन रिस्कटत होते. 

ह्र मी नवहतो; म्रझ््र आनांद्रचे, म्रझ््र आनांद्रचे क्र् झ्रले? मी समोर फति आर थ्िक त्रि 

होत्र त््र पलीकडे मी क्रहीच प्रहू िकत नवहतो.

सक्रळचे 2:00 रकां ि्र 3:00 ि्रजले होते आरि मल्र झोप ्ेत नवहती. िेदन्र म्रझ््र 

ज्ड्््रतून आरि चेहऱ््रतून सु् ्र टोचल््र स्ररख््र रनघत होत््र आरि मल्र ह््र पीडेप्रसून 

आर्रम्रची रनत्रांत गरज होती. ्छत्तीस त्रस्रांपूिवी सांसगथि ््रां्िण््रस्रठी म्रझे रूट कॅन्रल 

झ्रले होते, त््र सांसग्रथि मळेु म्रझ्र चेहर्र फुग््रस्ररख्र फुगल्र होत्र. िेदन्र आरि अस्िस््त्र 

असहनी् होते. िेदन्र ् ्रां्रिण््र स्रठी मी दर च्रर त्रस्रांनी ट्र्लेनॉल घेत होतो, पि त््रच्र 

फ्ररस्र उप्ोग झ्रल्र न्रही. मी म्रझ््र रदि्रिख्रन््रत ्सलो होतो, झोप क्रही केल््र 

्ेत नवहती, महिून मी आिखी एक डोस घेऊ ल्रगलो, इतक््रत म्रझी नजर ट्र्लेनॉल 

्ॉकसकडे गेली आरि मी त््रिर रलरहलेल््र सूचन्र ि्रचू ल्रगलो. ट्र्लेनॉल कसे घ््र्चे 

हे मल्र म्रहीत नवहते महिून न्रही, पि अगदीच कां ट्रळि्रिे ि्रटत होते महिून, जसे आपि 

सक्रळी सीरर्ल ख्रत्रन्र त््र सीरर्लच््र डब््र िर रलरहलेली म्ररहती उग्रचच ि्रचतो. 

आपल््रल्र त््रत खरोखर स्ि्ररस्् आहे महिून न्रही तर तो डब््र समोर आहे महिून 

उग्रचच ि्रचतो. हो्, हो्, दर 4 त्रस्रांनी 2 गोळ््र, पि आिखी क्र् रलरहले होते? 24 
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त्रस्रांच््र क्रल्रिधीत 10 पेषि्र ज्रस्त गोळ््र घेऊ न्े? एख्रद््र व्तिरीने दर 4 त्रस्रांनी 

गोळ््र घेतल््रस रकती गोळ््र ख्रलल््र ज्रतील ््रची सांख््र मी मन्रत पटकन जोडली, 

जसे मी गेल््र 2 रदिस्रांत केले होते—रदिस्रतून 12 गोळ््र, रकम्रन डोसपेषि्र 2 गोळ््र 

ज्रस्त. अच्रनक, म्रझ््र पोट्रत गोळ्र उठल्र, आरि मी भीतीने ग्रस्त झ्रलो.

नऊ िरषे पोट ह्रत्रिर घेऊन जगिे, पती महिून अ्िस्िी होिे, िडील महिून अ्िस्िी 

होिे आरि प्रद्रत्र महिून अ्िस्िी होिे ््रमळेु मी मळु्रतच भ्रिन्रतमकते मध्े कमकुित 

झ्रलो होतो. डॉकटर्रांनी मल्र ह््रमधून ््रहेर ्ेण््रस मदत करण््रस्रठी अटँीरडपे्रसरेंट्स िर 

ठेिण््रच्र प्र्तन केल्र. पि क्रहीही मदत झ्रली न्रही. त््र र्रत्री द्रत्रांच््र दखुण््र मळेु मी 

नसुत्र ्सून होतो, दोन रदिस्रांप्रसून मी अरज््रत झोपलो नवहतो, आरि िेदन्र इतकरी 

तीव्र होती करी मल्र झोप ्ेिे िक्च नवहते. आत्र ट्र्लेनॉल च््र ्ॉकस िरील म्ररहती 

ि्रचून, मल्र ज्रििले करी आत्र ट्र्लेनॉल च््र सांभ्रव् प्रम्रि्र ््रहेर डोस घेतल््र मळेु 

म्रझ््र आधीच््र समस्््रां मध्े आिखी एक भर पडली आहे. ट्र्लेनॉल च््र ओवहरडोसने 

म्रझ््रिर क्र् पररि्रम होईल ््रची मल्र कलपन्र नवहती, परांत ुमल्र ख्रत्री होती करी ही एक 

स्रध्ररि गोळी आहे, क्ररि कोिीही ती दकु्रन्रत ज्रऊन सहजपिे खरदेी करू िकत होत्र. 

मल्र असे ि्रटले करी त््रांन्र रन्म्रच््र च्रकोरीत र्रहण््र स्रठी ्ॉकसिर अि्र चेत्रििी 

द््रव््र ल्रगत्रत. हे म्रझ््र कलपने ््रहेरचे होते करी फति 2 गोळ््र ज्रस्त घेतल््रने एक मोठी 

समस्््र उद्िू िकते. पि भीतीच््र भ्रिनेने म्रझ््र मन्रल्र िेठीस धरले, आरि मल्र “असे 

झ्रले तर क्र्” ््र रिच्रर्रांनी गभथिगळीत केले. महिून मन ि्रांत करण््रस्रठी, मी रिर रन्ांत्रि 

करें द््रल्र फोन कर्रि्र असे मल्र ि्रटले. मल्र ख्रत्री होती करी ते फति महितील करी ही क्रही 

मोठी गोष्ट न्रही.

फोन च््र दसुऱ््र ््रजूिरील ््रईने उत्तर रदले तेवह्र ती व््रिस्रर्क ि्रटली. रतने मल्र 

रिच्ररले मी तमुची क्र् मदत करू िकते, आरि मी रतल्र समज्रिून स्रांरगतले करी मी गेल््र 

36-त्रस्रांच््र क्रल्रिधीत दर 4 त्रस्रांनी ट्र्लेनॉल गोळ््र घेतल््र आहेत, अि्र प्रक्रर ेमी 

रदिस्रतून 10 ऐिजी 12 गोळ््र घेतल््र आहेत. मी रतल्र स्रांरगतले करी मी रकम्रन पेषि्र फति 

दोनच गोळ््र ज्रस्त घेतल््रआहेत. आरि त््रच्र क्रही गांभीर पररि्रम तर होि्रर न्रही हे 
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ज्रिून घेण््रस्रठी मी फोन केल्र आहे. फोन च््र दसुऱ््र ््रजूल्र अगदी पूिथि ि्रांतत्र होती, 

आरि मल्र कां प्टुर िर क्रहीतरी ट्रईप करण््रच्र आि्रज ऐकू ्ेत होत्र. त््र नांतर फोनिर 

मल्र हे िबद ऐकू आले, “सर, आजप ा्ंत आमच््रकडे अि्रप्रक्रर ेज्रस्त डोस घेऊन आलेल्र 

व्तिरी रजिांत र्ररहल्र न्रही.” मी रतचे ्ोलिे ्रो्र ऐकले क्र? नककरीच न्रही! महिून मी 

रतल्र पनुह्र समज्रिून स्रांरगतले करी 24 त्रस्रांच््र क्रल्रिधीत मी फति 2 गोळ््र ज्रस्त 

घेतल््र आहेत आरि हे असे दोनच रदिस केले आहे.

््र िेळी रतने कठोर स्िर्रत उत्तर रदले, “सर, मी महटल््रप्रम्रिे, आमच््रकडे अस्र 

डोस घेि्रर ेकोिीही रजिांत र्ररहले न्रही. तमुही आत्त्रच््र आत्त्र इमजथिनसी मध्े आलांच 

प्ररहजे!” क्र् घडले ते मी रतल्र पनुह्र समज्रिून स्रांगण््रच्र प्र्तन करू ल्रगलो, क्ररि मल्र 

अजूनही ि्रटत होते करी रतल्र म्रझे महििे समजलेले न्रही, रतने मल्र मधेच ््रां्िले आरि 

महि्रली, “एकतर तमुही स्ित:हून दि्रख्रन््रत ज्र न्रहीतर मी तमुच््र स्रठी रुगिि्ररहक्र 

प्रठिीत आहे.” मल्र धकक्रच ्सल्र! “मी स्ितः ग्रडी च्रलिून दि्रख्रन््रत ज्रतो,” मी 

गड्डूनच ्ोललो. “तमुही कोित््र हॉरस्पटलमध्े ज्रत आह्रत?” रतने रिच्ररले. मी कुठे 

ज्रि्रर आहे हे रतल्र स्रांरगतले आरि रतने फोन ठेिल्र.

मी स्तबधपिे रत्ेच उभ्र र्ररहलो. त््र रदििी सक्रळी 9:00 ि्रजत्र म्रझी खूप महत्ि्रची 

मीरटांग होती. आरि आत्र पह्रटेचे समु्रर े 3:30 ि्रजले होते. मी कसेतरी करून प्र्ऱ््र 

चढून ्ेडरूममध्े गेलो आरि ड्रेंड्रल्र उठिले,आरि रतल्र घडलेल्र प्रक्रर स्रांरगतल्र. रतने 

म्रझ््रकडे रनर्रिेच््र द्नी् नजरनेे प्ररहले. रतच्र निर्र न्रटक करत होत्र आरि आत्र 

क्रही मरहन््रांप्रसून जर्र रिरचत्रच ि्रगत होत्र, आरि सिथिक्रही स्रांभ्रळण््रच्र रतल्र कां ट्रळ्र 

आल्र होत्र, आरि आत्र हे? “गॅरी, फति दोन गोळ््र ज्रस्त घेतल््र आहेत. नककरीच, त््रने 

तमुही म्ररि्रर न्रही हे तमुह्रल्र च्रांगले म्ररहत आहे. त््रांन्र परत फोन कर्र,” ती महि्रली. 

पि भीती अत्ररकथि क आरि पीड्रद्र्क आहे. “ती मरहल्र महि्रली करी ह््र मळेु कद्ररचत 

म्रझ्र मतृ्ू होईल; मल्र दि्रख्रन््रत ज्रिे अगदी रनकडीचे आहे.” मी ्ेडरूममधून ््रहेर 

ज्रण््रस्रठी िळलो तेवह्र म्रझ््र पतनीच््र डोळ््रत “तमुही गांमत करत आह्रत” असे भ्रि 

मल्र रदसले.



29

िताज्य

मी दि्रख्रन््रत पोहोचलो तेवह्र प्रांढऱ््र कोट्रतली दोन म्रिसे आपतक्रलीन 

प्रिेिद््रर्रच््र ््रहेर म्रझी ि्रट प्रहत उभी होती. मी िर आल््रिर ते म्रझ््रकडे आले 

आरि महि्रले, “तमुही गॅरी करीसी आह्रत क्र?” त््रांनी मल्र त्रतडीने उपच्रर कषि्रत नेले. 

रत्ून ज्रत्रन्र मल्र रदसले करी इमजथिनसी रूमच््र बलॅक्ोडथििर म्रझे न्रि आधीच रलरहलेले 

आहे. त््रत महटले होते, “गॅरी करीसी - ओवहरडोज.” म्रझ्र त््रिर रिश्व्रसच ्सत नवहत्र. 

ल्रां्लचक गोष्ट ्ोडक््रत स्रांग्र्ची महिजे मी रत्े पोहचल््र नांतर त््रांनी म्रझ््र रति्रच्र 

नमनु्र घेतल्र, आरि मग डॉकटर म्रझ््रकडे आत आले आरि महि्रले, “तमुही इ्े क्र 

आल्रत? तमुच््र रति्रतील ट्र्लेनॉलची प्रतळी डोकेदखुी ्री होण््रइतकरी दखेील न्रही. 

जेवह्र मी त््रांन्र म्रझी रिर रन्ांत्रि रिभ्रग्रसो्त झ्रलेले ्ोलिे स्रांरगतले तेवह्र ते हस्र्ल्र 

ल्रगले. मल्र ते अरज््रत गमतीचे ि्रटले न्रही, आरि म्रझ््रकडे जेवह्र मेलमध्े $2,000 चे 

र्ल आले तेवह्र तर ते आिखीच मजेद्रर ि्रटले न्रही. सैत्रन्रने पनुह्र एकद्र म्रझ््र रिरुद्ध 

कट रचल्र आरि म्रझ््रप्रसून रहर्रिून घेतले.

मी दिे्रचे र्रज् प्र्रप् करण््रपूिवी म्रझे जीिन कसे होते हे तमुह्रल्र ज्रिून घेण््रस मदत 

करण््रस्रठी सांपूिथि म्ररहती सह ््र क््र तमुह्रल्र स्रांगण््रच्र प्र्तन करत आहे. हो्, मी 

ररिस्ती होतो. हो्, मी दिम्रांि दते होतो. हो्, मी म्रझ््र चचथिमध्े क्रही क्रळ उप्रसनेचे 

नेततृि केले. हो्, मी दिे्रिर पे्रम केले. पि क्रहीतरी चकुलां होतां, कुठेतरी भ्ांकर चकु होत 

होती! मी तमुह्रल्र स्रांरगतले करी दिे्रने मल्र भीतीच््र आतम््रिी कसे लढ्र्चे हे रिकिले 

आरि मी अटँीरडपे्रसरेंट्स आरि पॅनीक अटॅक प्रसून कस्र मतुि झ्रलो. पि मी अद््रप त््र 

परररस््तीतून मतुि झ्रलो नवहतो ज््रमळेु सि्रथित प्र्म म्रझ््र मध्े भीतीउतपनन झ्रली 

आरि म्रझे त््र भीतीिी द्ांद् सरुु झ्रले, ती महिजे म्रझी रनर्रि्रजनक आर थ्िक परररस््ती! 

म्रझ््रिर दररोज पैि्रांची तजिीज करिे आरि सिथि र्ल भरण््रच्र प्रचांड द््रि होत्र, 

तसेच म्रझे दह्र पेषि्र ज्रस्त केरडट क्रडथि रद्द झ्रले होते, म्रझ््रिर तीन फ्र्न्रनस कां पनीची 

कजथि होते, आ् आर एस चे कजथि होते , न्रतेि्रईक्रांचे कजथि, आरि अनेक खटले आरि 

ध्ररि्ररधक्रर होते.
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मी महटल््रप्रम्रिे, आमचे जीिन आर थ्िक गोंधळ्रने व््रप् होते. त्रिति्रि आरि 

म्रनरसक अि्रांतत्र हीच म्रझी जीिनपद्धती ्नून गेली होती. ररिस्ती असूनही, आमही 

आर थ्िकदृष््ट््र मरत होतो आरि एक एक करून म्रझे केरडट क्रडथि रद्द केली ज्रत होती. 

ध्ररि्ररधक्रर द्रखल केले गेले, केरडट रद्द केले गेले आरि कजथिद्रर सतत फोन करत होते. 

आमही आर थ्िक ददुथििेच््र कळस्रिर पोहचलो होतो, आरि आमच््र व्िस्र््रतून फ्ररसे 

उतपनन रमळत नसल््रमळेु, आमह्रल्र अनन रिकत 

घेिे दखेील परिडत नवहते. म्रझे कुटुां् उ्द्रर 

र्रहण््रस्रठी ्ैठकरी मध्े ल्रकड्रच््र चलुी 

भोितीच घटुमळत र्रह्र्चे, क्ररि आमह्रल्र 

इांधन तेल परिडत नवहते. आमच््र मलु्रां स्रठी 

मॅकडोन्रलड्स मधील हैपपी मील तरी रमळ्रिे 

महिून परुसेे पैसे रमळतील ््र आिेने आमही खचु््रथि आरि पलांग ््रांच््र ख्रचेत सटु्ी न्रिी 

िोधत अस्र्चो. 

कजथिद्रर्रांनी कॉल केल््रिर मी त््रांन्र ट्रळण््रत आरि ि्रटी ल्रिण््रत पट्रईत 

झ्रलो होतो, परांत ुएके रदििी म्रझ््र एक्र कजथिद्रर्रने कजथि गोळ्र करण््रस्रठी िकरील्रची 

रन्तुिरी केली. ््र म्रिस्रने कॉल केल्र आरि त््रचे तसे क्रही व्रतिमत्ि नवहते. पि 

तो एिढेच महि्रल्र, “मल्र तीन रदिस्रांत पैसे हिे आहेत न्रहीतर मी म्रझ््र कल्र्ांटच््र 

ितीने तमुच््ररिरुद्ध खटल्र द्रखल करि्रर आहे.” म्रझी सहनितिरी सांपली. म्रझ््रकडे 

क्रहीही प््रथि् नवहत्र, उध्रर म्रगण््रस्रठी आत्र एकही व्तिरी उरल्र नवहत्र, मी म्रझ््र 

सिथि रमत्र्रांकडून आधीच उध्रर म्ररगतले होते, आरि आत्र ह््र षिि्रल्र मल्र कळून चकुले करी 

सिथि क्रही सांपले आहे, क्रही म्रगथि उरल्र न्रही. मी ररेंग्रळतच म्रझ््र ्ेडरूममध्े गेलो आरि 

म्रझ््र पलांग्रिर पडलो आरि दिे्रच्र ध्रि्र केल्र. लगेचच, मी परमेश्वर्रच्र आि्रज ऐकल्र. मी 

अनेकद्र ऐकलेले एक ि्रस्त्रिचन म्रझ््र मन्रत घोळू ल्रगले.

माझा दवे आपल्ा सपंत््नुरूप तुमची सव्व गरि जरिसत ् ेशूच्ा ठा्ी गौरवाच्ा 

द्ार ेपुरवील. 
-रफरलपपैकर्रांस पत्र 4:19

मताझता देि आपल्ता 
संपत्त्यनुरूप तुमची सि्व गिज 
ख्रिस् येशूच्ता ठतायी गौििताच्ता 
द्तािे पुििील. 

-फिलिप्पैकरांस पत्र 4:19
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मी परमेश्वर्रल्र महि्रलो करी मल्र ते ि्रस्त्रिचन म्ररहत आहे पि म्रझ््र गरज्र पूिथि होत 

न्रहीत! त््रने म्रझ््र प्रश्न्रचे उत्तर लगेच रदले, “हो, पि ती म्रझी चूक न्रही. म्रझे र्रज् कसे 

च्रलते हे ज्रिून घेण््रच्र तू कधीही प्र्तन केल्र न्रही. खरां तर, म्रझ््र ्हुतेक मांडळ््र 

आजही असेच ि्रगत्रत जसे जनु््र कर्रर्रत इस््र्ली ि्रगत होते - गलु्रम महिून जगत्रत. 

ते कजथि््रज्ररी आरि आर थ्िक गलु्रमरगरीचे जीिन जगत्रत. मल्र म्रझे लोक स्ितांत्र झ्रलेले 

हिे आहेत.”

मी झटकन ख्रली ध्रित गेलो आरि ड्रेंड्रल्र पकडले आरि परमेश्वर्रने मल्र जे स्रांरगतले 

ते रतल्र स्रांरगतले. मी दिे्रची इच्छ्र कधीही ज्रिून घेतली न्रही आरि त््रचे र्रज् कसे 

क्र थ्ि करते हे ज्रिून घेण््रच्र कधीही प्र्तन केल्र न्रही ््र्द्दल मी रतच््रकडे पश्च्रत्त्रप 

केल्र. खर ेतर, त््र िेळी, दिे्रचे र्रज् कसे च्रलते हे ज्रिून घेण््रच्र तमुही प्र्तन केल्र 

न्रही असे जे दिे महि्रल्र त््रच्र अ थ्ि क्र् होत्र हे आमह्रल्र खरोखरच म्रहीत नवहते. 

आमही तर रन्रमतपिे चचथिल्र ज्र्चो, आमही आमच््र रमळकतीच्र ्हुतेक िेळ्र दि्रांि दते 

होतो आरि आमही दिे्रिर पे्रम करत होतो. आमह्रल्र ि्रटले करी आमही दिे्रच््र र्रज््रच््र 

रिच्ररसरिीचे आहोत. समस्््र, जी मल्र लिकरच समजि्रर होती ती ही रक, मी स्िग्रथिच््र 

ि्रटेिर तर होतो, परांत ु म्रझ््र जीिन्रत स्िग्रथिचे स्रमर थ्ि आरि अरधक्रर कस्र आि्रि्र 

आरि त््रांच्र म्रझ््र नैसरगथिक परररस््तीिर कस्र पररि्रम होईल ््रची मल्र कलपन्र नवहती. 

महिून आमही ््र््लच्र अभ््रस करू ल्रगलो आरि दिे आमच््रिी ्ोलू ल्रगल्र आरि 

त््रने र्रज् हे जे महटले होते त््रच्र क्र् अ थ्ि आहे हे रिकण््रस मदत केली. आमही 

जे रिकलो ते धकक्रद्र्क होते! अांध्रऱ््र खोलीत प्रक्रि आल््र स्ररखां होतां. आमच््र 

आ्षु््रत प्र्मच, आमह्रल्र आमच््र आर थ्िक जीिन्ररिर्ी उत्तर ेस्रपडली!

देवता, ्ुलता िताजय म्हणजे कताय नमेके म्हणतायचे आ्ह?े

जेवह्र दिे्रने मल्र स्रांरगतले करी त््रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे मी कधीच रिकलो 

न्रही, तरेंवह्र, ्ोडक््रत स्रांग्र्चे तर, मी गोंधळलो होतो. र्रज्? डे्नड्र आरि मल्र क्रहीच 

कलपन्र नवहती. आमही प्र्र थ्िन्र केली आरि दिे्रल्र त््रच्र अ थ्ि क्र् आहे ते आमह्रल्र 

रिकिण््रची रिनांती केली: “प्रभ,ु र्रज् महिजे नेमके क्र् आहे ते आमह्रल्र रिकि!” तर 
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आत्र, मल्र परहली गोष्ट रिक्र्ची होती करी र्रज् महिजे क्र्. मल्र ि्रटते करी आमही जे 

लोकि्रही आरि स्ितांत्र रिच्ररसरिी मध्े रहरि्रर ेअमेररकन त््र आमच््र प्रश्च्रत् मन्रल्र 

ही सांकलपन्र समजिे कठीि आहे. दिे्रचे र्रज् लोकि्रही न्रही; हे एक र्रज्र असलेले 

र्रज् आहे. र्रज्रच्र अरधक्रर र्रज््रमधून रिरिध रिभ्रग आरि त््र अरधक्रर्रख्रली क्रम 

करि्रऱ््र लोक्रांद््रर ेप्रत््र्ोरजत अरधक्रर्रसह क्र थ्ि करते. लोक्रांच्र जम्रि असिे महिजे 

र्रज् न्रही. तमुच््र जम्रि्रत ल्रखो लोक असू िकत्रत पि ते र्रज् होि्रर न्रही. र्रज् 

महिजे क्र्द््रने रकां ि्र सरक्ररद््रर ेएकत्र ठेिलेल््र लोक्रांच्र समूह. िबदकोर्रतील र्रज््रची 

व््रख््र अिी आहे: “र्रज्: एक र्रज् रकां ि्र सरक्रर ज््रच्र र्रज्र रकां ि्र र्रिी प्रमखु आहे.”

ररिसमसच््र िेळी ्ेिूचे परृिीिर ््रलक रूप्रने ्ेिे आपि स्रजर ेकरत असलो तरी, 

तो त््रच््रसो्त सांपूिथि ि्रसन रकां ि्र सत्त्र घेऊन ् ेत होत्र हे समजण््रत आपल््रल्र सहस्र 

समजतच न्रही. ््र््ल ्ि््र 9:6-7 मध्े ््र सरक्रर्द्दल स्रांगते:

कारण आमच्ासाठी बाळ िनमला आहे, आमहांला पुत्र जदला आहे; त्ाच्ा 

खांदांवर सत्ता राहील; त्ाला “अदु्त, मंत्री, समर्व दवे, सनातन जपता, शांतीचा 

अजधपती” महणतील. त्ाच्ा सत्तावदृ्ीला व शांतीला अतं नसणार; तो दाजवदाच्ा 

जसहंासनावर बसून त्ाचे साम्ाज् चालवील आजण तेरून पुढे ते सव्वकाळ न्ा्ाने 

व नीजतमते्तने दृढ व जसरर करील. सेनाधीश परमेश्वराचा आवेश हे जसद्ीस नेईल.

्ेिू ह्र ््र सते्त च्र प्रमखु आहे आरि जेवह्र आपि ्ेिूल्र आपल्र िै्रतिक त्ररि्रर्र 

महिून स्िीक्ररतो तेवह्र आपि ््र सते्तच्र भ्रग ्नतो; आपि न्रगररक ्नतो. आपि केिळ 

न्रगररकच ्नत न्रही तर दिे्रचे पतु्र आरि कन््र महिून दिे्रच््र स्ितःच््र घर्रच्र अांि ्नतो.

परतुं जितक्ानंी त्ाचा सवीकार केला जततक्ानंा महणिे त्ाच्ा नावावर जवश्वास 

ठेवणार्ानंा त्ाने दवेाची मुले होण्ाचा अजधकार जदला—त्ाचंा िनम रक्त, अरवा 

दहेाची इच्ा, अरवा मनुष्ाची इच्ा हापंासून झाला नाही; तर दवेापासून झाला.
—्ोह्रन 1:12-13
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तर हावरून तुमही आतापासून परके व उपर े नाहीत; पण पजवत्र िनांच्ा 

बरोबरीचे नागररक व दवेाच्ा घरचे आहात;
—इरफसकर्रांस पत्र 2:19

दिे्रच््र घर्रतील सदस्् ््र न्रत््रने, आपि त््रच््र कुटुां््रच्र भ्रग ्नतो आरि अि्र 

प्रक्रर ेदिे्रच््र म्रलकरीच््र प्रत्ेक गोष्टीचे म्रलक रकां ि्र रहस्स्र ्नतो. पि आपि त््रच््र 

मह्रन सते्तचे सरक्ररचे दखेील न्रगररक ् नतो. ह््र िरून हे स्पष्ट होते करी आपल््रल्र त््रच््र 

सरक्ररमध्े क्र्दिेीर अरधक्रर आहेत आरि त््रचे ल्रभ रमळू िकत्रत. मी कि्र्द्दल 

्ोलत आहे हे अरधक च्रांगल््र प्रक्रर ेसमजून घेण््रस्रठी, मी ् नु्र्टेड स्टेट्समधील नैसरगथिक 

न्रगररक असिे क्र् आहे हे आधी तमुह्रल्र स्रांगतो. ्नु्र्टेड स्टेट्सचे न्रगररक महिून, 

तमुह्रल्र क्र्दिेीर अरधक्रर आहेत. तमुचे क्र्दिेीर अरधक्रर आमच््र सांरिध्रन्रत आरि 

आमच््र सरक्ररमध्े मांजूर झ्रलेल््र क्र्द््रांमध्े रलरहलेले आहेत. हे क्र्द ेआरि फ्र्द े

अगदी प्रत्ेक न्रगररक्रल्र प्र्रप् होत्रत, मग ते कोिीही असो. ते अरधक्रर आपल््र भ्रिन्रांिर 

रकां ि्र आपि रकती हुि्रर आहोत ््रिर आध्रररत न्रहीत. न्रही, ते क्र्द््रने स्््ररपत केले 

आहेत, अमेररकेल्र आपले घर महिि्रऱ््र प्रत्ेक न्रगररक्रस्रठी क्र्दिेीरररत््र उपलबध 

आहेत. हे िक् आहे करी एख्रद््र न्रगररक्रल्र त््रांचे क्र्दिेीर अरधक्रर क्र् आहेत हेच 

म्ररहत नसेल, परांत ुअसे असले तरी, ते फति ्नु्र्टेड स्टेट्स ऑफ अमेररकेचे न्रगररक 

असल््रने त््रांच््रकडे आहेत.

आत्र ्े्े रिच्रर करण््रस्ररखे क्रही आहे, आरि मल्र आि्र आहे करी ््रमळेु 

दिे्र्द्दलच्र तमुच्र सांपूिथि दृरष्टकोन ्दलेल आरि आपल््रल्र दिे्रकडून कसे प्र्रप् होते ह््र 

्द्दलच्र दृरष्टकोन दखेील ्दलेल. ्े्े ्नु्र्टेड स्टेट्समध्े जर आमह्रल्र असे आढळून 

आले करी एख्रदी गोष्ट रकां ि्र कोिीतरी आमचे क्र्दिेीर अरधक्रर आमच््रकडून क्रढून 

घेण््रच्र प्र्तन करत आहे रकां ि्र आमच््रिर अन््र् करत आहे, तर आमह्रल्र (न््र् 

महिजे क्र्द््रची अांमल्ज्रििी रकां ि्र प्रि्रसरनक सहक्र थ्ि) क्र्दिेीर प्ररक्ेने न््र् रमळू 

िकतो. आमही न््र््रल््रत ज्रतो, आरि न््र््रधीि आमही कसे रदसतो रकां ि्र आमही रकती 
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श्ीमांत रकां ि्र गरी् आहोत ््रकडे लषि दते न्रही. तो क्र्द्र प्रहतो. त््रने प्रत्ेक िेळी फति 

क्र्द््रच््र आध्रर्रिर ि्रसन कर्र्चे असते. हे आमच््र सरुषेि स्रठी आहे: रक आमह्रल्र 

जे क्र्दिेीर अरधक्रर रदलेले आहेत आरि ्नु्र्टेड स्टेट्समध्े आमचे सरक्रर न््र् 

प्ररक्ेद््रर ेआमचे क्र्दिेीर अरधक्रर ल्रगू केले ज्रत्रत रकां ि्र न्रही ह््र कडे लषि दतेे. हे 

लषि्रत घेऊन, ्ि््र 9 कडे आपि जिळून प्रहू, क्ररि त््र मध्े ्ेिू परृिीिर घेऊन ्ेत 

असलेल््र ््र निीन सते्त ्द्दल स्रांगत आहे.

तो (्ेशू) दाजवदाच्ा जसहंासनावर बसून त्ाचे साम्ाज् चालवील आजण तेरून 

पुढे ते सव्वकाळ न्ा्ाने व नीजतमते्तने दृढ व जसरर करील.
—्ि््र 9:7b

हे ि्रस्त्र िचन स्रांगते करी दिे्रचे र्रज् न््र््रने ि नीरतमते्तने दृढ ि रस््र केले ज्रते. 

प्रि्रसन महिजे तमुच््र क्र्दिेीर अरधक्रर्रांची अांमल्ज्रििी रकां ि्र अांमल्ज्रििी 

करण््रची प्ररक््र. तमुचे क्र्दिेीर हकक महिजे ज््रल्र दिे ध्ररमथिकत्र महितो रकां ि्र तो 

महितो जे ् ोग् आहे ते, अ््रथित त््रच्र क्र्द्र. दिे्रने स्रांरगतल््र प्रम्रिे, त््रच््र र्रज््रत जे 

्ोग् आहे आरि र्रज््रचे न्रगररक महिून क्र्दिेीरपिे जे तमुचे आहे ते तमुह्रल्र रनरश्चतपिे 

रमळ्रिे महिून, दिे्रने तमुह्रल्र न््र् आरि त््रच््र प्ररक्े प ा्ंत पोहच आरि हमी रदली 

आहे रक त््रने जे िचन रदले आहे ते तमुह्रल्र रमळेल. दिे्रने त््रची इच्छ्र त््रच््र िचन्रद््रर,े 

््र््लद््रर ेआपल््रल्र कळिली आहे, त््रमळेु आपल््रल्र त््रच््र र्रज््रत आपले हकक 

कळतील. ही च्रांगली ््रतमी आहे! दिे्रने तमुह्रल्र जे िचन रदले आहे त््रच््रिी सा्ं ांरधत 

तमुही ््र््लमध्े ि्रचलेले सिथि क्रही त््रच््र र्रज््रचे न्रगररक महिून क्र्दिेीरररत््र 

तमुचे आहे!

दसुर े कररा्ं  1:20 स्पष्टपिे स्रांगते करी प्रत्ेक िचन - प्रत्ेक िचन - “हो्” आरि 

“आमेन” आहे. हे आधीच ठरले आहे; ते आधीच क्र्दिेीरररत््र तमुचे आहे.
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दवेाची वचने जकतीही असोत, त्ाच्ा ठा्ी हो् हे आहे; महणून आमही दवेाच्ा 

गौरवाला त्ाच्ा द्ार ेआमेन महणतो.
— 2 कररा्ं  1:20

दिे्रच््र र्रज््रच्र प्र््र ह्र न््र् आरि ध्ररमथिकत्र आहे - तो डगमगू िकत न्रही. महिून 

त््र रिर्ी अि्र प्रक्रर े रिच्रर कर्र: “जर मल्र दिे्रच््र र्रज््रच्र क्र्द्र (त््रची इच्छ्र) 

म्ररहत असेल आरि मल्र न््र् रमळण््रची, क्र्द्र जे महिते त््रप्रम्रिे अांमल्ज्रििीची 

प्ररक््र होऊ िकते ््रची हमी दते असेल, तर मल्र ख्रत्री आहे आरि मी घ्र्रत न्रही.

त्ाच्ासमोर ्ेण्ास आपल्ाला िे धै ््व आहे ते हावरून की, आपण त्ाच्ा 

इच्ेप्रमाणे काही माजगतले तर तो आपले ऐकेल; आजण आपण िे काही मागतो ते तो 

ऐकतो, हे आपल्ाला ठाऊक आहे; महणून ज्ा मागण्ा आपण त्ाच्ािवळ केल्ा 

आहेत त्ा आपल्ाला जमळाल्ा आहेत हेही आपल्ाला ठाऊक आहे.
—1 ्ोह्रन 5:14-15

जेवह्र हे िचन महिते करी तो आपले ऐकतो, तेवह्र ते आपल््रल्र मोठ्््रने ऐकण््र्द्दल 

्ोलत न्रही जसे धिनी लहरींद््रर ेआपले िबद ऐकल््र स्ररखे न्रही; तो आपली केस ह्रत्रत 

घेण््र्द्दल ्ोलत आहे. न््र् रमळेलच ््रची ख्रत्री करण््रस्रठी केस ऐकि्रऱ््र 

न््र््रधीि्र्द्दल रिच्रर कर्र. प्रत्ेक न्रगररक्रल्र न््र् रमळेल ् ्रची 

ख्रत्री करण््रस्रठी न््र््रल् आरि न््र््रधीि आहेत. न््र््रधीि्रच्र 

रनिथि् ह्र त््रच््र भ्रिन्रांिर आध्रररत नसून प्रत्ेक न्रगररक्रस्रठी 

जे क्र्द ेल्रगू होत्रत आरि ज््रिर त््रची अध्षित्र त््र क्र्द््रिर 

आध्रररत असतो. न््र् (क्र्द््रची अांमल्ज्रििी) लेखी 

क्र्द््रनसु्रर रदल्र ज्रत आहे ् ्रची ख्रत्री करण््रस्रठी न््र््रधीि रन्तुि असत्रत. दिे्रच््र 

््र्तीत, ्ेिू आरि त््रच््र र्रज््रत ्ेि्रऱ््र प्रत्ेक व्तिरील्र न््र् (त््रच््र इच्ेछची 

अांमल्ज्रििी) सरुनरश्चत करण््रस्रठी त््रचे रसांह्रसन (अरधक्रर्रचे स्््रन) आरि त््रचे 

स्रमर थ्ि आहे.

िताज्ये कतायद्ताने 
चतालततात आभण 
कतायदे बदलत 
नताहीत.
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कृप््र ते रिध्रन अरति् हळूि्ररपिे पनुह्र ि्रच्र आरि त््र मळेु दिे्ररिर्ीच्र तमुच्र 

सध््रच््र दृरष्टकोन ्दलून ज्रऊ द््र. ्हुतेक लोक्रांन्र असे ि्रटते करी दिे त््रचे रनिथि् 

प्रत्ेक व्तिरीच््र परररस््ती अनसु्रर घेतो, परांत ुते खर ेन्रही. तो अि्र र्रज््रच्र र्रज्र आहे 

ज््रमध्े क्र्द े् दलत न्रहीत. तो त््रच््र क्र्द््रच््र ् ्रहेर रनिथि् घेत न्रही आरि घेि्ररही 

न्रही. अि्र प्रक्रर ेआपि रिच्ररण््रआधीच त््रचे उत्तर क्र् आहे हे आपल््रल्र कळू िकते 

आरि आपि ख्रत्री ््रळगू िकतो रक, त््रच््र रन्म्र प्रम्रिे आपल््रल्र रमळि्ररच क्ररि 

क्र्द््रची अांल्ज्रििी करण््रचे स्रमर थ्ि त््रच््रकडे आहे.

डे्नड्र आरि मी दिे्रच््र र्रज््रमधील आमच््र क्र्दिेीर अरधक्रर्रां्द्दल ज्रिून घेऊ 

ल्रगलो, तेवह्र दिे आरि ््र््ल्द्दलच्र आमच्र रिच्रर न्रटकरी्ररत््र ्दलल्र. आमच््र 

निीन समजतुीच्र पररि्रम महिजे आमचे जीिन ्दलले. ््रपढेु भीक म्रगिे न्रही. आिखी 

रिनििी न्रही. दिे्रने जे स्रांरगतले ते आमह्रल्र त््रच््र र्रज््रचे न्रगररक ््र न्रत््रने 

क्र्दिेीरररत््र आधीच रदले गेले आहे हे आमही रिकलो. जे क्र्दिेीरररत््र आमचे आहे 

त््रिर क्र्दिेीरररत््र द्रि्र कस्र कर्र्च्र आरि परृिीच््र षेित्र्रत ते कसे मोकळे कर्र्चे हे 

आमह्रल्र रिकिे आिश्क आहे. आपि चेक कस्र कॅि करतो ् ्र ् द्दल रिच्रर कर्र. तमुच््र 

ख्रत््रत तमुच््रकडे भरपूर पैसे असले तरी, एक क्र्दिेीर प्ररक््र आहे ज््रद््रर ेतमुही 

पैि्रिर द्रि्र करत्र आरि चेक दऊेन रोख रककम घेत्र. कोित््रही क्र्दिेीर व्िस््ेमध्े 

एक प्ररक््र असते ज््रद््रर ेआपि एख्रद््र गोष्टीिर जरी ती आमच््र म्रलकरीची असली 

तरीही क्र्दिेीर द्रि्र करतो.

ज्ाने तुमहाआमहांला आपल्ा गौरवासाठी व साजत्वकते-साठी पाचारण केले 

त्ाच्ा ओळखीच्ा द्ार,े त्ाच्ा ईश्वरी सामर्ा्वने,िीवनास व सुभक्तीस आवश्क 

असलेल्ा सव्व गोष्ी आपल्ाला जदल्ा आहेत
— 2 पेत्र 1:3

ते एक र्रज् आहे! जे दिे्रच््र र्रज््रचे न्रगररक आहेत त््रांन्र दिे्रच््र र्रज््रचे न्रगररक 

असलेल््र इतर सि्रांस्ररखेच सम्रन अरधक्रर आहेत. आपि ह्र मदु्द्र समजून घेिे महत्ि्रचे 

आहे: र्रज्े क्र्द््रने च्रलत्रत आरि क्र्द े् दलत न्रहीत. हे महत्ि्रचे क्र आहे? हे महत्ि्रचे 
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आहे क्ररि ््रच्र अ थ्ि अस्र आहे करी जर दिे्रचे र्रज् न ्दलि्रऱ््र क्र्द््रांिर आध्रररत 

क्र थ्ि करते रकां ि्र च्रलते, तर त््र र्रज््रमध्े व्तिींच्र आदर न्रही. त््रऐिजी, र्रज््रतील 

प्रत्ेक्रल्र इतर्रांच््र प्रम्रिेच त््रांच््र ितीने र्रज््रच््र क्र्द््रच्र आनांद घेण््रच्र सम्रन 

अरधक्रर आहे.

ह््रच रठक्रिी चचथिच््र जगत्रत गोष्टी ्ोड्््र गोंधळून गेल््र आहेत असे रदसते. 

्हुतेक ररिस्ती लोक्रांन्र असे ि्रटते करी एख्रद््रच््र जीिन्रत दिे्रल्र क्र् कर्र्चे आहे 

हे तो अरनरश्चतपिे ठरितो. दसुऱ््र िबद्रांत, त््रांन्र ि्रटते करी दिे एक्र व्तिरील्र रनिडून 

आिीि्रथिद दतेो आरि दसुऱ््रल्र तो आिीि्रथिद न दणे््रचे ठररितो. त््रांन्र असे ि्रटते करी दिे 

त््रांच््र जीिन्रत अि्र गोष्टी घडू दोतो ज््रिर त््रांचे रन्ांत्रि नसते. त््रांन्र ि्रटते करी तो एक्र 

व्तिरील्र ् र ेकरतो आरि दसुऱ््रल्र न्रही. ् हुतेक ररिस्ती लोक मदती स्रठी दिे्रकडे ् ्रचन्र 

करत्रत पि खर ेतर त््रने त््रांन्र मदत करण््र स्रठी आिश्क ते सिथि क्रही आधीच केले 

आहे. त््रने त््रांन्र आपले र्रज्, सांपूिथि र्रज् रदले आहे!

जेवह्र दिे म्रझ््रिी म्रझ््र आर थ्िक परररस््ती्द्दल आरि मल्र त््रच््र र्रज््र्द्दल 

अरधक ज्रिून घेण््रची आिश्कत्र आहे ह््र रिर्ी ्ोलू ल्रगल्र, तेवह्र त््रने मल्र हे 

ि्रस्त्रिचन रदले.

“अहो दीनांनो, तुमही धन्; कारण दवेाचे राज् तुमचे आहे.
— लूक 6:20b

दिे मल्र स्रांगत होत्र करी म्रझ््र आर थ्िक परररस््तीस्रठी म्रझे उत्तर त््रचे र्रज् 

आहे आरि ्ेिूने जसे केले तसे परृिीच््र षेित्र्रत र्रज््रचे रन्म कसे ि्रपर्र्चे हे ज्रिून 

घेण््रद््रर,े तमुही त््रत भर घ्रलू िकत्र. मी क्ूल करतो करी मल्र सरुुि्रतील्र ््र सि्रांच्र 

अ थ्ि क्र् आहे ् ्रची कलपन्र नवहती. पि दिे्रने मल्र जे स्रांरगतले त््ररिर्ी मी रिच्रर करत 

असत्रांन्र मल्र ज्रििले करी र्रज्े खर ेतर क्र्द््रने च्रलत्रत. रिरिष्ट क्र्द््रचे क्र थ्ि आरि 

पररि्रम प्रत्ेक िेळी त््रच प्रक्रर ेक्र थ्ि करण््रस्रठी ओळखले ज्रऊ िकत्रत आरि मोजले 

ज्रऊ िकत्रत क्ररि क्र्द े ्दलत न्रहीत. अध््ररतमक दृष्टीकोन्रतून मी ््रच्र कधीच 
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रिच्रर केल्र नवहत्र. त््ररप, जर हे असेच असेल आरि दिे्रचे र्रज् प्रत्षि्रत अि्रच प्रक्रर े

च्रलत असेल, तर मल्र म्ररहत आहे करी मी ते क्र्द ेरिकू िकेन, ते ल्रगू करू िकेन आरि 

म्रझ््र आ्षु््रत क्र थ्िरत असलेल््र त््र क्र्द््रांच्र मल्र फ्र्द्र होईल.

््र परृिीिर र्रज् करि्रर ेक्र्द े्दलत न्रहीत हे मल्र समजले. खरां तर, त््रांचे रस््र 

आरि न ्दलि्रर े क्र थ्ि एख्रद््रल्र चांद््रिर प्रठिण््रस रकां ि्र रिम्रन उड्ड्रि करण््रस 

क्ररिीभूत ठरू िकते. पि ्हुतेक ररिस्ती लोक हे समजून घेऊन दिे्रकडे ज्रत न्रहीत. 

त््रऐिजी, जेवह्र त््रांन्र कि्रची गरज असते तेवह्र ते भीक म्रगत्रत आरि रडत्रत, त््रांन्र 

कि्रची गरज आहे हे दिे्रल्र पटिून दणे््रच्र प्र्तन करत्रत जिू दिे्रल्र त््रांची क्रळजी 

घेण््रच्र रनिथि् त््रांच््र महिण््र प्रम्रिे कर्र्च्रच आहे.

उद्रहरि्र थ्ि, जर मल्र एख्रद््र चचथिच््र परररदते प्रच्रर कर्र्च्र असेल, तर त््र चचथिचे 

सिथि लोक त््र क्र थ्िकम्रस्रठी ल्रईट उघडले ज्रिेत अिी प्र्र थ्िन्र करू ल्रगतील क्र? ते 

उप्रस करून दिे्रल्र अिी रिनििी करतीलक्र, “दिे्र, तलु्र म्रहीत आहे करी ही सभ्र रकती 

महत्ि्रची आहे आरि आमह्रल्र त््र सभे दरम््रन ल्रईट उघडण््रची गरज आहे,” असे ते 

रडत आरि आकोि करत प्र्र थ्िन्र करतील क्र? मल्र न्रही ि्रटत ते असे करतील. खरां तर, 

मल्र िांक्र आहे करी त््र ्ैठकरीचे रन्ोजन करत्रन्र ल्रईट च्रलू करण््र ्द्दल कोितीही 

रचांत्र त््रांच््र मन्रत प्रिेि दखेील करले. जर ते परररदचे््र त््र र्रत्री आले आरि ल्रईट 

उघडलेले नसतील, तर ते िीज कां पनील्र फोन करून ल्रईट उघडण््रची रिनांती करतील, 

असे ि्रटते क्र? न्रही. जर त््रांनी तसे केले तर मल्र ख्रत्री आहे करी िीज कां पनीच्र कमथिच्ररी 

षििभर ्ोलि्रऱ््रचे ऐकेल, नांतर आपल््र सहकमवीकडे िळेल आरि महिेल, “ह्र कुिीतरी 

खळु्र म्रिूस आहे.” नांतर तो फोनिरील व्तिरील्र महिेल, “््रई, िीज च्रलू आहे; समस्््र 

तमुच््र कडेच आहे.”

जेवह्र मी म्रझ््र कॉनफरनसमध्े ही ््र् लोक्रांन्र स्रांगतो तेवह्र सगळे हसत्रत. तमुह्रल्र 

म्रहीत आहे क्र? क्ररि त््रांन्र म्रहीत आहे करी िीज कां पनील्र कॉल करिे, मोठ्््र रडक््र 

आि्रज्रत, ल्रईट ऑन कर्र्ल्र स्रांगिे मूखथिपि्रचे आहे; जिळ जिळ सि्रांन्रच नककरी क्र् 

कर्रिे हे म्ररहत असते. ते फति रस्िच च्रलू करतील. हे इतके सोपे आहे! कोित््रही प्रक्रर े
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भ्रिन्रतमक होऊन रडिे न्रही, त्रि न्रही; ते फति रस्िच च्रलू करतील. तमुह्रल्र हे ज्रिून 

घ््र्चे आहे क्र करी ते ल्रईट ऑन न्रही महिून ते त्रि क्र घेत न्रहीत? क्ररि ल्रईट ऑन 

होतीलच रह त््रांची अपेषि्र आहे. रिजेचे क्रम कसे च्रलते हे त््रांन्र ठ्रऊक असल््रमळेु ल्रईट 

ऑन होतीलच अिी त््रांची अपेषि्र असते. त््रांन्र िीज रन्ांरत्रत करि्रर ेक्र्द ेसमजत्रत 

आरि त््रांन्र म्ररहत आहे करी क्र्द्र कधीही ्दलत न्रही.

परांत ुजर तमुही 1,000 िरषे म्रगे गेल्रत आरि एख्रद््रल्र स्रांरगतले करी तमुही सांपूिथि िहर 

लह्रन क्रचेच््र ्ल्ने प्रक्रिम्रन करि्रर आह्रत, तर त््रांन्र ि्रटले असते करी तमुही मूखथि 

आह्रत. आरि जर तमुही िहर्रच्र एक लह्रन भ्रग क्रचेच््र ्ल्ने प्रक्ररित केल्र असत्र 

तर ते महि्रले असते करी ह्र एक चमतक्रर आहे. जे क्रही लोक स्पष्ट करू िकत न्रहीत, 

त््रल्र ते चमतक्रर महित्रत. पि तो क्रही चमतक्रर नवहत्र; ह्र फति िीज क्र््रथिच्र रन्म 

होत्र अगदी ज््रप्रम्रिे िीज किी क्र थ्ि करते हे रिकण््रस्रठी िेळ घेि्रऱ््र लोक्रांस्रठी तो 

रन्म रकां ि्र प्ररक््र आहे.

िीज किी क्र थ्ि करते हे आपि नकुतेच रिकलो आहे, रकां ि्र तमुही असे महिू िकत्र 

करी िीज रन्ांरत्रत करि्रऱ््र क्र्द््रांरिर्ी आपि आपले रिच्रर निीन केले आहेत. महिून 

आमही ते क्र थ्ि करले अिी अपेषि्र करतो आरि जेवह्र ते क्र थ्ि करते तेवह्र आपि आश्च थ्िचरकत 

होत न्रही. रकां ्हुन्र ते अ्िस्िी झ्रले आहे असे रदलसे तर आपल््रल्र आश्च थ्ि ि्रटते. िीज 

रन्ांरत्रत करि्रर ेक्र्द ेसमजून घेऊन आरि ते रलहून ठेिल््रस, आपि जगभर्रत रिजेचे 

अनेक रदिे ्निू िकतो. कसे? हे क्र्द ेकसे क्र थ्ि करत्रत हे इतर्रांन्र रिकिून आरि त््रांन्र 

रिजेच््र त््र रदव््रांच्र ल्रभ घेण््रस मदत करून आपि ते करू िकतो. हे सिथि िीज रन्ांरत्रत 

करि्रऱ््र क्र्द््रांच््र आकलन्रमळेु िक् झ्रले आहे. तीच गोष्ट अध््ररतमक रन्म्रांची 

आहे. जर आपल््रल्र ते समजले न्रही, तर त््रांच््र फ्र्द््रच्र आनांद घेण््रची रकां ि्र गरज 

असत्रन्र त््रांची नककल करण््रची षिमत्र आपल््र कडे नसते.

रिम्रन उडत्रांन्र प्ररहल््रिर ‘वि्र, चमतक्रर झ्रल्र’ असे आपि महित न्रही. न्रही, 

रिम्रन्रने उड्ड्रि कर्रिे अिी आपली अपेषि्र आहे क्ररि, रिम्रन कसे उडते आरि ते क्र 

उडते हे आपल््रल्र समजते. आरि पनुह्र, जर आपि 1,000 िरषे म्रगे गेलो आरि निीन 
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ड्ल-डेक एअर्स 380 जेटपैकरी एक ट्ी टॉप लेवहलिरून उड्ड्रि केले तर लोक क्र् 

महितील? ते महितील ह्र एक चमतक्रर आहे! मल्र म्ररहत आहे करी 380 खूपच प्रभ्रिी 

आहे, त््रचे िजन 1.2 दिलषि पौंड आहे, ते 800 पेषि्र ज्रस्त लोक्रांन्र 570 मैल प्ररत 

त्रस िेग्रने 9,000 मैल्रांप ा्ंत घेऊन ज्रऊ िकते. हे इतके रिलषिि आहे करी ते तमुह्रल्र 

एक चमतक्रर आहे असे ि्रटेल. पि तसे न्रही. आपि 380 रिम्रन त््रर करि्रऱ््र 

अरभ्ांत््रांन्र रिच्ररू िकतो करी ते कसे उडते आरि ते आपल््रल्र भौरतकि्रस्त्र्रचे प्रत्ेक 

रन्म स्रांगतील जे ते रिम्रन उड्ड्रि करण््रस्रठी ि्रपरत्रत आरि ते आपल््रल्र त््रच््र 

प्रत्ेक स्कू आरि ि्रपरल््र ज्रि्रऱ््र इतर प्रटथिस ्द्दल स्रांगू िकत्रत. रिम्रन ्नरिि्रर े

अरभ्ांते त््र रिम्रन्रच््र परहल््र उड्ड्रि्रच््र िेळी ध्रिपट्ीिर उभे र्रहून असे महित 

नवहते, “वि्र, ते पह्र; म्रझ्र रिश्व्रसच ्सत न्रही करी ती िस्तू खरोखर उडते आहे.” पनुह्र, 

आपल््रल्र रिश्व्रस आहे रक आपि रिम्रन्रत ्सून प्रि्रस करू िकतो, क्ररि आपल््रल्र 

म्ररहत आहे करी त््रची उडण््रची षिमत्र भौरतक रन्म्रांिर आध्रररत आहे आरि ते रन्म 

्दलत न्रहीत. जोप ा्ंत आपि त््र क्र्द््रांच््र, रन्म्रांच््र म्रपदांड्रत आरि च्रकोरीत र्रहू 

तोप ा्ंत ते रिम्रन उडत र्रहील. हे लषि्रत ठेि्र: क्र्द े्दलत न्रहीत!

क्र्द्र ससुांगत नसेल तर आपि कधीही रिम्रन्रत ्सि्रर न्रही. जर आपि 

एअरल्रइनचे रतकरीट रिकत घेतले आरि आपल््र सीट च््र रपढील्र भ्रग्रिर असे क्रहीतरी 

रलरहले असेल रक, “््र रिम्रन्रतील प्रि्रस तमुच््र स्ितःच््र जोखमीिर कर्र क्ररि 

उड्ड्रि्रच्र रन्म तरुळकपिे क्र थ्ि करतो. एक रदिस क्र्द्र च्रलतो आरि दसुऱ््र रदििी 

तो च्रलत न्रही. करें वह्र क्र् होईल कोि्रल्रही रनरश्चतपिे म्ररहत न्रही - भ्रग्ि्रली ि्रटते? 

तमुचे उड्ड्रि उत्तम होिो.” तर आपि त््र रिम्रन्रत ्सि्ररच न्रही. तमुही रिम्रन्रच््र 

तमुच््र खचुवीमधून ख्रली तरांगि्रर आह्रत अिी भीती तमुह्रल्र ि्रटली ती िेिटची िेळ 

कोिती होती? कधीच न्रही? क्र न्रही? क्ररि तमुह्रल्र म्रहीत आहे करी गरुुति्रकरथिि्रच्र 

रन्म कधीच ्दलत न्रही.

मी नमूद केलेल््र ््र गोष्टी महिजे दिे्रने रनम्रथिि केलेल््र परृिीिरील भौरतक रन्म 

आहेत. पि तमुही कलपन्र करू िकत्र क्र? त््रच््र र्रज््रचे आरतमक रन्म ह््रच प्रक्रर े
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क्र थ्ि करत्रत - ते ् दलत न्रहीत! दिे्रने त््रच््र र्रज््र्द्दल म्रझ््रिी ् ोलण््रआधी, परृिीचे 

भौरतक रन्म कसे क्र थ्ि करत्रत ््र्द्दल मी खूप च्रांगल्र अभ््रस केल्र होत्र, परांत ुमल्र 

ि्रटले करी दिे्रचे र्रज् िेगळे आहे. मल्र ि्रटले करी दिे्रल्र जे प्ररहजे ते तो त््रल्र हिे तरेंवह्र 

करतो. पि मल्र कळले करी ते खर ेनवहते. जेवह्र मी प्ररहले करी दिे्रच््र आरतमक र्रज््रचे 

रन्म ्दलत न्रहीत आरि ते रिकले, समजले आरि ल्रगू केले ज्रऊ िकत्रत, तेवह्र मल्र 

समजले करी ्ेिू “दिे्रचे र्रज् असेच आहे” असे क्र महितो. त््रनांतर तो र्रज््रची तलुन्र 

नैसरगथिक षेित्र्रतील एख्रद््र गोष्टीिी करतो जेिेकरून लोक्रांन्र ते कसे क्र थ्ि करते हे समजू 

िकेल. अच्रनक म्रझ््र मन्रतल्र रदि्र रिझल््रस्ररख्र झ्रल्र. म्रझ््र मन्रत अस्र रिच्रर 

आल्र, “जर दिे्रने आपल््रल्र र्रज् रदले आहे, आरि ते रदलेलेच आहे, आरि हे र्रज् न 

्दलि्रऱ््र क्र्द््रांद््रर,े रन्म्रांप्रम्रिे च्रलते, तर मी ते क्र्द ेरिकू िकेन आरि ते म्रझ््र 

जीिन्रत ल्रगू करू िकेन.”

हे लहान कळपा, जभऊ नकोस; कारण तुमहांला ते राज् दावे हे तुमच्ा जपत्ाला 

बर ेवाटले आहे.
— लूक 12:32

त््र रदििी मी अध््ररतमक ि्रस्त्रज् झ्रलो! मी परित्र ि्रस्त्र पूिथिपिे िेगळ््र प्रक्रि्रत 

प्ररहले. ््र््ल ि्रचल््र नांतर मी प्रश्न रिच्ररू ल्रगलो: “ते म्रसे सांख्ेने क्र ि्रढले? ती 

व्तिरी क्र ्री झ्रली? ती भ्रकरी क्र ि्रढत गेली?” आरि असेच अनेक प्रश्न. जेवह्र मी त््र 

पद्धतीने ््र््ल ि्रचू ल्रगलो, तेवह्र मी दिे्रल्र त््र परररस््ती मध्े क्र थ्ि करि्रर ेक्र्द े

द्रखिण््रस स्रांरगतले—वि्र!

ज््र रदििी िरकल्रच्र फोन आल्र त््र रदििी जेवह्र प्रभ ुम्रझ््रिी ्ोलल्र आरि त््रने 

मल्र स्रांरगतले करी म्रझी समस्््र ही आहे रक त््रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे रिकण््रस्रठी 

मी कधीही िेळ क्रढल्र न्रही, तेवह्र जसे रक मी आधी स्रांरगतले आहे, मी त्र्डतो् ख्रली 

गेलो आरि म्रझ््र पतनीकडे प्रभूच्र िोध न केल््र ्द्दल आरि त््रमळेु घर्रतील सि्रांन्र 

आर थ्िक ति्रि आरि र्कट परररस््ती मध्े नेण््र ्द्दल षिम्र म्ररगतली. पि आपल््र 
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उत्तर्रांस्रठी र्रज््रिर भरिस्र ठेिण््रच्र नेमक्र अ थ्ि क्र् हे आमह्रल्र म्रहीत नवहते. आमही 

चचथिमध्े तर ज्रतच होतो, स्िग्रथिच््र म्रग्रथििर होतो आरि आमही दिे्रिर पे्रम करत होतो. 

त््र िेळी दिे्रने “र्रज्” हे जे महटले त््रच्र नेमक्र क्र् अ थ्ि आहे ््रची आमह्रल्र कलपन्र 

नवहती. आमच््र समोर फ्रर मोठी समस्््र होती, िकरील्रने स्रांरगतल््र प्रम्रिे आमह्रल्र 

पैि्रांची तजिीज कर्र्ची होती आरि त््र स्रठी आमच््र कडे केिळ तीनच रदिस्रांच्र िेळ 

होत्र, आरि जर आमही पैि्रांची तजिीज करून ते चकुते करण््र स्रठी तीन रदिस्रांत पढेु 

आलो न्रही तर आमच््रिर खटल्र ठोकण््रत ्ेि्रर होत्र.

तर, ही एक च्रांगली च्रचिी होती. पैि्रच््र समस््ेच्र ह्र म्रझ्र परहल्र अनभुि होत्र 

आरि मल्र परमेश्वर्रने “र्रज्” च्र अ थ्ि क्र् आहे हे द्रखि्रिे अिी म्रझी इच्छ्र होती. तर 

क्र् झ्रले ते मी तमुह्रल्र स्रांगतो. लषि्रत ठेि्र, िरकल्रने स्रांरगतले रक पैि्रांची तजिीज 

करून त््रल्र दणे््रस्रठी म्रझ््रकडे केिळ तीन रदिस आहेत, आरि म्रझ््र कडे एकही 

पैसे नवहत्र! त््र रनर्रिेमळेुच मी म्रझ््र ्ेडरूममध्े ज्रऊन परमेश्वर्रच्र ध्रि्र करू ल्रगलो 

होतो; मी अडचिीत होतो! आरि त््रच िेळेस तो मल्र महि्रल्र होत्र रक दिे्रचे र्रज् हेच 

म्रझे उत्तर आहे; आरि, मल्र म्ररहत नवहते करी त््रच्र अ थ्ि क्र् आहे, परांत ुमी रनरश्चतपिे 

त््र ्द्दल रिकण््रस त््रर होतो.

दोन रदिस्रांनांतर, सांध््रक्रळी, मी एक्र कल्र्ांटल्र त््रांच््र जीिन रिम््र्द्दल भेट्र्ल्र 

रनघ्रलो होतो. तसे, त््र रदिस्रांत मी म्रझी ग्रडी नेहमी म्रझ््र कल्र्ांटच््र घर्रप्रसून दूर 

कोपऱ््र िरच प्रकथि  करत असे, घर्रसमोर कधीही प्रकथि  करत नवहतो. मी च्रलित असलेल््र 

रमनीवहॅनमध्े ्ोड्र त्र्रस होत्र. ग्रडी सरुु केली रक, तरेंवह्र सांपूिथि रस्त्र प्रांढऱ््र धरु्रने भरून 

ज्र्च्र, आरि ह्र ्ोड्र रततक्र धूर नस्र्च्र. मल्र नेहमी ि्रट्र्चे करी जर मी म्रझी ग्रडी 

कल्र्ांटच््र ड््रईवहिेमध्े प्रकथि  केली आरि ््रहेर पडत्रांन्र, ड््रईवहिे धरु्रने भरल्र तर त््रच्र 

म्रझ््र क्रम्रमध्े फ्र्द्र होण््र ऐिजी ि्रईट पररि्रम होईल. मी त््रांन्र रिम््र मध्े िेकडो 

हज्रर डॉलसथिची गुांतििूक करण््रस स्रांरगत होतो आरि म्रझ््र ग्रडीची अिी अिस्््र प्रहून 

म्रझ््र व्िस्र््रिर पररि्रम होईल असे मल्र ि्रटत होते. ते महि्रले असते जर मी एिढ्र 
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मोठ्र आर थ्िक व्िस्््रपक आहे, तर म्रझ््र कडे अिी ्ेक्रर आरि र्नक्रम्रची ग्रडी क्र 

आहे? ही र्रत्र दखेील क्रही िेगळी नवहती.

मी म्रझ््र कल्र्ांटच््र घर्रतून ््रहेर पडलो, आरि प्रहतो तर क्र् ते दखेील म्रझ््र 

सो्त ््रहेर पडले, आत्र ते म्रझ््र सो्त क्रर प ा्ंत ्ेतील रक क्र् अस्र रिच्रर करून 

मल्र भीती ि्रटू ल्रगली. ते तसे क्रही मदु्द्रमहून करत नवहते, एिढेच रक ते म्रझ््र सो्त 

्ोलत ्ोलत च्रलत होते. पि मी ग्रडी सरुु करत असत्रांन्र ते दखेील रत्ेच उभे असि्रर 

ह््रची मल्र क्रळजी होती. मी म्रझ््र ग्रडीत ्सलो तरीही ते म्रझ््र सो्त ्ोलतच र्ररहले. 

मल्र ि्रटले रक ्ोड्र िेळ ्ोलून ते मल्र गडु न्रईट महिून रनघून ज्रतील आरि ते पूिथिपिे 

आपल््र घर्रत गेल््र नांतर मी ग्रडी सरुु क्ररने, पि तसे क्रही झ्रले न्रही. िेिटी, त््रांनी 

गडु न्रईट महटले, पि ते म्रझ््र ग्रडीप्रसून ्ोडे दूर होऊन रत्ेच उभे र्ररहले. मल्र म्ररहत 

होते रक मल्र आत्र क्रही म्रगथि उरल्र न्रही. मी वहॅन सरुू केली,आरि आि्र करत होतो रक 

ह््र िेळी तो प्रांढर्र धूर रनघि्रर न्रही, पि म्रझी ती इच्छ्र पूिथि होि्ररी नवहती. षिि्रध्रथित, 

हि्र धरु्रने भरली होती ज््रमळेु डोळ््रां मध्े जळजळ होत होती.

त््र म्रिस्रने मल्र लगेच ग्रडी ्ांद करण््रच्र इि्रर्र केल्र. तो परत म्रझ््र कडे 

रखडकरीजिळ आल्र आरि मल्र ग्रडीचे ्ोनेट उघड्र्ल्र स्रांरगतले. त््रनांतर त््रने मल्र 

स्रांरगतले करी तो ऑटो मेकॅरनक महिून दखेील प्रटथिट्रइम क्रम करतो आरि त््रल्र ग्रडीमध्े 

क्र् र्घ्रड आहे ते तप्रस्र्चे आहे. एक रमरनट्रनांतर तो परत म्रझ््रकडे आल्र आरि 

महि्रल्र, “मल्र िांक्र होती त््रप्रम्रिेच; तमुच््र ग्रडीचे हेड गॅस्केट उड्रले आहे. वहॅन घरी 

आत्र घरी घेऊन ज्र आरि त्र्डतो् दरुुस्त करून घ््र.” मी त््रचे आभ्रर म्रनले, आरि 

ते्ून रनघ्रलो पि त््रने ग्रडीत क्र् र्घ्रड आहे हे जरी मल्र स्रांरगतले तरी, त््रच्र क्र् 

उप्ोग होत्र. वहॅन दरुुस्त करण््रस्रठी म्रझ््रकडे तर पैसेच नवहते.

म्रझे ऑरफस म्रझ््र कल्र्ांटच््र घर्रप्रसून फति सह्र मैल्रांच््र अांतर्रिर होते आरि 

मी म्रझ््र ऑरफसकडे परत ज्रत असत्रन्र नेहमीची नैर्रश््रची ती च्रदर म्रझ््रिर पसरू 

ल्रगली. पि ग्रडी च्रलित असत्रांन्र मल्र प्रभूने मल्र क्र् स्रांरगतले होते ते आठिले आरि 

मी त््रच््रिी म्रझ््र वहॅन्द्दल ् ोलू ल्रगलो. “प्रभ,ु” मी महि्रलो, “ही वहॅन ठीक करण््रस्रठी 
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म्रझ््रकडे पैसे न्रहीत. खरतेर मल्र अजूनही वहॅनचे पैसे फेड्र्चे आहेत आरि ही वहॅन मी 

अि्र खचची गेलेल््र अिस््ेत रिकू दखेील िकत न्रही. क्र् कर्रिे मल्र क्रहीच कळत 

न्रही. कद्ररचत ही वहॅन पेटली आरि जळून गेली तर ्र ेहोईल. अि्र प्रक्रर ेरिम्र कां पनी ह््र 

वहॅनिर असलेले कज्रथिचे पैसे फेडून दईेल आरि म्रझी सटुक्र होईल.”

मी ऑरफसप्रसून समु्रर ेतीन मैल अांतर्रिर होतो, आरि मल्र एक ग्रडीच््र ्ोनेट िर 

एक ् डु्डु्र रदसल्र जो पूिवी म्रझ््र लषि्रत आल्र नवहत्र. ते क्र् आहे हे मी अजून प्रहण््रच्र 

प्र्तन करतच होतो, इतक््रत तो ््ल मोठ्र आरि मोठ्र होत गेल्र, मी ग्रडी म्रझ््र 

ऑरफसच््र प्ररकां गमध्े कसे तरी घेऊन गेलो, आरि एिढ्््रत तो फुग्र फुटल्र आरि 

जि्रळ्रांच्र कललोळ उठल्र. मल्र धकक्र ्सल्र 

होत्र; वहॅनच्र पढुच्र सांपूिथि भ्रग आत्र सह्र फूट 

उांच जि्रळ्रांनी िेढल्र होत्र. मी तिरीत ऑरफसच््र 

इम्ररतीत गेलो आरि अरगनिमन रिभ्रग्रल्र फोन 

केल्र. दसुऱ््र रदििी, रिम्र कां पनीने वहॅनची एकूि 

रकां मत क्रढली, आरि त््रांनी मल्र एक चेक रदल्र, 

ज््रमधून मी तीन रदिस आधी ज््र िरकल्रने 

फोन केल्र होत्र त््रल्र त््रची पूिथि रककम रदली, 

आरि आमच््रकडे तरीही भरप्र पैसे उरले होते. ड्रेंड्र आरि मी आश्च थ्िचरकत झ्रलो. क्र् 

आरि कस्र रिच्रर कर्र्च्र ते कळत नवहते. आमह्रल्र म्ररहत होते करी दिे आमच््रस्रठी 

क्रम करत आहे आरि क्रहीतरी ्दल होत आहे. पि दिे्रच््र र्रज््रप्रती आमचे समपथिि 

िेगळ््र प्रक्रर ेप्ररखले ज्रि्रर होते ज््र द््रर े्ेि्रऱ््र पढुील िर्रांस्रठी आमच्र म्रगथि रनरश्चत 

होि्रर होत्र.

वहॅन जळून ख्रक झ्रल््रनांतर, आमही अ््रथितच उतस्रही होतो, परांत ुआमह्रल्र अच्रनक 

लषि्रत आले करी आत्र आमच््र कडे ग्रडी न्रही. आत्र वहॅनचे पैसे तर भरले गेले आरि 

केरडट क्रडथि अॅटनवीचे दखेील पैसे चकुते तरी, निीन वहॅन घेण््रस्रठी आमच््रकडे पैसे उरले 

नवहते. आमची वहॅन ज्रळून गेली हे ऐकून, म्रझ््र िरडल्रांनी फोन केल्र आरि महि्रले करी 

त्ता क्षणी, आम्ी स्वतःलता 
हे भसद्ध केले होते की देिताची 
व्यिस्ता कताय्व कित आहे, 
आभण आम्ी त्ता क्षणतापतासून 
पुढे भशकत िताहण्तासताठी आभण 
देिताच्ता िताज्य प्रणतालीचता ितापि 
किण्तास िचनबद्ध झतालो.
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ते आमह्रल्र निीन वहॅन घेण््रस्रठी मदत करू इरच्छत आहेत. ही ््रतमी ऐकत्रच आमही 

उतस्ररहत झ्रलो. महिून म्रझे िडील आरि मी स्््ररन् क्रर डीलररिपिर गेलो आरि मल्र 

आरि ड्रेंड्रल्र आिडत असलेली ग्रडी आमह्रल्र रत्े रमळ्रली. म्रझ््र िरडल्रांनी स्रांरगतले 

करी ते आमह्रल्र ती ग्रडी खरदेीस्रठी $5,000 दतेील, आरि ती ग्रडी समु्रर े$17,000 ची 

होती. महिजेच आमह्रल्र $12,000 ची तजिीज कर्रिी ल्रगि्रर होती. मी अरनच्ेछने लोन 

स्रठी अजथि भरल्र आरि म्रझ््र िरडल्रांनी त््रस्रठी सह-स्ि्रषिरी केली. आरि कजथि रमळि्रर 

रकां ि्र न्रही हे मल्र दसुऱ््र रदििी सक्रळी कळि्रर होते.

त््र र्रत्री आमही झोपू िकलो न्रही. आमही ते कजथि घेऊ िकत न्रही हे आमह्रल्र म्रहीत 

होते. परमेश्वर्रने मल्र ग्रडीरिि्र्च क्रम करण््रस स्रांरगतले होते. पि ग्रडी नसल््रमळेु 

म्रझ््रिर न्रईल्रज्रस्ति होक्रर दणे््रचे दडपि होते. सांपूिथि र्रत्र ह््र रिच्रर्रांमळेु भ््रनक 

होती, महिून सक्रळी उठल््र नांतर डे्नड्र आरि मी ह््र ््र्ीिर सहमत झ्रलो करी आमही 

ते कजथि स्िीक्ररि्रर न्रही. मी म्रझ््र िरडल्रांन्र फोन केल्र आरि त््रांनी आमच््र स्रठी 

जी मदत करण््रची इच्छ्र द्रखरिली त््र ्द्दल त््रांचे आभ्रर म्रनले, पि त््रांन्र स्रांरगतले 

करी आमही त््र क्रर स्रठी कजथि घेऊ िकि्रर न्रही. त््रनांतर मी डीलररिपल्र फोन केल्र 

आरि त््रांन्र दखेील तेच स्रांरगतले. त््र रदििी सक्रळी आमचे कजथि मांजूर झ्रले होते आरि 

आमही वहॅन घेऊन घरी ज्रऊ िकि्रर होतो, त््रमळेु त््रांचीही रनर्रि्र झ्रली. दिे आमची 

वहॅन रमळण््र स्रठी किी मदत करि्रर आहे ््र्द्दल क्रहीही कलपन्र नवहती तरी आमच््र 

मन्रत पूिथि ि्रांती होती.

वहॅन ज्रळण््रच््र एक मरहन्र अगोदर रतल्र कळले होते रक एक व्तिरी तीन खोल््र 

भरून फरनथिचर रिकत आहे, आरि रतने त््रल्र फोन करून स्रांरगतले रक ती ते रिकत घेऊ 

इरच्छते, परांत ुनांतर ती त््रच््र सो्त सांपकथि  करू िकली न्रही. वहॅन जळून क्रही रदिस 

झ्रले तरेंवह्र त््र व्तिरीच्र फोन आल्र, आरि त््र तीन खोल््र भरून जे फरनथिचर होते ते तो 

ड्रेंड्र ल्र $1,000 पेषि्रही कमी रकमतीत रिक्र्ल्र त््रर झ्रल्र. ड्रेंड्र ने ते फरनथिचर रतच््र 

ितीने रिकण््र स्रठी एक्र ऑकिन कां पनी सो्त कर्रर केल्र, आरि रतल्र रमळि्रऱ््र 

करमिन मध्े रोकड पैि्रां ऐिजी त््रांनी रतल्र त््रांच््र कडे असलेली जनुी परांत ुच्रांगल््र 
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रस््तीत असलेली क्रर दणे््रची म्रगिी केली. आरि ह््र कर्रर्रमळेु आमह्रल्र एक च्रांगली 

स्टेिन िॅगन रमळ्रली ज््र स्रठी आमह्रल्र क्रही पैसे दणे््रची गरज नवहती. केरडट क्रडथि चे 

पैसे चकुते झ्रले होते, आरि जनु््र वहॅनचे कजथि भरले गेले होते.

वि्र! तर दिे्रच््र र्रज््रचे क्र थ्ि अि्र प्रक्रर ेच्रलते. त््र षििी, आमही स्ितःल्र रसद्ध 

केले होते करी दिे्रची व्िस्््र क्र थ्ि करत आहे, आरि आमही त््र षिि्रप्रसून पढेु रिकत 

र्रहण््रस्रठी आरि दिे्रच््र र्रज् प्रि्रलीच्र ि्रपर करण््रस िचन्द्ध झ्रलो. तमुही 

रिच्रर्रल, “आमही कोित््र तत्ि्रच्र ि्रपर केल्र?” सि्रथित मोठी गोष्ट महिजे कज्रथििर रिश्व्रस 

न ठेििे परांत ुआपली गरज दिे्रपढेु ठेऊन त््रल्र म्रगिे आरि त््रची क्रपिी किी कर्र्च 

अ््रथित ते कसे प्र्रप् कर्र्चे हे त््रल्र आपल््रल्र द्रखिू दिेे.

वहॅनच््र ह््र घटनेने मल्र प्रोतस्ररहत केले आरि क्रही मरहन््रांपूिवी घडलेल््र आिखी 

एक्र घटनेने आमह्रल्र ्ळकट केले, परांत ुत््र िेळी, दिे मल्र क्र् द्रखित आहे हे मल्र 

समजले न्रही. दिे्रच््र र्रज््रचे तत्ि ््र अ््रथिने र्ांदू अजून म्रझ््र मन्रत कमि्रर जोडले 

गेले नवहते.

मल्र हरि्रांची रिक्रर कर्र्ल्र आिडते पि अनेक िर्रां प्रसून मल्र त््रत ्ि ्ेत 

नवहते, मी ररक्रम््र ह्रत्रने परत ्ेत होतो. मी ््रहेर ज्र्चो, ्ांडीत ्सून रिक्रर ह्रती 

ल्रगण््रची ि्रट प्रह्र्चो पि ् ि म्रत्र रमळत नवहते. मल्र फति रिक्ररीची आिड होती असे 

न्रही; म्रझ््रकडे लेकरां होती आरि त््रांन्र अनन्रची गरज होती, त््रमळेु मी रिक्रर करून 

त््रांन्र अनन दऊे िकि्रर होतो. फ्रर पूिवी मल्र क्रही ्ि रमळ्रले होते, अनेक िर्रां प्रसून 

रिक्रर करण््रच््र क्रळ्रत एकही रिक्रर करून घरी हरि्रचे म्रांस आिू िकलो नवहतो. एके 

रदििी मी हरि्रच््र रिक्ररीच््र आग्रमी हांग्रम्रच्र रिच्रर करत असत्रन्र मल्र परमेश्वर्रच्र 

आि्रज ऐकू आल्र. तो महि्रल्र, “््र िरवी तलु्र हरि्रची रिक्रर किी रमळू िकते हे तू 

मल्र द्रखिू दिेील क्र?” ते ऐकून मी आश्च थ्िचरकत झ्रलो. “््र िरवी तलु्र हरि्रची रिक्रर 

किी रमळू िकते हे मल्र द्रखिू द?े” ््रच्र अ थ्ि क्र्? त््र िबद्रां्द्दल प्र्र थ्िन्र करत्रन्र, 

त््र हरि्रची अचूकपने रिक्रर करण््रस्रठी मी आर थ्िक ्ीज पेर्रिे रकां ि्र द्रन द््रिे असे 

मल्र फ्रर प्रकर्रथिने ि्रटू ल्रगले. मल्र असे ि्रटले करी प्रभ ुमल्र महित आहे करी मी म्रझ््र 
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हरि्रस्रठी पेरिी केली तेवह्र, म्रकथि  11:24 नसु्रर, मल्र ते रमळण््रपूिवीच मल्र ते रमळ्रले 

आहे अस्र मी दृढ रिश्व्रस ठेि्रि्र:

महणून मी तुमहांला सांगतो, तुमही प्रार्वनेत िे काही मागाल ते तुमहाला जमळाले 

आहेअसा जवश्वास ठेवा आजण ते तुमचेच होईल.

जरी मी ररिस्ती ह््र न्रत््रने म्रझ््र चचथिमध्े नेहमीच द्रन दते होतो, सिथि ््र्तीत 

सहक्र थ्ि करत होतो तरी, रनरश्चत पिे रनध्रथिर्रने द्रन दिेे आरि जेवह्र मी प्र्र थ्िन्र करतो तेवह्र 

मल्र प्र्रप् झ्रले आहे ््रिर रिश्व्रस ठेिने हे म्रझ््र स्रठी निीन होते. मी चेक घेतल्र आरि 

चेकिरील मेमो भ्रग्रत रलरहले, “म्रझ््र 1987 च््र हरि्रस्रठी.” मी त््रिर ह्रत ठेिून प्र्र थ्िन्र 

केली आरि ज््र सेिक्रई ्द्दल मल्र ख्रत्री आरि रिश्व्रस होत्र त््रांन्र पोष्ट्रने प्रठिल्र आरि 

घोरि्र केली करी मी चेक प्रठरिल््र प्रम्रिे मल्र म्रझे हरि रमळ्रले आहे. त््रिेळी मी टुलस्र, 

ओकल्रहोम्र, िहर्रत र्रहत होतो आरि त््र रठक्रिी रिक्रर करण््रस्रठी कोठेच ज्रग्र 

नवहती, परांत ु म्रझ््र चचथिमधील एक्र रमत्र्रने मल्र ्कँसरगरवहांगस्रठी िहर्र््रहेर त््रच््र 

आजीच््र घरी ्ेण््रचे आमांत्रि रदले. िेत्रच््र आजू््रजूल्र क्रही हरिे असल््रचे त््रांनी 

स्रांरगतले. त््रमळेु म्रझे कुटुां् ् कँसरगरवहांग च््र रदििी सक्रळी जेिि्रच्र आरि एकमेक्रांच््र 

सांगतीच्र आनांद घेण््रस्रठी आरि म्रझ््र हरि्रची रिक्रर करण््र स्रठी गेलो.

म्रझ््र रमत्र्रल्र कळत नवहते रक रिक्रर कर्र्ल्र मल्र कुठे प्रठि्रिे, पि रत्े एक 

कुरि होते आरि त््रच््र सभोिती जांगल होते, त््रने मल्र कुरि्रत ज्रऊन रत्े असलेल््र 

एक्र मोठ्््र झ्रड्रजिळ ्सण््रस स्रांरगतले. आत्र, मी तमुही हे रचत्र समजून घ््रिे अिी 

म्रझी इच्छ्र आहे. मी अि्र गित्रच््र कुरि्रत ्सलो होतो ज््रची क्रपिी केलेली होती 

आरि त््रच््र मध्भ्रगी एक मोठे झ्रड होते. मी त््र झ्रड्रल्र प्रठ टेकून ्सलो आरि 

म्रझ््रप्रसून कद्ररचत 130 ््रड्रांिर असलेल््र जांगल्रकडे मी प्रहत होतो. आज जरेंवह्र मी 

िळून त््र परररस््ती ची आठिि करतो, तरेंवह्र ती रिक्रर करण््रस्रठी फ्रर पूरक रस््ती 

नवहती हे तमुह्रल्र दखेील समजले असेल.
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सक्रळी समु्रर े30 रकां ि्र 40 रमरनटे, म्रझ््र नकळत, एक हररि म्रझ््र म्रगच््र ््रजूने 

िेत्रतून म्रझ््र समोरच््र जांगल्रकडे ध्रित होते. झ्रड म्रझ््र आरि हरि्रच््र मध्े होते, 

त््रमळेु हरि्रल्र मी रदसलो न्रही आरि मल्र ते रदसले न्रही. मी रत्े आहे हे न रदसल््र 

मळेु जांगल्रकडे ध्रित असत्रांन्र ते सरळ त््र झ्रड्रकडे ध्रिले. हररि त््र झ्रड्रजिळ ्ेत्रच 

त््रने म्रझ्र गांध पकडल्र आरि मी कुठे आहे ह्र िोध घेण््रस्रठी तो ््रां्ल्र. हरि्रने त््र 

झ्रड्रच््र आजू््रजूल्र प्ररहले आरि फति प्रच ््रडथि अांतर्रिरून आमही दोघ्रांनी एक्रच 

िेळी एकमेक्रांन्र प्ररहले. आत्र मल्र हे म्ररहत न्रही करी आमह्र दोघ्रां पैकरी कोि अरधक 

आश्च थ्िचरकत झ्रले, परांत ुत््र हरि्रने उांच उडी म्ररण््रत िेळ ि्र््र घ्रलिल्र न्रही. जोर्रत 

ओरडत तो पूिथि िेग्रने जांगल्रकडे ध्रिू ल्रगल्र. मी अजूनही रत्ेच ्सलो होतो, हरि आत्र 

पूिथि िेग्रने पळत होत्र आरि म्रझ््रप्रसून दूर ज्रत होत्र, मी र्र्फल उचलून त््रल्र म्रझ््र 

कषेिमध्े असेप ा्ंत म्ररण््रच्र प्र्तन करत होतो.

आत्र, त््र पूिथि िेग्रने ध्रिि्रऱ््र वह्रईटटेल हरि्रिर ऑफहडँ िॉट म्ररण््रच्र प्र्तन 

करिे सोपे नवहते. खरां स्रांगू, मी ््रआधी कधीही ध्रित््र हरि्रिर गोळी झ्रडली नवहती. 

मल्र आठितां करी मी त््र हरि्रल्र म्रझ््र कषेित ठेिू िकलो न्रही क्ररि हरीि हिेत उांच 

उडी म्ररत ध्रित होते, जसे वह्रईटटेल हरि पूिथि ्ोअर च्रलित्रांन्र करत्रत. पि जेवह्र मी 

रट्गर खेचल्र तेवह्र ते हरि पडले आरि पनुह्र हलले न्रही. मल्र धकक्र ्सल्र! हे सगळां एक्र 

सेकां द्रत घडलां होतां. ह्र िॉट 110 ््रडथििर म्ररल्र होत्र.

र्र्फलच््र आि्रज्रने म्रझ्र रमत्र ््रहेर आल्र आरि त््रने हरि रत्े पडलेले प्रहून 

म्रझे अरभनांदन केले. म्रझे हरि कसे प्र्रप् कर्रिे ््र्द्दल परमेश्वर म्रझ््रिी क्र् ्ोलल्र 

होत्र ते मी म्रझ््र रमत्र्रल्र आत्रप ा्ंत स्रांरगतले नवहते, परांत ुआत्र मी त््रच््रकडे प्ररहले 

आरि महि्रलो, “ह््र हरि्रची रिक्रर म्रझ््र रिक्रर करण््रच््र षिमतेमळेु झ्रली आहे असे 

मल्र ि्रटत न्रही.” मग मी म्रझ््र रिक्ररीच््र कोट्रतून क्रगद्रच्र तकुड्र क्रढल्र, ज््रिर मी 

तो चेक मेल केल््रची त्ररीख रलरहली होती. त््र िर एिढेच रलरहले होते, “मल्र रिश्व्रस आहे 

करी मल्र म्रझे 1987 चे हरीि, ्ेिूच््र न्रि्रने रमळ्रले आहे.” मी प्र्र थ्िन्र केल््रची त्ररीख 

आरि िेळ दखेील रत्े रलरहलेली होती. मी म्रझ््र रमत्र्रल्र तो क्रगद द्रखिल्र आरि मग 

त््रल्र परमेश्वर्रने मल्र क्र् कर्र्ल्र स्रांरगतले होते ते स्रांगू ल्रगलो.
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््र प्रसांग्रने म्रझे लषि िेधून घेतले. मल्र म्रहीत आहे करी हे सिथि दिे्रकडून झ्रले होते. 

पि क्रही क्ररि्रस्ति, मल्र हे समजले न्रही रक मी दिे्रच््र र्रज््रच््र क्र्द््रच्र ि्रपर 

करत आहे. ि्रस्तरिक, “र्रज्” ह््र िबद्रच्र मी अजून रिच्रर दखेील केल्र नवहत्र. ते हरि 

रमळििे आश्च थ्िक्ररक होते, परांत ुअसेच पनुह्र होईल क्र? र्रज् क्र्द््रच््र सांकलपनेरिि्र्, 

मल्र कळि्रर नवहते करी हरीि कसे आरि कोित््र क्र्द््रांमळेु रत्े अच्रनक आले. 

महिून मी अस्र रिश्व्रस केल्र रक हे दिे्रच््र हस्तषेिप्रमळेु झ्रले आहे, आरि पढुच््र िरवी 

हरि्रच््र रिक्ररीच््र हांग्रम्रत त््रची पनुह्र च्रचिी घेण््रच्र रिच्रर केल्र. पि रिक्ररीच्र 

हांग्रम ्ेण््रपूिवीच म्रझी वहॅन जळून ख्रक झ्रली. वहॅन ज्रळून ख्रक झ्रल््रनांतर पूिथि पैि्रांची 

भरप्रई होऊन मल्र स्टेिन िॅगन रमळ्रली, तेवह्र म्रझे पूिथि लषि दिे्रिर करें रद्त होते. आत्र 

रिक्ररीच््र पढुच््र हांग्रम्रत रिक्रर करून हरि आिण््रस्रठी मी खूप उतसकु होतो. मल्र 

म्रझ््र रसद्ध्रांत्रची च्रचिी घ््र्ची होती आरि दिे्रच््र र्रज््र्द्दल अरधक ज्रिून घ््र्चे 

होते. हरि्रच््र रिक्ररीच्र हांग्रम फ्रर दूर नवहत्र!

मी 1987 च््र िरद ऋतूमध्े ओकल्रहोम्रमध्े परहले हरि िूट केले. पि 1988 च््र 

जलैुमध्े आमही ओह्र्ोल्र गेलो रज्े मी लह्रन्रच्र मोठ्र झ्रलो होतो. मी रत्े ि्रढलो 

असलो तरी रत्ून रनघून आत्र 12 िरषे झ्रली होती. मी रत्े लह्रन्रच्र मोठ्र होत असत्रांन्र, 

मल्र ओह्र्ो हरि्रचे रिक्रर करण््रत कधी ्ि रमळ्रले नवहते. मी अनेकिेळ्र प्र्तन 

केले तरी, मल्र कधीच एकही िॉट ल्रगल्र न्रही. आत्र आमही ओह्र्ोमध्े आलो आरि 

ट्रउनह्रऊस मध्े भ्रड्््रने ज्रग्र घेतली आरि ्ोडे रस््रस्््रिर झ्रलो, तेवह्र मल्र कळले 

करी रिक्रर नेमकरी कुठे कर्रिी हे तर मल्र म्ररहतच न्रही. लह्रनपिी मी म्रझ््र िरडल्रांच््र 

घर्रप्रसून रस्त््रच््र पलीकडे असलेल््र एक्र ख्रडीप्रिी सि्रांची रिक्रर केली होती. मी 

ि्रढत असत्रन्र अनेक िरषे टॅ्प ल्रइन च्रलिली, परांत ु एकद्रही हरि परहले न्रही रकां ि्र 

त््र पररसर्रत हररि असल््रचे कोितेही रचनह प्ररहले न्रही. एके रदििी मी कॉलेजमध्े 

असत्रन्र म्रझ््र भ्रि्रने फ्रर उतस्रह्रने फोन केल्र. तो महि्रल्र त््रने म्रझ््र िरडल्रांच््र 

घर्रजिळच््र ख्रडीच््र कडेल्र एक हरीि रदसलां होतां. आमह्र दोघ्रांन्रही फ्ररच आश्च थ्ि 

झ्रले.
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त््र सांभ्ररि्रची आठिि करून, मी ठरिले करी मी हरि्रच््र रिक्ररीच््र हांग्रम्रच््र 

सरुुि्रतीच््र रदििी त््र ख्रडीच््र तळ्रिी ज्रईन. मी म्रझ््र भ्रि्रल्र फोन केल्र आरि 

ख्रडीिर कुठे ज्र्चे ््र्द्दल क्रही सलल्र रिच्ररल्र. त््रल्र रत्े परत ्ेऊन ्ोडीच िरषे 

झ्रली होती तरी, त््रल्र एक मोठे मॅपलचे झ्रड आठिले जे ख्रडीच््र सीमेिर जांगल्रच््र 

््रजूल्र होते आरि त््रल्र ि्रटले करी ते एक च्रांगले रठक्रि आहे. म्रझ््र लह्रनपिीच््र 

रदिस्रां मध्े मी त््र ख्रडीच््र भ्रग्रमध्े सगळी कडे रफरत अस्र्चो, मल्र त््र ख्रडीतील 

प्रत्ेक िळि म्ररहत होते आरि तो मल्र नेमक्र कुठे ज्र्ल्र स्रांगत आहे हे मल्र नककरी 

म्रहीत होते.

ओकल्रहोम्रमध्े एक िर्रथिपूिवी प्रभनेु आमह्रल्र जे द्रखिले होते त््रची डे्नड्र आरि 

मी पनुर्रिरृत्त केली - एक ्ी पेर्र अ््रत द्रन द््र, ते एक्र क्रगद्रिर रलह्र आरि म्रकथि  

11:24 नसु्रर प्र्र थ्िन्र करत असत्रांन्र आपल््रल्र ते प्र्रप् झ्रले आहे ््रिर रिश्व्रस ठेि्र. त््र 

िेळी, ओह्र्ोमध्े एक्रिेळी एक्र रलांग्रच््र दोन-हरि्रांची रिक्रर करण््रची म््रथिद्र होती, 

परांत ुआमह्रल्र ि्रटले करी आमही एक्र हरि्रस्रठी पेरिी करू अ््रथित द्रन दऊे आरि नांतर 

दसुऱ््र हरि्रची दखेील रिक्रर करण््र ्द्दल रिच्रर करू. डे्नड्र आरि मी हरि्रस्रठी एक 

्ी पेरले, अ््रथित आपले द्रन रदले आरि रिश्व्रस ठेिल्र करी जेवह्र आमही प्र्र थ्िन्र केली तेवह्र 

आमह्रल्र ते रमळ्रले आहे. आश्च््रथिची गोष्ट महिजे, हरि्रची रिक्रर करण््रच्र हांग्रम ज््र 

रदििी सरुु झ्रल्र त््र रदििी सक्रळी 40 रमरनट्रांत मल्र एक न्रही तर दोन हरिे रमळ्रली. 

वि्र, आमह्रल्र ज्रििले रक रनरश्चतपिे क्रहीतरी घडत आहे!

एक्र मरहन््रनांतर, मल्र एक्र व्िस्र््रच््र कलपने्द्दल स्िपन पडले. मी रिम्र 

व्िस्र््रतून रमळिलेले सिथि आर थ्िक ज््रन ््र व्िस्र््रत सम्ररिष्ट होते, परांत ु स्िपन्रत 

त््रच्र एक िेगळ्र उदे्दि होत्र. मल्र ते पूिथिपिे समजले न्रही, परांत ुमल्र ख्रत्री होती करी दिे 

मल्र म्रझ्र स्ितःच्र व्िस्र् सरुू करण््रस आरि आठ िर्रांप्रसून ज््र फमथि मध्े मी क्रम 

करत होतो ती सोडण््रस्रठी म्रझे म्रगथिदिथिन करत आहे. ््र स्िपन्रच््र िेळी, मी अजूनही 

जीिन रिम्र आरि रसक्रुरटीज मध्े सेलस रिभ्रग्रत क्रम करत होतो.
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ज््र आठिड्््रत मल्र स्िपन पडले होते, त््र आठिड्््रत मी रिम््र्द्दल ् ोलण््रस्रठी 

एक्र कुटुां््रकडे गेलो होतो, आरि जरी आमही जीिन रिम््र्द्दल ्ोललो, तरी मल्र म्ररहत 

होते करी जीिन रिम्र घेिे ही त््रांची खरी गरज रकां ि्र समस्््र न्रही. ते त््रांच््र म्ररसक 

्जेटमध्े आरि कज्रथित गरुफटलेले होते. म्रझ््र कल्र्ांटस्रठी म्रझ््र स्रम्रन् रन्ोजन्रच्र 

एक भ्रग महिजे त््रांच््र कडून त््रांच््र आर थ्िक रस््ती ्द्दल म्ररहती एक्र फॉमथििर भरून 

घेिे. ््रमळेु त््रांन्र रकती जीिन रिम््रची गरज आहे हे मल्र समजू िकन्रर होते. त््र र्रत्री 

मी ््र कुटुां््र रिर्ी फ्रर अस्िस्् होतो. मल्र त््रांन्र मदत कर्र्ची होती, पि कसे ते मल्र 

कळत नवहते. मी त््रांची डेट्रिीट घेऊन ् सलो आरि क्रही प््रथि् रनघतो क्र ते प्रहू ल्रगलो. 

मी म्रझ््र आर थ्िक कॅलक्लेुटरच््र मदतीने क्रम 

करत असत्रन्र, मी जीिन रिम््रच््र दृष्टीकोन्रतून 

न प्रहत्र त््रांच््र म्ररसक ्जेटमध्े मी क्रही 

आर थ्िक मदत करू िकतो क्र ते प्रहू ल्रगलो. 

क्रही गोष्टींची पनुरथिचन्र करून आरि कॅलक्लेुटरिर 

गोळ्र्ेरीज करून, मल्र हे प्रहून आश्च थ्ि ि्रटले करी 

हे कुटुां् 7 िर्रांपेषि्र कमी क्रल्रिधीत कजथिमतुि 

होऊ िकते, त््र स्रठी त््रांन्र एकही िस्तू गह्रि 

ठेि्रिी ल्रगि्रर नवहती रकां ि्र आपल्र कम्रईचे षेित्र ्दलण््रची गरज नवहती.

््र घटनेच््र िेळी, मी 8 िर्रांप्रसून आर थ्िक षेित्र्रत होतो आरि हे िक् आहे असे 

कोिी महटलेले मी कधीही ऐकले नवहते. मी ह््र केसच्र पनुह्र आरि पनुह्र अभ््रस केल्र, 

आरि मल्र एकच उत्तर रमळ्रले: 6.2 िरषे आरि ते कजथिमतुि होतील. त््रनांतर मी म्रझ््र 

फ्रईल ड्ॉिर मधून इतर कल्र्ांटच््र डेट्र िीट क्रढल््र. मी तीच गिन्र केली आरि तेच 

उत्तर आले: 7 िर्रथिच््र आत ते कजथिमतुि होतील. अगदी खर ेस्रांग्र्चे तर, मल्र ््र डेट्रने 

आश्च््रथिच्र धकक्र ्सल्र.

मल्र ि्रटले करी म्रझे कल्र्ांट हे प्रहून प्रोतस्ररहत होतील, महिून मी एक ्छ्रन 

स्रदरीकरि ट्रईप करण््रचे ठरिले आरि त््रांच््र जीिन रिम्र गरज्रां्द्दल त््रांन्र भेटल््रिर 

मलता हे पताहून आश्चय्व िताटले 
की हे कुटंुब 7 िषषांपेक्षता कमी 
कतालतािधीत कज्वमुक्त होऊ 
शकते, त्ता सताठी त्तांनता एकही 
िस्ू गहताण ठेितािी लतागणताि 
नव्हती ककंिता आपल्ता कमताईचे 
क्षेत्र बदलण्ताची गिज नव्हती.
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मल्र जे आढळले ते स्रदर करण््रच्र रनिथि् घेतल्र. मल्र ््र कुटुां््रस्रठी खूप ि्रईट ि्रटले. 

मल्र म्ररहत आहे करी आर थ्िक त्रि्रमळेु जीिन्रच््र प्रत्ेक षेित्र्रिर कस्र पररि्रम होतो 

आरि त््रांन्र कळ्रिे ही हत्रि होण््र इतकरी ि्रईट परररस््ती न्रही, अिी म्रझी इच्छ्र होती. 

महिून मी म्रझे ्ोडेसे ट्रईप केलेले स्रदरीकरि म्रझ््र कल्र्ांटल्र द्रखिले आरि मी 

त््रांन्र ते समज्रिून स्रांगत होतो तरेंवह्र ते नसुते ्कक होऊन ऐकत होते. ते रकती लिकर 

कजथिमतुि होऊ िकत्रत हे मी त््रांन्र द्रखिल््रनांतर, पती तर रडू ल्रगल्र आरि आनांद्रने 

उद््र म्ररून म्रझे आभ्रर म्रनू ल्रगल्र. हे अगदी टीवहीिर आपि एख्रद््र कुटुां््रल्र लॉटरी 

रकां ि्र गेम िोमध्े भव् ्षिीस रजांकल््रिर आनांद करत्रांन्र प्रहतो अगदी तसेच होते. मी 

त््रांन्र जे स्रांगत होतो त््रिर त््रांच्र रिश्व्रस ्सत नवहत्र. ह्र खरोखरच त््रांच््रस्रठी, आरि 

म्रझ््रस्रठीही दखेील भ्रर्रिून ट्रकि्रर्र अनभुि होत्र.

मी त््र सांध््रक्रळी जे घडले त््र ्द्दल रिच्रर करत असत्रांन्र, त््र कल्र्ांटच््र 

म्रलमते्तची आरि सांख््रांची फति पनुरथिचन्र करून मी त््रांन्र 7 िर्रांपेषि्र कमी क्रल्रिधीत 

ते कजथिमतुि कसे होऊ िकत्रत हे द्रखिू िकलो हे म्रझ््र डोक््रतून ज्रत नवहते. मी ह््रच्र 

प्रभ्रि आरि त््रतून त््रांन्र रकती मोठी अि्र रमळ्रली हे परहले. “7 िर्रांच््र क्रल्रिधीत 

कजथिमतुि होिे” ््र परररस््ती मध्े रकती कल्र्ांट आहेत हे तप्रसण््रस्रठी मी म्रझ््र 

कल्र्ांटच््र फ्रईलस परत तप्रसू ल्रगलो आरि त््रांच््रपैकरी 85 टकके लोक अि्र परररस््ती 

मध्े होते हे प्रहून मल्र आश्च थ्ि ि्रटले. पि लोक्रांन्र त््रांची ही परररस््ती कोि स्रांगत 

होते? त््र र्रत्रीनांतर म्रझ््र ह््र कल्र्ांटसो्त आरि म्रझ््र इतर अनेक जनु््र कल्र्ांटच््र 

फ्रईलसिर क्रम केल््रनांतर, मल्र समजले करी मी म्रझ््र ह््र ्ोजनेद््रर ेलोक्रांन्र कज्रथितून 

कसे ््रहेर पड्र्चे हे द्रखिि्रर्र व्िस्र् सरुू करू िकतो.

आत्र, ह््र िेळेस मी स्ितः म्रझ््र कज्रथितून मतुि झ्रलो नवहतो, पि आर थ्िक ति्रि्रत 

असलेल््र लोक्रां्द्दल मल्र रनरश्चतच सह्रनभूुती होती आरि केिळ जीिन रिम्र रिकण््रपेषि्र 

हे क्रम मल्र ्रचे आकरथिक ि्रटले. मी म्रझ््र सिथि रिम्र कल्र्ांटन्र ते कसे कजथिमतुि होऊ 

िकत्रत ह््र रिर्ीचे म्ररहती असलेले रप्रांटआउट द्रखि्र्ल्र सरुुि्रत केली आरि ते सिथि 

आश्च््रथिने ्कक झ्रले, त््र मध्े एकही अपि्रद नवहत्र.
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एक र्झनेस मॉडेल कसे त््रर कर्रिे हे मल्र समजत नवहते, त््र मध्े मल्र क्रही 

समस्््र ् ेत होत््र. प्र्म ह्रत्रने गिन्र करिे आरि नांतर ते स्रदरीकरि करण््र स्रठी ट्रईप 

करिे, त््रस्रठी फ्रर िेळ ल्रगत असे. दसुर,े हे करून मी पैसे कसे कमिू िकेन? अखेरीस, 

मी एक्र कमप्टुर सॉफटिेअर रडझ्र्नरिी कर्रर केल्र आरि त््रच््र कडून एक प्रोग्र्रम 

त््रर करून घेतल्र, त््रच्र उप्ोग मी हे क्रम अरधक िेग्रने करण््र स्रठी करू िकत होतो. 

म्रझी दसुरी समस्््र ही होती रक, मल्र म्ररहत होते करी ह््र लोक्रांकडे मल्र दणे््र स्रठी 

सरुुि्रतील्र पैसे नसत्रांन्र, कज्रथितून ््रहेर पडण््र स्रठी मी त््रांच््र कडून पैसे घेऊ िकत 

नवहतो. मी ््र्द्दल प्र्र थ्िन्र करू ल्रगलो.

एके रदििी म्रझ््र मन्रत ्ऱ््रच कलपन्र आल््र. मल्र खरोखर ि्रटले करी दिे्रने 

मल्र म्रझी कां पनी किी च्रलि्र्ची, लोक्रांकडून पैसे न घेत्र मदत करिे, आरि तरीही 

स्ितःस्रठी पैसे कसे कमि्र्चे ््रची कलपन्र रदली आहे. म्रझ््र पलॅनमध्े, मी गम्रिलेले 

पैसे, कल्र्ांटकडे आधीप्रसून असलेले पैसे, पि त््रल्र ते रदसत न्रहीत ह््र कडे लषि 

द््र्ल्र सरुि्रत केली. उद्रहरि्र थ्ि, मी ऑटो, घर, जीिन आरि आरोग् रिम्र दर्रांची तलुन्र 

करून त््र मधून ्चत किी होऊ िकते हे िोधण््रच्र प्र्तन केल्र. पनुरिथित्त घेण््रत क्रही 

फ्र्द्र आहे करी न्रही हे प्रहण््रस्रठी मी त्ररि दर्रांची तलुन्र करत असे. मी अि्र अनेक 

गोष्टी तप्रसून प्रहत असे, जरी मी सांिोधन करत असलेल््र व्िस्र््रचे प्रत्ेक षेित्र मी 

िै्रतिकररत््र कधी ह्रत्रळले नवहते. म्रझ््र कल्र्ांटच््र घरी ज्रऊन, मी त््रांन्र ्चत 

द्रखित असे, आरि नांतर म्रझ््र कलपन्र अांमल्रत आिू िकि्ररी कां पनी िोधण््रस्रठी 

रकां ि्र मी त््रांच््रस्रठी िोधलेल््र कमी खरचथिक कां पनी पेषि्र कमी खच्रथित क्रम करून दिे्रर्र 

प्ररतरनधी िोधण््रस्रठी त््रांन्र स्ितःहून ज्रऊन िोधण््रस स्रांगत असे. अच्रनक, म्रझ््र 

लषि्रत आले करी ््र कल्र्ांटल्र त््र कां पन््रां कडे प्रठिल््र मळेु मल्र रफेरल फरी रमळू िकते.

्ोडक््रत, मी म्रझ््र कल्र्ांटल्र त््रांच््र कां पनी आरि उतप्रदन्र स्रठी रिकण््रचे सिथि 

क्रम आधीच केले होते. त््रांन्र फति त््रांच््र कडून स्रइन अप करून घ््र्चे होते. महिून 

म्रझ््र कल्र्ांटन्र सचुरिण््र स्रठी मी रिकेते, प्ररतरनधी आरि व््रिस्रर्क्रांिी सांपकथि  स्रधू 

ल्रगलो आरि त््रांन्र मी क्र् करत आहे ते स्रांरगतले आरि त््रांन्र रिच्ररले करी हे क्रम 
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रफेरल फरीस दणे््रच््र ्ोग्तेचे आहे क्र. ते सिथि महि्रले “हो.” महिून मी ते क्रम कर्र्ल्र 

सरुुि्रत केली. मी म्रझी जनुी कां पनी सोडली आरि लोक्रांन्र कज्रथितून ््रहेर क्रढण््रस्रठी 

म्रझी स्ितःची कां पनी सरुू केली. आमच्र ह्र व्िस्र् ि्रढू ल्रगल्र आरि ह््र व्िस्र््रतून, 

डे्नड्र आरि म्रझ््रस्रठी अडीच िर्रांत कज्रथितून ््रहेर पडण््रस्रठी परुसेे पैसे त््रर झ्रले! 

आमही खूप उतस्रही होतो! (तमुह्रल्र दखेील ही ्ोजन्र रिन्रमूल् त््रर करून घ््र्ची 

असेल तर 1-800-815-0818 िर कॉल कर्र. आमही आज 28 िर्रांनांतरही ते करत आहोत!)

प्रत्ेक रदिस ह्र एक निीन रदिस होत्र क्ररि दिे त््रचे र्रज् कसे च्रलते हे आमह्रल्र 

अरधक्ररधक द्रखित गेल्र. मी दसुऱ््र कल्र्ांटल्र भेट्र्ल्र गेलो असत्रांन्र, दिे म्रझ््रिी 

लोक्रांन्र क्रम्रिर घेण््र्द्दल आरि म्रझ्र ्छोट्रस्र व्िस्र् पूिथिपिे व्िस्र् ्निण््र्द्दल 

्ोलल्र. मी आमच््र्रो्र क्रम करण््रस्रठी लोक्रांन्र रन्तुि केले आरि आमच्र व्िस्र् 

अरधक्ररधक आरि मोठ्््र स्तर्रिर ि्रढू ल्रगल्र. मी तमुह्रल्र प्रस्त्रिनेत स्रांरगतले करी आमही 

आमच््र क्ररस्रठी रोख पैसे कसे दऊे िकलो आरि आमही आमचे स्िपन्रतील घर कसे 

््रांधले. मी क्रम्रिर घेतलेल््र निीन लोक्रांन्र मी म्ररसक व्िस्र् मीरटांगसमध्े, दिे्रच््र 

र्रज््र्द्दल स्रांगत असे आरि लोक दिे्रच््र र्रज््र्द्दल अरधक ऐकण््रस्रठी आरि ते 

त््रांच््र स्ितःच््र जीिन्रत कसे ल्रगू कर्र्चे हे ज्रिून घेण््रस्रठी इतकेच केिळ नवहे तर, 

व्िस्र््रची सांधी िोधण््र स्रठी म्रझ््र कां पनीकडे आकररथित झ्रले.

दिे मल्र द्रखित असलेले धडे आश्च थ्िक्ररक होते आरि अ््रथितच, ््रपैकरी ्रचे धडे 

मी दरिरवी रिक्रर करत असत्रन्र रिकलो होतो. मी रिक्रर करत्रन्र प्ररहल््र त््र क््र 

अगदी ्कक करि्रऱ््र होत््र. मी त््रांन्र म्रझ््र डोळ््रांसमोर उलगडत्रन्र प्ररहल््ररिि्र् 

त््रांच््रिर रिश्व्रस ठेिल्र नसत्र. प्रत्ेक क्ेने मल्र र्रज््र्द्दल क्रहीतरी निीन रिकिले 

जे मी ््रपूिवी कधीही प्ररहले नवहते. मल्र ि्रटले करी त््रपैकरी क्रही मी ््र पसु्तक्रत 

तमुच््र्रो्र िेअर करने, परांत ु तमुह्रल्र म्रझ््र रिक्ररीच््र क््र खरोखर ि्रच्र्च््र 

असतील तर तमुही म्रझ््र िे्स्रइटिरून फे् हांट ््र पसु्तक्रची प्रत रमळिू िकत्र.

दिे्रच््र र्रज््र्द्दलच््र निीन ज््रन्रच्र ि्रपर करून हरि्रची रिक्रर करण््रच्र िोध 

ल्रगल््रच््र क्रही िर्रांनी ही घटन्र घडली. मी तमुह्रल्र आधीच स्रांरगतल््र प्रम्रिे, दिे्रने 
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मल्र म्रझ््र हरि्रस्रठी पैि्रची पेरिी किी कर्र्ची आरि प्र्र थ्िन्र केल््रिर ते रमळ्रलेच 

आहे अस्र रिश्व्रस ठेिण््रस कसे रिकिले - आरि दरिरवी 30 ते 45 रमरनट्रांत म्रझे हरि मल्र 

प्र्रप् होत होते. आत्र 28 िर्रांप्रसून हे दरिरवी होत आले आहे. असो, ््र एक्र रििेर िरवी मी 

नेहमीप्रम्रिे ् ्रहेर पडलो, आरि मल्र पूिथि रिश्व्रस होत्र रक हरीि रमळि्ररच. त््रनसु्रर, क्रही 

रमरनट्रांतच, मल्र एक हररि म्रझ््रप्रसून क्रही अांतर्रिर, 200 ््रडथि अांतर्रिर असलेल््र 

म्रझ््र िेज्रऱ््रांच््र अांगि्रत रिरत्रांन्र रदसले. मल्र म्ररहत होते करी एकद्र ते हररि जांगल्रत 

गेले करी ते रनघून ज्रईल परत ्ेि्रर न्रही, पि तरीही मल्र म्ररहत होते करी ते म्रझे हरीि 

आहे. धनषु््रने रिक्रर करिे, ग्रांट कॉल ि्रपरिे रकां ि्र हरि्रल्र आपल््रकडे कसे आकररथित 

कर्र्चे ््र्द्दल मल्र क्रहीही म्ररहत नवहते तरेंवह्रची ही गोष्ट आहे. मल्र म्ररहत होते करी हे 

हरीि म्रझ्र हांग्रम आहे, परांत ु ते हरीि म्रझ््र िेज्रऱ््रांच््र घर्रसमोरील झ्रड्रांमध्े ज्रत 

असत्रांन्र मी असह्र्पिे प्रहत होतो. आरि अच्रनक मी म्रझ््र आतम््रत ऐकले, “हरि्रल्र 

तझु््रकडे ््र्ल्र स्रांग.” “क्र्? हरि्रल्र म्रझ््रकडे ््र्ल्र स्रांग्र्चे; ््रच्र अ थ्ि क्र्?” 

मल्र नककरी क्र् कर्र्चे ते म्ररहत नवहते, महिून मी मोठ्््रने महि्रलो, पि हरि्रल्र ऐकू 

ज्रईल इतक््र मोठ्््र आि्रज्रत न्रही, “हरीि, मी तलु्र ््रां्ण््रची आज््र दतेो, म्रगे िळ 

आरि म्रझ््र झ्रड्रख्रली ्ेऊन उभ्र र्रह्र.” मी धनषु््रने रिक्रर करत होतो महिून म्रझ््र 

्ोलण््रमध्े झ्रड्रख्रली उभे र्रहण््रच्र तो िेिटच्र भ्रग मी जोडल्र क्ररि मल्र हरि 

खरोखर जिळ हिे होते. मल्र ि्रटले करी जर रिश्व्रस्रने ते हरीि म्रझ््रकडे ्ेि्रर आहे, तर 

मी ते म्रझ््र झ्रड्रख्रली आिू िकतो रज्े मी त््रल्र अगदी सहजपिे िॉट म्ररू िकतो.

आश्च््रथिची गोष्ट महिजे, जेवह्र मी ते िबद ्ोललो, तेवह्र ते हरि झटपट ््रां्ले, म्रगे 

िळले आरि ्ेट म्रझ््र झ्रड्रकडे ज्रऊ ल्रगले. मल्र धकक्रच ्सल्र क्ररि ते हररि 200 

््रडथि ओल्रांडून ्ेट म्रझ््र झ्रड्रख्रली आले आरि हो, फति 12 फूट उांच असलेल््र म्रझ््र 

ट्ी स्टडँख्रली उभ्र र्ररहल्र. म्रझ््रकडे कॅमो ऑन नवहत्र, सगुांध सोडण््रची पद्धत नवहती, 

ग्रांट कॉलस नवहते, फति मी आरि दिे, तरीही ते हरि आत्र ्ेट म्रझ््र ख्रली उभे होते. मल्र 

न्रही ि्रटत करी कुिीही तो िॉट चकुिल्र असत्र. मी खूप आनांद्रने ते हररि घरी नेले, पि मी 

जे प्ररहले ते म्रझ््र िच्रर्रांमधून ज्रऊ िकत नवहते. मी ्ोललो आरि आज््र केली महिून ते 

हरीि खरांच म्रझ््रकडे आले क्र? तसे अगदी असेच झ्रले ऐसे ि्रटते.
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आमही ओह्र्ोमध्े भ्रड्््रने घेतलेले िेत 89 एकर होते आरि ते क्रही जांगल, ख्रडीच्र 

क्रही भ्रग आरि मोकळे मैद्रन असे होते. रहि्रळ््रच््र मरहन््रांत, आरि रििेरतः जर 

जरमनीिर ्फथि  असेल, तर आमह्रल्र सश््रच््र रिक्ररील्र ज्र्ल्र आिड्र्चे. ओह्र्ोमध्े 

ररांग-नेकच््र रततर्रांच्र हांग्रम होत्र सश््रांच्र आरि रततर्रांच्र रिक्ररीच्र हांग्रम सो्तच च्रलत 

असत, परांत ुआमह्रल्र आमच््र िेत्रत किरचतच तीतर प्रह्र्ल्र रमळत असत.

््र रिरिष्ट रदििी, आमही सि्रच््र रिक्ररीस्रठी ््रहेर पडलो आरि ख्रडीच््र ््रजूने 

रिक्रर करत असत्रांन्र एक कों्ड्र तीतर फडफडल्र. मी पटकन ि्रकलो आरि गोळी 

झ्रडली. मी ज््र षििी रट्गर खेचल्र त््रच िेळेस मल्र समजले रक मी त््र पक्््रचे फति 

पांख क्रपले आहेत. तीतर ख्रली पडल्र; परांत,ु ज््र षििी तो जरमनीिर आदळल्र, त््र 

षििी तो पषिी ध्रित सटुल्र. एक तीतर त्रिी 35 मैल िेग्रने ध्रिू िकतो आरि हे रसद्ध 

करण््रस्रठी तो आपली पर्रक्रष््र करत होत्र. जरमनीिर निीन ्फथि िषृ्टी झ्रली होती, आरि 

खलु््र कुरि्रत पषिी ्ोड्््रि्र चढ्रईच््र रदिेने ध्रित होत्र, त््रमळेु पषिी पळून ज्रत्रन्र 

त््रची प्रत्ेक ह्रलच्रल मी सहज प्रहू िकत होतो.

पषिी रनघून ज्रईल ््र रिच्रर्रने मी क्रही षिि असह्रय्तेने रत्े उभ्र र्ररहलो, पि 

म्रझ््र आतम््रत अच्रनक पे्ररि्र उतपनन हुई. जेवह्र मी त््र हरि्रल्र ््रां्ून म्रझ््र म्रग्रथििर 

्ेण््रची आज््र रदली तेवह्र क्र् झ्रले हे मल्र म्ररहत होते. मल्र असे ि्रटले करी मी आत्र 

ते करून पह्रिे, महिून मी मोठ्््रने ओरडलो, “तीतर, ्ेिूच््र न्रि्रने, ््रां्!” षिि्रध्रथित, 

मल्र पषिी पढेु आरि िरच््र ््रजूल्र रदसेन्रसे झ्रले. मल्र सांपूिथि िेत स्पष्ट रदसत होते आरि 

मी ओरडलो त््रच षििी तीतर ््रां्ल्र होत्र. म्रझ्र मलुग्र रटम म्रझ््रसो्त होत्र आरि 

तो महि्रल्र, “््र््र, तमुही ओरडल््रिर क्रही षिि्रतच तीतर ््रां्ल्र.” पि ते कुठे होते? 

रटम आरि मी त््रच््र म्रगून िेत्रत गेलो आरि रत्े तो ्फ्रथििर ्सल्र होत्र. त््रचे डोके 

जिळजिळ अधथििट ्फ्रथित ग्रडले गेले होते, परांत ुत््रचे सांपूिथि िरीर ्फ्रथिच््र िरील भ्रग्रिर 

होते. ते ्ोडांसां गित्रच््र म्रगे होतां, त््रमळेु आमह्रल्र ते रदसू िकले नवहते. तो पषिी मेल्र 

होत्र क्र? मी तो पषिी उचलल्र, त््रने लगेच पांख फडफड्र्ल्र आरि ककथि िपिे ओरड्र्ल्र 

सरुि्रत केली. पषिी अगदी रजिांत होत्र! जेवह्र आमही पक्््रचे परीषिि केले तेवह्र मल्र रदसले 
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करी रिक्ररी मध्े त््रच्र उजि्र पांख केिळ क्रही प्रम्रि्रत क्रपल्र गेल्र होत्र. रटम आरि 

मी आश्च््रथिने एकमेक्रांकडे प्ररहले. आमही नकुतेच जे प्ररहले त््रिर कोिीही रिश्व्रस ठेिि्रर 

न्रही, अगदी कुिीही न्रही.

मी आधी स्रांरगतल््रप्रम्रिे, ओह्र्ोमध्े कोित््रही रलांग्रच््र दोन-हरि्रांची रिक्रर 

करण््रची म््रथिद्र होती, परांत ुमी िर्रथितून फति एक्रच हरि्रस्रठी पैि्रांची पेरिी करू िकत 

होतो. ओह्र्ो र्रज््रत हरि आरि हररिी ची सांख््र कमी करण््रच्र प्र्तन्रांिर लषि 

करें रद्त केले ज्रत होते. महिून मी एक हरि आरि हररिी स्रठी म्रझे पैि्रांचे ्ी पेरले आरि 

घड्््रळ्रच््र क्रट्््रप्रम्रिे, हरि सरुुि्रतीच््र 30 ते 40 रमरनट्रतच ््रहेर ्ेत असे; आरि 

नांतर लगेच ्ोड्््र िेळ्रने, हररिी ्ेत असे. एक रदिस मी रिच्रर केल्र, “एक रमरनट ््रां्; 

मी म्रझे पैि्रांचे ्ी पेरले तेवह्र मी जे रलहून ठेिले त््र कम्रने हरीि ्ेत आहेत.” ते खर ेअसू 

िकते क्र? मी कम उलट केल्र तर क्र् होईल? सहस्र मी हरि आरि हररिी स्रठी पेरिी 

करत असे, आरि ते त््र कम्रप्रम्रिेच ् ्रहेर ् ेत असत. ् ्रिेळी, मी हरि आरि हररिी ऐिजी 

एक हररिी आरि एक हरि ््र कम्रने पैि्रांचे ्ी पेरले, अ््रथित म्रझे द्रन रदले; आरि पनुह्र 

हरिां आली, पि ््रिेळी आधी हररिी आली आरि नांतर हररि आले. मी क्रही िरषे हे असेच 

्दलत र्ररहलो, म्रझ््र रसद्ध्रांत्रची च्रचिी केली आरि प्रत्ेक िेळी ते रसद्ध्रांत्र प्रम्रिेच 

झ्रले. ््र गोष्टी अि्र प्रक्रर ेहोत असत्रांन्र प्ररहल््रिर, मी दिे्रच््र र्रज््र्द्दल आश्च््रथिने 

रनिबद झ्रलो आरि ही ज्रिीि झ्रली रक मल्र त््र्द्दल रकती कमी म्ररहती होती. एक गोष्ट 

नककरी होती करी, परमेश्वर मल्र द्रखित होत्र करी म्रझे जीिन कसे च्रलले आहे ््र सांदभ्रथित 

म्रझी जी कलपन्र होती त््रपेषि्र मल्र अरधक अरधक्रर आहे.

एक रििेर नोंद, सध््र 2015 हरि्रच््र रिक्ररीच्र हांग्रम आहे. मी च्रर-पॉइांट रकां ि्र 

त््रहून मोठे हरि, एक िर्रथिची हरिी आरि एक िर्रथिचे ्टि ्क ््र स्रठी म्रझे पैि्रांचे ्ी 

पेरले. घड्््रळ्रच््र क्रट्््रप्रम्रिे रसकस पॉई ांट ् ेट म्रझ््र झ्रड्रकडे आले; त््रनांतर, मी एक 

िर्रथिची हरिी रमळ्रली, ती एकटीची म्रझ््र झ्रड्रकडे आली. मल्र म्ररहत होते करी पढुच््र 

िेळी ्टि ्क रदसेल. मल्र म्ररहत आहे करी हे िेडेपि्रचे ि्रटते; परांत ुजे घडत होते तेच 

केिळ मी तमुह्रल्र स्रांगत आहे.
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पि एक्र हरि्रच््र रिक्ररीमळेु हे सिथि इतके स्पष्ट झ्रले करी त््रने मल्र जिूक्रही 

घ्र्रिून सोडले. मी म्रझे ्ी फोर- पॉई ांट रकां ि्र त््रपेषि्र मोठ्््र हरि्रस्रठी पेरले होते आरि 

नांतर ्टन ्कस्रठी दखेील पेरले होते (्टन ्क हररिी महिून गिल्र ज्रतो क्ररि त््रची 

रिांगे फर ख्रली असत्रत आरि फति लह्रन ्टिे असल््र स्ररखे रदसत्रत). मी नेहमीप्रम्रिे 

रिक्ररीस्रठी ््रहेर गेलो आरि धनषु््रने रिक्रर करण््रच््र हांग्रम्रत केिळ 15 रमरनट्रांत 

म्रझे आठ-पॉइांट हरि मल्र रमळ्रले. पढुच््र िेळी जरेंवह्र मी रिक्रर करण््रस्रठी ््रहेर गेलो 

तरेंवह्र मल्र नककरी ्टन ्क रमळेल ््रची ख्रत्री होती.

दोन आठिड्््रांनांतर मी पनुह्र रिक्ररीस्रठी ््रहेर गेलो, आरि मी ट्ी स्टैंड िर ्सलो 

असत्रांन्र मल्र म्रझ््रप्रसून समु्रर े300 ््रड्रांिर कुरि्रतून एक ्छ्रन आठ-पॉइांटर ्ेत्रन्र 

रदसले. तो ्ेट म्रझ््र झ्रड्रकडे ्ेत होते. तो त््रच््र म्रग्रथििरून न डगमगत्र ्ेट त््र 

िेत्रतून म्रझ््र झ्रड्रख्रली आल्र आरि समु्रर े20 सेकां द रत्े उभ्र र्ररहल्र. मग तो म्रगे 

िळल्र आरि तो कुरि ओल्रांडून ज््र म्रग्रथिने आले होते अगदी त््रच म्रग्रथिने परत ज्रऊ 

ल्रगले. लषि्रत ठेि्र, ओह्र्ोमध्े फति एक हरि म्ररिे क्र्दिेीर होते आरि मी आधीच 

आठ पॉइांटर ची रिक्रर केली होती, महिून मल्र रत्े ्सून त््रल्र परत ज्रत्रांन्र पह्रिे 

ल्रगले आरि िूट करत्र आले न्रही. मी आत्र पूिथि गोंधळून गेलो होतो. ही परहलीच िेळ होती 

जेवह्र मी रिक्ररील्र गेलो आरि एक जे हरि म्रझ््र जिळ आले ते मी ्ी पेरल््र प्रम्रिे 

अ््रथित ज््र हरि्रस्रठी मी द्रन रदले होते त््र प्रम्रिे नवहते. ते हरि ज््र पद्धतीने ि्रगले, 

त््र िेत्रतून सरळ ् ेऊन ् ेट म्रझ््र झ्रड्रख्रली उभ्र र्ररहल्र, मग तो कुरि ओल्रांडून त््रच 

ि्रटेने परत गेल्र ते अगदी रिरचत्र होते. हे हरि क्रहीतरी क्रम्रिर नेलेल््र प्रम्रिे ि्रगत होते. 

मी सक्रळची ि्रट प्ररहली, पि ्टन ्क रदसले न्रही.

त््र र्रत्री म्रझ््र ऑरफसमध्े असत्रांन्र ह््र घटने मळेु मी अस्िस्् झ्रलो होतो. क्रहीतरी 

चकुलां होतां; ्टन ्क ््र्ल्र प्ररहजे होते. आरि त््रऐिजी ते आठ पॉइांटर क्र रदसले? मी 

रत्े ्सून आतम््रने प्र्र थ्िन्र करू ल्रगलो, जे घडले ते क्र् होते हे मल्र समजरिण््रची मी 

दिे्रल्र केली. मी त््रच्र आि्रज मल्र ऐकल्र, “तू क्र् द्रन रदलेस ते ्घ.” म्रझे द्रन ्घू? 

मी कि्रस्रठी द्रन रदले होते ते मल्र म्रहीत होते. म्रझी ्कँ म्रझ््र चेकच््र प्रती ्निते, 
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महिून मी म्रझे स्टेटमरेंट क्रढले आरि मी म्रझ््र हरि्रस्रठी द्रन करत्रांन्र रलरहलेल्र चेक 

प्ररहल्र. मल्र ि्रटले करी मी म्रझे द्रन दोन हरि्रांस्रठी रदले होते, एक च्रर-पॉइांट रकां ि्र त््र 

पेषि्र मोठ्र आरि दसुर्र एक ्टन ्क, जो मी आधी महटल््रप्रम्रिे हरिी महिून समजल््र 

ज्रतो. पि म्रझ््र चेक िर अि्र प्रक्रर ेरलरहले होते, “दोन हरि, च्रर पॉइांट रकां ि्र मोठ्र, एक 

्टन ्क.” खर ेतर मल्र महि्र्चे होते, दोन हरिां, एक च्रर पॉइांट रकां ि्र मोठे आरि एक 

्टन ्क , पि असे रलरहले नवहते. त््रत महटले होते, “दोन हरिां फोर पॉई ांट रकां ि्र मोठे 

आरि एक ्टन ्क.” तर हे रकती हरिां झ्रली? तीन, आरि दसुर्र च्रर पॉइांट रकां ि्र त्र पेषि्र 

मोठ्र महिजे अगदी परहल््रस्ररख्रच मोठ्र होत्र. ते प्रहून मी ्कक होऊन ्सलो. तो आठ 

पॉई ांटर त््रच््र क्रमरगरीिर होत्र. र्रज््रच््र क्र्द््रमळेु तो रत्े आलेल्र होत्र. मी उडी 

म्ररली आरि ओरडून घर्रमध्े सगळीकडे पळू ल्रगलो. वि्र!!!!

त््रच ्रो्र मी जे प्ररहले त््रने मी घ्र्रून गेलो. जे मी नकुतेच प्ररहलेअगदी त््र 

््रनसु्ररच अचूक आरि रनरश्चतपिे दिे्रचे र्रज् च्रलते, तर मल्र अरधक स्रिधरगरी 

््रळगण््रची गरज होती. मी अनिध्रन्रने अि्र गोष्टी केल््र होत््र त््र घड्रमोडी घडिून 

््रव््रत अिी म्रझी इच्छ्र नवहती, तरीही त््र घडल््र क्ररि मी त््रांन्र आरतमक रन्म्रनसु्रर 

मोकळे केले होते. मल्र आत्र ज्रििले करी म्रझ््र स्ररखेच अनेक लोक अि्र ््र्ीच्र 

अनभुित होते, त््रांन्र त््र घड्रव््रत असे खरोखर ि्रटत नवहते, परांत ुतरीही ते स्ितःच ते 

घडण््रस क्ररि ठरले होते. लषि्रत ठेि्र, त््रच््र िबद्रांनी, ्ेिूने अांरजर्रच््र झ्रड्रच्र िध 

केल्र आरि दसुऱ््र एक्र िेळी ल्रजरल्र क्रतूेन ््रहेर ्ोल्रिले. दोनही घटन्रांमध्े सम्रन 

क्र्द््रच्र िेगिेगळ््र क्ररि्रांस्रठी ि्रपर केल्र. पढुच््र िेळी जेवह्र मी रिक्रर कर्र्ल्र गेलो 

तेवह्र मी ्ी पेरल््रप्रम्रिेच अ््रथित म्रझे द्रन ज््र क्रम्रस्रठी रदले होते त््रप्रम्रिे तो ्टन 

्क रदसल्र.

घटन्रांच््र ््र सांपूिथि म्ररलकेने मल्र आश्च थ्िचरकत केले आरि दिे्रच््र र्रज््र्द्दलच््र 

म्रझ््र दृरष्टकोन्रिर त््रच्र ज्रदस्त प्रभ्रि पडल्र. मन्रमध्े कोित्रही गोंधळ रकां ि्र 

सांकोच न र्रहत्र मल्र आत्र कळले करी, दिे्रचे र्रज् खरोखरच रििेर आहे. तरीही आपि 

त््र्द्दल आश्च थ्िचरकत वह्रिे क्र? परृिीिरील प्रत्ेक भौरतक रन्म ह्र रिरिष्ट आहे. मल्र 
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असे ि्रटते करी आरतमक क्र्द ेभौरतक रन्म्रांप्रम्रिेच आरतमकतेने अरस्तति्रत असलेल््र 

््र्ीं अनसु्रर क्र थ्ि करत्रत हे मल्र कधीच कळले न्रही. म्रझ््रकडे जे अस्र्ल्र हिे होते ते 

म्रझ््रकडे नवहते. पि आत्र मल्र म्ररहत आहे करी र्रज् रििेर आहे, अरति् रििेर आहे.

ठीक आहे, तमुही महि्रल्रत, महिून मी रिक्ररीची आिखी एक गोष्ट तमुह्रल्र स्रांगतो. 

(रिक्रर करत्रन्र मी रिकलेले हे धडे मल्र खूप आिडत्रत, त््रमळेु तमुह्रल्र म्रझ््रसो्त 

हे सहन कर्रिे ल्रगेल.) दिे्रचे र्रज् रकती रिरिष्ट पद्धतीने च्रलि्रर ेआहे हे मी प्ररहल््रमळेु 

मी आिखी रिरिष्ट प्र्ोग करण््रचे ठरिले. ््र िरवी, मी स्रत पॉई ांट हरि्रस्रठी पैसे पेरण््रचे 

अ््रथित आपले द्रन सेिक्रई स्रठी दणे््रचे ठरिले. सहस्र, हरि्रच््र प्रत्ेक ््रजूल्र 

सम्रन र्ांदू असत्रत. च्रर पॉई ांटर मध्े प्रत्ेक ््रजूल्र दोन र्ांदू असत्रत; आठ पॉई ांटर 

मध्े प्रत्ेक ््रजूल्र च्रर र्ांदू असत्रत. परांत ुअनेक िेळ्र, क्रही हरि्रचे क्रही क्ररि्रांमळेु 

एकही रिांग नसते आरि त््रांच््र प्रत्ेक ््रजूल्र िेगिेगळ््र प्रम्रि्रत र्ांदू असत्रत. परांत,ु मी 

महटल््रप्रम्रिे, स्रध्ररिपिे, त््रांच््र प्रत्ेक ््रजूल्र सम्रन सांख्ेचे र्ांदू असत्रत.

मल्र म्रझ्र रिश्व्रस स्रम्रन् नहीं परनत ु एक्र रिरिष्ट गोष्टीस्रठी मतुि कर्र्च्र होत्र, 

क्ररि मी एक प्र्ोग करण््रच्र प्र्तन करत होतो. तमुही रजतके अरधक रिरिष्ट आह्रत 

रततके ज्रस्त िेळ तमुह्रल्र प्रतीषि्र कर्रिी ल्रगेल आरि ती पूिथि करण््रस्रठी परित्र 

आतम््रकडून अरधक अचूक सूचन्र रमळतील हे मी आधीच रिकलो आहे. त््रमळेु धनषु््रने 

रिक्रर करण््रच््र हांग्रम्रच््र सरुुि्रतीच््र रदििी, रिक्ररीस्रठी ््रहेर ज्र्चे न्रही हे मल्र 

म्ररहत होते; ते हरि रत्े नवहते हे मल्र म्रहीत होतां. खरां तर, मी सांपूिथि ऑकटो्रप ा्ंत ि्रट 

प्ररहली आरि मल्र म्रझ््र आतम््र मध्े हे कळले रक, “न्रही, ते हरि अद््रप ्े्े न्रही.” 

हे रनर्रि्रजनक होते; िसांत ऋतूतील झ्रड्रांचे ्दलि्रर ेरांग, ते जांगल, ह््र ि्रत्रिरि्रत मल्र 

खरोखर ््रहेर ज्रऊन रिक्रर करण््रची इच्छ्र होती. पि तरीही मी ि्रट प्ररहली.

आरि ते घडलां. एक्र र्रत्री जॉरजथि््रहून भेट्र्ल्र आलेल््र म्रझ््र पतनीच््र आई-

िरडल्रांिी मी रलरवहांग रूममध्े ्सलो होतो, तेवह्र मल्र ते ऐकू आले. उद््रची सक्रळ 

रिक्ररीच्र रदिस होत्र. स्रत पॉई ांटर ते्े असि्रर होत्र! मी कुटुां््रतील सि्रांन्र स्रांरगतले 

करी मल्र म्रझी रिक्रर उद््र रमळि्रर आहेत. मी खूप उते्तरजत होऊन उठलो आरि अांध्रर 
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सांपण््र पूिवी ् ्रहेर पडलो. म्रझ््र जांगल्रच््र सीमेिरून समोर रदसि्रर्र दह्र एकर दलदलीच्र 

प्रदिे होत्र, झ्रड्रच््र स्टडँिर मी म्रझ््र कॉस्ोसह ्सलो होते आरि रत्ून रिक्रर 

करि्रर होतो. रिक्ररीस्रठी ही फ्ररच उत्तम ज्रग्र होती. तमुही ््रहेर ्सले असत्रांन्र ्दके 

उडत आत ्ेत्रत; कस्तरुी, आरि रमांक दखेील जांगल्रच््र 

कडेल्र रफरत्रांन्र रदसत्रत. दलदलीच््र सीमेिर अनेक 

खरुटी झडुपां होती, आरि तो हरि्रांन्र रिस्रिण््र स्रठी 

सि्रथित उत्तम ज्रग्र आहे. मी म्रझ््र झ्रड्रच््र स्टडँिर 

्सून र्ररहलो, क्रहीही झ्रले न्रही. मी 45 रमरनटे ि्रट 

प्ररहली, नांतर एक त्रस, पि क्रहीही झ्रले न्रही.

मी म्रझ््र घर्रच््र अांगि्रत क्ररचे दरि्रजे उघडत्रन्र आरि ्ांद होत असल््रचे ऐकले 

आरि मल्र समजले करी ड्रेंड्रचे आई िडील जॉरजथि््रल्र परत ज्र्ल्र रनघ्रले आहेत. ते 

ज्रण््रपूिवी मी त््रांच््रसो्त न्रशत्र करण््रचे िचन रदले होते आरि मी स्ि्ांप्रकरी होतो. 

म्रझी मूळ ्ोजन्र सक्रळी लिकर हरि्रची रिक्रर करिे आरि त््र नांतर न्रशत््रस्रठी घरी 

परतिे ही होती. पि हरि तर अजून आले नवहते, आरि मी अरनच्ेछनेच झ्रड्रच््र स्टडँमधून 

ख्रली उतरलो आरि घर्रकडे रनघ्रलो. म्रझ््र ज्रगेिरील अनभुि्रिरून मल्र म्रहीत होते करी 

हरीि सक्रळ नांतर दलदलीच््र भ्रग्रत ्ेते, क्ररि मी आधी स्रांरगतल््र प्रम्रिे हरि्रांच््र 

रिस्रव््र स्रठी ते सि्रथित उत्तम षेित्र्रांपैकरी एक होते. तर, मल्र म्ररहत होते करी हरि कोित््रही 

षििी रत्े ्ेईल, परांत ुमी आत्र आिखी ज्रस्त िेळ त््र रठक्रिी ््रां्ू िकत नवहतो. मल्र 

दसुऱ््र रदििी सक्रळी पनुह्र ््रहेर ््रिे ल्रगि्रर होते.

मी घर्रतल््र सगळ््रांन्र अरभि्रदन केले आरि न्रशत्र त््रर कर्र्ल्र सरुुि्रत केली. 

आमच््र घरी नेहमी मीच न्रशत्र ्नितो आरि म्रझ््र आठििी प्रम्रिे अनेक िर्रां प्रसून 

हे असेच होत आले आहे. गवह्रच््र िॅफलसची म्रझी स्ितःची ख्रस ररेसपी आहे त््र रसेेपी 

ने िॅफलस अप्ररतम ्नत्रत, हे तर म्रझे स्ितःचे महििे आहे. मेनूमध्े अांडी, सॉसेज 

आरि चीज चे तकुडे असत्रत, परांत ुम्रझ्र न्रशत्र खूप ्छ्रन ्निि्रर्र मखु् पद्र थ्ि महिजे 

ि्रस्तरिक मॅपल रसरप आहे. ओह्र्ो ह्र मॅपल रसरपचे र्रज् आहे आरि म्रझ््र आसप्रसचे 

 मनतामध्े कोणतताही 
गोंधळ ककंिता संकोच 
न िताहतता मलता आतता 
कळले की, देिताचे िताज्य 
खिोखिच विशेष आहे. 
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लोक मॅपल रसरप ्नित्रत आरि रिकत्रत. मी म्रझ््र घर्रत कोितेही नकली मॅपल रसरप 

आिू दते न्रही, फति असली रसरप आिल््र ज्रते. तर मी न्रशत्र ्नि्र्ल्र सरुुि्रत केली 

आरि आमच््र स्ि्ांप्रकघर्रच््र रखडकरीतनु समोर जांगल आरि दलदलीच्र भ्रग रदसतो. 

अच्रनक, मल्र एक हररि िेत ओल्रांडून दलदलीकडे ज्रत्रन्र रदसले. मी ओरडतो, “म्रझे 

हरि आले आहे!” मी घरतील लोक्रांन्र स्ि्ांप्रक्रच्र त्र््र घेण््रस स्रांरगतले क्ररि मल्र त््र 

हरि्रच््र म्रगे ज्र्चे होते!

भूतक्रळ्रत हरीि िेत ओल्रांडत्रन्र प्रहून ते नेमके कोठे ज्रत आहे हे पूिवी परहलेल््र 

अनभुि्रिरून मल्र म्रहीत होते; आरि रत्े ज्रण््रस्रठी ते ्ेट म्रझ््र स्टडँच््र ख्रलून 

ज्रईल हे रनरश्चत होते. मल्र ि्रटले करी जर मी म्रझ््र स्टडँिर म्रगच््र ््रजूने ्सू िकलो 

आरि ते हरि रत्े ् ेण््रपूिवी स्टडँिर चढू िकलो तर मल्र िॉट रमळू िकेल. हरि ् ेण््रपूिवी 

इ्ून ््रहेर पडिे आरि झ्रड्रिर चढिे कठीि होईल त््रमळेु मल्र आत्त्रच रनघ्रिे ल्रगि्रर 

होते! ््रहेर ज्रत्रांन्र धनषु् उचलून मी द्रर्र््रहेर पळ्रलो. मी मैद्रन्रिरून पळत सटुलो 

आरि मग जमेल रततक््र ि्रांतपिे स्टडँिर गेलो आरि हळूच िर चढलो. आत्रप ा्ंत सिथि 

व्िरस््त झ्रले होते, पि मल्र हरि ्ेण््रचे कोितेही रचनह रदसले न्रही.

मी स्टडँिर चढलो आरि ्सलो अरि मल्र रदसले करी दलदलीतून हररि ्ेट मी 

्सलेल््र स्टडँकडे ्ेत आहे. हररि ज््र हररिी च््र म्रगे ज्रत होते केिळ रतच््रच कडे 

त््रचे लषि होते आरि त््रल्र मी रदसलो न्रही रकां ि्र म्रझ्र ि्रसही आल्र न्रही. ती हररिी 

दलदलीच््र भ्रग्रकडे ज्रण््रस्रठी म्रझ््र स्टडँच््र ख्रली आली आरि हरि दखेील त््रच 

ि्रटेने ्ेत होते. ह््र पेषि्र उत्तम ््र् म्रझ््र स्रठी आिखी क्रहीच नवहती. आत्र 25 ््रड्रांिर 

असलेल््र हरि्रिर, मी म्रझ््र कॉस्ोने क्रळजीपूिथिक लक्् स्रधले आरि ््रि सोडल्र. मी 

््रि क्रढत्र षििीच मल्र ज्रििले रक ््रि सटुल्र आहे. जे होईल ते ्घत ्सण््ररिि्र् 

आिखी क्रही इल्रज नवहत्र; घर्रतून ््रहेर पडून मैद्रन्रतून ध्रित हरि ्ेण््रपूिवी इ्प ा्ंत 

पोहचण््रत म्रझ्र श्व्रस चढल्र होत्र.

््रि्रची गती खूपच कमी पडल््रचे प्रहून मी रनर्रि झ्रलो आरि मल्र म्ररहत होते करी 

््रि सोडत्रांन्र मी महति्रच््र ् ्र्ीं कडे लषि रदले नवहते. ् ्रि ल्रगल््रिर, हरि दलदलीच््र 
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भ्रग्रकडे असलेल््र द्रट झडुप्रांमध्े उड्््र म्ररत गेले आरि हळू हळू नजरआेड झ्रले. 

मी आधीच््र रिक्ररींमध्े जे रनरीषिि केले होते ते असे करी धनषु््रने, कधीकधी हरि्रांन्र 

म्ररल््रिर क्र् होते ते कळत न्रही. ्ऱ््रच िेळ्र, जर त््रांनी तमुह्रल्र प्ररहले न्रही रकां ि्र 

तमुच्र ि्रस घेतल्र न्रही तर ते रनघून ज्रतील. मल्र हे दखेील म्ररहत होते करी सहस्र जखमी 

झ्रलेले हररि झडुप्रांमध्े झोपते आरि सहस्र फ्रर दूर ज्रत न्रही. ््र हरि्रने मल्र प्ररहले 

नसल््रमळेु ते दखेील असेच करत होते. मी अगदी ि्रांतपिे झ्रड्रच््र स्टॅ ांडमधून ख्रली 

उतरलो आरि हरि घ्र्रू न्े महिून ख्रद्ररी घेऊन, मी ज््र ि्रटेने आलो होतो त््रच 

ि्रटेने, ल्रां्च््र ि्रटेने घर्रकडे रनघ्रलो.

मी घरी आल््रिर सगळे मल्र रिच्ररू ल्रगले करी क्र् झ्रले आरि मल्र हरि रमळ्रले 

क्र? जे क्रही घडले ते मी सि्रांन्र स्रांरगतले आरि म्रझ््र मलु्रांन्र म्रझ््र सो्त ्ेऊन 

झडुप्रांमधून हरि्रच्र प्रठल्रग करण््रस मदत करण््रस स्रांरगतले, क्ररि मल्र ि्रटले रक ते 

हरि त््र झडुप्रांमध्े असेल तर मी त््रच््रिर एक गोळी घ्रलून रिक्रर पूिथि करील. आमही 

झ्रडीझडुप्रांच्र पररसर घेरल्र आरि हळूहळू त््रतून म्रगथि क्रढून पढेु ज्रऊ ल्रगलो. अच्रनक, 

मी प्ररहले करी म्रझ्र एक मलुग्र हरि्रच््र फ्रर जिळ गेल््रमळेु त््र हरि्रने उडी म्ररली, 

आरि ते उांच झ्रडीं मधून झेप घेत पढेु ज्रऊ ल्रगले. ते म्रझ््र समोर 70 ््रडथि च््र दरुीिर 

होते आरि म्रझ््र उजव््र ््रजूने ड्रिीकडे ज्रण््रच्र प्र्तन करत होते.

अच्रनक, हरि्रने म्रझ्र दसुर्र मलुग्र जो िेत्रच््र क्रठ्रिर होत्र त््रल्र प्ररहले. 

ज््रच््र मळेु मी गड्डून उडी म्ररली तो ह्र नवहे हे त््रल्र कळले, परांत ुकोित््र म्रग्रथिने 

ध्रििे सरुरषित आहे हे त््रल्र कळत नवहते, त््रमळेु आपल््रसमोर असलेल््र प््रथि््रांचे 

तिररत मूल््रांकन करण््रस्रठी तो ््रां्ल्र. मल्र म्ररहत होते रक त््रल्र गोळी घ्रलण््रची 

म्रझ््र कडे हीच एक सांधी आहे. त््रने मल्र अजून प्ररहले नवहते. तो आत्र म्रझ््रसमोर 70 

््रड्रांिर म्रझ््र मलु्रकडे प्रहत उभ्र होत्र. त््र अांतर्रिर असलेल््र हरि्रल्र म्ररण््रस्रठी 

कॉस्ोमध्े भरपूर ऊज्रथि असते, परांत ु््रि 70 ््रड्रांिर क्रही इांच रकां ि्र क्रही फूट दखेील 

आधीच पडण््रची दखेील िक्त्र असते. मी ््र आधी त््र अांतर्रिर धनषु् कधीच म्ररल्र 

नवहत्र आरि हे प्ररत सेकां द 400 फूट पेषि्र ज्रस्त िेग्रने ््रि सोडू िकि्रर ेनिीन 185-

प्रऊां ड ड्ॉ कॉस्ो नवहते. त््रची अचूकत्र समु्रर े35 रकां ि्र 40 ््रड्रांप ा्ंत म््रथिरदत होती.
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हरि रुां द ््रजूस असल््रने आरि रस््र उभे असल््रने, मी िॉट घेण््रचे ठरिले. मी 

धनषु् उचलले, एक अांद्रज धरून हरि्रिर लषि करें रद्त केले आरि ््रि सोडल्र. मी ््रि 

हरि्रच््र रदिेने उडत्रन्र प्ररहल्र आरि आश्च््रथिची गोष्ट महिजे ््रि हरि्रच््र म्रनेिर 

ल्रगल्र. हरि्रच््र म्रनेत ््रि अध््रथि प ा्ंत रुतल्र होत्र (सिथि तपिील दते आहे त््र ्द्दल 

षिमस्ि), ््रि आत्र हरि्रच््र दोनही ््रजूांनी रदसत होत्र. हरि झ्रडे आरि झडुप्रांच््र आत 

घसुल््रने ते कुठे गेले ते मल्र रदसले न्रही. मी हळू हळू त््र झ्रड-झडुप्रांच््र रदिेने ज्रऊ 

ल्रगलो रज्े हरि ग्र्् झ्रले होते. ते रत्ेच होते! ््रि्रने क्रम केले होते आरि मल्र म्रझे 

हरि रमळ्रले होते.

म्रझ्र मलुग्र रटम म्रझ््र जिळ आल्र, मल्र इतर कोित््रही गोष्टींपेषि्र ््रिेळी हरि्रचे 

रिांग रकमती आहेत हे ्घ्र्चे होते. मल्र ते मोजण््रची सांधीच रमळ्रली नवहती, परांत ुआमही 

त््रांची मोजिी केली तेवह्र स्रतच रिांग आहेत असे रदसले. हरि्रल्र जिळून प्ररहल््रिर 

आमह्रल्र रदसले करी ते हरि खरतर आठ पॉई ांटर होते पि त््रतील एक रिांग तटुले होते, 

ज््रमळेु तो स्रत पॉइांटर ्नल्र होत्र. रटम आरि मी रिस्म् करत रत्े उभे र्ररहलो आरि 

परमेश्वर्रची स्ततुी केली. दिे्रचे र्रज् खरोखर आश्च थ्िक्ररक होते! रटम आरि मी रत्े उभे 

असत्रांन्र आमह्रल्र हे दखेील ज्रििले रक, “आमच््रिर कोि रिश्व्रस ठेिेल? दिे्रचे र्रज् 

अि्र प्रक्रर ेक्र थ्ि करते हे कोि्रल्र म्रहीत आहे क्र?”

मल्र ि्रटतां तमुह्रल्र मदु्द्र कळल्र आहे. दिे्रचे र्रज् हे रनश्चत केलेल््र अगदी रिरिष्ट 

क्र्द््रांद््रर ेच्रलते आरि प्रत्ेक िेळी ते त््रच क्र्द््रांप्रम्रिे क्र थ्ि करले ह््र िर आपि 

रनभथिर र्रहू िकतो. हे क्र्द ेपैि्रसह कोित््रही गोष्टीस्रठी क्रम करतील हे लषि्रत आल््रिर 

सरुुि्रतील्र खूप रोम्रांचक ि्रटले. मी हे क्र्द ेरिकू िकतो. मी एक आरतमक ि्रस्त्रज् होईन 

आरि हे र्रज् कसे च्रलते ते मी समजेन. दिे मल्र मदत करले.
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जेवह्र डे्नड्र ने आरि मी आमच््र जीिन्रत दिे्रच््र र्रज््रचे क्र थ्ि प्रहण््रस सरुुि्रत 

केली, तेवह्र आमही पूिथिपिे कजथिमतुि झ्रलो आरि आमही जे रिकलो ते सि्रांन्र स्रांगण््रची 

आमची आमची इच्छ्र होती. आमही आमचे चचथि ल्रचँ केले आरि मी म्रझ्र व्िस्र् च्रलित 

र्ररहलो आरि जे ऐक्र्ल्र त््रर होते त््रांन्र आमही जे रिकलो ते ल्रगलो. पि म्रझ््र 

आतम््रत मल्र ज्रििले रक आिखी क्रहीतरी िेगळ आहे; ते नेमकां  क्र् आहे म्ररहत नवहतां, 

पि मल्र एिढां म्रहीत होत करी दिे मल्र लोक्रांन्र त््रच््र र्रज््र्द्दल स्रांगण््रस्रठी म्रगथिदिथिन 

करत होत्र.

2005 च््र दरम््रन मल्र आर थ्िक क्रांती परररद घेण््र सा्ं ांध्रत म्रझ््र आतम््रत पे्ररि्र 

झ्रली, ही परररद प्रच रदिस्रांस्रठी आ्ोरजत करण््रची इच्छ्र होती, त््रमध्े दिे्रच््र 

र्रज््रसा्ं ांधी जे क्रही मी रिकलो ते रसद्ध्रांत आरि तति लोक्रांन्र व्िरस््त समज्रिून 

स्रांगण््रस्रठी मल्र भरपूर िेळ रमळेल असे मल्र ि्रटले. मी लह्रनपि्रप्रसून मे्ॉरडस्ट चचथि 

मध्े ज्रत र्ररहलो आरि त््र रठक्रिी एक आठिड्््रच््र सांजीिन्रच््र सभ्र होत असत. 

मी म्रझ््र आतम््रत ््र प्रक्ररच््र मॉडेलची ्ोजन्र करण््रच्र रिच्रर केल्र, प्रच सत्र रज्े 

आर थ्िक षेित्र्रत दिे्रने मल्र रिकिलेल््र सांकलपन्र आरि तत्ि्रांद््रर े लोक्रांन्र म्रगथिदिथिन 

करण््रस्रठी िेळ रमळेल. ््र िेळेप ा्ंत, मी ही तत्िे पद्धतिीर स्िरूप्रत एकत्र ठेिली नवहती. 

पि म्रझ््र आतम््रत मी आर थ्िक रिर््रिर प्रच सत्र्रांची ्ैठक आ्ोरजत करत आहे असे 

दिथिन प्रहत होतो.
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मी ््र्द्दल प्र्र थ्िन्र करत असत्रांन्र अच्रनक म्रझी भेट लॅरी सो्त झ्रली, ह््र म्रझ््र 

रमत्र्रल्र मी फ्रर रदिस्रांप्रसून भेटलो नवहतो. त््रने मल्र स्रांरगतले रक ते अल्ेरन््रमध्े एक 

कॉनफरनस्द्दल आ्ोरजत करत आहेत, आरि त््रांनी मल्र त््रत ्ोलण््रस्रठी आमांरत्रत 

केले. लॅरी जिळजिळ 12 िरषे अल्ेरन््रमध्े रमिन फरीलडिर होत्र आरि त््र दिे्रत तो 

फ्रर प्रभ्रिीपिे सेि्र करत होत्र. इतक््र दूरच्र प्रि्रस करण््रच्र रिच्रर म्रझ््रस्रठी ्ोड्र 

निीन होत्र. मी कधीही इतक्र ज्रस्त आरि दूरच्र प्रि्रस केल्र नवहत्र आरि अल्ेरन््रल्र 

तर कधीही गेलो नवहतो आरि खर ेतर अल्ेरन््र कुठे आहे हे दखेील म्ररहत नवहते. लॅरीने 

मल्र प्रोतस्रहन रदले आरि स्रांरगतले करी तो दिेव््रपी मीरटांग करत आहे ज््रमध्े अनेक 

दिे्रचे प्रस्टर ते्े असतील आरि त््रल्र ि्रटले करी दिे्रच््र र्रज््रच््र आर थ्िक ््र्तीत 

म्रझी अांतदृथिष्टी लोक्रांस्रठी उप्तुि ठरले. लॅरी महि्रल्र करी परररदते मल्र रिषिि दणे््रस्रठी 

दोन रकां ि्र तीन सत्र दणे््रत ्ेतील. मल्र रिषिि दणे््र स्रठी प्रच सते्र रमळ्रली नसली तरी, 

रजतकरी सत्र मल्र रमळ्रली होती त््रमध्ेच ््र रिर््रिर रिकिण््रस्रठी मी उतसकु होतो. 

महिून मी लॅरील्र महि्रलो मल्र ््र्ल्र आिडेल.

जेवह्र मी अल्ेरन््रमध्े रिम्रन्रतून उतरलो तेवह्र लॅरीने आश्च थ्िक्ररक म्ररहती दऊेन 

म्रझे स्ि्रगत केले. “गॅरी,” तो महि्रल्र, “म्रझ््र एक्र स्पीकरने िेिटच््र षििी आपले ्ेिे 

रद्द केले आरि आत्र तमुही ह््र सममेलन्रत प्रच सते्र घेि्रर आह्रत”. मल्र ज्रििले रक 

म्रझे ह्रद् उडी म्ररत आहे. हेच ते! मल्र म्ररहत होते करी ही पूिथिपिे दिे्रची ्ोजन्र होती 

आरि मी म्रझ््र आतम््रत जे प्ररहले होते ते कसे घडून आले ह्र्े ते आत्र मल्र प्रह्र्ल्र 

रमळ्रले. म्रझ््रकडे म्रझ््र नोट्स होत््र पि त््र प्रच सत्र्रांस्रठी नवहत््र. महिून मी दररोज 

रिकित असे, नांतर परत आपल््र खोलीत ज्रऊन आतम््रने प्र्र थ्िन्र करत असे आरि 

पढुील सत्र्रस्रठी नोट्स रलहीत असे. प्रत्ेक सत्र्रत, दिे्रच्र अरभरेक अरिश्वसनी् होत्र.

पढेु ज्रण््रपूिवी, मल्र तमुह्रल्र हे स्रांग्र्चे आहे करी मी जरेंवह्र अल्ेरन््र ल्र गेलो होतो 

तरेंवह्र ह्र अत्ांत गरी् दिे होत्र. मरहन््रल्र सर्रसरी िेतन समु्रर े$500 होते आरि ल्रचखोरी 

ह्र लोक्रांस्रठी जीिन्रच्र एक म्रगथि होत्र. मी लोक्रांन्र आर थ्िक षेित्र्ररिर्ी रिकिण््रच्र रिच्रर 

करत असत्रन्र, मल्र ख्रत्री नवहती रक ते ह््र रिषिि्रच्र कश््र प्रक्रर ेस्िीक्रर करतील. 
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मल्र म्ररहत आहे करी दिे्रचे िचन कोि्रस्रठीही आपले क्र थ्ि करते, परांत ुम्रझ््रस्रठी ह्र 

एक निीन अनभुि होत्र. मी परहल््र सत्र्रत रिकित असत्रन्र, मल्र सरुुि्रतील्र एक रभांत 

उभी असलेली ज्रिित होती. दसु-््र सत्र्रप ा्ंत, मल्र ज्रििले रक लोक्रांमध्े आरतमक भूक 

उतपनन होत आहे आरि त््रांनी दिे्रच््र र्रज््रची सिु्रत्रथि ऐकली तेवह्र त््रांच््र चेहऱ््रिर 

रिश्व्रस ि्रढलेल्र मल्र रदसत होत्र. दररोज मी लोक्रांन्र रिकित असत्रन्र ते अरधक्ररधक 

आनांदी होत गेले आरि मल्र रदसून ्ेत होते करी ते दिे्रच््र र्रज््र्द्दल उतस्ररहत होते.

िेिटच््र सत्र्रच््र आदल््र रदििी सांध््रक्रळी, प्रभ ुम्रझ््रिी ्ोलल्र करी मी स्््ररन् 

चचथिस्रठी दि्रपथिि घ््रिे. हे कर्रिे रकां ि्र न्रही, आरि ते कसे कर्रिे ह््र ्द्दल म्रझ््र मन्रत 

दरुिध्र होती, क्ररि परहली गोष्ट महिजे हे मी आ्ोरजत केलेले सममेलन नवहते; आरि दसुर े

महिजे, लोक कसे प्ररतस्रद दतेील ््रची मल्र ख्रत्री नवहती. स्््रनी् प्रळक्रांनी सममेलन्रत 

््रिे महिून लॅरी आरि मी त््रांची र्रहण््रची व्िस्््र आरि ्ेण््र ज्रण््र च््र प्रि्रस्रस्रठी 

्र्रच पैसे खचथि केल्र होत्र. मी लॅरीिी ््र्द्दल ्ोललो आरि त््रने मल्र महटले तमुह्रल्र जे 

ि्रटते त््र प्रम्रिे कर्र आरि हे दि्रपथिि घ््र.

महिून िेिटच््र सत्र्रत मी परररदसे्रठी द्रनअपथिि घेतले, आरि अरभरेक इतक्र 

प्रभ्रिि्रली होत्र करी मल्र उभे र्रहिे कठीि होते. खोलीतील प्रत्ेकजि न्रचत होत्र आरि 

ओरडत होत्र क्ररि त््रांनी त््रांचे पैसे अपथिि करण््रस्रठी िेदीिर आिले होते. लोक पैसे 

ट्रकत असत्रन्र ज््र लोक्रांच््र ह्रत्रत द्रनप्रत्र होते ते आनांद्रने रडत होते आरि त््रांन्र उभे 

र्रहिे दखेील कठीि ज्रत होते. मी ््रआधी असे दृश् कधीही प्ररहले नवहते, रनद्रन द्रन 

अपथिि घेत्रन्र तरी न्रही. आत्र जेवह्र मी लोक्रांन्र न्रचत्रन्र आरि द्रन अपथिि करत असत्रांन्र 

आनांद्रने ओरडत्रन्र प्ररहले, तेवह्र मी अरभरेक्रने आरि इतकां  मौल्ि्रन ्ीज दिे्रऱ््रांच्र 

प्र्रम्ररिक रिश्व्रस प्रहून भ्रर्रिून गेलो.

त््र उप्रसन्र सभे मध्े, लॅरीने जे प्ररहले होते ते प्रहून तो फ्ररच प्रभ्ररित झ्रल्र. 

सांध््रक्रळच््र सभे मध्े घेतलेल््र दि्रपथिि्रने भरलेल््र दोन रपिव््र घेऊन आमही 

लॅरीच््र अप्रटथिमरेंटमध्े परत आलो आरि लॅरी ते द्रन प्रहून आश्च थ्िचरकत झ्रल्र. लॅरीने 

मल्र स्रांरगतले करी स्रम्रन्तः जरेंवह्र आमही द्रन घेतो तरेंवह्र एकच रपििी अधथििट भरलेली 
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असते. लॅरीच््र ्छोट्््र अप्रटथिमरेंटमध्े ज्रत असत्रांन्र रस्त््रिर खूप गदवी होती आमही द्रन 

असलेल््र रपिव््र कुि्रल्र रदसि्रर न्रहीत अि्र व्िरस््त ठेिल््र आरि िक् रततक््र 

लिकर रत्ून ज्रण््रच्र प्र्तन केल्र.

जेवह्र आमही लॅरीच््र अप्रटथिमरेंटमध्े पोहोचलो तेवह्र आमही त््रच््र रदि्रिख्रन््रत 

्सलो आरि पैसे मोजण््रस्रठी ऑफररांग ्ॅग उघडल््र. लॅरीने ्ॅगमधील सिथि पैसे टे्लिर 

ट्रकले तेवह्र असे क्रही घडले करी त््रचे िबद्रत ििथिन करिे आजप ा्ंत म्रझ््र स्रठी कठीि 

आहे. खोलीत अच्रनक, एक हलके रनळसर धकेु भरले आरि दिे्रच््र उपरस््तीने आमही 

भरून गेलो. ती ज्रग्र अरभरेक्रने भरलेली होती आरि आमही रत्े ्सून होतो. मी उपदिे 

करत असत्रन्र रकां ि्र लोक्रांस्रठी प्र्र थ्िन्र करत असत्रन्र जो अरभरेक अनभुित होतो 

त््र पेषि्र ह्र अरभरेक अगदीच िेगळ्र होत्र. ह््र अरभरेक्रमधे दिे्रची उपरस््ती होती. तो 

अरभरेक परित्र होत्र आरि मल्र असे ि्रटले करी मी स्ितः दिे्रच््र स्ररननध््रत आहे. आमही 

त््र खोलीत ्सलेले असत्रांन्र खोलीत खोलीत धकेु अरधक दृढ होत गेले. आमह्रल्र त््र 

रठक्रिी ्सून आनांद्रने रडण््र रिि्र् आिखी क्रही सचुत नवहते. मग मी प्ररहले, जे पैसे 

टे्ल्रिर होते त््रच््र रढग्रऱ््रच््र मध्भ्रगी, कुि्रची तरी लगन्रची अांगठी होती. त््र र्रत्री 

कद्ररचत कुि्रकडे तरी पैसे नस्रिेत आरि त््रच््र जिळ जी सि्रथित मौल्ि्रन अिी एकच 

िस्तू होती तीच द्रनप्रत्र्रत रदली हे प्रहून मल्र आश्च थ्ि ि्रटले. त््र षििी परमेश्वर म्रझ््रिी 

्ोलल्र आरि महि्रल्र:

“मैं तुमहें कई दशेों में उन जसद्ांतों को जसखाने के जलए बुला रहा हू ंिो मैंने तुमहें 

परमेश्वर के राज् और जवत्त के बार ेमें जसखा्ा है। आि रात ्ह अगूंठी बडी श्रद्ा 

के सार अजप्वत की गई है। लेजकन मैं चाहता हू ंजक आप इसे ले कर इस रात की ्ाद 

के रूप में अपने सामने रखें। ्ह भी ध्ान रखें जक िैसे जववाह अनुबधं आपके बीच 

समझौते को व्क्त करता है, वैसे ही आप मेर ेलोगों को मेर ेप्रावधान के समझौते की 

घोषणा करने िा रहे हैं। और ्ह भी ्ाद रखना जक मैं तुमहें िहां भी भेिूगंा, उस 

सरान का सारा खचा्व तुमहें द ेदूगंा।”
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मी र्रत्रभर झोपू िकलो न्रही. मी त््र र्रत्री लॅरीच््र अप्रटथिमरेंटमध्े ््रां्लो होतो आरि 

त््ररठक्रिी अजूनही अरभरेक भ्रसत होत्र. घरी परत ज्रत्रांन्र ज्रत्रांन्र सांपूिथि अटल्रांरटक 

मह्रस्रगर ओल्रांडून ज्रिे ल्रगले आरि त््र सांपूिथि िेळ मल्र झोप आली न्रही. सांपूिथि 8 

त्रस्रांच््र फल्रइटमध्े मी फति रखडकरी््रहेर प्रहत होतो आरि रडत होतो. त््र र्रत्री प्रभू 

म्रझ््रिी ् ोलल्र आरि त््र नांतर मी 46 त्रस झोपू िकलो न्रही. त््र र्रत्रीनांतर अनेक मरहने 

प ा्ंत, जेवह्र जेवह्र मी ््र घटनेच्र रिच्रर करत असे तेवह्र मल्र तीच उपरस््ती ज्रिि्र्ची 

आरि रडू ल्रगत असे.

अल्ेरन््रहून घरी आल््रिर दिे्रच््र र्रज््रच्र ह्र सांदिे मल्र जमेल रत्े पोहोचिण््रची 

तीव्र इच्छ्र मल्र ज्रििली. त््रचे हे रिषिि लोक्रांप्रत पोहचिण््रची तीव्र इच्छ्र म्रझ््र 

अांतःकरि्रत होती, आरि प्रच सत्र्रांमध्े रदलेले तेच रिषिि पनुह्र दणे््रची आरि त््र 

सममेलन्रत घडलेली गोष्ट पनुह्र घडते करी न्रही हे प्रहण््रस्रठी मी उतसकु होतो. मल्र ज्रस्त 

िेळ ् ्रां््रिे ल्रगले न्रही. अमेररकेतील ् टु्रमधील एक्र प्रस्टर ने त््रच प्रच सत्र्रतील रिषिि 

दणे््र स्रठी मल्र आमांरत्रत केले होते. त््रांनी लॅरीकडून ऐकले होते करी हे रिषिि जीिन 

पररितथिन करि्रर ेआहे आरि मी त््रांच््रकडे हे रिषिि दणे््रस्रठी ज्रिे ही त््रांची इच्छ्र 

होती. ते एक्र ्छोट्््र भ्ररती् चचथिचे प्रस्टर होते आरि ती फ्रर गरी् मांडळी होती. त््रांन्र 

आर थ्िक मदतीची गरज होती आरि जर लॅरीने त््रांन्र जे स्रांरगतले ते खर ेअसेल तर मी मदत 

करू िकेन असे त््रल्र ि्रटत होते.

महिून मी रिम्रन्रने त््र रठक्रिी गेलो आरि ररिि्ररी सक्रळी, ररिि्ररी र्रत्री ते ्धुि्ररी 

र्रत्री प ा्ंत सभ्र घेतल््र. अल्ेरन््रप्रम्रिेच ते्े प्रच सते्र झ्रली आरि ह््र रठक्रिी दखेील 

मल्र तोच प्ररतस्रद रमळ्रल्र. सांमेलन्रच््र िेिटच््र र्रत्री लोक्रांन्र फ्रर प्रभ्रिि्रली अरभरेक 

रमळ्रल्र, ते आनांद्रने ओरडून न्रचू ल्रगले आरि आरि त््रांनी आपले द्रन अपथिि केले. मल्र 

््रिेळी रनळे धकेु रदसले न्रही, परांत ुप्रचही सत्र्रांमध्े मल्र फ्रर प्रभ्रिी अरभरेक ज्रििल्र. 

िेिटच््र सत्र्रनांतर, मी प्ररहले करी केिळ 17 जोडप््रांनी जे द्रन रदले होते ते इतके ज्रस्त 

होते रक मल्र आश्च््रथिच्र धकक्र ्सल्र, लॅरी आरि मल्र अल्ेरन््र मध्े जसे आश्च थ्ि ि्रटले 
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होते त््रच प्रक्ररचे हे होते. मी ते द्रन एक्र कुलपु्ांद ्ॅगेत ठेिले आरि त््र सा्ं ांध्रत पढुील 

क्र थ्िि्रही करण््र स्रठी म्रझ््र ऑरफस मध्े घेऊन गेलो.

त््ररदििी सक्रळी मल्र म्रझ््र ऑरफसमधून फोन आल्र. म्रझ्र सेकेटरी फोनिर 

होत्र, आरि म्रल्र ज्रििले करी क्रहीतरी च्रलू आहे. रतच्र आि्रज ्र्रत होत्र आरि 

ती रडत असल््रच्र भ्रस होत होत्र. रतचे परहले िबद होते, “प्रस्टर, तमुही जे पैसे घेऊन 

आल्रत त््र्द्दल क्रहीतरी रििेर घडले आहे.” “तलु्र क्र् महि्र्चे आहे, टे्सी?” मी 

रिच्ररले. त््रनांतर रतने मल्र स्रांरगतले करी रतने पैसे मोजून ते ्केँत जम्र कर्रिेत महिून ्ॅग 

उघडली, परांत ुरतने ती ्ॅग उघडत्रच,ऑरफसमध्े रतच््रिर जोरद्रर अरभरेक आल्र आरि 

ती जरमनीिर पडली. ह्र गोंधळ ऐकून म्रझी दसुरी सेकेटरी त््र रठक्रिी ध्रित आली आरि 

रतल्र दखेील तो अरभरेक झ्रल्र आरि ती ्र्र क्रपू ल्रगली. टे्सी महि्रली, “उट्रहमध्े 

ह््र पैि्रां सा्ं ांध्रत क्र् घडले होते?” मी रतल्र महि्रलो करी मल्र क्रही म्ररहत न्रही.

क्रही आठिड्््रांनांतर, मी हीच तत्िे ओह्र्ोच््र दरषििेकडील एक्र ्छोट्््र चचथिमध्े 

रिकित होतो. ््र चचथिमध्े, आमही परहली च्रर सते्र डीवहीडीद््रर े प्रठिली होती, आरि 

त््रांनी ती म्रझ््र रत्े पोहचण््र आधी च्रर 

आठिडे प्ररहली होती. मी ररिि्ररी र्रत्री प्रच सते्र 

पूिथि करण््रस्रठी रत्े गेलो. आमच््रिर पनुः 

अरभरेक ्ेि्रर होत्र. त््र र्रत्री जेवह्र मी द्रन 

अपथिि स्िीक्ररले तेवह्र मल्र इतर सभ्रांमध्े 

रदसल्र तोच प्ररतस्रद पह्र्ल्र रमळ्रल्र. लोक 

द्रन दणे््र स्रठी खूप उतसकु होते. द्रन अपथिि 

स्िीक्ररण््र स्रठी, चचथिने लोक्रांन्र त््रांच््र 

भेटिस्तू अपथिि करण््रस्रठी एक टोपली समोर 

ठेिली होती. ््रिेळी, पनुह्र ते रनळे धकेु दृष्टीस आले. लोक द्रन अपथिि करत असत्रांन्र 

टोपलीभोिती समु्रर ेप्रच फूट व््रस्रच्र एक प्रक्रि ितुथिळ रदसून ्ेत होते. अरभरेक इतक्र 

पिंतु येशूने केिळ स्वगगात 
प्रिेश किण्ताच्ता आपल्ता 
हक्तासताठी मोबदलता वदलता 
नहीं, ति त्ताने देिताचे पुत्र 
अभण कन्ता म्णून जगणे 
आभण पृथ्ीच्ता क्षेत्रतात देिताच्ता 
िताज्यताचे फतायदे उपभोगणे 
देखील शक्य केले.
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जोरद्रर होत्र करी मीरटांगनांतर मल्र क्ररप ा्ंत पोहचण््र स्रठी लोक्रांन्र म्रझी मदत कर्रिी 

ल्रगली क्ररि मल्र स्ितःहून च्रलत्र ्ेत नवहते.

््र गोष्टी घडत असत्रांन्र, मल्र खरोखर क्र् च्रलले आहे हे कळत नवहते आरि मी 

ते इतर कोठेही घडल््रचे दखेील ऐकले नवहते. मी कॉनफरनस करत र्ररहलो आरि खूप 

प्रभ्रिी अरभरेक होत र्ररहल्र. आरि हो, ते रनळे धकेु क्रही परररद्रांमध्े पनुह्र रदसले. 

पि मल्र सगळ््रत ज्रस्त गोंधळ्रत ट्रकि्रर्र भ्रग महिजे अरभरेक पैि्रिर होत होत्र. 

कॉनफरनसनांतर, म्रझ््र कमथिच्रऱ््रांन्र अपथिि मोजिे कठीि ज्रत होते. तमुह्रल्र आठिते 

क्र करी अल्ेरन््रमधील त््र अप्रटथिमरेंटमध्े अरभरेक आल्र होत्र जेवह्र लॅरीने टे्लिर 

द्रनअपथिि्रचे पैसे ट्रकले होते? ््र द्रन अपथिि्रत रदलेल््र पैि्रल्र जर तमुही उचलल्र तर 

तमुह्रल्र लगेच अरभरेक ि्रटेल आरि ्र्र्र्ल्र सरुुि्रत होत असे. मल्र म्ररहत आहे करी 

हे िेडेपि्रचे ि्रटेल, परांत ुहेच मी आत्रप ा्ंत प्रहत आलो आहे.

एक अध््ररतमक ि्रस्त्रज् ््र न्रत््रने हे सिथि जे घडत होते त््र मलेु आश्च थ्ि ि्रटत 

होते आरि मी दिे्रल्र ््र्द्दल रिच्ररले. तो म्रझ््रिी ्ोलल्र आरि मल्र स्रांरगतले करी 

ह्र प्रभ्रिि्रली अरभरेक द्रन अपथिि्र िरच क्र रदसत होत्र. त््रने मल्र स्रांरगतले करी 

्हुतेक लोक कतथिव् रकां ि्र परांपर्र पूिथि करण््र स्रठी द्रन दते्रत. क्रहीजि रन्म्रांचे प्रलन 

करण््रस्रठी दते्रत, परांत ुजेवह्र ते दते्रत तेवह्र ते खरोखर रिश्व्रस्रत नसत्रत. पषुकळ लोक 

दते्रत क्ररि त््रांन्र ि्रटते करी त््रांनी न रदल््रस दिे त््रांच््रिर र्रग्रिेल. क्रही जि जिू 

क्रही त््रांन्र र्ल भर्र्चे आहे असे दते्रत. दिे्रने मल्र स्रांरगतले करी जेवह्र मी त््रच््र 

र्रज््रचे तति रिकितो आरि र्रज््रची प्रकट न झ्रलेली आर थ्िक तत्िे प्रकट करतो तेवह्र 

लोक्रांची अांतःकरिे रिश्व्रस्रने त््रर होत्रत. मग जेवह्र ते दते्रत तेवह्र ते खरोखर रिश्व्रस्रत 

असत्रत आरि त््रांच््रिी र्रज््रचे न्रते असते आरि अि्र प्रक्रर ेअरभरेक त््रांच््र प ा्ंत 

ि्रहत ज्रतो.

2005 मध्े अल्ेरन््रच््र त््र रट्पप्रसून म्रझे आ्षु् खूप ्दलले आहे. दिे्रच््र 

र्रज््रची सिु्रत्रथि लोक्रांप ा्ंत पोहोचिण््रच््र म्रझ््र इच्ेछने डे्नड्र आरि मल्र ही सिु्रत्रथि 

र्रषट््रांप ा्ंत पोहोचिण््रस्रठी टीवही च््र मध्म्रच्र उप्ोग करण््रस्रठी पे्रररत केले. खरांच, 
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अनेक िर्रथिपूिवी ज््र र्रज््र्द्दल आमह्रल्र म्ररहती झ्रली होती, त््र र्रज््र्द्दल् इतर्रांन्र 

स्रांगण््रस्रठी आत्र आमही िर्रथिल्र ल्रखो रुप्े खचथि करत आहोत. पि कद्ररचत तमुही ह््र 

र्रज््रची सिु्रत्रथि अजून ऐकली नसेल. आमही दखेील असेच होतो - रिश्व्रसि्रर ेस्िग्रथिच््र 

र्रज््रच््र म्रग्रथििर होते परांत ुत््रांन्र परृिीिर हे र्रज् कसे मतुि कर्रिे हे म्ररहत नवहते. परांत,ु 

्ेिूने केिळ स्िग्रथित ज्रण््रच््र आपल््र हकक्रस्रठी रद्दली रदली न्रही तर त््रने दिे्रचे 

पतु्र रकां ि्र कन््र महिून जगिे आरि आपल््रस्रठी परृिीच््र षेित्र्रत दिे्रच््र र्रज््रचे फ्र्द े

उपभोगिे दखेील िक् केले. पि त््रहूनही महत्ि्रचे महिजे, सिु्रतषेची आनांद्रची ््रतमी 

ल्रखो लोक्रांप ा्ंत पोहोचि्र्ची आहे आरि त््रस्रठी पैि्रांची आिश्कत्र असते. लोक 

आपल््र कडे पह्रत आहेत. महिून आपलां आ्षु् िेगळां रदस्र्ल्र प्ररहजे!

अल्ेरन््रमध्े मी क्र् रिकिले ज््रमळेु तो अरभरेक सरुु झ्रल्र? दिे्रने मल्र र्रषट््रांन्र 

उपदिे करण््रस स्रांरगतले ते क्र् होते? हो्, ह्रच ््र पसु्तक्रच्र उदे्दि आहे, आरि मल्र 

रिश्व्रस आहे करी जसे म्रझे जीिन ्दलले तसे ते तमुचे जीिन दखेील ्दलून ट्रकेल.
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जेरीने म्रझ््र ऑरफसमधे फोन करून रिच्ररले रक मी त््रच््र भ्रग्रतच आहे तर म्रझ््र 

कडे ्ेऊन म्रझ््र सो्त जेिि करू िकेल क्र. मी त््रच््र जिळच््र िहर्रतील एक्र 

टेरलरवहजन स्टेिनिर मलु्रखत दते होतो आरि म्रझे रिषिि आरि टीवही प्रस्ररि्रद््रर ेत््रचे 

जीिन कसे ् दलले ते त््रल्र मल्र स्रांग्र्चे होते. मी जेरील्र ् ्रआधी भेटलो नवहतो पि एक-

दोनद्र त््रच््रिी फोनिर ्ोललो होतो. मी महि्रलो, “नककरीच.” आमह्रल्र तसेही दपु्ररचे 

जेिि कर्र्चेच होते, आरि मल्र ि्रटले, मी इ्े आहेच तर त््रची जीिन पररितथिन्रची गोष्ट 

ऐक्र्ल्र मल्र आिडेल.

दपु्ररच््र जेिि्रच््र िेळी मी जेरी आरि त््रच््र मलु्रल्र भेटलो आरि जेरी मल्र त््रची 

कह्रिी स्रांगू ल्रगल्र. जेरी ह्र एक प्रळक होत्र ज््रने 30 िरषे प्रळकरी् सेि्र केली होती, 

परांत ुस्ट्ोकमळेु तो क्रम करण््रच््र अिस््ेत नवहत्र, त््रमळेु त््रल्र सेि्र सोड्रिी ल्रगली. 

पषि्रघ्रत्रनांतर त््रचे जीिन अस्तव्स्त झ्रले. तो क्रम करण््रस असम थ्ि असल््रने, ते 

आर थ्िकदृष््ट््र कमकुित झ्रले आरि कजथि न फेडल््र मळेु त््रांचे घर रनल्रमी स्रठी क्रढण््रत 

आले, र्ल भरिे आरि अनन खरदेी करिे हे दखेील एक आवह्रनच होते. जेरीने महि्रल्र करी 

परररस््ती इतकरी र्कट झ्रली करी तो एक रदिस एक्र ह्रत्रत पूिथि लोड केलेली .45 आरि 

दसुऱ््र ह्रत्रत ््र््ल घेऊन ्सल्र आरि स्ितःच्र जीि घेण््रच्र रिच्रर करू ल्रगल्र.

््र रनर्रिेमध्ेच जेरीने आमचे टीवही प्रस्ररि प्ररहले आरि म्रझ््र क्रही स्ररहत््रची 

ऑडथिर रदली. त््रने पढेु स्रांरगतले करी जेवह्र त््रल्र प्र्म स्ररहत् रमळ्रले तेवह्र त््रल्र 

मूलभूत र्ले आरि अनन भरण््रस्रठी समु्रर े$2,000 ची गरज होती. त््रच््र अांतःकरि्रत 
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रिश्व्रस ज्रगतृ होईप ा्ंत त््रने पनुह्र पनुह्र स्ररहत् ऐकले. त््रल्र आिश्क असलेल््र 

$2,000 स्रठी त््रने दिे्रिर रिश्व्रस ठेिण््रच्र रनिथि् घेतल्र. त््रमळेु मल्र रमळ्रलेल््र 

परहल््र हरि्रस्रठी डे्नड्र आरि मी जे केले तेच त््रने केले. त््रने त््र $2,000 स्रठी आपले 

्ी पेरले, अ््रथित आपले आर थ्िक द्रन रदले. म्रकथि  11:24 नसु्रर त््रल्र ज््र त्ररखेल्र पैसे 

रमळि्रर आहेत अस्र रिश्व्रस होत्र ती त्ररीख आरि िेळ एक्र क्रगद्रिर रलहून ठेिली आरि 

चेक आमच््र सेिक्रईल्र प्रठिल्र.

मी ्ऱ््रच रदिस्रांप्रसून जेरी सो्त ्ोललो नवहतो त््रमळेु मल्र म्ररहत नवहते रक 

हे सिथि झ्रले आहे. ते महि्रले करी दीड आठिड्््रत एक म्रिूस त््रांच््र घरी आल्र आरि 

महि्रल्र रक त््रल्र जेरीसो्त ्ोल्र्चे आहे. जेरी त््र म्रिस्रल्र ओळखत होत्र, परांत ुतो 

महि्रल्र करी ते एकमेक्रांसो्त ्ऱ््रच रदिस्रांप्रसून ्ोलले नवहते. त््रांचे कधीतरी ्ोडेफ्रर 

्ोलिे होत होते, पि खूप क्रही ्ोलिे नवहते. मग तो म्रिूस महि्रल्र करी तो जेरील्र 

$2,000 च्र चेक द््र्ल्र आल्र आहे. त््रने स्पष्ट केले करी दीड आठिड्््रपूिवी अमकु रदििी 

आरि अमकु िेळी, परित्र आतम््रने त््रल्र जेरील्र $2,000 दणे््रस्रठी पे्रररत केले होते.

जेरी रत्ेच स्तबध उभ्र र्ररहल्र. त््रने पटकन आपली पसथि क्रढली, त््रतून तो पेपर 

््रहेर क्रढल्र, त््र म्रिस्रने जेरील्र $2,000 दणे््र स्रठी पे्ररि्र झ्रल््रची जी त्ररीख 

आरि िेळ स्रांरगतली, तीच त्ररीख आरि िेळ जेरीच््र त््र क्रगद्रिर दखेील नमूद होती. 

ह्र ्ोग्र्ोग नवहत्र हे जेरील्र म्रहीत होते; त््रल्र म्रहीत होते करी ह्र दिे्रच््र र्रज््रल्र, 

रििेरतः र्रज््रच््र रन्म्रांच्र ्ेट प्ररतस्रद आहे.

त््रने आपली क््र पढेु च्रलू ठेिली आरि मल्र स्रांरगतले करी त््रल्र स्रत मलेु आहेत, 

एक 16 िर्रांच्र मलुग्र (जो सध््र त््रच््र सो्त होत्र) िगळत्र सिथि रिि्ररहत आहेत, त््रच््र 

िरडल्रांन्र अि्र भ््रनक परररस््ती मधून ज्रत्रांन्र प्रहून तो दिे्रप्रसून दूर गेल्र होत्र. 

ह्रमलुग्र दिे्रिर खूप र्रग्रिल्र होत्र क्ररि त््रच््र िरडल्रांनी 30 िरषे रिश्व्रसूपिे दिे्रची 

सेि्र केली होती आरि त््रल्र ि्रटले करी आत्र दिे्रने त््रांन्र सोडून रदले आहे.

जेरील्र आपल््र मलु्रल्र पनुह्र दिे्रच््र स्ररननध््रत आिण््रच्र म्रगथि िोध्र्च्र होत्र 

आरि त््रल्र एक कलपन्र सचुली. मी म्रझ््र स्ररहत््रत हरि्रच््र रिक्ररी्द्दल खूप ्ोलतो 
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आरि दिे्रने मल्र रिश्व्रस्रने रिक्रर कर्र्ल्र कसे रिकिले ते स्रांगतो. त््रच््र मलु्रल्र 

हरि्रची रिक्रर करिे फ्रर आिड होते, महिून जेरीने आपल््र मलु्रल्र दिे्रच््र र्रज््रच््र 

म्रग्रथिने त््रचे हरीि कसे रमळि्र्चे ते समज्रिून स्रांरगतले. मलु्रने ् ्र्द्दल रिच्रर केल्र आरि 

िेिटी तस्से करण््र स्रठी सहमत झ्रल्र, मग त््रने आरि जेरीने त््रांच्र रिश्व्रस मतुि केल्र, 

जस्र जेरीने त््रच््र $2,000 स्रठी केल्र होत्र अगदी तस्रच. ह््र मलु्रल्र आठ रमरनट्रांत 

एक ्छ्रन हरीि रमळ्रले. जेरी आरि त््रच्र मलुग्र हरि्रल्र कस्रईच््र दकु्रन्रत घेऊन ज्रत 

असत्रन्र, जेरीच््र क्रर मधील सीडी पले्रमध्े म्रझी सीडी ल्रिलेली होती. जेरी हरि्रल्र 

दकु्रन्रत घेऊन ज्रऊ ल्रगल्र, तरेंवह्र मलु्रने महटले करी त््रल्र क्ररमध्े ् ्रां््र्चे आहे आरि 

्ोड्र िेळ ती सी डी ऐक्र्ची आहे. जेरी परत आल््रिर त््रच्र मलुग्र महि्रल्र, “डॅड, मल्र 

ि्रटतां इतक््र िर्रां प्रसून आपि ्ऱ््रच गोष्टींन्र चकुलो आहोत. मल्र म्रहीत आहे करी हरीि 

दिे्रच््र र्रज््रच्र पररि्रम होत्र.”

त््रनांतर त््रच््र मलु्रने आपले जीिन परमेश्वर्रल्र पनुः समरपथित केले आरि आपल््र 

िरडल्रांन्र स्रांरगतले करी जर दिे $2,000 आरि हरि दऊे िकतो तर तो घर्रचे कजथि फेडून 

मतुि होण््रस्रठी आिश्क $17,000 ची दखेील तरतूद करू िकतो. ह््रच िेळेस म्रझी जेरी 

सो्त परहल््रांद्र ओळख झ्रली. मल्र आठिते रक जेरीने आपले घर कजथिमतुि होण््रस्रठी 

रिश्व्रस्रने जे द्रन प्रठिले होते त््र सो्त एक पत्र दखेील होते. ते पत्र लह्रन होते परांत ु

त््रत त््रांन्र क्र् हिे आहे ते अगदी स्पष्ट रलरहले होते. ््रकरी कि्रच्रही उललेख नवहत्र, 

फति एिढ्रच उललेख होत्र रक त््रांन्र घर कजथिमतुि करण््रस्रठी पैि्रांची गरज होती. मी त््र 

त््र पत्र्रिर ह्रत ठेिून त््रांच््र ह््र रिनांतीिी सहमत होऊन मी प्र्र थ्िन्र केलेली दखेील मल्र 

आठिते. मी ती प्र्र थ्िन्र केल््रच्र अचूक षिि आरि िेळ दखेील मल्र आठिते.

््र िेळेस दखेील, जेरीने मल्र स्रांरगतले करी समु्रर ेदोन आठिड्््रांनी दसुर्र एक म्रिूस 

आमच््र द्रर्रिर आल्र. ह््र व्तिरील्र दखेील जेरी आधीप्रसून ओळखत होत्र. त््र व्तिरीने 

स्रांरगतले करी, त््रने रनल्रमी च््र ््रदी मध्े एक घर रिकरीस्रठी असलेले प्ररहले, आरि 

जेरील्र रिच्ररले करी ते घर फोरकलोजर करून कजथिमतुि करण््रस्रठी रकती पैि्रांची गरज 

आहे. जेरीने त््रल्र $17,000 पेषि्र ज्रस्त रककम स्रांरगतली. त््र म्रिस्रने त््र सांपूिथि रकमेच्र 
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चेक रलरहल्र आरि रनघून गेल्र. जेरी चेककडे प्रहतच र्ररहल्र. हे स्रांगत असत्रांन्र, जेरी 

रसे्टॉरांटमध्े म्रझ््रसमोर टे्ल्रिर ्सून रडत होत्र आरि लोक्रांन्र दिे्रच््र र्रज््र्द्दल 

रिकिल््र्द्दल म्रझे आभ्रर म्रनत होत्र. जेरी महि्रल्र करी त््रल्र ह््र गोष्टी ्द्दल खूप 

आनांद आहे करी त््रच््र सिथि मलु्रांनी ह््र घटनेमध्े दिे्रच्र ह्रत क्र थ्ि करत्रांन्र प्ररहल्र आरि 

््रमळेु त््रल्र त््रांन्र दिे्रच््र र्रज््र्द्दल स्रांगण््रची सांधी रमळ्रली. मल्र असे झ्रलेले फ्रर 

आिडते! ही दिे्रच््र र्रज््रची ि्रस्तरिकत्र आहे, आरि मी ते लोक्रांसो्त िेअर करू 

िकलो आरि आत्र त््रांच््र जीिन्रत घडि्रऱ््र घटन्र ऐकू िकतो महिून मी खूप धन् आहे. 

ह््र कडे लषि द््र, जेरील्र कुि्रच््र तरी द्ेची गरज नवहती. त््रल्र उत्तर्रांची गरज होती 

आरि ती उत्तर ेत््रल्र दिे्रच््र र्रज््रत स्रपडली.

आत्र, मल्र ि्रटते करी मल्र ्े्े जेरीच््र ह््र कह्रनी मधे आिखी क्रही भर घ्रलण््रची 

गरज आहे. लोक जेरीच््र द्रर्रत आले आरि त््रल्र पैसे रदले असे प्र्मदिथिनी रदसत असले 

तरी, तमुह्रल्र असे ि्रटू न्े रक तमुही आर्रम्रत ् सून कोक पीत असत्रांन्र तमुह्रल्र आिश्क 

असलेली आर थ्िक मदत अच्रनक तमुच््रपढेु 

्ेईल अिी चकुरीची कलपन्र तमुह्रल्र ्ेऊ न्े 

असे मल्र ि्रटते. न्रही, तमुह्रल्र आिश्क 

असलेली मदत प्र्रप् करण््रत तमुची भूरमक्र 

महति्रची आहे. जेरीच््र ््र्तीत, जेरीने 30 िरषे 

प्रळकरी् सेि्र केली होती. त््रने ््र लोक्रांमध्े 

्र्रच क्रळ सेिेचे ्ी पेरले होते. आरि दसुर े

महिजे स्ट्ोकमळेु जेरील्र त््रचे घर सोडत्र आले 

न्रही. जेरीने रज्े पेरले होते रत्ून क्रपिी केली, 

त््रच््र चचथिमधील लोक्रांकडून त््रल्र ही मदत 

रमळ्रली ज््रांच््र मध्े त््रने इतकरी िरषे सेिेचे ्ी पेरले होते.

मल्र तमुह्रल्र हे दखेील स्रांग्र्चे आहे करी जेरी स्ट्ोकमधून पूिथिपिे ्र्र झ्रल्र आरि 

ज््र रदििी मी त््रल्र जेिि्रस्रठी ्ोल्रिले तेवह्र मी प्ररहले रक त््रने 70 पौंड्रांपेषि्र ज्रस्त 

“मी तुम्तांलता खचीत 
सतांगतो की, जि तुमच्तामध्े 
मोहिीच्ता दताण्ताएिढता विश्वतास 
असलता ति ह्ता डोंगितालता 
‘इकडून ततकडे सिक’ असे 
तुम्ी म्टल्तास तो सिकेल; 
तुम्तांलता कताहीच असताध् 
होणताि नताही. 

— मत्ती 17:20
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िजन कमी केले होते. दिे्रची स्ततुी असो, त््रल्र दिे्रचे र्रज् क्र् आहे ते पूिथिपिे समजले. 

तमुही महि्रल, “ठीक आहे, जेरी एक प्रळक होत्र; त््रमळेु रनरशचतच, त््रल्र र्रज््ररिर्ी 

सिथि क्रही म्रहीत होते. खर ेप्रहत्र न्रही, आरि मी जे प्रहत आलो आहे त््रिरून मल्र रदसून 

्ेते अि्र प्रक्रर े दिे्रच््र र्रज््र्द्दल म्ररहत नसि्रर्र तो एकट्रच व्तिरी न्रही. ददुदैि्रने, 

्ऱ््रच चचथि मधील ्ऱ््रच लोक्रांन्र दिे्रचे र्रज् कसे टॅप कर्र्चे आरि त््रांची उत्तर ेकिी 

रमळि्र्ची हे म्ररहत न्रही. मत्त्कृत िभुितथिम्रन्र मधील एक गोष्ट हे स्पष्ट करते करी अनेक 

जि कि्र प्रक्रर ेरिच्रर करत्रत.

नंतर ते लोकसमुदा्ािवळ आल्ावर एक मनुष् त्ाच्ाकडे ् ेऊन त्ाच्ापुढे 

गुडघे टेकून महणाला, “प्रभूिी, माझ्ा मुलावर द्ा करा; कारण तो फेफरकेरी असून 

त्ाचे फार हाल होतात; तो वारवंार जवसतवात पडतो व वारवंार पाण्ात पडतो. मी 

त्ाला आपल्ा जशष्ांकडे आणले, परतुं त्ांना त्ाला बर ेकरता आले नाही.”

तेवहा ्ेशूने उत्तर जदले, “अररे,े हे जवश्वासहीन व कुजटल जपढी! मी कोठवर 

तुमच्ाबरोबर राहावे? कोठवर तुमचे सोसावे? त्ाला ् ेरे माझ्ािवळ आणा.” नंतर 

्ेशूने भुताला दटावले, तेवहा ते त्ाच्ातून जनघून गेले आजण त्ाच घटकेपासून 

मुलगा बरा झाला.

नंतर जशष् एकानती ्ेशूिवळ ्ेऊन महणाले, “आमहांला ते का काढता आले 

नाही?”तो त्ांना महणाला, “तुमच्ा अलपजवश्वासामुळे; कारण मी तुमहांला खचीत 

सांगतो की, िर तुमच्ामध्े मोहरीच्ा दाण्ाएवढा जवश्वास असला तर हा डोंगराला 

‘इकडून जतकडे सरक’ असे तुमही महटल्ास तो सरकेल; तुमहांला काहीच असाध् 

होणार नाही.
— मत्त् 17:14-20

््र घटनेत आपल््रल्र एक म्रिूस रदसतो जो हत्रि आहे; त््रच्र मलुग्र दषु्ट आतम््रने 

ग्र्ररसत आहे, जिळजिळ मतृ्ूच््र टपप््रप ा्ंत पोहचल्र आहे. ् ेिूच््र सेि्रक्र््रथि्द्दल आरि 
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्ेिूकडे दषु्ट्रतमे घ्रलरिण््रचे स्रमर थ्ि आहे हे ऐकून, ्ेिू आपल््र मलु्रल्र ्र ेकरले ह््र 

आिेने त््रने आपल््र मलु्रल्र ्ेिूकडे घेऊन ज्रण््रची ्ोजन्र आखली. त््ररप, जेवह्र तो 

ते्े पोहोचल्र तेवह्र त््रल्र कळले करी ्ेिू ते्े नवहत्र परांत ुतो आपल््र तीन रिष््रां सो्त 

प्र्र थ्िन्र करण््रस्रठी डोंगर्रिर गेल्र होत्र. ते्े असलेले इतर रिष् महि्रले, क्रही हरकत 

न्रही; ्ेिूने आमह्रल्र त््रच््र न्रि्रने दषु्ट्रतमे घ्रलरिण््रच्र अरधक्रर रदल्र आहे आरि 

आमही तझु््र मलु्रची क्रळजी घेऊ िकतो. त््रांनी ् ्र तरुि्रस्रठी प्र्र थ्िन्र केली परांत ुत््रच््र 

मधून दषु्ट्रतम्र रनघून गेल्र न्रही. त््रांनी प्र्तन केले तरी दषु्ट्रतम््रने त््र मलु्रल्र सोडले न्रही. 

त््र मलु्रचे िडील रनर्रि झ्रले आरि ्ेिूच््र म्रगे च्रलि्रर जम्रि त््र मळेु गोंधळून गेल्र.

पि त््रच षििी, ्ेिू आरि तीन रिष् डोंगर्रिरून ख्रली ्ेऊन घटन्रस््ळी आले. 

्ेिूने, गोंधळ प्रहून, क्र् च्रलले आहे ते रिच्ररले. मलु्रच््र िरडल्रांनी स्रांरगतले करी त््रने 

मलु्रल्र रिष््रांकडे त््रच््र मधील दषु्ट्रतम्र घ्रलरिण््र स्रठीआिले होते, परांत ु ते त््रच््र 

मधून दषु्ट्रतम्र क्रढू िकले न्रहीत. त््र नांतर त््र मलु्रच््र रपत््रने अनेक लोक्रांप्रम्रिे 

सांकट्रच््र सम्ी, जरेंवह्र इतर कुठेही उत्तर रमळत न्रही तरेंवह्र जे कर्र्ल्र प्ररहजे होते तेच 

केले. तो ्ेिूकडे द्ेस्रठी आरोळी म्ररून ््रचन्र केली. तमुही हत्रि असत्रन्र द्ेची भीक 

म्रगिे च्रांगले ि्रटत असले तरी, ते ््र म्रिस्रचे उत्तर नवहते आरि ते तमुचेही न्रही. त््र 

रपत््रची इच्छ्र होती रक, ्ेिूल्र त््रच््र परररस््ती्द्दल सह्रनभूुती ि्रट्रिी, महिून तो 

दषु्ट्रतम्र त््रच््र मलु्रल्र कस्र त्र्रस दतेो, त््रल्र आगीत फेकतो, आरि त््रल्र म्ररण््रच्र 

प्र्तन करतो हे ्ेिूल्र स्रांगतो. ्ेिू त््र म्रिस्रचे ्ोलिे मधेच ््रां्ितो. त््र म्रिस्रच्र 

मलुग्र ज््र ््रतन्र सहन करत होत्र त््र्द्दल त््रल्र अरधक ऐकण््रची गरज नवहती. 

रनर्रि होऊन ्ेिू मोठ्््रने ओरडून महितो,अररे,े हे रिश्व्रसहीन ि कुरटल रपढी! मी कोठिर 

तमुच््र्रो्र र्रह्रिे? कोठिर तमुचे सोस्रिे? त््रल्र ्े्े म्रझ््रजिळ आि्र.” आपल््र 

एक्र ि्रक््रत, ्ेिू हे पूिथिपिे स्पष्ट करतो रक दषु्ट्रतम्र क्र ््रहेर आल्र न्रही.

परांत,ु ्ेिूने जे महटले त््रच्र अ थ्ि ज्रिून घेण््रआधी, आपि ज््र मूलभूत तति्रिर 

रिश्व्रस ठेितो त््रची पषु्टी करिे आिश्क आहे, अरि ते महिजे दिे खोटे ्ोलत न्रही आरि 

्ोलू िकत िकत न्रही. तो जे क्रही महितो ते खर ेआहे. हे स्पष्ट झ्रल््र नांतर, “दषु्टआतम्र 



79

हे प्रभू, दयता कि!

््रहेर पडि्रर आहेत!” ् ्र रिध्रन्रने आपि परररस््तीचे आकलन करू िकतो. जर दषु्टआतम्र 

््रहेर रनघ्रले न्रही तर क्रहीतरी चकुरीचे आहे, आरि त््र मधे चूक दिे्रची न्रही तर आपली 

आहे. हे लषि्रत ठेि्र, दिे्र कडून प्र्रप् करिे हे नेहमी आपल््रिरच अिला्ं ून असते. दषु्ट्रतम््रने 

त््र मलु्रल्र न सोडण््रचे क्ररि ्ेिू स्पष्टपिे स्रांगतो—कुटीलत्र आरि अरिश्व्रस. आपि 

्ोड्््रच िेळ्रत ह््र दोन क्ररि्रा्ं द्दल स्पष्टीकरि प्रहि्रर आहोत. पि आपल््र चचषेच््र ््र 

टपप््रिर, मल्र ह््र घटनेतील िडील आरि मलु्रिर लषि करें रद्त कर्र्चे आहे.

रपत्र स्रहरजकच आपल््र मलु्रस्रठी हत्रि होत्र. जेवह्र रिष््रांनी त््रच््रस्रठी प्र्र थ्िन्र 

केली तेवह्र क्रहीही घडले न्रही आरि आत्र क्रहीही आि्र उरली न्रही असे रदसत होते. 

ख्रत्रीिीर उत्तर नवहते. ज््र रठक्रिी मदत रमळण््रची आि्र होती रत्ून क्रही रनषपनन 

रनघ्रले नवहते. फति एकच गोष्ट कर्र्ची र्ररहली होती आरि ती महिजे द्ेची भीक म्रगिे. 

“द्ेची भीक म्रगिे” ््र ि्रक््रांि्रच्र अ थ्ि अस्र आहे करी कोि्रकडे तरी मदत करण््रच्र 

अरधक्रर रकां ि्र स्रमर थ्ि आहे परांत ु त््रने ते न करिे रनिडले आहे. अि्र परररस््ती, 

्ेिूल्र त््र मलु्रच््र भ्ांकर ््रतन्र आरि दःुख्र्द्दल सरिस्तर स्रांगून त््रची सह्रनभूुती 

रमळरिण््रच्र प्र्तन करिे एिढेच ््रकरी होते.

ठीक आहे, ्े्े ्ोलण््रस्ररखे ्रचे क्रही आहे, र्रज््र सम्नधी अनेक मदेु्द आरि ते 

कसे क्र थ्ि करते. तमुह्रल्र म्ररहत अस्रव््रत अि्र सिथिच क्रही गोष्टीं रिर्ी मी ह््र रठक्रिी 

चच्रथि करू इरच्छत न्रही, परांत ु मी त््रांच्र उललेख अिश् करने, आरि आपि नांतर ्े्े 

क्र थ्िरत असलेल््र क्र्द््रांच्र अभ््रस करू. 

र्रज््रच््र क्र्द््रची मूलभूत म्ररहती रमळरिण््रस्रठी, आपि ह्र प्र्र्रमक आरि 

मूलभूत मदु्द्र समजून घेतल्र प्ररहजे: दिे्रने आद्रम्रल्र परृिीिर पूिथि अरधक्रर रदलेल्र आहे. 

त््रल्र त््रिर र्रज् करण््रच्र अरधक्रर रदल्र होत्र.

मग दवे बोलला, “आपल्ा प्रजतरूपाचा व आपल्ाशी सदृश असा मनुष् आपण 

करू; समुद्ातील मासे, आकाशातील पक्ी, ग्ामपशू, अवघी परृवी आजण परृवीवर 

रांगणार ेसव्व प्राणी हांवर ते सत्ता चालवतील.”
— उतपत्ती 1:26
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मल्र ि्रटते करी इब्ी 2:7-9 हे अगदी स्पष्ट करते:

तू त्ाला दवेदूतांपेक्ा काही काळापुरते कमी केले आहेस; तू त्ाला गौरव व 

रोरवी हांनी मुकुटमंजडत केले आहेस; तू सव्वकाही त्ाच्ा अधीन — त्ाच्ा 

पा्ांखाली — ठेवले आहेस.” ‘सव्वकाही त्ाच्ा अधीन ठेवले आहेस,’महणिे 

त्ाच्ा अधीन ठेवलेले नाही असे काही राहू जदले नाहीस. 

रकम्रन आत्त्र परुते, हे समजून घ््र करी दिे परृिीच््र षेित्र्रत (परुुर्रांच््र र्रज््रत) 

त््रच््र अरधक्रर्रच्र ि्रपर करू िकत न्रही जोप ा्ंत ्े्े क्र्दिेीर अरधक्रर षेित्र असलेल्र 

परुुर रकां ि्र स्त्री स्िग्रथिच्र अरधक्रर मतुि करत न्रही.

महिूनच ्ेिूने आपल््र रिष््रांन्र मत्त् 18:18 मध्े स्रांरगतले:

मी तुमहांला खचीत सांगतो, िे काही तुमही परृवीवर बांधाल ते सवगा्वत बांधले 

िाईल आजण िे काही तुमही परृवीवर मोकळे कराल ते सवगा्वत मोकळे केले िाईल.

पनुह्र, स्िग्रथिल्र परृिीच््र षेित्र्रत कोितेही अरधक्रर षेित्र न्रही जोप ा्ंत परुुर रकां ि्र स्त्री 

द््रर ेते ्े्े परृिीिर मोकळे केले ज्रत न्रही. महिूनच ्ेिू ्े्े महित आहे करी जर एख्रद्र 

परुुर रकां ि्र स्त्री ्े्े स्िग्रथिच्र अरधक्रर मोकळ्र करले, तर स्िगथि त््रचे सम थ्िन करले. जर 

आपि ते करत न्रही तर, स्िगथि दखेील ते करू 

िकत न्रही. जर ह्र रिच्रर तमुह्रल्र रिरचत्र ि्रटत 

असेल तर कृप््र इ्ेच ््रां्ू नक्र. ््र रिर््रिर 

मी नांतर रिस्ततृपिे चच्रथि करि्रर आहोत. पि 

आत्त्रस्रठी हेच सत् दषु्ट्रतम््रने मलु्रल्र सोडले 

न्रही ह््रचे क्ररि आहे ह््रच्र स्िीक्रर कर्र - तसे होिे आिश्क नवहते! ते रत्े र्रहण््रच््र 

क्र्दिेीर अरधक्रर्रत क्र थ्िरत होते. पनुह्र लषि द््र, ्ेिूने महटले करी दषु्ट्रतम्र मलु्रल्र सोडून 

न ज्रण््रचे क्ररि महिजे रिश्व्रस्रच्र अभ्रि रकां ि्र अरधक्ररषेित्र्रच्र अभ्रि आहे. आद्रम्रने 

पण हे तू नताहीस नमत्रता; 
तुम्तालता िताज्यतात न्ताय नमळू 
शकतो. तुमच्ता समसतांची 
उत्तिे आहेत.



81

हे प्रभू, दयता कि!

मूलत: त््रच््र ्ांडखोरीद््रर ेदिे्रल्र ््रहेर क्रढले तेवह्र दिे्रने म्रिस्रांच््र ््र्तीत त््रचे 

अरधक्रर षेित्र गम्रिले. ्े्ेच सैत्रन्रल्र म्रनिज्रतीिरही आपले अरधक्रर प्र्रप् होत्रत.

मग सैतानाने त्ाला उंचावर नेऊन त्ाला िगातील सव्व राज्े एका क्णात 

दाखवली; आजण त्ाला महटले, “हांच्ावरचा सव्व अजधकार व हांचे वैभव मी तुला 

दईेन, कारण हे मला सोपवून जदले आहे व माझ्ा मनास ्ेईल त्ाला मी हे दतेो. 

महणून तू मला नमन करशील तर हे सव्व तुझे होईल.”
— लूक 4:5-7

पररि्रमी, दिे्रने परृिीच््र षेित्र्रत त््रची क्र्दिेीरत्र गम्रिली क्ररि त््रने रतचे प्रलन 

करि्रर्र म्रिूस गम्रिल्र—आद्रम. पनुह्र, मी महटल््रप्रम्रिे ््र रिरिष्ट क्र्द््रां्द्दल मी 

नांतर अरधक सखोल स्पष्टीकरि दईेन, परांत ुरह घटन्र तमुच््रपढेु ठेिण््रचे म्रझे मखु् क्ररि 

महिजे रपत््रची ितृ्ती आरि रनर्रि्र किीही आहे आरि तो द्ेची भीक म्रगण््रस्रठी कस्र 

झकुतो हे दिथिििे. कृप््र ख्रलील क्रही ि्रक्े अरति् क्रळजीपूिथिक ि्रच्र.

गरजू व्तिरील्र न््र् दणे््र स्रठी अरि त््रच््र समस््ेचे रनस्तरि करण््र स्रठी आरि 

कोित्रही अरधक्रर रकां ि्र क्र्द्र आरि ्ांत्रि्र नसेल, तर द्ेची भीक म्रगिे ह्रच उप्र् 

उरतो. हीच ््र् मी दसुऱ््र प्रक्रर ेस्पष्ट करून स्रांगतो. एख्रद््र व्तिरील्र एख्रद््र समस््ेिर 

कोित्रही क्र्दिेीर उप्र् नसेल आरि न््र् रमळेल अि्र प्ररक्ेत प्रिेि नसेल तर 

उत्तर्रांची ख्रत्री नसते. भीक म्रगिे एिढ्रच एक उप्र् त््रच््र कडे असतो.

पि हे तू न्रहीस रमत्र्र; तमुह्रल्र र्रज््रत न््र् रमळू िकतो. तमुच््र समस्््रांची उत्तर े

आहेत. लषि्रत ठेि्र, दिे्रचे र्रज् हे एक सरक्रर आहे आरि ते रनःपषिप्रती असलेल््र 

क्र्द््रांद््रर े क्र थ्ि करते आरि त््र र्रज््रच््र अरधक्ररषेित्र्रत र्रहि्रऱ््र कोित््रही 

न्रगररक्रांस्रठी उपलबध आहे. मी ््र पसु्तक्रत आधी महटल््रप्रम्रिे, दिे्रचे र्रज् न््र््रिर 

(क्र्दिेीर प्ररक््र जी दिे्रच्र क्र्द्र जे ्रो्र आहे ते अांमल्रत आिण््रस्रठी त््रच््र 

अरधक्रर्रत प्रिेि करते) आरि ध्ररमथिकतेिर ््रांधलेले आहे. दषु्ट्रतम्र ््रहेर न ्ेण््रचे एक 
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क्ररि होते आरि ते दिे्रची दु् थिलत्र रकां ि्र त््रची इच्छ्र ् दलली महिून न्रही. ् ेिू आपल््रल्र 

द्रखिून दतेो करी तो रकती लिकर रिष््रांन्र फटक्ररतो आरि नांतर दषु्ट्रतम््रल्र घ्रलितो.

्हुतेक ररिस्ती लोक्रांन्र, दिे्रच््र र्रज््रचे प्र्रत्रषिक रदसून ्ेत न्रही महिून, आपल्र 

रसद्ध्रांत ्दलून ते महित्रत, “सिथि दषु्ट्रतमे ््रहेर पडत न्रहीत”. त््रांन्र म्ररहत आहे करी 

दिे्रकडे सिथि स्रमर थ्ि आहे, महिून ते असे गहृीत धरत्रत करी दिे परृिीिर जे क्रही करू 

इरच्छतो ते तो करू िकतो, महिून जर दषु्ट्रतम्र ््रहेर आल्र न्रही, तर त््रच्र अ थ्ि ह्र रक 

दिे्रनेच ह्र रनिथि् घेतल्र आहे रक त््रने ््रहेर ्ेऊ न्े. म्रझ््र रमत्र्र, ह्र समज पूिथिपिे 

चकुरीच्र आहे. ्ेिूने महटले करी त््रांच््र 

कुटील रिच्ररसरिी आरि अरिश्व्रस्रमळेु 

््र प्रकरि्रत स्िग्रथिच््र अरधक्ररषेित्र्रल्र 

्ांरदस्त केले आहे. मल्र ते ्ोड्््र सोप््र 

िबद्रत स्रांगू द््र. दषु्ट्रतम्र ््रहेर न ्ेण््रचे 

क्ररि क्र्द््रिी सा्ं ांरधत समस्््र होती 

- पूिथिरिर्रम. दषु्ट्रतम्र ््रहेर पडू िकत 

नवहत्र क्ररि त््र परररस््तीत क्र थ्ि 

करण््रस्रठी कोिीही स्िगवी् अरधक्रर 

आरि क्र्दिेीर अरधक्ररषेित्र आिले 

न्रही. “पि, गॅरी, ते दषु्ट आतम््रल्र घ्रलिून ट्रकण््रच्र प्र्तन करत होते.” हो्, पि मी 

महटल््रप्रम्रिे, क्र्दिेीरररत््र, त््रने ््रहेर पडलेच प्ररहजे असे क्रही नवहते. क्र? पनुह्र 

स्रांगतो, त््र दषु्ट आतम््रल्र ््रहेर घ्रलरिण््र स्रठी स्िग्रथिल्र अरधक्रर नवहत्र.

मी नकुतेच जे ्ोललो ते मी पनुह्र व्िरस््तपिे स्रांगतो. त््रांची रिच्ररसरिी कुटील 

होती, एख्रद््र समस््े्द्दल दिे जे महितो त््रच््र रिरुद्ध ज्रऊन जे ्ोग् न्रही त््रल्र 

च्रांगले रकां ि्र स्िीक्र थ्ि आहे असे महििे ही कुटील रिच्ररसरिी आहे. अरिश्व्रस दखेील एक 

प्रमखु समस्््र होती क्ररि परृिीच््र षेित्र्रत स्िग्रथिने आपल््र अरधक्रर्रची अमल्ज्रििी 

करण््रस्रठी रिश्व्रस्रची आिश्कत्र होती. हे अि्र प्रक्रर ेक्र थ्ि करते ह््र रिर्ी रिष््रांन्र 

रिश्व्रस नवहत्र, दषु्टआतम्र ््रहेर ्ेईलच ््रची त््रांन्र पूिथि ख्रत्री नवहती. ते घ्र्रले.

मनुष्तालता पृथ्ीच्ता क्षेत्रतािि 
कतायदेशीिपणता असल्तामुळे, देिताचे 
सिकताि आभण त्ताचता अधधकताि 
तोपययंत पृथ्ीिि आपले कताय्व करू 
शकत नताही जोपययंत पृथ्ीिि 
अधधकताि असलेले पुरुष ककंिता स्ती, 
स्वगगाच्ता म्णण्तािि पूण्व विश्वतास 
ठेित नताहीत, तोपययंत तो अधधकताि येथे 
मोकळता केलता जतात नताही.
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मनषु््रल्र परृिीच््र षेित्र्रिर क्र्दिेीर अरधक्रर असल््रने, दिे्रची सत्त्र आरि त््रच्र 

अरधक्रर परृिीिर तो प थ्िनत क्र थ्ि करू िकत न्रही जो प ा्ंत परृिीच््र षेित्र्रिर अरधक्रर 

असलेले स्त्री रकां ि्र परुुर स्िगथि जे महिते त््रिर रिश्व्रस ठेित न्रही,आरि त््र अरधक्रर्रल्र 

परृिीिर मतुि करत न्रही. तसे, स्िगथि जे महिते ते सत् आरि ्ोग् आहे ह््रची आपल््र 

अांतःकरि्रल्र पूिथिपिे ख्रत्री पटिून दिेे ््रल्र रिश्व्रस महित्रत, आरि त््र घटनेच््र रदििी 

कोि्रच्रही अि्र प्रक्ररच्र रिश्व्रस नवहत्र. ते दोगल््र मन्रचे आरि अरिश्व्रस्रने भरलेले होते, 

अि्र प्रक्रर े््र परररस््तीत स्िग्रथिचे अरधक्रर षेित्र खांरडत केले गेले होते. पि ्ेिूल्र रिश्व्रस 

होत्र आरि त््रल्र म्रहीत होते करी ह्र दषु्ट्रतम्र ््रहेर ्ेि्ररच आहे! ्ेिूने परररस््ती आपल््र 

ह्रत्रत घेतली आरि तो दषु्ट्रतम्र रनघून गेल्र. “पि, गॅरी, जेवह्र ्ेिूने दट्रिले तेवह्र दषु्ट्रतम्र 

रनघून गेल्र त््रचे क्ररि महिजे तो ्ेिू होत्र.” खरांच? ्ेिू जरेंवह्र त््रच््र ग्रिी, रज्े तो 

लह्रन्रच्र मोठ्र झ्रल्र त््र रठक्रिी सेि्र करत असत्रन्र क्र् झ्रले ते म्रकथि  6:5 मध्े प्रहू ् ्र.

त्ाने रोड््ाच रोग्ांवर हात ठेवून त्ांना बर ेकेले, हाजशवा् दुसर ेकोणतेही 

महतकृत् त्ाला तेरे करता आले नाही.

्ेिूल्र ्र े करण््रचे स्रमर थ्ि होते हे तमुह्रल्र म्रन् कर्रिे ल्रगेल, ्रो्र? मग ््र 

रठक्रिी त््रल्र जे क्रही करण््रची इच्छ्र होती ते तो क्र करू िकल्र न्रही, ््रचे उत्तर 

तमुही रदलेच प्ररहजे. त््र रठक्रिी गरज होती, पि त््रल्र क्र थ्ि करण््रत क्रहीतरी अड्ळ्र 

उतपनन होत होत्र. त््रचे उत्तर तो िचन 6 मध्े दतेो, “त््रांच््र अरिश्व्रस्रमळेु त््रल्र आशच थ्ि 

ि्रटले.” रिश्व्रस (स्िग्रथििी सहमत होऊन) परृिीच््र षेित्र्रत स्िग्रथिल्र क्र्दिेीरपि्रच्र 

अरधक्रर दतेो. उद्रहरि्र थ्ि, तमुचे त्ररि कसे झ्रले आरि तमुही ररिस्त्रकडे कसे आले हे 

तमुही ह््र उद्रहरि्र िरुन सहजपिे समजू िकत्र.

कारण िो अतं:करणाने जवश्वास ठेवतो तो नीजतमान ठरतो व िो मुखाने कबूल 

करतो त्ाचे तारण होते.
-रोमकर्रांस पत्र 10:10
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तमुही तमुच््र अांतःकरि्रत रिश्व्रस ठेित्र (आक्रि क्र् महिते ््रिर), आरि ते 

्ोग् आहे. ती एक क्र्दिेीर सांज््र आहे, ज््रच्र अ थ्ि क्र्द््रचे ल्रगूकरि करिे आरि 

त््रिरून हे सूरचत होते करी स्िग्रथिल्र आत्र परृिीच््र षेित्र्रत क्र्द््रने क्र थ्ि करण््रच्र 

अरधक्रर आहे. ््र तत्ि्रकडे स्रध््र आरि सरळ दृष्टीकोन्रतून परहले तर, आपि हे लषि्रत 

ठेिू््र करी आद्रम्रल्र ्े्े परृिीिर क्र्दिेीर िचथिस्ि दणे््रत आले होते आरि मनषु््रल्र 

अजूनही ते स्््रन आहे. ह््र मध्े अध््ररतमकररत््र र्रज् करण््रच््र मनषु््रची षिमत्र, जी 

तो ््रगेमध्े सैत्रन्रकडे गम्रिून ्सल्र त््र रिर्ी गोंधळ्रत पडू न्े. दिे आत्र परृिीच््र 

षेित्र्रत मनषु््रल्र असलेल््र क्र्दिेीर अरधक्रर्रचे उललांघन करू िकत न्रही. अि्रप्रक्रर,े 

दिे्रल्र अि्र स्त्री रकां ि्र परुुर्रल्र िोधिे आिश्क होते जो स्िग्रथििी सहमत होऊन परृिीच््र 

षेित्र्रत क्र्दिेीरररत््र प्रिेि करू िकेल आरि क्र थ्ि करू िकेल.

रोमकर्रांस पत्र 10:10 मध्े, तमुच््र लषि्रत ्ेईल करी परृिीच््र षेित्र्रत स्िग्रथिच्र अरधक्रर 

आरि स्रमर थ्ि मोकळे करण््र पूिवी दोन गोष्टी घडल््र प्ररहजेत. परहल््र ््र्ीच्र मी आधीच 

उललेख केल्र आहे: आपि पूिथिपिे ख्रत्री ््रळगून स्िगथि जे महिते त््रच््रिी आपल््र 

अांतःकरि्रत सहमत असले प्ररहजे; ््रल्र रिश्व्रस महित्रत. दसुर,े आपि हे समजून घेतले 

प्ररहजे करी केिळ रिश्व्रस ठेिल््रने स्िगथि ्े्े परृिीिर मोकळ्र होि्रर न्रही. ह ेऐकून आश्च थ्ि 

ि्रटले न्र? मी तमुह्रल्र समज्रिून स्रांगतो. ल्रइटच््र रस्िचच्र रिच्रर कर्र. पॉिर च्रलू आहे, 

परांत ुल्रईट च्रलू करण््रस्रठी तमुह्रल्र रस्िच ऑन करिे आिश्क आहे. जेवह्र आपि आपल््र 

अांतःकरि्रत स्िग्रथि क्र् महिते त््रिर रिश्व्रस ठेितो, त््रमळेु स्िग्रथििी सा्ं ांध क्र्दिेीर रकां ि्र 

न््रय् होऊन ज्रतो. पि मग आपल््रल्र तो अरधक्रर इ्े मोकळ्र कर्रि्र ल्रगेल. िरील 

उद्रहरि्रप्रम्रिे, आपल््रल्र रस्िच ऑन करिे आिश्क आहे. आपि जरेंवह्र असे करतो तरेंवह्र 

दिे्रच््र र्रज््रच्र अरधक्रर आहे ही क्लुी दतेो आरि त््र प्रम्रिे क्र थ्ि करतो.

हे र्रज्, जसे ्ेिूने रिकिले आरि दिथिरिले, ते रिष््रांस्रठी पूिथिपिे नरिन होते. अनेक 

िेळ्र, आपि प्रहतो रक रिष््रांन्र जे क्रही रदसत होते त््र मळेु ते गोंधळून ज्रत होते. हे म्रगील 

ि्रस्त्रिचन्रत आपि ि्रचले आहे, म्रझ्र अस्र रिश्व्रस आहे करी दषु्ट्रतम््रच््र अरस्तति्रमळेु, 

रकां ि्र त््रांच््र प्रकट होण््र मळेु रिष् घ्र्रले होते आरि ते दटुपपी झ्रले होते, अि्र प्रक्रर े
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त््रांच्र रिश्व्रस िून् झ्रल्र. मी असे गहृीत धरत आहे करी जेवह्र ते ् ्र दषु्ट्रतम््रल्र घ्रलि्र्ल्र 

गेले तेवह्र ते प्रकट झ्रले, ्हुध्र त््रने त््र मलु्रल्र ख्रली फेकले आरि आपल््र अरस्तति्रचे 

मोठे प्रदिथिन केले. ््रमळेु भीती रनम्रथिि झ्रली अस्रिी. मी इ्े फति अांद्रज ल्रित आहे, पि 

एक्र गोष्टीची मल्र ख्रत्री आहे, त््र रठक्रिी असे क्रहीतरी घडले ज््रमळेु त््रांची अांतःकरिे 

स्िग्रथििी असलेल््र कर्रर्रप्रसून रिभति झ्रली आरि त््रांच््रमध्े अरिश्व्रस रनम्रथिि झ्रल्र.

दसुरीकडे, अि्र परररस््ती्द्दल स्िग्रथिने जे स्रांरगतले त््र्द्दल ्ेिूल्र पूिथि ख्रत्री होती 

आरि त््रने दषु्ट आतम््रल्र रनघून ज्रण््रच्र आदिे रदल्र. महिून आपि प्रहू िकतो करी, 

दषु्टआतम्र ््रहेर न ्ेण््रची समस्््र परृिीच््र षेित्र्रत होती, स्िग्रथिच््र षेित्र्रत न्रही.

परृिीच््र षेित्र्र मधे दिे्रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते ह््रचे उत्तम उद्रहरि दणे््र स्रठी जर 

मल्र एकच ि्रस्त्रभ्रग रनिड्र्च्र असेल तर मी म्रकथि  11:22–24 ह्र ि्रस्त्रभ्रग रनिडेन. 

प्रश्वथिभूमी त््रर करण््रस्रठी, आपल््रल्र क्रही ि्रस्त्र 

िचन्रांच्र आध्रर घ््रि्र ल्रगेल आरि आपि प्रहतो करी 

्ेिू अांरजर्रच््र झ्रड्रिी ्ोलल्र आरि ते मरि प्रिले. 

झ्रड्रिर फळ न रदसल््रमळेु, ्ेिू ने त््र झ्रड्रल्र ि्रप 

रदल्र. दसुऱ््र रदििी रिष् पनुह्र त््रच झ्रड्र जिळून 

ज्रत असत्रांन्र त््रांन्र आढळले करी ते झ्रड मतृ झ्रले 

आहे. पेत्र ते प्रहून फ्ररच आश्च थ्िचरकत झ्रल्र आरि 

अजून तो त््र आश्च््रथिच््र रस््तीत असत्रांन्र ्ेिूल्र 

त््र्द्दल रिच्ररतो.

्ेशूने त्ांना उत्तर जदले, “दवेावर जवश्वास ठेवा. मी तुमहांला खचीत सांगतो की, 

िो कोणी हा डोंगराला ‘तू उपटून समुद्ात टाकला िा,’ असे महणेल आजण आपल्ा 

अतंःकरणात शकंा न बाळगता, आपण महणतो तसे घडेलच असा जवश्वास धरील 

त्ाच्ा शबदाप्रमाणे घडून ्ेईलमहणून मी तुमहांला सांगतो, प्रार्वना करून िे काही 

मागाल ते आपल्ाला जमळालेच आहे असा जवश्वास धरा महणिे ते तुमहांला जमळेल.
— म्रकथि  11:22-24

म्णून मी तुम्तांलता 
सतांगतो, तुम्ी प्रताथ्वनता 
करून जे कताही मतागताल ते 
आपल्तालता नमळतालेच आहे 
असता विश्वतास धिता म्णजे 
ते तुम्तांलता नमळेल.

— माक्क  11:24
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जे घडले ते प्रहून पेत्र आश्च थ्िचरकत झ्रल्र होत्र ््रकडे लषि द््र. हे कसे घडले? ्ेिू 

फति झ्रड्रिी ्ोलल्र होत्र. तरीही झ्रड्रने क्रही िांक्र न ््रळगत्र ्ेिूच््र िबद्रांन्र प्ररतस्रद 

रदल्र आरि झ्रड मरून गेले. ्ेिू नांतर पेत्र्रल्र “सत्” स्रांगतो, अ््रथित दिे्रच््र र्रज््रच्र 

रन्म स्रांगतो. ्ेिू ह््र रठक्रिी जे स्पष्टीकरि दतेो त््र िरून परृिीच््र षेित्र्रत दिे्रचे र्रज् 

कसे सांि्रद स्रधते हे आपल््रल्र अगदी सहजपिे समजण््रस मदत होते. ््र उद्रहरि्रत 

आपि ज््र क्र्द््र्द्दल ्ोलत आहोत तोच क्र्द्र क्र थ्िरत असल््रचे आपल््रल्र रदसते; 

परृिीिरील एक परुुर रकां ि्र स्त्री, स्िगथि क्र् महितो ््र्द्दल पूिथिपिे ख्रत्री ््रळगतो (आत्र 

न््र्ी ठरलेले) आरि त््रनांतर स्िग्रथिच्र अरधक्रर िबद्रने ्ोलतो रकां ि्र मोकळ्र करतो. 

अ््रथित, ््र घटनेतील व्तिरी, स्ितः ्ेिू आहे, परांत ु ्ेिूने त््रच््र रिष््रांन्र स्पष्टीकरि 

दते्रन्र हे अगदी स्पष्ट केले आहे करी त््रने नकुतेच जे केले ते “कोिीही” करू िकतो.

मल्र ख्रत्री आहे करी तमुही ह््र ््र्तीत सहमत वह्रल करी, जर लोक्रांन्र हे खरोखर 

म्ररहत असेल आरि ्ेिू त््रांन्र रिकित असलेल्र क्र्द्र त््रांन्र नीटपिे समजल्र असेल 

तर त््रच्र त््रांच््र जीिन्रिर न्रट््म् पररि्रम होईल. मी म्रझ््र स्ितःच््र कुटुां््रच््र 

जीिन्रत दिे्रच््र र्रज््रच्र प्रभ्रि प्ररहल्र, परांत ुदिे्रच््र र्रज््रच्र पररि्रम इतर कुटुां््रांिर 

होत आहे हे प्रहिे दखेील आश्च थ्िक्ररक होते क्ररि आमही जे रिकलो ते त््रांन्र रिकिले. 

म्रझ््र चचथि मध्े ह्र क्र्द्र कि्र प्रक्रर ेप्रदरिथित झ्रल्र त््र सा्ं ांधी एक घटन्र मी ह््र रठक्रिी 

तमुह्रल्र स्रांगतो. पषुकळ िेळेस दिे्रचे र्रज् आरि ते कसे क्र थ्ि करते ह््रचे ज््रन असिे 

अगदी जीिन आरि मतृ्ू मध्े रजतके अांतर असते तसेच ह््र रठक्रिी असते. आरि ह््र 

घटनेत दखेील असेच झ्रलेले आहे.

जेरनफर म्रझ््र चचथिमध्े ्ेऊ ल्रगली आरि रिश्व्रस आरि दिे्रचे र्रज् ््र्द्दल ऐकू 

ल्रगली. ती रतच््र दसु-््र मलु्रच््र िेळी गरोदर असत्रन्र दिे्रच््र र्रज््रमध्े रतचे अरधक्रर 

आरि हकक ््र्द्दल ज्रिून घेण््रस्रठी ती फ्ररच उतस्ररहत होती आरि रतल्र आपल््र ह््र 

मलु्रल्र घरी जनम दणे््रची इच्छ्र होती. त््रमळेु ती ््रळ्रच््र जनम्ररिर्ी दिे्रच््र िचन्रत 

क्र् महटले आहे आरि रतच््र मलु्रल्र ल्रगू होि्ररी दिे्रच््र र्रज््रची अरभिचने ््रांच्र 

अभ््रस करू ल्रगली. रतल्र ख्रत्री होती करी ती रनरोगी अिस््ेत मलु्रल्र घरी जनम घेऊ 
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िकते. रतने एक्र सईुिील्र ह््र स्रठी रन्तुि केले, आरि आमच््र चचथिमधील एक्र मरहलेचे 

क्रही ््रळांतपि घरीच झ्रले होते रतल्र रतने प्रसूतीदरम््रनच््र ््र्ीं सा्ं ांधी म्ररहती आरि 

प्ररिषिि दणे््रची रिनांती केली.

रतच््र प्रसूतीपूिवीच््र क्रळ्रत, ती जरेंवह्र प्रत्ेक आर्रधन्र सभेत ्ेत होती तरेंवह्र फति 

र्रज््रची तत्िे आरि रसद्ध्रांत आतमस्रत करत होती. ह््र सांकलपन्र जेरनफरस्रठी निीन 

होत््र, आरि दिे्रच््र र्रज््रत खरी उत्तर ेरमळत्रत ह््र रिर्ी रिकिे रतल्र आिडत होते. 

ददुदैि्रने, ््र क्रळ्रत, रतच््र पतील्र ररिि्ररी क्रम कर्रिे ल्रगत होते आरि तो रतच््र्रो्र 

चचथिल्र ज्रऊ िकत नवहत्र. आरि मग, िेिटी ््रळ्रच््र जनम्रची िेळ आली. द्रई आरि 

प्ररिषिक्रल्र घरी ्ोल्रिण््रत आले.

सक्रळी स्रध्ररि 2:00 रकां ि्र 3:00 िजले असतील, म्रझ््र पलांग्रच््र ् ्रजूल्र असलेल्र 

फोन ि्रजल्र. फोन िर म्रल्र, जेरनफरच््र प्ररिषिक्रचे ओरडिे ऐकू आले, “प्रस्टर, कृप््र 

प्र्र थ्िन्र कर्र; ््रळ मतृ जनम्रल्र आले आहे!” ््र ््रतमीने मल्र धकक्रच ्सल्र. प्रसूती 

प्ररिषिक्रने स्रांरगतले करी ््रळ नकुतेच रूगिि्ररहकेतून हॉरस्पटलकडे प्रठरिण््रत आले 

आहे. रतने मल्र स्रांरगतले करी, खरां तर, िैद्करी् प्क ््रळ्रल्र घेण््रस्रठी आले तरेंवह्र 

त््रांनी ््रळ्रल्र मतृ घोररत केले होते.

डे्नड्र आरि मी लगेच उठलो आरि कपडे घ्रतले. मी आतम््रने प्र्र थ्िन्र करू ल्रगलो, 

आरि मी क्र् कर्रिे हे दिे्रप्रसून ऐकण््रच्र प्र्तन करू ल्रगलो. मल्र म्ररहत होते करी ््र 

घटनेने सैत्रन्रल्र आमच््र चचथिची रनांद्र कर्र्ची आहे, न्ूज पेपर िर रलरहलेल्र ठळक 

अषिर्रतील म्ळ्र मल्र म्रझ््र डोळ््र समोर रदसू ल्रगल्र, “कलट चचथिने घरीच प्रसि 

करण््रस रदलेल््र प्रोतस्रहन्र मळेु निज्रत रिि ुच्र मतृ्.ु” मूल कुठे जनम्रल्र ््रिे, घरी 

रकां ि्र दि्रख्रन््रत ््र मदुद्््रिर आमही खरोखरच भूरमक्र घेतली नवहती, परांत ुअनेक रस्त्र््र 

घरीच जनम दणे््रच्र अरधक प्रम्रि्रत रनिथि् घेत्रत; ते खर ेहोते. डे्नड्र आरि मी आतम््रने 

प्र्र थ्िन्र करत र्ररहलो क्ररि आमही हॉरस्पटल मध्े ज्रण््रस्रठी ग्रडी च्रलित होतो, 

हॉरस्पटल 20 रमरनट्रांच््र अांतर्रिर होते. जिळजिळ अध््रथि ि्रटेिर, मल्र अच्रनक दिे्रच्र 

आतम्र म्रझ््रिर आल््रचे ज्रििले आरि मल्र कळून चकुले करी ््रळ अगदी ठीक होईल. 
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त््रच षििी, म्रझी पतनी म्रझ््रकडे िळली आरि महि्रली करी प्रभनेु रतल्र नकुतेच स्रांरगतले 

आहे करी ््रळ ठीक होईल.

परमेश्वर्रने म्रझ््र पतनील्र आरि मल्र क्र् स्रांरगतले होते ते मल्र म्रहीत होते, महिून मी 

इमजषेनसी रूम मधे गेलो तेवह्र म्रल्र क्र् प्रह्रि््रस रमळि्रर आहे ह््र रिर्ी उतसकु होतो. 

इमजषेनसी रूम मध्े, मी परहले रक समु्रर ेस्रत रकां ि्र आठ पररच्रररक्र घोळक्र करून उभ््र 

होत््र आरि त््रांच््र समोर पूिथिपिे स्रम्रन्, गलु्र्ी, रडि्रर े््रळ रदसत होते. मी त््रांच््र 

चेहऱ््रकडे ््ररक्रईने परहले. सहस्र ््रळ्रल्र ह्रत्रत धरल््रिर कुि्रच््रही चेहऱ््रिर हसू 

आरि आनांद रदसून ्ेतो. पि ह््र रठक्रिी कुि्रच््रही चेहऱ््रिर अि्र प्रक्ररचे कोितेही 

भ्रि नवहते. त््रऐिजी प्रत्ेक्रच््र चेहऱ््रिर आश्च््रथिच्र धकक्र ्सल््रचे भ्रि रदसत होते.

ज््र मरहलेने आमह्रल्र फोन केल्र होत्र रतल्र आमही भेटलो. रतने आमह्रल्र पनुह्र 

एकद्र स्रांरगतले करी ् ्रळ रज्े जनमले त््र घरी जे हॉरस्पटल प्रसून 20 रमरनट्रांच््र अांतर्रिर 

होते रत्े ््रळ्रल्र जनम्रनांतर मतृ घोररत करण््रत आले होते. जेवह्र ््रळ हॉरस्पटल मध्े 

पोहचले तेवह्र हॉरस्पटलने दखेील ््रळ्रल्र मतृ घोररत केले होते, परांत ु ते अच्रनक ज्रगे 

झ्रले. दिे्रची स्ततुी असो! परित्र आतम््रने आमह्रल्र स्रांरगतल््रप्रम्रिे डे्नड्र आरि मी 

््रळ्रल्र रजिांत आरि स्िस्् प्रहून रोम्रांरचत झ्रलो.

ह््र दरम््रन, एक्र िेगळ््र रुगिि्ररहकेने ््रळ्रची आई जेरनफरल्र दि्रख्रन््रत प्रसूती 

िॉडथिमध्े नेण््रत आले होते. रतल्र रतच््र ््रळ्रच््र रस््ती्द्दल क्रहीही स्रांगण््रत आले 

नवहते. म्रझी पतनी, ड्रेंड्र, ती किी आहे हे प्रहण््र स्रठी प्रसूती मजल््रिर गेली. जेरनफर 

एक्र खोलीत रिश््रांती घेत होती डे्नड्र रतल्र महि्रली, “जेरनफर, तझेु ््रळ ठीक आहे आरि 

ती खूप सुांदर आहे.” जेरनफरच््र िेज्ररी उभ््र असलेल््र नसथिने आश्च््रथिने ड्रेंड्र कडे िळून 

आरि हळूि्ररपिे महटले, “न्रही, ते ््रळ ्ॉडी ्ॅगमध्े आहे!” म्रझ््र पतनीने नसथिल्र रतची 

चूक खूप स्पष्टपिे समज्रिून स्रांरगतली. आज, दिे्रच््र गौरि्रस्रठी, ती मलुगी रजचे न्रि 

हेली ठेिण््रत आले होते ती एक सुांदर तरुिी आहे रतच््र मरेंदूल्र कोितीही ह्रनी पोहचली 

न्रही रकां ि्र रतल्र कोित््रही प्रक्ररची आरोग् समस्््र उद्िली न्रही. दिे्रचे र्रज् आरतमक 

क्र्द््रिर आध्रररत आहे ह््रची ज्रिीि असल््र मळेु, मल्र म्ररहत होते करी ह्र पररि्रम 
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्ोग्र्ोग्रने झ्रलेल्र न्रही. महिून मी आरतमक ि्रस्त्रज् (ररिस्ती रिज््रन न्रही, परांत ुदिे्रचे 

र्रज् कसे क्र थ्ि करते ््रच्र अभ््रस करि्ररी व्तिरी) महिून मल्र नेमके क्र् झ्रले हे 

िोध्र्चे होते.

मल्र म्ररहत आहे करी रुगिि्ररहक्र घरी आल््र नांतर त््रांनी ्े्ी हेलील्र अरधकृतपिे 

“आगमन्रिर मतृ” घोररत केले होते. मल्र हे दखेील म्ररहत होते करी रुगि्रल््रत पोहोचल््रिर 

दखेील ््रळ्रल्र मतृ घोररत केले गेले होते. मग क्र् झ्रलां? मी रत्े असलेल््र प्रसूती 

प्ररिषिक्रिी ् ोललो, आरि मी रतल्र महटले रक नेमके क्र् घडले त््र्द्दल मल्र सरिस्तरपिे 

स्रांग्र. मी प्रत्ेक कडी जोडण््रच्र प्र्तन करत होतो. ती महि्रली करी ् ्रळ्रच्र जनम होईप ा्ंत 

सिथि क्रही ठीक झ्रले होते. पि नांतर ती जीिांत असण््रचे क्रहीही रचनह रदसत नवहते आरि 

रतच्र रांग गडद रनळ्र होत्र. सईुिीने ््रळ्रल्र रजिांत करण््रच्र प्र्तन केल्र पि िक् झ्रले 

न्रही. प्ररिषिक पढेु महि्रली करी जेरनफरच््र कुटुां््रतील ्रचे लोक त््र रठक्रिी होते आरि 

हे सिथि प्रहून ते घ्र्रू ल्रगले. पि जेरनफरने धीरगांभीरपिे त््रांन्र ि्रांत र्रहण््रस स्रांरगतले 

आरि मग रतने रतच््र निऱ््रच््र चेहऱ््रिर ्ोट ठेित महटले, “तमुही एक िबदही ्ोलू 

नक्र—हे ््रळ ्र ेहोईल!”

मी प्ररिषिक्रचे ् ोलने रत्ेच ् ्रां्िले आरि रतल्र रिच्ररले करी जेरनफरने रतच््र पतील्र 

जे स्रांरगतले ते ती मल्र पनुह्र स्रांगू िकते क्र? रतने नकुतीच स्रांरगतलेली गोष्ट रतने मल्र पनुह्र 

स्रांरगतली, जेरनफरने रतचे ्ोट रतच््र पतीच््र चेहऱ््रिर ठेिले आरि महि्रली, “तमुही एक 

िबद ्ोलू नक्र - हे ््रळ ठीक होईल!” वि्र! अगदी हेच ते होते! ह्रच तो षिि होत्र, हीच ती 

घोरि्र होती ज््रने ् े्ी हेलीचे प्र्रि ि्रचिले. मी एक गपु्हेर असल््र स्ररखे मल्र ि्रटू ल्रगले 

ज््रने नकुतीच एक मोठी केस सोडिली होती! मल्र आनांद झ्रल्र. ते खूप सोपे होते, तरीही 

खूप गहन होते. त््र परररस््तीत जेरनफरने फति आरतमक रन्म ल्रगू केल्र होत्र आरि 

त््रमळेु रतच््र ््रळ्रचे प्र्रि ि्रचले होते! मी नकुतेच जे रिकलो होतो त््रिर रचांतन केल््रने 

सिथि क्रही समजून आले.

जेरनफरल्र रुगि्रल््रतून सोडत्रच ती रुगिि्ररहकेच््र कमथिच्रऱ््रांकडे गेली आरि त््र 

र्रत्री रुगि्रल््रत ज्रत असत्रन्र त््रांनी ््रळ्रस्रठी क्र् केले ते रिच्ररले. त््रांनी भेदरलेल््र 

चेहऱ््रने रतच््रकडे प्ररहले.
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“क्रही न्रही,” त््रांच््रपैकरी एक्रने िेिटी धै थ्ि करून महटले.

“तलु्र क्र् महि्र्चे आहे, क्रहीच न्रही?” जेरनफरने रिच्ररले, “तमुही सीपीआर केले 

क्र?”

“न्रही,” ते महि्रले.

“तमुही ््रळ्रल्र ि्रचिण््रस्रठी क्रही केल क्र?”

“न्रही,” ते पनुह्र महि्रले.

त््रांनी रतल्र स्रांरगतले करी ््रळ मरि प्रिले होते आरि त््रांन्र ते पनुः रजिांत होण््रची 

क्रहीच आि्र नवहती. परांत,ु जेवह्र ते हॉरस्पटलमध्े आले तेवह्र ््रळ “ज्रगे” झ्रले! त््र 

रुगिि्ररहके च््र कमथिच्रऱ््रांन्र हॉरस्पटल आरि फ्र्र ह्रऊसकडून िर्रथितील सि्रथित उत्तम 

क्र थ्ि केल््र ्द्दल प्रिांस्र रमळ्रली, एक्र अत्ांत कठीि परररस््तीत उत्तम क्र थ्ि केल््र ्द्दल 

ि्रररथिक परुस्क्रर रमळ्रल्र. म्रत्र त््रांनी हे म्रन् केले रक त््रांनी परररस््ती सधु्ररण््र स्रठी 

खरचे क्रही केले नवहते.

आमही अलीकडेच आमच््र टेरलरवहजन क्र थ्िकम्र मधे हेली अरि रतची आई, जेरनफरची 

कह्रिी प्रस्रररत केली; आरि आमही सि्रांनी, आनांद अशू्ांनी, दिे्रच््र र्रज््र ्द्दल आनांद 

व्ति करून ज्ोतसि केल्र. र्रज््रच्र आरतमक क्र्द्र आरि अरधक्रर ह््र मध्े कसे क्र थ्ि 

कर्रिे हे म्ररहत असलेली व्तिरी त््र रठक्रिी उपरस््त होती त््र ्द्दल आमही दिे्रचे गौरि 

केले ि हरषोलल्रस केल्र.

््र क्ेत आपि प्रहतो रक जेरनफर, स्िगथि क्र् महिते ते पूिथिपिे पटिून घेते आरि 

नांतर रतच््र स्ितःच््र िबद्रांनी त््र अरधक्रर्रल्र त््र परररस््तीत मतुि करते. रन्म क्र थ्ि 

करतो!

म्रझ््र चचथिमधील आिखी एक्र कुटुां््रल्र दिे्रच््र र्रज््रच््र ््रच क्र्द््रच्र पढुील 

प्रम्रिे अनभुि आल्र. एक रदिस दोन ्रहिींनी आपल््र कुटुां््रसह एकत्र जेिि करण््रच्र 

रनिथि् घेतल्र, हे सोपे क्रम नवहते, क्ररि ह््र दोघींची रमळून 12 रकां ि्र 13 मलेु होती. 

आरि मग, ते दपु्ररचे जेिि करत असत्रांन्र त््रांच््र लषि्रत आले करी च्रर िर्रांच्र जोएल 

्ेपत्त्र आहे. त््रांनी घरभर प्ररहले पि तो स्रपडल्र न्रही. त््रमळेु तो लपल्र अस्रि्र असे 
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त््रांन्र ि्रटले, पि त््रांनी पनुह्र िोध घेतल्र तरीही त््रांन्र तो स्रपडल्र न्रही. जोएल ची 

आई टीन्रच््र मन्रत अच्रनक एक भ््रनक रिच्रर आल्र. घर्रम्रगील अांगि्रत असलेल््र 

भूरमगत तल्रि्रत तर नसेल न्र तो? ती 13 िर्रांची रतची भ्रची, कोटथिनी, ल्र सो्त घेऊन 

म्रगच््र द्रर्रने पळत सटुली. टीन्र ने जोएल ल्र पूल च््र तळ्रिी पडलेले प्ररहले, तो क्रहीच 

ह्रलच्रल करत नवहत्र आरि ते दृश् प्रहून ती फ्ररच घ्र्रून गेली, भीतीने गभथिगळीत 

झ्रली. तो रत्े रकती िेळ होत्र हे कोि्रल्रच म्रहीत नवहते. टीन्रने ओरडून महटले 911 

िर फोन कर्र आरि रतने स्ितः जोएलल्र ््रहेर क्रढण््र पूल मधे उडी म्ररली. तो श्व्रस घेत 

नवहत्र, अगदीच रनरषक् होत्र.

आमच््र मलु्रांच््र सेिक्रईच््र रिभ्रग्रत ि्रढलेली 13 िर्रांची ही मलुगी रतच््र म्रििील्र 

महि्रली, “न्रही, टीन्र म्रििी, आमह्रल्र 911 िर कॉल करण््रची गरज न्रही; आमह्रल्र ्े्े 

अरधक्रर आहे. आपल््रल्र प्र्र थ्िन्र करण््रची गरज आहे. ” महिून त््र दोघी प्र्र थ्िन्र करू 

ल्रगल््र, परांत ु तरीही क्रहीही झ्रले न्रही. टीन्र पनुह्र ओरडली, “911 िर कॉल कर्र!” 

त््रनांतर कोटथिनी रतच््र म्रििील्र महि्रली, “टीन्र म्रििी, आपल््रल्र त््रच््रिर जीिन 

्ोलण््रची गरज आहे.” तेवह्र कोटथिनी महि्रली, “जोएल, ्ेिूच््र न्रि्रने, ज्रग्र हो!” अच्रनक 

जोएल गदुमरल्र, प्रिी ्ुांकले, तो िरुद्धिर आल्र आरि पूिथिपिे स्रम्रन् झ्रल्र.

जेवह्र मी ््र घटने ्द्दल रिच्रर करतो तेवह्र मल्र नेहमी आश्च थ्ि ि्रटते, मल्र ह््रचे 

आश्च थ्ि ि्रटत न्रही रक मलुग्र ्र्र झ्रल्र, परांत ु13 िर्रांच््र मलुीने जे केले आरि त््र षििी 

त््र कठीि परररस््ती मध्े रतची रिच्ररिीलत्र रकां ि्र षििीच रिच्रर करण््रची षिमत्र प्रहून 

मल्र आश्च थ्ि ि्रटते. जीिन आरि मतृ्ूच््र सांघर्रथिच््र त््र परररस््तीत, ती घ्र्रून न ज्रत्र 

क्र् करिे आिश्क आहे ््रचे मूल््रांकन करण््रस सषिम होती. कोटथिनीने हे रसद्ध केले करी 

र्रज् कसे च्रलते हे ज्रिून घेिे एख्रद््र ्छ्रन प्रिचन्रपेषि्र अरधक महति्रचे आहे; ते जीिन 

आरि मतृ्ू मधील अांतर आहे!

पनुह्र, र्रज््रच्र क्र्द्र कस्र च्रलतो ते पह्र. सरुुि्रतील्र कोटथिनीने स्रांरगतले करी त््रांन्र 

प्र्र थ्िन्र करिे आिश्क आहे, जे त््रांनी केले, परांत ुक्रहीही झ्रले न्रही. क्ररि जेवह्र आपि 

प्र्र थ्िन्र करतो तेवह्र आपि दिे्रच्र अरधक्रर आरि ितिरी मतुि करत न्रही. पि आपि रदि्र 
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रमळण््रस्रठी प्र्र थ्िन्र करतो. त््रांची त््र षििी नेमकरी तीच गरज होती. त््रनांतर तमुह्रल्र 

््र घटनेत लषि्रत ्ेईल करी कोटथिनी ने नांतर महटले करी त््रांन्र त््रच््रिर जीिन ्ोलण््रची 

गरज आहे. त््रांनी तसे केल््रिर, तो पूिथिपिे ्र्र झ्रल्र आरि आजही तो रजिांत आहे. ह््र 

रठक्रिी आपि पनुह्र, एक असे अांतःकरि प्रहतो जे स्िगथि जे स्रांगते त््र िर पूिथिपिे रिश्व्रस 

ठेिते, परांत ुतरीही रिश्व्रस असलेल््र परुुर रकां ि्र स्त्रीद््रर ेपरृिीच््र षेित्र्रत तो अरधक्रर मतुि 

केल््र रिि्र् क्रहीही होत न्रही.

मी तमुह्रल्र आिखी एक गोष्ट स्रांगतो, जी आमच््र कुटुां््रतीलच आहे. ड्रेंड्रच्र भ्रऊ 

कँडील्र, त््रच््र पतनील्र, त््रांच््र प्रचव््र मलु्रच््र जनम्रस्रठी हॉरस्पटलमध्े घेऊन गेल्र 

होत्र. कँडी ल्र प्रसि िेदन्र होत होत््र आरि मी ि ड्रेंड्र आमच््र कुटुां््रत आिखी एक 

भर पडि्रर महिून उतसकुतेने दि्रख्रन््रत गेलो होतो. आमह्रल्र ि्रटले करी आमही रत्े 

पोहोचण््रच््र खूप आधीच ््रळ्रच्र जनम झ्रल्र असि्रर. पि रत्े पोहचल््रिर आमह्रल्र 

कळले करी, क्रही क्ररि्रस्ति ््रळ्रच्र जनम आमही पोहचलो तरेंवह्र नकुत्रच झ्रल्र होत्र. 

आमही प्रसूती िॉडथिमध्े ज्रत होतो, तरेंवह्र परहले रक ते ्े्ी हॉलांडल्र नसथिरीमध्े घेऊन ज्रत 

होते. तमुह्रल्र कद्ररचत म्ररहत असेल करी, रुगि्रल््रतील प्रसूती िॉडथिमधील नसथिरीमध्े सिथि 

रखडक््रच असत्रत, त््रमळेु निज्रत ््रलक्रांन्र आत आिल््रिर तमुही त््रांन्र प्रहू िकत्र.

जेवह्र त््रांनी लह्रन हॉलांडल्र आत आिले, तेवह्र मल्र लगेच लषि्रत आले करी ती 

अगदीच प्रांढरी रदसत होती. जॉनीच््र सिथि मलु्रांचे केस प्रांढर ेअरि बलॉनड आहेत; महिून 

सरुुि्रतील्र, मल्र ि्रटले करी जनम्रच््र िेळी त््रच््र 

मलु्रांच्र रांग अस्र प्रांढर्र असिे स्रम्रन् आहे. पि 

तरीही मल्र ते ्रो्र रदसत नवहते. क्रहीतरी ्ोग् 

न्रही असे ि्रटत होते. अच्रनक सिथि डॉकटर इकडे 

रतकडे ध्रिू ल्रगले. मी नसथिरीमध्े क्र् होत आहे ते प्रहू न्े महिून पररच्रररक्रांनी पटकन 

पडद ेओढले आरि मल्र म्ररहत होते करी ते च्रांगले लषिि न्रही. पडद्र जरी खेचल्र गेल्र तरी 

पडद््रच््र मधे ्ोडी ज्रग्र होती त््र मधून आत जे क्रही होत होते ते मी प्रहू िकत होतो. 

पररच्रररक्रांनी उपकरिे ््रहेर क्रढण््रस सरुुि्रत केली आरि डॉकटर हॉलांडिर सीपीआर 

लक्षतात ठेिता की िताज्यताचे 
कतायदे प्रत्ेक िेळी, प्रत्ेकता 
सताठी कताय्व किततात!
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करू ल्रगले. मी नसथिरीच््र दसुऱ््र द्रर्रप्रिी गेलो, रत्े डॉकटर क्र् ्ोलत आहेत ते मल्र 

स्पष्टपिे ऐकू ्ेत होते. ते महित होते रक, ््रळ्रच््र हृद््रचे ठोके न्रहीत आरि ््रळ्रचे ह्रद् 

पूिथिित क्र थ्ि करण््रस त््रर करिे त््रांन्र कठीि ज्रत आहे, त््रांचे हे ्ोलिे ऐकून मल्र 

धकक्र ्सल्र. जसजसे मी त््रांचे ्ोलिे ऐकत होतो, तसतसे मल्र ््रळ्रच््र हृद््रच््र 

मॉरनटरचे ठोके ि्ररांि्रर ऐकू ्ेत होते. मल्र त््र मॉरनटरची एक धडधड ऐकू ्ेई आरि मग 

15 रकां ि्र 20 सेकां द रनघून गेल््र नांतर मल्र पनुह्र ती धडधड ऐकू ्ेई. हॉलांडच््र हृद््रचे 

ठोके ्ांद होते!

डॉकटर खोलीतून ््रहेर आले आरि जॉनीकडे गेले, “परररस््रत ्रो्र न्रही, जॉनी; 

मल्र षिम्र कर्र, पि आमही अजूनही प्र्तन करत आहोत.” आमह्रल्र नसथिरीमध्े ज्रण््रची 

परि्रनगी नवहती, महिून ड्रेंड्र आरि जॉनी ््रांनी नसथिरीच््र एक्र द्रर्रिर ह्रत ठेिले आरि 

मी नसथिरीच््र दसुऱ््र ््रजूल्र असलेल््र द्रर्रिर ह्रत ठेिल्र. आमही प्र्र थ्िन्र करू ल्रगलो 

आरि घोररत करू ल्रगलो करी हॉलांड जगेल आरि मरि्रर न्रही आरि ती ्री होईल. आमही 

्ेिूच््र न्रि्रने त््र हृद््रल्र धडकण््रची आज््र रदली.

जॉनीसो्त ्ोड्््र िेळ्रपूिवी जे डॉकटर ्ोलत होते ते अच्रनक मोठ्््र घ्रईत नसथिरीतून 

््रहेर आले. ते एकही िबद न ्ोलत्र आमच््र जिळून पढेु ध्रित गेले. क्रही रमरनट्रांत, 

ते पनुह्र एक्र नसथि सो्त घ्रईघ्रईने परत आले, ती नसथि मोठ्््र आि्रज्रत ओरडून महित 

होती, “डॉकटर, आपि असे करू िकत न्रही. ती प्ररक््र करण््रस्रठी आपले हे रुगि्रल् 

अरधकृत न्रही. मी तमुह्रल्र ते रति घेऊ दऊे िकत न्रही.” डॉकटर क्रही न ्ोलत्र नसथिरी 

मधे गेले त््रांनी रतच््रकडे अरज््रत लषि रदले न्रही. त््रांनी एक मॅन्अुल घेतले, आरि मल्र 

रदसत होते करी ती प्ररक््र किी कर्र्ची ््रच्र ते क्रळजीपूिथिक अभ््रस करत होते. दोन 

पडद््रच््र मधील भ्रग्रतून मी प्ररहले रक ते डॉकटर उठले आरि ््रळ्रमध्े एक ल्रां् ट््ू् 

घ्रलू ल्रगले. मल्र आत्र कळले करी ते ््रळ्रल्र रति दते आहेत.

अच्रनक मल्र हृद््रचे ठोके सरुू झ्रल््रच्र आि्रज आल्र. त््रच्र िेग ि्रढल्र आरि 

निज्रत ््रळ्रच््र स्रम्रन् जलद हृद््रच्र ठोक्र सरुु झ्रल्र. डॉकटर एक्र रमरनट्रत ््रहेर 

आले आरि महि्रले, “ते्े दिेदूत होते; दिे्रने मल्र ््र ््रळ्रस्रठी मदत केली!” आमह्रल्र 
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स्पष्ट रदसत होते करी तो ह्रदरल्र होत्र. नांतर आमह्रल्र कळले करी ते डॉकटर तर ड््टुीिर 

नवहते आरि कँडीच््र प्रसूती मधे त््रांच्र क्रही सहभ्रग नवहत्र. ह्र सगळ्र प्रक्रर घडल्र त््र 

िेळी ते दसुऱ््र एक्र रुगि्रची तप्रसिी करण््रस्रठी हॉरस्पटलमधे आले होते. मी स्रांगू िकतो 

करी जे घडले ते प्रहून डॉकटर अजूनही आश्च थ्िचरकत होते क्ररि त््रांनी आमह्रल्र स्रांरगतले 

करी 36 रमरनट्रांप ा्ंत हॉलांडच््र हृद््रच्र ठोक्र नवहत्र!

आज हॉलांड एक सुांदर स्रम्रन् च्रर िर्रांची मलुगी आहे. म्रझ्र रिश्व्रस आहे करी र्रज््रच््र 

क्र्द््र्द्दलची आमची जी समज होती त््रमळेुच त््र परररस््तीत उत्तर े रमळ्रली. मल्र 

अजूनही आठितां, त््र नसथिरीच््र द्रर्रिर ह्रत ठेऊन मी स्ितःिी रिच्रर करत होतो, “आमही 

ड्रेंड्रच््र लह्रन भ्रचीिर अांत्सांस्क्रर करि्रर न्रही! रनद्रन ह््र परररस््तीत तर मळुीच न्रही!”

मी नकुत््रच क्न केलेल््र प्रत्ेक घटने मध्े दिे्रच््र र्रज््रच्र कस्र प्रभ्रि पडल्र 

््रिर आपि सध््र रिच्रर करिे ् ्रां्ित असत्रन्र, मी तमुच््र हे लषि्रत आिून दऊे इरच्छतो 

करी दिे्रच््र र्रज््रचे क्र्द ेप्रत्ेक िेळी, कोि्रस्रठीही क्र थ्ि करत्रत! मी ््र पसु्तक्रच््र 

सरुुि्रतील्र महटल््रप्रम्रिे, परृिीिरील नैसरगथिक रन्म प्रत्ेक िेळी सम्रन पररि्रम्रांसह 

क्र थ्ि करत्रत. ते रनःपषिप्रती आहेत आरि जो कोिी ते रन्म रिकिे आरि ल्रगू करण््रकडे 

लषि दऊेन िेळ दईेल त््रांच््रस्रठी ते क्र थ्ि करतील. िीज ्ूएसएमध्े आररिकेप्रम्रिेच क्र थ्ि 

करते; त््रांच््र क्र थ्ि करण््र मधे क्रही अांतर पडत न्रही.

मी ््र््लमधील प्रत्ेक क््र िेगळ््र रिच्ररसरिीने ि्रचू ल्रगलो, दिे्रच््र र्रज््रच्र 

आिखी एक रन्म उघड करि्रर ेसांकेत िोधत गेलो. मी स्ितःल्र एक अध््ररतमक ि्रस्त्रज् 

होण््रस्रठी िचन्द्ध केले आहे जेिेकरून मी ्ऱ््रचद्र ि्रचलेल््र ््र््लच््र क््रांमध्े 

त््र गोष्टी क्र घडल््र हे मल्र रिकत्र ्ेईल. 1 ्ोह्रन मधील ह्र ि्रस्त्रभ्रग अनेक लोक्रांन्र 

मजेद्रर आरि रिरचत्र ि्रटतो. मल्र म्ररहत आहे करी आपि ते आधी ि्रचले आहे, परांत ुआपि 

ते पनुह्र ि्रचू ््र क्ररि त््रमध्े सत् पनुह्र प्ररतप्ररदत होते जे आपले उत्तर आहे.

त्ाच्ासमोर ्ेण्ास आपल्ाला िे धै ््व आहे ते हावरून की, आपण त्ाच्ा 

इच्ेप्रमाणे काही माजगतले तर तो आपले ऐकेल; आजण आपण िे काही मागतो ते तो 

ऐकतो,(आपले का ््व आपल्ा हातात घेतो) हे आपल्ाला ठाऊक आहे; महणून ज्ा 
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मागण्ा आपण त्ाच्ािवळ केल्ा आहेत त्ा आपल्ाला जमळाल्ा आहेत हेही 

आपल्ाला ठाऊक आहे.
— 1 ्ोह्रन 5:14-15

मल्र ह्र ि्रस्त्रभ्रग आिडतो क्ररि तो क्र्द््र्द्दल ्ोलतो आरि क्र्द्र आपल््रल्र 

न््र् रमळिून दणे््रच्र आतमरिश्व्रस दतेो. ह्र आपल्र आतमरिश्व्रस आहे - जर आपि दिे्रच््र 

इच्ेछनसु्रर (क्र्द्र, ज््रल्र दिे ् ोग् महितो) क्रहीही रिच्ररले तर तो आपले ऐकतो. पनुह्र, 

“आपले ऐकतो” ही सांज््र दिे्रल्र ऐकू ्ेि्रर ेिबद ह््र ्द्दल ्ोलत न्रही, जरी हे सत् आहे 

रक तो आपि ्ोलत असलेले िबद ऐकतो. पि ह््र रठक्रिी, दिे आपले प्रकरि आपल््र 

ह्रती घेत असल््र ्द्दल ्ोलल््र ज्रत आहे. जर तमुही एख्रद््र न््र््रधीि्रच्र रिच्रर कर्रल 

जो खटल्र च्रलितो आरि क्र्द््रनसु्रर रनिथि् घेतो, त््रच््र स्ितःच््र भ्रिन्रांनसु्रर न्रही 

(आरि हे असेच असले प्ररहजे) तर तमुह्रल्र ह््र ि्रस्त्रभ्रग्रच्र अ थ्ि समजेल. तो आपले 

ऐकतो-तो आपले प्रकरि ह्रती घेतो रकां ि्र ते ऐकतो, आरि क्र्दिेीरररत््र जे आपले आहे, 

त््र ्द्दल न््र् रमळेल ््रची आपि ख्रत्री ््रळगू िकतो.

म्रझ््र रमत्र्र, मल्र खरांच ि्रटतां करी तमुही ्ोडे ््रां्ून ते पनुह्र हळूहळू ि्रच्र्ल्र हिां. 

तमुही नकुतेच ि्रचलेले खर ेअसेल आरि ते खर ेआहेच, तर तमुचे जीिन आनांद्रने उफ्रळून 

्ेईल! जे लोक ््र ज््रन्ररिि्र् प्र्र थ्िन्र करत्रत त््रांच्र आतमरिश्व्रस नसतो; ते प्र्र थ्िन्र 

करत्रांन्र फति ्ड्ड करत्रत. ्ेिूने मत्त् 6:7-13 मध्े ््र्द्दल स्रांरगतले आहे.

तुमही प्रार्वना करता तेवहा परराषट्ी्ांसारखी व्र्व बडबड करू नका; आपण 

पुषकळ बोललो महणिे आपले मागणे मान् होईल असे त्ांना वाटते.
— मत्त् 6:7

“्ड्ड” ््र िबद्रच्र अ थ्ि िबद रकां ि्र धिनींच्र अ थ्िहीन गोंधळ उचच्ररिे अस्र होतो. 

्हुतेक लोक अिी प्र्र थ्िन्र करत्रत. त््रांन्र त््रांच््र न््र््रच््र अरधक्रर्रची रकां ि्र दिे्रने 

त््रांन्र त््रच््र र्रज््रत क्र्दिेीरररत््र क्र् रदले आहे ््रची कलपन्रच नसते. तमुच््रकडे 
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आधीप्रसून असलेल््र एख्रद््र गोष्टी्द्दल तमुह्रल्र भीक म्रगण््रची रकां ि्र रडण््रची गरज 

न्रही!

समज्र एक पोलीस अरधक्ररी रस्त््रिर उभ्र आहे आरि एक्र ट्कल्र ््रां््र्ल्र स्रांगत 

आहे, आरि तो रडून त््र ट्कल्र ््रां्िण््रची रिनांती करू ल्रगतो . “कृप््र, ट्क, ््रां््र. 

म्रझ््रिर द््र कर्र. पलीज, पलीज, ््रां््र.” ्नु्र्टेड स्टेट्स आरि त््रच््र क्र्दिेीर 

व्िस््ेच्र ह्र सि्रथित द्नी् आरि लजज्रस्पद अपम्रन असेल. न्रही, तो पोलीस 

अरधक्ररी रस््र उभ्र र्रहून त््र ट्कल्र ््रां्ण््रस स्पष्टपिे स्रांगि्रर आरि तो ट्क दिे्रच््र 

क्र्द््रनसु्रर आरि दिे्रच््र सरक्ररचे प्ररतरनरधति करि्रऱ््र अरधक्रऱ््रच््र पद्र अनसु्रर 

रदलेल््र आदिे्र मळेु ््रां्तो.

दिे्रकडे भीक म्रगि्रऱ््र लोक्रांन्र दिे्रच््र क्र्द््रची रकां ि्र त््रांच््र पद्रची कलपन्र 

नसते. ट्क ््रां्िण््रची भीक म्रगि्रऱ््र पोरलस अरधक्रऱ््रने दिे्रच्र अपम्रन करण््रचे 

क्ररि महिजे तो क्र्द्र आरि अरधक्रर नसलेल््र र्रषट््रचे रचत्रि करतो. अि्र प्रक्ररच््र 

र्रषट््रत तमुच््रकडे फति अर्रजकत्र असेल. जेवह्र ररिस्ती व्रति भीक म्रगते आरि भीक 

म्रगतच र्रहते, तेवह्र ते दिे्रचे र्रज् कमकुित असल््रचे, आरि त््र र्रज््रकडून उत्तर रमळू 

िकत न्रही असे दिथिरित्रत. हे लोक्रांन्र दिे्रच््र इच्ेछ्द्दल रकां ि्र त््रांन्र मदत करण््रच््र 

त््रच््र षिमते्द्दल िांक्र घेण््रस क्ररिीभूत ठरते, खऱ््र अ््रथिने, ते जे म्रगत आहेत त््रिर 

त््रांच्र आधीच हकक आहे. भीक म्रगण््रच््र ््र रिरचत्र प्रक्रर्र्द्दल ्ेिू आपल््रल्र स्पष्ट 

उत्तर दतेो—“््रां््र!”

तुमही प्रार्वना करता तेवहा परराषट्ी्ांसारखी व्र्व बडबड करू नका; आपण 

पुषकळ बोललो महणिे आपले मागणे मान् होईल असे त्ांना वाटते. तुमही 

त्ांच्ासारखे होऊ नका, कारण तुमच्ा गरिा का् आहेत हे तुमचा जपता, तुमही 

त्ाच्ाकडे मागण्ापूववीच िाणून आहे. प्रभूने जशकवलेली प्रार्वना हासतव तुमही हा 

प्रकार ेप्रार्वना करा :



97

हे प्रभू, दयता कि!

‘हे आमच्ा सवगा्वतील जपत्ा, तुझे नाव पजवत्र मानले िावो. तुझे राज् ्ेवो.

िसे सवगा्वत तसे परृवीवरही तुझ्ा इच्ेप्रमाणे होवो.आमची रोिची भाकर आि 

आमहांला द;े आजण िसे आमही आपल्ा ऋण्ांसऋण सोडले आहे, तशी तू 

आमची ऋणे आमहांला सोड; आजण आमहांला परीके्त आणू नकोस;तर आमहांला 

वाइटापासून सोडव.
-मत्त् 6:7-13

लषि्रत ठेि्र, ््र िचन्रत ्ेिू आपल््रल्र प्र्र थ्िन्र किी कर्रिी हे रिकित आहे. ददुदैि्रने, 

्ऱ््रच लोक्रांच््र घर्रत ही िचने एक्र सुांदर रेिम मध्े रभांतीिर ट्रांगलेली असत्रत पि 

त््रांन्र ््र िचन्रांच्र अ थ्ि समजत न्रही. ह््र ि्रस्त्रभ्रग्रल्र प्रभूची प्र्र थ्िन्र महित्रत, परांत ु

तो आपल््र रिष््रांन्र त््र रिरिष्ट िबद्रांनी प्र्र थ्िन्र किी कर्रिी हे रिकित होत्र. आपि 

आपल््र चचथि मध्े करतो त््रप्रम्रिे तो त््रांच््र कडून अषिरिः प्र्र थ्िन्र करून घेत नवहत्र. हे 

िबद केिळ प्रठ्रांतर करण््रस्रठी स्मतृी िचने नवहेत तर प्र्र थ्िन्र किी कर्रिी आरि पररि्रम 

कसे रमळि्रिेत ््रिरील सूचन्र परुस्तक्र आहेत.

“तझेु र्रज् ्ेिो, तझुी इच्छ्र जिी स्िग्रथित तिी परृिीिरही पूिथि होिो,” ही प्र्र थ्िन्र किी 

कर्रिी ््ररिर्ीची एक सूचन्र आहे. आपि प्र्र थ्िन्र कर्र्ची आहे, स्िग्रथितील दिे्रची इच्छ्र 

परृिीच््र षेित्र्रत आरि आपल््र परररस््तीत आिून. मग तमुचे उत्तर क्र् आहे? दिे जे 

महितो ते तमुचे आहे ््रिर रिश्व्रस ठेि्र आरि स्िग्रथिच््र र्रज््रत तमुच््र अरधक्रर्रच्र ि्रपर 

करून स्िग्रथिल्र परृिीच््र षेित्र्रत आि्र आरि तमुह्रल्र ज््रची गरज आहे आरि तमुच््र 

सभोित्रलच््र लोक्रांच््र गरज्र पूिथि कर्र.

महिून षििभर ््रां््र आरि ््रिर रिच्रर कर्र. तमुची प्र्र थ्िन्र पररि्रमक्ररक आहे आरि 

सांपूिथि स्िगथि रतच््र प्रठीिी आहे हे जर तमुह्रल्र कोितीही िांक्र मन्रत न ठेित्र समजत 

असेल, तर तमुही प्र्र थ्िन्र करत्र तेवह्र तमुच्र आतमरिश्व्रस ि्रढेल क्र? हो्!!! स्िग्रथितील 

न्रगररक महिून तमुचे क्र्दिेीर अरधक्रर नेमके क्र् आहेत हे ज्रिून घेतल््रने, तमुह्रल्र 

आधीच क्र् मतुिपिे रदले गेले आहे हे ज्रिून घेिे आरि प्र्रप् करण््रची प्ररक््र समजून 
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घेिे आरि त््र क्र्द््रांच्र ल्रभ घेत, तमुही जगण््रच््र सांपूिथि निीन म्रग्रथिने च्रलू िकत्र- 

र्रजम्रग्रथििरून च्रलू िकत्र. घ्र्रून क्र् होि्रर? अरनरश्चत र्रहून क्र् होईल? ते ज््रन 

तमुच््र भरिष््र्द्दल आतमरिश्व्रस आरि ि्रदळ्रच््र िेळी आतमरिश्व्रस कस्र रनम्रथिि 

करले? जेवह्र आमही हे िोध्र्ल्र सरुुि्रत केली तेवह्र डे्नड्र आरि म्रझ््रिर र्रज््रच्र ह्र 

प्रभ्रि होत्र. आमही जे प्ररहले ते प्रहून आमही अनेकद्र ्कक झ्रलो. न्रही, मल्र ते पनुह्र 

स्रांगू द््र. आमही सतत आश्च थ्िचरकत आरि रिरस्मत होत गेलो! त््रहीपेषि्र, दिे्रने चचथिल्र 

परृिीच््र षेित्र्रत आरि त््र सरक्ररच््र ितीने क्र थ्ि करण््रस्रठी रदलेल्र अरधक्रर प्रहून 

आमही आश्च थ्िचरकत झ्रलो.

कारण जरिसत ्ेशूमधील िीवनाच्ा आतम्ाचा िो जन्म, त्ाने तुला पाप व 

मरण हांच्ा जन्मापासून मुक्त केले आहे.
— रोमक्रर्रांस पत्र 8:2

आपल््रल्र “प्रप आरि मतृ्ूच््र रन्म्रतून” मतुि करण््रत आले आहे आरि आपल््रल्र 

र्रज् दणे््रत आले आहे आरि “जीिन्रच््र आतम््रच््र रन्म्रत” प्रिेि रमळ्रल्र आहे 

ह्र िोध ल्रगिे आमह्रल्र भ्रिन्ररििि करि्रर े होते. आरि आमह्रल्र त््रहूनही अरधक 

भ्रिन्ररििि करि्रर ेमहिजे, तो क्र्द्र आपच््र जीिन्रत र्रज््रचे नीरतमत्ि रनम्रथिि करतो 

हे प्रहिे होते.

दिे्रच््र र्रज््रने मल्र ि्ररीररकदृष््ट््र, तसेच भ्रिन्रतमक दृष््ट््र एक्र निीन आिेने 

्र ेहोण््रची आरि अटँीरडपे्रससप्रसून मतुि होण््रचे स्रमर थ्ि रदले. मल्र गरर्ी आरि त््र 

1800 च््र दिक्रतील मोडकळीस आलेल््र फ्रमथिह्रउस चे $300 दरमह्र भ्रडे दणे््रस्रठी 

कर्रव््र ल्रगि्रऱ््र सांघर्रथितून ््रहेर क्रढले आरि सुांदर अि्र 59 एकर जरमनीिर 7,700 

स्किेअर फुट चे घर ््रांधण््रस आरि ते दखेील कजथि््रज्ररी न होत्र, अगदी पूिथि रककम 

भरून ््रांधण््रस मदत केली. म्रझ््र पतनील्रही मी आत्र आिखीिच ज्रस्त आिडू ल्रगलो! 

दररोज क्रहीतरी र्घ्रड न होि्रऱ््र अगदी उत्तम प्रतीच््र क्रर मधून प्रि्रस करिे आमच््र 

स्रठी अमूल् होते. सिु्रत्रथि प्रस्रर्रस्रठी िेकडो हज्ररो डॉलसथि दणे््रस सषिम असिे ह्र क्रही 
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िर्रांपूिवी आमच््र स्रठी अगदीच अिक् रिच्रर होत्र. जीिन, र्रज््रच्र प्रक्रि, अांध्रर्रल्र 

रगळून ट्रकत होत्र; आरि दिे्रने उतपरत्तच््र पसु्तक्रत महटल््रप्रम्रिे त््रने आपल््र पूिथि 

रनरमथितीकडे प्ररहले, आरि महटले “ते च्रांगले आहे!” तसेच मी सदु्ध्र आश्च थ्िचरकत होऊन 

स्तबध झ्रलो आरि महि्रलो, “हे च्रांगले आहे, खरोखर खूप च्रांगले आहे.”

डे्नड्र आरि मी इतके उतस्रही होतो करी दिे्रच््र र्रज््र्द्दल जो कोिी ऐकण््रस 

त््रर असेल त््र प्रत्ेक्रल्र आमही त््रच््र र्रज््र्द्दल आरि आमच््र जीिन्रत दिे्रच््र 

र्रज््रमळेु क्र् घडले ते स्रांगत असू. आमच््र चचथिमधील लोक्रांन्र ते पटत होते आरि 

त््रांच््र जीिन्रत दखेील आमच््रस्ररखेच पररि्रम रदसून ्ेत होते आरि त््र लोक्रांपैकरी 

एक महिजे आमची स्ितःची 12 िर्रांची मलुगी होती. रतने दिे्रल्र खूप क्रही करत्रांन्र प्ररहले 

होते आरि र्रज््रचे अतलुनी् रन्म आमच््र जीिन्रत क्र थ्ि करत असल््रचे रतने िेळोिेळी 

प्ररहले होते. मल्र म्ररहत होते करी ती ह््र रन्म्रांचे रनरीषिि करत होती आरि त््र प्रसून 

रिकत होती, परांत ुएक्र घटनेने मल्र स्पष्टपिे रदसून आले करी ती खरोखर रकती प्रम्रि्रत 

रिकत आहे.

एके रदििी मी र्रत्री रतल्र गडु न्रईट महि्र्ल्र रतच््र ्ेडरूममध्े गेलो आरि मल्र 

त््र रठक्रिी क्रहीतरी िेगळेच असल््रचे ज्रििले. रतच््र रभांतीिर पोमेररेन्न कुत्््रचे 

रचत्र होते. कोित््रही आई िरडल्रांन्र आत्र हे कळून चकुले आहे रक, असे रचत्र आपल््र 

लेकर्रांच््र ्ेडरूम मध्े रदसले रक हे रनरश्चत रचनह आहे करी त््रांच््र कडे कुत्््रची म्रगिी 

केली ज्रि्रर आहे. मल्र घर्रमध्े र्रहि्रर आिखी एक कुत्र्र नको होत्र, महिून मी ह््र 

रचनह्रकडे दलुथिषि करण््रच्र रनिथि् घेतल्र. कस्टथिनची ्हीि पॉलीकडे आधीच एक इनडोअर 

कुत्र्र होत्र आरि तो कुत्र्र रतच््रच ्ेडरूम मध्े र्रहत होत्र, त््रमळेु पॉलीच्र कुत्र्र, पॉली 

आरि कस्टथिनसो्त नेहमीच होत्र.

मी कस्टथिनल्र हळूि्ररपिे महि्रलो करी म्रल्र रतचे रचत्र फ्रर आिडले पि अत मल्र 

घर्रत आिखी एक कुत्र्र खरचे नको आहे. मी रतल्र महि्रलो रक जर रतल्र कुत्र्र प्रळ्र्च्र 

असेल तर रतने रतच््र ् रहिीच््र डचिांडल्र स्ितःच्र कुत्र्र समजून त््रच््र सो्त खेळण््रत 

ज्रस्त िेळ घ्रलि्रि्र. त््र र्रत्री कस्टथिन क्रहीच ्ोलली न्रही, रतने ि्रांतपिे मी जे ्ोललो 
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ते केिळ म्रन् केले. मल्र ि्रटले करी आत्र हे प्रकरि सांपले आहे, परांत ुनांतर अनेक िेळ्र 

पोमेररेन्च्र मदु्द्र सांभ्ररि्रमध्े पढेु ् ेतच र्ररहल्र. ती कधी तरी मधेच महि्र्ची “पोमेररेन्न 

असिे च्रांगले न्रही क्र?” रकां ि्र “ते खूप केस्रळ आरि चपळ असत्रत.” आरि मग, कस्टथिन 

ऑनल्रईन क्रही फोटो ्घ्र्ची आरि हळूच त््र पैकरी एख्रद्र फोटो मल्र दखेील द्रखित 

असे. तरेंवह्र मी रतल्र सहजपिे महि्र्चो, “न्रही.” ह््र घर्रत मी अरधक्ररी आहे आरि आमही 

घर्रत दसुर्र कुत्र्र ठेिि्रर न्रही.

मल्र ि्रटले करी कुत्््र रिर्ीचे प्रकरि आत्र पूिथिपिे सांपले आहे, परांत ुएके रदििी 

आमही चचथिमधून घरी आलो तेवह्र, कस्टथिन मोठ्््र आतमरिश्व्रस्रने म्रझ््रकडे आली रतच््र 

चेहऱ््रिर आनांद होत्र ती महि्रली, “डॅड, आज मल्र रिश्व्रस्रने एक पोमेररेन्न रपललू 

रमळ्रले आहे. तमुही रिश्व्रस्र्द्दल जे रिकरित्र अगदी त््र प्रम्रिे.” मी रतल्र आिखी एक 

कुत्र्र न ठेिण््र ्द्दल मी पूिवी जे ्ोललो होतो त््रची पनुह्र आठिि करून रदली. रतच््र 

चेहऱ््रिरचे हसू आरि आनांद न घ्रलित्र ती महि्रली, “पि डॅड, आई महिते करी दिे तर 

र्रज्रचे दखेील हृद् ्दलू िकतो.” ती जे हे ्ोलली ते ्ांडखोरपि्रचे नवहते. ती फति 

प्र्र थ्िनेमध्े रतच््र आईिी सहमत झ्रली होती आरि त््र प्रम्रिे त््रांनी प्र्र थ्िन्र केली करी दिे 

म्रझे हृद् ्दलेल. मल्र आत्र कळले करी रतची आई आरि ती ह््र ्द्दल ्ोलल््र होत््र 

आरि रतच््र आईने रतल्र प्रोतस्ररहत करून स्रांरगतले होते करी दिे खरोखरच म्रझ्र रिच्रर 

्दलू िकतो.

त््र प्रोतस्रहन्रच््र आध्रर्रिर, रतने त््र रदििी सक्रळी चचथिमध्े आपल्र रिश्व्रस मतुि 

केल्र होत्र, त््र स्रठी पेरिी केली आरि क्ूल केले करी रतल्र रिश्व्रस्रने तो कुत्र्र रमळ्रल्र 

आहे. मी खां्ीरपिे रतल्र म्रझ््र पे्रम्रची ख्रत्री रदली आरि मी कुत्््र ्द्दल पूिवी जे महटले 

होते ते रतल्र ्ज्रिून स्रांरगतले, “आपल््र घर्रत दसुर्र कुत्र्र ्ेि्रर न्रही.” मी रतल्र महि्रलो 

करी मल्र ह््र ्द्दल ि्रईट ि्रटते पि तसे होि्रर न्रही. मी जे हे ्ोललो त््र ्द्दल ती अगदी 

रनरश्चनत होती; ती हसत रनघून गेली. पनुह्र एकद्र, मल्र ि्रटले करी आत्र तर ह्र मदु्द्र िेिटी 

पूिथिपिे सांपषु्ट्रत आल्र आहे.
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पि समु्रर ेएक मरहन््रनांतर, मल्र रमरसरसपीमधील एक्र ्छोट्््र चचथिमध्े रिषिि दणे््र 

स्रठी आमांरत्रत करण््रत आले. हे एक्र लह्रनश््र ग्रि्रतील ्छोटेसे चचथि होते आरि ह््र चचथि 

च््र चहू््रजूल्र अनेक रकलोमीटर प ा्ंत मोकळे मैद्रन होते. परहल््र र्रत्रीचे रिषिि सांपल््र 

नांतर, प्रळक स्रहे् म्रझ््रकडे आले आरि महि्रले करी सेिेदरम््रन प्रभ ु त््रांच््र सो्त 

्ोलल्र आहे. ते महि्रले, “मल्र म्ररहत न्रही रक तमुह्रल्र हे ठ्रऊक आहे रकां ि्र न्रही परांत ुमी 

पॉमेरर्न कुत्््रांच्र व्िस्र् दखेील करतो, आरि दिे्रने मल्र स्रांरगतले आहे रक म्रझ््रकडे 

जे सह्र मरहन््रांचे रपललू आहेत त््र पैकरी एक तमुह्रल्र द््रिेत, क्ररि आत्र त््रांच््र 

ि््रप्रम्रिे त््रांन्र कुि्रच््र तरी घरी प्रठििे आिश्क आहे.” मी आि्रक होऊन त््रांच््र 

कडे प्रहतच र्ररहलो. मी अजूनही ते कुते्र घेण््रस्रठी त््रर नवहतो, महिून मी महि्रलो, “मी 

ह््र ्द्दल तमुह्रल्र नांतर स्रांगतो.” हे प्रळक स्रहे् कोित््र प्रक्ररचे कुते्र प्रळत्रत ह््र ्द्दल 

मल्र क्रहीही कलपन्र नवहती, आरि कस्टथिनल्र कुत्््रचे रपललू हिे आहे ््र्द्दल मी त््रांन्र 

पूिवी रकां ि्र आत्र ह््र सभेच््र िेळी क्रही एक ्ोललो नवहतो.

िेिटी म्रझे ह्रद् तटूुन गेले आरि क्र् घडले ते मी ड्रेंड्रल्र स्रांरगतले आरि रतल्र 

मी हे दखेील महि्रलो रक मल्र हे कुते्र अरज््रत घरी घेऊन ज्र्चे न्रही. रतने म्रझ््रकडे 

प्ररहले आरि महि्रली, “तमुही आपल््र मलुीच्र रिश्व्रस न्रक्ररि्रर आह्रत क्र?” डे्नड्रल्र 

दखेील खरांच घर्रत दसुर्र कुत्र्र नको होत्र, पि दसुऱ््र कुत्््रमळेु घर्रत होि्रऱ््र कोित््रही 

गैरसो्ी कडे प्रहत्र रतल्र कस्टथिन िरील रतचे पे्रम ज्रस्त महतिपूिथि ि्रटले. आरि आत्र 

कस्टथिनच््र रिश्व्रस्रमळेु दिे्रने कुत्र्र रदल्र होत्र, तर आमही रतल्र तो दिेे कसे न्रक्ररू 

िकतो? महिून मी प्रस्टर ल्र स्रांरगतले करी मी तो कुत्र्र घेईन.

आमही कस्टथिनल्र क्रहीच स्रांरगतले न्रही पि रतच््र ्रहिील्र स्रांरगतले करी ती जरेंवह्र 

एअरपोटथि  िर आमह्रल्र घ््र्ल्र ्ेईल तरेंवह्र कस्टथिन ल्र सदु्ध्र नककरी सो्त घेऊन ््रिे. 

कस्टथिन रिम्रनतळ्रिर आली आरि आमही रतल्र भेटलो तरेंवह्र कुत्््रस्रठी आमही रिकत 

घेतलेली ्छोटी टॅ्वहल केस रतल्र रदली. जेवह्र कस्टथिनने लह्रन पोमेररेन्नल्र प्ररहले तेवह्र 

रतल्र अशू् अन्रिर झ्रले. भोित्रलचां सिथि ि्रत्रिरि ््रां्लां. आजू््रजूची प्रत्ेक व्तिरी 

््रां्ून त््रांच््रसमोरील हे दृश् प्रहत होती. क्रही िेळ्रतच आमच््रभोिती गदवी जमली होती 
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क्ररि कस्टथिन त््र लह्रन रपलल्रल्र धरून रडत होती. डे्नड्र सि्रांन्र स्रांगत होती करी ह्र कुत्र्र 

आमह्रल्र कस्र रमळ्रल्र आरि कस्टथिनने त््र कुत्््रस्रठी दिे्रिर कस्र रिश्व्रस ठेिल्र होत्र.

त््र िेळेस मल्र समजले करी जर तमुही तमुच््र ह्रत्रत रपललू धरले तर तमुही 

रिम्रनतळ्रिर दखेील सांजीिन्रची सभ्र करू िकत्र. सिथि लोक्रांन्र त््र रपलल्रल्र प्रह्र्चे 

होते आरि रिम्रनतळ्रिर आमच््र भोती जम्र झ्रलेले सिथि लोक कस्टथिन सो्त रडत होते, 

अगदी TSA अरधक्ररी दखेील रडत होते. ््र िेळी, मल्र ि्रटले रक मी एक भ््रनक िरडल 

आहे. जेवह्र मी परहले रक त््र रपलल्रमळेु म्रझ््र मलुील्र रकती आनांद रमळ्रल्र आहे आरि 

रतच््र रिश्व्रस्रमळेु दिे तो कुत्र्र रतच््र जीिन्रत कस्र घेऊन आल्र आहे हे प्ररहले तेवह्र मल्र 

ि्रटले करी मी रतच््रस्रठी इतकरी मौल्ि्रन असलेल््र गोष्टीच््र रिरोध्रत मी क्र होतो? रतने 

त््रचे न्रि िेकसरप्र ठेिले, तो फ्ररच मोहक होत्र. तो आमच््र कुटुां््रच्र फ्रर महतिपूिथि 

भ्रग ् नल्र. तो जरी स्ितः आपल््र इच्ेछप्रम्रिे स्ितांत्र र्रहू िकि्रर लह्रन कुत्र्र होत्र, तरीही 

तो र्रत्रांरदिस कस्टथिनच््र म्रगे, ती रज्े रज्े ज्रईल त््र प्रत्ेक रठक्रिी ज्रऊ ल्रगल्र.

जरी ही एक हृद्स्पिवी क््र असली तरी, मल्र एक प्रश्न रिच्ररण््रची गरज आहे ज््रचे 

उत्तर दिेे आिश्क आहे आरि ह्रच खरोखरच ््र पसु्तक्रच्र उदे्दि आहे. तो कुत्र्र कस्र 

प्र्रप् झ्रल्र? ््रआधी मल्र कुिीही कधीच कुत्र्र दऊे केल्र नवहत्र. आरि ज््र कुत्््रस्रठी 

म्रझ््र मलुीने आपल्र रिश्व्रस मतुि केल्र होत्र तोच तो कुत्र्र होत्र हे कसे िक् झ्रले? 

हे अनपेरषितपिे झ्रले होते क्र? न्रही, अरज््रत न्रही. म्रझ््र कौटुांर्क जीिन्रत रनम्रथिि 

होि्रऱ््र र्रज््रच्र आरि त््रिर रन्मन करि्रऱ््र क्र्द््रांच्र तो ्ेट पररि्रम होत्र. 

रिश्व्रस ठेिि्रऱ््र आरि परृिीच््र षेित्र्रत र्रज््रच्र अरधक्रर मतुि करि्रऱ््र प्रत्ेक्रस्रठी 

जे प्रत्ेक िेळी घडेल तसेच ते आमच््र कुटुां््र स्रठी दखेील झ्रले. दिे्रच््र र्रज््रने त््र 

कुत्््रल्र उतपनन केले हे आपि म्रन् करू िकतो. पि ते कसे केले? असे कोिते क्र्द े

होते जे क्र््रथिरनित झ्रले ज््रमळेु हे सिथि अरस्तति्रत आले? आि्र आहे करी, ््र पसु्तक्रतून 

आपल््रल्र क्रही स्पष्ट उत्तर े रमळतील जी आपल््रल्र दिे्रच््र र्रज््रच्र आनांद कस्र 

घ््रि्र हे ज्रिून घेण््रस मदत करतील. िेिटी, तमुही त््र र्रज््रचे क्र्दिेीर अरधक्रर 

आरि फ्र्द ेप्र्रप् करू िकि्रर ेन्रगररक आह्रत! पि प्र्म मी तमुह्रल्र आमच््र कौटुांर्क 

जीिन्रतील र्रज््रचे आिखी एक उद्रहरि दऊे इरच्छतो.



अध्याय 4
विशतालकताय मतासता

ड्रेंड्र आरि मी दिे्रच््र र्रज््र्द्दल आरि परृिीच््र षेित्र्रत आपल््रकडे असलेल््र 

अरधक्रर्ररिर्ी रिकलो, तेवह्र आमह्रल्र ््र िस्तरुस््तीची अरधक्ररधक ज्रिीि होत गेली 

करी आपि कसे जग्र्चे हे आपि स्ितःच रनरश्चत करत असतो. दिे्रच््र र्रज््रने आमच््र 

जीिन्रच््र प्रत्ेक षेित्र्रिर प्रभ्रि प्रडल्र, परांत ु त््रस्रठी आमह्रल्र आमच््र जीिन्रत 

आिश्क असलेल््र रकां ि्र हव््र असलेल््र तरतूद मतुि करिे आिश्क होते. हे आपल््र 

आपि घडले असे न्रही. आमच््र मलुीच््र लह्रन कुत्््रप्रम्रिे, र्रज््रच््र अरधपत््रख्रली 

आिण््रस्रठी कोितीही ््र् लह्रन रकां ि्र कमी महतिपूिथि न्रही. जेवह्र आमह्रल्र हे समजले 

तेवह्र आमच््रस्रठी अिक् रकां ि्र िक्तेच््र ् ्रहेर असे क्रहीही नवहते. म्रझ््र आ्षु््रतील 

अरधकतर क्रळ्रत, मल्र हे खरोखरच समजले नवहते करी दिे्रने आपल््रल्र र्रज् रदले 

आहे, त््रचे सांपूिथि र्रज् आनांद घेण््रस्रठी रदले आहे. त््रमळेु आमच््र जीिन्रतील प्रत्ेक 

षेित्र्रिर, अगदी लह्रन-लह्रन ््र्ी ज््र फ्रर ज्रस्त आिश्क न्रहीत त््रांिरही र्रज््रच्र 

प्रभ्रि प्रहिे आनांदद्र्क होते. ््रचे उद्रहरि पढुील क्ेद््रर ेस्पष्ट करण््रच्र प्र्तन करत 

आहे. मी ््रल्र रिि्रलक्र् म्रस्््रची क््र असे महटले आहे.

आमचे कुटुां् अल्रस्क्रमध्े सटु्ीिर असत्रन्र हे घडले. आमही त््र रठक्रिी सटु्ी स्रठी 

गेलो होतो हे म्रझ््रस्रठी एक स्िपनच होतां. आमही रिम्रन्रने अकँरजेमध्े उतरलो आरि 

तीन आठिड्््रांस्रठी एक RV भ्रड्््रने घेतली आरि परश्चम रकन्ररपट्ीच््र ् र्रचश््र भ्रग्रत 

रफरलो. ह्र भ्रग अगदीच सुांदर होत्र! एके रदििी आमही केन्रई द्ीपकलप्रत रफरत असत्रन्र, 

एक्र च्रटथिर ्ोटी््रहेर रकॅिर एक मोठ्र म्रस्र लटकलेल्र आमह्रल्र रदसल्र. ्हुतेक च्रटथिर 
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्ोटी नकुत््रच आल््र होत््र; आरि ्ांदर्रच््र िरच््र आरि ख्रलच््र भ्रग्रत, असे मोठे 

म्रसे आढळून ्ेत होते. असे ि्रटत होते रक ते म्रसे धडपडत पढेु ज्रण््रच्र प्र्तन करत 

होते. मी ््रपूिवी कधीही हरल्ट म्रसे प्ररहले नवहते आरि ते कसे असत्रत रकां ि्र असे म्रसे 

असत्रत हे दखेील मल्र म्ररहत नवहते, परांत ुते म्रसे फ्ररच मोठे होते. आमह्रल्र हे प्रहून 

आश्च थ्ि ि्रटले रक प्रत्ेक च्रटथिर कां पनी त््र रदििी हरल्ट म्रसे पकडण््रची ज्ररहर्रत करत 

होते. अच्रनक, म्रझी पतनी म्रझ््रकडे िळली आरि महि्रली, “मल्र दखेील एक हरल्ट 

पकड्र्च्र आहे आरि मल्र त््र कॅपटनसो्त तो पकड्र्च्र आहे.” रतने हरल्ट रफरिांग 

च्रटथिरची ज्ररहर्रत करि्रऱ््र रचनह्रकडे इि्रर्र करुन महटले, आरि त््र च्रटथिर िर म्रि्रांचे 

ररिश्चन रचनह होते.

ते ऐकून तर सि्रथित आधी तर मल्र धकक्रच ्सल्र! “तलु्र हरल्ट पकड्र्चे आहे?” 

रतने ््रपूिवी कधीच म्रसेम्ररीची इच्छ्र व्ति केली नवहती. पि रतने हट् केल्र महिून आमही 

त््र ऑरफसमध्े गेलो. ऑरफसचे कमथिच्ररी दसुऱ््र ग्र्रहक्र सो्त व्स्त होते, महिून आमही 

्लेुरटन ्ोडथििर लोक्रांनी रलरहलेल््र रटपपिी ि्रचून िेळ घ्रलरिण््रच्र प्र्तन करत होतो. 

आमह्रल्र एक रचनह रदसले जे सध््र सरुु असलेल््र हरल्ट ड्वी्द्दल होते, परांत ुत््र मध्े 

ह्र दखेील सांकेत होत्र रक ही ड्वी लिकरच ्ांद होि्रर आहे. ते क्र् आहे हे आमह्रल्र 

स्ितःल्र म्ररहत नवहते, आरि िक्त्र आहे रक तमुह्रल्र दखेील त््र ्द्दल म्ररहती नसि्रर, 

महिून मी तमुह्रल्र स्पष्ट करुन स्रांगतो रक ते क्र् आहे. हरल्ट ड्वी ही सिथि च्रटथिर कॅपटन 

मध्े मरहन्रभर्रत सि्रथित मोठी हरल्ट पकडण््रची स्पध्रथि असते आरि आजत्रग्र्त आहे. 

रिजेत््रल्र एक्र रकमेच्र चेक रमळत असे आरि पेपरमध्े त््रचे रचत्र ्छ्रपल््र ज्रत असे. 

डे्नड्र आरि मी ड्वीत प्रिेि करण््र्द्दल एकमेक्रांिी ्ोललो क्ररि न्रहीतरी आमही त््र 

रठक्रिी रफर्र्ल्र आलो होतो. ड्वी मध्े प्रिेि िलुक फ्रर ्ोडी रककम होती; आरि त््र 

नांतर जो पढुील ितृ्त्रांत मी स्रांगि्रर आहे तो घडल्र.

ड्रेंड्र, म्रझी रप्र्, अरति् न्रजूक पतनी म्रझ््रकडे िळून महि्रली करी रतने रनश्च् केल्र 

आहे करी त््र ड्वी मध्े भ्रग घेऊन ती रजांक्र्चीच आहे महिजे मग ह््र कॅपटन च्र व्िस्र् 

इतर कॅपटन पेषि्र अरधक न्रि्रजल््र ज्रईल आरि ि्रढू ल्रगेल, क्ररि तो ररिश्चन आहे आरि 
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त््र मळेु दिे्रल्र गौरि रमळेल. महिून जेवह्र डेस्किर स्रइन अप करण््रची आमची प्रळी 

आली, तेवह्र ड्रेंड्रने धै््रथिने घोररत केले करी ती हॅरल्ट ड्वी रजांकि्रर आहे जेिेकरून दिे्रल्र 

गौरि रमळेल आरि त््र कॅपटनच््र व्िस्र््रल्र अरधक म्रन्त्र रमळेल क्ररि तो ररिस्ती 

आहे. त््रल्र क्र् ि्रटले असेल ््रची आपि कलपन्र करू िकत्र. आपल््रल्र म्ररहत आहे 

रक, सि्रांन्रच हरल्ट ड्वी रजांक्र्ल्र आिडते; आरि मल्र ख्रत्री आहे करी त््रने हे अनेक 

प थ्िटक्रांकडून ऐकले असेल रक मी ही ड्वी रजांकि्ररच आहे, आरि सि्रांनीच जरी असे महटले 

नसेल तर त््रच््र कडे ्ेि्रऱ््र क्रही प थ्िटक्रांनी तर नककरीच असे महटले असेल. पि, मल्र 

ख्रत्री आहे करी त््रपैकरी कुिीही असे महटले नसेल रक आमही ही ड्वी दिे्रचे गौरि वह्रिे 

महिून रजांकि्रर आहोत.

ड्वी्द्दल ड्रेंड्रने जी रटपपिी केली त््र्द्दल तो ज्रस्त क्रही ्ोलल्र न्रही. आमही ््रहेर 

ज्रऊन म्रसेम्ररील्र सरुुि्रत केली, आमही हरल्ट पकडू ल्रगलो आरि डे्नड्र कॅपटनल्र, जो 

म्रलक दखेील होत्र, रिच्ररत र्ररहली रक ड्वी रजांकण््रस्रठी हरल्ट रकती मोठ्र अस्रि्र. 

आरि तो फति एिढेच महि्र्च्र करी रतने नकुतेच जो हली्ट पकडल्र आहे त््र पेषि्र तो 

मोठ्र असिे आिश्क आहे, त््रमळेु प्रत्ेक िेळी म्रस्र पकडल््र नांतर ती ह्र प्रश्न रिच्रर्रत 

र्ररहली. महिून जेवह्र रतने 40-प्रऊां डच्र म्रस्र पकडल्र तेवह्र तो महि्रल्र करी तो रजांकण््र 

स्रठी परुसे्र मोठ्र न्रही. जेवह्र रतने 70-प्रऊां डच्र म्रस्र पकडल्र तेवह्र तो दखेील स्पध्रथि 

रजांकण््र स्रठी परुसे्र मोठ्र नवहत्र. हरल्ट ख्रण््रस्रठी रकती च्रांगले आरि चरिष्ट असत्रत 

हे सि्रांन्रच ठ्रऊक आहे, महिून आमही जे म्रसे पकडले होते ते घरी प्रठि्र्चे ठरिले होते. 

एक व्तिरी केिळ दोनच म्रसे ठेऊ िकत होत्र, ती रन्म्रप्रम्रिे म््रथिद्र होती, महिून आमही 

70-प्रउांड च्र म्रस्र ठेिल्र.

रदिस उलटून सांध््रक्रळ झ्रली आरि आत्र अांध्रर दखेील पडू ल्रगल्र होत्र. म्रझ्र 

मलुग्र टॉम, मलुगी पॉली, आरि मी, आमह्र सि्रांकडे म््रथिद ेप्रम्रिे दोन दोन म्रसे होते. म्रझी 

इतर दोन मलेु, एमी आरि रटमल्र एक्र परररदते सहभ्रगी वह्रि््रचे होते महिून ते लिकर 

घरी गेले त््रमळेु ते म्रसेम्ररीच््र रठक्रिी आमच््रसो्त नवहते. डे्नड्रकडे दखेील रतच्र 

70-प्रऊां डच्र म्रस्र होत्र, परांत ुआमच््रकडे जे म्रसे होते त््रपैकरी एकही ड्वी रजांकण््र 
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स्रठी ्ोग् नवहत्र. पि डे्नड्रल्र अजूनही आतमरिश्व्रस होत्र करी ती सि्रथित मोठ्र म्रस्र 

नककरीच पकडेल. सांध््रक्रळ होऊन प्रक्रि अांधकु होऊ ल्रगल्र तरेंवह्र, कॅपटनने आमह्र 

सि्रांन्र आमचे ख्रां् पनुह्र आत घ्रलण््रस स्रांरगतले क्ररि गोदीकडे ज्रण््रची िेळ झ्रली 

होती. कॅपटन आमह्र सि्रांन्र आमचे ख्रां् क्रढून आत ठेिण््रस आरि इतर सिथि स्रम्रन 

आत ठेिण््रस मदत करत होत्र परांत ुड्रेंड्रने त््रच््र ऑडथिरकडे दलुथिषि केले. रतने आिखी 

क्रही रमरनट्रांची रतल्र िेळ द््रिी महिून कॅपटन न्र आिजूथिन रिनांती केली क्ररि रतने पनुह्र 

घोररत केले करी ती हरल्ट ड्वी रजांकि्रर्र म्रस्र पकडि्रर आहे. कॅपटनने क्रही रमरनटे ि्रट 

प्ररहली आरि िेिटी तो ड्रेंड्र च््र रदिेने ज्रत असत्रांन्र महिू ल्रगल्र, “मल्र म्रफ कर्र, पि 

आपल््रल्र आत्र खरोखर परत गेलेच प्ररहजे.”

तो रतच््र ख्रा्ं ्रप ा्ंत पोहोचण््रपूिवीच अच्रनक परररस््रत ्दलली. स्रहरजकच ह्र 

एक मोठ्र म्रस्र होत्र क्ररि रॉड ि्रकल्र होत्र आरि रॉड च््र ि्रकण््र मधून आि्रज ्ेऊ 

ल्रगल्र होत्र. कॅपटनने म्रस्र रकती मोठ्र आहे हे ज्रिून घेण््रस्रठी ख्रा्ं  िर केल्र आरि 

म्रन् केले करी तो खरोखरच मोठ्र म्रस्र आहे पि तो महि्रल्र रक तो ि्रकथि  आहे. तो महि्रल्र 

करी तो म्रस्््रच्र रखच्रि कस्र आहे ह््रिरूनच तो स्रांगू िकतो रक तो म्रस्र कोित्र आहे. 

ड्रेंड्रल्र तो म्रस्र िर ओढून क्रढ्र्ल्र ्र्रच िेळ ल्रगल्र. 300 फूट ख्रली असलेल््र त््र 

म्रि्रल्र तळ्रप्रसून िर क्रढण््रस्रठी रतची सिथि ितिरी पि्रल्र ल्रगली. म्रस्र ् ्रहेर आल््रिर, 

सि्रांनीच प्ररहले करी तो खरोखरच खूप मोठ्र हरल्ट होत्र, तो ड्रेंड्रपेषि्र ही मोठ्र होत्र.

म्रस्र ्ोटीिर खेचण््रच्र प्र्तन सरुु होत्र, त््रिेळी कॅपटन महि्रल्र ह्र म्रस्र तर खूपच 

मोठ्र आहे त््रमळेु त््रल्र स्रध्ररिपिे खेचून न्रिेत रजिांत ओढून घेिे िक् होि्रर न्रही, 

असे करत्रांन्र तो सटुण््रस्रठी धडपड करि्रर; आरि तो इतक्र मोठ्र असल््रमळेु एख्रद््र 

व्तिरील्र इज्र होऊ िकते रकां ि्र ्ोटील्र नकुस्रन होऊ िकते. त््रच््रकडे एक ख्रस ्ांत्र 

होते जे अि्र मोठ्््र म्रस्््रांस्रठी रडझ्रइन केलेले होते. ् ्र प्रॉडिर एक ्छोट्रस्र स्फोटक र्ांदू 

होत्र जो म्रि्रच््र डोक््रिर द्र्ल््रिर त््रच्र रिस्फोट होऊन म्रस्र मरत असे. कॅपटनने 

त््र मोठ्््र म्रि्रच््र डोक््रिर प्रॉड ठेऊन द्र्ल्र रिस्फोटक ््रहेर आले, परांत ुत््रच षििी 

म्रस्र जोर्रत ह्रलल््र मळेु नेम चकुल्र.
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त््र आि्रज्रने म्रस्र त््रच््र सिथि त्रकदीने पनुह्र तळ्रिी गेल्र. रॉड 300 फूट ख्रली 

ि्रकल्र आरि त््र मधून ि्रकण््रच्र आि्रज आल्र. आमह्रल्र भीती ि्रटत होती करी आत्र 

रॉड म्रि्रल्र धरून ठेिि्रर न्रही रकां ि्र म्रस्र इतक््र िेग्रने तळ्रिी गेल््र मळेु रॉड चे हुक 

रनसटून ज्रईल आरि म्रस्र ह्रती ल्रगि्रर न्रही. त््रमळेु ड्रेंड्रल्र तो मोठ्र म्रस्र पनुह्र िर 

खेच्रि्र ल्रगल्र. रतने त््र म्रि्रल्र एकद्र फ्रर मेहनत करून िर क्रढले होते महिून ती आत्र 

पनुह्र त््रल्र ््रहेर क्रढण््र स्रठी आतरु होती; महिून मी म्रझे ह्रत रतच््रभोिती ठेिले, 

रतच््र्रो्र रीलिर म्रझ्र ह्रत ठेिल्र आरि आमही दोघ्रांनी हळू हळू त््र म्रि्रल्र पनुह्र 

पषृ्भ्रग्रिर घेऊन आलो. ््रिेळी कॅपटनने दखेील त््र म्रस्््रल्र ्ोटीत व्िरस््त घेतले, 

आरि आमही सिथिजि त््रच्र आक्रर प्रहून आश्च थ्िचरकत झ्रलो.

आमही त््र रिि्रल हरल्ट म्रस्््रल्र िहर्रच््र चौक्रत नेले त््र रठक्रिी त््रचे िजन 

करण््रइतक्र मोठ्र िजनक्रट्र होत्र. ््र म्रि्रचे िजन 123 पौंड होते आरि ते डे्नड्रपेषि्र 

ल्रां् होते. त््रचे िजन करि्रऱ््र म्रिस्रने स्रांरगतले करी, ह््र िरवीच्र स्पधषेतील ह्र सि्रथित 

मोठ्र म्रस्र होत्र; पि स्पधषेल्र अजून दोन आठिडे ््रकरी होते, त््रमळेु ह्र म्रस्र स्पध्रथि 

रजांकेल करी न्रही हे आमह्रल्र नककरी म्रहीत नवहते. पि आश्च थ्ि महिजे, एके रदििी ड्रेंड्रच््र 

न्रि्रच्र चेक आल्र आरि पेपरमध्े रतच््र रचत्र्रसह ितथिम्रनपत्र्रतील लेख्रची प्रत दखेील 

आमह्रल्र रमळ्रली. ते सिथि प्रहून आमही रोम्रांरचत झ्रलो.

दिे्रच््र र्रज््रने पनुह्र क्रम केले! आरि मल्र पनुह्र प्रश्न रिच्रर्र्च्र आहे, “रतने 

तो म्रस्र कस्र पकडल्र?” आमच््र िैि्ररहक जीिन्रत मी रतल्र फति दोनद्रच म्रसेम्ररी 

करत्रांन्र प्ररहले आहे आरि म्रसेम्ररी करने खर े तर रतची आिड दखेील नवहती. मल्र 

अजूनही ह्र रिच्रर करून आश्च थ्ि ि्रटते करी ती हरल्ट पकडण््र स्रठी त््रर किी झ्रली. 

पि तसे करण््र स्रठी रतच््र कडे रतची आपली क्ररिे होती; रतल्र त््र ड्वी रिजेत््र 

म्रस्््रल्र पकडि्रर ह््रची ख्रत्री होती! आरि रतने तसे केले. आमही अल्रस्क्रमध्े ते्ील 

कॅपटन सो्त ्ोलत असत्रांन्र, आमह्रल्र दिे्रच््र र्रज््र्द्दल आरि आमही तो म्रस्र कस्र 

पकडल्र ््र्द्दल त््रच््रिी िेअर करण््रची सांधी रमळ्रली. आमही पकडलेल्र म्रस्र जरी 

अजून अरधकृत रिजेत्र नसल्र तरी, त््र रदििी आमही कॅपटन सो्त आपले सांभ्ररि 
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सांपिून रनघ्रलो तरेंवह्र, त््र म्रस्््रने त््रचे लषि िेधून घेतले क्ररि तो म्रस्र होत्रच इतक्र 

मोठ्र. आरि अ््रथितच, िेिटी तोच म्रस्र रिजेत्र झ्रल्र.

तमुह्रल्र ि्रटेल करी आमची, रकां ि्र खऱ््र अ््रथिने ड्रेंड्रची, मोठ्््र म्रि्रची क््र इ्ेच 

सम्रप् झ्रली. मल्र म्ररहत आहे करी लोक महितील करी ती तो म्रस्र पकडण््रत भ्रग्ि्रन 

होती, पि दोन िेळ्र असे होिे िक् आहे क्र्? ठीक आहे तर मग, समु्रर ेप्रच िर्रांनांतर, 

डे्नड्र आरि मी आमच््र एक्र प्रद्ी रमत्र्रल्र अल्रस्क्रमध्े सॅलमन ची म्रसेम्ररी करण््रस्रठी 

आमांरत्रत केले होते. आमही म्रगील िेळेस सहकुटुां् RV सहलील्र गेलो होतो तेवह्रप्रसून 

आमही त््र रठक्रिी परत गेलो नवहतो आरि खरतेर तेवह्रप्रसूनच त््र रठक्रिी परत ज्रण््रचे 

रनरमत्त िोधण््रच्र प्र्तन करत होतो. आमही पनुह्र एक RV भ्रड्््रने घेतली आरि त््र िेळी 

सॉकरी (रनळ््र प्रठीच्र सॅमन म्रस्र) भरपूर प्रम्रि्रत असल््रने सॅमन ची म्रसेम्ररी करण््रची 

्ोजन्र आखली. आरि आमही सॅमन पकडत असत्रांन्र, आमची चच्रथि हरल्ट म्रसेम्ररी 

आरि ड्रेंड्र ने तो म्रस्र कस्र पकडल्र ह््र िर गेली. आमच््र रमत्र्रने ््रपूिवी कधीही हरल्ट 

म्रसेम्ररी केली नवहती, महिून आमही महि्रलो, “्रां, चल्र मग आपि त््र रठक्रिी ज्रऊ््र.” 

आमही ठरिले करी ज््र रठक्रिी ड्रेंड्र ने तो रिि्रल म्रस्र पकडल्र होत्र त््रच रठक्रिी आरि 

जर तो अजूनही व्िस्र््रत असेल तर त््रच कॅपटन कडे ज्र्चे.

तो कॅपटन ज््र रठक्रिी होत्र त््र रठक्रिी आमही गेलो तेवह्र तो आत्र रत्े नवहत्र 

असे आमह्रल्र रदसले आरि आमह्रल्र ि्रटले करी कद्ररचत आमह्रल्र दसुर्र कैपटन ि्रपर्रि्र 

ल्रगेल. परांत ुतसे करण््रआधी, आमही रिच्रर केल्र करी आपि त््रचे न्रि इांटरनेट िर िोधून 

प्रहण््रच्र प्र्तन कर्रि्र, क्ररि आमह्रल्र त््रच््र ्ोटीचे रकां ि्र कां पनीचे न्रि आठित 

नवहते. क्रही िोध घेतल््रनांतर, आमह्रल्र प्रच िर्रांपूिवीच््र ड्रेंड्रच््र म्रि्रच््र रचत्र्रसह 

ितथिम्रनपत्र्रतील लेख्रची प्रत स्रपडली. त््रत ्ोट आरि कां पनीच््र न्रि्रच्र उललेख होत्र, 

त््रमळेु आमही लगेच एक फोन कॉल केल्र, आरि सिथि क्रही एक्र षिि्रत व्िरस््त झ्रले. 

ती कां पनी खरांच अजूनही व्िस्र््रत होती परांत ुत््रांनी आपल्र व्िस्र् त््र रठक्रि्रिरून 

हलिून समु्रर ेप्रच मैल दूर पढेु सरुु केल्र होत्र.
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त््र कॅपटन चे ऑरफस ज््र रठक्रिी होते रत्े आमही पोहचलो, डेस्किरील ््रई, 

जी कॅपटन आरि म्रलक्रची पतनी होती, रतने िर प्ररहले आरि मोठ्््र आनांद्रने महि्रली, 

“हली्ट रिजेत्र!” मोठ्््र हरल्ट्द्दल आरि गेल््र प्रच िर्रांप्रसून क्र् च्रलले आहे 

््र्द्दल आमही क्रही रमरनटे ्ोलण््रत घ्रलरिली. हे आर थ्िक मांदीच््र क्रळ्रतील गोष्ट होती 

आरि व्िस्र् इतक्र च्रांगल्र होत नवहत्र. ती महि्रली करी लोक आत्र ज्रस्त प्रि्रस करत 

न्रहीत आरि म्रसेम्ररीिर पैसे खचथि करत न्रहीत, आरि त््रमळेु रतच्र निर्र रनर्रि झ्रल्र 

होत्र. आमही रतल्र दिे्रच््र र्रज््रची आठिि करून रदली आरि रतने स्रांरगतले करी रतच््र 

पतील्र दिे्रची सेि्र करण््रत मळुीच रस न्रही.

आमही ्ोटीिर चढलो तेवह्र त््रल्र दखेील ड्रेंड्र आरि तो मोठ्र म्रस्र आठिल्र. 

डे्नड्र त््रच््रकडे गेली आरि म्रसेम्ररी किी सरुु आहे रिच्ररले आरि त््रने स्रांरगतले करी 

ड्वीस्रठी रतने पकडलेल््र मोठ्््र म्रश््रांची म्रसेम्ररी ते आत्र करत न्रहीत पि लह्रन 

म्रसे पकडत आहेत. पि तो महि्रल्र करी ््र भ्रग्रत मोठे म्रसे र्रहत न्रहीत क्ररि ह्र भ्रग 

फ्रर उ्ळ आहे, त््रने पढेु स्रांरगतले करी ज््र रठक्रिी तो पूिवी म्रसेम्ररी करत होत्र, ज््र 

रठक्रिी ड्रेंड्र ने ड्वीच्र रिजेत्र म्रस्र पकडल्र होत्र ती ज्रग्र फ्रर खोल होती पि त््र 

रठक्रिी ज्रस्त प्रम्रि्रत ि्रकथि  म्रसे होते आरि त््रमळेुच त््रने आपल्र व्िस्र् आत्र 

ज््र रठक्रिी आहे रत्े हलिल्र होत्र. ि्रकथि  हे म्रश््रांन्र पकडण््र स्रठी ट्रकलेले आरमर 

तळ्रप ा्ंत पोहोचण््रआधीच रगळांकृत करत्रत आरि त््रमळेु म्रसे पकडण््रचे आरमर रिकत 

घेण््रस्रठी त््रल्र खूप पैसे खचथि कर्रिे ल्रगत होते आरि त््र मध्े खूप िेळ दखेील ि्र््र 

ज्रत होत्र.

महिून आमही त््रल्र रिच्ररले करी ््र निीन भ्रग्रत ते कोित््र आक्रर्रचे म्रसे पकडत 

आहेत, आरि त््रने स्रांरगतले करी त््रने एक्र मरहन््रत 20 ते 30 पौंड्रांपेषि्र मोठ्र म्रस्र प्ररहल्र 

न्रही. तेवह्र ड्रेंड्रने त््रच््रकडे ् रघतले आरि महि्रली, “ठीक आहे, मी आज एक मोठ्र म्रस्र 

पकडि्रर आहे, जो तमुही ्ऱ््रच क्रळ्रप्रसून प्ररहल्र न्रही, महिजे तमुह्रल्र कळेल करी 

दिे रिश्व्रसू आहे.” पि त््रने रतची चेष्ट्र केली. रदिसभर आमही कॅपटनने महटल््रप्रम्रिे 
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20-प्रऊां डचेच म्रसे पकडत होतो आरि ते प्रहून कॅपटन रदिसभर ड्रेंड्रल्र रतने जे महटले 

होते त््र “मोठ्््र म्रि्र” ्द्दल टोमिे म्ररत र्ररहल्र. म्रगील रट्पची ही पनुर्रितृ्ती होती.

रदिस सांपत आल्र तरेंवह्र, कॅपटनने आमह्रांल्र सिथि ख्रां् उखडून ट्रकण््रस स्रांरगतले 

आरि ह््रिेळेस दखेील ड्रेंड्रने त््रच््र ्ोलण््र कडे लषि रदले न्रही, रतने त््रल्र महटले करी 

रतल्र मोठ्र म्रस्र पकडण््रस्रठी फति एक रकां ि्र दोन रमरनटे ल्रगतील. कॅपटन एक रमरनट 

््रां्ल्र पि नांतर रतल्र महि्रल्र करी आत्र त््रल्र ज्र्चे आहे. त््रच षििी रतच्र रफरिांग रॉड 

ख्रली ि्रकल्र आरि खूप ल्रां्लचक गोष्ट स्रांगण््रपेषि्र एिढेच स्रांगेन रक, रतने 70-प्रऊां ड 

िजन्रच्र म्रस्र पकडल्र. ते प्रहून कॅपटनल्र पनुह्र आश्च थ्ि ि्रटले.

म्रसेम्ररी केल््रनांतर जेवह्र आमही एक्र रसे्टॉरांटमध्े गेलो तेवह्र आमही एक्र च्रटथिर 

कॅपटनिी ्ोललो तो रत्े जेिि करत होत्र. जेवह्र त््रने ऐकले करी ड्रेंड्रने 70-प्रउांडच म्रस्र 

पकडल्र आहे, तेवह्र त््रच्र रिश्व्रसच ्सल्र न्रही. तमुही कुठे म्रसेम्ररी करत होत्र; आत 

रकती दूर गेल्र होत्र? तो मोठ्र म्रस्र आमही कुठे पकडल्र हे त््रल्र ज्रिून घ््र्चे होते. 

आमही रसे्टॉरांटमधून ््रहेर पडल््रनांतर, आमह्रल्र आिखी एकद्र च्रटथिरिर ज्रऊन ड्रेंड्र ने 

पकडलेल्र म्रसे घरी प्रठिण््रस्रठी क्रगदपत्र्रांिर सह््र कर्र्च््र होत््र.

च्रटथिर कॅपटन ल्र नमस्क्रर करून रत्ून ज्रण््र पूिवी पनुह्र एकद्र त््रल्र दिे्रच््र 

र्रज््र्द्दल स्रांगण््रची सांधी आमह्रल्र रमळ्रली. मी कॅपटनकडे ्रघतले आरि महि्रलो, 

“रतने ते दोन म्रसे कसे पकडले ह््र ्द्दल तलु्र खरोखर समजून घेण््रच्र प्र्तन केल्र 

प्ररहजे. दिे्रच््र र्रज््रचे क्र्द े पैि्रस्रठी दखेील क्रम करत्रत.” ््रिेळी तो आमच््र 

्ोलण््रकडे लषि दते होत्र आरि त््रल्र त््रमध्े रुची उतपनन होऊ ल्रगली होती. आमही 

त््रल्र म्रझे पसु्तक, रफरकसांग द मनी र ा्ंग रदले आरि रत्ून रनघ्रलो.

हे दोन म्रसेपकड़ने केिळ एक सा्ं ोग होत्र करी ते दिे्रच््र र्रज््रच््र क्र्द््रचे पररि्रम 

होते? हे तमुहीच ठरि्र, पि ड्रेंड्रने आरि मी आधीच ठरिले आहे. म्रसेम्ररीच््र सहलींप्रसून, 

कजथिमतुि होिे रकां ि्र ्र ेहोिे, ह््र रिर्ी दिे्रच््र र्रज््र्द्दलच्र आमच्र अनभुि रोम्रांचक 

आरि जीिन ्दलि्रर्र होत्र. इतर्रांन्र दखेील आमच््र प्रम्रिे र्रज््रच्र अनभुि ्ेत आहे. 

एक्र मरहलेने ड्रेंड्र च््र अनभुि्रची क््र ऐकली आरि रतने हे पत्र रलरहले.
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गॅरी आरि डे्नड्रल्र िभेुच्छ्र,

ड्रेंड्रने स्पधषे मधे हरल्ट कसे पकडले त््र रिर्ी तमुच््र पसु्तक्रत 

ि्रचल््रनांतर, मी दखेील म्रझी रफि स्टोरी तमुच््रसो्त िेअर कर्रिी असे मल्र 

ि्रटले. आमही अलीकडेच कोको ्ीच/केप कॅनिेरल, फलोररड्र ्े्े सहकुटुां् सटु्ी 

घ्रलरिण््र स्रठी गेलो होतो. म्रझे पती, रॉ्टथि , ची इच्छ्र होती रक खोल समदु््रतील 

म्रसेम्ररी ्ोटीिर ज्र्चे आरि क्रही म्रसे पकडून, कोलोरडॅोल्र आपल््र घरी परत 

घेऊन ज्र्चे. आमही क्रही मरहन््रांप्रसून सहलीचे रन्ोजन करत होतो, महिून 

जेवह्र त््रने मल्र स्रांरगतले करी त््रल्र म्रसेम्ररील्र ज्र्चे आहे, तेवह्र मल्र फ्ररच 

आनांद झ्रल्र आरि मी महि्रले, “चल्र आपि ज्रऊ ््र! आरि दिे्रिर रिश्व्रस ठेिू््र 

रक तो आपल््रल्र खूप मोठ्र म्रस्र पकडण््रस मदत करले!” मी ्ॉ्ल्र रिच्ररले 

करी फलोररड्रमध्े आपि ज््र रठक्रिी म्रसेम्ररी करि्रर आहोत ते्े कोित््र 

प्रक्ररचे म्रसे उपलबध आहेत. त््रने मल्र त््र रठक्रिी असि्रऱ््र सिथिच म्रश््रांची 

न्रिे स्रांरगतली त््रपैकरी, मी रिि्रल ल्रल स्नॅपर पकडल्र ज्रि्र महिून प्र्र थ्िन्र करिे 

आरि रिश्व्रस ठेिण््रच्र रनिथि् घेतल्र.

म्रसेमरीच्र तो रदिस आल्र आरि आमही ्ोट कॅपटन आरि कू कडून आमच््र 

सूचन्र रमळण््रची ि्रट प्रहत होतो. मी रनरश्चतप्रने द्रि्र करत होते करी मी एक 

रिि्रल रडे स्नॅपर पकडि्रर आहे, अरि जरेंवह्र कैपटन ने ्ोल्र्ल्र सरुि्रत केली 

तरेंवह्र म्रझ्र उतस्रह ि्रढल्र. पि नांतर कॅपटन ने जे महटले ते ऐकून मी रनर्रि झ्रले, 

तो महि्रल्र करी सध््र आपि ््रस, फल्रउांडर आरि रडे स्नॅपर हे म्रसे आपि ठेिू 

िकि्रर न्रही! ओह, मल्र ि्रटलां; आत्र रिश्व्रस ठेिण््रस्रठी क्र् उरले आहे?

पि तरीही, म्रझ्र रिश्व्रस्रचे क्र थ्ि होण््रची ही सांधी मी सोडि्रर नवहते. मी 

महि्रले, “प्रभ,ु मी रिश्व्रस ठेिल्र आहे करी मी एक रिि्रल ल्रल स्नॅपर पकडि्रर 

आहे, आरि तसेच होिो, मी तो रडे स्नॅपर तर पकडि्ररच आहे आरि त््र रिि्र् 

इतरही क्रही म्रसे मी घरी घेऊन ज्रि्रर आहे!
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महिून ्ोटीिर असत्रन्र, मी म्रझ््र 8 िर्रांच््र मलुीकडे, रचेलल्र महि्रले, 

“लषि्रत ठेि करी तू दिे्रकडे प्र्र थ्िन्र करून ह्र रिश्व्रस ठेिू िकतेस करी तू आज म्रस्र 

पकडि्रर आहे. तझु्र अस्र रिश्व्रस आहे क्र?” रतने हसून म्रन हलिली. मी म्रझ््र २१ 

िर्रांच््र मलुील्र, जॉडथिनल्र प्रोतस्रहन्रचे तेच िबद स्रांरगतले. रतने म्रझ््रकडे परहले 

आरि रतच््र नजरते आश्च थ्ि होते, पि नांतर रतने होक्रर रदल्र. मी ्ॉ्कडे प्ररहले 

आरि महि्रले, “चल्र आपि एक मोठ्र म्रस्र पकडि्रर आहोत ््रिर रिश्व्रस ठेिू््र!”

क्रही त्रस रनघून गेले आरि आमही ज््र रठक्रिी होतो रत्े आमह्रल्र क्रहीही 

्ि रमळ्रले न्रही. मग अच्रनक, रचेेलच््र रफरिांग रॉड ल्र धकक्र ्सल्र आरि ती 

खूप उते्तरजत झ्रली. रतने िरडल्रांन्र मदतीस्रठी ह्रक म्ररली. क्रही रमरनट्रांनांतर, 

त््रांनी अटल्रांरटक ि्रकथि ल्र न्रिेमधे ओढले! वि्र, रचेल ल्र रिश्व्रस्रचे प्ररतफळ 

रमळ्रले! महिून आमही रतचे कौतकु केले. उत्तम ट्रूपर आहेस तू!

मल्र आठितां् करी आत्र मल्र क्रही रमळि्रर न्रही असां ि्रट्र्ल्र ल्रगलां होतां, 

पि मी तो नक्रर्रतमक रिच्रर ््रां्िल्र आरि रिश्व्रस दृढ केल्र करी मल्र म्रस्र 

रमळ्रलेल्रच आहे. मी ख्रली ्सले आरि ि्रांत झ्रले आरि दिे क्र् महितो ते 

ऐकू ल्रगले, “तू जर ्ोडी ि्रांत झ्रलीस आरि तलु्र जो म्रस्र पकड्र्च्र आहे तो 

मल्र तझु््र प ा्ंत आिू रदल्रस तर तो तलु्र लिकर रमळेल.” हो्, मल्र म्ररहत 

आहे करी मल्र म्रसेम्ररी करिे अरज््रत ्ेत न्रही, मी कोित््रही प्रक्रर ेम्रसेम्ररी 

करि्ररी व्तिरी न्रही, महिून मी म्रझ््र स्ितःच््र कौिल््रांिर अिलां्ून र्रहूच िकत 

नवहते. मी ख्रली ्सले आरि दिे्रिरील आतमरिश्व्रस्रच्र दीघथि श्व्रस घेतल्र आरि 

ि्रट प्रहू ल्रगले. समु्रर े20-30 रमरनट्रांनांतर, मल्र म्रझ््र रफरिांग रॉड ल्र क्रहीतरी 

अडकल््रच्र भ्रस झ्रल्र; मल्र ि्रटले करी ती क्रहीतरी िस्तू अस्रिी, परांत ुनांतर 

परहले तर तो एक म्रस्र असल््रचे रदसून आले.

म्रझे पती रील कसे ओढ्र्चे ते मल्र रिकिू ल्रगले आरि नांतर कॅपटन दखेील 

म्रझ््र मदतील्र आल्र. मी रफरिांग रॉड रररलांग करत असत्रांन्र तो मल्र महि्रल्र करी 

म्रझ््र रॉड ल्र कद्ररचत एक मोठ्र स्नॅपर अडकल्र आहे. म्रस्र प्रण््रच््र ््रहेर 
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्ेऊन तो दृष्टील्र रदसण््र आधीच त््रल्र तो कोित्र म्रस्र आहे हे म्ररहत होते हे 

ऐकून मल्र फ्ररच आश्च थ्ि ि्रटले! आरि मग, मी रील खेचत र्ररहले, ्ोड्््र िेळ्रतच 

म्रझ्र 20-प्रऊां डच्र मोठ्र रडे स्नॅपर ््रहेर आल्र! मी खूप आनांद्रने आरि उतस्रह्रने 

दिे्रचे आभ्रर म्रनू ल्रगले. मल्र आत्र ख्रत्री झ्रली करी रिश्व्रस कस्र ठेि्र्च्र आरि 

त््र मध्े रस््र कसे र्रह्र्चे ह््रच््र प्ररिषिि्रत मी एक प्रगती केली होती. मल्र 

फति ड्रेंड्र ने कस्र रिश्व्रस ठेिल्र ते आठित र्ररहले आरि मल्र ि्रटले करी मी दखेील 

रतच््र प्रम्रिेच रिश्व्रस आरि भरोस्र ठेिण््रस सषिम आहे. मी रचक्रटीने प्र्तन केले 

आरि मल्र त््रचे प्ररतफळ रमळ्रले.

तमुच््र सेिक्रई ्द्दल आरि द फे् हांट सह इतर अनेक पसु्तके रलरहल््र्द्दल 

धन्ि्रद. मी दिे्रची आरि तमुच््र सेिेची कृतज् आरि आभ्ररी आहे ज््रने मल्र 

मोठ्््र आिीि्रथिद्रांमध्े ज्रण््रस मदत केली आहे. मी आिखी रिश्व्रस आरि 

उतस्रह्रने भरिष््रत अद्तु क्र थ्ि घडण््रची ि्रट प्रहत आहे. ््र अनभुि्रने आमच््र 

कुटुां््रल्र रकती ल्रभ प्र्रप् झ्रल्र आहे हे मल्र म्रहीत आहे!

तमुची रिश्व्रसू,

एस.टी.
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म्रगील क््रांमध्े, आमही दिे्रच््र र्रज््रचे उतप्रदन प्ररहले, त््रसो्तच ्े्े परृिीच््र 

षेित्र्रत, एक कुत्र्र, एक म्रस्र, मदुतपूिथि कजथि फेडण््रस्रठी पैसे, आमह्रल्र जीिन्रत आिश्क 

असलेल््र क्रर आरि घर्रांस्रठी पैसे रमळिे, तीन मलु्रांचे जीिन ि्रचरििे आरि ्रचे क्रही 

प्ररहले. ््र सिथि क््र दिे्रच््र र्रज््रने त््रर केल््र आहेत, रकां ि्र मल्र ते अरधक व्रतिगत 

िबद्रत म्रांडू द््र, आमच््र दिे्रचे र्रज्! त््रचे र्रज् मोजम्रप्रच््र पलीकडे मह्रन आहे ््र 

रिर्ी आपि आश्च थ्िचरकत होऊ न्े.

दसुर ेपेत्र 1:3a मधे महटले आहे:

त्ाच्ा दवैी शक्तीने आपल्ाला िीवनासाठी आजण सुभक्तीस आवश्क 

असलेल्ा सव्व गोष्ी जदल्ा आहेत.

आपि आत्र प ा्ंत प्ररहलेल््र सिथि क््रांमध्े, मल्र एक अरति् महत्ि्रच्र प्रश्न 

रिच्रर्र्च्र आहे, “ती कोि्रची रनिड होती?” मल्र जे महि्र्चे आहे ते हे रक: दिे्रने त््र 

कुत्््रल्र कस्टथिनकडे आिण््रच्र रकां ि्र तो म्रस्र म्रझ््र पतनीकडे, ड्रेंड्रकडे आि्र्च्र 

अच्रनक रनिथि् घेतल्र क्र? ््र फति घटन्र होत््र ज््र दिे्रने त््रच््र स्रिथिभौम अरधक्रर्रने 

आपल््रस्रठी कर्र्चे ठरिले होते क्र? रकां ि्र ््र गोष्टी घडण््रचे दसुर ेक्रही क्ररि होते? 

मल्र ि्रटते करी ह््रचे उत्तर ऐकून ्हुतेक लोक्रांन्र धकक्र ्सेल. मल्र म्ररहत आहे करी मल्र 

दखेील अस्रच धकक्र ्सल्र होत्र.
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ह््र प्रश्न्रचे उत्तर रमळण््रस्रठी आपि लकुकृत िभुितथिम्रन अध््र् 8 मधील कह्रिी 

कडे ज्रऊ ््र. 

मग तो िात असता लोकसमुदा् त्ाच्ाभोवती गदवी करत होता. तेवहा बारा 

वषषे रक्तस्ाव होत असलेली (जिने आपली सव्व उपिीजवका वैदांवर खच्व केली होती) 

व कोणालाही बरी करता न आलेली अशी कोणीएक स्ती त्ाच्ा पाठीमागे ्ेऊन 

त्ाच्ा वस्ताच्ा गोंड््ाला जशवली आजण लगेच जतचा रक्तस्ाव रांबला.

पण ्ेशू महणाला, “मला कोणी सपश्व केला?” तेवहा सव्व िण ‘मी नाही’ असे 

महणत असता पेत्र व त्ाचे सोबती महणाले, “गुरूिी, लोकसमुदा् तुमहांला दाटी 

करून चेंगरत आहेत! अन् तुमही महणता कोणी मला सपश्व केला?” पण ्ेशू महणाला, 

“कोणीतरी मला सपश्व केलाच, कारण माझ्ातून शक्ती जनघाली हे मला समिले आहे.”

मग आपण गुप्त राजहलो नाही असे पाहून ती स्ती कापत कापत पुढे आली व 

त्ाच्ा पा्ा पडून, आपण कोणत्ा कारणाकरता त्ाला जशवलो व कसे ततकाळ 

बर ेझालो, हे जतने सव्व लोकांच्ा समक् जनवेदन केले.

तेवहा तो जतला महणाला, “मुली, धीर धर, तुझ्ा जवश्वासाने तुला बर ेकेले आहे; 

शांतीने िा.”
— लूक 8:42-48

््र््ल मधे अगदी स्पष्टप्रने महटले आहे करी गदवीमळेु ्ेिूल्र सिथि ््रजूांनी द्र्ले ज्रत 

होते, आरि “मल्र कोिी स्पिथि केल्र?” ह््र ्ेिूच््र प्रश्न्रने पेत्र दखेील आश्च थ्िचरकत झ्रल्र, 

एक अध््ररतमक ि्रस्त्रज् महिून, मल्र हे ज्रिून घ््र्चे आहे, मल्र हे ज्रिून घेिे आिश्क 

आहे करी ही स्त्री क्र ्री झ्रली आरि इतर कोिीही क्र ््रर ेझ्रले न्रही. अरभरेक्रच्र प्रि्रह 

फति रतच््रकडेच क्र ि्रहत होत्र आरि त््र षििी त््रल्र स्पिथि करि्रऱ््र इतर प्रत्ेक्रकडे 

तो प्रि्रह क्र ि्रहत नवहत्र? ह््रच रठक्रिी आपले उत्तर आहे, परांत ुमी त््र प्रश्न्रचे उत्तर 



117

ती कोणताची ननिड होती?

दणे््रपूिवी, आपि दसुर्र एक प्रश्न रिच्ररू ््र. ्ेिू ज्रिून्जूुन रतची मदत करत होत्र क्र? 

त््रने रतच््रिर ह्रत ठेिल्र होत्र क्र? ह््रचे उत्तर ‘न्रही’ असे आहे; रकां ्हुन्र, ती रत्े आहे हे 

्ेिूल्र म्रहीतही नवहते. क्ररि त््रने रिच्ररले करी त््रांच््रमधून ितिरी कोि्रकडे खेचली गेली 

होती क्ररि त््रने रतल्र प्ररहले नवहते. मग ती त््र रदििी ् री झ्रली ती कोि्रची रनिड होती?

हे मी ्ोड्््र दसुऱ््र पद्धतीने रिच्ररतो. त््र षििी दिे्रने रतल्र ्र ेकरिे रनिडले रकां ि्र 

दिे्रकडून मल्र प्र्रप् कर्र्चे आहे ह्र रतच्र रनिथि् होत्र? ह्र एक महत्ि्रच्र प्रश्न आहे क्ररि 

्रचे लोक त््रांच््र जीिन्रत दिे्रने क्रहीतरी कर्रिे ह््रची “ि्रट प्रहत” असत्रत. म्रझ्र 

रिश्व्रस आहे करी ् ेिूल्र ती रत्े होती हे दखेील म्ररहत नवहते ह््र िरून हे रसद्ध होते करी रतल्र 

्र ेकरण््रच्र ्ेिूच्र रनिथि् नवहत्र तर आरोग् स्िीक्ररण््रच्र रतच्र स्ितःच्र रनिथि् होत्र.

आत्र, ह््र मळेु एक अत्ांत महत्ि्रचे प्रकटीकरि उघडकरीस ्ेते, आरि ते असे आहे 

- दिे अच्रनकपिे एख्रद््र रिरिष्ट व्तिरील्र ्र ेकरिे आरि दसुऱ््र एख्रद््रल्र ्र ेन करिे 

रनिडत न्रही. आपल््र क्र्दिेीर अरधक्रर्र द््रर ेत््रने आधीच सि्रांन्र आपल््र र्रज््रमध्े 

्र ेहोण््रचे प्र्रिध्रन रदले आहे. महिून ्र ेहोण््रची रनिड ि्रस्तरिकरीत््र आपि स्ितःच 

करत असतो. पि मल्र हे ज्रिून घ््र्चे आहे करी रतने त््र स्रमर््रथिच्र कस्र उप्ोग केल्र? 

रतने ते स्रमर थ्ि प्र्रप् करण््रच्र “रनश्च्” कस्र केल्र? रतने र्रज््रच््र अरधक्रर्रच्र आरि 

स्रमर््रथिच्र नेमक्र कस्र उप्ोग केल्र हे ्ेिू आपल््रल्र स्रांगतो. तो महि्रल्र, “मलुी, तझु््र 

रिश्व्रस्रने तलु्र ्र ेकेले आहे. ि्रांतीने ज्र.” जे आपल््रल्र म्ररहत असिे आिश्क आहे ते 

ह््र ि्रक््रत आपल््रल्र पूिथिपिे स्रांरगतल््र गेले आहे आरि त््र रदििी इतर कुि्रल्र ते 

स्रमर थ्ि क्र प्र्रप् झ्रले न्रही ह््र आपल््र प्रश्न्रचे उत्तर दखेील ह््र मधून आपल््रल्र प्र्रप् 

होते. अध््ररतमक ि्रस्त्रज् ््र न्रत््रने, आपि ््र क्ेकडे ््ररक्रईने लषि दऊे ््र आरि त््र 

स्त्रील्रच ते स्रमर थ्ि क्र रमळ्रले ््र्द्दल क्रही सांकेत रमळू िकत्रत क्र ते प्रहू ््र.

सिथिप्र्म, ्ेिू रतल्र “मलुगी” महितो ््रच्र अ थ्ि ती इस््रएल र्रषट््रच्र भ्रग होती. ््रच्र 

अ थ्ि रतच्र दिे्रिी कर्रर होत्र. रकां ि्र तमुही महिू िकत्र, दिे्रकडून प्र्रप् करण््रस्रठी इस््रएल 

र्रषट््रची न्रगररक महिून रतल्र स्िग्रथिमध्े क्र्दिेीर अरधक्रर होत्र. ही िस्तरुस््ती रतल्र 

स्रमर थ्ि प्र्रप् होण््रचे एकमेि क्ररि असू िकत न्रही क्ररि त््र रदििी ्ेिू भोिती जी गदवी 
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होती आरि ते जे ्ेिूल्र द्र्ून ट्रकत होते त््र प्रत्ेक्रल्र ह्र सम्रन क्र्दिेीर अरधक्रर 

प्र्रप् होत्र. स्रमर थ्ि प्रि्ररहत होण््रस क्ररिीभूत क्रहीतरी िेगळे अस्रिे. मग रतल्र स्रमर थ्ि 

प्र्रप् होण््रचे आिखी एक क्ररि ्ेिू स्रांगतो. खरतेर, ्ेिूने महि्रल्र करी हेच एक रिरिष्ट 

क्ररि आहे रक ज््र मळेु रतल्र िै्रतिकररत््र स्रमर थ्ि प्र्रप् झ्रले. तो महि्रल्र करी रतच््र 

रिश्व्रस्रने रतल्र ्र ेकेले आहे.

त््रमळेु आत्र रतल्र स्रमर थ्ि प्र्रप् होण््रचे क्ररि आपल््रल्र कळले आहे. प्र्म, ती 

अब््रहम्रची मलुगी असल््रने रतल्र ते स्रमर थ्ि रमळण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर होत्र; आरि 

दसुर,े रतच्र रिश्व्रस ह्र एक्र रस्िच प्रम्रिे क्र थ्ि करि्रर्र होत्र ज््रने ते स्रमर थ्ि त््रच षििी 

रतच््र िरीर्रत िै्रतिकररत््र ि्रहू रदले. ती अब््रह्रम्रची मलुगी होती, ््रच्र अ थ्ि दिे्रने 

अब््रह्रम्रसो्त केलेल््र कर्रर्रनसु्रर ती स्िग्रथिसमोर उभी होती, ््रची तलुन्र िीज कां पनी 

ज््र रठक्रिी िीजप्रि्रह सतत सरुु असतो आरि तमुच््र घर्रत ्ेि्रऱ््र त्रर्रांिी करत्र 

्ेईल. पि ््रच्र अ थ्ि अस्र न्रही करी रिजेच््र त्रर्र तमुच््र घर्रत ्ेत्रत महिून तमुच््र 

घर्रतील रदिे च्रलू र्रहतील. रदिे ल्रगण््रस्रठी तमुह्रल्र स्िीच दखेील च्रलू करिे गरजेचे 

आहे. तर आत्र आपल््रल्र फति हे िोधण््रची गरज आहे रक रस्िच कुठे आहे रकां ि्र रस्िच 

क्र् आहे. ्ेिूने ह््र स्त्रीच््र ््र्तीत ते रस्िच महिजे रतच्र रिश्व्रस आहे असे महटले, परांत ु

रिश्व्रस महिजे क्र् आरि मी तो कस्र च्रलू करू िकतो? ह्र एक महत्ि्रच्र प्रश्न आहे ज््रचे 

उत्तर रमळिे अत्ांत आिश्क आहे.

रवश्तास म्हणजे कताय?

रिश्व्रस ह्र एक िबद आहे ज््रच्र उप्ोग ररिस्ती लोक सैलपिे करत्रत. आरि मल्र 

ख्रत्री आहे करी सि्रांन्रच नसल्र तरी अनेक्रांन्र, रिश्व्रस महिजे क्र्, त््रची आिश्कत्र 

क्र आहे, ते रिश्व्रस्रत आहेत करी न्रही हे कसे ज्रिून घ््रिे आरि रिश्व्रस कस्र िोध्र्च्र 

हे म्ररहतच न्रही. जर रिश्व्रस्रनेच ््र मरहलेल्र ्र े केले असेल तर आपि रिश्व्रस्रकडे 

खूप ््ररक्रईने प्ररहले प्ररहजे! रोमकर्रांस पत्र 4:18–21 मध्े आपली रिश्व्रस्रची व््रख््र 

आपल््रल्र आढळते. मल्र म्ररहत आहे तमुही क्र् रिच्रर करत आह्रत, तमुह्रल्र महि्र्चे 

आहे रक, “न्रही, गॅरी. इब्ीकर्रांस पत्र 11:1 ही आपली रिश्व्रस्रची व््रख््र आहे.”
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जवश्वास हा आशा धरलेल्ा गोष्टींजवष्ीचा भरवसा आजण न जदसणार्ा 

गोष्टींबद्दलची खातरी आहे.
— इरब्कर्रांस पत्र 11:1

हो्, ते प्ररांप्रररक उत्तर आहे, परांत ुजर तमुही ह््र ि्रस्त्र भ्रग्रकडे परहले तर, इब्ी 

11:1 मध्े आपल््रल्र रिश्व्रस्रचे फ्र्द ेस्रांगण््रत आले आहेत, रिश्व्रस महिजे क्र् हे 

ह््र रठक्रिी स्रांरगतले न्रही. म्रझ्र रिश्व्रस आहे करी रोमकर्रांस पत्र्रमधील ि्रस्त्रिचन,मधून 

आपल््रल्र रिश्व्रस महिजे क्र् ््रचे अगदी स्पष्ट रचत्र रदसून ्ेईल.

“तशी तुझी सतंती होईल,” हा वचनाप्रमाणे त्ाने ‘बहुत राषट्ांचा बाप’ वहावे 

महणून आशेला िागा नसताही त्ाने आशेने जवश्वास ठेवला. तराजप जवश्वासाने दुब्वळ 

न होता, आपले जनिवीव झालेले शरीर (तो सुमार ेशभंर वषाांचा होता) व सारा जहच्ा 

गभा्वश्ाचे जनिवीवपण ही त्ाने लक्ात घेतली; परतुं दवेाच्ा अजभवचनाकडे पाहून 

तो अजवश्वासामुळे डळमळला नाही, तर जवश्वासाने सबळ होऊन त्ाने दवेाचा गौरव 

केला; आजण दवे आपण जदलेले अजभवचन पूण्व करण्ासही समर्व आहे अशी त्ाची 

पककी खातरी होती.
— रोमकर्रांस पत्र 4:18-21

््र क्ेची प्रश्वथिभूमी समजून घेऊ ् ्र. अब््रहम आरि स्रर्र ् ्रांन्र मलेु होऊ िकत नवहती. 

मल्र असे महि्र्चे न्रही करी स्रर्र ल्र गभथिध्ररि्र होत नवहती आरि महिून त््रांनी प्र्तन 

करत र्रह्र््रल्र हिे होते. मल्र हे महि्र्चे आहे रक त््रांचे 

ि् जिळप्रस 100 िरषे झ्रले होते. त््रांचे िरीर आत्र मलेु 

होण््रच््र ्ोग्तेचे नवहते; ते अगदीच अिक् होते! जरी 

नैसरगथिकररत््र मूल होिे पूिथिपिे अिक् होते तरीही दिे्रने 

अब््रह्रमल्र मूल होईल असे िचन रदले. ् ्र््ल स्रांगते करी 

अब््रह्रम्रल्र पूिथिपिे ख्रत्री होती करी जरी नैसरगथिक 

विश्वतास हता आशता 
धिलेल्ता गोष्ींविषयीचता 
भििसता आभण न 
वदसणताि्यता गोष्ींबद्दलची 
खतातिी आहे.

-इब्ती 11:1
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परररस््ती रकतीही अिक् आहे असे ि्रटले तरीही दिे्रने जे स्रांरगतले ते करण््रचे स्रमर थ्ि 

त््रच््रकडे आहे. तर आत्र ्े्े आपल््रल्र आपली रिश्व्रस्रची व््रख््र आढळून ्ेते: 

“दिे्रने जे िचन रदले होते ते पूिथि करण््रचे स्रमर थ्ि त््रच््रकडे आहे ् ्रची पूिथि ख्रत्री असिे.” 

मी ती व््रख््र अि्र प्रक्रर ेरिरदत करतो: स्िग्रथििी सहमत होऊन, केिळ रिच्रर्रांनीच नवहे 

तर दिे्रने जे स्रांरगतले आहे त््रिर आपले मन आरि अांतःकरि दृढ ठेऊन, नैसरगथिक षेित्र 

क्रहीतरी िेगळे दिथिित असले तरी,ते होि्ररच अस्र दृढ रिश्व्रस धरिे.

रवश्तास म्हणजे कताय यताची आमची वयताखयता:

स्िग्रथििी सहमत होऊन, केिळ रिच्रर्रांनीच नवहे तर दिे्रने जे स्रांरगतले आहे त््रिर 

आपले मन आरि अांतःकरि दृढ ठेऊन, नैसरगथिक षेित्र क्रहीतरी िेगळे दिथिित असले तरी,ते 

होि्ररच अस्र दृढ रिश्व्रस धरिे.

रवशवतासताची गिज कता आ्ह?े

दिे्रल्र हिे तेवह्र हॉरस्पटलमधील प्रत्ेक्रल्र ्र े क्र करत्र ्ेत न्रही? तो ्दु्ध क्र 

््रां्िू िकत न्रही? तो आपल््रल्र सिु्रत्रथि स्रांगण््रस्रठी दिेदूत क्र प्रठिू िकत न्रही? 

मल्र ख्रत्री आहे करी तमुही हे सिथि प्रश्न आधी ऐकले असतील. ह््र प्रश्न्रांचे उत्तर असे आहे करी 

तो असे करू िकत न्रही. असे न्रही करी दिे्रकडे तसे करण््रची षिमत्र न्रही परांत ुत््रल्र 

तसे करण््रच्र अरधक्रर न्रही रकां ि्र त््रचे ते अरधक्ररषेित्र न्रही. “गॅरी, दिे्रल्र हिे ते तो करू 

िकत न्रही असे तमुह्रल्र महि्र्चे आहे क्र?” मल्र म्ररहत आहे करी हे आत्त्र तमुह्रल्र हे 

खरोखरच रिरचत्र ि्रटत आहे, परांत ु््र प्रश्न्रचे उत्तर आपि ््र््ल मध्े िोधू ््र.

तर एका जठकाणी कोणी अशी साक् जदली आहे,

“मत ््व मानव तो का् की तू त्ाची आठवण करावीस? अरवा मानवपुत्र तो 

का् की तू त्ाला दश्वन दावेस? तू त्ाला दवेदूतांपेक्ा काही काळापुरते कमी केले 

आहेस; तू त्ाला गौरव व रोरवी हांनी मुकुटमंजडत केले आहेस; आजण तू आपल्ा 

हातच्ा कृत्ांवर त्ाला नेमले आहेस; तू सव्वकाही त्ाच्ा अधीन — त्ाच्ा 

पा्ांखाली — ठेवले आहेस.”
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‘सव्वकाही त्ाच्ा अधीन ठेवले आहेस,’ महणिे त्ाच्ा अधीन ठेवलेले नाही 

असे काही राहू जदले नाहीस; परतुं ‘सव्वकाही त्ाच्ा अधीन ठेवले आहेस,’ असे 

अिून आपल्ा दृष्ीस पडत नाही खर.े
— इब्ी 2:6-8

आपि ््र ि्रस्त्र भ्रग्रिरून प्रहू िकतो करी दिे्रने मनषु््रल्र जेवह्र ्े्े ह््र परृिीच््र 

षेित्र्रत ठेिले तेवह्र त््रल्र सांपूिथि परृिीिरील सांपूिथि क्र्दिेीर अरधक्रर रदले. त््रच््र 

अखत््ररीत नसलेली अिी कोितीही गोष्ट नवहती. त््रांनी ््र षेित्र्रिर त््रने पूिथि अरधक्रर्रने 

र्रज् केले. अरधक्रर्रने र्रज् करण््रच््र त््रच््र षिमतेल्र ज््रने त््रल्र ्े्े ठेिले होते 

त््र सरक्ररने प्रठ्ळ रदले होते . ्ोडक््रत, त््रने दिे्रच््र र्रज््रद््रर ेरन्तुि अरधक्रर्रने 

र्रज् केले. त््रने त््र सरक्ररच्र मकुुट पररध्रन केल्र होत्र, जो दिे्रचे गौरि, अरभरेक आरि 

त््रल्र रमळ्रलेल््र सनम्रन्रचे प्रतीक होते.

ही रस््रत नेमकरी किी आहे ह््रचे स्पष्ट रचत्र रमळरिण््रस्रठी, ह््र जग्रतील र्रज्रच्र 

रिच्रर कर्र. जरी तो एक नैसरगथिक म्रिूस आहे आरि त््रच््र नैसरगथिक अरस्तति्रत त््रच््र 

जिळ कोितीही ि्रस्तरिक ितिरी नसली तरी, तो एक मकुुट पररध्रन करतो जो सूरचत करतो 

करी तो केिळ स्ितःचेच नवहे तर सांपूिथि र्रज् आरि सरक्ररचे प्ररतरनरधति करत आहे. 

त््रच््र िबद्रांमध्े केिळ ह््र मळेु अरधक्रर आहे क्ररि तो प्ररतरनरधति करत असलेल््र 

सरक्रर आरि र्रज््रच््र सिथि ितिरी आरि नैसरगथिक सांस्रधन्रांच्र त््रल्र प्ररठां््र आहे.

रहद्ररीचे रनदषेि दिे्रऱ््र एख्रद््र िेरीफ ्द्दल् रिच्रर कर्र, तो केिळ “क्र्द््र अनसु्रर 

््रां््र” ह्रआदिे दऊेन एक्र मोठ्््र टॅ्कटर-टे्लर ट्कल्र ् ्रां्िू िकतो. हो्, ट्क म्रिस्रपेषि्र 

खूप मोठ्र आहे, आरि म्रिूस, स्ितःची तलुन्र ट्क सो्त करू िकत न्रही, परांत ुत््रच््र 

आदिे्रने ट्क ््रां्तो. तो ट्क त््र व्तिरी मळेु ््रां्तो असे न्रही तर सरक्ररचे प्ररतरनरधति 

करि्रर्र जो र्लल्र त््रल्र रदल्र गेल्र आहे त््र मळेु ््रां्तो. ््र परररस््ती मध्े, र्लल्र 

घ्रलि्रऱ््र त््र व्तिरी पेषि्र सरक्रर खूप मोठे आहे. ट्क ड््र्वहरल्र त््र व्तिरी ची भीती नसते, 

पि तो व्तिरी ज््र सरक्ररचे प्ररतरनरधति करतो त््रची भीती असते, आरि त््रमळेु तो ट्क 
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््रां्तो. इ्ेही तेच आहे. परृिीच््र षेित्र्रत रनम्रथिि केलेल््र प्रत्ेक गोष्टीिर आद्रम्रने र्रज् 

केले. दिे्रचे स्रमर थ्ि आरि िचथिस्ि ह््रांचे प्ररतरनरधति करि्रऱ््र गौरि आरि सनम्रन्रच््र 

मकुुट्रद््रर,े मनषु््रल्र ही रनरश्चतत्र प्र्रप् होते करी त््रचे िबद दिे्रच््र र्रज््रच््र ितीने र्रज् 

करत्रत.

हे लषि्रत घेिे फ्रर महति्रचे आहे करी जेवह्र आद्रम्रने दिे्रच््र सरक्रररिरुद्ध दिेद्ोह 

करून परृिीिर र्रज् करण््रची षिमत्र गम्रिली तेवह्र त््रने आपल्र मकुुट दखेील गम्रिल्र. 

परृिीचे षेित्र कलांरकत झ्रले आरि ्दलले. मतृ्ूने परृिीिर प्रिेि केल्र आरि सैत्रन्रने आत्र 

म्रनि्रांच््र ््र्तीत अरधक्रर आरि प्रभ्रि्रच्र 

क्र्दिेीर द्रि्र केल्र. तमुह्रल्र हे दखेील समजून 

घेिे अत््रिश्क आहे करी मनषु् अजूनही 

परृिीच््र षेित्र्रिर क्र्दिेीर ि्रसक आहे, जसे 

दिे्रने आरांभी त््रल्र ठेिले होते, परांत ु आत्र 

त््रल्र पूिवीप्रम्रिे आध््ररतमकररत््र र्रज् 

करण््रच्र अरधक्रर न्रही. त््रच््र परतत अिस््ेतही तो परृिीच्र क्ररभ्रर स्रांभ्रळत आहे. 

हो्, पि त््रल्र प्ररठां््र दणे््रस्रठी दिे्रच््र सरक्ररच्र मकुुट त््रच््रकडे न्रही. त््रल्र 

दिे्रच््र स्रमर््रथिने आरि गौरि्रने र्रज् करण््रच्र अरधक्रर न्रही; त््रने आपले म्रन्रचे 

स्््रन गम्रिले आहे. पि तरीही तो परृिीिरच्र एकमेि क्र्दिेीर दरि्रज्र आहे. महिूनच 

दिे्रल्र आतम््रने भरलेल््र लोक्रांच्र उप्ोग मनषु््रांच््र जीिन्रत त््रच््र इच्ेछनसु्रर क्र थ्ि 

करण््रस्रठी कर्रि्र ल्रगतो. अगदी ज््र प्रक्रर,े सैत्रन, दषु्ट आतम््रने-पे्रररत लोक्रांच्र 

उप्ोग परृिीच््र षेित्र्रिर म्रनि्रस्रठीच््र त््रच््र ्ोजन्र पररि्रमक्ररक करण््रस्रठी 

करतो. परृिीिरील मनषु््रच््र अरधक्ररषेित्र्रचे हे तत्ि तमुह्रल्र र्रज््रच््र क्र्द््रच््र 

आकलन्रस्रठी महत्ि्रचे आहे आरि एकद्र तमुही ते समजून घेतले करी, आध््ररतमकररत््र 

क्रही गोष्टी क्र घडत्रत, रकां ि्र क्रही गोष्टी क्र घडल््र रकां ि्र क्र घडल््र न्रहीत ््ररिर्ी 

भरिष््रत तमुच््रसमोर उतपनन होि्रऱ््र अनेक प्रश्न्रांची उत्तर ेरमळतील.

म्णूनच देितालता आत्मताने 
भिलेल्ता लोकतांचता उपयोग 
मनुष्तांच्ता जीिनतात त्ताच्ता 
इचे्नुसताि कताय्व किण्तासताठी 
कितािता लतागतो.
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तमुही महि्रल, “पि मल्र ि्रटले करी परृिी आरि रतची पररपूिथित्र दिे्रच््र म्रलकरीची 

आहे?” अगदी ्रो्र, ती त््रच््रच म्रलकरीची आहे. मल्र आि्र आहे करी हे जे उद्रहरि 

मी दिे्रर आहे ते तमुह्रल्र मी क्र् महित आहे हे समजण््रस मदत करले. जर मी म्रझ््र 

म्रलकरीचे घर तमुह्रल्र भ्रड्््रने दतेो, तरेंवह्र ते घर जरी क्र्दिेीरररत््र म्रझे असले तरी, 

आत्र मल्र हिे तरेंवह्र त््र घर्रत प्रिेि करण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर आत्र म्रझ््रकडे 

र्ररहलेल्र न्रही. घर भ्रड्््रने दते असत्रांन्र ्हुतेक कर्रर्रमध्े घर म्रलक कोित््र 

परररस््तीत आपल््र त््र घर्रत क्र्दिेीरररत््र प्रिेि करू िकत्रत ह््र रिर्ी एक कलम 

असतो — उद्रहरि्र थ्ि, आिी््रिीची क्रही परररस््ती असेल रकां ि्र दरुुस्ती करण््रस्रठी 

— आरि त््रस्रठी आिश्क सूचन्र आधीच दिेे आिश्क असते. जर मी ््र कर्रर्रच््र 

््रहेर ज्रऊन घर्रत प्रिेि करण््रच्र प्र्तन केल्र, तर जरी ती म्रझ््र म्रलकरीची म्रलमत्त्र 

असली तरीही ते क्र्द््रचे उललांघन करिे आरि ज्रदस्तीने प्रिेि करिे म्रनले ज्रईल. 

जर मी कर्रर्र मध्े रनरदथिष्ट केलेल््र क्र्द््रचे उललांघन केले असेल, तर म्रझ््र म्रलकरीची 

ज्रग्र असली तरीही मल्र ती ज्रग्र ररक्रमी करण््रस क्र्दिेीरररत््र भ्रग प्रडले ज्रऊ 

िकते. परृिीच््र षेित्र्रत प्रिेि रमळिण््रस्रठी सैत्रन्रल्र आद्रम्रद््रर े क्र ज्रिे ल्रगले हे 

््रिरून स्पष्ट होते. ह््र षेित्र्रत प्रिेि करण््रची रकलली फति आद्रम्र कडे होती! सैत्रन्रल्र 

द्रर्रतूनच प्रिेि कर्रि्र ल्रगल्र आरि ते द्रर आद्रम होत्र. जर सैत्रन्रने आद्रम्र ल्र ट्रळून 

परृिीच््र षेित्र्रत प्रिेि करण््रच्र प्र्तन केल्र असत्र तर त््रल्र क्र्दिेीरररत््र ््रहेर 

क्रढले गेले असते.

मग सैतानाने त्ाला उंचावर नेऊन त्ाला िगातील सव्व राज्े एका क्णात 

दाखवली; आजण त्ाला महटले, “हांच्ावरचा सव्व अजधकार व हांचे वैभव मी तुला 

दईेन,कारण हे मला सोपवून जदले आहे व माझ्ा मनास ्ेईल त्ाला मी हे दतेो.

महणून तू मला नमन करशील तर हे सव्व तुझे होईल.
— लूककृत िभुितथिम्रन 4:5-7
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आपि ््र िचन्रत प्रहू िकत्र करी सैत्रन द्रि्र करतो करी मनषु््रांच््र र्रज््रांचे 

अरधक्रर आरि िैभि (सांपत्ती) त््रल्र दणे््रत आले आहे. त््रल्र ह्र अरधक्रर कोिी रदल्र? 

ज््रच््रकडे ह्र अरधक्रर होत्र त््र आद्रम्रने! अि्रप्रक्रर ेदिे केिळ क्र्दिेीर प्रिेि्र रिि्र् 

म्रिस्रांच््र व्िह्रर्रत प्रिेि करू िकत न्रही. जर त््रने असे केले तर, सैत्रन ्ेक्र्दिेीर 

प्रिेि केल््रच्र द्रि्र करले. न्रही, दिे्रल्र त््रच द्रर्रतून ज्रिे ल्रगेल जे सैत्रन्रने परृिीिर 

त््रचे सरक्रर आरि अरधक्रर आिण््रस्रठी ि्रपरले होते आरि ते द्रर महिजे मनषु् आहे. 

पि अस्र म्रिूस खरोखर होत्र क्र?

परमेश्वराने अब्ामाला सांजगतले, “तू आपला दशे, आपले नातेवाईक व आपल्ा 

बापाचे घर सोडून मी दाखवीन त्ा दशेात िा; मी तुझ्ापासून मोठे राषट् जनमा्वण 

करीन; मी तुला आशीवा्वद दईेन, तुझे नाव मोठे करीन; तू आशीवा्वजदत होशील; तुझे 

िे अभीष् जचजंततील त्ांचे मी अभीष् करीन; तुझे िे अजनष् जचजंततील त्ांचे मी 

अजनष् करीन; तुझ्ा द्ार ेपरृवीवरील सव्व कुळे आशीवा्वजदत होतील.”
— उतपत्ती 12:1-3

अब््रह्रमल्र आपल््र रिश्व्रस्रच्र रपत्र महटले ज्रते क्ररि तो अस्र मनषु् आहे ज््रने 

परृिीच््र षेित्र्रचे द्रर दिे्रस्रठी उघडले ज््रद््रर ेपरृिीिरील सिथि र्रषटे् आिीि्रथिरदत होतील. 

अ््रथित, जेवह्र हे िचन र्रषट््रांन्र आिीि्रथिरदत करण््र्द्दल ्ोलते, तेवह्र ते ्ेिू ररिस्त्ररिर्ी 

्ोलत आहे, जो नांतर अब््रहमच््र रिश्व्रस्रद््रर े दिे्रच््र 

अनिु्रसन्रल्र पनुह्र एकद्र परृिीच््र षेित्र्रत क्र्दिेीर 

प्रिेि रमळिण््रच्र म्रगथि त््रर करि्रर होत्र. अब््रहमच््र 

रिश्व्रस्रने स्िग्रथिस्रठी एक क्र्दिेीर दरि्रज्र उघडल्र, 

जो दिे्रने अब््रहम आरि त््रच््र सांतती रकां ि्र ि्ररस्रांिी 

क्र्दिेीर कर्रर (ि्रच्र) करून क्र्मच्र मोकळ्र केल्र.

मी जे महि्र्चे आहे ते मल्र स्पष्टपिे स्रांगू द््र. स्िग्रथितील अनिु्रसन केिळ परृिीिरील 

परुुर रकां ि्र स्त्रीद््रर े परृिीच््र षेित्र्रत प्रिेि रमळिू िकते क्ररि त््रांन्र ते्े क्र्दिेीर 

ह्ताप्रमताणे विश्वतास िताततेने 
ि ितातगा ख्रिस्ताच्ता 
िचनताच्ता द्तािे होते.

-रोमकरांस पत्र 10:17
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अरधक्रर आहे. तो क्र्दिेीरपि्र केिळ तेवह्रच स्रध् होऊ िकतो जेवह्र एख्रद््र परुुर 

रकां ि्र स्त्रीने त््रांच््र अांतःकरि्रत दिे क्र् महितो (रिश्व्रस) पूिथिपिे दृढ केल्र तर.

हे स्रांगण््रची दूसरी पद्धत ही आहे करी दिे्रच््र अरधपत््रख्रली आरि अरधक्रर्रख्रली 

्ेण््रची इच्छ्र आरि रनिड करि्रऱ््र परृिीच््र षेित्र्रतील परुुर रकां ि्र स्त्रील्रच स्िगथि 

क्र्दिेीरररत््र प्रभ्ररित करू िकतो. आद्रम्रच्र ि्रपर करून परृिीिर प्रिेि रमळिण््रस्रठी 

सैत्रन्रने ि्रपरलेले हेच तत्ि आहे. त््रने आद्रम्रल्र ख्रत्री रदली करी दिे्रिर रिश्व्रस ठेिल्र 

ज्रऊ िकत न्रही आरि आद्रम्रचे हृद् दिे्रसो्तच््र कर्रर्रतून ््रहेर क्रढले. पररि्रमी, 

आद्रम्रने सैत्रन्रिर रिश्व्रस ठेिण््रचे रनिडले आरि दिे्रच्र अरधक्रर न्रक्ररल्र.

हेच तत्ि आहे जे दिे आत्र अब््रह्रम्रद््रर ेत््रचे अनिु्रसन आरि अरधक्रर परृिीिर 

परत आिण््रस्रठी ि्रपरि्रर आहे. अब््रह्रमने दिे्रिर रिश्व्रस ठेिल्र आरि त््रच्र कर्रर 

दिे्रने ध्ररमथिकत्र महिून गिल्र, ््रच्र अ थ्ि आिश्क क्र्दिेीर कर्रर ते्े होत्र. दिे 

आरि अब््रहम ््र दोनही पषि्रांच््र ््र कर्रर्रमळेु, दिे्रल्र क्र्दिेीर कर्रर (ि्रच्र) ठेिण््रची 

परि्रनगी रमळ्रली ज््रमळेु परृिीच््र षेित्र्रत स्िग्रथिच्र प्रिेि सरुरषित झ्रल्र, परांत ुहे लषि्रत 

घेिे आिश्क आहे करी ््र कर्रर्रच्र केिळ अब््रहम आरि त््रच््र ि्ररस्रांिरच पररि्रम 

झ्रल्र. ््र कर्रर्रचे रचनह अब््रह्रमच््र सिथि ि्ररस्रांन्र दणे््रत आले होते, अरि ते रचनह 

महिजे सुांत्र होते. सुांत्र महिजे परुुर्रच््र रिश्न्रप्रसून पढुची तिच्र क्रपून ट्रकिे. एक्र 

परुुर्रने आपले ्ीज एक्र स्त्रीमध्े पेरल््रमळेु, त््रचे ्ीज त््र सुांत्र झ्रलेल््र रलांग्रतून ज्रिे 

ल्रगले, ज््रने सैत्रन आरि स्ितः िरडल्रांन्र आरि आईल्र घोररत केले करी हे मूल दिे आरि 

अब््रह्रमने केलेल््र क्र्दिेीर कर्रर्रच्र ि्ररस महिून स्िग्रथिसमोर उभे आहे.

आपि आधी ि्रचल््रप्रम्रिे, त््ररप, प्रत्ेक परुुर रकां ि्र स्त्रील्र, तो क्र्दिेीर कर्रर 

त््रांच््रस्रठी उपलबध असल्र तरीही, तरीही दिे अरि अब््रहम मधे झ्रलेल््र कर्रर्रचे 

िै्रतिक फ्र्द ेप्रत्षि्रत उपभोगण््रस्रठी दिे्रने जे स्रांरगतले त््रिर पूिथिपिे रिश्व्रस ठेऊन 

ते क्र्दिेीरररत््र दृढ़ करिे आिश्क होते. ्ोडक््रत, कर्रर्रने त््रांच््र घर्रप ा्ंत त्रर्र 

ि्रहून नेल््र, परांत ुतरीही त््रांन्र िै्रतिकररत््र दिे्रच््र िचन्रिर रिश्व्रस ठेिून आरि क्र थ्ि 

करून रस्िच च्रलू करिे आिश्क होते.
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ठीक आहे, आत्र आमह्रल्र म्ररहत आहे करी रिश्व्रस क्र् आहे आरि रिश्व्रस 

क्र्दिेीरररत््र क्र आिश्क आहे. आत्र हे ज्रिून घेिे अत्ांत महतिपूिथि आहे रक रिश्व्रस 

कस्र रमळि्रि्र आरि आपि रिश्व्रस्रत आहोत करी न्रही हे कसे समज्रिे.

आपण रवश्तास कसता रमळवू शक्ो?

्े्े एक सांकेत आहे: तमुही रिश्व्रस्रस्रठी प्र्र थ्िन्र करू िकत न्रही. आश्च थ्ि ि्रटले? असे 

मरहत होते.

हाप्रमाणे जवश्वास वातषेने व वाता्व जरिसताच्ा वचनाच्ा द्ार ेहोते.

— रोमकर्रांस पत्र 10:17

दिे्रचे िचन ऐकून रिश्व्रस कस्र रनम्रथिि होतो? रिश्व्रस प्र्रप् करण््रस्रठी एिढेच परुसेे 

आहे क्र? ह््र स्रठी नेमकरी प्ररक््र क्र् आहे? म्रनिी आतम््रत रिश्व्रस रिकरसत होण््रस्रठी 

फति िचन ऐकिे एिढेच आिश्क आहे क्र? रिश्व्रस कस्र ्ेतो आरि रोमकर्रांस पत्र 10:17 

कि्र्द्दल ्ोलत आहे हे समजून घेण््रस्रठी, आपि म्रकथि कृत िभुितथिम्रन अध््र् 4 ह््र 

कडे प्रहू िकतो. जर तमुही तमुचे ््र््ल हिेत फेकले तर ते ख्रली ्ेऊन तमुच््रसमोर 

म्रकथि  अध््र् 4 उघडल्र प्ररहजे; ते इतके महति्रचे आहे! ्ेिूने म्रकथि  4:13 मध्े महटले 

आहे करी ््र अध््र््रत तो क्र् रिकित आहे हे जर तमुह्रल्र समजले नसेल तर तमुह्रल्र 

््र््लमधील दसुरी कोितीही ् ोधक््र समजू िकि्रर न्रही. मी महिेन करी ते खूपच ज्रस्त 

महति्रचे आहे!

ह्र अध््र् इतक्र महत्ि्रच्र क्र आहे? क्ररि त््र मध्े आपल््रल्र हे स्रांरगतले गेले 

आहे करी स्िगथि परृिीच््र षेित्र्रत कस्र प्रिेि करतो, त््रल्र ह््र सा्ं ांधीच्र क्र्दिेीरपि्र कस्र 

रमळतो आरि ते कुठे घडते. ह्र सांपूिथि अध््र् कि्र्द्दल ्ोलत आहे हे ज्रिून घेण््रपेषि्र 

तमुच््र जीिन्रत इतर क्रहीही महत्ि्रचे न्रही. तमुही ह्र प्रश्न रिच्ररू िकत्र रक “दिे्रचे र्रज् 

कसे च्रलते?” . म्रकथि  अध््र् 4 ि्रच्र! ््र अध््र््रत, ्ेिू आपल््रल्र म्रनिी आतम््रत 

रिश्व्रस कस्र रनम्रथिि होतो ् ्रसा्ं ांधी तीन ् ोधक््र स्रांगतो, आरि आत्र तमुह्रल्र म्रहीत आहे 

करी, स्िग्रथिल्र परृिीिर क्र्दिेीरररत््र प्रिेि करण््रस्रठी ह््रची अत्ांत आिश्कत्र आहे.
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््र अध््र््रतील तीन दृष्ट्रांत महिजे पेरि्रऱ््रच्र द्रखल्र, र्््र पसररिि्रऱ््र च्र द्रखल्र 

आरि मोहरीच््र द्रण््रच्र द्रखल्र .

म्रकथि कृत िभुितथिम्रन च््र चौर््र अध््र््रत ् ेिूने स्रांरगतलेली दसुरी गोष्ट प्रहण््रप्रसून 

सरुुि्रत करू््र, ्ी पेरि्रऱ््रच्र द्रखल्र.

आणखी तो महणाला, “परमेश्वराचे राज् असे आहे की, िणू का् एखादा माणूस 

िजमनीत बी टाकतो, रात्री झोपी िातो, जदवसा उठतो, आजण ते बी रुिते व वाढते, 

पण हे कसे होते हे त्ाला कळत नाही. िमीन आपोआप पीक दतेे; पजहल्ाने अकुंर, 

मग कणीस, मग कणसात भरलेला दाणा. पीक त्ार झाल्ावर तो लगेच जवळा 

घालतो, कारण कापणीची वेळ आली आहे.”
— म्रकथि कृत िभुितथिम्रन 4:26-29

््र ि्रस्त्र भ्रग्रत ज्रण््रपूिवी, प्र्म आपि त््रमधील िबद्रांची व््रख््र प्रहू ््र. ्ेिू 

कोित््र र्््रि्र ्द्दल ्ोलत आहे आरि जमीन क्र् आहे? ह््रच अध््र््रत पेरिी 

करि्रऱ््रच््र आधीच््र द्रखल््रत ्ेिूने ह््र िबद्रांची व््रख््र केली आहे. ्ीज हे दिे्रचे 

िचन आहे आरि जमीन हे म्रिस्रचे हृद् रकां ि्र मनषु््रच्र आतम्र आहे. महिून ् ्र दृष्ट्रनत्रत, 

त््र दोन िबद्रांची ्ेिूची स्ितःची व््रख््र ि्रपरून, आपि असे महिू करी ्ेिू महित आहे 

करी एक मनषु् दिे्रचे िचन त््रच््र स्ितःच््र हृद््रत पसरितो. मग म्रती स्ितःच रकां ि्र 

म्रिस्रचे हृद् परृिीच््र षेित्र्रत रिश्व्रस (स्िग्रथििी कर्रर) उतपनन करू ल्रगते.

मी पढेु ज्रण््रपूिवी, आपि आपल््र रिश्व्रस्रची व््रख््र क्र् आहे हे लषि्रत ठेििे 

महति्रचे आहे: एख्रद््र परुुर्रचे रकां ि्र स्त्रीचे हृद् स्िगथि जे महिते ््रिर दृढपिे रिश्व्रस 

ठेिते. ह्र उत्रर्र स्रांगतो करी ही प्ररक््र किी क्र थ्ि करते हे जरी मनषु््रल्र म्ररहत नसले 

तरी, त््रच््र हृद््रत पेरलेले िचन ि्रढू ल्रगते आरि स्ितःच सहमती रनम्रथिि करते. तो 

झोपल्र असेल रकां ि्र ज्रग्र असेल तरी; क्रही फरक पडत न्रही, ही प्ररक््र च्रलू र्रहते. जरेंवह्र 

मनषु् आपल््र अांतःकरि्रत िचन ठेितो, तरेंवह्र हळूहळू त््रचे अांतःकरि स्िग्रथितील गोष्टींिी 

सहमत होत ज्रते आरि रिश्व्रस रनम्रथिि होत र्रहतो.
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म्रकथि  अध््र् 4 मधील ह््र ि्रस्त्रिचन्रच्र सांदभथि आपल््रल्र स्रांगते करी हृद् एक्र 

प्ररक्ेद््रर ेकर्रर त््रर करते. ह्र द्रखल्र आपल््रल्र स्रांगतो करी जेवह्र आपल््र हृद््रल्र 

िचन प्र्रप् होते, तेवह्र रिश्व्रस रनम्रथिि होऊ ल्रगतो. ्ेिूने त््र टपप््रची तलुन्र अांकुर्रिी 

केली. अांकुर ि्रढू ल्रगतो आरि दठे ्नतो. अखेरीस, दठे्रिर रोप त््रर होते, परांत ु ््र 

िेिटच््र टपप््रिर ्ेईप ा्ंत कोितेही फळ नसते, कोित्रही कर्रर नसतो आरि नैसरगथिक 

षेित्र्रत कोित्रही ्दल घडत न्रही. मग ्ेिू महितो करी रोप आत्र पररपकि होते आरि 

पररपकि ध्रन् त््रर करते आरि ही प्ररक््र च्रलू र्रहते. जेवह्र प्ररक््र त््र टपप््रिर 

पोहोचते, जेवह्र प्रौढ ्ीज डोक््रत असते, तेवह्र त््र रठक्रिी सहमती असते आरि रिश्व्रस 

असतो, आरि जे स्िग्रथिने म्रिस्रच््र हृद््रत पेरले, त््रमळेु परुुर रकां ि्र स्त्रील्र परृिीच््र 

षेित्र्रत क्रपिी करण््रची सांधी रमळते.

आत्र नीट लषि द््र. प्रत्षि्रत क्र् घडले ््रच्र आढ्रि्र घेऊ््र. स्िगथि दिे्रचे िचन 

परृिीच््र षेित्र्रत, परुुर रकां ि्र स्त्रीच््र हृद््रत पेरतो जे्े कर्रर आिश्क असतो. त््र िेळी, 

मनषु््रचे हृद् अद््रप स्िग्रथििी सहमत नसते, परांत ुहृद््रत एक प्ररक््र सरुू होते जी पेरल््र 

गेलेल््र गोष्टींिी सहमत होि्रर ेहृद् उतपनन करते. ही प्ररक््र किी होते हे द्रखिण््रस्रठी 

्ेिू एक उत्तम उद्रहरि ि्रपरतो. ््र प्ररक्ेची तलुन्र र्््रिे पेरि्रऱ््र िेतकऱ््र सो्त 

करतो आरि िनस्पती किी पररपकि होते हे द्रखितो, ््रिरून ्ेिू आपल््रल्र रिश्व्रस 

कस्र रदसतो ््रचे रचत्र द्रखितो. नैसरगथिक षेित्र्रत, जेवह्र डोक््रतील ्ी पररपकि होते, तेवह्र 

ते अगदीच जरमनीत पेरलेल््र र्््रि्र स्ररखेच रदसेल. मी ते पनुह्र स्रांगतो.

जेवह्र डोक््रतील ्ी पररपकि होते, तेवह्र ते अगदीच जरमनीत पेरलेल््र र्््रि्र 

स्ररखेच रदसेल.

मकक््रचे रोप ल्रि्र आरि पररपकि र्््रिे तमुही ल्रिलेल््र र्््रण््रिी तांतोतांत 

जळेुल. ते एक स्ररखेच आहेत, रदस्र्ल्र स्ररखेच आहेत आरि चिही स्ररखीच आहे. 

तमुही दोघ्रांमधील फरक स्रांगू िकत न्रही; ते एकस्ररखे आहेत.

्ेिू क्र् महित आहे ते मी ह््र रठक्रिी स्पष्ट करुन स्रांगतो. जेवह्र आपि िचन ऐकतो 

(रोमकर्रांस पत्र 10:17), आपि खरोखर दिे्रचे िचन आपल््र आतम््रमध्े, आपल््र 
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अांतःकरि्रत रिखरुत असतो. ते िचन आपि आपल््र हृद््रत ठेिले तर ते पररपकि होईल; 

आरि जेवह्र ते पररपकि होते, तेवह्र आपल््र अांतःकरि्रतील रचते्र (परृिी षेित्र) स्िग्रथितल््र 

गोष्टींिी जळूु ल्रगते. जर आपि ते िेगिेगळ््र िबद्रांत म्रांडले तर आपि असे महिू िकतो 

करी जरेंवह्र आपि स्िग्रथितून अरभिचन आपल््र अांतःकरि्रत पेरतो, तरेंवह्र ते हळूहळू दिे्रने 

जे क्रही स्रांरगतले त््र्द्दल आतमरिश्व्रस रनम्रथिि करले. अखेरीस, स्िगथि जे स्रांगतो त््र्द्दल 

तमुचे हृद् पूिथिपिे सहमत होऊन ज्रईल आरि ते्े कर्रर उतपनन होईल. उद्रहरि्र थ्ि, 

तमुही जर आज्ररपि्रच्र स्रमन्र करत अस्रल तर, तमुच््र िरीर्रतील परररस््ती तमुच््रिी 

्ोलते आरि तमुह्रल्र स्रांगते करी तमुही आज्ररी आह्रत. जरेंवह्र तमुही दिे्रचे िचन पेरत्र तरेंवह्र 

ते महिते करी दिे्रने तमुच््र ्र ेहोण््रची रकां मत ्ेिूने कुस्रिर जे केले त््रद््रर ेचकुती केली 

आहे, तमुच््र हृद््रल्र हळूहळू दिे जे महितो त््रची ख्रत्री स्ितःहून पटू ल्रगते.

जेवह्र ते िचन तमुच््र अांतःकरि्रत पररपकि होते, तेवह्र तमुही ् र ेझ्रल््रच्र आतमरिश्व्रस 

तमुच्र रिश्व्रस आरि तमुही जे महित्र त््रप्रम्रिे ्नतो. आत्र तमुही फति स्िगथि क्र् महितो 

तेच ्ोलत न्रही. तमुचे मन्रल्र आत्र पूिथि ख्रत्री झ्रली आहे. जेवह्र तमुही महित्र, “मी ्र्र 

झ्रलो आहे,” तेवह्र तमुही केिळ एक सूत्र महिून ते ् ोलत न्रही; उलट, तो तमुच्र रिश्व्रस आहे 

आरि तीच िस्तरुस््ती आहे हे तमुह्रल्र म्रहीत आहे. स्िगथि जे महितो ते आत्र ि्रस्तरिकतेत 

तमुची स्ितःची ध्ररि्र ्नली आहे.

इरब्कर्रांस पत्र 11:1 मध्े महटले आहे:

जवश्वास हा आशा धरलेल्ा गोष्टींजवष्ीचा भरवसा आजण न जदसणार्ा 

गोष्टींबद्दलची खातरी आहे.

जेवह्र रिश्व्रस असतो तेवह्र स्िगथि जे महितो ््रचे ते एक अलौरकक आश्व्रसन आहे, 

तरीही ््र प्ररक्ेत अजून एक टपप्र आहे.

ज््रची त््रल्र त््रच््र अांतःकरि्रत ख्रत्री आहे त््रल्र त््रच््र ि्रस्तरिक अरस्तति्रच््र 

षेित्र्रत आिण््रस्रठी, म्रिस्रने आत्र क्रपिीस्रठी त््रच्र रिळ्र ल्रिल्र प्ररहजे. 
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पीक त्ार झाल्ावर तो लगेच जवळा घालतो, कारण कापणीची वेळ आली 

आहे.”
— म्रकथि  4:29

लषि्रत घ््र करी जरी हृद् स्िग्रथििी सहमत आहे, आरि स्िग्रथिची ि्रस्तरिकत्र परुुर 

रकां ि्र स्त्रीची ि्रस्तरिकत्र ्नली आहे, तरीही भौरतक षेित्र्रत अद््रप कोित्रही ि्रस्तरिक 

्दल झ्रलेल्र न्रही. क्ररि मनषु््रल्र परृिीिर नैसरगथिकररत््र अरधक्रर षेित्र आहे, त््रनेच 

स्िग्रथिच्र अरधक्रर परृिीच््र ््र षेित्र्रत मतुि केल्र प्ररहजे. दिे स्त्री रकां ि्र परुुर्ररिि्र् ते करू 

िकत न्रही. हे मी तमुह्रल्र त््र अगदी परररचत ि्रस्त्रिचन्रत द्रखिू िकतो ज््रची आपि 

आधी चच्रथि केली होती.

कारण िो अतं:करणाने जवश्वास ठेवतो तो नीजतमान ठरतो व िो मुखाने कबूल 

करतो त्ाचे तारण होते.
— रोमकर्रांस पत्र 10:10

अांतःकरि्रने मनषु् िचन्रिर रिश्व्रस ठेितो, रिश्व्रस उतपनन होतो आरि तो न््रय् 

ठरतो. जरस्टफ्र् ह्र एक क्र्दिेीर िबद आहे ज््रच्र अ थ्ि क्र्द््रचे प्रि्रसन आहे. महिून 

जेवह्र एख्रद््र म्रिस्रचे हृद् स्िग्रथििी सहमत असते आरि त््रच््र अांतःकरि्रत स्िगथि जे 

महितो त््र्द्दल पूिथि ख्रत्री असते, तेवह्र तो न््र्ी ठरतो. त््रच््र जीिन्रत, परृिीच््र 

षेित्र्रत स्िग्रथिच्र प्रि्रह होिे आत्र क्र्दिेीर आहे. परांत ुकेिळ नीरतम्रन असण््रने दिे्रचे 

स्रमर थ्ि तमुच््र मध्े मतुि होऊ िकत न्रही. पॉिर स्टेिनमधून ज््र घर्रकडे िीज पोहोचते 

त््र घर्रप्रम्रिे, आिखी एक प्र्री आहे - रिजेच्र प्रि्रह होण््रस्रठी रस्िच च्रलू करिे 

आरि असे केल््रनेच रदिे प्रक्रिम्रन होत्रत. क्र? क्ररि रोमकर्रांस पत्र 10:10 मध्े 

दिथिरिल््रप्रम्रिे, न््रय् ठरल््रनांतर आिखी एक प्रऊल उचलिे आिश्क आहे.

स्िगथि आरि परृिीच््र समोर उभ्र असलेल्र एक परुुर रकां ि्र स्त्री न््रय् आहे, त््रनांतर 

त््रने क्ूल केले प्ररहजे रकां ि्र त््र कर्रर्रिर कृती केली प्ररहजे आरि परृिीच््र षेित्र्रत 
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दिे्रचे स्रमर थ्ि आरि अरभरेक प्रत्षि्रत मतुि केल्र प्ररहजे. मी क्र् महितो् ते तमुह्रल्र 

पूिथिपिे समजेप ा्ंत कृप््र ते िचन पनुह्र पनुह्र ि्रच्र. हे असेच क्र थ्ि करते! अि्र प्रक्रर े

स्िग्रथिल्र परृिीच््र षेित्र्रत क्र्दिेीरपि्र प्र्रप् होतो, हृद् हे परृिीच््र षेित्र्रमध्े स्िग्रथिचे 

इांटरफेस आहे आरि नांतर आपले िबद आरि कृती हे रस्िच आहेत जे खरोखर स्िग्रथिची 

ितिरी मतुि करत्रत. कृप््र त््र िचन्रच््र दसुऱ््र भ्रग्रकडे नीट लषि द््र: ते आपिच आहोत 

ज््रांनी ्े्े स्िग्रथिच्र अरधक्रर मतुि केल्र प्ररहजे.

प्र्मतः, क्र्दिेीरपि्र प्रद्रन करण््रस्रठी परुुर रकां ि्र स्त्रीची स्िग्रथिची सांकलपन्र, 

आरि दसुर ेमहिजे, परृिीच््र षेित्र्रत अरधक्रर षेित्र, ्ेिूने मत्त् 16 आरि मत्त् 18 मध्े 

रिकिलेल््र गोष्टींद््रर ेआपि हे प्रहू िकतो

मी तुमहांला खचीत सांगतो, िे काही तुमही परृवीवर बांधाल ते सवगा्वत बांधले 

िाईल आजण िे काही तुमही परृवीवर मोकळे कराल ते सवगा्वत मोकळे केले िाईल.
— मत्त् 18:18

्ेिू ्े्े स्रांगतो करी तो मांडळील्र परृिीच््र र्रज््रच््र षेित्र्रत स्िग्रथिच््र र्रज््रच््र 

च्रव््र (अरधक्रर) दिे्रर होत्र. तो महि्रल्र करी तमुही परृिीिर जे ् ्रांध्रल त््रल्र स्िगथि प्ररठां््र 

दईेल आरि परृिीिर तमुही जे क्रही मोकळे कर्रल 

त््रल्र स्िगथि प्ररठां््र दईेल. पनुह्र एक्र पोरलस 

अरधक्रऱ््रच्र रिच्रर कर्र; त््रल्र अरधक्रर आहे, 

परांत ुसरक्ररकडे ितिरी आहे. पोरलस अरधक्रऱ््रकडे 

सरक्ररची च्रिी रकां ि्र अरधक्रर असतो, क्ररि तो त््र 

सरक्ररच्र एजांट महिून िप् घेतो. तो जे ्ोलतो, 

त््रल्र सरक्रर प्ररठां््र दतेो. लषि्रत ठेि्र, ्े्े फति 

परुुर रकां ि्र स्त्रील्र क्र्दिेीर अरधक्रर आहे, आरि 

अि्र प्रक्रर ेकेिळ स्त्री रकां ि्र परुुर स्िग्रथिल्र क्र्दिेीर 

अरधक्ररषेित्र दऊे िकत्रत.

अशता प्रकतािे स्वगगालता 
पृथ्ीच्ता क्षेत्रतात 
कतायदेशीिपणता प्रताप्त होतो, 
हृदय हे पृथ्ीच्ता क्षेत्रतामध्े 
स्वगगाचे इंटिफेस आहे 
आभण नंति आपले शब्द 
आभण कृती हे स्स्वच आहेत 
जे खिोखि स्वगगाची शक्ती 
मुक्त किततात.
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आिखी एक महत्ि्रच्र मदु्द्र आहे जो तमुह्रल्र रिश्व्रस्र्द्दल ज्रिून घेिे आिश्क आहे. 

मी म्रकथि च््र चौर््र अध््र््रतील आमच््र ि्रस्त्रिचन्रच्र पनुह्र एकद्र सांदभथि दतेो

िमीन आपोआप पीक दतेे; पजहल्ाने अकुंर, मग कणीस, मग कणसात भरलेला 

दाणा.
— म्रकथि  4:28

लषि्रत ठेि्र, मी आधी स्रांरगतल््रप्रम्रिे, ्ेिूने ््र दृष्ट्रनत्रत नमूद केलेली म्रती 

म्रिस्रचे हृद् रकां ि्र मनषु््रच््र आतम््रचे प्ररतरनरधति करते. रिश्व्रस कोठे रनम्रथिि होतो 

््रकडे लषि द््र; ह््र मळेु तमुह्रल्र आश्च थ्ि ि्रटते क्र? ्हुतेक लोक समजत्रत त््रप्रम्रिे हे 

स्िग्रथिचे उतप्रदन न्रही, परांत ुते ्े्े परृिीच््र षेित्र्रत त््रर केले गेले आहे आरि ते तमुच््र 

हृद््रचे उतप्रदन आहे. तमुही त््रस्रठी प्र्र थ्िन्र करू िकत न्रही रकां ि्र दिे्रकडे म्रगू िकत 

न्रही. स्िग्रथित रिश्व्रस्रची गरज न्रही. आमह्रल्र स्िग्रथित कर्रर्रची गरज न्रही. न्रही, हे फति 

परृिीच््र षेित्र्रत आिश्क आहे आरि ते केिळ परृिीिरील स्त्री आरि परुुर्रांच््र हृद््रतच 

्ेऊ िकते. म्रकथि  4 मधील द्रखल्र रिकितो त््रप्रम्रिे, ते रमळिण््रच्र एकच म्रगथि आहे, 

दिे्रचे िचन तमुच््र हृद््रत ठेिून कर्रर्रची प्ररक््र होऊ द््र. मग जर मल्र रिश्व्रस्रची गरज 

असेल तर मी क्र् करू? मी म्रझ््र हृद््रत दिे्रचे िचन रिखरुून ट्रकरीन आरि जोप ा्ंत 

रिश्व्रस आहे तोप ा्ंत ते ि्रढू दईेन. ह््रच एक म्रग्रथिने रिश्व्रस ्ेतो.

मी म्रकथि  4 मधील चच्रथि पूिथि करण््र आधी, मल्र ते्े नमूद केलेल््र रिळ््र ्द्दल पनुह्र 

्ोल्र्चे आहे.

पीक त्ार झाल्ावर तो लगेच जवळा घालतो, कारण कापणीची वेळ आली 

आहे.”
— म्रकथि  4:29

म्रझ्र रिश्व्रस आहे करी ्हुतेक चचषेस ने जग्रल्र रिळ्र कस्र ि्रपर्र्च्र हे रिकिले न्रही, 

महिजे त््रांन्र जे आिश्क आहे त््रची क्रपिी किी कर्र्ची हे त््रांन्र रिकिले गेले न्रही. 
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सिथिस्रध्ररिपिे चचथिल्र द्रन कसे द््र्चे हे रिकिले गेले आहे परांत ुत््रांनी पेरलेल््र ्ीप्रसून 

ल्रगिड आरि क्रपिी किी कर्रिी हे रिकिले ज्रत न्रही. ््र िचन्रत ्ेिू अगदी स्पष्टपिे 

स्रांगतो करी जेवह्र आपल््र रिश्व्रस्रची क्रपिी उपलबध असेल तेवह्र आपि रिळ्र ल्रिल्र 

प्ररहजे. जरी आपि रिश्व्रस्रने आपले ्ीज मतुि करण््रचे मोठे क्र थ्ि केले असले तरी, रिळ्र 

कस्र ल्रि्र्च्र हे आपल््रल्र कळत न्रही तोप ा्ंत क्रपिी होि्रर न्रही. अगदी स्पष्टपिे 

स्रांग्र्चे तर, परमेश्वर्रने मल्र र्रज् कसे च्रलते हे रिकि्र्ल्र सरुुि्रत करपे ा्ंत मल्र 

््र्द्दल क्रहीही म्ररहती नवहते. ते नेमके कसे आहे ््रची क्रही उद्रहरिे मी तमुह्रल्र दतेो.

मल्र अटल्रांट्र ्े्ील एक्र चचथिमध्े ्ोलण््रस्रठी आमांरत्रत करण््रत आले होते. ही 

्धुि्ररी र्रत्रीची सेि्र होती आरि चचथि फ्ररसे मोठे नवहते, परांत ुम्रझ््रस्रठी ते ठीक होते. 

मल्र फति लोक्रांन्र र्रज््र्द्दल रिकि्र्ल्र आिड्र्चां. मी चचथिमध्े पोहोचलो तेवह्र मल्र हे 

प्रहून रिरचत्र ि्रटले करी दरि्रजे ्ांद होते आरि ते्े कोिीही नवहते. सभ्र सरुू वह्र्ल्र दह्र 

रमरनटे ् ्रकरी होती. मी म्रझ््र प्रठीम्रगे ट्क च्र मोठ्र आि्रज ऐकल्र; त््र ट्क ल्र स्र्लेनसर 

नसल््रस्ररखे ि्रटत होते. मी प्ररहलां तेवह्र, चचथिच््र ््रजूने एक जनु्र ्ीटअप, मोडकळीस 

आलेल्र रपकअप ट्क आत ्ेत्रांन्र मल्र रदसल्र. मल्र आश्च थ्ि ि्रटले न्रही; क्ररि, मी 

अटल्रांट्र िहर्रच््र मध्भ्रगी होतो. मी ि्रट प्रहत असत्रन्र, एक म्रिूस इम्ररतीच््र 

म्रगच््र ््रजूने च्रलत म्रझ््र कडे आल्र आरि त््रने स्ितःची ओळख प्रस्टर महिून करून 

रदली. त््रांनी उिीर झ्रल््र्द्दल खेद व्ति केल्र, पि ते महि्रले रक त््रांच्र तो जनु्र ट्क 

सरुूच होत नवहत्र. त््रांनी मल्र स्रांरगतले करी त््रांन्र तो ट्क उत्रर्रिर ज्रऊन स्ट्रटथि  कर्रि्र 

ल्रगल्र, मग ट्क सरुु झ्रल््रिर एकद्रच्र िेग ि्रढल्र, तर कलच ल्रिल्र ल्रगल्र, क्ररि 

स्ट्रटथिर क्रम करत न्रही. ते महि्रले रक ्ऱ््रच िेळ्र तर ह्र ट्क सरुूच होत न्रही आरि 

त््रांन्र चचथिप ा्ंत प्रच मैल प्र्ी च्रलत ््रिे ल्रगेल आहे.

त््रनांतर ते म्रल्र त््रांच््र चचथि्द्दल स्रांगू ल्रगले, त््रांनी मल्र स्रांरगतले करी जरी ते चचथिचे 

प्रस्टर असले तरी, चचथिचे मखु् क्र थ्ि िहर्रतील लोक्रांन्र ख्र्ल्र घ्रलिे होते. त््रांनी त््र 

रठक्रिी मरहन््रल्र 10,000 हून अरधक लोक्रांन्र जेिि रदले. प्रस्टर ्ोलत असत्रांन्र मी 

अस्िस्् होत होतो. ्े्े एक दिे्रच्र म्रिूस आहे जो मरहन््रल्र 10,000 लोक्रांचे पोट भरतो 
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आरि त््रच््रकडे एक नीटपिे च्रलि्ररी क्रर दखेील न्रही? ज््र लोक्रांन्र तो ख्र्ल्र अनन 

दतेो त््रांन्र दिे कस्र आहे हे प्रहण््र स्रठी तोच एक उद्रहरिरूप आहे. 100-अांि त्रपम्रन 

असलेल््र उनह्रळ््रच््र रदिस्रत त््रांन्र चचथिल्र प्रच मैल च्रलत ज्रिे ल्रगत होते, त््रांच्र 

उदररनि्रथिह जेमतेम होत होत्र, हे सिथि प्रहून ते लोक कस्र रिश्व्रस करतील रक दिे त््रांची 

मदत करू िकतो? मी ह््र ््र्तीत त््रांची मदत करण््रच्र रिच्रर केल्र. म्रझ््रकडे घरी 

20,000 मैल च्रललेली ्ऱ््रपैकरी निीन क्रर होती जी मी त््रांन्र दऊे िकत होतो. मी म्रझे 

हे रिच्रर त््रांन्र स्रांरगतले आरि मी महि्रलो रक म्रझ््र एक्र कमथिच्रऱ््रल्र त््रांच््रस्रठी ती 

ग्रडी घेऊन अटल्रांट्र ्े्े प्रठिीन. ते अ््रथितच रोम्रांरचत झ्रले. मी त््र र्रत्रीच््र सभेत 

त््रांन्र आरि त््रच््र ्छोट्््र चचथिल्र दिे्रच््र र्रज््र्द्दल आरि पैि्रच््र सांदभ्रथित ते कसे 

क्र थ्ि करते ््र्द्दल रिषिि रदले.

घरी गेल््रिर मी ग्रडी अटल्रांट्रप ा्ंत नेण््रची व्िस्््र केली. जेवह्र म्रझ्र स्ट्रफ मरें्र 

ग्रडी घेण््रस्रठी म्रझ््र घरी आल्र तेवह्र मल्र मरहत होते करी मी स्िग्रथित आरतमक व्िह्रर 

करत आहे. मल्र म्ररहत होते करी मी ती क्रर दिे्रच््र र्रज््र स्रठी मतुि करत आहे तेवह्र 

मल्रही आिश्क असलेल््र ि्रहन्रस्रठी मी दिे्रिर रिश्व्रस ठेिू िकतो. मी क्रर चे िेड 

असि्रर्र व्तिरी न्रही, महिजे खूप स्रऱ््र क्रर अस्रव््रत आरि रििेर प्रक्ररची क्रर अस्रिी 

अिी इच्छ्र ् ्रळगि्रर्र मी व्तिरी न्रही. अनेक लोक अि्र प्रक्ररचे आहेत, पि मी तस्र न्रही. 

म्रझ््रस्रठी क्रर फति एक स्रधन आहे. मल्र एक उत्तम क्रर घ््र्ल्र आिडते, पि ती 

्दलण््रची गरज पडत न्रही तोप ा्ंत मी ती च्रलितो.

जेवह्र म्रझ्र स्ट्रफ मरें्र म्रझ््र कडे ग्रडी घेण््रस्रठी आल्र तेवह्र मी ््रहेर म्रझ््र 

गॅरजेमध्े गेलो आरि मी त््र ग्रडीिर ह्रत ठेिल्र आरि महि्रलो, “हे रपत््र, मी ही ग्रडी तझु््र 

सेिेच््र क्रम्रस्रठी दते आहे आरि मी ही ग्रडी मतुि करत्रच मल्र ग्रडी परत रमळ्रले.….” 

मी सा्ं ोड्र ््रां्लो. मल्र म्ररहत आहे करी दिे्रचे र्रज् रकती रिरिष्ट प्रक्रर ेक्र थ्ि करते आरि 

मल्र म्ररहत आहे करी फति “ग्रडी” ््र िबद्रने च्रलि्रर न्रही. मल्र हे दखेील म्ररहत होते करी 

मल्र दखेील म्रझ््र म्रगण््रत रनरश्चत असिे आिश्क आहे आरि जे आमह्रल्र प्र्रप् कर्र्चे 

आहे त््र ््र्तीत डे्नड्र आरि मल्र दखेील सहमत असिे आिश्क आहे. मी ि्रक् पूिथि 
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न करत्र ि्रांत र्ररहलो, तेवह्र मल्र हे दखेील ज्रििले करी मल्र कोित््र प्रक्ररची क्रर हिी 

आहे ््रची मल्र अरज््रत कलपन्र न्रही. महिून मी पनुह्र सरुुि्रत केली, “प्रभ,ु आज मी ही 

क्रर तझु््र सेिेस्रठी मतुि करत आहे, आरि मल्र रिश्व्रस आहे करी मी जे हे ्ी पेरले आहे त््र 

अनसु्रर मल्र खरोखर एक च्रांगली क्रर रमळ्रली आहे, परांत ुमल्र नेमकरी कोिती क्रर आरि 

कोिते मॉडेल हिे आहे हे रनरश्चत केल््र नांतर मी पनुह्र तझु््रकडे ्ेऊन ते तलु्र स्रांगेन.” 

्स एिढेच, आरि ती क्रर म्रझ््र गर्रज मधून गेली. “हो्, मल्र नेमकरी ती क्रर हिी आहे.”

असे क्रही मरहने गेले. अ््रथित, ड्रेंड्र टी क्रर दणे््र््र्त म्रझ््रिी सहमत होती आरि 

म्रझ््रप्रम्रिेच रतल्रही कोित््र प्रक्ररची क्रर हिी आहे, ््रची कलपन्र नवहती. पढुचे दोन 

मरहने आमही िेगिेगळ््र क्रर ्द्दल ्ोललो आरि िेिटी एके रदििी ती महि्रली, “एक स्रांगू 

क्र, मल्र ि्रटते करी मल्र कनवहटषे्ल क्रर च्र आनांद घ््र्ल्र खरोखर आिडेल.” मी रतल्र 

महि्रलो करी मी रतच््र सो्त सहमत आहे, आरि मल्र दखेील ती क्रर घ््र्ल्र आिडेल, 

पि नेमकरी कोित््र प्रक्ररची क्रर? आत्र, आमह्रल्र हे दखेील म्ररहत नवहते रक कोित््र 

प्रक्ररच््र कनवहटषे्ल क्रर म्रकषे ट मध्े उपलबध आहेत. पि एके रदििी आमही जेिि्रस्रठी 

््रहेर ज्रत असत्रन्र, म्रझी पतनी अच्रनक महि्रली, “्स्स!” “्स्स महिजे क्र्?” मी 

्ोललो. “तीच ती,” आमही ज््र रसे्टॉरांटमध्े ज्रि्रर होतो त््र प्ररकां ग मध्े ्ोट्रने इि्रर्र 

करत ती महि्रली. “हे क्र् आहे?” मी रिच्ररले. “ती क्रर, तीच ती क्रर मल्र हिी!” प्ररकां ग 

च््र दसुऱ््र ््रजूल्र मल्र एक फ्ररच सुांदर कनवहटषे्ल क्रर रदसली. मी महि्रलो, “चल्र ती 

कोिती क्रर आहे ते प्रहू ््र. महिून आमही ग्रडीकडे गेलो आरि त््र ग्रडीच््र अगदी म्रगे 

आमही आमची क्रर प्रकथि  केली.

आमह्रल्र तर ती क्रर फ्ररच आिडली ््रत िांक्रच न्रही. ती BMW 645Ci होती, 

खरोखर फ्रर ्छ्रन कनवहटषे्ल आरि खूप मह्रग दखेील. तमुह्रल्र खर ेस्रांग्र्चे तर, जेवह्र 

मी ती क्रर प्ररहली तेवह्र मी रिच्रर केल्र, “ठीक आहे, प्रभ,ु आमही आत्र क्र् कर्र्चे ते 

आमह्रल्र द्रखि्र.” मल्र म्ररहत होते करी मी निीन BMW स्रठी $115,000 दऊे िकि्रर 

न्रही, परांत ुमल्र हे दखेील म्ररहत होते करी दिे आश्च थ्िक्ररक गोष्टी करू िकतो. डे्नड्र आरि 

मी कोि्रल्रही त््र क्रर्द्दल स्रांरगतले न्रही रकां ि्र कोि्रल्र हे दखेील स्रांरगतले न्रही करी 

आमही निीन क्रर घेण््रच्र रिच्रर करत आहोत.
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समु्रर े दोन आठिड्््रांनांतर, ड्रेंड्रच््र भ्रि्रने आमह्रल्र कॉल केल्र आरि महि्रल्र, 

“मल्र ड्रेंड्रची क्रर रमळ्रली!” “तलु्र ड्रेंड्रची क्रर स्रपडली महिजे क्र्?” मी रिच्ररले. तो 

महि्रल्र, “ही क्रर कुिीतरी रिकरीस्रठी ठेिली आहे ते मी प्ररहले, आरि अच्रनक, मल्र 

ि्रटले करी ही क्रर ड्रेंड्र स्रठीच ह््र रठक्रिी आहे; आरि मी तमुह्रल्र ही म्ररहती द््रिी 

असे मल्र ि्रटले.” “ती कोित््र प्रक्ररची क्रर आहे?” मी रिच्ररले. “हे BMW 645Ci 

आहे आरि कनवहरटथि्ल आहे; अगदी उत्तम रस््तीत असलेली क्रर. ती दोन िरथि जनुी 

आहे, कमी म्र्लेज आहेत आरि त््रिर ओरखड्््रचे एकही रनि्रि न्रही.ती अगदी उत्तम 

रस््तीत आहे. त््ररिि्र्, तो रिकि्रर्र म्रिूस तमुह्रल्र म्रहीत आहे.” “मल्र म्ररहत आहे?” 

मी रिच्ररले. “हो, तो महि्रल्र; ह््र क्रर ् द्दल तमुही त््रल्र फोन कर्रि्र.” ् रां, जेवह्र ड्रेंड्र च््र 

भ्रि्रने मल्र क्ररची मेक आरि मॉडेल स्रांरगतली, तेवह्र क्रही आठिड्््रांपूिवी डे्नड्र आरि 

मल्र, आमह्र दोघ्रांन्रही तीच क्रर आिडली होती आरि त््र मळेु मल्र आत्र कळून चकुले 

करी दिे क्रहीतरी क्र थ्ि करत आहे.

मी ग्रडीच््र म्रलक्रल्र फोन केल्र. हो्, मी त््रांन्र ओळखत होतो, आमही क्रर्द्दल 

्ोडे ्ोललो, आरि त््रांनी मल्र स्रांरगतले करी क्रर रकती ्छ्रन आहे. आरि मग त््रांनी पढेु 

हे महटले, “तमुह्रल्र म्ररहती आहे, जेवह्रप्रसून आपि ््र क्रर्द्दल फोनिर ्ोलत आहोत, 

तेवह्रप्रसून मल्र खरोखर असे ि्रटते करी ही ड्रेंड्रची क्रर अस्रिी.” मी त््रांच््र जिळ ह्र 

उललेख दखेील केल्र नवहत्र करी आमही ड्रेंड्र स्रठी ग्रडी प्रहत आहोत. त््र व्तिरी ने 

पढेु महटले, “मी तमुह्रल्र स्रांगतो, मी क्र् करि्रर आहे, मी ही क्रर तमुह्रल्र $28,000 

ल्र रिकि्रर आहे.” म्रझ््र क्रन्रिर जे िबद पडले त््रिर म्रझ्र रिश्व्रसच ्सत नवहत्र. 

ग्रडीची रकां मत त््रपेषि्र रकतीतरी ज्रस्त होती. जेवह्र मी डे्नड्रल्र ््र्द्दल स्रांरगतले, तेवह्र 

ती फ्ररच रोम्रांरचत झ्रली. आमही त््र क्ररस्रठी रोख पैसे रदले आरि आजही ती क्रर 

आमच््र जिळ आहे. ते अजूनही उत्तम अिस््ेत आहे आरि ्छ्रन रदसते. त््रिर अजून एक 

दखेील ओरखड्र पडलेल्र न्रही, आरि आमही त््र क्ररमध्े िरचे सनरुफ ््रजूल्र करून, 

रस्टररओ िर ग्रिे ल्रिून आरि सू थ्िप्रक्रि्रच्र ि ्ांड झळुकेच्र आनांद घेत अनेक ड््रईवह 

घेतल््र आहेत.
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आमही ट्क मधे कैं रपांग स्रठी आिश्क तो परुिठ्र घ्रतल्र, आरि आमच््र कनवहरटथि्ल 

मधून कोलोरडॅो च््र पिथिती् भ्रग्रतून आनांद घेत गेलो ती आमची सि्रथित आिडती सहल 

होती. त््र प्रि्रस्रत आमची मलुगी कस्टथिन आमच््रसो्त होती, आरि मल्र आठिते करी 

मी कॅनससमधून I-70 िर र्रत्री ग्रडी च्रलित होतो आरि ग्रडीचे सनरुफ ््रजूल्र केलेले 

होतो. मी ग्रडी च्रलित असत्रांन्र कस्टथिन म्रगे झोपलेली होती. आमच््र डोक््रिर खूप स्रर े

त्रर ेचमकत होते आरि अधूनमधून एक-दोन ट्क िगळत्र रस्त्र अगदी ररक्रम्र होत्र. ही 

अप्ररतम र्रत्र होती, आलह्रदद्र्क हि्र ि्रहत होती आरि जग्रतील सिथि क्रही अद्तु आहे 

असे ि्रटत होते. आमही पढुचे दोन आठिडे रॉकरीज मधून ग्रडी च्रलिण््रत घ्रलिले आरि 

मल्र रदसून आले रक ही क्रर खरोखर रकती ्छ्रन च्रलते. त््रचे ििथिन एक्रच िबद्रत केले 

ज्रऊ िकते—अप्ररतम!

पि इ्े एक रमरल्न डॉलरच्र प्रश्न आहे. ती ग्रडी आमच््र कडे किी आली? ड्रेंड्रने 

महटले होते तीच नेमकरी क्रर क्र होती, “अगदी तेच!”? दिे्रच््र र्रज््रने ती क्रर आमच््र 

जीिन्रत आिली हे मल्र म्रहीत होते. मल्र म्रहीत आहे करी मी त््र ग्रडी स्रठी त््र 

प्रळक्रकडे त््रांन्र म्रझी क्रर दऊेन ् ी पेरले तेवह्र मी आरतमक रन्म ल्रगू करत होतो. मल्र 

आठिते त््र िेळेस मी महटले होते करी, मल्र एक क्रर परत रमळ्रली आहे, मी त््र िेळेस 

एस्ूवही, जीप, क्रर असे क्रही महटले नवहतो; मी फति महटलो होतो ्छ्रन क्रर मीळ्रली 

आहे. पि डे्नड्र आरि मल्र रिळ्र ल्रि्रि्र ल्रगल्र. जोप ा्ंत आमही “तीच ती क्रर” असे 

महटले नसते तोप ा्ंत ती क्रर आमह्रल्र रदसली नसती. मी म्रझी जनुी क्रर मतुि केली तेवह्र 

आमह्रल्र दसुरी क्रर रमळि्रर अस्र म्रझ्र रिश्व्रस असल्र तरी, ड्रेंड्रने “्स्स, तीच ती क्रर” 

असे महिे प ा्ंत आमही रिळ्र ल्रिल्र नवहत्र.

आिखी एक घटन्र घडली ज््रमळेु हे तति आिखी मोठ्््र प्रम्रि्रत समोर आिले. 

तमुह्रल्र म्रहीत असेलच, मल्र रिक्रर कर्र्ल्र आिडते. मी एक च्रांगल््र रिक्ररी दिे्रत 

र्रहतो अरि दिे्रने मल्र म्रझे स्ितःचे रिक्रर करण््रचे मैद्रन रदले आहे. म्रझ््र 60 एकर 

ज्रगेिर, समु्रर े19 एकर झ्रड्रांचे जांगल आहे आरि समु्रर े10 एकर दलदलीच्र प्रदिे आहे. 

मल्र दरिरवी हरि आरि रगलहरींची रिक्रर करण््रत ्ि रमळते. आजू््रजूल्र ्दके आरि 
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हांस नेहमी उडत असत्रत, परांत ुक्रही क्ररि्रस्ति, मी त््रांची रिक्रर करण््रच्र रिच्रर केल्र 

न्रही. हो, िर्रथितून एकद्र रकां ि्र दोनद्र, मी आरि मलुां ख्रली दलदलीत गेलो आरि र्रत्रीच््र 

जेिि्रस्रठी क्रही हांस्रांची रिक्रर केली होती. पि आमही ् दक्रची रिक्रर कधीच केली न्रही.

पि, क्रही िर्रांपूिवी, मी खपुस्ररी ्दके दलदलीत उडत्रांन्र प्ररहली तेवह्र मल्र ि्रटलां 

करी ्दक्रांची रिक्रर करण््रच्र प्र्तन कर्रि्र. वि्र, ते खूप रोम्रांचक होते! मी ती रिक्रर 

करण््रत अगदी रमम्रि झ्रलो होतो. त््र िसांत ऋत ु मध्े ्दक्रांच््र रिक्ररीदरम््रन, 

मल्र कळले करी मल्र ्दक्रांची रिक्रर करण््रच्र गांभीरपिे सर्रि करण््रची गरज आहे. 

मी ्ोडीफ्रर रिक्रर केली आरि मल्र आढळले करी ते दखेील ख्र्ल्र खूप च्रांगले आहेत, 

चरिष्ट आहेत. म्रझ््र लषि्रत आले करी ्दके ्ऱ््रच िेळ्र टपप््र््रहेर होती रकां ि्र म्रझ््र 

िॉटगनच््र टपप््रच््र अगदी जिळ होती,आरि ही म्रझ््र रिक्रर करण््रत होि्रऱ््र चकु्रां 

मध्े भर होती. ररेमांगटन मॉडेल 11-87, सि्रांप्रसून ते हरि्रांप ा्ंत सिथि रिक्ररीं स्रठी मी 

ि्रपरत असलेली म्रझी रन्रमत िॉटगन ि्रपरत होतो. गैरसमज करू नक्र, मल्र ती ्ांदूक 

आिडते आरि ती एक उत्तम ्ांदूक आहे. परांत ुमी ऐकले करी म्रकषे ट मध्े ्ांदूकरीचे निीन 

मॉडेलस आहेत जी फति ्दक्रांच््र रिक्ररीस्रठी ्नरिली गेली होती. ते कॅमोफलॉज होते 

आरि स्रडेतीन इांच मॅगनम िेलसस्रठी चरें्र केले गेले होते, आरि मल्र म्ररहत होते करी 

त््रमळेु त््र ल्रां् प्ररसांग िॉट्समध्े मदत होईल. ्दक्रांच््र रिक्ररीच्र पढुच्र हांग्रम सरुू 

होण््रपूिवी मी ती ्ांदूक प्रहण््रची आरि रिकत घेण््रची ्ोजन्र आखली.

तर आत्र, ्दक्रची रिक्रर करण््रच्र सीझन सांपल्र होत्र, आत्र ज्रनेि्ररी मरहन्र सरुु 

होत्र, आरि मी कॅ्ेल्र मधून ज्रत होतो आरि मल्र ि्रटलां करी त््र ्ांदकु्र कि्र रदसत्रत हे 

प्रहण््रस्रठी मी िॉटगन रिभ्रग्रकडे ज्रिे. जेवह्र मी िॉटगन रिभ्रग्रत गेलो तेवह्र मी प्ररहले 

करी त््रांच््रकडे फति ्दक्रांच््र रिक्ररीस्रठी असलेल््र रििेर प्रक्ररच््र िॉटगनच्र सांपूिथि 

रिभ्रग होत्र. मी त््रपैकरी क्रही ्ांदकु्र परहल््र आरि मल्र आिडलेल््र रिकत घेण््रच्र 

रिच्रर केल्र, परांत ुत््रांची रकां मत $2,000 होती आरि ्दक्रांची रिक्रर करण््रच्र रसझन 

््र्ल्र अजून क्रही मरहने ््रकरी होते. “मी क्रही िेळ ््रां्ेन,” मी स्ितःिी रिच्रर केल्र. 

पि मी रनघत असत्रांन्र क्रहीतरी रिरचत्र असे केले. ते करत्रन्र मी क्र् करत होतो हे मल्र 
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स्ितःल्रच कळलां न्रही. मी जे केलां ते अगदी रिच्रर न करत्र केलां. मल्र हव््र असलेल््र 

िॉटगनकडे मी इि्रर्र केल्र आरि मोठ्््रने महि्रलो. “म्रझ््रकडे ती ्ांदूक ्ेिूच््र न्रि्रने 

असेल.” पनुह्र, मी ््र्द्दल फ्ररस्र रिच्रर केल्र न्रही; मी फति एक घोरि्र करत होतो करी 

म्रझ््रकडे ती ्ांदूक आहे. मल्र हव््र असलेल््र डक गनचे स्पष्ट रचत्र म्रझ््र हृद््रत होते.

मल्र क्रही आठिड्््रांनांतर एक्र र्झनेस कॉनफरनसमध्े ्ोलण््रस्रठी आमांरत्रत 

करण््रत आले आरि रत्े असे क्रहीतरी घडले ज््रने म्रझे लषि िेधून घेतले. म्रझे ् ोलण््रचे 

सत्र सांपल््र नांतर, कां पनीचे म्रलक िर आले आरि 

महि्रले करी तमुही आमच््रकडे आल्रत महिून तमुच्र 

आदर करण््रस्रठी आमही तमुह्रल्र एक भेटिस्त ुदऊे 

इरच्छतो. तो महि्रल्र, “तमुह्रल्र रिक्रर कर्र्ल्र 

आिडते हे आमह्रल्र म्रहीत आहे, महिून आमही 

तमुच््रस्रठी ही ्ांदूक रिकत घेतली.” मल्र धकक्र 

्सल्र क्ररि त््रांनी अगदी निीन, ्ेनेली, सेमी-

ऑटोमॅरटक डक गन रिकत घेतली होती, अगदी तीच 

ती ्ांदूक होती जी मी त््र स्टोअरमध्े प्ररहली होती, 

आरि ज््र ्ांदकुरी कडे मी इि्रर्र करून महटले होते रक मल्र ती ्ेिूच््र न्रि्रने रमळि्रर 

आहे! तमुह्रल्र ह््र मध्े रििेर असे क्रही रदसते क्र? नेमकरी तीच ्ांदूक ह््र रठक्रिी किी 

आली? गेल््र अनेक िर्रांत मी डझनभर ्ांदकु्र द्रन रदल््र होत््र पि मल्र जी ्ांदूक हिी 

त््र स्रठी रिळ्र कधीच ल्रिल्र नवहत्र. दसुऱ््र िबद्रांत, मी रिश्व्रस आरि उद्ररतेने त््र 

्ांदकु्रांची पेरिी केली होती पि मल्र जी हिी होती ती प्र्रप् होण््र स्रठी रिळ्र कधीच ल्रिल्र 

नवहत्र. मी कधीच महि्रलो नवहतो, “प्रभ,ु तेच! मल्र तेच हिे आहे.” पि ज््र िेळेस मी तसे 

केले त््र षििी क्रपिी झ्रली!

मी म्रझ््र एक्र सहक्ररी सेिक रमत्र्रल्र िॉटगनची गोष्ट स्रांगत होतो. तो महि्रल्र, “हो्, 

दिे कधी कधी असे करतो असे मल्र ि्रटते. तो तमुच््रिर पे्रम करतो हे स्रांगण््रस्रठी तो 

तमुह्रल्र एक ख्रस भेट दऊेन आिीि्रथिद दते्र.” तो क्र् ्ोलल्र ््रच्र रिच्रर करत असत्रांन्र 

...देितालता मलता दताखितायचे 
होते की त्ताने मताझ्तािि 
प्रेम केले आहे. जेव्हता 
त्ताने मताझ्तासताठी येशूलता 
पताठिले आभण मलता 
िताज्य वदले तेव्हता त्ताने 
मलता दताखिले की त्ताने 
मताझ्तािि प्रेम केले आहे!
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मल्र ज्रििले, “न्रही, हे ्रो्र न्रही. हो्, दिे म्रझ््रिर पे्रम करतो, परांत ु त््रल्र फति 

एक ्छोटीिी भेटिस्त ुदऊेन मल्र आश्च थ्िचरकत कर्र्चे नवहते.” कुत्र्र, म्रसे, अचूक कम्रने 

आलेले हरीि, ग्रड्््र हे सगळे आले ते दिे्रचे म्रझ््रिर पे्रम आहे हे द्रखरिण््र स्रठी केिळ 

नवहते. जेवह्र त््रने म्रझ््रस्रठी ्ेिूल्र प्रठिले आरि मल्र र्रज् रदले तेवह्रच त््रने मल्र 

द्रखिले करी त््रने म्रझ््रिर पे्रम केले आहे!

मल्र तमुह्रल्र क्रपिीची आिखी एक गोष्ट स्रांग्र्ची आहे. मी तमुह्रल्र आधीच 

स्रांरगतल््रप्रम्रिे, मी ग्रड्््रांचे िेड न्रही. ग्रडी ्दलण््रची अगदीच गरज होईप ा्ंत आमही 

त््रां च्रलित र्रहतो. आमची आठ िरथि जनुी होंड्र प्र्लट ््रचे उद्रहरि आहे. आमह्रल्र 

ती क्रर आिडते, ती आमच््रस्रठी फ्रर उप्ोगी आहे, ती च्रांगली च्रलते, निीन रदसते 

आरि महिून आमही ती अजूनही ि्रपरतो. पि प्रि्रसी आरि प्रहुण््रांन्र घेऊन ज्रण््रस्रठी 

आमही अनेकद्र मोठी SUV खरदेी करण््रच्र रिच्रर केल्र. क्रही क्रळ्रपूिवी, न्रऊ सरेंटरमध्े 

आ्ोरजत केलेल््र एक्र क्र थ्िकम्रस्रठी आमही कॅरडलॅक एस्केलेड भ्रड्््रने घेतली आरि 

ड्रेंड्रने आरि मी ती च्रलरिली. आमह्रल्र ती आिडली. आमह्रल्र रतच्र मोत््रच्र प्रांढर्र 

रांग आिडल्र आरि एस्क्रलेडच््र ल्रां् मॉडेल पेषि्र आमही च्रलित असलेली ्छोटी 

ग्रडीआमह्रल्र आिडली. आमही महि्रलो, “हेच आमह्रल्र हिे आहे, कॅरडलॅक एस्केलेड, 

मोत््रच्र प्रांढर्र रांग, लह्रन ग्रडी. आमह्रल्र ही एक रिकत घ््र्ल्रच प्ररहजे.” त््र िेळी 

आमही फ्रर व्स्त होतो आरि िोरूम मध्े ज्रऊन ती ग्रडी प्रहिे, त््र ्द्दल म्ररहती 

क्रढिे रकां ि्र ती रिकत घेण््र्द्दल रिच्रर करण््र स्रठी िेळ नवहत्र.

समु्रर ेएक मरहन््रनांतर, मी सक्रळी म्रझ््र घर्रचे द्रर उघडले, आरि अांगि्रत पडलेले 

ितथिम्रनपत्र घेण््रस्रठी ज्रऊ ल्रगलो इतक््रत म्रझ्र मो््रईल फोन ि्रजल्र. फोन करि्ररी 

व्तिरी महि्रली, “अहो, प्रस्टर, मल्र तमुच््रस्रठी कॅरडलॅक एस्केलेड रिकत घ््र्चे आहे; 

तमुह्रल्र कोित्र रांग हि्र आहे? मल्र आश्च््रथिच्र धकक्रच ्सल्र, मी महि्रलो, “वि्र, ही 

तर फ्ररच च्रांगली गोष्ट आहे. ड्रेंड्र आरि मल्र मोरत््र प्रांढर्र रांग आिडतो.” “ठीक आहे,” 

तो महि्रल्र, “मी तो रांग िोधण््रच्र प्र्तन करतो, ्घू््र मल्र तो रमळतो क्र.” मी इतक्र 

उतस्ररहत होतो रक, मी त््रल्र हे स्रांग्र्ल्र रिसरलो करी आमह्रल्र त््र ग्रडीचे लह्रन मॉडेल 
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ज्रस्त आिडले आहे. तो अगदी उत्तम च्रलि्ररी, च्रांगल््र रस््तीत असलेली एक रकां ि्र दोन 

िरथि जनुी ग्रडी रिकत घेण््रच्र रिच्रर करत होत्र.

पढुच््र एक मरहन्र त््र व्तिरीने क्रहीच महटले न्रही, पि िेिटी एक मरहन््रनांतर त््रने 

फोन केल्र आरि महि्रल्र, “तमुची एस्केलेड म्रझ््रकडे आली आहे; तमुही मल्र अमकु 

िेळेस, अमकु रठक्रिी भेट्र आरि आपली ही ग्रडी घरी घेऊन ज्र. त््रांच््र महिण््र प्रम्रिे 

आमही त््रांनी स्रांरगतलेल््र रठक्रिी भेटलो आरि आमही परहले रक त््रांच््र कडे लह्रन 

मॉडेल मोरत््र प्रांढरी एस्कलेड ग्रडी होती. ती फ्ररच सुांदर होती! “मल्र म्रफ कर्र, तमुह्रल्र 

फोन कर्र्ल्र मल्र इतक्र िेळ ल्रगल्र.” तो महि्रल्र. “मी ह््र ग्रडीचे मोठे मॉडेल िोधण््रच्र 

प्र्तन करत होतो, परांत ुत््र मॉडेल ची इतकरी म्रगिी आहे करी त््रांच््र कडे ती उपलबध 

नवहती. त््रमळेु मी ही लह्रन ग्रडीच घेऊ िकलो. मल्र आि्र आहे करी तमुच््रस्रठी ही ठीक 

आहे आरि तमुह्रल्र ती आिडली आहे.” ठीक आहे? आमह्रल्र तर अगदी हीच हिी होती, 

अगदी ज््र ग्रडी ्द्दल आमही ्ोललो होतो ती हीच होती!

पनुह्र, मी तोच प्रश्न रिच्ररतो: आमह्रल्र हिी असलेली नेमकरी तीच एस्केलेड त््र रठक्रिी 

किी आली? ्रां, सि्रथित आधी, मी आधी उललेख केलेल््र प्रस्टर ल्र रदलेल््र क्रररिि्र् 

मी आिखी आठ ग्रड्््र िेगिेगळ््र लोक्रांन्र रदल््र आहेत. पि ड्रेंड्र ने BMW परहल््र 

नांतर जसे महटले होते रक “तीच ती क्रर, जी मल्र हिी आहे असे महटले तो प ा्ंत मी कधीच 

महटले नवहते रक मल्र नेमकरी हीच क्रर हिी आहे. आत्र, पनुह्र, ह््र क्रर सा्ं ांधी दखेील डे्नड्र 

आरि मी दोघेही सहमत झ्रलो आरि मोठ्््रने महि्रलो, “्स्स, हीच ती क्रर!” मी िर्रथिनिुरषे 

महित आलो आहे करी चचथिने द्रन दणे््ररिर्ी रिकिण््रचे खूप च्रांगले क्रम केले आहे परांत ु

लोक्रांन्र क्रपिी किी कर्रिी हे रिकिण््रचे दखेील क्रम फ्रर महति्रचे आहे. तर आत्र 

प ा्ंत आमच््र अनभुि्रच््र ज््र गोष्टी आपि ऐकल््र आहेत त््र िरून रिळ्र महिजे क्र् हे 

तमुह्रल्र स्रांगत्र ्ेईल क्र? मल्र आि्र आहे करी आत्र हे स्पष्ट झ्रले आहे! मल्र परत रमळ्रिे 

महिून मी रिश्व्रस्रने अनेक क्रर अनेक लोक्रांन्र दऊेन ्ी रोपि केले होते, पि डे्नड्र आरि 

मी कधीही निीन क्ररस्रठी सहमत झ्रलो न्रही. पनुह्र क्रही िेळप ा्ंत आमही आमच््र ग्रड्््र 

च्रलिल््र. पि ज््र षििी आमही महि्रलो, “तीच ती क्रर आहे जी आमह्रल्र हिी आहे!” 

तरेंवह्र ती क्रर आमच््र प ा्ंत कि्रही प्रक्रर ेपोहचली. रिळ्र महिजे आमचे िबद!
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जिवहेच्ा हाती मृत्ू व िीवन ही आहेत; जतची आवड धरणार े जतचे फळ 

भोगतात.
— नीरतसूते्र 18:21

एक क्रळ अस्र होत्र करी चचथि मध्े क्लुी करण््र ्द्दल ्रचे रिषिि रदल््र ज्रत होते. 

मी अि्र लोक्रांसो्त र्ररहलो आहे, आरि तमुह्रल्र दखेील कद्ररचत ह्र अनभुि आल्र असेल 

रक ते क्रहीतरी ्ोलले, आरि नांतर आपले तोंड ह्रत्रने ्ांद करून महि्रले, “मी जे ्ोलतो 

ते समजून, लषि दऊेन आरि क्रळजीपूिथिक ्ोलले प्ररहजे.” असे केल््र नांतर आपि क्रही 

तरी मोठी क्रमगीरी असे ि्रटते, आरि मल्र म्रहीत आहे रक असे केल््रने तमुचे िबद तमुच््र 

ह्रद््रतच ठेिण््रस मदत होते. परांत,ु आपले िबद रकां ि्र आपि क्र् ्ोलतो ह््र कडे रििेर 

लषि दणे््रच्र खऱ््र अ््रथिने रिळ््रिी क्रहीही सा्ं ांध न्रही. क्र्? पि मल्र ि्रटले करी तमुही 

क्रही िेळेपूिवीच महटले रक आपले िबद रिळ्र आहे. हो्, मी नककरीच असे महटले, परांत ु् ोग् 

िबद ्ोलिे ह््र सूत्र्रिर प्रभतुि रमळििे हीच फति गरुुरकलली न्रही.

मी तुमहांला खचीत सांगतो की, िो कोणी हा डोंगराला ‘तू उपटून समुद्ात 

टाकला िा, ’असे महणेल आजण आपल्ा अतंःकरणात शकंा न बाळगता, आपण 

महणतो तसे घडेलच असा जवश्वास धरील त्ाच्ा शबदाप्रमाणे घडून ्ेईल.
— म्रकथि कृत िभुितथिम्रन 11:23

पनुह्र, म्रकथि  अध््र् 4 मधील रिळ्र हे तमुचे िबद आहेत! म्रकथि च््र चौर््र अध््र््रत 

रिळ््रची चच्रथि होईप ा्ंत, रिश्व्रस्रची प्ररक््र आरि ती किी रमळि्र्ची ््र्द्दल आपि 

आधीच चच्रथि केली आहे. त््र रठक्रिी महटले आहे जेवह्र ्ी पररपकि होते, तेवह्र तमुही रिळ्र 

ल्रि्र क्ररि क्रपिीची िेळ आली आहे. क्रपिी आली आहे क्ररि तमुही रिश्व्रस्रत आह्रत, 

तमुच््र अांत:करि्रत स्िग्रथििी सहमत आह्रत. म्रकथि  11 मधील िरील िचन हेच तत्ि दिथििते. 

तमुचे हृद् िचन्रिर रिश्व्रस ठेिते, मग तमुही ्ोलत्र आरि स्िग्रथिच्र अरधक्रर मतुि करत्र. 

पि “आपि जे महितो ते घडेलच” ््र ि्रक््रकडे लषि द््र. रिश्व्रस्रची कसोटी ही आहे रक 
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तमुही जे ् ोलत्र ते घडेलच अस्र रिश्व्रस असिे. केिळ दिे्रचे िचन महििे रकां ि्र क्ूल करिे 

ह्र स्ितःच्र रिश्व्रस न्रही. जोप ा्ंत तमुचे हृद् स्िग्रथििी सहमत होत न्रही तोप ा्ंत तमुही 

चेहर्र रनळ्र होईप ा्ंत दिे्रचे िचन ्ोलल्रत आरि त््रची स्िीकृती दिथिरिली तरी क्रहीही 

होि्रर न्रही. मग आत्र आपि हे समजले प्ररहजे रक आपि क्र् ्ोलतो रकां ि्र कि्रची 

स्िीकृती करतो ््रिर लषि रदले प्ररहजे करी आपल््र हृद््रिर?

चांगला मनुष् आपल्ा अतं:करणातील चांगल्ा भांडारातून चांगले ते काढतो, 

तसेच वाईट मनुष् वाइटातून वाईट काढतो; कारण अतंःकरणात िे भरले आहे तेच 

मुखावाटे जनघणार. लुककृत शुभवत्वमान
— लकुकृत िभुितथिम्रन 6:45

सव्व रक्णी् वसतंूपेक्ा आपल्ा अतं:करणाचे जवशेष रक्ण कर, कारण त्ात 

िीवनाचा उगम आहे. तू उद्दामपणाचे भाषण करण्ाचे सोडून द,े कुजटल वाणीपासून 

फार दूर राहा.
— नीरतसूते्र 4:23-24

आपि स्पष्टपिे प्रहू िकतो करी आपि जे ्ोलतो ते अरि ज््रिर आपल््र 

अांतःकरि्रच्र रिश्व्रस आहे तेच आपल््र अांतःकरि्रतून ््रहेर ्ेते. म्रकथि  अध््र् 4 मधील 

प्ररक्ेचे अनसुरि करून, आपल््र अांतःकरि्रच्र रिश्व्रस कस्र ्दल्र्च्र आरि ते स्िग्रथित 

आरि रिश्व्रस्रत कसे आि्र्चे हे आपल््रल्र म्ररहत आहे. मग आपल््र पूिथि मन्रने आरि 

अांतःकरि्रने रिश्व्रस ठेिल््र नांतर आपि आपल््र िबद्रने आरि कृतीने रिळ्र ल्रितो. 

समजले? ्छ्रन, चल्र पढेु ज्रऊ््र.

आपि रिश्व्रस्रिर आपली चच्रथि सरुू ठेित असत्रन्र, मल्र एक प्रश्न तमुच््र समोर 

ठेि्र्च्र आहे ज््रचे उत्तर तमुह्रल्र दिेे आिश्क आहे.
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मी खिोखि रवश्तासता् आ्ह े्ह ेमलता कस ेकळेल?

ह्र एक मोठ्र प्रश्न आहे आरि तमुह्रल्र म्ररहत असिे आिश्क आहे क्ररि प्र्म 

रिश्व्रस ठेिल््ररिि्र् रिश्व्रस्रची प्र्र थ्िन्र करिे अिक् आहे. तमुही रिशि्रस्रत आह्रत करी 

न्रही हे ज्रिून घेण््रचे अनेक म्रगथि आहेत, हे समजून घेण््रस्रठी आिश्क अिी अनेक 

लषििे आहेत. तमुही रिश्व्रस्रत नसत्रांन्र खूप ि्रईट आरि भीतीिर आध्रररत रनिथि् घेऊ 

िकत्र. भीतीिर आध्रररत रनिथि् तमुह्रल्र नेहमी परृिीच््र ि्रप्रचे ्ांधक ्नितील आरि 

दिे्रची तमुच््र ््र्तीत क्र् इच्छ्र आहे ते ज्रिून न घेत्र त््र प्रसून िांरचत र्रहण््र स्रठी 

प्रितृ्त करले. मग रिश्व्रस्रत असण््रच्र परु्रि्र क्र् आहे? परहले रचनह सोपे आहे; तमुही 

आपल््र रिश्व्रस्रच््र व््रख्ेकडे म्रगे िळून प्रहू िकत्र आरि समजू िकत्र करी तमुच््र 

अांतःकरि्रत पूिथि रिश्व्रस र्रखिे ही खरी गरुुरकलली आहे. परांत ु्ऱ््रच िेळ्र आपल््रल्र 

असे ि्रटते करी आपि रिश्व्रस ठेिल्र आहे परांत ु आपि केिळ आपल््र मन्रने िचन्रिी 

सहमत असतो परांत ुआपल््र अांतःकरि्रने न्रही. आपि ््र मधील फरक समजण््रस सषिम 

असिे आिश्क आहे. जेवह्र तमुच्र पूिथि रिश्व्रस असतो, तेवह्र िचन क्र् महिते ््रच््रिी 

तमुची एक म्रनरसक सहमती असते पि त््र मध्े सांपूिथि ख्रत्रीची ज्रिीि, ि्रांतत्र आरि 

अपेषि्र आिि्रर्र आतमरिश्व्रस असतो.

जवश्वास हा आशा धरलेल्ा गोष्टींजवष्ीचा भरवसा आजण न जदसणार्ा 

गोष्टींबद्दलची खातरी आहे.
— इरब्कर्रांस पत्र 11:1

तमुच््रकडे क्रहीतरी आहे आरि ते तमुच््रकडे असल््रच्र परु्रि्र तमुच््रकडे 

असल््रस, तमुच््रकडे ते आहे ््रची तमुह्रल्र ख्रत्री असण््रची गरज आहे क्र? नककरीच 

न्रही. पनुह्र, जेवह्र तमुही रिश्व्रस्रत असत्र, तेवह्र एक ज््रन, ि्रांती आरि आतमरिश्व्रस असतो 

करी तमुह्रल्र दिे्रचे िचन जे स्रांगते ते आहे, जरी तमुह्रल्र ते अद््रप रदसत नसले तरी. ्रचे 

लोक असे महित्रत: “मल्र म्ररहत आहे करी मल्र म्ररहत आहे करी मल्र म्ररहत आहे करी मल्र 
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म्ररहत आहे करी म्रझ््रकडे ते आहे.” हे ज््रन आतून आहे आरि परररस््ती तमुह्रल्र ते स्रांगत 

न्रही. ते तमुच््र आतम््रमध्े रकां ि्र तमुच््र हृद््रत आहे. भीती न्रहीिी झ्रली आहे, रचांतेचे 

त्र्रसद्र्क रिच्रर तमुच््र मन्रिर भरडम्रर करत न्रहीत; तमुह्रल्र म्ररहती आहे करी ते पूिथि 

झ्रले आहे.

रिश्व्रस्रत असण््रच्र आिखी एक पैलू महिजे आनांद आरि अपेषि्र. तमुचे उत्तर ्े्े 

आहे. तमुच््रकडे ते आहे! रिश्व्रस ह्र ि्रांती रकां ि्र आतमरिश्व्रस्रच््र भ्रिन्रांपेषि्र अरधक आहे, 

ह््र भ्रिन्र दखेील तमुच््र कडे असि्ररच. आपि आध््ररतमकररत््र आपली रस््ती रकां ि्र 

पोरजिन चे रषिि करण््रस सषिम असले प्ररहजे. जेवह्र मी असे महितो, तेवह्र आपल््र 

समोर कोटथिरूमचे दृश् ठेि्र आरि तमुही स्रषिीद्रर्रची उलटतप्रसिी करि्रर ेिकरील आह्रत 

असे समज्र. तमुही ज््र परररस््तीमध्े आह्रत त््र परररस््ती मध्े तमुही आह्रत अस्र 

रिश्व्रस तमुही क्र ठेित्र? तमुही तमुच््र रस््तीचे रषिि कसे कर्रल? फति एकच उत्तर आहे, 

दिे्रचे िचन.

उद्रहरि्र थ्ि, जर कोिी तमुच््र घरी आले आरि महि्रले, “अर,े म्रझ््र घर्रतून रनघून 

ज्र,” तमुही महि्रल, “मल्र म्रफ कर्र; आमह्रल्र एक रदिस द््र, आरि आमही इ्ून रनघून 

ज्रऊ”? न्रही, तमुही असे करि्रर न्रही; तमुही कद्ररचत 

त््र व्तिरीिर हस्रल. जर तो म्रिूस महि्रल्र, “न्रही, हे 

म्रझे घर आहे; ््रहेर ज्र न्रहीतर मी तमुह्रल्र कोट्रथित 

नेईन,” तर तमुही त््रल्र उत्तर द््रल, “मी अिश् आनांद्रने 

तमुह्रल्र कोट्रथित भेटेन!” सनु्रििीच््र िेळी, तमुही ि्रांतपिे 

न््र््रधीि्रांन्र तमुचे घर्रचे क्रगद पत्र द्रखि्रल. ते 

क्रगदपत्र प्ररहल््र नांतर न््र््रधीि त््र दसुऱ््र व्तिरील्र 

रिन्रक्ररि त्र्रस रदल््र ्द्दल अटक करले आरि त््रल्र सिथि न््र््रल्ीन खचथि दखेील 

भर्र्ल्र ल्रिेल. तमुह्रल्र क्र् ि्रटते रकां ि्र तमुच््र भ्रिन्र क्र् आहेत ््रिर तमुच्र 

आतमरिश्व्रस रनध्रथिररत होत न्रही, तर क्र्द््रिर आरि तमुच््र घर्रची क्र्दिेीर म्रलकरी 

््रिर आध्रररत आहे.

विश्वतास हता आशता 
धिलेल्ता गोष्ींविषयीचता 
भििसता आभण न 
वदसणताि्यता गोष्ींबद्दलची 
खतातिी आहे.
— इफब्करांस पत्र 11:1
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जेवह्र रिश्व्रस्रच्र रिच्रर केल्र ज्रतो तेवह्र मल्र असे आढळून ् ेते करी अनेक िेळ्र ज््रांन्र 

रिश्व्रस महिजे क्र् हे समजत न्रही ते लोक त््रांच््र रिश्व्रस्रच्र एकमेि स्त्रोत, जो दिे्रचे 

िचन आहे त््रऐिजी त््रांच््र कृतींिर रिश्व्रस ठेिून सहजपिे गोंधळून ज्रत्रत. दिे्रच््र 

र्रज््रचे ि्रस्तरिक स्रमर थ्ि जे पूिथिपिे रिश्व्रस ठेिि्रऱ््र ह्रद््रतून ््रहेर ्ेते त््र ऐिजी 

आपि दिे्रच््र िचन्रिर आध्रररत क्र थ्ि करत आहोत रकां ि्र त््र सतु्र्र प्रम्रिे च्रलत आहोत 

ह््र मध्े गोंधळून ज्रिे फ्रर सोपे आहे. उद्रहरि्र थ्ि जर तमुही दिे्रच््र र्रज््रत पैि्रांचे ्ी 

पेरले, आरि मी तमुह्रल्र रिच्ररले रक तमुही अस्र रिश्व्रस क्र धरत्र रक ती पेरिी केल््र मळेु 

तमुह्रल्र परत क्रहीतरी रमळेल, तर तमुचे उत्तर हे अस्र्ल्र नको, “क्ररि अमकु अमकु 

रदििी मी द्रन महिून इतके पैसे रदले आहेत.” ह््र उत्तर्रमध्े तमुही केिळ तमुच््र कृती 

कडे, रकां ि्र ह््र रठक्रिी ि्रपरल््र गेलेल््र सूत्र्र कडे प्रहत आह्रत, पि ह््र रठक्रिी मज्ूत 

आध्रर रकां ि्र ि्रश्वती रदसत न्रही. तमुची ि्रश्वती केिळ दिे्रच््र ि्रचन्रद््ररचे ्ेऊ िकते.

मी अि्र रकती लोक्रांसो्त प्र्र थ्िन्र केली आहे ते मल्र आत्र आठित न्रही, ज््रांन्र मी 

रिच्ररले रक त््रांन्र ि्रपस क्रहीतरी रमळेल अस्र रिश्व्रस ते क्र करत्रत तरेंवह्र मी प्र्र थ्िन्र 

करत असत्रांन्र ते उत्तर दऊे िकत न्रहीत आरि अगदीच रनरुत्तर होऊन म्रझ््र कडे ्घत 

र्रहत्रत. जेवह्र मी त््रनां ह्र प्रश्न रिच्ररतो, तेवह्र मल्र त््रांच््र मध्े रिश्व्रस, त््रांची स्िग्रथििी 

सहमती आहे हे ्घ्र्चे असते. त््रांनी असे महटलेले मल्र ऐक्र्चे असते, “मल्र रनरश्चतपिे 

म्ररहत आहे करी मल्र रमळि्ररच आहे क्ररि दिे्रने मल्र परित्रि्रस्त्र्रतील अमकु पसु्तक्रत 

अमकु िचन्रत असे अरभिचन िचन रदले आहे करी ते म्रझे आहे.” िक्त्र आहे करी जर ते 

मल्र नेमके ि्रस्त्रिचन स्रांगू िकत न्रहीत, तर त््रांच्र प्र््र मज्ूत न्रही आरि त््रांची न्रि 

कोठे ज्रत आहे ््रची त््रांन्र खरोखर कलपन्र न्रही.

लषि्रत ठेि्र, जेवह्र तमुह्रल्र दिे्रची इच्छ्र म्ररहत असेल तेवह्रच रिश्व्रस असू िकतो. 

क्र? क्ररि जेवह्र तमुचे हृद् दिे्रच््र इच्ेछिी सहमत असेल तेवह्रच रिश्व्रस असू िकतो. 

म्रल्र मरहत आहे करी अनेक लोक रिश्व्रस्रत नसत्रन्र त््रांन्र ि्रटते करी ते रिश्व्रस्रत आहेत. 

दिे्रचे िचन खर ेआरि च्रांगले आहे ऐसे त््रांचे रिच्रर असू िकत्रत, परनत ुज््र िेळेस ते त््र 
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रिच्रर्रिर पूिथिपिे रिश्व्रस ठेित्रत त््रच िेळेस खर्र रिश्व्रस असू िकतो. पषुकळ लोक्रांची 

मने दिे्रच््र िचन्रिी सहमत आहेत, परांत ुत््रांची अांतःकरिे त््र िचन्रांिर रस््र न्रहीत.

मी ज््र्द्दल ्ोलत आहे त््रचे एक च्रांगले उद्रहरि ्े्े आहे, ज््रमळेु हे स्पष्ट होईल 

करी अनेक जि रिश्व्रस्रत नसत्रांन्र दखेील त््रांन्र असे ि्रटते रक ते रिश्व्रस्रत आहेत. जर मी 

तमुह्रल्र असे महटले रक मल्र नकुतेच समजले आहे रक लोक महित्रत त््रप्रम्रिे आक्रि 

हे खरोखर रनळे न्रही, पि ज््र रांग्रल्र ते रनळे महित्रत तो खर े महिजे रपिळ्र आहे? 

दसुऱ््र िबद्रांत, मी तमुह्रल्र स्रांरगतले करी रांग्रां्द्दल आमह्रल्र आ्षु्भर चकुरीचे रिकिले 

गेले आहे आरि रनळ्र ह्र खरोखर रनळ्र नसून रपिळ्र आहे. तर तमुही क्र् कर्रल? तमुह्रल्र 

आश्च््रथिच्र धकक्र ्सेल आरि तमुही पटकन तमुच्र सेल फोन घ््रल आरि तमुच््र परहल््र 

इ्ते्तच््र रिषिक्रांन्र कॉल करून त््रांच््रिर ओरडून तमुचे जीिन र्घडिल््रच्र, तमुह्रल्र 

सिथि रांग चकुरीचे रिकिल््रच्र आरोप कर्रल क्र? मल्र न्रही ि्रटत रक तमुही असे क्रही 

कर्रल. तमुही भीतीची भ्रिरनक प्ररतरक््र दिे्रर न्रही, आक्रडत्रांडि करि्रर न्रही. तमुही 

फति हेच महि्रल करी मी मूखथि आहे, म्रझ््र ् ोलण््रल्र क्रही अ थ्ि न्रही महिून त््र कडे दलुथिषि 

कर्रल आरि तमुच््र क्रम्रल्र ल्रगलां. क्र? क्ररि रनळ्र रांग ह्र रनळ्रच असतो हे तमुह्रल्र 

पूिथिप्रने पटले आहे आरि तस्र तमुच्र रिश्व्रस आहे!

आत्र, म्रझ््र उद्रहरि्रची आपल््र रिश्व्रस्रच््र चचषेिी तलुन्र करू््र. दिे्रने तमुह्रल्र 

स्रांरगतले करी तमुही कैं सर प्रसून पूिथिपिे ््रर ेहोि्रर अरि त््रिर तमुच्र पूिथि रिश्व्रस आहे, 

पि जर डॉकटरने तमुह्रल्र स्रांरगतले करी तमुही त््र ककथि रोग्रने मरि्रर आह्रत तर? तमुही 

त््र डॉकटरकडे ्घ्रल आरि रिच्रर कर्रल करी तो मूखथि आहे क्ररि तमुह्रल्र म्ररहत आहे 

करी असे होऊ िकत न्रही. क्र? क्ररि तमुह्रल्र आरोग् रमळ्रिे महिून ्ेिूने जी रकां मत 

मोजली त््रिर तमुच्र पूिथि रिश्व्रस आहे. तमुह्रल्र हे रदसून ्ेते क्र? पषुकळ लोक प्र्र थ्िन्र 

करत्रत, परांत ु परीषिि केल््रिर, मल्र आढळले करी त््रांच््र प्र्र थ्िन्र रिश्व्रस्रच््र प्र्र थ्िन्र 

नसून आिेच््र प्र्र थ्िन्र आहेत, त््रांन्र पररि्रम्रची ख्रत्री नसते. म्रझ््र रमत्र्रांनो, महिूनच हे 

खूप महति्रचे आहे करी आपि स्ितःल्र दिे्रच््र िचन्रने त््रर केले प्ररहजे. दिे्रची इच्छ्र 

क्र् आहे हे आपल््रल्र म्ररहत असिे आिश्क आहे जेिेकरून आपि त््रच््र महिण््रिर 
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रिश्व्रस ठेिू िकू आरि जी त््रची इच्छ्र न्रही ते न्रक्ररू िकू. मी तमुह्रल्र म्रझ््र स्ितःच््र 

जीिन्रतील एक उद्रहरि दतेो हे स्पष्ट करण््र स्रठी रक दिे जे महितो त््रिर आपले 

स्ितःचे पोरि करिे रकती महति्रचे आहे.

मी ्कलो होतो, क्ररि स्ितःच््र व्िस्र््रच्र म्रलक महिून म्रगील क्रही आठिडे 

म्रझ््र स्रठी कठीि गेले होते (हे मी चचथिमध्े प्रळक महिून क्रम सरुु करण््र आधीची 

गोष्ट आहे). मल्र सतत ्ेि्रऱ््र सेलस कॉलसल्र उत्तरां द््रिी ल्रगत होती आरि अ््रथितच 

करमिनिर उदररनि्रथिह कर्रि्र ल्रगत असल््र मळेु भ्ांकर आर थ्िक द््रि होत्र. मी म्रझ््र 

डरेंरटस्टकडे रुटीन रफरलांगस्रठी ज्रत होतो. डरेंरटस्ट ने मल्र नोवहोकेन इांजेकिन दईेप ा्ंत सिथि 

क्रही स्रम्रन् होते. ते इांजेकिन रदल््र नांतर ज्ड्र हळू हळू ्रधर वह्र्ल्र प्ररहजे होत्र, 

परांत ुत््र उलट मल्र एकदम धकक्र ्सल्र आरि म्रझ्र ज्ड्र अच्रनक ्रधर झ्रल्र. मल्र 

आश्च थ्ि ि्रटले आरि मी क्र् झ्रले महिून मी डरेंरटस्ट ल्र रिच्ररले. ते महि्रले, “अर,े मल्र 

ि्रटते करी मी हे इांजेकिन तमुच््र मजज्रतांतू मध्े रदले आहे.” मी पटकन त््रल्र रिच्ररले, 

“ते नॉमथिल आहे क्र?” त््रांनी अि्र प्रक्रर े उत्तर रदले, “ठीक आहे, ते सहस्र ्र े होऊन 

ज्रते.” क्र्? ते जे ्ोलले ते मी नीट ऐकले क्र? “डॉकटर, तमुह्रल्र क्र् महि्र्चे आहे करी 

ते सहस्र ्र ेहोते?” ते महि्रले, “समु्रर े80 टकके ते 85 टकके प्रम्रि्रत ते ्र ेहोते, क्रही 

परमनांट नेगेरटवह इफेकट न होत्र ते पूिथिपिे ्र ेहोऊन ज्रते.”

क्र्? म्रझ््र मन्रत अच्रनक भीती रनम्रथिि झ्रली. आत्र क्र्? हे ्र े होि्रर आहे 

करी न्रही? म्रझ््र मन्रत भीतीद्र्क रिच्रर ्ेऊ ल्रगले होते. डॉकटर कडचे तप्रसिीचे 

क्रम सांपल््र नांतर दखेील, म्रझ्र चेहर्र सनुन र्ररहल्र, स्रम्रन्पिे ह्र ्धीरपि्र हळूहळू 

कमी वह्र्ल्र प्ररहजे. मी डरेंरटस्टच््र उपच्रर्रनांतर रत्ूनच समु्रर ेएक त्रस्रच््र अांतर्रिर 

असलेल््र कल्र्ांटल्र भेटण््र स्रठी ज्रत होतो, त््रमळेु म्रझ््रसो्त नकुतेच क्र् घडले 

््रच्र रिच्रर करण््रस्रठी म्रझ््रकडे भरपूर िेळ होत्र. पि त््र कल्र्ांट प ा्ंत पोहचेप ा्ंत 

मल्र कोित््रही िेदन्र होत नवहत््र, पि म्रझ््र मन्रत ि्रांती नवहती आरि मन्रत सतत 

भीतीचे रिच्रर घोळत असल््रमळेु मल्र िेदन्र होत होत््र.
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अपॉई ांटमरेंटिरून घरी परतत्रन्र, रस्त््रत मी एक्र रमत्र्रच््र घरी ््रां्लो. म्रझ्र चेहर्र 

अजूनही सनुन होत्र आरि मी कोि्रकडून तरी ख्रत्री रमळरिण््रच्र प्र्तन करत होतो करी 

म्रझ्र ज्ड्र ्र्र होईल. ह््र रठक्रिी मी जी चूक करत होतो त््र कडे लषि द््र: मी दिे्रच््र 

िचन्रकडे न ज्रत्र एक्र व्तिरीकडून मदत रमळरिण््रच्र प्र्तन 

करत होतो आरि तो व्तिरी म्रझ््र मत्रनसु्रर दृढ रिश्व्रसी दखेील 

नवहत्र. मी ््र व्तिरील्र क्र् घडले ते स्रांरगतले आरि, “ही क्रही 

मोठी गोष्ट न्रही, गॅरी; ते ्र ेहोईल!” असे ते महितील अिी अपेषि्र 

केली, पि त््रऐिजी, ते महि्रले. “अर,े ् ्रपर!े म्रझ््र एक्र रमत्र्रल्र 

दखेील असेच झ्रले होते, आरि त््रांच्र चेहर्र कधीही ्र्र झ्रल्र 

न्रही; तेवह्रप्रसून त््रांच्र चेहर्र अध्रांगि्र्ू झ्रल्र आहे.” मी जे ऐकत होतो त््रिर म्रझ्र 

रिश्व्रस ्सत नवहत्र! मल्र आत्र भीती ि्रटू ल्रगली होती. आत्र प ा्ंत हे ्र ेहोईल असेच 

मल्र ि्रटत होते, आपल्र रकमती िेळ म्रझ््रस्रठी रदल््र ्द्दल मी म्रझ््र रमत्र्रचे आभ्रर 

म्रनले आरि रत्ून रनघ्रलो. हत्रिपिे, मी दसुऱ््र रमत्र्रच््र घरी गेलो आरि त््रल्र दखेील 

तोच प्रश्न रिच्ररल्र, आरि त््र रठक्रिी दखेील मल्र तेच उत्तर ऐक्र्ल्र रमळ्रले आरि मल्र 

आश्च थ्ि ि्रटले, “अर,े न्रही,” तो महि्रल्र, “म्रझ्र एक रमत्र होत्र त््रल्र दखेील असेच झ्रले 

होते आरि त््रांच्र चेहर्र कधीही ्र्र झ्रल्र न्रही; त््रांच्र चेहर्र आजही अध्रांगि्र्ू आहे.”

््र भेटीनांतर, मी खचून गेलो. मल्र म्ररहत आहे करी दिे ्र ेकरतो (म्रझ््र मन्रत), परांत ु

म्रझ््र मन्रत उतपनन झ्रलेल््र भीतीने मी ग्र्रसून गेलो होतो. मल्र म्रझ््र अांतःकरि्रत 

रनरश्चतपिे रिश्व्रस नवहत्र. त््र सांपूिथि र्रत्रभर, मी िेदनेत होतो! म्रझे मन भीतीने भरले 

होते, आरि म्रझ्र चेहर्र अजूनही डरेंरटस्ट कडे असत्रांन्र जस्र होत्र तस्रच सनुन होत्र. मी 

झोप्र्च्र प्र्तन करू ल्रगलो पि म्रझ््र उजव््र क्रन्रच््र ख्रली ्ोडे दखूु ल्रगले. हे तेच 

असेल क्र? म्रझ््र िरडल्रांन्र एक रकां ि्र दोन िर्रथिपूिवी ्ेलस प्रलसी झ्रल्र होत्र त््र मळेु 

त््रांन्र ्र्रच त्र्रस सहन कर्रि्र ल्रगल्र होत्र आरि त््रांनी मल्र स्रांरगतले होते करी ह्र आज्रर 

त््रांच््र क्रन्रख्रली क्रही िेदन्र सरुू झ्रल््र आरि त््र नांतर ि्रढल्र. जेवह्र चेहऱ््रच््र 

स्न्र्ूांिर रन्ांत्रि ठेिि्ररी मजज्रतांतू, जी क्रन्रच््र ख्रली असलेल््र ह्रड्रतील एक्र ्छोट्््र 

ह्ता क्षणतालता मलता 
कळून चुकले 
कक देिताचे िचन 
हीच केिळ मताझी 
आशता आहे.
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र्छद््रतून ज्रते, रतल्र सांसगथि झ्रल््र मळेु रकां ि्र जळजळ झ्रल््रमळेु द्ून ज्रते तेवह्र ्ेलस 

प्रलसी होतो.

मी झोपण््रच्र प्र्तन करत होतो तेवह्र, झोप तर ्ेत नवहती पि असे क्रही तरी मल्र 

सतत म्रझ््र क्रन्रत ऐकू ्ेत होते, “तलु्रही तझु््र िरडल्रांप्रम्रिेच ्ेलस प्रलसी होि्रर 

आहे.” जेवह्र मी सक्रळी उठलो तेवह्र मल्र पूिथिपिे ्ेलस प्रलसी झ्रली होती! आत्र म्रझ्र 

ज्ड्रच केिळ न्रही तर उजव््र ््रजूच्र सांपूिथि चेहर्र सनुन झ्रल्र होत्र आरि मी म्रझे डोळे 

आरि तोंड दखेील ्ांद करू िकत नवहतो. परररस््ती अगदी र्घडून गेली होती.

म्रझ््र सांि््रची पषु्टी करण््रस्रठी मी स्््ररनक डॉकटर्रांकडे गेलो. त््रांनी क्रही परीषिि 

केले, त््रनांतर म्रझ््रकडे प्ररहले आरि स्रांरगतले करी मल्र खरोखरच ्ेलस प्रलसी झ्रली 

आहे. मग मी रिच्ररले, “पढेु क्र् होईल?” ते महि्रले, “ठीक आहे, समु्रर े80 ते 85 टकके 

प्रकरि्रांमध्े, तो क्र्मच्र अध्रांगि्र्ू न होत्र ्र्र होऊन ज्रतो.” “तो हेच महिि्रर आहे 

अस्र जो मी रिच्रर करत होतो तेच त््रने स्रांरगतले क्र?”

ह््र िेळेप ा्ंत मल्र कळून चकुले होते रक म्रझी परररस््ती गांभीर आहे. मल्र म्ररहत 

होते करी सैत्रन एिढेच करून ््रां्ि्रर न्रही आरि पढेु क्र् होि्रर ते प्रहत मल्र ््रां््र्चे 

नवहते. मी चकुरीच््र रदिेने ज्रत आहे हे लषि्रत ्ेण््रस्रठी मल्र आरतमक ्दु्ध्र्द्दल परुिेी 

म्ररहती होती. लषि्रत ठेि्र, मल्र ््र प्रक्ररच््र गोष्टीं्द्दल खूप म्ररहती होण््रआधीची ही गोष्ट 

आहे. परांत ुमल्र हे समजण््रइतपत म्ररहती होती करी मल्र ््र परररस््तील्र हरिून क्रही 

्ि रमळि्र्चे असेल तर मल्र ््र परररस््तील्र आरतमकररत््र स्रमोर ेज्रिे ल्रगेल. मल्र हे 

दखेील समजले करी जेवह्र मी ् कलो आहे आरि कोित््रही त्र्रस्रची अपेषि्र करत न्रही तेवह्र 

मल्र ्ेस्रिध अिस््ेत कोंडीत पकडण््रच्र ज्र सैत्रन्रची ्तुिरी आहे.

त््र िेळी, मल्र म्ररहत होते करी म्रझी एकमेि आि्र ही दिे्रचे िचन आहे. म्रझ््र मन्रत 

उतपनन झ्रलेली भीती ््रां्िण््रची म्रझ््रत षिमत्र नवहती. महिून मी 3 x 5 क्रडषे त््रर 

करुन त््रिर आरोग््रचे अरभि्रचन दिे्ररी ि्रस्त्रिचने रलरहली आरि ती म्रझ््र घरभर पोस्ट 

केली. मी परमेश्वर्रसमोर पश्च्रत्त्रप केल्र आरि म्रझ््र हृद््रत रिश्व्रस रिकरसत करण््रची 

प्ररक््र सरुू केली. मल्र म्ररहत आहे करी रिश्व्रस ि्रढिण््रस्रठी मल्र म्रझ््र हृद््रत िचन 

पेरले प्ररहजे, महिून मी रदिसभर दिे्रच््र िचन्रिर रचांतन करीत र्ररहलो.
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सरुुि्रतील्र क्रहीही ्दलले न्रही. म्रझ्र चेहर्र सनुन होत्र तस्रच र्ररहल्र आरि मी 

सतत भीतीच््र भ्रिनेिी लढत र्ररहलो. समु्रर ेएक आठिड्र झ्रल्र, तरीही म्रझ््र चेहऱ््रिर 

क्रहीही ्दल झ्रल्र न्रही, आरि मग ते घडले! म्रकथि  4:26 मधील आपले ि्रस्त्रिचन ज््र 

प्ररक्े्द्दल रिकिते त््रप्रम्रिे, जरेंवह्र मी म्रझ््र हृद््रत िचन पेरले, तरेंवह्र रिश्व्रस रनम्रथिि 

होऊ ल्रगल्र, प्र्म प्रते, नांतर दठे, ओ ा्ं ी आरि नांतर त््र ओ ा्ं ीमध्े पररपकि ध्रन्.

््र सांपूिथि प्ररक्ेदरम््रन, अद््रप कोितीही सहमती नवहती आरि त््रमळेु रिश्व्रस नवहत्र. 

त््ररप, जरी मल्र ्दल रदसत नसल्र रकां ि्र ही प्ररक््र किी क्र थ्ि करते हे म्ररहत नसले तरी, 

म्रकथि  4 मधील आपल््र ि्रस्त्र िचन्र नसु्रर, गोष्टी खरोखर ्दलू ल्रगल््र. मी ज््र ् दल्र्द्दल 

्ोलत आहे तो अद््रप प्रकट झ्रलेल््र नैसरगथिक षेित्र्रत न्रही, परांत ु तो ्दल आपल््र 

अांतःकरि्रत होत आह.े जर आपि िचन्रल्र धरून र्ररहलो, तर िचन हळूहळू आपल््र 

अांतःकरि्रची रिश्व्रस प्रि्रली अरिश्व्रस्रतून ् दलून स्ितःहून स्िग्रथििी सहमती उतपनन करतो. 

तर ््र प्रकरि्रत, ते म्रझे एकमेि उत्तर आहे हे ज्रिून मी िचन्रल्र धरून ठेिले.

अच्रनक, एके रदििी, मी म्रझ््र घर्रतून रफरत होतो अरि ती 3X5 क्रडषे जी सिथित्र 

रभांतींिर ल्रिलेली होती ज््रिर आरोग् प्र्रप् होण््रच््र अरभिचने रलरहलेली होती त््र 

कडे प्रहत होतो, त््र िेळी मी ज््र एक्र ि्रस्त्रिचन्रकडे रनद्रन िांभर िेळेस प्ररहले आरि 

ि्रचले होते त््र कडे गेले. पि ््रिेळेस जरेंवह्र मी त््र िचन्रकडे ्रघतले तर धम्रक्र झ्रल्र! 

अच्रनक, म्रझ््रिर अरभरेक झ्रल्र, भीती लगेचच रनघून गेली आरि मल्र कळले करी मी 

्र्र झ्रलो आहे. हो्, म्रझ्र चेहर्र अजूनही सनुन झ्रल्र होत्र. कोित्रही ्दल झ्रल्र न्रही, 

परांत ुमल्र म्ररहत होते करी मी ्र्र झ्रलो आहे. क्रही त्रस्रांतच, म्रझ्र चेहर्र पूिथिपिे स्रम्रन् 

झ्रल्र होत्र, सिथि सनुनपि्र रनघून गेल्र होत्र. दिे्रची स्ततुी असो! दिे्रचे िचन क्र थ्ि करते!

जरी मी दलुथिषि आरि व्स्ततेमळेु म्रझे आध््ररतमक जीिन कमकुित होऊ रदले होते, 

तरीही मल्र म्रझ््र चकुरीची ज्रिीि झ्रली आरि मल्र म्रझ््र मूखथिपि्रच्र पश्च्रत्त्रप झ्रल्र. 

रिश्व्रस खरोखर कसे क्र थ्ि करतो हे मी परहल््रांद्र रिकत होतो आरि मल्र ््र षेित्र्रत 

फ्ररस्र अनभुि नवहत्र. मी जे क्रही केले त््रकडे मी म्रगे िळून प्रहतो, त््र िेळी अडचिीत 

असत्रांन्र म्रझे पढेु क्र् होि्रर ह््र ् द्दल दिे्रच््र िचन्रत उत्तर िोधण््र ऐिजी मी लोक्रांकडे 
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ज्रऊन त््रांन्र त््र ्द्दल रिच्ररत होतो. नेमके क्र् होत आहे हे मल्र समजल््रनांतर, मी 

पूिथि रिश्व्रस्रने दिे्रच््र िचन्रकडे िळलो. ददुदैि्रने, ्हुतेक लोक ््र प्ररक्ेिर रिश्व्रस ठेित 

न्रहीत क्ररि त््रांन्र रिश्व्रस आरि तो कस्र ्ेतो ््र्द्दल कधीही रिकिले गेले न्रही. त््रांन्र 

््र प्ररक्ेची म्ररहती नसल््रमळेु, जेवह्र ते ति्रि द््रि्रख्रली असत्रत तेवह्र िचन क्र थ्ि 

करत न्रही असे समजून ते दिे्रच््र िचन्रल्र सोडून दते्रत.

सै्तानताचता प्रर्कतािक ्हललता समजून घयता

रकस्टीनल्र दिे्र्द्दल फ्ररिी म्ररहती नवहती तरेंवह्र ती आमच््र चचथिमध्े आली. 

आमच््र एक्र ररिि्ररच््र सक्रळच््र आर्रधनेच््र िेळी रतच्र निीन जनम झ्रल्र आरि रतचे 

आ्षु् आमूल्रग्र ्दलले. आमच््र चचथिमध्े दिे्रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे रिकरिण््र 

स्रठी िगथि घेतले ज्रत्रत. आपि ज््र षेित्र्रां्द्दल ्ोलतो आरि रिकितो त््रपैकरी एक महिजे 

आरोग् प्र्रप् करण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर. रकस्टीनल्र अनेक िर्रांप्रसून श्ििितिरीच्र 

त्र्रस होत होत्र. खरां तर, ती 40 िर्रांप्रसून श्िि्ांत्र्रच्र ि्रपर करत होती, आरि रतची 50 

टकक््रांहून अरधक श्ििितिरी गम्रिली होती. रतची आई मूक्रधर होती आरि रतच्र भ्रऊ 

दखेील ््रच समस््ेने त्रस्त होत्र आरि त््रल्र ऐकू दखेील ्ेत नवहते. जेवह्र रकस्टीनने 

ऐकले करी, रिश्व्रसू असल््र मळेु, रतल्र ्र ेहोण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर आहे, तेवह्र ती खूप 

उतस्ररहत झ्रली!

िग्रथित, म्रझ््र पतनीने रतच््रिर ह्रत ठेिल्र आरि रतल्र ऐकू ्ेण््रस्रठी प्र्र थ्िन्र केली, 

आरि लगेच, पॉप असे झ्रले, आरि रतल्र उत्तम प्रक्रर ेऐकू ् ेऊ ल्रगले. रकस्टीन ओरड्र्ल्र 

आरि रड्र्ल्र ल्रगली आरि दिे्रची स्ततुी करू ल्रगली. म्रझी पतनी, डे्नड्र आरि रकस्टीन 

््रांनी ्ेऊन मल्र आनांद्रची ््रतमी स्रांरगतली तेवह्र मल्र ि्रटले रक मी रतल्र सैत्रन्रच््र 

प्ररतहलल््र्द्दल स्रिध केले प्ररहजे. मी डे्नड्रल्र रकस्टीनल्र रनदषेि दणे््रस स्रांरगतले करी 

जर लषििे परत ्ेऊ ल्रगली तर रतने ््र समस््ेिर धै््रथिने ्ोलले प्ररहजे आरि घोररत केले 

प्ररहजे करी ती ्री झ्रली आहे आरि सैत्रन्रल्र म्रगे ज्रण््रस स्रांरगतले प्ररहजे. दसुऱ््र 

रदििी सक्रळी रतची परीषेिची िेळ आली. रतल्र नीट ऐकू ्ेत नवहते आरि रतच्र ्रहरपेि्र 
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परत आल्र होत्र. महिून रतने आमही स्रांरगतले तेच केले, “न्रही! सैत्रन्र, मी ह्र ्रहरपेि्र 

स्िीक्ररि्रर न्रही. मल्र आरोग् प्र्रप् झ्रले आहे आरि ्ेिूच््र न्रि्रने म्रझ्र ्रहरपेि्र दूर 

झ्रल्र आहे!” पॉप! रतचे क्रन उघडले आरि तेवह्रप्रसून ते उघडेच आहेत.

लषि्रत ठेि्र करी सैत्रन पलटि्रर करले आरि तमुच््र जीिन्रिर र्रज् करण््रची सांधी 

पनुह्र प्र्रप् करण््रच्र प्र्तन करले. त््रल्र ते करू दऊे नक्र. दिे्रच््र िचन्रिर दृढ रह्र!

््र प्रकरि्रत, मी तमुह्रल्र रिश्व्रस महिजे क्र्, ते कसे क्र थ्ि करते, तमुच्र रिश्व्रस आहे 

करी न्रही हे कसे ज्रिून घ््र्चे, आरि रिश्व्रस कोठे रमळि्रि्र ््र्द्दल मूलभूत म्ररहती 

दणे््रस्रठी ्ोड्र िेळ घेतल्र आहे. दिे्रचे र्रज् तमुच््र जीिन्रत क्र थ्ि करण््रस्रठी, 

तमुह्रल्र हे म्ररहत असिे आिश्क आहे. लषि्रत ठेि्र, ्ेिूने त््र स्त्रील्र स्रांरगतले होते, 

“तझु््र रिश्व्रस्रने तलु्र ्र ेकेले आहे.” आरि तमुच््रस्रठीही हेच सत् आहे: तमुच्र रिश्व्रस, 

स्िगथि जे महिते त््र सो्त तमुचे ह्रद् सहमत असल््रची पूिथि ख्रत्री असिे आरि तमुह्रल्र 

जीिन्रत ्ेि्रऱ््र कोित््रही समस्््र रकां ि्र गरज्रांस्रठी रिळ्र ल्रििे हे तमुचे उत्तर आहे.
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अध्याय 6
पिमेश्विताचता आशीिगाद

मी एक्र रसे्टॉरांटमध्े म्रझी पतनी आरि एक्र प्रहुण््र िकत््रसो्त ्सलो होतो. 

सांध््रक्रळचे समु्रर े10:00 ि्रजले होते, आरि आमही नकुतीच सांध््रक्रळची एक अत्ांत 

स्रम्वी आर्रधन्र सभ्र पूिथि केली होती. आमची ऑडथिर घ््र्ल्र िेटर आल्र आरि आमही गपप्र 

म्ररू ल्रगलो. म्रझ््र प्रहुण््र िकत््रने त््रल्र आर्रधन्र रकती ्छ्रन झ्रली आरि आमच््र 

चचथि्द्दल स्रांग्र्ल्र सरुुि्रत केली. मग ती महि्रली, तलु्र रिक्रर कर्र्ल्र आिडते क्र? तो 

महि्रल्र करी त््रल्र रिक्रर कर्र्ल्र खपु आिडते. म्रझ््र प्रहुण््र िकत््रल्र नेहमी म्रझ््र 

रिक्ररीच््र क््रा्ं द्दल उतसकुत्र अस्र्ची आरि खरां तर, मी रतल्र त््र सांध््रक्रळी म्रझे 

एक फे् हांट पसु्तक रतच््र रमत्र्रस्रठी घरी घेऊन ज्रण््रस्रठी रदले होते. म्रझे एक पसु्तक 

म्रझ््र िेज्ररी जरमनीिर ्सून हे त््र िेळी रतल्र घरी घेऊन ज्रण््र स्रठी दिे्रर होतो.

िेटर आपली रिक्ररीची कह्रिी स्रांगत र्ररहल्र रक कसे त््रने रकती तरी िेळेस प्र्तन 

केले पि त््रल्र एकही हरि रमळ्रले न्रही. मी आरि म्रझे प्रहुिे दिे्रचे र्रज् कसे च्रलते 

आरि प्रत्ेक िेळी जेवह्र तो रिक्रर कर्र्ल्र ज्रतो तेवह्र त््रल्र त््रचे हरि रमळण््रची 

अपेषि्र किी कर्रिी हे समज्रिून स्रांगू ल्रगलो. आमच््र ् द्दल क्र् रिच्रर कर्र्च्र हे त््रल्र 

कळत नवहते. पि मल्र आठिले रक म्रझ््रकडे एक पसु्तक आहे आरि मी ते पसु्तक त््रल्र 

दऊे केले. मी म्रझ््र प्रहुण््र िकत््रल्र स्रांरगतले करी मी रतल्र दसुरी प्रत दईेन आरि ती 

महि्रली रक क्रही हरकत न्रही. िेटरने म्रझे आभ्रर म्रनले आरि मी हे पसु्तक नककरी ि्रचेन 

ते िचन मल्र रदले, परांत ुमल्र ि्रटले करी कद्ररचत हे आमचे िेिटचे सांभ्ररि आहे, आमची 

पनुह्र कधी भेट होि्रर न्रही. ते तसे झ्रले न्रही.
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मी समु्रर े25 प्रळक्रांस्रठी एक सभ्र आ्ोरजत केली होती, दिे्रचे र्रज् आरि ते कसे 

क्र थ्ि करते ् ्रचे स्पष्टीकरि मी त््र सभे मध्े दते होतो. ती सभ्र खूपच उत्तम झ्रली होती. मी 

मीरटांग रूममधून ््रहेर पडि्रर होतो आरि म्रझे कमथिच्ररी स्रफसफ्रई करत असत्रन्र, एक 

प्रस्टर परत आत आले. ते आरि त््रांची पतनी म्रझ््र पतनीकडे आले आरि आमही त््रांच््र 

सो्त ्ोड्र िेळ ्ोलू िकतो क्र असे रिच्ररले. प्रस्टर आमह्रल्र स्रांगू ल्रगले रक जर त््रांनी 

$6,900 एिढी रककम भरली न्रही तर त््रांचे घर ्ांद केले ज्रईल. त््रांनी हे दखेील स्रांरगतले 

रक त््रांच््र जिळ केिळ $100 रिि्र् आिखी क्रहीही पैसे न्रहीत, आरि ते त््रांनी 

आपल््र ह्रत्रत धरून मल्र द्रखरिले. ते महि्रले, “म्रझ््रकडे एिढेच आहे, पि आज र्रत्री 

तमुही रिकिल््रप्रम्रिे मल्र ते पेर्र्चे आहेत, आरि ह््र मध्े ््र आठिड्््रत आमह्रल्र 

आिश्क असलेल््र पैि्रस्रठी तमुही आरि तमुची पतनी आमच््रिी सहमत अस्रिे अिी 

आमची इच्छ्र आहे.” आमही सि्रांनी ह्रत जोडून प्र्र थ्िन्र केली आरि त््र पैि्रस्रठी दिे्रचे 

आभ्रर म्रनले.

समु्रर े एक मरहन््रनांतर, मी ह््रच प्रस्टर ल्र दसुऱ््र क्र थ्िकम्रत प्ररहले आरि 

ते उतस्रह्रने ध्रित म्रझ््रकडे आले. “क्र् घडले ते मल्र तमुह्रल्र स्रांग्र्चे आहे,” ते 

महि्रले. “आपि ््र पूिवी जरेंवह्र ्ोललो तरेंवह्र मी तमुह्रल्र हे स्रांरगतले न्रही, परांत ुम्रझी पतनी 

आरि म्रझ्र एक लह्रनस्र प्रटथि-ट्रइम रसलक स्करीन टी-िटथिच्र व्िस्र् आहे आरि आमही 

आमच््र गॅरजेमधून कधी कधी तो च्रलित असतो. आमही ह््र व्िस्र््रत फ्ररसे क्रही क्रम 

करत न्रही, परांत ुअधून मधून आमह्रल्र क्रही ऑडथिर रमळत असत्रत. तमुच््रसो्त प्र्र थ्िन्र 

केल््र नांतर दसुऱ््र रदििी, आमह्रल्र एकूि $8,900 च््र अनेक ऑडथिर रमळ्रल््र. त््र 

आठिड्््रत आमह्रल्र खूप कष्ट कर्रिे ल्रगले, पि त््र िकुि्ररप ा्ंत, आमच््रकडे आमचे 

घर सोडरिण््रस्रठी आिश्क असलेले $6,900 आमह्रल्र रमळ्रले. आमही तमुचे फ्रर फ्रर 

आभ्ररी आहोत!”

मी नॉ थ्ि कॅरोरलन्र ्े्े प्रळक्रांच््र परररदते समु्रर े500 इतर प्रळक्रांसह होतो. मी सत्र 

च्रलित नवहतो, फति उपरस््त होतो. एक म्रिूस म्रझ््रकडे आल्र आरि महि्रल्र, “मल्र 

तमुच््रिी ्ोल्र्चे आहे.” तो जमथिनीच्र प्रळक होत्र, आरि महि्रल्र करी त््रच््रकडे एक 

मनोरांजक क््र आहे ती त््रल्र मल्र स्रांग्र्ची आहे.
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त््रांच््र मलु्रल्र, जो रकिोरि्ीन होत्र, कुठून तरी म्रझ््र सीडीज रमळ्रल््र होत््र. 

त््र सीडीज िरील रिषिि ऐकून, त््रने ठरिले करी त््रल्र रिश्व्रस्रने पलेस्टेिन 3 रमळि्रर 

आहे क्ररि त््रच््रकडे ते रिकत घेण््रस्रठी पैसे नवहते. मल्र रिश्व्रस आहे करी प्रत्ेक्रल्र 

पलेस्टेिन 3 क्र् आहे हे म्ररहत आहे, परांत ुजर तमुह्रल्र ते क्र् आहे हे म्ररहत नसेल तर मी 

स्रांगतो, ते एक कमपटुर िर गेम खेळण््रचे स्रधन आहे. प्रस्टर ने मल्र स्रांरगतले करी त््रांच्र 

मलुग्र एके रदििी त््रच््र ऑरफसमध्े गेल्र आरि त््रने त््रांन्र रिच्ररले करी ते पलेस्टेिन 3 

स्रठी त््रच््रिी सहमत आहे क्र. मलु्रने त््रच््र िरडल्रांन्र स्रांरगतले करी तो म्रझ््र सीडीिर 

क्र् रिकत आहे आरि त््रल्र हे पले स्टेिन रमळण््र स्रठी ्ी पेर्र्चे आहे आरि ््र्द्दल 

त््रच््र िरडल्रांसो्त प्र्र थ्िन्र कर्र्ची आहे. प्रस्टर ने मल्र स्रांरगतले करी त््रांनी ््र्द्दल 

फ्ररस्र रिच्रर केल्र न्रही, परांत ुचचथिच्र प्रस्टर महिून, त््रांन्र त््रांच््र मलु्रकडून एक ्ी 

पेरण््रच्र स्िरुप्रत द्रन म्रत्र रमळ्रले. त््रांनी आरि त््रांच््र मलु्रने एकत्र प्र्र थ्िन्र केली आरि 

मलु्रल्र आत्र पलेस्टेिन 3 रमळ्रलेच आहे असे म्रन् केले आरि त््रांनी हे दखेील म्रन् केले 

रक आत्र ही समस्््र पूिथिपिे सांपषु्ट्रत आली आहे.

दसुऱ््र रदििी, त््रांच््र चचथिमधील एक्र व्रतिने प्रस्टर ल्र ् ोल्रिले आरि रिच्ररले करी 

त््रांच््र मलु्रल्र जर ्ोडे पैसे कमिण््रची सांधी रमळ्रली तर क्रही हरकत तर न्रही, क्ररि 

त््रांच््र कडे एक अलपक्रलीन प्रकलप होत्र ज््रस्रठी त््रांन्र मदतीची आिश्कत्र होती. 

मलु्रल्र फ्रर आनांद झ्रल्र आरि त््र प्रोजेकटिर दोन रदिस क्रम करून त््रने पलेस्टेिन 3 

रिकत घेण््रस्रठी परुसेे पैसे कम्रिले.

््र घटनेने मलु्रचे लषि िेधून घेतले आरि प्रद्ीने स्रांरगतले करी, क्रही आठिड्््रांनांतर, 

त््रांच्र मलुग्र त््रच््र क्र््रथिल््रत परत आल्र आरि त््रने रिच्ररले करी ते त््रच््रिी आिखी 

क्रहीतरी प्र्रप् होण््रस्रठी सहमत होतील क्र. प्रस्टर मल्र स्रांरगतले रक त््रांनी मलु्रल्र 

होक्रर दऊेन महटले, “नककरीच,” पि जेवह्र त््रच््र मलु्रने त््रांन्र महटले रक दिे्रने मल्र 

मज्ूत स्न्र्ू द््रिेत ह््र स्रठी तमुही म्रझ््र सो्त सहमत वह्रिे अिी म्रझी इच्छ्र आहे. 

तरेंवह्र प्रस्टर मल्र महि्रले करी आपल््र मलु्रल्र त््रिर क्र् उत्तर द््रिे हे त््रांन्र समजले 

न्रही. पि अखेरीस, त््रांनी आपल््र मलु्रल्र स्रांरगतले करी मज्ूत स्न्र्ू म्रगिे च्रांगले आहे 
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पि त््र सो्त त््रल्र त््रची आपली स्ितःची भूरमक्र दखेील प्रर प्रड्रिी ल्रगेल आरि 

जोप ा्ंत तो ही ् ्र् समजून त््र प्रम्रिे करले तोप ा्ंत ते त््रच््रिी सहमत असतील. त््रांच््र 

मलु्रने होक्रर रदल्र. आरि मग पनुह्र एकद्र मलु्रने मज्ूत स्न्र्ू रमळण््र स्रठी पेरिी केली 

आरि दोघ्रांनी रमळून ््रस्रठी सहमतीने प्र्र थ्िन्र केली.

दसुऱ््र रदििी, प्रस्टर च््र घर्रसमोर एक क्रर ्ेऊन ््रां्ली. चचथिमधील एक कुटुां् 

त््र क्रर मधून आले होते. जेवह्र प्रस्टर त््रांच््रिी ्ोलण््रस्रठी ््रहेर गेले तेवह्र त््रांनी 

स्रांरगतले करी ते आपले गॅरजे स्रफ करत असत्रांन्र त््रांन्र एक ््रर्ेल सेट रमळ्रल्र आरि 

त््रांन्र ि्रटले करी प्रस्टर च््र मलु्रल्र त््रची गरज असेल. आरि त््रल्र गरज नसेल तर चचथि 

मध्े इतर कुि्रल्र तरी गरज असेल तर ते त््र व्तिरील्र रदल््र ज्रऊ िकत्रत. प्रस्टर ने 

मल्र स्रांरगतले करी त््रांच््र मलु्रल्र आपले मसलस मज्ूत ्नि्र्चे होते ््र ्द्दल त््रांनी 

कुि्रल्रही क्रहीही स्रांरगतले नवहते आरि त््रांनी आदल््र र्रत्रीच ््र्द्दल प्र्र थ्िन्र केली 

होती. प्रस्टर महि्रले, हे सिथि प्रहून आरि ऐकून त््रांन्र धकक्रच ्सल्र! ते घर्रत गेले आरि 

आपल््र मलु्रल्र महि्रले, “त््र सीडीज ज््र तू प्रहतोस त््र कुठे आहेत?”

अि्र प्रक्ररच््र क््र स्रम्रन् आहेत. मी ते नेहमी ऐकतो आरि ते तमुच््र आ्षु््रतही 

स्रम्रन् अस्रिेत अिी म्रझी इच्छ्र आहे. आत्त्रप ा्ंत आमही दिे्रच््र र्रज््रचे क्र्द ेकसे 

क्र थ्ि करत्रत ््रच््र अनेक मखु् पैलूांचे अिलोकन केले आहे आरि चच्रथि केली आहे, तसेच 

स्िग्रथिल्र परृिीच््र षेित्र्रत क्र्दिेीरपि्र रकां ि्र अरधक्रर षेित्र प्र्रप् करण््रस्रठी कर्रर रकां ि्र 

रिश्व्रस कस्र आिश्क आहे. आत्र, र्रज््रचे हे क्र्द ेआपल््र आर थ्िक गरज्रांस्रठी नेमके 

कि्र प्रक्रर ेमदत करू िकत्रत ््र्द्दल ्ोडे खोलिर ज्रऊन प्रहण््रच्र प्र्तन करू ््र.

परमेश्वराचा आशीवा्वद समृद्ी दतेो, जतच्ाबरोबर तो आणखी कष् दते नाही.
— नीरतसूते्र 10:22

जेवह्र मी परहल््रांद्र हे ि्रस्त्रिचन प्ररहले तेवह्र मल्र ि्रटले, “रनरश्चतच, ह््र िचन्रत 

प्रत्षि्रत जे रलरहले आहे तोच त््रच्र अ थ्ि न्रही, न्रही क्र?” पि मल्र समजले आहे रक 

त््रच्र अ थ्ि नेमक्र तोच आहे जे त््र रठक्रिी रलरहले आहे! ह्र ि्रस्त्रभ्रग कि्र्द्दल ्ोलत 
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आहे हे समजून घेण््रस्रठी, आपल््रल्र म्रगे िळून जेवह्र प्र्म मनषु् रनम्रथिि केल्र गेल्र त््र 

सरुुि्रतीच््र त््र भ्रग्रकडे प्रह्रिे ल्रगेल.

तर एका जठकाणी कोणी अशी साक् जदली आहे, “मत ््व मानव तो का् की तू 

त्ाची आठवण करावीस? अरवा

मानवपुत्र तो का् की तू त्ाला दश्वन दावेस? तू त्ाला दवेदूतांपेक्ा काही 

काळापुरते कमी केले आहेस; तू त्ाला गौरव व रोरवी हांनी मुकुटमंजडत केले 

आहेस; आजण तू आपल्ा हातच्ा कृत्ांवर त्ाला नेमले आहेस; तू सव्वकाही 

त्ाच्ा अधीन — त्ाच्ापा्ांखाली — ठेवले आहेस.”

‘सव्वकाही त्ाच्ा अधीन ठेवले आहेस,’ महणिे त्ाच्ा अधीन ठेवलेले नाही 

असे काही राहू जदले नाहीस;
— इब्ी 2:6-8

आमही ह्र िस्त्रभ्रग आधी ि्रचल्र होत्र, परांत ुआत्र आमच््र चचषेस्रठी तो गांभीर अरि 

महति्रच्र आहे. पनुर्रिलोकन करत असत्रांन्र, जेवह्र मनषु््रची रनरमथिती झ्रली तेवह्र 

परृिीिरील सिथि क्रही त््रच््र अरधपत््रख्रली ठेिले गेले. अिी एकही गोष्ट नवहती जी 

त््रच््र अधीन नवहती. त््रने परृिीच््र षेित्र्रिर रन्तुि अरधक्रर्रच््र पद्रिरून र्रज् केले 

आरि तो ज््र सरक्ररचे प्ररतरनरधति करत होत्र त््रच्र 

मकुुट त््रने पररध्रन केल्र. त््रच्र अरभरेक करून त््रल्र 

त््रच््र अरधक्रर्रचे पद दऊेन सनम्ररनत करण््रत आले. 

दिे्ररिरुद्ध ्ांड करि्रऱ््र सैत्रन्रल्र आद्रम ्ेण््रपूिवीच 

परृिीिर ट्रकण््रत आले होते. सैत्रन्रने मनषु््रच्र रतरस्क्रर 

केल्र क्ररि दिे्रच््र अरधक्रर्रच्र मकुुट पररध्रन केलेल्र ह्र 

मनषु् आपल््रिर र्रज् करत आहे असे त््रल्र रदसून 

पिमेश्विताचता 
आशीिगाद समृद्धी 
देतो, ततच्ताबिोबि 
तो आणखी कष् देत 
नताही.

— नतीफिसूत्ररे 10:22
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आले. सैत्रन्रल्र आत्र ् ्र मनषु् प्र्रण््रच््र अधीन वह्रिे ल्रगले जो त््रच््र नैसरगथिक, भौरतक 

रस््तीत त््रच््रपेषि्र खूपच कमकुित होत्र. परांत,ु आरतमकदृष््ट््र, आद्रम जे क्रही ्ोलत 

होत्र त््र प्रत्ेक िबद्रत अस्र अरधक्रर होत्र जसे क्रही दिे स्ितः ्ोलत आहे. आद्रम, 

दिे्रच्र पतु्र, ््रने अरधक्रर आरि भव्तेच््र ््र अद्तु स्््रन्रिरून परृिीिर र्रज् केले.

त््रमळेु सैत्रन्रने ््र मनषु््रच्र द्रे केल्र आरि परृिीिर त््रच््रकडे असलेल््र 

अरधक्रर्रची ल्रलस्र ््रळगली. अरि त््र स्रठी त््रच््रकडे एकच म्रगथि होत्र करी कसे तरी 

तो मकुुट, म्रिस्रने घेतलेले पद त््रच््रप्रसून दूर करिे. फति एक ्छोटीिी अडचि होती. 

सैत्रन्रल्र आद्रम्रकडून मकुुट घेण््रचे स्रमर थ्ि नवहते; त््रची एकम्रत्र आि्र होती करी 

कसे तरी आद्रम्रल्र फसि्रिे आरि तो स्ितः आपल्र तो मकुुट क्रढून ट्रकेल. हविेल्र ही 

ख्रत्री पटिून द््रिी करी दिे्रिर भरिस्र ठेिण््रत अ थ्ि न्रही आरि दिे जे क्रही दऊे करत 

आहे त््रपेषि्र जीिन्रत ्रचे क्रही आहे, आद्रम आरि हविेने दिे्रऐिजी सैत्रन्रिर रिश्व्रस 

ठेिण््रचे रनिडले आरि दिे्ररिरुद्ध रिद्ोह केल्र. सरतेिेिटी, आद्रम आरि हवि्र ््रांनी 

दिे्रच््र र्रज््रत अरधक्रर्रचे त््रांचे क्र्दिेीर स्््रन गम्रिले आरि सैत्रन ््र जग्रच्र दिे 

्नल्र, जसे करी आपि 2 कररा्ं  मध्े प्रहतो रक पौल सैत्रन्रल्र अि्र प्रक्रर ेसा्ं ोरधत करतो.

त्ांची महणिे जवश्वास न ठेवणार्ा लोकांची मने हा ्ुगाच्ा दवैताने आधंळी 

केली आहेत, अशा हेतूने की, दवेाची प्रजतमा िो जरिसत त्ाच्ा गौरवी सुवातषेचा 

प्रकाश त्ांच्ावर प्रकाशू न्े.
— कररा्ं कर्रांस दसुर ेपत्र 4:4

आद्रमने ्ांड करण््रपूिवी, त््रने पतु्र होण््रचे ल्रभ उपभोगले. दिे्रकडे जे क्रही होते ते 

सिथि त््रच््र स्रठी उपभोग घेण््रस्रठी होते आरि त््रच््र आ्षु््रतील एकही रदिस त््रल्र 

कमतरत्र रकां ि्र भीतीच््र रिच्रर्रत घ्रलि्रिी ल्रगली न्रही. त््रल्र परृिीिर र्रहण््रस्रठी 

आिश्क असलेली प्रत्ेक गोष्ट त््रच््र रनरमथितीपूिवीच ्े्े ठेिण््रत आली होती.

उतपत्तीच््र पसु्तक्रतील सषृ्टीच््र सह्र रदिस्रांच्र रिच्रर केल््रस, आपल््रल्र 

असे आढळून ्ेते करी मनषु््रची रनरमथिती सह्रव््र रदिस्रच््र िेिटी झ्रली, ह्र दिे्रच््र 
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सरृष्टरचनेच््र ्ोजनेच्र िेिटच्र भ्रग होत्र. त््रच््र स्रठी स्रतव््र रदिस्रत जगिे हे रनरश्चत 

केले होते, ज््रल्र दिे्रने रिश््रांतीच्र रदिस महिून घोररत केले. हे दिे ्कल्र होत्र महिून 

त््रने असे केले असे न्रही, तर त््रचे सिथि क्र थ्ि पूिथि झ्रले होते. दिे्रने क्र् पूिथि केले आरि 

त््रने मनषु््रस्रठी केलेली गौरिि्रली ्ोजन्र क्र् होती ््रच्र षििभर रिच्रर कर्र. दःुख्रची 

गोष्ट महिजे, आद्रम्रने ते सिथि सोडून रदले आरि ह््र प्ररक्ेत, दिे्रच््र र्रज््रमधील आपले 

क्र्दिेीर स्््रन गम्रिले.

आद्रम्रने आज््र मोडण््रच्र रनिथि् घेतल््रनांतर दिे त््रच््रकडे आल्र आरि दिे 

आद्रम्रल्र महि्रल्र:

तुझ्ामुळे भूमीला शाप आला आहे; तू आ्ुष्भर कष् करून जतचा उपि खाशील; 

ती तुला काटे व कुसळे दईेल; तू शेतातले पीक खाशील; तू आपल्ा जनढळाच्ा घामाने 

भाकर जमळवून खाशील व अतंी पुन:मातीला िाऊन जमळशील, कारण जतच्ातून तुझी 

उतपत्ती आहे; तू माती आहेस आजण मातीला परत िाऊन जमळशील.”
— उतपत्ती 3:17b-19

म्रझी इच्छ्र आहे करी परहली गोष्ट जी तमुही लषि्रत घ््रिी ती ही रक, दिे्रने परृिील्र ि्रप 

रदल्र न्रही, आद्रम्रने रदल्र. त््रिर त््रचे पूिथि िचथिस्ि होते. तो परृिीची दखेभ्रल करि्रर्र 

व्तिरी होत्र. आद्रम, ज््रल्र परृिीिर पूिथि स्ि्ररमति आरि पूिथि िचथिस्ि होते, त््रने दिे्रच््र 

सरक्रररिरुद्ध रिद्ोह केल्र आरि अषिरिः दिे्रल्रच ््रहेर क्रढले. ््र रनिथि््रच्र केिळ 

आद्रम्रिरच नवहे तर सांपूिथि परृिीिर आरि त््र रदिस्रप्रसून परृिीिर र्रहि्रऱ््र प्रत्ेक स्त्री 

रकां ि्र परुुर्रिर प्रचांड पररि्रम झ्रल्र. दिे्रने त््रल्र रदलेले परृिी षेित्र्रिरील त््रचे अरधक्रर 

षेित्र त््रने अजूनही क्र्म ठेिले असले तरी, तो एकेक्रळी ज््र मकुुट आरि सरक्ररचे 

प्ररतरनरधति करत होत्र आरि त््रमळेु त््रल्र त््र ि्रसन्रच्र प्रठीं््र होत्र त््र मकुुट आरि 

सरक्ररच््र दृष्टीकोन्रतून ि्रसन करण््रस तो आत्र ितिरीहीन असल््रचे त््रल्र रदसून 

आले. जीिन्रप्रसूनच रिभति झ्रल््रने, मतृ्ू, क्र् आहे हे आद्रम्रल्र अरज््रत म्ररहत 

नवहते, त््र मतृ्ूने आत्र त््रच्र त्र््र घेतल्र.
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दिे आद्रम्रची त््रने जे क्रही केले त््र ्द्दल कट्रषि्रने त्रडन्र करतो आरि आद्रम्रल्र 

स्रांगतो करी आत्र, प्र्म, त््रच््र प्रप्रमळेु, त््रने दिे्रच््र सरक्ररमधील त््रचे क्र्दिेीर 

स्््रन गम्रिले आहे. आरि आद्रम ह्र परृिीिरील सरक्ररच्र प्ररतरनधी असल््र मळेु, स्िग्रथिने 

आपले क्र्दिेीर प्ररतरनरधति गम्रिले आहे ज््रद््रर ेत््रल्र परृिीच््र षेित्र्रत अरधक्रर षेित्र 

रमळ्रले होते. दसुर ेमहिजे, परृिीिर ह््र सिथि  ् ्र्ीच्र आत्र पररि्रम झ्रल्र आहे त््रमळेु एदने 

््रगेत पूिवी जिी तरतूद होती ती आत्र ह््र रठक्रिी रनम्रथिि होि्रर न्रही. आत्र आद्रम्रल्र 

जगण््रस्रठी जे क्रही आिश्क आहे ते परृिीिर उगरिण््र स्रठी स्ितःच्र घ्रम ग्रळिे आरि 

कष्ट करण््रची गरज पडि्रर आहे. भूमीिर आत्र जांगली आरि क्रटेरी झ्रडे उगतील आरि 

जीिन कठीि होऊन ज्रईल; कसेही करून जग्र्चे आहे हेच जीिन्रचे उदे्दश् ्नून ज्रईल.

मी ह््रल्र कठीि जीिनपद्धती आरि कसे तरी करून जगण््रची म्रनरसकत्र ते 

महितो, जी भीती आरि मतृ्ूच््र भ्रिनेने कलांरकत आहे, जो आद्रम्र नांतर ्ेि्रऱ््र प्रत्ेक 

मनषु््रस्रठी ल्रगू होतो, परृिी ि्रप्रने ग्रस्त झ्रली आहे. इ्ेच तमुही आरि मी मोठे झ्रलो 

आरि जगण््रची व्िस्््र क्र् आरि किी आहे ती आपल््र सि्रांन्र च्रांगलीच म्रहीत आहे. 

द्ररिद्रने 23 व््र स्तोत्र्रत ््रल्र मतृ्ू्छ्र्ेची दरी महटले आहे.

मृत्ुच्ा्ेच्ा दरीतूनही मी िात असलो तरी कसल्ाही अररष्ाला जभणार 

नाही,कारण तू माझ्ाबरोबर आहेस.
— स्तोत्रसांरहत्र 23:4

हे असे षेित्र आहे रज्े मतृ्ूची भीती सिथित्र पसरलेली आहे. परांत ुआिखी एक नक्रर्रतमक 

पररि्रम दखेील आहे. मनषु् दिे्रसो्तच्र त््रच्र न्रतेसा्ं ांध गम्रिून ्सल्र आरि पररि्रमी, 

तो स्ितःची ओळख दखेील रिसरून गेल्र आहे - तो आपल््र रनरमथितीचे अरि रचनेचे उदे्दि 

आरि आपली ओळख गम्रिून ्सल्र आहे. जेवह्र मनषु््रल्र रनम्रथिि केले तेवह्र त््रल्र एक 

उदे्दि, एक रनरश्चत क्रमरगरी दणे््रत आली होती. तो दिे्रच््र ितीने परृिीिर र्रज् करि्रर 

होत्र. दसुऱ््र िबद्रांत, दिे्रने त््रल्र रनरश्चत नेमिूक आरि जीिन्रच्र उदे्दि रदल्र होत्र. पि 

आत्र म्रिस्रची सांपूिथि म्रनरसकत्र केिळ कसेतरी जगण््रकडे िळली आहे. जगिे ह्र त््रच्र 
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उदे्दि झ्रल्र आहे आरि त््रचे निीन अरस्तति रटकिून ठेििे हीच त््रची क्रमगीरी होऊन 

गेली आहे.

आत्र, म्रिूस जो प्रत्ेक रनिथि् घेतो तो जगण््रच््र ््र ि्रप्रतून रफलटर केल्र ज्रतो, 

एकतर तरतूद िोधिे रकां ि्र स्रठिून ठेििे हीच त््रची रचांत्र आरि क्रळजी आहे. त््रल्र 

ि्रांती रमळत न्रही; प्रत्ेक रदिस कष्ट्रने आरि घ्रम्रने भरलेल्र 

असतो. रजिांत र्रहण््रच््र ह््र धडपडीच््र जीिन्रतून 

सटुकेच्र केिळ एकच म्रगथि आहे, आज आपि ज््रल्र उांदर्रांची 

ि थ्ित महितो, त््रत क्रही प्रम्रि्रत परुिेी तरतूद आहे 

जेिेकरून आपि ध्रििे ् ्रां्िू िकतो. परुुर्रच््र पतन्रप्रसून 

हे प्रत्ेक स्त्री-परुुर्रचे स्िपन आहे. ध्रििे ््रां्ििे हे त््रांचे प्र्म कम्रांक्रचे ध्े् आहे.

अरतररति तरतूद असण््रइतपत भ्रग्ि्रन कोिीही व्रति आपल््रल्र प्र्रप् तरतदु 

मोठ्््र क्रळजीने आरि सरुरषितपिे स्रठिून ठेितो. ते गम्रिण््रच््र मोठ्््र भीतीमळेु तो 

ते धरून ठेितो, क्ररि त््रांनी तसे न केल््रस, त््रांन्र पनुह्र िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम 

ग्रळ्रि्र ल्रगेल आरि गलु्रम्रस्ररखे पनुह्र ि थ्ितीत ध्रित र्रह्रिे ल्रगेल.

म्रिस्रचे स्िपन, त््रचे जगण््रचे ध्े्, मी आधीच महटल््रप्रम्रिे, परुिेी तरतूद िोधिे 

हे आहे जेिेकरून तो जगण््रस्रठी गलु्रम ्नून ध्रििे ््रां्िू िकेल आरि रिश््रांती रमळिू 

िकेल. तमुह्रल्र ही िस्तरुस््ती स्पष्टपिे समजली आहे ह््रची मल्र ख्रत्री करून घ््र्ची 

आहे : परृिीच््र जगण््रच््र ि्रप प्रि्रलीमध्े, प्रत्ेकजि ध्रिून ्कल्र आहे.

मल्र आठिते करी एक रदिस सक्रळी मी प्रस्टर सो्त ् सलो होतो. ते मल्र स्रांगत होते करी 

त््रल्र दररोज सक्रळी उठल््रिर त््रांन्र त््रांची आर थ्िक रस््ती, कजथि आरि पैि्रांची कमतरत्र 

ह््रांची जो प थ्िनत आठिि ्ेत न्रही, तो प ा्ंत त््रांन्र त््रांची सेिक्रई खूप आिडते. ते महि्रले 

करी त््रचे आर थ्िक प्रश्न एख्रद््र ओल््र बलकेँटस्ररखे आहेत जे त््रांच्र जीि गदुमरिण््रच्र 

प्र्तन करत आहे आरि त््रांनी जे क्रही क्र थ्ि केले आहे त््रच्र आनांद त््रांच््र प्रसून रहर्रिून 

घेण््रच्र प्र्तन करत आहे. केिळ प्रस्टर च अि्र प्रक्ररच््र र्घडलेल््र परररस््तीच्र स्रमन्र 

करत न्रहीत. ्हुसांख् कुटुां््रांस्रठी ह्र जीिन जगण््रच्र एक म्रगथि आहे क्ररि ते कजथि, आरि 

दर मरहन््रल्र रमळि्रऱ््र पग्रर्रिर उदररनि्रथिह करण््रच्र प्र्तन करत असत्रत.

पृथ्ीच्ता जगण्ताच्ता 
शताप प्रणतालीमध्े, 
प्रत्ेकजण धतािून 
थकलता आहे.
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प्रत्ेकजि ह््र परररस््ती मधून ््रहेर पडण््रच्र म्रगथि िोधत आहे, आरि सांपत्ती ह्रच 

एकमेि म्रगथि आहे, अ््रथित ि्रजिीपेषि्र ज्रस्त असिे. परृिी ि्रप प्रि्रली अांतगथित, तमुची 

ओळख आत्र तमुच््रकडे क्र् आहे आरि तमुही रकती कमिू िकत्र ््रिरून पररभ्रररत 

केली ज्रते. म्रिूस, प्र्म आपली नगनत्र, त््रल्र ज््र उदे्दश््रने उतपनन केले होते आरि 

त््रने आपली जी ओळख गम्रिून ट्रकली आहे ते झ्रकण््रच्र आटोक्रट प्र्तन करतो आरि 

्न्रिटी ओळख आपलीिी करण््रच्र प्र्तन करतो. दिे्रच््र ज््र िैभिी आरि गौरिि्रली 

अरभरेक्रने त््रल्र झ्रकून ट्रकले होते त््र अरभरेक्रची ज्रग्र आत्र त््रने सांपत्ती ल्र रदली. 

दसुर ेमहिजे, त््रल्र सनम्रन्रच्र मकुुट घ्रलून दिे्रच््र र्रज््रत र्रज् करण््रचे जे स्््रन 

रदले होते, त््रची ज्रग्र त््रने जीिन्ररिर्ी गिथि आरि इतर मनषु््रिर र्रज् करण््रल्र 

रदली. म्रिूस आत्र एक्र गोष्टीने ग्र्रसल्र आहे - सांपत्ती िोधिे रकां ि्र स्रठििे. त््रची ओळख 

आत्र त््रच््रकडे रकती सांपत्ती आहे आरि तो इतर परुुर्रांिर रकती त्रकद द्रखिू िकतो 

््रिरून केली ज्रते. परतत म्रिस्रच््र स्ि्ररभम्रन्रस्रठी आत्र सम्रज्रतील रस््ती आरि 

स्््रन खूप महति्रचे झ्रले आहे.

््रच्र रिच्रर कर्र. एक म्रिूस दसुऱ््र म्रिस्रल्र रिच्ररले अस्र परहल्र प्रश्न सहस्र 

कोित्र असतो? “तमुही उदररनि्रथिह्रस्रठी क्र् करत्र?” क्र? आपि त््रच््र उदररनि्रथिह्र 

्द्दल खरोखरच रचांरतत आहोत करी आपल््रल्र त््रची परररस््ती फति ज्रिून घेण््रत 

स्ि्ररस्् आहे? खरांच न्रही, पि ह््र प्रश्न्रने त््र व्तिरी्द्दलची आपली आदर प्रतळी 

रनरश्चत होते. दसुऱ््र िबद्रांत, आपि स्ितःल्र रिच्ररत आहोत, “ह्र दसुर्र म्रिूस कोि 

आहे? परृिीच््र षेित्र्रत त््रल्र कोिते स्््रन रकां ि्र उांची आहे? मी त््रच्र रकती आदर करू? 

रस्त्र््रांनो,आत्र मी इ्े फति परुुर्रच््र दृष्टीकोन्रतून ्ोलत आहे. म्रझ््र लषि्रत आले करी 

तमुही रस्त्र््र ओळख ठररिण््रच््र ््र्तीत सांपूिथिपिे िेगळ््र दृरष्टकोन्रतून क्रम करत्र.

ही ‘परृिी ि्रप प्रि्रली’ अजूनही ल्रगू आहे! लोक त््रांचे सिथि रनिथि् धन िोधिे रकां ि्र 

ते जम्र करिे ््र रफलटरद््रर ेरफलटर करत्रत. लोक आपल्र उदे्दि क्र् आहे ््रच्र रिच्रर 

न करत्र च्रांगल््र पग्रर्रची नोकरी घेण््रस्रठी आपल््र र्रज््रतून दसुऱ््र र्रज््रत ज्रत्रत. 

प्रत्ेक्रल्र रॉकस्ट्रर वह्र्चे असते. क्र? हे आपली ओळख (पद) आरि सांपत्ती रटकिून 

ठेिण््रच््र धडपडी मळेु आहे.
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हज्ररो म्रध्रमक ि्रळेतील रिद््रर््रांमध्े ते मोठे झ्रल््रिर त््रांन्र कोित््र व्िस्र््रत 

ज्र्चे आहे ््र््र्त एक सिषेषिि करण््रत आले. त््रांच््रपैकरी 65 टकके रिद््र्वी महि्रले 

करी त््रांचे व्िस्र््रचे उरद्दष््ट् प्ररसद्ध होण््रचे आहे. प्ररसद्ध? मी िेिटी ह््र ्द्दल जरेंवह्र 

अभ््रस केल्र तर हे रदसून आले रक, प्ररसद्ध होिे ह्र क्रही व्िस्र् न्रही.

एक्र अभ््रस्रत असे आढळून आले करी 30 टकके क्रमग्रर्रांन्र त््रांच््र नोकऱ््र आिडत 

न्रहीत आरि दसुऱ््र मध्े आढळून आले रक 40 टकके लोक्रांन्र त््रांच््र नोकऱ््र आिडत 

न्रहीत. तर ह््र िरून असे रदसून ्ेते रक ्ू.एस.ए. मधील 70 टकके क्रमग्रर्रांन्र ते करत 

असलेले क्रम आिडत न्रही! मग ते रत्े क्र आहेत? क्ररि ते जगण््रस्रठीच््र ध्रिपळीचे 

गलु्रम आहेत, केिळ जगण््रस्रठी कष्ट करत आहेत आरि घ्रम ग्रळून ध्रित आहेत. 

््रपैकरी ्हुतेक क्रमग्रर्रांच््र जीिन्रत उदे्दि आरि आिड हे समीकरि न्रहीच; र्ले भरिे 

ह्रच एकमेि पे्ररक घटक आहे. कसेतरी करून पैसे िोधण््रच््र गरजेच््र गलु्रमरगरीमळेु 

प््रथि््रांस्रठी फ्ररिी ज्रग्र उरत न्रही. जो ज्रस्त पैसे दतेो तोच प्रत्ेक िेळी रजांकतो. ््रल्र 

महित्रत उांदर्रांची ि थ्ित! तमुही आरि मी ह््रच रठक्रिी र्रहतो. कलपन्र कर्र रक एक प्रळीि 

उांदीर गोल रफरि्रऱ््र च्रक्रिर खूप िेग्रने ध्रितो पि तो िेिटप ा्ंत कुठेच पोहचत न्रही. 

त््र उांदर्रची ती ध्रि प्रहून आपल््रल्र गांमत ि्रटते आरि आपि हसून महितो रकती गोंडस 

आहे ते. पि खऱ््र जग्रत ही परररस््ती गोंडस न्रही, अरज््रत गोंडस न्रही. लोक त््र 

च्रक्रिर मरत्रत आरि रज्े पोहचण््रची त््रांन्र आि्र होती रत्े ते कधीच पोहोचत न्रहीत.

तसेच का् खावे जकंवा का् प्ावे हाच्ामागे लागू नका अरवा मनात असवसर 

राहू नका.कारण िगातील राषटे् हा सव्व गोष्ी जमळवण्ाची धडपड करतात; परतुं 

तुमहांला त्ांची गरि आहे हे तुमच्ा जपत्ाला ठाऊक आहे;तर तुमही त्ाचे राज् 

जमळवण्ास झटा, महणिे त्ाबरोबर हाही गोष्ी तुमहांला जमळतील.
— लकुकृत िभुितथिम्रन 12:29-31

कष्टद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळून ध्रििे ही आपल््रल्र म्ररहत असलेली एकमेि 

प्रि्रली आहे. जर मी तमुह्रल्र महि्रलो करी तमुह्रल्र कज्रथितून ््रहेर पडले प्ररहजे, महिजे 
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मल्र महि्र्चे आहे करी तमुह्रल्र 12 मरहन््रांत कज्रथितून ््रहेर पडलेच प्ररहजे, न्रहीतर 

तमुच््र सांपूिथि कुटुां््रल्र क्र्मचे उत्तर ध्िु्रिर प्रठिले ज्रईल (मी ह्र मदु्द्र म्रांडण््रस्रठी 

एक अत्ांत कठोर उद्रहरि ि्रपरत आहे.), तर तमुही क्र् कर्रल? तमुही क्र् कर्रल ते 

मी तमुह्रल्र स्रांगतो. त््र कज्रथितून मतुि होण््र स्रठी कष्ट करून घ्रम ग्रळण््रस्रठी आरि 

िेग्रने ध्रिण््रस्रठी तमुही त्र्डतो् ्ोजन्र त््रर करण््रस सरुि्रत कर्रल. तमुही महि्रल, 

“ठीक आहे, मी आिखी क्रही प्रटथिट्रइम नोकरी करू िकतो. म्रझी पतनी दखेील आिखी 

क्रही प्रटथिट्रइम नोकरी करू िकते आरि मलेुही मदत करू िकत्रत.” तमुही ्घ्र, ही एकमेि 

तरतूद प्रि्रली आहे जी तमुही रिकल्र आह्रत, कष्टद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळण््रची 

क्र थ्िपद्धत. मी तमुह्रल्र ््र प्रि्रलीचे आिखी एक रचत्र द्रखिून दतेो.

समज्र मी तमुच््र घर्रसमोरील रस्त््रिरून पळत होतो आरि मल्र त््र रस्त््रच््र 

रिरुद्ध ््रजूल्र एक तपरकरी क्रगद्रची रपििी रदसली ज््रमध्े दह्र दिलषि डॉलसथि आहेत. 

मी खूप उतस्ररहत होतो, परांत ुमल्र म्ररहत आहे करी मल्र त््रची म्ररहती पोलीस स्टेिन मध्े 

द््रिी ल्रगेल. महिून मी तमुह्रल्र ओळखत असल््रने तमुच््र घरी ध्रित आलो आरि तमुच्र 

फोन ि्रपरण््रस्रठी म्ररगतल्र. मी पोलीस स्टेिन ल्र कॉल केल्र आरि तमुही जिळ उभे 

र्रहून ऐकत होत्र. मी त््रांन्र क्र् घडले आरि मल्र क्र् स्रपडले ते स्रांरगतले. ्ोड्््रिेळ 

ि्रांततेनांतर त््रांनी त््रांचे रकेॉडथि तप्रसले तेवह्र त््रांनी मल्र स्रांरगतले करी ते पैसे गह्रळ 

झ्रल््रची त््रांच््रकडे कोितीही तक्रर न्रही त््रमळेु मी ते पैसे स्ितःस्रठी ठेिू िकतो. (ते 

असे महितील असे मल्र ि्रटत न्रही, परांत ुमी फति म्रझ््र उद्रहरि्रस्रठी ह््रच्र ि्रपर करत 

आहे.) जेवह्र ते मल्र असे महि्रले, तेवह्र मी आनांद्रने उडी म्ररली आरि ओरडलो. मग त््रांनी 

जे स्रांरगतले ते मी तमुह्रल्र स्रांरगतले आरि आनांद्रने तर म्रझ्र पर्रि्ररच उरल्र नवहत्र.

मी आनांरदत होतो आरि जे झ्रले ते सिथि तमुह्रल्र समज्रिून स्रांगत होतो पि तमुही 

ि्रांतपिे अरि नम्पिे फ़ति हसल्रत. पि जे घडले ते तमुही तमुच््र पतनील्र र्रत्री जेिि्रच््र 

िेळी स्रांग्रल तरेंवह्र तमुही क्र् कर्रल असे तमुह्रल्र ि्रटते? केिळ रस्मत कर्रल? न्रही, 

मल्र न्रही ि्रटत तमुही असे कर्रल. तमुही महि्रल, “ते _______________ न्रही!” तमुही 

ररक्रमी ज्रग्र भरली, न्रही क्र? “्रो्र” ह्र िबद ्ोग् उत्तर आहे हे तमुह्रल्र कसे कळले? 
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मी तमुह्रल्र स्रांगतो तमुह्रल्र ते कसे कळले, क्ररि तमुचे प्रलनपोरि अि्रच प्रक्रर ेझ्रले 

आहे. ह््रच व्िस््ेत तमुही ि्रढल्रत. िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळिे हेच केिळ 

तमुह्रल्र म्ररहत आहे.

म्रझ््र ह््र उद्रहरि्रत, मल्र कोितेही श्म न करत्र ते पैसे स्रपडले आरि ती सद् 

परररस््तीची फसििूक आहे. हे ्रो्र न्रही. त््र पैि्रस्रठी मी श्म केले न्रहीत महिून 

ते मल्र रमळिे ्ोग् नवहते; मल्र ते फति स्रपडले. तमुह्रल्र कद्ररचत असे भ्रग् कधीच 

रमळि्रर न्रही हे ज्रिून, आरि तमुह्रल्र जगण््रस्रठी सतत तीच ् ्रांरधलकरी आरि कष्टद्र्क 

पररश्म करत र्रह्रिे ल्रगि्रर आहे हे ज्रिून तमुही मतसर आरि कटुतेने ग्र्रसून ज्रत्र.

आत्र ह््रची तलुन्र दसुऱ््र परररस््ती सो्त करू ््र, जर मी एक रदिस घ्रिेरडे आरि 

फ्रटलेले कपडे घ्रलून चचथिमध्े आलो आरि उठून लोक्रांन्र महि्रलो, “आमही ते करण््रत 

्िस्िी झ्रलो! डे्नड्र आरि मी गेल््र दह्र िर्रांत रदिस्रत 22 त्रस क्रम केले आरि िेिटी 

आमही आमच््र घर्रचे पूिथि पैसे भरले,” ते रठक्रिी जललोर आरि ट्रळ््रांच््र गजर सिथित्र ऐकू 

्ेईल. क्र? क्ररि कोिीतरी ते क्रम केले आरि तमुह्रल्र ते उतस्रहिधथिक ि्रटले. कोिीतरी 

ते केले; परररस््ती मधून ््रहेर रनघण््रच्र म्रगथि आहे! कद्ररचत आपि द्रत ओठ ख्रऊ, 

मन्रतल््र मन्रत रचडत र्रहू, आरि जे पैसे भर्र्चे ते भरून मोकळे दखेील होऊन ज्रऊ. 

पि जेवह्र मल्र रस्त््रच््र कडेल्र पडलेले पैसे रमळ्रले तेवह्र सि्रांनी आनांद्रने ओरडून 

ट्रळ््र क्र ि्रजल््र न्रहीत? आरि ती ररति ज्रग्र भरिे तमुह्रल्र इतके सोपे क्र होते? क्ररि 

तमुही असेच रिच्रर करत्र; तेच करत र्रहण््रचे तमुचे स्िपन आहे. िेदन्रद्र्क पररश्म 

आरि घ्रम ग्रळून कष्ट करिे हीच ्ोग् प्रि्रली आहे हेच आपि सिथिजि रिकलो आहोत. 

श्म्ररिि्र् रमळ्रलेल्र पैस्र ्ोग् न्रही.

हू िॉनटस टू ्ी अ रमलेरन्र? ह्र िो अत्ांत लोकरप्र् आहे. तो अत्ांत आकरथिक आहे 

क्ररि प्रत्ेकजि त््र स्ि्रतांत्््रचे स्िपन प्रहतो. ते िो प्रहत्रन्र, त््र मध्े भ्रिरनकररत््र 

पूिथिपिे गुांतलेले असत्रत, स्पधथिक्रांन्र प्रोतस्ररहत करत्रत, ््र आिेने रक ते ्िस्िी होतील.

मी ह््र रठक्रिी रिर् ्ोड्र ्दलत आहे, चोरी करिे ह््रची सोपी व््रख््र ही आहे 

रक त््र मध्े श्म कर्रिे ल्रगत न्रहीत. ह््रच्र रिकृत अ थ्ि प्ररहल्र तर, त््र द््रर े परृिी 
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ि्रप प्रि्रलीप्रसून मतुित्र दखेील प्र्रप् होते. चल्र तर मग ह््र एक्र ््र्ीिर सहमत होऊ््र 

करी प्रत्ेक्रल्र ध्रििे ््रां्ि्र्चे आहे! पि ह््र स्रठी क्रही म्रगथि आहे क्र? सहजपिे पैसे 

कमरिण््रच््र अनेक ्ोजन्र उपलबध आहेत. मल्र परदिे्रतील लोक्रांकडून रदिस्रल्र 

रकम्रन दह्र ईमेल ्ेत्रत त््र मध्े त््रांन्र 20 दिलषि डॉलसथि ि्ररि्रने कसे रमळ्रले ््रची 

दःुखद कह्रिी स्रांगत्रत आरि त््रांन्र ते पैसे सरुरषित रठक्रिी सरुरषित ठेिण््र स्रठी कोि्रची 

तरी मदत हिी आहे अिी इच्छ्र व्ति करत्रत. त््र इमेल मध्े ते मल्र महित्रत रक मी 

त््रांचे ते पैसे घेऊन सरुरषित ठेिण््रमध्े त््रांची मदत करले तरच ते त््रतील अध्रथि अध्रथि 

पैसे मल्र दतेील. अ््रथित, नांतर त््रांन्र म्रझ्र ईमेल पत्त्र हि्र असतो, आरि प्ररक््र िलुक, 

रिरपांग िलुक, रिम्र, आरि त््रांच््र त््र ि्ररि्रचे पैसे सोडरिण््र स्रठी इतर अनेक प्रक्ररची 

फरीस मी भर्रिी अिी त््रांची इच्छ्र असते. खरांच? हे सिथि करण््रस्रठी मी मूखथि रदसतो क्र?

म्रझ््र एक्र कल्र्ांटने मल्र कॉल केल्र आरि त््रल्र त््रचे पैसे गुांतििकुरी ्द्दल सलल्र 

हि्र होत्र. मी म्रझे नेहमीचे प्रश्न रिच्ररले आरि मल्र समजले करी त््रच््रकडे गुांतििूक 

करण््रस्रठी समु्रर े प्रच दिलषि डॉलसथि आहेत. त््रने मल्र स्रांरगतले करी त््र षििी 

त््रच््रकडे पैसे नवहते, पि ते त््रच््रकडे लिकरच ि्ररस्र हकक्रने ्ेि्रर होते. मी त््रल्र 

रिच्ररले करी इस्टेट रकती लिकर सेटल होईल, आरि तो महि्रल्र समु्रर ेदोन आठिड्््रांत. 

महिून मी त््रल्र समु्रर ेदोन आठिड्््रांनी कॉल केल्र, आरि तो महि्रल्र करी ्ोड्र िेळ 

ल्रगेल. ि्ररि्रचे पैसे ज््र ्रुोरप्न ्केँत अडकून पडले होते रत्ून ते सोडण््रत त््रल्र 

त्र्रस होत होत्र. आरि, त््रकडे म्रझां लषि गेलां, महिून मी प्रश्न रिच्रर्र्ल्र सरुुि्रत केली. 

खरी परररस््ती अिी होती करी रि्रनसमध्े त््रच््र एक्र क्रक्रच्र मतृ्ू झ्रल्र होत्र. ््र 

क्रक्रांनी त््रल्र आपल््र मतृ्ू नांतर रमळ्रिेत महिून त््रच््र स्रठी प्रच ल्रख डॉलसथि सोडले 

होते. परांत,ु ि्ररस्रहकक्रिर $50,000 कर दे् त्र ््रकरी होती आरि ते पैसे रमळण््र स्रठी ते 

पैसे दिेे आिश्क होते. त््रने मल्र स्रांरगतले करी तो ते पैसे जळुिण््रच्र प्र्तन करत आहे 

आरि त््रने होम इरकिटी कज्रथिस्रठी अजथि केल्र आहे.

मी त््रल्र रिच्ररले करी त््रच््रकडे िकरील आहे क्र आरि तो महि्रल्र, “हो्, ज््र 

िकरील्रने मल्र रि्रनसमधून फोन केल्र होत्र तेच ते ह्रत्रळत आहेत.” “पि, तमुच््रकडे ््रिर 
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क्रम करि्रर्र अमेररकन िकरील न्रही क्र?” तो महि्रल्र, “न्रही, म्रझ््रकडे फति एकच िकरील 

आहे ज््रने मल्र रि्रनसमधून कॉल केल्र होत्र.” त््रने मल्र स्रांरगतले करी त््रल्र $50,000 

एकत्र करिे खूप कठीि ज्रत असल््रने, रि्रनसमधील िरकल्रने स्रांरगतले करी ते सध््र अधषे 

पैसे दतेील आरि एकद्र ् केँतून पैसे रमळ्रल््र नांतर त््रांनी ते पैसे त््रल्र परत द््रिेत. “न्रही,” 

मी महि्रलो, “ह्र घोट्रळ्र आह!े” ् ्र कर्त क्रक्र्द्दल त््रने ् ्रपूिवी कधीही ऐकले नसले तरी, 

त््रच्र रिश्व्रस होत्र करी ह ेखर ेआहे. मी त््रल्र दोन आठिड्््रांनांतर परत कॉल केल्र, आरि 

त््रने स्रांरगतले करी त््रच््रकडे टॅकस स्रठी ्केँत जम्र करण््र स्रठी पूिथि पैसे त््रर आहेत, 

मी त््रल्र महि्रलो, “त््रांच््रकडे आधीच प्रच दिलषि डॉलसथि आहेत. जर त््रांन्र खरोखरच 

टॅकसचे पैसे हिे असतील, तर ते तमुह्रल्र ईमेल करून एक फॉमथि प्रठिू िकत्रत ज््रिर तमुही 

आपली स्ि्रषिरी करून त््रांच््रकडे ्केँमध्े जे पैसे आहेत त््र पैि्रांमधून $50,000 घेण््रस 

त््रांन्र अरधकृत करू िकत्र.” पि तो म्रझ््रिर रिश्व्रस ठेि्र्ल्र अरज््रत त््रर नवहत्र 

आरि ते लोक खर े्ोलत आहेत ््रची त््रल्र ख्रत्री पटली होती.

््र गेल््र ररिि्ररी चचथिमध्े म्रझ््रकडे अिीच एक केस आली होती. तो तरुि मल्र 

परदिे्रतील ि्ररस्रतून रमळि्रऱ््र क्रही पैि्रां््र्त गुांतििकुरीच्र सलल्र म्रगत होत्र. मी 

त््रल्र त््रचे ि्रक् पूिथि करू रदले न्रही. मी महि्रलो, “मल्र म्रहीत आहे, मल्र म्रहीत आहे, 

तमुही त््रांन्र क्रही िलुक प्रठि्रिे, मगच ते पैसे तमुह्रल्र दतेील, ्रो्र?” “हो, अगदी असेच 

आहे, पि तमुह्रल्र हे कसां कळलां?” मी त््रल्र दखेील तेच स्रांरगतले, करी ह्र घोट्रळ्र आहे. 

तो त््र त््रकर्त मरि प्रिलेल््र म्रिस्रल्र ओळखत नवहत्र आरि त््रच््रकडे ्ू एस 

ए मध्े िकरील दखेील नवहत्र तरीही तो ते पैसे खरोखर आहेत आरि मल्र ते रमळि्रर 

ह््र ्द्दल ि्रद करत र्ररहल्र. हे लोक अि्र प्रक्ररच््र पैि्रांच््र घोट्रळ््रच््र आह्ररी क्र 

ज्रत्रत? क्ररि त््रांन्र मतुि वह्र्चे आहे! ही सांधी त््रांन्र सोड्र्ची नसते क्ररि, क्ररि 

त््रांन्र ि्रटते रक ही गोष्ट खरी असण््रची ल्रख्रत एक अांि दखेील िक्त्र असेल तर ती 

त््रांन्र गमि्र्ची न्रही.

मी तमुह्रल्र आिखी एक उद्रहरि दतेो. ड्रेंड्र आरि म्रझ्र आर थ्िक सेि्र व्िस्र् 

(फ्रइनरेंरस्ल सरिथिसेस र्जनेस) सांपूिथि अमेररके मध्े पसरलेल्र आहे. ह्र फ्रर उत्तम 
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व्िस्र् आहे! म्रझ््र कमपनी मध्े लोक्रांन्र रमळि्ररी सांधी ि्रस्तरिक आहे; म्रझ््र ह््र 

र्सनेज मध्े लोक िर्रथिल्र ल्रखो डॉलसथि कम्रित आहेत. पि म्रझ््र ह््र व्िस्र््रत 

रिकण््रस्ररखे दखेील खूपक्रही आहे. तमुही लोक्रांचे पैसे ह्रत्रळत आह्रत. असे क्र्द े

आहेत जे तमुह्रल्र म्ररहत असिे आरि इस्टेट रन्ोजन रन्म ज्रिून घेिे आिश्क आहे.

मी कोलां्स, ओह्र्ो, पररसर्रत स्््ररन् ररिश्चन ररेडओ स्टेिनिर ज्ररहर्रती 

च्रलिल््र होत््र, क्ररि मी क्रही च्रांगले सांभ्रव् उमेदि्रर म्रझ््र सो्त क्रम करण््र स्रठी 

िोधत होतो. आमच््रकडे जिळप्रस 50 जि आले. मलु्रखती लगेच सेट करण््रऐिजी, मी 

अजथिद्रर्रांची तप्रसिी करण््रस मदत वह्रिी महिून जिळच््र हॉटेलमध्े एक ओररएांटेिन 

सत्र आ्ोरजत करण््रचे ठरिले. ् ्र सत्र्र मध्े मी आमच््र कां पनीच््र ् ्रज्ररपेठेत असलेल््र 

प्रचांड षिमते ्द्दल म्ररहती दणे््रचे ठररिले, त््र व्रतररति अ थ्िव्िस्््र कसे क्र थ्ि करते 

हेच केिळ समज्रिून स्रांगण््र पेषि्र ह्र सलल्र ररिश्चन ज्रगरतक दृरष्टकोन्रच््र दृष्टीकोन्रतून 

म्रांडण््रच्र रनश्च् केल्र. आमही प्ररक््र, भरप्रई, प्ररिषिि आरि परि्रन्र आिश्कत्रां््र्त 

कां पनी किी क्र थ्ि करते हे दखेील चचषे मध्े सम्ररिष्ट केले. म्रझ््र अनभुि्रिरून मल्र म्ररहत 

होते करी िरथिभर्रत $200,000 कम्रिण््रस्रठी रकती क्रम कर्रिे ल्रगते हे प्ररहल््र नांतर 

म्रझे अनेक उममेदि्रर म्रघ्रर घेतील.

मीरटांगनांतर, मी हॉटेलच््र हॉलमधून च्रलत होतो आरि मी प्ररहले करी मखु् ्ॉलरूम 

1,000 पेषि्र ज्रस्त लोक्रांनी खच्रखच भरलेल्र होत्र. सिथि एक्रच क्ररि्रस्रठी आले होते. 

एक लोकरप्र् मलटी लेवहल कां पनी त््रांच््र कां पनीत स्रमील होण््र्द्दल पे्रजरेंटेिन दते होती. 

पि म्रझ््र खोलीत फ़ति 50 लोक होते आरि त््र पेषि्र ज्रस्त लोक त््र रठक्रिी क्र होते? 

उत्तर सोपे आहे - पैस्र! ददुदैि्रने, आरि ्हु-स्तरी् कां पनी असे महित होती असे न्रही, परांत ु

समज अस्र होत्र करी “जर मल्र ह््र रठक्रिी प्रिेि रमळ्रल्र तर मी तीन लोक्रांन्र सांदभथि दऊे 

िकतो, आरि ्मु, मी लषि्रधीि होईन.” आत्र मी ह््र षेित्र्रत इतक््र िेळ्रप्रसून असल््रमळेु 

मल्र एिढे तर म्रहीतच आहे रक ्हु-स्तरी् व्िस्र््रांमध्े मोठ्र पैस्र कम्रिि्रऱ््र कोिीही 

व्तिरील्र कठोर पररश्म कर्रिे ल्रगत्रत! हो्, त््र रठक्रिी सांधी तर आहेच, परांत ुतरीही, 

समज ह्र आहे रक इ्े पैसे कम्रिण््रच्र म्रगथि सोप्र आहे आरि “जर मी ही सांधी सोडली 
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तर ह््र रठक्रिी ती सांधी घेि्रर ेरकतीतरी लोक आहेत, मी आ्षु्भर्रची सांधी गम्रिि्रर 

आहे!” कृप््र मल्र चकुरीचे समजू नक्र. म्रझे अनेक च्रांगले रमत्र आहेत ज््रांनी ््र प्रक्ररच््र 

कां पन््रांमधून ल्रखो कम्रिले आहेत आरि अि्र ्ऱ््रच एमएलएम आहेत. पि मी फति 

सर्रसरी एमएलएम भरतीची म्रनरसकत्र दिथिरित आहे. परृिी ि्रप प्रि्रलीमध्े जगण््रच््र 

धडपडीत सहज पैसे रिकिे ह्र मोठ्र पैस्र आहे.

जर तमुही षििभर ््रां््रल आरि स्ितःल्र रिच्रर्रल करी तमुही पैि्र्द्दल रकती रिच्रर 

करत्र, एकतर ते रमळििे रकां ि्र तमुच््रकडे जे आहे त््रचे सांरषिि करिे, तर तमुह्रल्र 

तमुच््र रिच्रर्रां्द्दल आश्च थ्ि ि्रटेल. मी हे पनुह्र स्रांगतो 

महिजे तमुह्रल्र मदु्द्र समजेल: प्रत्ेक्रल्र ध्रििे ् ्रां्ि्र्चे 

आहे, आरि ते फति रजिांत र्रहण््रस्रठी जगिे ह््रल्र 

कां ट्रळले आहेत! िीक एनड ल्र आर्रम कर्र्च्र हे आरमर 

््रां्ि्र्चे आहे. सटु्ीचे आरमर हे आहे करी आपि ्ोड्र 

िेळ तरी ््रां्ू िकतो. रनितृ्तीचे आरमर हे आहे करी आत्र 

आपि िेिटी ््रां्ू िकतो आरि आपल््रल्र जे कर्र्चे 

आहे ते करू िकतो. मल्र चकुरीचे समजू नक्र. ्हुतेक लोक्रांच्र जीिन्रकडे प्रहण््रच्र 

दृष्टीकोन फति ्सून र्रह्रिे आरि क्रहीही कर्र्चे न्रही अस्र न्रही. आरि मी असे महित 

न्रही करी ही तमुच््रस्रठी दिे्रची इच्छ्र आहे. न्रही, आमह्रल्र आपल््र क्रम्र मध्े, ज््र 

रिरिष्ट उदे्दि्रस्रठी आपल््रल्र उतपनन केले आहे ते पूिथि करण््र स्रठी सरक् र्रहण््रस्रठी 

त््रर करण््रत आले आहे. ददुदैि्रने, ्हुतेक लोक जगण््रस्रठी ध्रिण््रत इतके व्स्त झ्रले 

आहेत करी त््रांनी फ्रर पूिवीच आपली स्िपने सोडून रदली आहेत.

मल्र ख्रत्री आहे करी तमुही कुि्रल्र तरी असे महित्रन्र ऐकले असेल रकां ि्र तमुही स्ितः 

असे महटले असेल: “मल्र आज क्रम्रिर ज्र्चे आहे.” अरि जरेंवह्र ते “ज्रिे ल्रगेल” असे 

महित्रत तरेंवह्र तमुह्रल्र रदसून ्ेत असेल करी असे महित असत्रांन्र त््रांची भ्रिन्रतमकत्र 

उते्तरजत नसते. परांत,ु त््रांन्र हिे तेवह्र त््रांची भरभर्रट होते आरि ते जे क्रम करत्रत ते 

करण््र स्रठी उतकटतेने आरि आिेि्रने क्रम्रल्र ल्रगत्रत. सहस्र, ्हुसांख् लोक्रांच््र 

पैशताची गोष् ननश्श्चत 
केल्ताभशिताय, तुमचे 
आयुष्भि पृथ्ी शताप 
प्रणतालीच्ता जगण्ताच्ता 
मतानभसकतेखताली धताित 
िताहणे ननश्श्चत होईल.
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जीिन्रत असे घडत न्रही. त््रमळेु, ते अजूनही महित्रत, “मल्र आज क्रम्रिर ज्र्चे आहे.” 

फति पग्रर रमळरिण््रस्रठी, ऑरफसमध्े आिखी एक रदिस घ्रलि्रि्र ल्रगि्रर, फति 

रजिांत र्रहण््रस्रठी आिखी एक रदिस. ्हुतेकजि जीिन्रची सरुुि्रत उतस्रह्रने आरि 

जोम्रने करत्रत. पि सिथि गोष्टी कळ्र्ल्र ल्रगत्रत तरेंवह्र त््रच््र लषि्रत ्ेते रक, र्ले 

भरण््रस्रठी त््रांनी स्िीक्ररलेली नोकरी ही त्रतपरुती गोष्ट होती. आरि मग त््रांन्र समजून 

्ेते करी जीिन अांधकु झ्रले आहे आरि त््रांच््र च्रळीिीत त््रांच््र लषि्रत ्ेते करी ््रतून 

््रहेर पडण््रच्र कोित्रही म्रगथि न्रही. त््रल्र रमड-ल्रइफ क्र्रसस महित्रत, आरि ह््र 

रठक्रिी परहल््रांद्रच त््रांन्र कळते करी आत्र ते अडकले आहेत.

म्रझ््र रमत्र्र, दिे्रने जगण््रस्रठी जे जीिन रनम्रथिि केले ते हे जीिन न्रही. हे तमुह्रल्र 

आधीच म्रहीत आहे. पि ् ्र द्नी् भरिष््रप्रसून दूर ज्रण््रस्रठी डे्नड्र आरि मी िर्रथिनिुरषे 

महित आलो आहे करी जर तमुही पैि्रची गोष्ट रनरश्चत केली न्रही, तर तमुह्रल्र तमुच्र उदे्दि, 

तमुच््र जीिन्रच्र रिरिष्ट उदे्दि कधीच स्रपडि्रर न्रही. पैि्रची गोष्ट रनरश्चत केल््ररिि्र्, 

तमुचे आ्षु्भर परृिी ि्रप प्रि्रलीच््र जगण््रच््र म्रनरसकतेख्रली ध्रित र्रहिे रनरश्चत 

होईल.

जि ्ुम्ही ्ुमची पैशतासांबांधीची बताब रनरचि् केली नता्ही, ्ि ्ुम्हतालता ्ुमचयता 
उतपनन ्होणयताचता उदे्श कधीच सतापडणताि नता्ही!

त््र तलुनेत, तमुचे जीिन कसे असू िकते ््र्द्दल ्ोलू््र. चल्र तमुच््र ्छांद्रच्र रिच्रर 

करू््र. समज्र तमुच्र ्छांद गोलफ आहे. “अर,े मल्र आज गोलफ खेळ्र्ल्र ज्रिे ल्रगेल” 

असे कोिी महित्रन्र तमुही कधी ऐकले आहे क्र? रकां ि्र तमुही एख्रद््रल्र असे महित्रन्र 

ऐकले आहे, “ओ हो, आज ही िकुि्ररची र्रत्र आहे; मल्र िकुि्ररची र्रत्री आिडत न्रहीत. 

ही सोमि्ररची सक्रळ असती तर रकती ्र ेझ्रले असते, मी क्रम्रिर ज्रऊ िकलो असतो.” 

रकां ि्र तमुच्र ्छांद म्रसेम्ररी आहे असे महिू््र. “ओ हो, आत्र मल्र आज म्रसेम्ररील्र ज्रिे 

ल्रगेल” असे तमुही कधी महि्रल क्र? न्रही, मल्र न्रही ि्रटत रक तमुही कधी असे महि्रल 

क्ररि तमुह्रल्र त््रची आिड आहे. तमुही जे क्रही करत आह्रत ते अि्रच प्रक्ररच््र 
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उतकटतेने आरि आिेि्रने केले आरि आपले जीिन जगले आरि तमुही तमुह्रल्र पे्ररि्र 

दिे्रऱ््र ््र्ीिर लषि करें रद्त करू िकल्रत आरि जीिन्रत तमुच््र घ्रम गळण््रचे स्््रन 

न्रही, परांत ुतमुचे आिडीचे स्््रन िोधू िकल्रत तर क्र् होईल? तमुच््र कुटुां््रची क्रळजी 

घेण््रस्रठी आरि आर थ्िक ति्रिमतुि जीिन जगण््रस्रठी तमुच््रकडे पैसे असतील तर? 

असे करण््रच्र खरोखर एक म्रगथि आहे क्र? डे्नड्र आरि मल्र आढळले करी अस्र म्रगथि आहे!

परमेश्वराचा आशीवा्वद समृद्ी दतेो, जतच्ाबरोबर तो आणखी कष् दते नाही.
— नीरतसूते्र 10:22

््र ि्रस्त्रभ्रग्र कडे ्ोड्र ज्रस्त िेळ आरि ि्रांतपिे पह्र. ््र रठक्रिी रहबू् िबद्रच्र अ थ्ि 

ज््र मध्े कठोर पररश्म न्रही अिी सांपत्ती. तमुह्रल्र हे रदसते क्र? आद्रम्रने आपल््रस्रठी 

जो िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळून क्रम करण््रची व्िस्््र रनम्रथिि करून ठेिली 

आहे, दिे्रचे र्रज् त््र प्रसून सटुण््रच्र म्रगथि प्रद्रन करते. ््र िचन्रच्र ह्रच खरोखर अ थ्ि 

असू िकतो क्र्? तमुही ह््र ््र्ीिी सहमत वह्रल करी जर असे असेल तर तमुही खूप 

रदिस्रांप्रसून ि्रट प्रहत आह्रत ती सिषोत्तम च्रांगली ््रतमी ि्रचली आहे. अगदी रनरश्चतपिे! 

महिूनच ्ि््र 61, भरिष्सूचकपिे ्ेिू्द्दल आरि तो त््रच््र सेिेत क्र् करि्रर होत्र 

त््र ्द्दल, असे महितो:

प्रभू परमेश्वराचा आतमा माझ्ावर आला आहे; कारण दीनांना शुभवतृ्त सांगण्ास 

परमेश्वराने मला अजभषेक केला आहे.
— ्ि््र 61:1

परृिी ि्रप प्रि्रलीच््र जगण््रच््र जीिनिैलीत अडकलेल््र व्तिरीस्रठी च्रांगली ् ्रतमी 

क्र् आहे? आर थ्िक स्ि्रतांत््, अ््रथितच आहे! ्ेिू अषिरिः महित आहे करी परृिीच््र ि्रप 

प्रि्रलीच््र िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळून ध्रित र्रहण््रच््र म््रथिद े््रहेर दिे्रचे 

र्रज् परुिठ्र करते. ह््र ््र्ील्र स्रमोर ेज्रऊ ््र. तमुही फति म््रथिरदत िेग्रने ध्रिू िकत्र 

आरि ्रचे लोक भ््रनक िेग्रने ध्रित आहेत परांत ुस्ितांत्र होण््रस्रठी त््रांचे ते ध्रििे परुसेे 
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न्रही. डे्नड्र आरि मी भ्ांकर कज्रथित असत्रांन्र त््र नऊ िर्रथित मी िक् रततक््र िेग्रने 

ध्रित होतो. आमच््र फमथि मध्े गेल््र 27 िर्रांत आमही जे असांख् िेकडो हज्ररो कल्र्ांट 

प्ररहले आहेत ते दखेील िक् रततक््र िेग्रने ध्रित होते. परांत,ु इतके पररश्म करूनही, ते 

अजूनही आर थ्िक गलु्रमरगरीच््र जीिन्रत अडकले होते. त््र सि्रांनी आमह्रल्र फोन केले 

क्ररि त््रांन्र भीतीद्र्क ज्रिीि झ्रली होती करी ते आर थ्िकदृष््ट््र हत्रि आहेत, त््रांची 

आर थ्िक स्ि्रतांत्््रची स्िपने स्रध् करिे अरधक कठीि आरि कठीि रदसत आहे आरि 

जगण््रच्र केिळ जगिे एिढ्रच र्ररहल्र आहे. षििभर म्रझ््र्रो्र तरतूद रकां ि्र परुिठ्र ह््र 

िबद्रचे परीषिि कर्र.

तरतूद प्रो-रवहजन आहे.

तरतदुीरिि्र् दृष्टी असू िकत न्रही क्ररि तरतूदीरिि्र्, तरतूद रमळििे ही तमुची 

दृष्टी ्नते आरि आहे. मी पनुह्र महिेल रक, ्हुतेक लोक अि्रच प्रक्रर ेजगत्रत - दृष्टी 

नसलेले जीिन. ही गलु्रमरगरी सि्रथित फसव््र स्िरूप्रची आहे.
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अध्याय 7
द्ताि

दिे्रच््र र्रज््ररिर्ी आपि क्र् रिकलो ््रचे षििभर पनुर्रिलोकन करू््र. प्र्म, 

आपि हे रिकलो करी म्रनि्रल्र परृिीिर र्रज् करण््रच््र रस््तीत ठेिण््रत आले होते. 

आपि इरब्कर्रांस पत्र 2:7-8 मध्े प्ररहले करी परृिीिर जेक्रही होते ते सिथि मनषु््रच््र 

अधीन करण््रत आले होते. ््रमळेु, आपल््रल्र हे रदसून आले करी मनषु् ह्र परृिीच््र 

षेित्र्रत प्रिेि्रस्रठी रकलली रकां ि्र दरि्रज्र आहे. सैत्रन्रल्र हे म्रहीत होते, महिूनच त््रने 

परृिीिर अरधक्रर रमळिण््रच््र त््रच््र ्ोजनेत आद्रम आरि हवि्र ््रांन्र लक्् ्नरिले. 

जेवह्र आद्रम आरि हवि्र त््रच््र फसििकुरीच््र ् ोजनेल्र ् ळी पडले तेवह्र त््रांनी प्रप केले 

आरि त््रांच््र जीिन्रिरील दिे्रच््र क्र्दिेीर अरधक्रर्रच््र अरधपत्््रल्र तोडले. दिे्रच््र 

आतम््रने, ज््रने त््रांन्र उतपत्ती मध्े आच्छ्रदून ट्रकले होते, त््रल्र आत्र म्रघ्रर घ््रिी 

ल्रगली. ते केिळ ि्ररीररकच नवहे तर आरतमकदृष््ट््र दखेील नगन झ्रले. जेवह्र दिे्रच्र आतम्र 

त््रांच््रप्रसून दूर गेल्र तेवह्र त््रांन्र रकती धकक्र ्सल्र ््रची मी कलपन्र करू िकतो. 

््र््ल महिते करी त््रांनी त्र्डतो् स्ितःल्र झ्रकण््रस्रठी अांजीर्रची प्रने रििण््रस 

सरुुि्रत केली, क्ररि त््रांन्र कळले रक ते नगन आहेत.

जरी मनषु््रल्र उतपत्तीच््र िेळी दणे््रत आलेल्र परृिीिर र्रज् करण््रच्र अरधक्रर 

अजूनही त््रच््र कडे होत्र, परांत ु त््रने आत्र परृिीिर आरतमकररत््र र्रज् करण््रच्र 

अरधक्रर आरि स्रमर थ्ि गम्रिले होते. क्ररि त््रने दिे्ररिरुद्ध ्ांड करण््रची रनिड केली 

होती आरि दिे्र ऐिजी सैत्रन्रिर रिश्व्रस ठेिण््रचे आरि स्ित:ल्र त््रच््र ्रो्रीचे 

करण््रचे रनिड केली, मनषु् सैत्रन्रच््र अरधक्रर्रख्रली आल्र आरि पररि्रमी, सैत्रन्रल्र 
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(ल्रुसफर) स्िग्रथितून ट्रकल््रिर जो न््र् दणे््रत आल्र होत्र तोच न््र् मनषु््रल्र 

दणे््रत आल्र. तो न््र् महिजे नरक न्रि्रची ज्रग्र, ््रतन्र दिे्ररी ज्रग्र आरि दिे्रच््र 

उपरस््तीतून क्र्मस्िरूपी दूर होिे. हे लषि्रत घेतले प्ररहजे करी नरक कधीही मनषु््रस्रठी 

्नरिल्र गेल्र नवहत्र. कोिीही ते्े ज्रिे ह्र दिे्रच्र हेतू कधीच नवहत्र.

मग डावीकडच्ांनाही तो महणेल, ‘अहो शापग्सतहो, माझ्ापुढून जनघा आजण 

सैतान व त्ाचे दूत हांच्ासाठी िो साव्वकाजलक अगनी जसद् केला आहे त्ात िा.
— मत्त् 25:41

््र न््र््रप्रसून म्रनि्रल्र सोडिण््रस्रठी, दिे्रल्र परृिीिर त््रच््र अरधपत््रच्र 

अरधक्रर पनुह्र स्््ररपत करिे आिश्क आहे. सैत्रन्रने आत्र घेतलेल्र अरधक्रर परत 

घेण््रच्र म्रगथि त््रल्र िोध्रि्र ल्रगेल. अरि ऐसे घडून ्ेण््रच्र एकच म्रगथि होत्र. ज््रने कधी 

प्रप केले न्रही, जो कि्रही ्द्दल दोरी न्रही अि्र व्तिरील्र आद्रम्रच््र ज्रगी मतृ्ूची रिषि्र 

भोगण््रस्रठी स्िेच्ेछने त््रर वह्रिे ल्रगेल. पि ही ्ोजन्र पूिथि होण््रमध्े ्ोडीिी अडचि 

होती. सध््र परृिीिर असलेल्र प्रत्ेक मनषु्, आद्रम्रच्र िांिज असल््रने, प्रप्रने कलांरकत 

झ्रल्र होत्र आरि त््रमळेु दिे्रच्र आतम्र आरि त््रच्र अरधक्रर ि्रहून नेण््रत अषिम होत्र. 

पि ््र समस््ेिर म्रत करण््रस्रठी दिे्रकडे ्ोजन्र होती. ््र ्ोजनेस्रठी त््रचे नीरतमति 

असलेल््र व्तिरीची आिश्कत्र होती, त््रच्र क्र्द्र, परृिीच््र षेित्र्रत स्््ररपत होिे आरि 

रलरहल्र ज्रिे आिश्क होत्र, आरि िक् असेल तर त््र द््रर ेपरृिीच््र षेित्र्रत र्रहि्रर्र 

म्रिूस त््रच क्र्द््रद््रर ेरनदषोर ठरिल्र ज्रऊ िकतो. मग आरि फति तेवह्रच तो म्रिूस 

आद्रम्रिर असलेल्र दांड आरि रिषि्र स्ितःिर घेऊन आद्रम्रच््र ज्रगी क्र्दिेीरररत््र 

आरि स्िेच्ेछने उभ्र र्रहू िकतो.

परांत ु््र सांकलपनेत एक ि्रस्तरिक समस्््र होती क्ररि ्रलद्रन होण््रची ही ्ोजन्र 

र्र्िू िकि्रर्र म्रिूस आद्रम्रच्र िांिज असू िकत नवहत्र, क्ररि तो िांि कलांरकत झ्रल्र 

होत्र आरि दिे्रच््र उपरस््तीप्रसून तोडल्र गेल्र होत्र. त््रमळेु ्च्रि्रची रकां ि्र सटुकेची 

्ोजन्र किी िक् होईल? हे िक् होण््रस्रठी, दिे्रल्र परृिीिर अस्र एक म्रिूस नेमिे रकां ि्र 
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ठेििे आिश्क होते जो आद्रम्रच््र िांि्रतील न्रही आरि जो मनषु््रच््र ितीने स्ितःच्र 

त््रग करण््रस ्रलद्रन होण््रस त््रर असेल. परांत ुपरृिीचे षेित्र आद्रम आरि त््रच््र 

िांिज्रांन्र दणे््रत आले होते, महिून त््र क्र्दिेीर रस््तीनसु्रर, हे दखेील ्ेक्र्दिेीर 

ठरि्रर होते. हे घडिून आिण््रच्र एकच म्रगथि होत्र, आरि केिळ एकच म्रगथि. त््र मनषु््रल्र 

इ्े परृिीिर जनम्रल्र ््रिे ल्रगेल, पि तो आद्रम्रच््र िांि्रतल्र नस्रि्र.

परहल््र दृष्टीषेिप्रत, तमुही दखेील सहमत वह्रल करी हे होिे अिक् होईल. पि 

त्रांरत्रकदृष््ट््र, एक म्रगथि होत्र. दिे परृिीिर स्त्रीमध्े क्र्दिेीरररत््र एक परुुर ्ीज ठेिू 

िकत होत्र, पि असे करण््रस्रठी त््रच््रिर रिश्व्रस ठेिि्रर्र परुुर रमळिे आिश्क होते, 

जो त््रल्र तसे करण््रचे क्र्दिेीर अरधक्रर दऊे िकेल. लषि्रत ठेि्र, परृिीच््र षेित्र्रची 

च्रिी म्रिस्रकडे आहे. सैत्रन्रने ् ्रच च्रिीच्र उप्ोग परृिीच््र षेित्र्रत प्रिेि रमळिण््रस्रठी 

आरि आद्रम्रच््र अरधक्रर्रचे आध््ररतमक स्््रन चोरण््रस्रठी केल्र होत्र. दिे्रची ्ोजन्र 

क्र थ्ि करण््रस्रठी आरि परृिीच््र षेित्र्रत त््र ्ोजनेची क्र्दिेीरत्र सैत्रन्रल्र रसद्ध 

करण््रस्रठी, जो रनरश्चतपिे त््रल्र गैरक्र्दिेीर ठररिण््रच्र प्र्तन करले, त््रमळेु दिे्रल्र 

अि्र परुुर आरि स्त्रील्र िोधिे आिश्क होते ज््रांन्र मूल होिे अिक् होते आरि जे 

त््रच््र द््रर ेत््रांन्र मूल प्र्रप् होण््र स्रठी त््रच््रिर रिश्व्रस ठेऊ िकतील. अिक् ते िक् 

होण््रस्रठी त््रांन्र दिे्रिर रिश्व्रस ठेि्रि्र ल्रगेल.

त््र मलु्रच््र जनम्रसो्त भरिष््रत त््र मलु्रच््र सा्ं ांध्रत जे घडि्रर त््र रिर्ीचे 

अरभिचन दखेील रदले गेले होते, आरि ते अरभिचन महिजे त््रच््र िांि्रद््रर ेसिथि र्रषटे् 

आिीि्रथिरदत होतील, ह््रच्र अ थ्ि अस्र करी त््रच््र िांि्रिळीद््रर े् ेिूल्र ह््र जग्रत आिण््रची 

क्र्दिेीरत्र आरि अरधक्रर षेित्र दिे्रल्र रमळू िकेल. दिे असे करू िकतो अस्र रिश्व्रस 

ठेिि्रर ेद्रमपत् जर असेल, ते ह्र रिश्व्रस ठेऊ िकतील रक मतृ गभ्रथिि््रत एक ््रलक होऊ 

िकेल, त््र मलु्रद््रर ेसिथि र्रषटे् आिीि्रथिरदत होतील आरि त््र मलु्रच््र जनम्रमळेु त््रांन्र 

ि्रळूच््र कि्रएिढी सांतती प्र्रप्ी होईल, तर दिे्रल्र नांतर ्ेिूची आई म्ररर््र रहच््र उदर्रत 

आपले ्ीज घ्रलण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर प्र्रप् होईल. पि दिे्रल्र अस्र कोिी परुुर रमळू 

िकि्रर होत्र क्र? त््रचे न्रि अब््रह्रम होते, आपल््र रिश्व्रस्रच्र रपत्र.
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“तशी तुझी सतंती होईल,” हा वचनाप्रमाणे त्ाने ‘बहुत राषट्ांचा बाप’ वहावे 

महणून आशेला िागा नसताही त्ाने आशेने जवश्वास ठेवला. तराजप जवश्वासाने दुब्वळ 

न होता, आपले जनिवीव झालेले शरीर (तो सुमार ेशभंर वषाांचा होता) व सारा जहच्ा 

गभा्वश्ाचे जनिवीवपण ही त्ाने लक्ात घेतली; परतुं दवेाच्ा अजभवचनाकडे पाहून 

तो अजवश्वासामुळे डळमळला नाही, तर जवश्वासाने सबळ होऊन त्ाने दवेाचा गौरव 

केला; आजण दवे आपण जदलेले अजभवचन पूण्व करण्ासही समर्व आहे अशी त्ाची 

पककी खातरी होती.
— रोमकर्रांस पत्र 4:18-21

अब््रह्रम आरि स्रर्र ््रांनी दिे्रिर रिश्व्रस ठेिल्र आरि जेवह्र ते खूप मह्रत्रर ेहोते आरि 

मलेु होण््रस असम थ्ि होते तेवह्र इसह्रकल्र जनम रदल्र. क्ररि अब््रह्रम ह्र दिे्रिर रिश्व्रस 

ठेिि्रर्र होत्र, अरभिचन फति अब््रह्रमने उघडलेल््र द्रर्रतून ्ेऊ िकत होते. ्ेिूल्र 

अब््रहमच््र िांि्रतून ््रिे ल्रगि्रर होते. मल्र हे अगदी स्पष्ट करू द््र. दिे्रने ्ेिूल्र जग्रत 

आिण््रस्रठी, त््रल्र अब््रहमच््र िांि्रतून ््रिे 

ल्रगि्रर होते. त््रल्र असेच कर्रिे ल्रगि्रर होते! 

अब््रहमच््र म्रध्म्रतून ्ेिे ह्रच क्र्दिेीर म्रगथि 

होत्र. महिूनच जर तमुही मत्त् च्र परहल्र 

अध््र् प्ररहल्र तर तमुह्रल्र अमकु व्तिरीने 

अमकु ल्र जनम रदल्र अिी कां ट्रळि्रिी ््रदी रदसून ्ेईल. ह्र अध््र् एक्र रिरिष्ट 

क्ररि्रमळेु परहल्र अध््र् आहे. ह््र द््रर े हे सत् प्रस्््ररपत केल््र ज्रत आहे करी ्े्े 

परृिीच््र षेित्र्रत ्ेिू अब््रहमच्र िांिज होत्र. सैत्रन परृिीिर आपल््र क्र्दिेीर िचथिस्ि्रच्र 

आरि अरधक्रर्रच्र द्रि्र करतो महिून हे ्े्े परृिीिर रकेॉडथि केले ज्रिे आिश्क आहे. जर 

ही ््रदी अचूक नसेल रकां ि्र ्ेिू खरोखरच अब््रहमच््र िांि्रतून आल्र नसेल, तर सैत्रन 

अस्र द्रि्र करू िकतो करी ्ेिूच्र जनम आरि जीिन फसििूक होते आरि तो आपल््र 

प्रप्रची रकां मत चकुिण््रस प्रत्र नवहत्र.

ते आतता फक्त जगण्तासताठी 
कष्दतायक पविश्रम आभण घताम 
गताळणे यता शतापताच्ता िि चतालू 
लतागले.
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तमुह्रल्र आठित असेल रक, इस््र्लमध्े त््रांच््र स्ित:च््र र्रषट््र््रहेर लगन करण््रस 

मन्रई करि्रर ेअनेक क्र्द ेहोते. स्ित:च््र िांि्र््रहेर लगन करिे महिजे मतृ्ूदांड्रची रिषि्र 

होती. तो िांि िदु्ध क्र र्रह्रि्र आरि त््रांनी त््रिर इतके ््ररक्रईने लषि क्र ठेिले हे आत्र 

तमुह्रल्र समजले असेल. हो्, तमुह्रल्र इस््रएल र्रषट््रच््र ््रहेरच््र रस्त्र््रांनी इस््र्ली 

परुुर्रांिी रिि्रह केल््रचे अपि्रद आढळतील, जसे रक र्रह्र्, ती ्रीहो िहर्रत र्रह्रत 

होती आरि रतने त््र दिे्रची हेररगरी करण््रस्रठी प्रठिलेल््र हेर्रांन्र लपिून ठेिले होते. 

हो्, मत्त् च््र परहल््र अध््र््रत रतची नोंद आहे क्ररि रतने एक्र इस््रएली परुुर्रसो्त 

लगन केले होते. परांत ुतमुह्रल्र हे समजून घेिे आिश्क आहे करी ्हुदी सांस्कृतीत िांि्रल्र 

पढेु नेि्रर्र परुुर होत्र.

आपि जी चच्रथि करत आहोत त््रप्रसून ्ोडे िेगळे मी ह््र रठक्रिी ्ोलि्रर आहे. 

परृिीिर म्रिूस रकती क्रळ्रप्रसून आहे ््र्द्दल ्रीच चच्रथि आहे. खरोखर उत्तर ज्रिून 

घेण््रस्रठी क्रही म्रगथि आहे क्र? हो्! मी तमुह्रल्र ् ्र एक्र सत््रची ख्रत्री दऊे िकतो. मत्त् 

च््र परहल््र अध््र््रतील ती ््रदी अचूक अस्रिी. त््रमध्े कुि्रचेही न्रि िगळल््र गेले 

न्रही, अन्््र तमुही आरि मी सध््र आनांद घेत असलेल््र त्ररि्रच्र आनांद घेऊ िकलो 

नसतो. सैत्रन्रने ह्र द्रि्र केल्र असत्र रक हे सिथि चकुरीचे रकां ि्र अ्ोग् आहे. ती ् ्रदी पररपूिथि 

असलीच प्ररहजे! त््रमळेु त््रिर आध्रररत, तमुही मनषु् परृिीिर रकती क्रळ्रप्रसून आहे 

ह््रच्र अांद्रज ल्रिू िकत्र. तमुह्रल्र ह््रची कलपन्र द््रिी असे मल्र ि्रटले.

मी तुझ्ापासून मोठे राषट् जनमा्वण करीन; मी तुला आशीवा्वद दईेन, तुझे नाव 

मोठे करीन; तू आशीवा्वजदत होशील;तुझे िे अभीष् जचजंततील त्ांचे मी अभीष् करीन; 

तुझे िे अजनष् जचजंततील त्ांचे मी अजनष् करीन; तुझ्ा द्ार ेपरृवीवरील सव्व कुळे 

आशीवा्वजदत होतील.”
— उतपत्ती 12:2-3

तमुही ््र ि्रस्त्रिचन्रत प्रहू िकत्र करी, अब््रह्रमने स्््रपन केलेल््र परृिीच््र षेित्र्रतील 

ह्र दरि्रज्र ह्र क्र्दिेीर दरि्रज्र आहे ज््रद््रर े्ेिू ररिस्त पढेु ज्रईल आरि परृिीिरील 
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सिथि लोक्रांन्र आिीि्रथिद दईेल. अब््रह्रम आरि त््रच््र िांिज्रांनी दिे्रल्र त््रच््र अरधपत््रचे 

स्रमर थ्ि आरि प्रभ्रि परृिीिर परत आिण््रस्रठी आिश्क असलेली क्र्दिेीरत्र आरि 

अरधक्रर षेित्र रदले असले तरी, जोप ा्ंत दिे्रने ्ेिूल्र जग्रत आिले न्रही तोप ा्ंत मनषु् 

प्रप आरि आरतमक मतृ्ूच््र भ्रर्रख्रली अडकून पडलेल्र होत्र, आरि तो आद्रम्रच््र 

प्रप्रची रकां मत मोजत होत्र. परांत,ु तरतदुीच््र सांदभ्रथित, आपल््रल्र आत्र आढळून आले 

आहे करी अब््रह्रम आरि त््रचे ि्ररस, ज््रांनी सुांतेची खूि ध्ररि केली आहे, त््रांची प्रगती 

झ्रली. ते आत्र फति जगण््रस्रठी कष्टद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळिे ््र ि्रप्रच््र िर 

च्रलू ल्रगले.

तो कळप, रुपे व सोने हांनी सपंनन होता.
— उतपत्ती 13:2.

््र कर्रर्रने तरतदुीच््र सांदभ्रथित एक मोठ्र ्दल घडिून आिल््रचे आपल््रल्र ््र 

ि्रस्त्रिचन्रत रदसते. उतपरत्त 3:17 मध्े त््रने आद्रम्रल्र जे स्रांरगतले त््र तलुनेत दिे 

अब््रह्रम्रल्र क्र् महितो त््रमध्े तमुह्रल्र क्रही िेगळे रदसते क्र? लषि्रत ठेि्र, आद्रम्रने 

प्रप केल््रनांतर, दिे्रने त््रल्र स्रांरगतले करी आत्र त््रच््र स्ित: च््र िेदन्रद्र्क पररश्म्रने 

आरि घ्रम्रने तो जगेल. पि आत्र अब््रह्रम्रच््र ््र्तीत आपल््रल्र फरक रदसतो. दिे 

महितो, “मी तलु्र उभ्ररले!” ह््र रठक्रिी असे रदसून ्ेत न्रही करी अब््रह्रमल्र त््रच््र 

स्ित:च््र षिमतेनसु्रर ध्रित र्रहिे आरि िेदन्रद्र्क पररश्म्रने घ्रम ग्रळत र्रहण््रस्रठी 

सोडून दणे््रत आले होते. आत्र दिे त््रत ि्ररमल झ्रल्र आहे. दिे महि्रल्र, “मी तलु्र 

उभ्ररले!” तर मग आपि अब््रह्रमल्र ् ्रनांतरच््र जीिन्रत केिळ ् ोड्््र िेळ्रपरुतेच धन्रढ्् 

आरि ्िस्िी होत्रांन्र प्रहतो क्र? महतप्र््रस्रने ्िस्िी झ्रल्र क्र!

अब््रहम धनि्रन होत्र! त््रची मलेु धनि्रन होती. अब््रहम्रने परृिी ि्रप प्रि्रली ््रहेर 

जीिन जगले. त््रच््रकडे परुसेे होते! लोक्रांन्र फरक रदस्र्ल्र िेळ ल्रगल्र न्रही. ह्र फरक 

त््रच््र सांपूिथि िांि्रत क्र्म र्ररहल्र. खरां तर, अब््रहमच््र क्रही रपढ्््रांनांतर, त््रच्र न्रतू 

््रको् ््रने आपल्र स्रसर्र ल्र््रनस्रठी क्रम केले. ल्र््रन्रने ््रको््र िर दिे्रच्र आिीि्रथिद 
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आहे हे प्ररहले आरि त््रच््र समदृ्धीतून स्ितःस्रठी घ््रिे महिून त््रल्र फसिण््रच्र 

प्र्तन केल्र. परांत ुदिे्रने त््रची आिीि्रथिद चोरण््रची ्ोजन्र त््रच््रच ह्रनीस्रठी ्दलून 

ट्रकली आरि ््रको्ल्र मोठ्््र सांपत्तीने समदृ्ध होण््रच्र 

आिीि्रथिद रदल्र. मी जे महितो ते हे करी लोक्रांनी ह्र 

आिीि्रथिद ््रां्िण््रच्र, रोखण््रच्र प्र्तन केल्र तरी ते 

िक् झ्रले न्रही. जोप ा्ंत ि्ररस्रांनी त््रांच््र कर्रर्रिर 

रिश्व्रस ठेिल्र आरि दिे्रची उप्रसन्र केली तोप ा्ंत दिे्रने 

त््रांन्र समदृ्ध केले.

तझु््र ध्रन््रच््र कोठ्रर्रांन्र ि तू ह्रत घ्रलिील त््र प्रत्ेक क्रम्रल्र परमेश्वर ् रकत दईेल.

मी जे ्ोलतो् त््रच््र पररि्रम्र रिर्ी रिच्रर कर्र! मल्र लोक्रांकडून सिथि प्रक्ररची 

पते्र आरि ईमेल ्ेत्रत त््र द््रर े ते मल्र स्रांगत्रत करी मी पैि्र्द्दल खूप ्ोलतो. ते मल्र 

स्रांगत्रत करी समदृ्धी ही दिे्रची इच्छ्र न्रही. ते ््रिर जोर दते्रत करी दिे्रची सेि्र करण््रस्रठी 

आमह्र सि्रांन्र आ्षु्भर मोठी रकां मत मोज्रिी ल्रगते. मी त््रांच््र रिध्रन्रच््र क्रही भ्रग्रिी 

सहमत आहे. म्रकथि  10:30 मध्े आपल््र समदृ्धीमळेु आपल््रल्र ्छळ सहन कर्रि्र ल्रगेल 

असे ्ेिूने महटले आहे. ददुदैि्रने, पषुकळ ररिस्ती लोक्रांच्र अस्र रिश्व्रस आहे करी दिे ह्र एक 

कठोर िेठीस धरि्रर्र म्रलक आहे आरि आपल््रल्र केिळ जगण््रस्रठी महिून जीिन 

जग्र्चे आहे, गरर्ीत र्रहिे, आज्रर दःुख आरि रपड्रां मधेच जीिन जगण््रच्र रनध्रथिर केल्र 

प्ररहजे. न्रही, तो परृिी ि्रप आहे आरि िरद्रन न्रही! दिे्रल्र तमुच््र आर थ्िक जीिन्रची 

स्््रपन्र कर्र्ची आहे.

देव ्ुमची स्तापनता करू इरचछि्ो!

तमुची आर थ्िक व्िस्््र सरुरषित आरि स्््ररपत झ्रल््ररिि्र्, तमुह्रल्र तमुचे सांपूिथि 

आ्षु् जीिन जग्र्चे महिून जगण््रच््र रस््रत मध्े च्रलिण््रस भ्रग प्रडले ज्रते, तमुही 

तमुचे आरतमक क्र थ्ि पूिथि करण््रस असम थ्ि होऊन ज्रत्र, आरि गलु्रमरगरीचे जीिन जगत्र. 

अनिु्रद 28:8-13 मध्े दिे्रने अब््रह्रम्रच््र िांिज्रांन्र क्र् स्रांरगतले ते पह्र.

तुझता देि पिमेश्वि जो 
देश तुलता देत आहे त्तात 
तो तुलता बिकत देईल.

— अनुवाद 28:8
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तुझ्ा धान्ाच्ा कोठारांना व तू हात घालशील त्ा प्रत्ेक कामाला परमेश्वर 

बरकत दईेल. तुझा दवे परमेश्वर िो दशे तुला दते आहे त्ात तो तुला बरकत दईेल. तू 

आपला दवे परमेश्वर हाच्ा आज्ा पाळून त्ाच्ा मागाांनी चालशील तर तो आपल्ा 

शपरेला िागून तुला आपली पजवत्र प्रिा करून जसरर ठेवील. परमेश्वराचे नाव तुला 

जदले आहे हे परृवीवरील सव्व राषटे् पाहतील तेवहा त्ांना तुझा धाक वाटेल, आजण िी 

भूमी तुला दणे्ाची परमेश्वराने तुझ्ा पूव्विांशी शपर वाजहली होती जतच्ात तुझ्ा 

पोटचे फळ, तुझ्ा गुराढोरांचे वतस व तुझ्ा भूमीचा उपि हांची तुझ्ा कल्ाणासाठी 

तो अजभवदृ्ी करील.

परमेश्वर तुझ्ासाठी आपले उत्तम भांडार महणिे आकाश खुले करून तुझ्ा 

भूमीवर ्ोग् ऋतूत पाऊस पाडील, व तुझ्ा हातच्ा सव्व कामाला बरकत दईेल; 

तू पुषकळ राषट्ांना उसने दशेील पण तुला कोणाकडूनही उसने घ्ावे लागणार नाही. 

तुझा दवे परमेश्वर हाच्ा ज्ा हा आज्ा मी आि तुला दते आहे त्ा ऐकून तू 

काळिीपूव्वक पाळशील तर परमेश्वर तुला पुच् नवहे तर मसतक करील, तू खाली 

नवहे तर वर राहशील.
—अनिु्रद 28:8-13.

लषि्रत घ््र करी त््रांन्र िचन रदले असले तरी ते अद््रप ््र निीन भूमीत स्््ररपत झ्रले 

न्रहीत. पि मोिे त््रांन्र स्रांगतो करी दिे त््रांची स्््रपन्र करले! ते कसे असि्रर आहे आरि 

दिे त््रांन्र क्र् स्रांगण््रच्र प्र्तन करीत आहे हे समजून घेण््रस्रठी, ओकच््र झ्रड्रच्र 

रिच्रर कर्र. जेवह्र ते ्ीप्रसून नकुतेच त््रर झ्रलेले असते तेवह्र ते स्््ररपत झ्रलेले नसते. 

त््रल्र कोिीही हिे तेवह्र आरि कुठेही हलिू िकतो. पि जेवह्र ते ओकचे झ्रड मोठे होते 

आरि पररपकि होते तेवह्र ते झ्रड कोिीही हलिू िकत न्रही. आत्र ते आपल््र ज्रगी 

स्््ररपत झ्रलेले असते.
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तुझ्ा धान्ाच्ा कोठारांना व तू हात घालशील त्ा प्रत्ेक कामाला परमेश्वर 

बरकत दईेल. तुझा दवे परमेश्वर िो दशे तुला दते आहे त्ात तो तुला बरकत दईेल.
— अनिु्रद 28:8

मग आर थ्िकदृष््ट््र प्रस्््ररपत होिे महिजे नककरी क्र् आहे? दिे आपल््रल्र ह््ररिर्ी 

12b िचन्रत स्रांगतो:

तू पुषकळ राषट्ांना उसने दशेील पण तुला कोणाकडूनही उसने घ्ावे लागणार 

नाही.

दिे महित होत्र करी तो त््रांन्र इतक्र आिीि्रथिद दिे्रर आहे करी ते उध्रर दिे्रर ेहोतील, 

आरि पनुह्र कधीही कजथि घेि्रर न्रहीत. ते मस्तक असतील आरि िेपूट नसतील. कुठे 

ज्र्चे ह्र रनिथि् िेपूट घेऊ िकत न्रही; मस्तक नेईल रत्े ते रनमूटपिे ज्रते.

धजनक मनुष् जनध्वनांवर सत्ता चालवतो, ऋणको धनकोचा दास होतो.
— नीरतसूते्र 22:7

कजथिद्रर्रल्र स्््ररपत केले गेलेले न्रही. ते दिेेद्रर्रच््र द्ेिर असत्रत, गलु्रम महिून 

क्रम करत्रत आरि त््रांन्र स्ि्रतांत्् नसते. पि दिे महितो, “न्रही! मी तझुी स्््रपन्र करि्रर 

आहे! कोिीही तमुह्रल्र तमुचे घर सोडण््रस स्रांगू िकत न्रही क्ररि त््रस्रठी पैसे रदले 

ज्रतील. कोिीही तमुची क्रर उचलून घेऊन ज्रऊ िकत न्रही, क्ररि त््रस्रठी पैसे रदले 

ज्रतील. तमुचे स्ि्ांप्रकघर रकर्रि्र स्रम्रन्रने भरलेले असेल, आरि तमुही स्ितः रिकत 

घेतलेल््र जरमनीिर च्रलत ज्रल, तमुची दिे्रने तमुह्रल्र रदलेली ज््र्द्ररी तमुही पूिथि 

आर थ्िक ि्रांततेत पूिथि कर्रल. तमुची स्््रपन्र होईल!”

तमुही समदृ्ध वह्रिे अिी दिे्रची इच्छ्र आहे!
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तमुही आत्र जे ि्रचि्रर आह्रत ते एक स्रम्वी र्रज् तति आहे, इतके स्रम्वी करी मल्र 

ि्रटले करी ते ््र पसु्तक्रचे उपिीरथिक अस्रिे. अब््रहमच्र न्रतू ्ोसेफ ््रच््र क्ेत आरि 

जीिन्रत आपल््रल्र ते आढळून ्ेते. तमुह्रल्र ््रची ्ोडी प्ररश्िभूमी स्रांगतो, ्ोसेफचे 

भ्रऊ त््रच्र दे्र करत होते, आरि त््रल्र नष्ट करण््रची त््रांची इच्छ्र होती. खरतेर, त््रांन्र 

त््रल्र म्रर्र्चे होते, पि एक्र भ्रि्रल्र ि्रटले रक आपि एिढ्र कठोर रनिथि् घेऊ न्े; 

महिून त््रल्र म्ररून ट्रकण््र ऐिजी, त््रांनी त््रल्र क्रही प्रि्रसी व््रप्रऱ््रांन्र रिकले आरि 

त््रांनी त््रल्र इरजप्ल्र नेले आरि ते्े त््रल्र फ्ररोच््र रषिक्रांच्र कप््रन पोटीफरल्र रिकले.

इकडे ्ोसेफाला जमसरात नेले तेवहा ज्ा इशमाएली लोकांनी त्ाला तेरे 

नेले होते त्ांच्ापासून त्ाला पोटीफर नावाच्ा एका जमसर्ाने जवकत घेतले; 

तो फारोचा एक अमंलदार असून गारदांचा सरदार होता. परमेश्वर ्ोसेफाबरोबर 

असल्ाकारणाने तो ्शसवी पुरुष झाला; तो आपल्ा जमसरी धन्ाच्ा घरी असे. 

परमेश्वर त्ाच्ाबरोबर असल्ाकारणाने िे काही तो हाती घेतो त्ाला परमेश्वर ्श 

दतेो असे त्ाच्ा धन्ाला जदसून आले. ्ोसेफावर त्ाची कृपादृष्ी झाली; ्ोसेफ 

त्ाची सेवा करू लागला; आजण त्ाने त्ाला आपल्ा घरचा कारभारी नेमून आपले 

सव्वकाही त्ाच्ा ताब्ात जदले.

आजण त्ाने त्ाच्ा सवाधीन आपले घरदार व सव्वकाही केले; तेवहापासून 

्ोसेफासाठी परमेश्वराने त्ा जमसर्ाच्ा घरादाराचे कल्ाण केले; त्ाचे घरदार व 



186

तुमची आर्थिक क्रांतत: आधीनते सामर्थ

शेतीवाडी हा सवाांस परमेश्वराने आशीवा्वद जदला. त्ाने आपले सव्वकाही ्ोसेफाच्ा 

हवाली केले होते, महणून तो अनन खाई त्ापलीकडे आपले का् आहे हाचे त्ाला 

भान नसे.
— उतपत्ती 39:1-7

िचन 2a कडे लषि द््र, “परमेश्वर ्ोसेफ्र्रो्र असल््रक्ररि्रने तो ्िस्िी परुुर 

झ्रल्र.” ््रच्र अ थ्ि क्र्? दिे सि्रांसो्त न्रही क्र? िांि्रसा्ं ांधी म्रगील प्रकरि्रांमध्े 

आपि जी चच्रथि केली आहे त््र सांदभ्रथित प्ररहले तर ह््रचे उत्तर ‘न्रही’ असे आहे. लषि्रत 

ठेि्र, अब््रह्रमच्र रिश्व्रस आरि त््रनांतर झ्रलेल््र कर्रर्रने दिे्रल्र अब््रह्रम आरि 

त््रच््र ि्ररस्रांप थ्िनत—केिळ क्र्दिेीर प्रिेि रदल्र. महिून जेवह्र आपि दिे सि्रांसो्त 

असल््र्द्दल ्ोलत असतो, तेवह्र दिे सि्रांिर पे्रम करतो ही िेगळी ््र् आहे हे लषि्रत 

घेतले प्ररहजे; तो सि्रांिरच पे्रम करतो. परांत ु ज््रांन्र दिे्रसमोर क्र्दिेीर भूरमक्र न्रही 

त््रांच््रस्रठी त््रचे ह्रत ््रांधलेले आहेत.

ते तुमही त्ा वेळेस जरिसतजवरजहत, इस्ाएलाच्ा राषट्ाबाहेरचे, वचनाच्ा 

करारांना परके, आशाहीन व दवेजवरजहत असे िगात होता.परतुं िे तुमही पूववी ‘दूर’ 

होता ते तुमही आता जरिसत ्ेशूच्ा ठा्ी जरिसताच्ा रक्ताच्ा ्ोगे ‘िवळचे’ झाला 

आहात.
— इरफसकर्रांस पत्र 2:12-13

लषि्रत घ््र करी हे ि्रस्त्रिचन कर्रर्ररिि्र् असण््र्द्दल ्ोलत आहे, ््रच्र अ थ्ि अस्र 

आहे करी दिे आरि त््रचे स्रमर थ्ि एख्रद््र व्तिरीप्रसून क्र्दिेीरररत््र तोडले ज्रते. क्र? 

क्ररि दिे्रल्र परृिीिरील एख्रद््र परुुर रकां ि्र स्त्रीिी क्र्दिेीर कर्रर, ि्रच्र न ््रांधत्र, 

परृिीच््र षेित्र्रत क्र्दिेीरपि्र रकां ि्र अरधक्रर षेित्र न्रही. ह््र िचन्रद््रर ेही ््र् स्पष्ट केली 

गेली आहे रक, जेवह्र ते महिते करी िचन्रच््र कर्रर्रांन्र परके, आि्रहीन ि दिेरिररहत असे 

जग्रत होत्र. लषि्रत ठेि्र करी ्ेिूने आपल््रस्रठी निीन कर्रर केल््रमळेु, आपि आत्र 
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दिे्रच््र स्ितःच््र घर्रचे सदस्् आरि त््रच््र मह्रन 

र्रज््रचे न्रगररक आहोत. (इरफस 2:19.) महिून आत्र, 

उतपरत्त 39 मधील आपल््र ि्रस्त्रिचन्रकडे म्रगे िळून 

प्रहत्रन्र, आपल््रल्र समजते करी “परमेश्वर ्ोसेफ्र्रो्र 

होत्र” ््र ि्रक््रच्र अ थ्ि अस्र होतो करी, त््रचे आजो््र 

अब््रह्रम ््रांनी केलेल््र कर्रर्रद््रर े्ोसेफ्रच््र जीिन्रिर 

दिे्रच्र क्र्दिेीर प्रभ्रि होत्र. ््र क्र्दिेीर कर्रर्रने, 

दिे्रच््र आिीि्रथिद आरि प्रभ्रि्रस अनमुती दऊेन, 

परृिीच््र षेित्र्रतील िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळण््रची प्रि्रली ओल्रांडली गेली. 

दिे्रने ्ोसेफल्र आिीि्रथिद दिेे क्र्दिेीर होते.

दिे्रने पूिवी अब््रह्रम्रल्र क्र् स्रांरगतले होते ते लषि्रत ठेि्र, “मी तलु्र ्निीन.” क्ररि 

दिे ्ोसेफच््र सो्त होत्र, त््रल्र जीिन्रत मदत करत होत्र, त््रने केलेल््र प्रत्ेक गोष्टीत 

त््रल्र ् ि रमळ्रले होते, इतके करी त््रच्र म्रलक, पोटीफर, त््रने प्ररहलेल््र इतर परुुर्रांच््र 

तलुनेत ्ोसेफच््र षिमतेत त््रल्र खूप फरक रदसल्र. मी ्े्े नमूद केले प्ररहजे करी जेवह्र 

आपि दिे्रच््र मदतीने समदृ्ध होतो, तेवह्र परृिीिरील ि्रप प्रि्रलीख्रली जगि्रऱ््र 

लोक्रांन्र फरक ज्रिितो! पोटीफर इतक्र प्रभ्ररित झ्रल्र करी त््रने ्ोसेफ्रल्र त््रच््र सांपूिथि 

म्रलमते्तची ज््र्द्ररी रदली.

ह््र ि्रस्त्रभ्रग्रत र्रज््रची अनेक तत्िे प्रकट केली आहेत, परांत ुप्रमखु रकलली ् े्े प्रकट 

झ्रली आहे. मी त््रल्र “आरधनतेचे स्रमर थ्ि” असे महितो रकां ि्र तमुही त््रल्र “पोटीफर तत्ि” 

महिू िकत्र. हे उतपरत्त 39:5 मध्े आढळते:

आजण त्ाने त्ाच्ा सवाधीन आपले घरदार व सव्वकाही केले; तेवहापासून 

्ोसेफासाठी परमेश्वराने त्ा जमसर्ाच्ा घरादाराचे कल्ाण केले; त्ाचे घरदार व 

शेतीवाडी हा सवाांस परमेश्वराने आशीवा्वद जदला.

देितालता पृथ्ीििील 
एखताद्ता पुरुष ककंिता 
स्तीशी कतायदेशीि 
किताि, िताचता न बतांधतता, 
पृथ्ीच्ता क्षेत्रतात 
कतायदेशीिपणता ककंिता 
अधधकताि क्षेत्र नताही.
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्े्े क्र् घडत आहे ््रचे स्पष्ट रचत्र तमुह्रल्र रमळ्रिे अिी म्रझी इच्छ्र आहे. एके 

रदििी ्ोसेफ प्रभ्ररी नवहत्र आरि दसुऱ््र रदििी त््रल्र प्रभ्ररी ्नरिण््रत आले. ह्र 

्दल घडण््रच््र घटनेची नोंद परित्रि्रस्त्र करते. पोटीफरच््र सिथि िस्तूांिर, त््रच््र सांपूिथि 

म्रलमते्तिर परमेश्वर्रच्र आिीि्रथिद आल्र! पि तो ्ोसेफच््र दिे्रल्र ओळखत नवहत्र आरि 

तो इस््रएल र्रषट््रच्र भ्रग नवहत्र. तर हे कसे होऊ िकते आरि ््रच्र अ थ्ि क्र् आहे? ह््रचे 

उत्तर आहे, पोटीफरने आपली म्रलमत्त्र ्ोसेफच््र अरधक्रर्रख्रली ठेिली तेवह्र त््रच््र 

नकळत, त््रची म्रलमत्त्र ्ोसेफच््र दिे्रिी असलेल््र कर्रर्रअांतगथित आली.

पोटीफिचे सतामतान, तयताची सांपत्ी आरण मतालमत्ता यता सवताांनी िताजये बदलली!!

तमुह्रल्र रदसून ्ेईल रक, पोटीफरची म्रलमत्त्र ्ोसेफच््र दखेरखेीख्रली ्ेईप ा्ंत 

परृिी ि्रप प्रि्रलीिी क्र्दिेीरररत््र जोडलेली होती. जेवह्र पोटीफरने आपली म्रलमत्त्र 

्ोसेफच््र अरधक्ररषेित्र्रत ठेिली, तेवह्र त््रल्र हे 

समजले न्रही करी तो दिे्रच््र आिीि्रथिद्रच््र 

प्रभ्रि्रख्रली ती ठेित आहे. ््र््ल पढेु महिते 

करी ्ोसेफ प्रभ्ररी असत्रन्र, पोटीफरल्र स्ितःची 

क्रळजी करण््रची रकां ि्र तो ख्रत असलेल््र 

अनन्ररिि्र् कि्रचीही क्रळजी करण््रची गरज 

नवहती. त््रल्र कसलीच रचांत्र नवहती! कोितीही 

क्रळजी न करत्र, पोटीफरल्र फति रमसर दिे्रच््र 

रषिक्रांच्र किथिध्रर महिून आपले क्रम आरि उदे्दि ््रिर लषि करें रद्त कर्र्चे होते. ्े्े 

प्रहण््रस्ररखे ्रचे क्रही आहे, परांत ुपोटीफरने नकळत जे अनभुिले, त््रल्र इरब्कर्रांस पत्र 

4 मध्े िब््र् रिश््रांती असे महटले आहे आरि हो्, ते निीन कर्रर्रच््र रिश्व्रसि्रऱ््रांस्रठी 

उपलबध आहे.

तमुही जर िब््र््रच्र अभ््रस केल्रत, तर तमुच््र लषि्रत ्ेईल करी दिे्रने इस््रएल 

लोक्रांन्र त््र रदििी कोितेही क्रम करू न्े अिी आज््र रदली होती; त््र रदििी घ्रम गळिे 

यतालता शब्ताथ वदिस म्टले 
जतात असे, त्ता वदिसताचे 
एक चचत्र म्णजे जेथे 
मनुष्तालता यतापुढे केिल जगत 
िताहण्तासताठी स्वतःचे कष् 
आभण घताम गताळून धडपड 
कितािी लतागणताि नताही.
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रकां ि्र िेदन्रद्र्क पररश्म कर्रिे ल्रगत नवहते. िब््र्, अ््रथितच, आठिड्््रच्र स्रति्र 

रदिस होत्र आरि तो रनरमथितीच््र स्रतव््र रदिस्रिी सा्ं ांरधत होत्र. तमुह्रल्र आठित 

असेल करी सषृ्टीच्र स्रति्र रदिस ह्र दिे्रने रिश््रांतीच्र रदिस महिून घोररत केल्र होत्र. 

दिे ्कल्र होत्र महिून न्रही तर त््रचे क्रम सांपले होते महिून. सिथि क्रही पूिथि झ्रले होते. 

स्रति्र रदिस तो रदिस होत्र जो मळु्रत मनषु््रल्र रदिस रचांत्र न करत्र, त््रल्र आिश्क 

असलेल््र सिथि िस्तू आधीप्रसूनच तरतूद केल््र ज्रऊन त््रल्र जगण््रस्रठी ्नरिल्र गेल्र 

होत्र. पि आद्रम्रने दिे्ररिरुद्ध ्ांड केल््रिर ती रिश््रांती गम्रिली हे आपल््रल्र म्रहीत 

आहे. दिे्ररिरुद्ध ्ांड करून, आद्रम्रने त््रची तरतूद करण््रची दिे्रची षिमत्र कमी केली. 

अि्रप्रक्रर,े दिे्रने पूिवी परुिलेल््र तरतूदीची ज्रग्र त््रने गम्रिली. आद्रम्रल्र आत्र स्ित:च्र 

उदररनि्रथिह करण््रस भ्रग पड्रिे ल्रगले, तो केिळ जगण््रस्रठी सिथि िेळ स्ितः िेदन्रद्र्क 

पररश्म करून आरि घ्रम ग्रळून क्रम करत होत्र.

पि दिे्रने म्रिस्रल्र आि्रहीन सोडले न्रही. त््रने म्रिस्रल्र रिश््रांतीचे एक रचत्र रदले 

जे तो एक रदिस पनुसांचर्त करले. ््रल्र िब््र् रदिस महटले ज्रत असे, त््र रदिस्रचे 

एक रचत्र महिजे जे्े मनषु््रल्र ््रपढेु केिल जगत र्रहण््रस्रठी स्ितःचे कष्ट आरि घ्रम 

ग्रळून धडपड कर्रिी ल्रगि्रर न्रही. जेवह्र पोटीफरने परमेश्वर्रच््र आिीि्रथिद्रच्र उप्ोग 

केल्र जो ्ोसेफ्रल्र त््र कर्रर्रद््रर े प्र्रप् झ्रल्र होत्र, तेवह्र त््रने ्ोसेफ्र द््रर े दिे्रच््र 

प्रद्रन करण््रच््र षिमतेच्र ि्रपर केल्र आरि त््रल्र रिश््रांती रमळ्रली. त््रच््र सिथि गोष्टींची 

क्रळजी घेतली गेली; त््रल्र कि्रचीही रचांत्र नवहती.

त्ाने आपले सव्वकाही ्ोसेफाच्ा हवाली केले होते, महणून तो अनन खाई 

त्ापलीकडे आपले का् आहे हाचे त्ाला भान नसे.
— उतपत्ती 39:6

िब््र् रदिस्रचे महत्ि आरि दिे म्रिस्रल्र क्र् द्रखित होत्र हे समजून घेण््रस्रठी 

तमुही एक स्रध्र प्रश्न रिच्ररण््रची गरज आहे. िब््र् रदिस कस्र िक् होत्र? महिजे, परृिी 

ि्रप प्रि्रली अांतगथित, म्रिूस दररोज फति जगण््रस्रठी ध्रित होत्र. जर ते खर ेअसेल, तर 
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मनषु््रल्र िब््र् रदििी ध्रिण््रची गरज क्र नवहती? जर तो िब््र् रदििी क्रम करत 

नवहत्र तर त््रच््र गरज्र कि्र परुरिल््र ज्रत होत््र? ह्र एक च्रांगल्र प्रश्न आहे आरि 

ह््र प्रश्न्रचे उत्तर रदले गेले प्ररहजे, आरि उत्तर्रमध्े आपल््रल्र ्ोसेफच््र “परमेश्वर्रच््र 

आिीि्रथिद्रचे” सांपूिथि प्रकटीकरि रदसून ्ेते.

मल्र ि्रटते करी ््र तत्ि्रचे एक उत्तम उद्रहरि लेिी् अध््र् 25 मध्े आढळते ज््र 

रठक्रिी दिे इस््रएल र्रषट््रल्र ज्रु्ली िर्रथिचे स्पष्टीकरि दते आहे. तमुह्रल्र ्ोडी प्रश्वथिभूमी 

स्रांगतो, ज्ांती िरथि दर 50 िर्रांनी ्ेते आरि त््र िर्रथिचे खूप महत्ि आहे पि त््र रिर्ी मी 

इ्े ्ोलि्रर न्रही. परांत ुह््र रठक्रिी तमुही जे समजून घ््रिे ते हे आहे रक, त््र िरवी ते पेरिी 

करू िकत नवहते. रकां ्हुन्र, िब््र् िरथि असल््रमळेु ते 49 व््र िरवी दखेील ते पेरिी करू 

िकत नवहते. त््रमळेु ह््र रठक्रिी क्र् घडत आहे ह््रचे स्पष्ट रचत्र तमुह्रल्र रमळ्रिे अिी 

म्रझी इच्छ्र आहे: इस््र्ली लोक्रांन्र स्रांगण््रत आले होते करी ते 49व््र आरि 50व््र िर्रांत 

त््रांची रपके पेरू न्रहीत. त््र नांतर रपक्रांची ल्रगिड केल््रनांतर,पीक क्रपिीस्रठी पररपकि 

होण््रस्रठी त््रांन्र 51 व््र िर्रथिच््र अखेरीप ा्ंत प्रतीषि्र कर्रिी ल्रगि्रर होती. ह््रच्र अ थ्ि, 

दिे त््रांन्र स्रांगत होत्र करी त््रांन्र तीन िर्रांच्र क्रल्रिधी क्रपिीरिि्र् घ्रलि्रि्र ल्रगि्रर 

आहे. जर मी तमुह्रल्र स्रांरगतले करी तमुह्रल्र तीन िर्रांप ा्ंत पग्रर रमळू िकि्रर न्रही, तर 

तमुही ्ोडी क्रळजी करू ल्रग्रल. त््रचप्रक्रर,े इस््र्ली लोक्रांन्र दखेील क्रळजी ि्रटत 

होती. स्ि्रभ्ररिकरीत््र, हे िक् नवहते. पि दिे त््रांन्र क्रहीतरी द्रखित होत्र.

तुमही कदाजचत महणाल, ‘सातव्ा वषवी आमही काही पेरा्चे नाही व शेताचे 

उतपनन िमा करा्चे नाही तर मग आमही त्ा वषवी का् खावे?’पण सहाव्ा वषवी मी 

तुमहांला अशी बरकत दईेन की िमीन तुमहांला तीन वषाांचे उतपनन दईेल.मग आठव्ा 

वषवी तुमही पेराल आजण िुना साठा खात राहाल; नवव्ा वषा्वचे पीक हाती ्ेईप ा्ंत 

तुमही िुना साठा खात राहाल.
— लेिी् 25:20-22
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िब््र् केिळ ह््र मळेु िक् झ्रल्र क्ररि दिे्रने सह्रव््र रदिस्रल्र दपुपट रकां ि्र दपुपट 

आिीि्रथिद रदल्र. हे ि्रक् तमुच््र मन्रत ्ोडां रफरत र्रहू द््र. प्रत्ेक स्त्री-परुुर्रल्र तेच 

हिे असते, जे परुसेे आहे त््र पेषि्र अरधक अस्रिे, न्रही क्र? जेवह्र सह्रव््र रदििी दिे्रने 

मनषु््रल्र दपुपट भ्रग रदल्र तेवह्र तो मनषु््रल्र आठिि करून दते होत्र करी तो त््रांच्र 

प्रद्रत्र आहे आरि त््रने नेहमी आिश्कते पेषि्र ज्रस्त परुिले आहे. चल्र प्र्रम्ररिकपिे 

रिच्रर करू ््र; आिश्कते पेषि्र ज्रस्त असेल तर आपल््रल्र ध्रिपि कर्रिे ल्रगत न्रही 

आरि त््र प्रसून मतुिरी रमळते. हे आपल््रल्र गलु्रमरगरीतून प््रथि््रांकडे घेऊन ज्रते. सि्रथित 

महत्ि्रचे महिजे, हे आपल््रल्र आपले उदे्दश् िोधण््रस्रठी आरि त््र मध्े समदृ्ध होण््रस 

मतुि करते. पोटीफरने ह््रच ््र्ीच्र आनांद उपभोगल्र. कि्रचीही क्रळजी रकां ि्र रचांत्र 

न्रही. त््रच््र प्रत्ेक गरजेची क्रळजी घेतली ज्रत होती. फति एक्र गोष्टीिर लषि करें रद्त 

करिे ह्रच त््रच्र उदे्दि होत्र. आरि मग, डे्नड्र आरि मी महटल््रप्रम्रिे पनुह्र एकद्र तेच 

महिेन, “जोप ा्ंत तमुही पैि्र रिर्ीची ््र् रनरश्चत करत न्रही, तोप ा्ंत तमुह्रल्र तमुच्र उदे्दि 

क्र् आहे ते समजू िकि्रर न्रही.” पि एक च्रांगली ््रतमी आहे! िब््र् रिश््रांती आजही 

उपलबध आहे, आरि त््र रिश््रांती मध्े आपल््रल्र असे स्््रन प्र्रप् होते रक आपल््र गरज्र 

पूिथि केल््र ज्रत्रत आरि आपि केिळ जगण््र स्रठी महिून न्रही तर समदृ्धीचे जीिन जगू 

िकतो.

तेवहा, दवेाच्ा लोकांसाठी शबबार-जवश्रांती जशललक आहे; िो कोणी दवेाच्ा 

जवश्रांतीमध्े प्रवेश करतो तो दखेील त्ाच्ा सवतःच्ा कामातून (वेदनादा्क 

पररश्रम आजण केवळ िगण्ासाठी घाम गाळण्ाची जसरती) जवश्रांती घेतो िसे दवेाने 

आपल्ा कामातून जवश्रांती घेतली.

दिे्रच््र र्रज््रने पोटीफरस्रठी िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळिे ््र परृिीच््र 

रन्म्रल्र म्रगे ट्रकले आरि ते तमुच््रस्रठीही तेच करले. दिे्रच््र र्रज््रल्र कसे आतमस्रत 

कर्रिे हे रिकत असत्रांन्र, आपि समदृ्ध होऊ िकतो आरि आपल््रल्र आपल्र उदे्दि रमळू 

िकतो. जीिन मजेद्रर, उतकटतेने आरि आनांद्रने भरलेले असू िकते, खरोखर!
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परमेश्वराचा आशीवा्वद समृद्ी दतेो, जतच्ाबरोबर तो आणखी कष् दते नाही.
— नीरतसूते्र 10:22

परमेश्वर्रच्र आिीि्रथिद सांपत्ती आितो, आरि दिे त््रत कोितेही कठोर पररश्म जोडत 

न्रही !!! उतपरत्त 3:17 मधील िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळण््रच््र प्रि्रलीच््र िर 

आपि जगू िकतो. दिे्रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे मल्र कळेप ा्ंत मी अनेक िरषे जगण््रच््र 

त््र जनु््र व्िस््ेख्रली जगलो. तमुही दखेील हे 

रिकू िकत्र. दिे तमुच््र ् रो्र आहे! तो तमुह्रल्र 

मदत करू िकतो! तमुची भरभर्रट होऊ िकते. 

न्रही, मल्र ते ्ोडां िेगळ््र प्रक्रर े स्रांगू द््र: 

तमुह्रल्र समदृ्धी हिी आहे. जग्रतील पोटीफर, जे 

दिे्रल्र ओळखत न्रहीत आरि हत्रि, कठोर 

पररश्म्रच््र ि्रप्रख्रली ि्रकून गेलेले, जीिन जग्र्चे महिून जगण््रच्र प्र्तन करीत 

आहेत, ते पह्रत आहेत. ते तमुच्र धमथि, तमुच््र चचथिच््र इम्ररती रकां ि्र तमुच््र धमथिग्रा्ं ्रांनी 

प्रभ्ररित होत न्रहीत क्ररि ते तमुच््र उत्तर्रांची कमतरते पढेु क्रही प्रहू िकत न्रहीत. जेवह्र 

तमुही दिे रकती मह्रन आहे हे स्रांगत्र तेवह्र लोक तमुचे ऐकतील अिी तमुही अपेषि्र करू 

िकत न्रही, क्ररि त््रांन्र हे स्रांगत असत्रांन्र तमुही त््रांच््र प्रम्रिेच अत्ांत आर थ्िक ति्रि, 

कमतरत्र आरि जीिन जग्र्चे महिून जगण््रच््र रस््तीत जगत आह्रत. न्रही, तमुह्रल्र 

्ोसेफप्रम्रिेच हे द्रखिून द््र्चे आहे रक र्रज् ि्रस्तरिकरीत््र कसे आहे. मल्र कठोरपिे 

्ोल्र्चे न्रही, परांत ुलोक मूखथि न्रहीत. ते उत्तर ेिोधत आहेत.

अनेक िरषे मी प्रभ्रिीपिे ्ोलू िकत नवहतो. मल्र कोिी टीवहीिर ्ेण््रस स्रांरगतले 

न्रही; मी हज्ररो चचथिचे नेततृि करत नवहतो. क्र? क्ररि म्रझ््रकडे स्रांगण््रस्ररखे क्रहीही 

नवहते, कोितेही उप्र् नवहते, उत्तर ेनवहती, दिे रजिांत आरि म्रझ््रसो्त असल््रच्र 

परु्रि्र नवहत्र. जगण््रस्रठी मी म्रझ््र कुटुां््रकडून पैसे उध्रर घेत होतो. म्रझी क्रर क्र्म 

र्घडलेली अस्र्ची, म्रझे घर मोडकळीस आलेले होते आरि म्रझे जीिन रिस्कळीत 

आपल्ता सभोिततालच्ता सि्व 
शंकता आभण अविश्वतासताचे 
अधधपत् स्वतःिि होऊ देऊ 
नकता. तुमची अधीनतता बदलता 
आभण देिताच्ता िताज्यताचता आनंद 
घ्ता!
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झ्रलेले होते. अि्र परररस््तीत म्रझ्र दिे रकती मह्रन आहे हे कोि्रल्र क्र ऐक्रिेसे ि्रटेल? 

हो्, मी स्िग्रथिच््र ि्रटेिर होतो आरि स्िगथि ही सि्रथित मोठी गोष्ट आहे, परांत ुतमुही जोप ा्ंत 

परृिीच््र षेित्र्रत स्िगथि द्रखित न्रही तोप ा्ंत लोक स्िगथि रकती मह्रन आहे हे ऐकि्रर न्रहीत. 

ऐक्र, मी एिढांच महितो् करी जर दिे, दिे असेल आरि त््रचे िचन खर ेअसेल तर त््रचे 

क्र थ्ि झ्रले प्ररहजे. आपलां आ्षु् िेगळां असलां प्ररहजे आरि िेगळां रदसलां प्ररहजे! र्रज््रचे 

सत् ््र रपढीप ा्ंत पोहोचि्र्चे आहे. पोटीफर पह्रत आहेत.

तर मी ््र पसु्तक्रचे उपिीरथिक ‘आधीनतेचे स्रमर थ्ि’ क्र ठेिले? क्ररि पोटीफरने 

दिे्रच््र र्रज््रत प्रिेि केल्र आरि िब््र्च््र रिश््रांतीच्र आनांद उपभोगल्र रज्े घ्रम 

ग्रळिे आरि िेदन्रद्र्क पररश्म करिे ही जीिन्रची पद्धत न्रही, रज्े भीती न्रही आरि 

ि्रांतत्र र्रज् करते. रज्े केिल जगिे न्रही परांत ुउदे्दि आरि जोम्रचे जीिन आहे आरि 

तरतूद झ्रल््र मळेु गरी्ी नष्ट झ्रली आहे. त््रने हे कसे केले? त््रने आपल््र समस्््र आरि 

रचांत्र दिे्रच््र र्रज््रच््र अरधक्ररषेित्र्रत आिल््र. मळु्रत, आपि क्र् करत आहोत हे 

त््रल्र कळत नसले तरी त््रने स्ितःल्र दिे्रिी जोडले. तो दिे्रच््र र्रज््रिी सहमत झ्रल्र 

आरि त््रच््र अरधक्ररषेित्र्रत आल्र. पोटीफर आपल्र क्ररभ्रर ्ोसेफ्रच््र दखेरखेीख्रली 

ठेिण््रस्रठी परुसे्र हुि्रर होत्र क्ररि त््रल्र उत्तर े रमळ्रली होती. तमुही दखेील ते करू 

िकत्र; डे्नड्रने आरि मी तेच केले. असे केल््रमळेु आमह्रल्र हरि रमळ्रले, पैसे रमळ्रले, 

ग्रड्््र आरि आमह्रल्र हिे होते ते घर रमळ्रले. तर मी तमुह्रल्र एक सलल्र दतेो. दिे्रजिळ 

तमुच््रस्रठी जे क्रही आहे त््रच्र तमुह्रल्र आनांद घ््र्च्र असेल तर तमुची अधीनत्र 

्दल्र. 
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डॉन म्रझ््र ऑरफसमध्े आल्र तरेंवह्र खूप रनर्रि आरि कजथि््रज्ररी झ्रल्र होत्र, ती 

म्रझी त््रच््र सो्त परहली भेट होती. त््रिेळी त््रच््र आ्षु््रत क्रहीच ्रो्र च्रललेलां 

रदसत नवहतां. जेवह्र मी त््रच््रसो्त ्सलो आरि ्ोललो तेवह्र मल्र कळले करी त््रने 

आपल््र घर्रचे भ्रडे, आरि इतर र्लां तीन च्रर मरहन््रांप्रसून भरले नवहते. त््रच््र 

िैि्ररहक समस्््र होत््र-त््रची पतनी त््रांच््र आर थ्िक परररस््तील्र कां ट्रळली होती आरि 

रतच््र मन्रत डॉनच्र आदर कमी होऊ ल्रगल्र होत्र क्ररि तो रतच्र आरि त््रांच््र प्रच 

मलु्रांच्र स्रांभ्रळ करू िकत नवहत्र. खरां महिजे डॉनल्र दखेील आत्र स्ितः्द्दल आदर 

ि्रटत नवहत्र. आरि तो पूिथिपिे प्रश्न्रांनी ग्र्रसून गेल्र होत्र.

ओह्र्ो र्रज््रत आरोग् रिम्र रिकिे हे त््रचे क्रम होते, परांत ु त््रच््र क्रम्रत तो 

्िस्िी नवहत्र त््रमळेु फ्रर तिरनेे आर थ्िक रिन्रि्रच््र म्रग्रथििर ज्रऊ ल्रगल्र होत्र.

सिथि गोष्टी डॉनच््र जीिन्रत प्ररतकूल होत््र, तरीही मल्र त््रच््रमध्े षिमत्र रदसली. 

त््रच््र मध्े रिकण््रची इच्छ्र होती आरि तो क्रम करण््रस त््रर होत्र. त््रच््र मधील 

ह््र दोन महतिपूिथि आरि िरतिि्रली ््र्ी प्रहून मल्र फ्रर उतसकुतेने ि्रटले रक मी त््रल्र 

क्रम्रिर घ््रिे आरि त््रच््र भरिष््रच््र कल््रि्रस्रठी क्रहीतरी कर्रिे. सरतेिेिटी, 

त््रल्र क्रम्रिर घेिे ही एक गुांतििूक होती ज््र मळेु आमह्र दोघ्रांन्रही मोठ्र ल्रभ प्र्रप् झ्रल्र.

म्रझ््र निीन कां पनीने आमच््र एक्र रिकेत््रकडून नकुतीच हि्रईची सहल रजांकली 

होती आरि मल्र ि्रटले करी डॉनल्र दिे्रच््र र्रज््र्द्दल स्रांगण््रची ही एक उत्तम सांधी आहे. 

डॉन ररिश्चन असल्र तरी त््रल्र म्रझ््रस्ररखी समज नवहती. आरि जरी मी ् ्र षेित्र्रत दिे्रची 
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तत्िे त््रच््र्रो्र स्रम्रर्क करण््रच्र अनेक िेळेस प्र्तन केल्र असल्र तरी, मी जे ् ोलत 

होतो त््रिर त््रच्र रिश्व्रस ्सल्र न्रही.

मी डॉनचे लषि िेधून घेण््रच्र म्रगथि िोधत होतो,म्रझी इच्छ्र होती करी दिे्रचे र्रज् कसे 

क्र थ्ि करते हे त््रल्र समज्रिे अरि त््र्द्दल रिकून त््रने दखेील ्िस्िी होऊ िकेल. पि, 

डॉन इतक्र रनर्रि झ्रल्र होत्र करी त््रल्र स्ितःिर रिश्व्रस ठेििे आरि ्दल खरोखरच घडू 

िकतो ््रिर रिश्व्रस ठेििे कठीि होते. मल्र म्ररहत होते करी ही हि्रईची ही सहल म्रझ््र 

स्रठी सांधी आहे.

ह््र ट्ीपिर रनघण््रच््र क्रही आठिड्््रांपूिवी, डॉन आरि मी ह््र ्द्दल ्ोलत होतो 

रक आपि त््र रठक्रिी क्र् प्रहि्रर आहोत आरि क्र् करि्रर आहोत.  डॉनचे लषि 

इतर कि्रनेही िेधल््र ज्रत नवहते पि एक्र रििेर गोष्टीने त््रचे लषि िेधल््र गेले. त््रल्र 

पॅरसरफक मह्रस्रगर्रच््र सुांदर प्रण््रत बलू म्ररलथिन म्रस्र पकड्र्च्र होत्र. “हि्रई ही जग्रची 

बलू म्ररलथिन ची र्रजध्रनी आहे,” डॉन मल्र उतस्रह्रने महि्रल्र. “मल्र नेहमीच बलू म्ररलथिन 

पकडण््रची इच्छ्र होती; हे म्रझे एक स्िपन आहे.” क्रही आठिड्््रांनांतर प्र्मच, मी 

डॉनच््र डोळ््रत चमक प्ररहली. कि्रने क्र होईन्र पि त््रल्र प्रोतस्ररहत केले होते, आरि 

मल्र म्ररहत होते करी त््रच्र उतस्रह एक्र िरतिि्रली धड्र रिकण््रचे द्रर उघडेल.

“डॉन,” मी महि्रलो, “तमुह्रल्र म्ररहत आहे क्र करी हे ज्रिून घेिे िक् आहे, केिळ 

आि्र आहे असे न्रही, परांत ु हे रनरश्चत आहे करी तमुही दिे्रच््र र्रज््रल्र समजून घेऊन 

हि्रईमध्े बलू म्ररलथिनल्र पकडू िकि्रर आह्रत?” डॉन गोंधळून गेल्र, पि त््रल्र त््र्द्दल 

अरधक ज्रिून घेण््ररिर्ी कुतूहल होते, आरि मी दिे्रच््र र्रज््र्द्दल म्रझे स्पष्टीकरि पढेु 

च्रलू ठेिले. मी म्रकथि  11:24 ्ोलून द्रखरिले, त््र रठक्रिी महटले आहे, “महिून मी तमुह्रांल्र 

स्रांगतो, तमुही प्र्र थ्िन्र करून जे क्रही म्रग्रल ते आपल््रल्र रमळ्रलेच आहे अस्र रिश्व्रस धर्र 

महिजे ते तमुह्रांल्र रमळेल.” डॉनस्रठी, हे इतके उत्तम होते रक ह््रिर रिश्व्रस कस्र ठेि्रि्र 

हे त््रल्र कळत नवहते. मी ्ोड्र िेळ त््रल्र दिे्रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते आरि आपल्र 

रिश्व्रस कस्र मतुि कर्र्च्र हे समजण््रस मदत करण््रस्रठी घ्रलिल्र. आरि महिून, 

आमही आमच््र सहलील्र रनघण््रपूिवी, त््रने आरि त््रच््र पतनीने मी म्रझ््र हरि्रस्रठी 
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जसे ्ीज पेरले होते तसे ्ीज पेरले, दोघ्रांनी सहमतीने प्र्र थ्िन्र केली आरि रिश्व्रस ठेिल्र 

करी त््रांन्र बलू म्ररलथिन रमळ्रल्र आहे.

््रदरम््रन, डॉनने क्रपिीच्र भ्रग रटकिून ठेिण््रस्रठी त््रल्र जे म्रहीत होते ते सिथि 

केले. त््रने कोित््र ्ोटी उपलबध आहेत आरि त््र भ्रड्््रने घेण््रस्रठी रकमती क्र् 

आहेत ््रिर ्ोडे सांिोधन केले आरि िेिटी त््रल्र जे ्ोग् ि्रटले त््र कॅपटनकडे ्ोटीचे 

्रुकां ग केले. सिथि क्रही रनरश्चत झ्रले होते, आरि आमही सिथि हि्रईच््र रनळ््र प्रण््रत 

ज्रण््रस्रठी खूप उतसकु होतो.

समदु््रत ज्रण््रच्र रदिस आल्र, आरि ्ोटीिर चढत असत्रन्र, आमही आनांद्रने 

कॅपटनल्र स्रांरगतले करी आज आमही बलू म्ररलथिन 

पकडि्रर आहोत. इतर म्रि्रांची म्रसेम्ररी करण््र स्रठी 

त््रने आमह्रल्र ्ि रमळ्रिे महिून िभुरचांतन केले, पि 

त््र रदििी बलू म्ररलथिन पकडण््रची िक्त्र अरज््रतच 

न्रही अिी गि्रही त््रने रदली. गेल््र च्रर मरहन््रांप्रसून 

दररोज दोन ् ोटी रन्रमतपिे च्रटथिडथि  टूरिर ज्रत होत््र, 

आरि त््र िर असलेले कमथिच्ररी च्रर मरहन््रत फति 

एकच बलू म्ररलथिन पकडू िकले होते. म्ररलथिन ह्र 

स््ल्रांतररत म्रस्र असल््रने ह्र अद््रप म्ररलथिनच्र हांग्रम नवहत्र ् ्र िस्तरुस््तीमळेु असे होत 

होते. आमही रनर्रि होि्रर न्रही अस्र रनश्च् केल्र, आमही त््रल्र आदरपूिथिक स्रांरगतले करी 

आज आमह्रल्र एक बलू मरलथिन रमळि्ररच आहे आरि आमचे रग्र त््रर करिे सरुू ठेिले.

सह्र त्रस ट्ोरलांग केल््र नांतर दखेील, आमच््र ह्रती क्रहीच आले न्रही, आरि मल्र 

जर्र भीती ि्रटू ल्रगली करी जर आमही ्िस्िी झ्रलो न्रही तर डॉनच्र रिश्व्रस कमकुित 

होईल. म्रझ््र रचांतेत मी त््रल्र एक प्रश्न रिच्ररल्र. “डॉन,” मी त््रच््र िरच््र पलु्रिरील 

म्रझ््र पचथिमधून ओरडलो, “मल्र तलु्र एक प्रश्न रिच्रर्र्च्र आहे. तलु्र ती बलू म्ररलथिन 

कधी रमळ्रली, ती रदसेल तरेंवह्र रकां ि्र आपि ज््र िेळी प्र्र थ्िन्र केली होती त््रच िेळी?” 

आतमरिश्व्रस्रने, डॉनने जोरद्रर उत्तर रदले, “गॅरी, उत्तर सोपे आहे. जेवह्र मी प्र्र थ्िन्र केली 

“म्णून मी तुम्तांलता 
सतांगतो, तुम्ी प्रताथ्वनता 
करून जे कताही मतागताल ते 
आपल्तालता नमळतालेच आहे 
असता विश्वतास धिता म्णजे 
ते तुम्तांलता नमळेल.” 

—माक्क  11:24
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तेवह्रच मल्र ती रमळ्रली आहे.” त््रचे उत्तर ऐकून म्रझ्र उतस्रह आरि आतमरिश्व्रस ि्रढल्र. 

तेवह्रच मल्र कळले करी डॉनने म्रझे रनदषेि ग्रांभी््रथिने घेतले आहेत आरि त््रने ती म्ररलथिन 

घेऊन ज्रण््रच्र रनध्रथिर केल्र होत्र.

क्रही रमरनट्रांनांतरच, डॉनची रील समदु््रच््र रदिेने ि्रकू ल्रगली आरि ि्रकत 

असल््रमळेु त््रतून आि्रज ्ेऊ ल्रगल्र, त््रिेळी त््रच््र सो्तचे लोक ओरडले, “म्रस्र 

अडकल्र आहे!”

“ज्रस्त चेक्रळू नकोस,” कॅपटनने महटले. “ह्र एक मोठ्र म्रस्र आहे, पि तो बलू म्ररलथिन 

न्रही. म्ररलथिनस ्ेट पषृ्भ्रग्रिर ्ेत्रत आरि हिेतून ज्रदस्त उड्््र म्ररत्रत आरि ह्र 

म्रस्र खोलिर आहे.” डॉन म्रि्रल्र िर ओढून आिण््र स्रठी सांघरथि करत होत्र, पि तो 

अद््रप पषृ्भ्रग्रच््र जिळ सदु्ध्र आल्र नवहत्र. डॉन रजतक्र ्कल्र होत्र त््रपेषि्र म्रस्र 

ज्रस्त ्कल्र होत्र आरि लिकरच त््रने सटुक्र करून घेण््रची धडपड ््रां्िली. डॉन 

ने रील मध्े अडकलेल्र तो मोठ्र बलू मरलथिन ््रहेर ओढून घेतल्र तरेंवह्र डॉन ल्र आरि मल्र 

आश्च थ्ि ि्रटले न्रही, परांत ु्ोटीिरील इतर सिथिजि ्कक झ्रले.

डॉन आरि त््रच््र म्रि्रांचे रचत्र इतर्रांस्रठी स्रषि आरि दिे्रच््र र्रज््रच््र ि्रस्तरिकतेची 

मल्र सतत आठिि करून दणे््रस्रठी आजही म्रझ््र क्र््रथिल््रत आहे. ््रह्तक्ररी दृष्टीने, 

तो फति एक म्रस्र होत्र. पि डॉनस्रठी म्ररलथिनच्र 

अ थ्ि खूप ज्रस्त होत्र. जर दिे्रच््र र्रज््रने 

म्ररलथिनस्रठी क्र थ्ि केले, तर त््रल्र जीिन्रत 

आिश्क असलेल््र इतर सिथि गोष्टींस्रठी ते 

नककरीच क्र थ्ि करले. डॉनस्रठी, दिे्रच््र र्रज््रच्र 

त््रच््र जीिन्रिर क्र् प्रभ्रि पडू िकतो हे 

समजून घेण््रची ही फति सरुुि्रत होती.

क्रही हज्रर िरषे म्रगे ज्र आरि तमुह्रल्र 

रनकदमे न्रि्रच््र म्रिस्र्द्दल रिक्र्ल्र रमळेल, ज््रने ्ेिूल्र रििेरतः दिे्रच््र 

र्रज््र्द्दल प्रश्न रिच्ररल्र होत्र. ्ोह्रनकृत िभुितथिम्रन च््र 3 ऱ््र अध््र््रत प्रभू ने क्र् 

ज्यताप्रमताणे ितािता वदसू शकत 
नताही पिंतु त्ताचता नैसधगगिक 
क्षेत्रतािि दृश्यमतान प्रभताि 
पडतो, त्ताचप्रमताणे देिताचे िताज्य 
ितास्विक आहे आभण नैसधगगिक 
क्षेत्रतात त्ताचता प्रभताि आहे.
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प्ररतस्रद रदल्र ह््रची नोंद आहे, “ि्रर्र प्ररहजे रतकडे ि्रहतो आरि त््रच्र आि्रज तमुही 

ऐकत्र, तरी तो कोठून ्ेतो ि कोठे ज्रतो हे तमुह्रांल्र कळत न्रही; जो कोिी आतम््रप्रसून 

जनमलेल्र आहे त््रचे असेच आहे.” (िचन. 8). डॉन सो्त ्ोटीत घ्रलिल्र तो सुांदर रदिस 

््रचां उत्तम उद्रहरि आहे.

डॉन रकां ि्र मी दोघेही दिे्रचे र्रज् प्रत्षि प्रहू िकत नसलो तरी, त््र रदििी मोठ्र 

म्ररलथिन रमळ्रल््रने आमही त््रच्र पररि्रम नककरीच प्ररहल्र आरि अनभुिल्र. ज््रप्रम्रिे 

ि्रर्र रदसू िकत न्रही परांत ु त््रच्र नैसरगथिक षेित्र्रिर दृश्म्रन प्रभ्रि पडतो, त््रचप्रम्रिे 

दिे्रचे र्रज् ि्रस्तरिक आहे आरि नैसरगथिक षेित्र्रत त््रच्र प्रभ्रि आहे. दिे्रचे र्रज् रन्ांरत्रत 

करि्रर ेक्र्द ेरिकून, त््र रदििी डॉन ने केले त््र प्रम्रिेच आपि आपल््र जीिन्रत ्दल 

घडिून आितो.

ठीक आहे तर मग, ्े्े एक प्रश्न आहे. तो म्ररलथिन म्रस्र त््र रठक्रिी कस्र आल्र? 

््र प्रश्न्रचे रनरश्चतच उत्तर आहे. दिे्रने ते केले एिढेच केिळ तमुही महिू िकत न्रही. न्रही, 

तो म्रस्र त््र रठक्रिी कस्र आल्र हे आमह्रल्र म्ररहत असिे आिश्क आहे. तमुह्रल्र 

खरोखर हे म्ररहत असिे आिश्क आहे क्ररि एख्रद््र रदििी तमुह्रल्र बलू म्ररलथिन रकां ि्र 

रनळ््र क्ररची रकां ि्र फति रकर्रि्र स्रम्रन्रची आिश्कत्र असेल. िस्तरुस््ती अिी आहे 

करी क्ेच्र मदु्द्र खरोखर म्रसेम्ररीच्र न्रही, ज््र प्रक्रर ेम्रझ््र रिक्ररीच््र क््र मध्े हरीि 

ह्र मदु्द्र न्रही. ह््र क््र आपल््रल्र र्रज् आरि ते कसे क्र थ्ि करते ््र्द्दल अांतदृथिष्टी दतेे. 

म्ररलथिन म्रस्र पकडल््र गेल्र त््रचे एक क्ररि होते! ्ेिूने त््रच््र रिष््रांन्र र्रज् कसे 

क्र थ्ि करते हे रिकिण््रत ्र्रच िेळ घ्रलिल्र, परांत ुत््र्द्दल ्ोलण््रव्रतररति, त््रने ते 

द्रखिून रदले.

कृप््र लषि द््र. दिे्रचे र्रज् हे परृिीच््र षेित्र्रप्रम्रिे क्र थ्ि करत न्रही ज््रमध्े तमुही 

ि्रढल्रत. तमुही खरोखर ते तमुच््र मन्रने पूिथिपिे समजून घेऊ िकि्रर न्रही. हे क्र्द््रांच््र 

आध्रर्रिर क्र थ्ि करते, परनत ु परृिीच््र षेित्र्रत आपि ज््र क्र्द््रांच्र उप्ोग करतो 

त््र पेषि्र ते रभनन क्र्द ेआहेत. पि आपि ते क्र्द े रिकू िकतो. ्ेिू जे्े गेल्र ते्े 

त््रने र्रज््रचे हे रन्म प्रदरिथित करण््रत आरि रिकिण््रत ्र्रच िेळ घ्रलिल्र. म्रझ््र 
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आिडत््र क््रांपैकरी एक महिजे ज््र मध्े ्ेिूने दिे्रच््र र्रज््रचे प्रदिथिन केले ती म्रकथि  6 

मध्े आढळून ्ेते. ्ेिूने केिळ प्रच भ्रकरी आरि दोन म्रसे ््र मधून 5,000 म्रिस्रांन्र 

भोजन रदले, ही प्ररसद्ध क््र आहे. मी चचथिमध्े लह्रनपि्र प्रसून ही क््र ल्रखो िेळ्र ऐकली 

असली तरी, ्ेिूने ते कसे केले हे मल्र कोिीही कधीही स्रांरगतले न्रही.

जदवस बराच उतरल्ावर त्ाचे जशष् त्ाच्ाकडे ्ेऊन महणाले, “ही 

अरण्ातली िागा आहे व आता जदवस फार उतरला आहे; तेवहा लोकांनी भोवतालच्ा 

खेड््ापाड््ांत िाऊन सवतःकरता खा्ला काही  जवकत घ्ावे महणून त्ांना जनरोप 

दा. [कारण त्ांच्ािवळ खा्ला काही नाही.”] त्ाने त्ांना उत्तर जदले, “तुमहीच 

त्ांना खा्ला दा.” ते त्ाला महणाले, “का्, आमही िाऊन दोनशे रुप्ांच्ा 

भाकरी जवकत घेऊन त्ांना खा्ला दाव्ात?” तो त्ांना महणाला, “तुमच्ािवळ 

जकती भाकरी आहेत? िाऊन पाहा.” पाजहल्ावर ते महणाले, “पाच, व दोन मासे.”

नतंर त्ाने त्ा सव्व लोकानंा जहरवळीवर गटागटाने बसा्ला साजंगतले. तेवहा ते 

शभंरशभंर व पननासपननास असे पकं्तीपकं्तीने बसले. मग त्ाने त्ा पाच भाकरी व ते 

दोन मासे घेऊन वर सवगा्वकडे पाहून आशीवा्वद जदला आजण भाकरी मोडल्ा व त्ा 

त्ानंा वाढण्ास आपल्ा जशष्ािंवळ जदल्ा. ते दोन मासेही सवाांना वाटून जदले. मग 

सव्व िण िेवून तृप्त झाले. आजण त्ानंी उरलेल्ा तुकड््ाचं्ा बारा टोपल्ा भरून 

घेतल्ा आजण माशाचेंही तुकडे नेले. भाकरी खाणार े[सुमार]े पाच हिार पुरुष होते.
— म्रकथि  6:35-44

“्ेिू, ह््र रठक्रिी एक समस्््र आहे. लोक भकेुले आहेत आरि आपि त््रांन्र आत्र 

लगेच ज्रऊ रदले न्रही तर, त््रांन्र घरी पोहच्र्ल्र फ्रर उिीर होि्रर आहे; आरि आमह्रल्र 

त््रांची क्रळजी ि्रटत आहे.” मग ्ेिू त््रांन्र क्र् महितो? “ओ हो खरचे, तमुचे महििे 

्रो्र आहे. मल्र तर िेळेचे भ्रनच र्ररहले न्रही; आपि लगेच ही सभ्र ्ांद करू््र.” न्रही, 

तो फति महितो, “तमुही त््रांन्र ख्र्ल्र द््र.” क्र्? ते्े 5,000 परुुर होते, पि रस्त्र््र 

आरि लह्रन मलु्रांन्र दखेील मोजले तर त््र रठक्रिी 20,000 लोक सहज असू िकतील 
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असे ््र््लमध्े नमूद केले आहे. लोक्रांच््र एिढ्््र मोठ्््र जम्रि्रल्र ख्र्ल्र घ्रलिे, 

जरी तमुच््रकडे आधीप्रसून तजिीज असली तरीही, एक मोठे क्रम होते, एक अिक् 

क्रम झ्रले असते. मल्र ख्रत्री आहे करी ्ेिू क्र् महित होत्र त््रिर रिष््रांच्र रिश्व्रस 

्सल्र न्रही. ्ेिूने जो म्रगथि स्रांरगतल्र त््रिर रिष््रांची प्ररतरक््र ही परृिीच््र षेित्र्रतील 

रिरिष्ट म्रनरसकतेची स्पष्ट अांतदृथिष्टी दिथिरिते. “पि, ्ेिू, हे करण््र स्रठी आपल््रल्र आठ 

मरहन््रांच््र िेतन्र एिढे पैसे ल्रगि्रर आहेत! आपि भ्रकरीिर एिढ्र खचथि कर्रि्र क्र?” 

सिथिप्र्म, ह््र कडे लषि द््र रक, तरतदुीच््र कमतरतेमळेु त््रांनी त््रांच््र समस््ेचे रूप्रांतर 

परृिी ि्रप प्रि्रली मधील अ थ्िि्रस्त्र, िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळण््रची परररस््ती 

मध्े कि्र प्रक्रर ेकेले, आठ मरहन््रांचे िेतन ल्रगेल हे त््रांचे महििे अचूक होते.

एके रदििी मी प्र्र थ्िन्र करत होतो आरि दिे्रने मल्र स्रांरगतले करी म्रझी दरैहक रकां ि्र 

जरगक म्रनरसकत्र आहे. हे ऐकून मी गोंधळून गेलो; ््रच्र अ थ्ि क्र् होत्र? म्रझ््र मध्े 

ि्रसनेची समस्््र होती क्र? न्रही, तो म्रझ््र रिच्ररसरिी ्द्दल ्ोलत होत्र आरि मी 

रकती म््रथिरदत आहे ह््र ्द्दल ्ोलत होत्र क्ररि परृिी ि्रप प्रि्रली ची रिच्ररसरिी मी 

म्रझे भरिष् रकती िेग्रने च्रलिू िकतो ह््र म्रनरसकते द््रर े रफलटर करत होती. आपि 

सिथिजि हे करतो. आपल््रल्र निीन घर हिे असेल तर त््रची रकां मत रकती आहे ते आपि 

िोधून क्रढतो, मग ते परिडेल क्र हे प्रहण््रच्र प्र्तन करतो. आपि ह्र अांद्रज कस्र 

ल्रिू िकतो? आपि रकती िेग्रने ध्रिू िकतो ह््र परृिी ि्रप प्रि्रलीच््र आपल््र समजतुी 

अनसु्रर आपि हे करू िकतो. चल्र ्घू््र, मी एक्र त्रस्रल्र 15 डॉलर कमितो गरुिले दर 

आठिड्््रल्र 40 त्रस्रांच््र ्रो्रीने … “वि्र, ह््र परररस््तीत मल्र ते घर परिडेल असे 

मल्र अरज््रत ि्रटत न्रही.” त््रमळेु ते अिक् आहे असे महिून तो रिच्रर ््रजूल्र ट्रकतो. 

मी रकती िेग्रने ध्रिू िकतो ््र रफलटर 

द््रर ेआपि प्रत्ेक कलपन्र रफलटर केली, तर आपि कधीही दिे्रच््र र्रज् पद्धतीने 

जीिन जगिे स्रध् करू िकि्रर न्रही क्ररि दिे त््र प्रि्रलीिी जोडलेल्र न्रही. दिे मल्र 

स्रांगत होत्र करी जर मल्र त््रच््र र्रज््रिी जोडून घ््र्चे असेल तर मल्र त््रच््र र्रज््रच््र 

अनिुांग्रने रिच्रर कर्रि्र ल्रगेल—सिथि क्रही िक् आहे!
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“हे करण््रस्रठी आठ मरहन््रांच््र िेतन्र एिढे पैसे ल्रगि्रर आहेत! .” मळु्रत, ते महित 

होते करी इतक््र लोक्रांन्र ख्र्ल्र घ्रलिे ही अिक् कोटीतील गोष्ट आहे.

्ेिूने जरेंवह्र महटले, “तमुही त््रांन्र ख्र्ल्र द््र” ते ऐकून त््रांन्र नककरी क्र् ि्रटले 

ह््रचे रचत्रि मी तमुह्रल्र करून द्रखितो. कलपन्र कर्र करी मी तमुच्र प्रस्टर आहे, आरि 

तमुच््रिर क्रही कठीि प्रसांग आल्र आरि तमुही आपल््र घर्रस्रठी घेतलेल््र कज्रथिची 

म्ररसक रककम दऊे िकले न्रही. तमुही तीन मरहन््रांप्रसून हे पैसे भरलेले न्रहीत आरि त््र 

मळेु तमुही तमुचे घर गम्रिू िकत्र. महिून तमुही म्रझ््रकडे आल्रत आरि मल्र रिच्ररले करी 

चचथि तमुह्रल्र पेमरेंट्स पूिथि करण््रस्रठी मदत करू िकते क्र? मग मी तमुह्रल्र खूप ि्रांतपिे 

महितो, “म्रझ््रकडे एक च्रांगली कलपन्र आहे. तमुही ते पेमरेंट करून क्र ट्रकत न्रही, आरि 

मग तमुचे क्रहीही दिेे ््रकरी र्रहि्रर न्रही तमुह्रल्र?” त््रनांतर तमुही म्रझ््रकडे “मी क्र् 

महितो् हे तमुह्रल्र समजेलच न्रही” अि्र नजरनेे पह्रल. “न्रही, प्रस्टर, मल्र ि्रटते 

करी मी जे महि्रलो ते तमुह्रल्र समजलेच न्रही. आमच््रकडे पैसे न्रहीत; महिूनच आमही 

तमुच््रकडे आलो आहोत. आमची इच्छ्र आहे रक चचथि ने आमची मदत कर्रिी महिजे मग 

आमही ह््र समस््ेत अडकून र्रहि्रर न्रही.” पनुह्र, मी तमुच््रकडे अरति् ि्रांतपिे प्रहतो 

आरि महितो, “न्रही, तमुही क्र् महित आह्रत ते मल्र समजले आहे आरि मी तमुह्रल्र एक 

उत्तम उप्र् रदल्र आहे. तमुही फति घर्रची रककम द््रिी आरि तमुच््रकडे कोितेही दे् के 

््रकरी र्रहि्रर न्रहीत.” तमुह्रल्र ि्रटेल करी मी मूखथि आहे.

रिष््रांन्र दखेील असांच ि्रटलां असेल. “्ेिू, ््र सिथि 20,000 लोक्रांन्र आपि ख्र्ल्र 

घ्रल्र्चे असे तू खरोखर महित न्रहीस, हो न्र? ते फति िक् न्रही. ते करण््रस्रठी 

आपल््र कडे क्रहीच न्रही. आरि जर आमही ज्रऊन एिढे पैसे रमळरिण््रस्रठी क्रम 

करण््रची ्ोजन्र आखली, एिढे जेिि इ्प ा्ंत पोहचरिण््र स्रठी जर आमही सरमत््रांचे 

गठन करून ग्रड्््रांची दखेील तजिीज केली, तरी आमही त््र भ्रकरी घेऊन परत ् ेईप ा्ंत ह््र 

रठक्रिी प्रत्ेकजि मेल्र असेल. आपल््रकडे पैसे असले तरी ते क्रढण््रस्रठी आपल््रकडे 

परुसे्र िेळ न्रही.” नैसरगथिकररत््र अिक् गोष्टींन्र आपि अि्र प्रक्रर ेप्ररतस्रद दतेो जेवह्र 
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आपल््रल्र त््र पूिथि होण््रच्र कोित्रही म्रगथि रदसत न्रही. जेवह्र आपल््रकडे तरतूद नसते 

तेवह्र आपली दृष्टी दखेील न्रहीिी होऊन ज्रते.

्ेिूने रिष््रांन्र कोितेही उत्तर न दते्र सोडले न्रही आरि जर तसे करण््रच्र म्रगथि 

नसत्र तर त््रने त््रांन्र लोक्रांन्र ख्र्ल्र दणे््रस स्रांरगतले नसते. तो प्रत्षि्रत त््रांन्र दसुरी 

व्िस्््र द्रखिि्रर होत्र—दिे्रच््र र्रज््रचे क्र थ्ि. रिष् गोंधळून गेलेले असत्रांन्र, ्ेिूने 

ज््र्द्ररी घेतली.

“तमुच््रकडे क्र् आहे? ज्र आरि प्रह्र,” ्ेिू महि्रल्र. रिष् परत आले आरि 

महि्रले, “आमह्रल्र प्रच भ्रकरी आरि दोन म्रसे रमळ्रले आहेत.” एकद्र प्रच म्रसे आरि 

दोन भ्रकरी रमळ्रल््रनांतर, ् ेिूने रिष््रांन्र त््र त््रच््रकडे आिण््रस स्रांरगतले. तो भ्रकरी 

आरि म्रसे घेतो आरि त््रांन्र आिीि्रथिद दतेो आरि नांतर ते त््रांन्र परत दतेो. नैसरगथिक 

डोळ््रांस्रठी, क्रहीही ्दलले न्रही, परांत ुआध््ररतमक षेित्र्रत, क्रहीतरी खूप महत्ि्रचे घडले 

आहे, जे र्रज््र्द्दलच््र आपल््र आकलन्रची गरुुरकलली आहे. ्ेिूने रिष््रांन्र भ्रकरी 

आरि म्रसे ््रहेर लोक्रांन्र दणे््रची सूचन्र रदली आरि ते अनन त््रांच््र डोळ््रांसमोर ि्रढत 

गेले अरि ते आश्च थ्िचरकत होऊन प्रहत र्ररहले आरि सिथि 20,000 लोक्रांन्र ख्रण््रस्रठी 

भरपूर अनन होते. क्र् झ्रलां? हे कसे घडले?

हे िोधण््रस्रठी, आमह्रल्र ् ्र घटनेच््र तपिील्रांचे ् ्ररक्रईने रनरीषिि करिे आिश्क 

आहे. “आिीि्रथिद” ््र िबद्रच्र अ थ्ि रिलग करिे रकां ि्र परित्र करिे अस्र होतो. महिून आपि 

असे महिू िकतो करी जेवह्र ्ेिू अनन्र्द्दल ्ोलल्र आरि त््रल्र आिीि्रथिद रदल्र तेवह्र 

भ्रकर आरि म्रसे एक्र र्रज््रतून िेगळे केले गेले. परृिीच््र षेित्र्रत, 20,000 लोक्रांन्र प्रच 

भ्रकरी आरि दोन म्रसे ख्रऊ घ्रलिे िक् न्रही. पि दिे्रच््र र्रज््रमळेु सिथि गोष्टी िक् 

आहेत. खरां तर क््र इ्ेच सांपत न्रही. ते सांपण््रपूिवी, रिष््रांनी उरलेल््र तकुड्््रांच््र 12 

टोपल््र गोळ्र केल््र. प्रच भ्रकरी आरि दोन म्रसे परुसेे नसण््रप्रसून ते 20,000 लोक्रांन्र 

तपृ् करण््रप ा्ंत गेले आरि मग िेिटी सरुुि्रत केली त््रपेषि्र ते ज्रस्त ज्रस्त झ्रले? ही 

दिे्रच््र र्रज््रची पद्धत आहे, ि्रजिी पेषि्र परुसेे होिे!
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अध््ररतमक ि्रस्त्रज् ््र न्रत््रने मी ह््र घटनेकडे ््ररक्रईने प्ररहल््रिर दिे्रने मल्र 

हरि्रच््र ््र्तीत रदलेले सूत्र ््र रठक्रिी दखेील रदसले. म्रझ््र हरि्रांच््र रिक्ररीद््रर,े 

दिे्रने मल्र जे क्रही मल्र हिे होते त््रच्र एक भ्रग प्र्म दिे्रच््र र्रज््रत पेरण््रस रिकिले. 

््र मलु्रने त््रच््रकडे असलेली भ्रकरी आरि म्रसे 

ह््र ््र्तीत हेच केले. त््रने ते दिे्रच््र र्रज््रच््र 

अरधक्रर्रख्रली ठेिले आरि ते ि्रढले, 20,000 

लोक्रांनी भरपूर भोजन केल््रनांतर 12 टोपल््र 

उरल््र होत््र. लषि्रत घ््र करी भ्रकरीच्र गिु्रक्रर 

भ्रकरी मध्े होतो आरि म्रि्रच्र गिु्रक्रर म्रि्र मध्े होतो. हे असेच क्र थ्ि करते. मी 

र्रज््रमध्े म्रसे पेरू िकतो आरि ते म्रि्रच््र रूप्रत ्हुगरुित होऊ िकत्रत. पि मल्र 

म्रसे हिे असतील आरि पेर्र्ल्र म्रसे नसतील तर? उत्तर आहे - पैस्र! लषि्रत ठेि्र, पैस्र 

ही िस्त ुरिरनम् प्रि्रली आहे. तमुही आरि मी रोज पैि्रल्र “न्रि” दते असतो. आमही त््रल्र 

दूध, घर, कपडे, भ्रकरी आरि इतर प्रत्ेक गोष्टीची न्रिे दतेो. पैस्र आपल््रल्र हि्र तस्र 

्नतो. महिून जेवह्र आपि पेरिी करतो तरेंवह्र; आपि पैि्रल्र न्रि दऊे िकतो. म्रस्््रांची 

पेरिी करण््र स्रठी दकु्रन्रत ज्रऊन म्रसे रिकत घेण््रऐिजी आपि फति पैि्रल्र म्रि्रचे 

न्रि दऊे िकतो. हे तमुच््र दिेगीने होऊ िकते, परांत ुतमुच््रदिम्रांि्रने न्रही, क्ररि दिे्रने 

त््रल्र आधीच न्रि रदले आहे. ्हुगरुित होण््रच्र ह्रच रन्म आपि लूक 5 मध्े प्रहू 

िकतो.

नंतर असे झाले की, लोकसमुदा् त्ाच्ाभोवती गदवी करून दवेाचे वचन ऐकत 

असता तो गनेसरते सरोवराच्ा जकनार्ाशी उभा होता. तेवहा त्ाने सरोवराच्ा 

जकनार्ाला लागलेले दोन मचवे पाजहले; त्ांवरील कोळी खाली उतरून िाळी धूत 

होते.त्ा मचव्ांपैकी एक जशमोनाचा होता; त्ावर चढून तो जकनार्ापासून रोडासा 

लोटावा महणून त्ाने त्ाला सांजगतले.मग तो मचव्ात बसून समुदा्ांना जशक्ण 

दऊे लागला.

देिताने मलता जे कताही मलता 
हिे होते त्ताचता एक भताग 
प्रथम देिताच्ता िताज्यतात 
पेिण्तास भशकिले.
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आपले बोलणे सपंवल्ावर त्ाने जशमोनाला महटले,“खोल पाण्ात हाकार; मग 

मासे धरण्ासाठी तुमही आपली िाळी खाली सोडा.”जशमोनाने त्ाला उत्तर जदले, 

“गुरूिी, आमही सारी रात्र कष् करून काही धरले नाही, तरी आपल्ा सांगण्ावरून 

मी िाळी सोडतो.”मग त्ांनी तसे केल्ावर माशांचा मोठा घोळका िाळ्ांत 

सापडला आजण त्ांची िाळी फाटू लागली.तेवहा त्ांचे िे सारीदार दुसर्ा मचव्ात 

होते त्ांनी ्ेऊन आपल्ाला साहाय् करावे महणून त्ांनी त्ांना खुणावले. मग ते 

आल्ावर दोनही मचवे इतके भरले की ते बुडू लागले.
— लकुकृत िभुितथिम्रन 5:1-7

अध््ररतमक ि्रस्त्रज् ््र न्रत््रने, ह््र घटनेकडे ््ररक्रईने नजर ट्रकू््र. त््र रठक्रिी ते 

म्रसे कसे आले? तमुही ते प्रहू िकत्र क्र? ्ेिू रकन्रऱ््रिर च्रलत आहे आरि त््रल्र एक 

्ोट रदसली जी त््रल्र लोकसमदु्र््रल्र प्रच्रर करण््रस्रठी ि्रपर्र्ची आहे. तो ्ोटीच्र 

म्रलक असलेल््र पेत्र्रल्र रिच्ररतो करी तो त््रची ती ्ोट ि्रपरू िकतो क्र आरि पेत्र 

महि्रल्र, “नककरी.” क्ररि त््रांचे ्ोटीिर कर्र्चे त््र रदििीचे क्रम सांपले होते; त््रांनी 

र्रत्रभर म्रसेम्ररी केली होती आरि त््रांच््र ह्रती क्रहीही ल्रगले नवहते. ्ेिूने ्ोट आपल््र 

क्रम्रस्रठी ि्रपरल््रनांतर, तो पेत्र्रल्र समदु््रत खोल प्रण््रत म्रसे पकडण््रस्रठी ज्रण््रस 

स्रांगतो. मल्र ख्रत्री आहे करी ्ेिूने पेत्र्रल्र हे जे कर्र्ल्र स्रांरगतले त््र मळेु तो अचांरभत 

झ्रल्र होत्र, क्ररि त््रने उत्तर रदले, “्ेिू, आमही र्रत्रभर म्रसेम्ररी केली आरि क्रहीही 

पकडले न्रही.” पेत्र ह्र एक व््रिस्रर्क मच्छीम्रर होत्र आरि त््रल्र म्रसेम्ररी किी कर्रिी 

हे म्ररहत होते. त््रच््र अनभुि्रनसु्रर, त््ररठक्रिी म्रसे नवहते. नैसरगथिकररत््र परहले तर त््र 

रठक्रिी परत म्रसे पकडण््रच्र प्र्तन करण््रत अ थ्ि नवहत्र. त््रांनी त््रांचे रग्र आधीच 

क्रढून ठेिले होते आरि त््रांनी ज्रळी दखेील स्िच्छ करून ठेऊन रदली होती.

त्रसभर च्रललेले ्ेिूचे प्रिचन ऐकल््र मळेु कद्ररचत पेत्र्रच््र ह्रद््रल्र स्पिथि झ्रल्र 

होत्र आरि अि्र प्रक्ररच्र स्पिथि त््रने ््रपूिवी कधीही अनभुिल्र नवहत्र, महिून कद्ररचत 

त््रने ्ेिूच््र महिण््र प्रम्रिे केले, अन्््र मल्र न्रही ि्रटत करी पेत्र्रने ते केले असते. 
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महिून तो महितो, “तरी आपल््र स्रांगण््रिरून मी ज्रळी सोडतो.” पेत्र्रने ज्रळी सोडली 

आरि त््रने इतके म्रसे पकडले करी त््रची ज्रळी तटुली आरि त््रची ्ोट ्डुण््रच््र 

म्रग्रथििर होती. त््रने रकन्रऱ््रिर असलेल््र आपल््र स्र्ीद्रर्रांन्र ह्रक म्ररली आरि त््रांनी 

्ेऊन त््रची मदत केली आरि त््रांची दखेील ज्रळी तटुण््रच््र आरि ्ोटही ्डुण््रच््र 

म्रग्रथििर होती. ््र््लमध्े पेत्र्रची प्ररतरक््र नोंदिली आहे; तो रिरस्मत झ्रल्र!

हे कसे घडले? क्रही सगु्रि्र आहेत क्र? आपल््रल्र कळू िकेल क्र? ्ोडक््रत, हे 

आधीनतेच््र तत्ि्रचे स्रमर थ्ि आहे ज््र्द्दल आपि आधी ्ोललो आहोत. जेवह्र पेत्र्रने 

्ेिूल्र म्रसेम्ररीची ्ोट ि्रपरू रदली तेवह्र ्ोट आरि व्िस्र््रने र्रज्े ्दलली. ह्र 

व्िस्र् परृिी ि्रप प्रि्रलीच््र अरधक्ररषेित्र्रतून ््रहेर आल्र आरि दिे्रच््र र्रज््रच््र 

अरधक्ररषेित्र्रत आल्र. दिे्रच््र अरधक्ररषेित्र्रच््र र्रज््रख्रली असल््रने, दिे्रल्र ज््रन्रच्र 

िबद ्ोलण््रची आरि ्ेिूल्र म्रि्रचे अचूक स्््रन द्रखरिण््रच्र क्र्दिेीरत्र प्र्रप् झ्रली; 

“रतकडे खोल प्रण््रत.”

चल्र तर मग ही घटन्र अरधक स्पष्टपिे समजण््रच्र प्र्तन करू््र. ्ेिूने पेत्र्र कडून 

म्रसेम्ररीची ्ोट उध्रर घेतली त््र ्ोटीमधून त््रने र्रत्रभर म्रसे पकडण््रच्र प्र्तन केल्र 

होत्र आरि त््रच््र ह्रती एकही म्रस्र ल्रगल्र नवहत्र. ््र दिे्रिघेि्रिीत, नौक्र दिे्रच््र 

र्रज््रच््र अरधक्ररषेित्र्रत ्ेत्रत. ्ेिूल्र आत्र परित्र आतम््रद््रर ेम्रसे कोठे आहेत ते नेमके 

स्््रन म्ररहत आहे. त््रनांतर ् ेिू पेत्र्रची ् ोट नेमक््र त््र रठक्रिी नेतो. त््रनांतर पेत्र्रची ् ोट 

म्रि्रांनी जिळजिळ भरून ज्रते. त््रच््र स्र्ीद्रर्रांची ्ोट दखेील म्रश््रांनी भरून गेल््र 

आहेत. मग म्रसे कसे पकडले गेले? सोप््र भ्ररेत, ्ेट स्िग्रथितून प्र्रप् झ्रलेल््र रनदषेि्रच््र 

िबद्रद््रर.े चल्र ््रिर ्ोड्र रिच्रर करू््र, म्रसे नेमके कोठे आहेत हे म्ररहत असल््रस 

कोिीही ते पकडू िकतो. आपि आत्त्रच क्र् ्ोललो ््रच्र रिच्रर कर्र. दिे सिथि क्रही 

ज्रितो; तो तमुह्रल्र मदत करू िकतो आरि क्र् कर्रिे हे स्रांगू िकतो.

जेवह्र डे्नड्र आरि मी खचून गेलो होतो आरि दिे्रच््र र्रज््र्द्दल रिकू ल्रगलो, तेवह्र 

दिे्रने र्रत्री स्िपन्रद््रर ेमल्र एक व्िस्र् सरुू करण््र ्द्दल् स्रांरगतले, ह्र व्िस्र् कस्र 

सरुु कर्र्च्र हे मल्र खरोखर म्ररहत नवहते. पि आज 28 िर्रांनांतरही तो व्िस्र् च्रलू 
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आहे, त््र व्िस्र््रद््रर ेमल्र िर्रथिल्र ल्रखो डॉलसथिचे रनविळ उतपनन प्र्रप् होते. त््र 28 

िर्रांमध्े, मी ल्रखो लोक्रांची मदत करू िकलो आरि सेिे स्रठी भरपूर प्रम्रि्रत ्ी पेरू 

िकलो. कसे? मी स्िग्रथितून ऐकले आरि तमुहीही ऐकू िकत्र! मी तमुह्रल्र एक उद्रहरि दतेो.

मी क्रही िर्रांपूिवी दिे्रचे र्रज् ह््र रिर्ी प्रच र्रत्रीचे सममेलन आ्ोरजत केले होते. 

दसुऱ््र र्रत्रीनांतर, ररिस न्रि्रच्र व्तिरी म्रझ््रकडे आल्र आरि त््रने मल्र त््रच््रस्रठी 

प्र्र थ्िन्र करण््रस स्रांरगतले. मी त््रल्र रिच्ररले करी त््रल्र कि्रस्रठी प्र्र थ्िनेची गरज आहे. 

त््रनांतर त््रने मल्र त््रची कह्रिी स्रांरगतली. तो एक्र व्तिरीसो्त व्िस्र् करत होत्र, त््र 

व्तिरीने व्िस्र््रतील पैि्रांची उधळपट्ी केली, आरि त््र मळेु त््रांच्र व्िस्र् ख्रल्रित 

गेल्र. त््रचे चौ्े लगन झ्रले होते, त््रल्र अनेक िैि्ररहक समस्््र होत््र, आरि तो फति 40 

िर्रांच्र होत्र. त््रने मल्र स्रांरगतले करी तो इतक्र रनर्रि झ्रल्र होत्र करी त््रने लोडेड रपस्तूल 

घेतले आरि ्ोड्रिेळ इकडे रतकडे रफरल्र आरि आतमहत्ेच््र उदे्दि्रने एक्र ्ांद पेट्ोल 

प्रपां िर ््रां्ल्र होत्र.

पह्रटेचे ३:३० ि्रजले होते, आरि तो लोडेड रपस्तलु घेऊन रत्े ्सल्र असत्र त््रच्र 

मो््रईल ि्रजल्र. त््रने लगेच नां्र ओळखल्र. तो त््रच््र व्िस्र््रतील स्र्ीद्रर्रच्र फोन 

होत्र. त््रल्र त््रच््रिी अगदीच ्ोल्र्चे नवहते, महिून त््रने उत्तर रदले न्रही. तो पनुह्र, 

आरि पनुह्र, आरि पनुह्र फोन करत र्ररहल्र. 11िेळेस फोन ि्रजल्र तरेंवह्र रकस ने िेिटी तो 

उचलनु त््रच््रिी ्ोलण््रचे ठररिले. त््रच््र म्रजी जोडीद्रर्रच््र तोंडून परहले िबद ््रहेर 

पडले, “तू कुठे आहेस आरि तू क्र् करतोस?” जेवह्र ररिसने त््रल्र स्रांरगतले, तेवह्र त््रच्र 

म्रजी जोडीद्रर महि्रल्र, “रत्ून हलू नकोस; मी आत्त्र ्ेतो्!” खर ेमहिजे, त््रच््र जनु््र 

जोडीद्रर्रने नकुतेच आपले जीिन दिे्रल्र समरपथित केले होते आरि त््रल्र हे ररिससो्त 

िेअर कर्र्चे होते. आश्च््रथिची गोष्ट महिजे, त््रल्र सक्रळी 3:00 ि्रजत्र ररिसल्र फोन 

करण््रची रनकड ि्रटली आरि जेवह्र ररिसने फोन उचलल्र न्रही आरि उत्तर रदले न्रही 

तेवह्र तो सतत प्र्तन करत र्ररहल्र.

जेवह्र ररिसच्र स्र्ीद्रर त््र रठक्रिी आल्र तेवह्र त््रने ररिस ल्र आपल््र पररिरतथित 

जीिन्र्द्दल सिथिक्रही स्रांरगतले आरि रकस ल्र ररिस्त्रच्र स्िीक्रर करण््र स्रठी मदत केली, 
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आरि ररिसचे आ्षु् आमूल्रग्र ्दलले. सिथि क्रही च्रांगले होऊ ल्रगले. त््रल्र आर्रधन्र 

करण््र स्रठी च्रांगली मांडळी रमळ्रली, त््रचे िैि्ररहक जीिन सधु्ररू ल्रगले. त््रच््र 

उतपनन्ररिि्र् सिथि क्रही च्रांगले च्रलले होते. ररिसकडे नोकरी नवहती आरि त््र्द्दल त््रने 

मल्र प्र्र थ्िन्र करण््रस स्रांरगतले. ््र पसु्तक्रत मी तमुह्रल्र नेमके जे स्रांगत आहे, तेच मी 

त््र सांमेलन्रमध्े रिषिि दते होतो, आरि ते महिजे हे रक दिे्रचे र्रज् आपल््र स्ितःच््र 

षिमतेच््र पढेु ज्रऊन आश्च थ्िक्ररक गोष्टी कि्र करू िकते.

परित्र आतम्र आपल््रल्र कसे म्रगथिदिथिन करू िकतो आरि रदि्र आरि कलपन्र 

रमळण््रस किी मदत करू िकतो ््रिर ररिसने रिच्रर करत असत्रांन्र, त््रच््र मन्रत 

अच्रनक एक रिच्रर आल्र. आर थ्िकदृष््ट््र त््रच््रकडे फ्ररसे प््रथि् नवहते. पि त््रल्र फ्रर 

उत्तम चीजकेक ्नित्र ्ेत होत्र. त््रची रििेरत्र स्ि्रस्र्-आध्रररत चीज़केक ्नरििे 

ही होती, आरि त््रल्र म्ररहत होती करी त््रच््रकडे असलेली ही सि्रथित उत्तम कल्र आहे. 

खरां तर, ररिसल्र त््रचे सिथि रमत्र सि्रथित उत्तम चीज केक ्नरिि्रर्र महिून ओळखत होते. 

तो ्ऱ््रच िेळ्र स्््ररन् हेल् फूड स्टोअरमध्े गेल्र होत्र आरि त््रने जे ्ेक केलेले 

पद्र थ्ि ठेिले होते ते ि्रपरून प्ररहले होते परांत ुत््रल्र त््र मध्े कमतरत्र आढळून आली 

होती. ररिसकडे फ्ररसे प््रथि् नवहते, पि त््रल्र ि्रटले करी ह्र एक प््रथि् आहे, तो महिजे 

चीजकेकस रिकिे. त््रल्र ख्रत्री होती करी जर त््रने त््रच्र एक चीजकेक त््र स्््ररन् 

हेल् फूड स्टोअरमध्े नेल्र आरि त््रांनी तो च्रखून प्ररहल्र तर ते नककरीच त््रचे केक त््र 

रठक्रिी रिकण््रस्रठी ठेितील. आरि त््रच्र केक इतर केक पेषि्र ज्रस्त प्रम्रि्रत रिकल््र 

ज्रईल ््रची त््रल्र ख्रत्री होती. त््रमळेु त््रने नेमके तेच केले. त््रने चीजकेक ्नरिल्र 

आरि हेल् फूड स्टोअरमध्े त््रांन्र क्रहीही पूिथिसूचन्र न दते्र घेऊन गेल्र. नेमक््र ज््र 

िेळी रकस त््र रठक्रिी आपल्र केक घेऊन गेल्र तरेंवह्र त््र फूड स्टोर च््र सांपूिथि चेन च्र सी 

ई ओ त््र रठक्रिी त््र स्टोर मध्े आलेल्र होत्र. सीईओने रकस ल्र आश्व्रसन रदले रक तो 

त््रच्र चीजकेकच्र च्रखून ्घेल आरि आपली प्ररतरक््र त््रल्र कळिेल.

त््र र्रत्री मीरटांगनांतर ररिस म्रझ््रिी ्ोलण््रस्रठी पनुह्र समोर आल्र. त््रने जे केले 

ते सिथि मल्र स्रांरगतले आरि मल्र ््र स्ि्रस्र् ख्रद् स्टोअर सो्त कर्रर वह्रि्र महिून 



209

तुम्ी त्तांनता खतायलता द्ता!

त््रच््र सो्त प्र्र थ्िन्र करण््रची रिनांती केली. दसुऱ््र रदििी ररिस पनुह्र रत्े आल्र, 

तो फ्रर उतस्रही आरि आनांदी होत्र! त््रने मल्र स्रांरगतले करी सीईओ ची इच्छ्र आहे 

करी त््रने फति त््र एक्र दकु्रन्रस्रठीच न्रही परांत ुहेल् फूड स्टोर च््र सिथि दकु्रन्रांस्रठी 

त््रने चीजकेक ्नि्रि्र. सीईओ त््रल्र रिच्ररले रक त््रल्र आिखी क्र् ्ेक करत्र ्ेते. 

ररिसल्र धकक्रच ्सल्र! आश्च््रथिची गोष्ट महिजे, तो सीईओ सांमेलन्रच््र िेिटच््र र्रत्री 

सांमेलन्रमध्े आल्र, रज्े त््रांनी पढेु ्ेऊन आपले हृद् प्रभूल्र अपथिि केले आरि त््रच्र 

परित्र आतम््रने ््ररप्स्म्र झ्रल्र. दोन आठिड्््रांनांतर मल्र त््रच््रकडून एक पत्र रमळ्रले 

ज््रमध्े त््रने इच्छ्र प्रकट केली रक त््रल्र दिे्रच््र र्रज््रत पेरिी कर्र्ची आहे. त््रने 

कां पनीतील त््रच््र दह्र टकके स्टॉक आमच््र सेिक्रईल्र, फे् ल्रइफ न्रऊल्र दऊे केले 

होते. अरिश्वसनी्! दिे एक्र कलपनेच्र उप्ोग करून िून््रतून क्रहीतरी मोठे करू िकतो.





211

अध्याय 10
गोळता किता, पण घताम गताळू नकता!

उनह्रळ््रत खूप दूरिर ध्रिून आलेल्र घोड्र तमुही परहल्र आहे क्र? तो घ्रम्रने रचा्ं  

झ्रलेल्र असतो; फेस्तुि घ्रम्रने त््रांचे िरीर झ्रकून गेलेले आरि ओलेरचा्ं  झ्रलेले असते. 

त््रिरून तमुही महिू िकत्र करी त््रने खूप मेहनत केली आहे. मल्र नेहमी ह्र प्रश्न रिच्ररल््र 

ज्रतो, “गॅरी, तमुह्रल्र असे महि्र्चे आहे क्र रक आपि क्रमच कर्र्ल्र नको?” न्रही, मी 

असे महटले न्रही आरि दिे्रचे िचनही असे स्रांगत न्रही. पि तमुही क्रम कसे करत्र ््र मध्े 

खूप फरक आहे. उद्रहरि्र थ्ि,पेत्र आरि त््रच््र स्र्ीद्रर्रांनी पकडलेल््र म्रि्रांनी दोन ्ोटी 

भरगचच होऊन तटुण््रच््र रस््तीत आल््र होत््र, त््र घटनेकडे लषि द््र. त््रांनी र्रत्रभर 

म्रसे पकडण््रच्र प्र्तन केल्र होत्र पि त््रांन्र ्ि रमळ्रले नवहते. पि जरेंवह्र, ्ेिू त््र 

रठक्रिी त््रांच््र मदतील्र आल्र आरि ज््रन्रच््र िबद्रने म्रसे कोठे आहेत ते द्रखिले. त््र 

िेळी, त््रांनी श्म दखेील केले परांत ुते पूिथिपिे रभनन प्रक्ररचे श्म होते. त््रांनी त््र म्रि्रांनी 

भरलेले ज्रळे ओढून ्ोटीत घेण््रस्रठी रनरश्चतच श्म केले. पि ते म्रसेम्ररी करत होते क्र?

मल्र म्ररहत आहे करी मी इ्े िबद्रांिी खेळत आहे. म्रसेम्ररी ह्र िबद आपि ्ऱ््रच 

गोष्टींस्रठी ि्रपरतो. एख्रदी स्त्री कौतकु्रस्रठी म्रसेम्ररी करत असते. एक्र म्रिस्रने आपल््र 

रखि्रत ह्रत घ्रतल्र, आरि आपल््र च्रव््रस्रठी म्रसेम्ररी करू ल्रगल्र. जेवह्र आपि 

क्रहीतरी िोधत असतो तेवह्र आपि म्रसेम्ररी ह्र िबद ि्रपरतो. तर पेत्र म्रसेम्ररी करत 

होत्र क्र? जेवह्र मी रिक्ररील्र ज्रतो तेवह्र मी तमुह्रल्र स्रांरगतले करी मल्र म्रझे हरि समु्रर े

40 रमरनट्रांत रमळते. मी रिक्रर करत असतो क्र? दसुऱ््र िबद्रांत, म्रसे कुठे आहेत हे 

तमुह्रल्र म्रहीत असल््रस, तमुही म्रसेम्ररी करत आह्रत क्र? जर मल्र म्ररहत असेल करी 
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मल्र हरि रमळि्रर आहे, तर मी रिक्रर करत आहे क्र? तमुह्रल्र फरक कळ्रि्र महिून मी 

हे स्रांगत आहे. हो्, मी श्म करीत आहे, परांत ुमी र्रत्रभर कष्ट करून मल्र क्रहीही रमळत 

न्रही अि्र प्रक्ररचे श्म करत न्रही. मखु्तः, मल्र जीिन्रत आिश्क असलेल््र गोष्टी 

रमळ्रल््रमळेु, मी म्रझ््र रपत््रच्र व्िस्र् आरि म्रझे उदे्दि ््र स्रठी दिे्रच््र र्रज््रमध्े 

क्रम करण््रस सषिम आहे.

मी ह्तालता गोळता किणे अस ेम्हण्ो!

जेवह्र पेत्र ्ेिूकडे आल्र तेवह्र मत्त् 17:27b मध्े कर कस्र भर्रि्र असे रिच्ररले, 

तेवह्र ्ेिूने पढुील प्रम्रिे स्रांरगतले:

“तू िाऊन समुद्ात गळ टाक आजण आधी वर ्ेईल तो मासा धरून त्ाचे तोंड 

उघड महणिे तुला दोन रुप्ांचे नाणे सापडेल. ते घेऊन माझ्ाबद्दल व तुझ्ाबद्दल 

त्ांना द.े”

लषि द््र, ्ेिू ने असे महटले न्रही, “ठीक आहे, पेत्र्र, आपल््रल्र कर भर्र्च्र आहे. 

महिून मी असे महितो रक, तमुही जिळप्रस तीन मरहन््रांस्रठी िहर्रत ज्र, नोकरी रमळि्र, 

पैसे कमि्र आरि आमच्र कर भरण््रस्रठी पैसे कम्रिल््रनांतर परत ््र.” न्रही, ्ेिूने असे 

महटले न्रही. क्र? क्ररि जर पेत्र परृिीच््र ि्रप व्िस््ेकडे परत गेल्र असत्र तर त््रल्र 

पैि्रच््र म्रगे ध्रि्र्ल्र ल्रगलां असतां आरि ज््र क्र््रथि स्रठी त््रल्र रन्तुि केले गेले होते 

ते त््रल्र सोड्रिे ल्रगले असते. त््रऐिजी, ्ेिू आपल््रल्र र्रज् कसे क्र थ्ि करते आरि 

परृिीच््र षेित्र्रत असत्रन्र आपि कसे क्र थ्ि केले प्ररहजे हे द्रखितो. पेत्र्रल्र जे उत्तर 

रमळ्रले तेच तमुचे दखेील उत्तर आहे. ्ेिूने पेत्र्रल्र सोप््र पद्धतीने स्रांरगतले करी तरतूद 

कोठे आहे, आरि क्रपिीस्रठी त््रल्र कोिती पद्धत ि्रपर्र्ची आहे आरि त््रने नेमके क्र् 

िोध्र्चे आहे. पेत्र्रल्र फति ते गोळ्र कर्र्चे होते.

आपि ्ेिूल्र त््रच््र रिष््रां सो्त प्रहत प्रहतो, तरेंवह्र र्रज् कसे च्रलते ते प्रहून ते 

सहस्र आश्च थ्िचरकत आरि धकक्र होऊन ज्रत होते. जेवह्र ्ेिूने म्रकथि  अध््र् 11 मध्े 
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आपल््र िबद्रांनी अांरजर्रच््र झ्रड्रच्र नष्ट केले तेवह्र ््र््ल मध्े महटले आहे करी पेत्र 

आश्च थ्िचरकत झ्रल्र. मतृ्ू होऊन च्रर रदिस झ्रल््र नांतर ल्रजर क्रतूेन ््रहेर आल्र तेवह्र 

ते ्कक झ्रले. पेत्र, ््रको् आरि ्ोह्रन ््रांनी ते सिथि म्रसे पकडले तेवह्र ते ्कक झ्रले. 

र्रज् कसे क्र थ्ि करते ््र्द्दल सतत अरधक्ररधक रिकत असत्रन्र िर्रथिनिुरषे सतत,डे्नड्र 

आरि मी आश्च थ्िचरकत झ्रलो, अि्रक होऊन महि्रलो, “तमुही ते प्ररहले क्र?”. आपि परित्र 

आतम््रच््र मदतीने गोळ्र करण््र ् द्दल ् ोलत असत्रन्र, मल्र तमुह्रल्र मत्त् अध््र् 6 िर 

घेऊन ज्र्चे आहे. म्रझ््र ््र््लमध्े ््र उत्रऱ््रच््र िर एक उपिीरथिक आहे, ज््रमध्े 

असे महटले आहे, “क्रळजी करू नक्र!” आरि मल्र ते आिडते.

कोणीही दोन धन्ांची चाकरी करू शकत नाही, कारण तो एकाचा द्ेष करील 

व दुसर्ावर प्रीती करील; अरवा एकाशी जनषे्ने वागेल व दुसर्ाला तुच् मानील. 

तुमही दवेाची आजण धनाची चाकरी करू शकत नाही. 

हासतव मी तुमहांला सांगतो की, आपल्ा जिवाजवष्ी, महणिे आपण का् 

खावे व का् प्ावे; आजण आपल्ा शरीराजवष्ी, महणिे आपण का् पांघरावे, 

हाची जचतंा करत बसू नका. अननापेक्ा िीव आजण वस्तापेक्ा शरीर अजधक आहे की 

नाही?आकाशातील पाखरांकडे जनरखून पाहा; ती पेरणी करत नाहीत, कापणी करत 

नाहीत की कोठारात साठवत नाहीत; तरी तुमचा सवगवी् जपता त्ांना खा्ला दतेो; 

तुमही त्ांच्ापेक्ा शे्रष् आहात की नाही? जचतंा करून आपल्ा आ्ुष्ाची दोरी 

हातभर वाढवण्ास तुमच्ापैकी कोण समर्व आहे? 

तसेच वस्ताजवष्ी का जचतंा करत बसता? रानातील फुले पाहा, ती कशी 

वाढतात? ती कष् करत नाहीत व सूत कातत नाहीत;तरी मी तुमहांला सांगतो, 

शलमोनदखेील आपल्ा सव्व वैभवात त्ांतल्ा एकासारखाही सिला नवहता.िे 

रानातले गवत आि आहे व उदा भट्ीत पडते त्ाला िर दवे असा पोशाख घालतो, 

तर, अहो तुमही अलपजवश्वासी, तो जवशेषेकरून तुमहांला पोशाख घालणार नाही का्?
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हासतव ‘का् खावे? का् प्ावे? का् पांघरावे?’ असे महणत जचतंा करत बसू 

नका.(कारण हा सव्व गोष्ी जमळवण्ाची धडपड परराषट्ी् लोक करत असतात.) 

तुमहांला हा सवाांची गरि आहे हे तुमचा सवगवी् जपता िाणून आहे. तर तुमही 

पजहल्ाने दवेाचे राज् व त्ाचे नीजतमत्व जमळवण्ास झटा महणिे त्ांच्ाबरोबर 

हाही सव्व गोष्ी तुमहांला जमळतील. हासतव उदाची जचतंा करू नका, कारण उदाची 

जचतंा उदाला; ज्ा जदवसाचे दुःख त्ा जदवसाला पुर.े
— मत्त् 6:24-34

्ेिू महितो करी तमुही दोन म्रलक्रांची सेि्र करू िकत न्रही. तमुह्रल्र ि्रटेल करी तमुही 

करू िकत्र पि तमुही करू िकत न्रही. तमुही केिळ एक्रिरच प्रीती करू िक्रल. आरि 

मी हे स्रांगू िकतो रक तमुही कुि्रिर प्रीती कर्रल. जो तमुच््र गरज पूिथि करले अस्र तमुच्र 

रिश्व्रस आहे त््रिर तमुही प्रीती कर्रल. जेवह्र परमेश्वर म्रझ््रिी त््र जनु््र फ्रमथिह्रऊसमध्े 

्ोलल्र रक मी त््रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे रिकण््रस्रठी कधीही िेळ क्रढल्र न्रही, तेवह्र 

तो खऱ््र अ््रथिने हे महित होत्र करी तो खरोखर म्रझ्र स्ि्रमी न्रही. ज््रिर म्रझ्र पूिथि रिश्व्रस 

अस्रि्र, आरि ज््रची मी सेि्र करत होतो आरि ज््रिर मी रिश्व्रस ठेित होतो तो खर ेतर 

तो नवहत्र. हो, नककरीच, मी चचथिमध्े ज्रत होतो, 

उद्ररतेने द्रन दते होतो, दिे्रिर पे्रम करत होतो आरि मल्र म्ररहत होते करी मी 

स्िग्रथित ज्रि्रर आहे. पि दिे्रची आर थ्िक व्िस्््र आरि त््रचे र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे 

रिकण््रस्रठी मी कधीच िेळ क्रढल्र नवहत्र.

कारण िेरे तुमचे धन आहे तेरे तुमचे मनही लागेल.
— लूककृत िभुितथिम्रन 12:34

ते हळू हळू ि्रच्र, “क्ररि जे्े तमुचे धन आहे ते्े तमुचे मनही ल्रगेल.” पषुकळ्रांन्र हे 

ि्रक् िळिून असे महि्र्ल्र आिडते, “जे्े तमुचे मन आहे, ते्ेच तमुचे धन आहे.” पि 

ते अि्र प्रक्रर ेमहटलेले न्रही आरि ते अि्र प्रक्रर ेक्र थ्ि दखेील करत न्रही. लोक्रांन्र असे 
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ि्रटते करी ते ररिि्ररी सक्रळी दिे्रिर पे्रम करतील आरि त््रच रठक्रिी त््रांचे धन दखेील 

प्र्रप् होईल. चकुरीचे! तमुची गरज पूिथि करण््रस्रठी तमुच्र रिश्व्रस ज््र प्रि्रलीिर असतो 

त््रच रठक्रिी तमुचे धन आहे.

्ेिू महितो करी आपि हे सिथि उलट रदिेने समजतो!

दिे्रल्र आपल््र आ्षु््रत प्र्म प्र्म स्््रन हिे आहे, पैि्रल्र हे स्््रन नस्रिे. जर 

पैस्र ह्र आपल्र खरजन्र असेल, तर तोच सि्रथित प्र्म आपल्र िेळ, आपले प्र्रध्रन् आरि 

आपलुकरीची म्रगिी करि्रर्र असेल. ््रमळेुच पेत्र्रल्र कर्रचे र्ल ्करीत असत्रन्र पैसे 

कम्रिण््रस्रठी त््रल्र नेमून रदलेले क्रम सोडू रदल््र गेले न्रही. महिूनच दिे्रने आपल््रल्र 

गोळ्र करण््रचे प्ररिषिि रदले प्ररहजे आरि घ्रम ग्रळून कष्ट करण््रचे न्रही. ् ेिूने आपल््रल्र 

र्रज््रच्र म्रगथि रिकि्र्च्र आहे, आपल््र तरतदुीस्रठी दिे्रिर कस्र रिश्व्रस ठेि्रि्र, अि्र 

प्रक्रर े आपली अांतःकरिे दिे्रिर पूिथि अांतःकरि्रने प्रीती करण््रस मोकळे होतील! ्ेिू 

महि्रल्र, “जीिन अनन्रपेषि्र आरि िरीर िस्त्र्रपेषि्र शे्ष् न्रही क्र्?” तो महित होत्र करी 

आपल््र जिळ िस्तू असल््रने जीिन होत न्रही. जीिन्रच्र उदे्दि ह्र आहे करी त््र िस्तूांनी 

तमुची आरि परृिीिर तमुच््र नेमिूकरीची सेि्र कर्रिी.

तरीही आपि क्र् प्रहतो? ् हुतेक लोक त््र गोष्टींची सेि्र करत सतत ध्रित असत्रत. 

गह्रि ठेिण््रस्रठी, ग्रडीचे पेमरेंट दणे््रस्रठी, र्ले भरण््रस्रठी लोक्रांची ध्रिपळ सरुू आहे. 

्ेिू महितो ते जीिन न्रही! आत्र, म्रझ््रिर पलटि्रर 

करून मल्र असे महिू नक्र, “प्रह्र, ्ेिू, स्ितः महितो करी 

आपल््रजिळ जरगक िस्तू असिे ि्रईट आहे.” न्रही तो 

तसे महित न्रही. त््रने 33 व््र िचन्रत महटले आहे करी, 

जर तमुही परहल््रने दिे्रचे र्रज् ि त््रचे नीरतमत्ि 

रमळिण््रस झट्र महिजे त््रांच््र्रो्र ह््रही सिथि गोष्टी 

तमुह्रांल्र रमळतील. असे न्रही करी रज्े आपल््रल्र 

समस्््र स्रपडते; ते हृद् आहे. जर दिे्रल्र ि्रटले असते 

रक आपल््र जिळ ह््र जरगक िस्तू नस्रव््रत तर ्ेिूने तसे महटले असते. त््रऐिजी, तो 

जि पैसता हता आपलता 
खभजनता असेल, ति तोच 
सिगात प्रथम आपलता 
िेळ, आपले प्रताधतान् 
आभण आपुलकीची 
मतागणी किणतािता 
असेल. 
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महितो करी आपि दिे्रच््र म्रग्रथिने जगलो तर जग ज््र िस्तूांच््र म्रगे ध्रिते त््र सिथि गोष्टी 

आपल््रल्र प्र्रप् होतील.

दसुऱ््र िबद्रांत, जीिन हे िस्तूांची सेि्र करण््र स्रठी न्रही, परांत ुददुदैि्रने, ्हुतेक लोक 

तेच करत आहेत. त््रांन्र प््रथि् न्रही; ते गलु्रम आहेत. दोन म्रलक्रांची सेि्र करिे अिक् 

आहे आरि िस्तूांची सेि्र करिे महिजे जीिन न्रही. ्ेिू पढेु स्पष्ट करतो करी आिखी एक 

व्िस्््र आहे, आर थ्िक ि्रांततेची ज्रग्र आरि तमुह्रल्र जगण््रस्रठी मतुि करि्ररी तरतूद. 

त््रल्र परमेश्वरचे र्रज् महित्रत.

मत्त् 6 मध्े त््रच््र रिकििकुरीत र्रज् कसे रदसते ््रची दोन उद्रहरिे ्ेिू 

आपल््रल्र दतेो. तो महितो, “आक्रि्रतील पक्््रांकडे पह्र; ते पेरत न्रहीत, क्रपिी करत 

न्रहीत रकां ि्र कोठ्रर्रत स्रठिून ठेित न्रहीत, आरि तरीही तमुच्र स्िगवी् रपत्र त््रांन्र 

ख्र्ल्र दतेो” (िचन 26).

पकयताांनता रकड्यताांची शे्ां नस्ता्!

आपल््र दनैांरदन गरज्र परुिण््रचे क्रम ते स्ित:िर घेत न्रहीत. न्रही, दिे रपत्र त््रांन्र 

ख्र्ल्र दतेो. त््रांन्र फति दररोज जे आिश्क आहे ते गोळ्र कर्रिे ल्रगते. तमुह्रल्र हे कळते 

क्र? ते आ्षु्भर कष्ट करून घ्रम ग्रळत न्रहीत. ते गोळ्र करत्रत!

फुले श्रम कि् नता्ही् रकां वता सू् कता्् नता्ही्!

“तसेच वस्ताजवष्ी का जचतंा करत बसता? रानातील फुले पाहा, ती कशी 

वाढतात? ती कष् करत नाहीत व सूत कातत नाहीत. तरी मी तुमहांला सांगतो, 

शलमोनदखेील आपल्ा सव्व वैभवात त्ांतल्ा एकासारखाही सिला नवहता.” 

(v. 28).

फुले िेदन्रद्र्क पररश्म आरि घ्रम ग्रळून ते घडिून आित न्रहीत. न्रही, दिे रपत्र 

त््रांन्र कपडे घ्रलतो. ्ेिू पढेु ज्रऊन तमुह्रल्र आरि मल्र आमचे उत्तर स्रांगतो. जगण््रच्र 
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गोळता किता, पण घताम गताळू नकता!

आिखी एक म्रगथि आहे, र्रज् म्रगथि! ्ेिू महितो, “तमुही परहल््रने दिे्रचे र्रज् ि त््रचे 

नीरतमत्ि रमळिण््रस झट्र महिजे त््रांच््र्रो्र ह््रही सिथि गोष्टी तमुह्रांल्र रमळतील.” (िचन 

33). ््रच्र क्र् अ थ्ि होतो? ््रच्र अ थ्ि ते कसे क्र थ्ि करते ते िोध्र! ते रन्ांरत्रत करि्रऱ््र 

क्र्द््रांच्र अभ््रस कर्र. दिे्रची व्िस्््र किी क्र थ्ि करते ते ज्रिून घ््र!

जर मी तमुह्रल्र रिम्रन्रतून अि्र दिे्रत सोडले करी ज््र दिे्रत तमुही ््रआधी कधीही 

गेल्र न्रही, तर ते र्रज् कसे च्रलते हे ज्रिून घेिे तमुचे परहले क्र थ्ि असेल: ते कसे ख्रत्रत, 

ते कसे खरदेी आरि रिकरी करत्रत, त््रांच््र जरमनीिर रन्ांत्रि करि्रर ेक्र्द ेक्र् आहेत. 

दिे्रच््र र्रज््रतही असेच आहे. दिे्रच््र र्रज््रच्र भ्रग होऊन त््रचे फ्र्द ेउपभोगण््रस 

सषिम होण््रस्रठी ते कसे क्र थ्ि करते हे तमुह्रल्र रिक्रिे ल्रगेल. मल्र प्रत्षि अनभुि्रिरून 

म्ररहत आहे करी ते कसे च्रलते हे मल्र म्रहीत नवहते तरेंवह्र मी खूप क्रही गम्रिले आहे. तमुचे 

उत्तर सोपे आहे. तमुह्रल्र आर थ्िक क्रांतीची गरज आहे. क्रांतीमध्े, लोक त््रांच््र प्रस्््ररपत 

सरक्रररिरुद्ध ्ांड करत्रत आरि निीन सरक्रर स्््रपन करत्रत. आपल््रल्र दखेील अगदी 

असेच करिे आिश्क आहे. तमुह्रल्र परृिीिरील ती जनुी ि्रप प्रि्रली रतच््रतील सिथि 

अभ्रि आरि रनर्रि्र क्रढून ट्रकण््रची आरि जगण््रच््र निीन पद्धतीच्र आनांद घेण््रची 

आिश्कत्र आहे—दिे्रच््र र्रज््रत, निीन क्र्द््रांसह, कोित््रही कमतरते रिि्र् आरि 

मोठ्््र आनांद्रने जगिे!
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अध्याय 11
चतालण्तापेक्षता उडणे सोपे आहे!

जर तमुही इरतह्रस्रत परत गेल्रत आरि न्ू्ॉकथि  िहर्रतून सॅन रि्ररनसस्कोल्र ज्र्चे 

असेल तर तमुह्रल्र ्ोटीने ज्रिे ल्रगेल. पन्रम्र क्रलि्र उघडण््रआधीच््र प्रि्रस्रल्र दरषिि 

अमेररकेल्र िेढ्र घेऊन ज्रण््रस एक िरथि ल्रगू िकले असते. नांतर, जेवह्र ओरगेॉन टे्ल चे 

रनम्रथिि झ्रले, तेवह्र तमुह्रल्र ह्र प्रि्रस च्रर मरहन््रांत करत्र आल्र असत्र. आज, तमुही 

च्रर त्रस्रत रत्े पोहोचू िकत्र. कसे? निीन क्र्द््रच्र ि्रपर केल््र मळेु, उडण््रच्र 

रन्म. रलफटच्र ह्र रन्म ्े्े आधीप्रसूनच आहे - पषिी दररोज त््रच्र ि्रपर करत्रत - 

परांत ुलोक्रांन्र ते समजले न्रही. उड्ड्रि्रच््र नैसरगथिक रन्म्रांप्रम्रिे, ्हुतेक ररिस्ती लोक 

दिे्रच््र र्रज््रच््र क्र्द््रां्द्दल जरी ते आपल््र जीिन क्रल्रिधीत ि्रचत असले तरीही 

त््रांन्र त््र ्द्दल म्ररहती न्रही. दिे्रचे र्रज् ्े्े आहे, ते तमुच््रमध्े आहे आरि तमुह्रल्र 

त््रचे फ्र्द ेउपभोगण््रच्र क्र्दिेीर अरधक्रर आहे. नैसरगथिक षेित्र्रमध्े, उड्ड्रि्रचे रन्म 

गरुुति्रकरथिि्रच्र रन्म रद्द करत न्रहीत, ते त््रचे स्््रन घेत्रत. दसुऱ््र िबद्रांत, जोप ा्ंत 

तमुही उड्ड्रि रन्ांरत्रत करि्रऱ््र क्र्द््रांनसु्रर क्र थ्ि करत आह्रत तोप ा्ंत तमुही उड्ड्रि 

करत आह्रत, जरी गरुुति्रकरथिि अजूनही प्रभ्रिी आहे. एक िरथिभर जह्रज्रिरुन प्रि्रस 

करण््र पेषि्र च्रर त्रस उड्ड्रि करिां खूप सोपां आहे हे तमुह्रल्र म्रन्च कर्रिां ल्रगेल! ठीक 

आहे, मग गोष्टी जलद म्रग्रथिने सरुू कर्र आरि तमुच््र जनु््र सा्ं  पद्धती म्रगे ठेि्र.

तमुही कधी मोन्रकथि  फुलप्रखरू प्ररहले आहे क्र? ्े्े ओह्र्ोमध्े, िरद ऋतूमध्े, 

तमुह्रल्र िेकडो मोन्रकथि  फुलप्रखर े रहि्रळ््रस्रठी दरषििेकडे उडत्रन्र रदसतील. समु्रर े

2,000 मैल्रांच्र प्रि्रस करून ते मेरकसकोल्र ज्रि्रर असत्रत. पि ्े्े एक गोष्ट लषि्रत 
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घेण््रस्ररखी आहे. ते ््रपूिवी त््र रठक्रिी कधीच गेले नवहते! त््रांन्र कसां समजलां रक कुठे 

ज्र्चां आरि कधी ज्र्चां? जर दिे्रने मोन्रकथि  फुलप्रखर्रस्रठी जगण््रच्र म्रगथि त््रर केल्र 

असेल तर त््रच््रकडे तमुच््रस्रठीही एक म्रगथि आहे. फुलप्रखरां ते कसे करत्रत?

््र िबद्रल्र मेट्रमॉफषोरसस महित्रत. मूळ िबद “मॉफथि ” ह्र आहे, ज््रच्र अ थ्ि ्दल 

आहे. ्ऱ््रच लोक्रांन्र म्ररहत आहे करी मोन्रकथि  फुलप्रखरू सरुुि्रतीप्रसून फुलप्रखरू ह््र 

स्िरूप्रतच नसते. परांत ुसरुुि्रतील्र ते सरुिांट असते. ज््र िेळेस ते सरुिांट असते, तरेंवह्र 

ते रमलकिीड पल्रांट िर र्रहत्रत आरि आक्रर्रने ि्रढत्रत, अखेरीस, ते मोठ्््र ्दल्रस्रठी 

त््रर होत्रत. रिरिष्ट आक्रर्रत ि्रढल््रनांतर, ते क्र्स्ररलस त््रर करत्रत, एक प्रक्ररचे 

किच ज््रमध्े सरुिांट 7 ते 15 रदिस्रांप ा्ंत स्ितःल्र िेढून ठेित्रत. नांतर, फुलप्रखरू 

सरुिांट्रच््र अिस््ेतून ््रहेर पडते आरि अिी कृती करते रकां ि्र व्िह्रर करते जे त््रने 

क्र्सरलस मध्े असत्रांन्र कधीही केले नवहते. ते अरस्तति्रच््र पूिथिपिे निीन स्तर्रिर 

जग्र्ल्र सरुुि्रत करते आरि रटकून र्रहते. ते उडते! एक्र रमलकिीडच््र रोप्रपरुते म््रथिरदत 

न र्रहत्र ते आत्र हिे रत्े उडून हिे त््र रठक्रिी ज्रऊ िकते. ते सुांदर आहे आरि त््रत 

एक अलह्रदद्र्कपि्र आरि सौंद थ्ि आहे जे रनसग्रथित अतलुनी् आहे.

परांत ुसि्रथित आश्च थ्िक्ररक पर्रकम महिजे सांकट्रप्रसून दूर उडण््रची षिमत्र. तमुही पह्र, 

उत्तरकेडील हि्रम्रन्रस्रठी स्रम्रन् असलेल््र गोठलेल््र रहि्रळ््रच््र मरहन््रांत मोन्रकथि  

जगू िकत न्रही. ते मरि्रर. पि दिे्रने ््र प्र्रण््रस्रठी सांकट्रप्रसून दूर उडण््रच्र एक म्रगथि 

त््रर केल्र, 2,000 मैल उड्ड्रि करून तो पूिवी कधीही नवहते आि्र रठक्रिी ज्रते. रत्ल्र 

रस्त्रही त््रांन्र कस्र कळतो? ते हे कसे करत्रत? मेट्रमॉफषोरसस. आरि ््र््ल महिते 

करी त््रच प्ररक्ेद््रर ेतमुही दखेील तमुच््र समस्््रां प्रसून उडून दूर ज्रऊ िकत्र, अगदी 

मोन्रकथि प्रम्रिेच, त््र रठक्रिची परररस््ती किी ह्रत्रळ्र्ची हे म्ररहत नसले तरी दखेील.

स्टीवह, म्रझ्र एक रमत्र, एक्र र्रत्री आपल््र क्ररने घरी ज्रत होत्र आरि त््रने एक्र 

हरि्रल्र धडक रदली. ््रत त््रची क्रर पूिथिपिे षिरतग्रस्त झ्रली. ददुदैि्रने, फॅरमली वहॅन, 

त््रांचे एकमेि उरलेले ि्रहन, एक्र आठिड्््रनांतर त््रचे इांरजन खर्र् झ्रले. स्टीवहची रिम्र 

कां पनी स्टीवहल्र त््रच््र क्ररच््र नकुस्रन भरप्रई स्रठी दोन आठिड्््रांचे मोफत भ्रडे दते 
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होती, परांत ुती ्दलण््रस्रठी वहॅन कोित््रही रिम्र सांरषिि्रख्रली ्ेत नवहती. स्टीवह आरि 

कॅरनेल्र क्र् कर्रिे हे कळत नवहते. स्टीवहच््र व्िस्र््र स्रठी त््रच््रकडे क्रर असिे 

फ्रर गरजेचे होते क्ररि तो रिकरी व्िस्र््रत होत्र आरि कॉल ्ेईल त््र प्रम्रिे त््रल्र 

दररोज र्रत्री ग्रडी घेऊन ज्रिे आिश्क होते.

दिे त््रांचे उत्तर आहे हे त््रांन्र म्ररहत होते क्ररि दिे्रच््र र्रज््ररिर्ी चे रिषिि ते 

्ऱ््रच िेळ प्रसून घेत होते. त््र िेळी, त््रांच््रकडे दसुरी ग्रडी घेण््रस्रठी अरज््रत पैसे 

नवहते. त््रमळेु त््रांन्र म्रहीत होते करी दिे आरि त््रचे र्रज् हीच त््रांची एकमेि आि्र आहे. 

मोफत भ्रड्््रचे दोन आठिडे लिकरच सांपि्रर होते आरि अद््रप कोितेही उत्तर रमळ्रले 

नवहते. आश्च््रथिची गोष्ट महिजे, स्टीवहने भ्रड्््रने घेतलेली क्रर परत दणे््रच््र आदल््र 

र्रत्री, स्टीवहल्र एक्र म्रिस्रच्र फोन आल्र करी त््रच््रकडे एक क्रर आहे जी त््रल्र कुि्रल्र 

तरी द््र्ची आहे, आरि स्टीवह म्रझ््र चचथिल्र ज्रतो हे त््रल्र म्रहीत असल््रने, त््रने 

स्टीवहल्र हे रिच्ररण््र स्रठी फोन केल्र रक त््रल्र कुिी असे म्ररहत आहे क्र ज््रांन्र क्रर 

ची गरज आहे. स्टीवहने पटकन आपली सांपूिथि परररस््ती त््रल्र समज्रिून स्रांरगतली आरि 

महटले करी त््रल्र ती क्रर जर त््रच््र स्ितःस्रठी आरि त््रच््र कुटुां््रस्रठी रमळ्रली तर 

तो त््रांच्र फ्रर आभ्ररी र्रहील. हे सिथि फ्रर उत्तम होते, पि स्टीवहल्र सह्र मलुां होती आरि 

एक ्छोटी क्रर त््रांच््रस्रठी परुिेी नवहती. पि, ही क्रर रमळिे त््रांच््रस्रठी एक मोठे 

प्रोतस्रहन होते.

समु्रर ेएक आठिड्््रनांतर, म्रझ््र सरचि्रने कॉल केल्र आरि महि्रल्र, “प्रस्टर, आज 

आमह्रल्र एक आश्च थ्िक्ररक कॉल आल्र.” एक्र व्तिरील्र चचथिल्र वहॅन द््र्ची आहे. आत्र, 

स्टीवह आरि कॅरनेने निीन वहॅनस्रठी त््रांच्र रिश्व्रस कस्र मतुि केल्र रकां ि्र त््रांन्र कोित््र 

प्रक्ररची वहॅन घेण््रची इच्छ्र होती हे त््र िेळी कोि्रल्रही म्ररहत नवहते. महिून मी म्रझ््र 

सेकेटरील्र महि्रलो, “ही कोिती वहॅन आहे?” ती महि्रली, “ती होंड्र ओरडसी आहे.” “ती 

कोित््र अिस््ेत आहे, क्रही तटुलेले, फुटलेले तर न्रही न्र?” ती महि्रली करी त््र व्तिरी 

ने स्रांरगतले ग्रडीिर एकदखेील खरचटले न्रही आरि एकदम उत्तम अिस््ेत आहे आरि 

फति 70,000 मैल च्रललेली आहे. मी रतल्र महि्रलो करी ती वहॅन कुि्रल्र द््र्ची हे मल्र 



222

तुमची आर्थिक क्रांतत: आधीनते सामर्थ

म्रहीत आहे. मी डे्नड्रल्र ््र्द्दल स्रांरगतले आरि रतल्र कॅरनेल्र कॉल करण््रस स्रांरगतले. 

जेवह्र ड्रेंड्रने कॉल केल्र तेवह्र रतने कॅरनेल्र रिच्ररले करी सिथि क्रही कसे च्रलले आहे आरि 

त््रांच््र वहॅनच््र गरजे््र्त क्रही ह्रलच्रल झ्रली आहे क्र. कॅरनेचे परहले िबद होते, “हो, 

ती ग्रडी मल्र रमळ्र्ल्रआत्र फति एकच रदिस ््रकरी आहे!” डे्नड्र महि्रली, “ठीक आहे, 

तलु्र ि्रटते त््र ही पेषि्र तलु्र तझुी ग्रडी ज्रस्त लिकर रमळि्रर आहे. ्े आरि आपली 

ग्रडी घेऊन ज्र.”

मल्र अि्र क््र आिडत्रत, तमुह्रल्र दखेील आिडत्रत न्र? स्टीवह आरि कॅरनेच्र 

र्रज् तरतूद करून दतेे ् ्ररिर्ी अरधक आतमरिश्व्रस ि्रढल्र महिून क््र पढेु च्रलू र्ररहली.

त््रच समु्रर्रस स्टीवह आरि कॅरने ््रांन्र घर हिे होते. त््रांनी क्रही िर्रांस्रठी घर 

भ्रड्््रने घेतले होते आरि त््रांन्र ि्रटले रक 

आत्र स्ितःचे घर घेण््रची िेळ आली आहे; 

तरीही पनुह्र, त््रांच््रकडे ड्रउन पेमरेंटस्रठी परुसेे 

पैसे नवहते. ते जरमनीच््र खरदेीची चौकिी 

करण््रस्रठी असांख् ्कँ्रांमध्े गेले होते, आरि 

प्रत्ेक रठक्रिी एक्रच गोष्टीची आिश्क होती, 

50 टकके अग्रीम भगुत्रन. त््र तरुि जोडप््र 

कडे ही अट पूिथि करण््र स्रठी इतके पैसे नवहते. 

कॅरन रनर्रि झ्रली आरि मल्र ् ्र्द्दल रिच्ररले. 

दिे म्रगथि क्रढेल ह््र िर आमही सिथिजि सहमत झ्रलो. त््रमळेु त््रांनी िेगिेगळ््र ज्रग्र आरि 

घर ेप्रहण््रस सरुुि्रत केली.

त््रांनी प्ररहलेल््र अनेक ज्रग्रांपैकरी एक ज्रग्र त््रांन्र आिडली. ज््र भ्रग्रत त््रांन्र 

घर ््रांध्र्ची इच्छ्र होती त््रच भ्रग्रत ही ज्रग्र होती आरि 55 एकर ज्रगेची रकां मत फति 

55,000 डॉलसथि होती. पि ह््र िेळेस दखेील त््रांच््रकडे ड्रउन पेमरेंट स्रठी पैसे नवहते. 

मी एक्र ्छोट्््र ्केँ्द्दल ऐकले होते, जी जरमनीच््र ड्रउन पेमरेंटच्र भ्रग महिून इरकिटी 

स्िीक्ररले, ती ्कँ त््र पररसर्रत नवहती परांत ु दोन त्रस्रांच््र अांतर्रिर होती. कचच््र 

अनेक िेळता, आपल्तालता जे 
शक्य आहे असे िताटते त्तािरून 
आपण आपले भविष् मोजून 
स्वतःलता मयगावदत कितो. पण 
देिताच्ता बताबतीत, जि आपण 
देिताच्ता िचनतालता आपली 
विचतािसिणी बदलू वदली ति 
सि्व कताही शक्य आहे.
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जरमनीस्रठी असे होिे फ्ररच अस्रम्रन् होते. मी त््रांन्र त््र्द्दल स्रांरगतले आरि त््रांनी 

्केँिी ह््र ्द्दल ्ोलण््रची िेळ रनरश्चत केली. जरमनीची रकां मत $100,000 पेषि्र ज्रस्त 

होती आरि ्केँने स्रांरगतले करी त््रांन्र कोित््रही प्रक्रर ेड्रऊन पेमरेंट ची गरज न्रही. महिून 

त््रांनी ती जमीन रिन्रपैसे रिकत घेतली आरि िहर्र््रहेरच््र त््र सुांदर जरमनीिर एक सुांदर 

घर ् ्रांधले, सिथि क्रही रिन्रपैसे. स्टीवह आरि कॅरने आजही समदृ्ध होत आहेत क्ररि ते, ड्रेंड्र 

आरि म्रझ््र प्रम्रिे, दिे्रच््र र्रज््रच््र पद्धतीने क्रम करत्रत.

म्रझ््रकडे म्रझ््र चचथिमध्े अि्रच क््र आहेत आरि मी तमुच््र आ्षु््रत अि्रच 

प्रक्ररच््र क््रांची पूिथि अपेषि्र करतो. दिे आपल््र गरज्र पूिथि करण््रस्रठी आश्च थ्िक्ररक 

आरि कधीकधी रिरचत्र गोष्टी करू िकतो. अनेक िेळ्र, आपल््रल्र जे िक् आहे असे ि्रटते 

त््रिरून आपि आपले भरिष् मोजून स्ितःल्र म््रथिरदत करतो. पि दिे्रच््र ््र्तीत, जर 

आपि दिे्रच््र िचन्रल्र आपली रिच्ररसरिी ्दलू रदली तर सिथि क्रही िक् आहे.

दवेाची उत्तम, ग्हणी् व पररपूण्व इच्ा का् आहे हे तुमही समिून घ्ावे, 

महणून हा ् ुगाबरोबर समरूप होऊ नका, तर आपल्ा मनाच्ा नवीकरणाने सवत:चे 

रूपांतर होऊ दा.
— रोमकर्रांस पत्र 12:2

रिश्व्रसि्रर े््र न्रत््रने आपि ््र जग्रच््र नमनु््रचे प्रलन करू न्े. पौल परृिी ि्रप 

प्रि्रली आरि रतची जीिनिैली आरि रििेरतः आपि कसे रिच्रर करतो ््रच्र सांदभथि दते 

आहे. तमुही कधी डे्स ्निल्र आहे रकां ि्र बलूरप्रांटिरून क्रही ््रांधक्रम केले आहे क्र? 

तमुही असे केले असेल आरि जे ्नरिले ते तमुह्रल्र आिडले नसेल, आरि तमुही त््रच 

पॅटनथि च्र उप्ोग करून पनुह्र ते ्नरिण््रच्र प्र्तन केल्र तर क्र् होईल? तमुह्रल्र पनुह्र 

पूिवीप्रम्रिेच पररि्रम रदसून ्ेईल. महिून पौल महित आहे करी आपल््र मन्रचे नूतनीकरि 

करून आपल््रल्र ्दलले प्ररहजे; आपि ज््र पद्धतीने जगतो ती पद्धत ्दलण््रची गरज 

आहे. जग जे रिच्रर करते त््रपेषि्र िेगळ्र रिच्रर आपि कर्र्ल्र हि्र.
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ह्र िबद “पररिरतथित” ह्र तोच िबद आहे ज््र्द्दल आपि आत्त्रच ्ोललो होतो, “मॉफथि ” 

आरि त््रच्र अ थ्ि आहे ्दलने. आमह्रल्र मेट्रमॉफषोरससची गरज आहे! आपि दिे्रस्ररख्र 

रिच्रर कर्र्ल्र हि्र. आपि र्रज््रच््र रिच्रर्रांच्र रिच्रर केल्र प्ररहजे. रहि्रळ््रतील 

सरुिांट्रत अडकलेल््र, कुरूप, म्ररिे हेच नरि््रत आहे अि्र दृष्टीकोन्रतून रिच्रर 

करण््रऐिजी, आपि सांपूिथि निीन जीिन्रच््र म्रग्रथिने दिे्रिर रिश्व्रस ठेिल्र प्ररहजे. आरि 

तरच आपि आपल््र समस्््रांिर म्रत करू िकतो आरि प्रत्ेक परररस््तीत दिे्रची पररपूिथि 

आरि प्रसनन इच्छ्र क्र् आहे हे ज्रिून घेण््रस्रठी सजज होऊ िकतो. जर आपि ह्र ्दल 

स्िीक्ररल्र न्रही तर आपली जनुी म्रनरसकत्र सतत महित र्रहील, “न्रही, न्रही, मी ते करू 

िकत न्रही. न्रही, हे कसे िक् आहे हे मल्र रदसत न्रही.”

कुरूप सरुिांट इतक््र कृपेने आरि पररपूिथितेने उडू िकेल अस्र कोिी कधी रिच्रर 

केल्र असेल क्र? सरुिांट्रकडे ्घून आरि त््रल्र 2,000 मैल्रांच्र प्रि्रस कर्रि्र ल्रगेल ््रच्र 

रिच्रर करून, आपि फति आपले डोके हलिून महिू, “अिक्!” पि दिे्रच््र र्रज््रत सिथि 

गोष्टी िक् आहेत. म्रझ््रकडे ्घ्र. जेवह्र म्रझ्र टेरलरवहजन क्र थ्िकम सरुू होतो, तेवह्र 

त््रची सरुुि्रत मल्र आर थ्िक तज् महिून सा्ं ोधून होते. कधीकधी मल्र म्रझे सरुिांट्रचे रदिस 

आठित्रत आरि मी महितो, “हे आश्च थ्िक्ररक आहे!”

उड्ड्रि्र्द्दल ्ोलत्रन्र, डे्नड्र आरि मी एकद्र र्रज् कसे क्र थ्ि करते हे रिकू ल्रगलो, 

तेवह्र मी ठरिले करी मल्र रिम्रन हिे आहे. मी १९ िर्रांच्र असल््रप्रसून प्र्लट होतो आरि 

नेहमी भ्रड्््रने रिम्रने घेत असे, पि म्रझ््रकडे म्रझे स्ितःचे रिम्रन कधीच नवहते. अ््रथित 

तमुह्रल्र ह््रचे क्ररि म्रहीत आहे; म्रझ््रकडे ते रिकत घेण््रस्रठी स्रठी पैसे नवहते. महिून 

एके रदििी मी महटले करी ह्र िेडेपि्र आहे; दिे्रच््र र्रज््रस्रठी रिम्रन रिकत घेिे कठीि 

न्रही. म्रझ््रस्रठी जे िक् आहे असे मल्र ि्रटले त््रिरून मी दिे्रच््र र्रज््रल्र म््रथिरदत 

क्र करत होतो? महिून मी एक चेक रलरहल्र, मेमो रिभ्रग्रत रलरहले, “म्रझ््र रिम्रन्रस्रठी” 

(आरि त््र चेकिर इतर जे क्रही रलह्र्चे होते ते रलरहले). म्रकथि  11:24 नसु्ररत््रिर ह्रत 

ठेऊन रिश्व्रस्रने प्र्र थ्िन्र केली रक मल्र ते रिम्रन रमळ्रले आहे आरि तो चेक पोष्ट्रत ट्रकल्र.
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“महणून मी तुमहांला सांगतो, तुमही प्रार्वना करून िे काही मागाल ते आपल्ाला 

जमळालेच आहे असा जवश्वास धरा महणिे ते तुमहांला जमळेल.”

ह््र गोष्टील्र एक मरहन्र पि झ्रल्र नसेल अरि मी रन्रमत ि्ररीररक तप्रसिीस्रठी 

डॉकटरकडे गेलो होतो. मल्र आश्च थ्ि ि्रटले जेवह्र, क्रही सांदभथि नसत्रांन्र, डॉकटर महि्रले, 

“ज््रल्र रिम्रन खरदेी कर्र्चे आहे अि्र एख्रद््र व्तिरील्र तमुही ओळखत्र क्र?” मल्र ते 

रिरचत्र ि्रटले. “मी रिच्ररले ते कोित््र प्रक्ररचे रिम्रन आहे?” आरि त््रांनी जे स्रांरगतले 

ते ऐकून मी आशच थ्िचरकत झ्रलो आरि उतस्ररहत झ्रलो क्ररि मी प्र्र थ्िन्र करून जे रिम्रन 

मल्र हिे होते त््र रिर्ी रिश्व्रस ठेिल्र होत्र तेच ते रिम्रन होते. महिून मी त््रांन्र रिच्ररले 

करी ते रिम्रन मल्र कोित््र रठक्रिी प्रह्र्ल्र रमळू िकते आरि त््रांनी मल्र स्रांरगतले 

करी ते म्रझ््र घर्रच््र िेज्ररी असलेल््र क्रउांटी रिम्रनतळ्रिर उभे आहे. मी हे समज्रिून 

स्रांगतो. म्रझे घर क्रउांटी रिम्रनतळ्रच््र एक्र टोक्रल्र आहे. जरमनीिर उतरि्रऱ््र प्रत्ेक 

रिम्रन्रल्र ्ेट म्रझ््र घर्रिरून उड्ड्रि कर्रिे ल्रगते. मल्र रदिसभर रिम्रन्रांची ्े-ज्र 

प्रह्र्ल्र रमळत होती आरि ध्रिपट्ी म्रझ््र समोरच््र दरि्रज््रप्रसून फति एक मैल दूर 

होती, ््रच्र अ थ्ि आत्र म्रझ््रकडे फति रिम्रन अस्र्ल्र हिे होते!

महिून मी हे रिम्रन प्रहण््रस्रठी म्रझ््र्रो्र ज्रण््रस्रठी एक्र रमत्र्रल्र ्ोल्रिले 

ज््रने त््रच््र सांपूिथि आ्षु्भर उड्ड्रि केले होते आरि आमच््र सो्त फल्रइट इनस्ट्कटर 

दखेील होत्र. जरेंवह्र आमही रिम्रन प्ररहले, तरेंवह्र मल्र कळून चकुले करी हे म्रझे रिम्रन आहे; 

ते अगदी उत्तम रस््तीत होते! मल्र नेमकां  तेच हिां होतां. म्रझी फति एकच समस्््र होती, 

रिम्रन घेण््रस्रठी मल्र िर्रथिनिुरषे ज््र समस््ेच्र स्रमन्र कर्रि्र ल्रगल्र होत्र - म्रझ््रकडे 

त््रस्रठी पैसे नवहते. तमुच््र पढेु कधी अिी समस्््र आली आहे क्र? पि ््रिेळी मी 

घ्र्रून म्रगे हटि्रर नवहतो. हे म्रझे रिम्रन आहे हे मल्र म्रहीत होते; दिे पैसे कसे परुिि्रर 

हे मल्र अजून म्रहीत नवहते.

क्रही मरहन््रांपूिवी, ड्रेंड्र आरि मी आमच््र कां पनीस्रठी ऑरफसची ज्रग्र िोधत होतो. 

आमह्रल्र म्ररहत होते करी आमह्रल्र आमच्र व्िस्र् कुठे हि्र आहे, परांत ु त््र भ्रग्रत 
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रिकरीस्रठी कुठलीही ज्रग्र उपलबध नवहती; महिून आमही इतर क्रही भ्रग्रत ज्रग्र िोधू 

ल्रगलो. आमह्रल्र दोन इम्ररती स्रपडल््र ज््र आमही जिळजिळ रिकत घेतल््र होत््र, 

परांत ुत््रपैकरी एकही रिकत घेण््र्द्दल आमह्रल्र आतम््रमध्े ि्रांती ि्रटत नवहती. आमह्रल्र 

ज््र भ्रग्रत ऑरफस हिे होते त््र भ्रग्रत एख्रदी इम्ररत उपलबध असेल अि्र आिेने आमही 

पनुह्र पनुह्र त््र भ्रग्रत ज्रत र्ररहलो. आमही ््र रनिथि््र्द्दल प्र्र थ्िन्र करत असत्रन्र, एके 

रदििी म्रझ््र िरडल्रांनी मल्र फोन केल्र आरि ते महि्रले, “मल्र म्ररहत आहे, तू महििील 

रक हे दिे्रकडून आहे, पि तझुी आई आरि मी ह््र ्द्दल ्ोललो आहोत आरि आमह्रल्र 

आमच््र म्रलकरीची इम्ररत तमुच््र ऑरफस स्रठी द््र्ची आहे.” त््रांच््र म्रलकरीची इम्ररत 

ज््र रठक्रिी होती अगदी त््रच भ्रग्रत मल्र ज्रग्र रमळ्रिी अिी म्रझी इच्छ्र होती. महिून 

त््रांनी ती इम्ररत दणे््र्द्दल मल्र स्रांरगतले तरेंवह्र मल्र धकक्रच ्सल्र!

नकुतेच जे झ्रले ते समजून घेण््रस्रठी तमुह्रल्र हे म्ररहत असिे आिश्क आहे करी 

म्रझे िडील त््रिेळी रिश्व्रसि्रर ेनवहते. तमुही कधीही त््रांच््रसमोर दिे्रच्र उललेख केल्र 

तर त््रांन्र ते आिडत नवहते आरि ते दिे्रच््र ््र्तीत रनांदक होते. खरां तर, ते इतक््र 

ज्रस्त प्रम्रि्रत रनांदक होते करी मी त््रच््रिी 

दिे्र्द्दल ्ोलूच िकत नवहतो. मी अिी प्र्र थ्िन्र 

करू ल्रगलो करी त््रांन्र ररिस्त्रच्र प्रच्रर 

करण््रस्रठी दिे्रने त््रच््र कडे कुि्रल्र तरी 

प्रठि्रिे. मी त््रांच््र प ा्ंत पोहोचू िकत न्रही हे 

मल्र म्रहीत होते; मल्र हे दखेील म्ररहत होते रक 

ते म्रझे ऐकि्रर न्रहीत. पि क्रही िर्रांनांतर 

ि््रच््र ८० व््र िरवी म्रझ््र िरडल्रांचे त्ररि 

झ्रले. आश्च््रथिची गोष्ट महिजे आमचे टीवही प्रस्ररि 

प्रहून आरि दिे करत असलेल््र सिथि आश्च थ्िक्ररक गोष्टी प्रहून त््रांचे त्ररि झ्रले. आपल््र 

आ्षु््रतील िेिटची स्रडेतीन िरषे ते पूिथिपिे ्दललेली व्तिरी होते आरि दर आठिडी चचथि 

मध्े ज्रत असत.

मताझे जीिन, जे केिळ 
जगण्ताची भतािनता आभण 
भीतीने मयगावदत होते, आतता 
देिताच्ता िताज्यताने बदलले होते. 
त्ताच्ता कतायद्तांचता ितापि करून, 
मी अमयगाद शक्यततांचे जीिन 
शोधण्तात सक्षम झतालो.
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एके रदििी चचथि नकुतेच सांपले होते, मी ््रहेर हॉलिेमध्े गेलो. मी म्रझ््र िरडल्रांन्र 

म्रझ््र चचथिचे एक सदस्् ज््रांन्र ते अनेक िर्रांप्रसून ओळखत होते त््रांच््र सो्त ् ोलत्रांन्र 

प्ररहले. मी त््रांच््र रदिेने ज्रत असत्रन्र, मी ््र म्रिस्रल्र म्रझ््र िरडल्रांन्र हे रिच्ररत्रन्र 

ऐकले रक त््रांनी चचथिमध्े ््र्ल्र क्र सरुुि्रत केली . म्रझ््र िरडल्रांनी उत्तर रदले करी त््रांनी 

्ऱ््रच गोष्टी प्ररहल््र आहेत ज््रांचे ते स्पष्टीकरि दऊे िकत न्रहीत. दिे्रची स्ततुी असो! 

हे असच वह्र्ल्र प्ररहजे असते.

पि म्रझ््र िरडल्रांचे त्ररि होण््र आधी आमह्रल्र त््र इम्ररतीरिर्ी त््रांनी केलेल््र 

फोन कॉल रिर्ी ्ोलिे गरजेचे आहे. डे्नड्र आरि मल्र फ्रर आश्च थ्ि ि्रटले होते करी त््रांनी 

आमह्रल्र ती इम्ररत रदली. आमह्रल्र म्ररहत होते करी ते दिे्रचे क्र थ्ि आहे, अगदी रनरश्चतपिे; 

आरि जेवह्र त््रांनी फोन केल्र तेवह्र आमही िरडल्रांन्र महिू िकलो असतो, “हो्, डॅड, तमुचे 

महििे ्रो्र आहे; हे दिे्रचेच क्र थ्ि आहे!”

इम्ररतील्र व््रिस्रर्क रूप दणे््रस्रठी आरि आमच््र क्र््रथिल्ीन गरज्रांस्रठी 

उप्तुि होण््र स्रठी त््र मध्े ्रचे क्रही क्रम कर्रिे ल्रगले. म्रझ््र िरडल्रांनी मल्र इम्ररत 

रदली तेवह्र रडसरें्र मरहन्र होत्र आरि मी त््र इम्ररतीचे रीमॉडलचे क्रम सरुू करण््रस्रठी 

िसांत ऋतूप ा्ंत ि्रट प्रहि्रर होतो. रहि्रळ््रत इम्ररत कोिीही ि्रपरत नसल््रमळेु ्ांद 

होती आरि म्रझ््र िरडल्रांनी स्रांरगतले करी त््रांनी इम्ररती मध्े प्रिी ्ांद केले आहे. मी 

रिम्रन प्रहण््र स्रठी ज्रण््र आधी रहि्रळ््रच््र मरहन््रांत एक आठिड्र प ा्ंत अि्रच क्रही 

गोष्टी घडत र्ररहल््र. म्रझ््र भ्रि्रने फोन करून मल्र स्रांरगतले करी मी लगेच त््र इम्ररतीत 

गेले प्ररहजे, क्ररि त््र इम्ररती मधून प्रिी ि्रहून रस्त््रिर आले होते. हि्रम्रन गरम झ्रले 

होते आरि खर ेतर म्रझ््र िरडल्रांची चूक झ्रली होती; त््रांनी रहि्रळ््रत प्रिी ्ांद केले 

नवहते. मी इम्ररतीकडे ज्रण््र स्रठी रनघ्रलो आरि िरच््र मजल््रिरील स्न्रनगहृ्रतील 

नळ क्रही रदिस्रांप्रसून रकां ि्र आठिड्््रां प्रसून च्रलू होते. ख्रलच््र मजल््रिरील ड््र्िॉल 

रभांतीप्रसून िेगळी झ्रली होती.

मल्र म्ररहती आहे करी ही एक ि्रईट क््र आहे, परांत ुतमुह्रल्र आरि म्रझ््र भ्रि्रल्र 

जे म्ररहत नवहते ते हे करी मी आधीच सांपूिथि इम्ररतीतील सिथि ड््र्िॉल क्रढून ट्रकण््रच्र 



228

तुमची आर्थिक क्रांतत: आधीनते सामर्थ

कर्रर केल्र होत्र, सिथि  ् ्रह् स्रइरडांग क्रढल््र ज्रतील, आरि इम्ररतीचे सांपूिथि पनुरथिचन्र दोन 

आठिड्््रांत सरुू होईल. त््रमळेु ््र प्रण््रमळेु होि्रर ेनकुस्रन ही खर ेतर समस्््र नवहती 

क्ररि जे क्रही नकुस्रन झ्रले ते तसेही क्रढूनच ट्रक्र्चे होते. पि हे लषि्रत ठेि्र - म्रझ््र 

रिम्र कां पनीने मल्र झ्रलेल््र नकुस्रन भरप्रई स्रठी एक चेक रदल्र, त््र मधील रककम म्रझे 

रिम्रन खरदेी करण््रस्रठी परुसेे पैसे होते!

मी आत्रच जे प्ररहले ते खर ेहोते क्र? मल्र नकुतेच म्रझे रिम्रन आरि म्रझ््र ऑरफसची 

इम्ररत रमळ्रली होती, सिथि क्रही कज्रथिरिि्र् आरि स्रम्रन् पिे ह््र सि्रांस्रठी मल्र रकती 

मेहनत आरि ध्रिपळ कर्रिी ल्रगली असती? हो्, ते सिथि म्रझ््रकडे होते! आत्र जेवह्र 

मी त््र रिम्रन्रतून उड्ड्रि करतो, आरि मी िेतजरमनीिरून ज्रत असतो, तेवह्र मल्र 

आठिि होते करी ते रिम्रन उडििे हे दिे्रच््र र्रज््रस्ररखे आहे. त््रचे क्र थ्ि आरि क्र्द े

आपल््रल्र जगण््रच््र िेगळ््र पररम्रि्रत जीिन जगण््रची परि्रनगी दते्रत. सरुिांट आरि 

फुलप्रखर्रांप्रम्रिे, त््र सरुिांट्रचे प्र् कधीही मेरकसकोप ा्ंत पोहोचिण््रइतपत िेग्रने ध्रिू 

िकले नसते. 

ह््र पसु्तक्रच््र अांरतम भ्रग्रत असत्रांन्र, मल्र तमुह्रल्र एक ि्रस्त्रिचन द््र्चे आहे. 

मल्र ख्रत्री आहे करी हे ि्रस्त्रिचन तमुही आ्षु्भर ऐकले असेल. पि मल्र ि्रटतां आत्र 

त््रच्र तमुच््रस्रठी पूिथिपिे निीन अ थ्ि असेल.

अहो कष्ी व भाराकांत िनहो, तुमही सव्व माझ्ाकडे ्ा महणिे मी तुमहांला 

जवसावा दईेन. मी िो मनाचा सौम् व लीन आहे त्ा माझे िू आपणांवर घ्ा व 

माझ्ापासून जशका महणिे ‘तुमच्ा जिवांना जवसावा जमळेल.’कारण माझे िू सो्ीचे 

व माझे ओझे हलके आहे.”
— मत्त् 11:28

्ेिू आपले जू, िेदन्रद्र्क पररश्म आरि परृिी ि्रप प्रि्रलीच्र घ्रम, आमच््र प्रसून 

घेण््रस्रठी आल्र होत्र. आत्र आपल््रल्र त््रचे जू (ते पूिथि झ्रले आहे) घ््र्चे आहे आरि 

आपल््र आतम््रस्रठी रिश््रांती (स्रति्र रदिस, खर्र िब््र्) प्र्रप् कर्र्ची आहे.
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तमुही तमुच््र स्ितःच््र जीिन्रत आश्च थ्िक्ररक गोष्टी अनभुिू िकत्र क्ररि तमुही 

फति पोटीफरने जे केले तेच करत्र, र्रज््रच््र जीिनपद्धतीतून च्रलत्र. दिे्रच््र र्रज््रच््र 

रन्म्रांचे अनकुरि करण््रच्र रनिथि् आजच घ््र आरि अरधनतेच््र स्रमर््रथिच्र आनांद 

घेण््रस सरुुि्रत कर्र. आजच तमुची आर थ्िक क्रांती सरुू कर्र, जनुी जीिनिैली, जनेु 

अरधपत्, द्रररद््् , आज्ररपि आरि रनर्रिेची परृिी ि्रप प्रि्रली दूर कर्र. तमुचे जनेु 

सरुिांट्रची जीिन पद्धती सोडून द््र आरि ् ेिूने तमुह्रल्र प्रिेि रदलेल््र र्रज््रच््र क्र्द््रांच्र 

ि्रपर करून उड्ड्रि कर्र्ल्र सरुुि्रत कर्र. तमुही त््र र्रज््रचे न्रगररक आह्रत.

तमुह्रल्र क्र्दिेीर अरधक्रर आहेत!





जर तमुह्रल्र हे पसु्तक मनोरांजक ि्रटले असेल आरि तमुही दिे्रच््र र्रज््रचे रिद््र्वी 

्नण््रच्र रनध्रथिर केल्र असेल, तर म्रझी इच्छ्र आहे रक तमुही  GaryKeesee.com िर 

अिश् ज्रिे. ते्े तमुह्रल्र अरधक म्ररहती प्र्रप् करण््रस्रठी ल्र्ब्री रमळेल, त््र मधील 

पसु्तकरें  तमुह्रल्र सह्र्क ठरतील आरि त््रद््रर े तमुह्रल्र दिे्रच््र र्रज््रमध्े म्रगथिदिथिन 

रमळेल. मी तमुह्रल्र टीम ररवहोल्ूिन प्रटथिनर ्नण््रस्रठी प्रोतस्ररहत करू इरच्छतो ््र 

रठक्रिी  तमुह्रल्र रििेर क्र थ्िकम आरि कोरचांग सत्र्रांमध्े प्रिेि रमळेल.

आर थ्िक षेित्र्रत रिज् रमळिण््रस्रठी आध््ररतमक ज््रन आरि परृिीिरील, नैसरगथिक 

ज््रन दोनही आिश्क आहे. म्रझ््र कां पनी फॉरिडथि फ्र्न्ररनिअल ग्रपुने तमुच््रस्रठी त््रर 

केलेली कजथिमतुि ्ोजन्र, कजथिमतुि होण््ररिर्ी म्ररहतीस्रठी 1-800-815-0818 िर कॉल 

कर्र.

तमुच््र कष्ट्रने कम्रिलेल््र सेि्ररनितृ्तीच््र पैि्रचे सांरषिि करिे रततकेच महत्ि्रचे 

आहे जेिढे ते कसे कमि्र्चे हे ज्रिून घेिे, रििेरत: आर थ्िक सांकट्रच््र ््र क्रळ्रत. म्रझी 

कां पनी लोक्रांन्र सरुरषितपिे गुांतििूक करण््रत मदत करण््रिर लषि करें रद्त करते. आमच््र 

ग्र्रहक्रांस्रठी 100 दिलषि डॉलसथिपेषि्र ज्रस्त पैसे गुांतिलेले असत्रन्र, आमच््र दिे्रत गेल््र 

15 िर्रांच््र आर थ्िक अर्रजकतेमध्े एक्रही ग्र्रहक्रच्र एक पैस्र दखेील गम्रिल्र न्रही. 

महिून पनुह्र स्रांगतो, कॉल रिन्रमूल् आहे आरि सलल्र रिन्रमूल् आहे. म्ररहतीस्रठी 

1-800-815-0818 िर कॉल कर्र.

ड्रेंड्र आरि मी व्तिरी आरि कुटुां््रांन्र जीिन्रत रजांकण््रस्रठी मदत करण््रस्रठी 

िचन्द्ध आहोत. महिूनच ड्रेंड्र रतचे स्ितःचे टेरलरवहजन प्रस्ररि त््रर करते, जे ड्रेंड्र 

ह््र न्रि्रने प्रस्रररत होते. कौटुांर्क जीिन आरि सिथि ि्ोगट्रतील मरहल्रांन्र प्रोतस्रहन 

दणे््रस्रठी ह्र एक क्र थ्िकम आहे. अरधक म्ररहतीस्रठी कृप््र Drenda.com िर ज्र.

िेिटी, डे्नड्र आरि म्रझी इच्छ्र आहे करी तमुही जगभर्रतील चचथि आरि प्रळक ््रांन्र 

प्ररठां््र द््रि्र. आमच्र H-3 आउटरीच प्रकलप लोक्रांन्र जीिन्रत व््रिह्रररक ््र्तीत मदत 

करण््रस्रठी आमच््र हृद््रतनु रनघ्रलेल्र प्रकलप आहे. H-3 दरिरवी जगभर्रतील हज्ररो 

प्रळक्रांन्र रिषिि स्ररहत् परुिते. आमही भकेुल््रांन्र अनन परुरिण््र द््रर ेत््रांची मदत करतो, 



ज््र सांस्््र अनेक दिे्रांमध्े लैंरगक तस्करी ््रां्ििे, अन्र््रश्म्रांन्र मदत करिे, अनेक 

दिे्रांतील प्रळक्रांन्र आर थ्िक मदत करिे आरि ओह्र्ोमध्े मरहल्रांस्रठी आश््स्््रन 

उपलबध करून दिेे  हे क्र थ्ि करत्रत त््रांन्र आमही मदत करतो. परृिीिरील लोक्रांन्र दिे्रच््र 

र्रज््र्द्दल रिकण््रस मदत करिे आरि आपल््र सि्रांन्र स्ि्रतांत्् आरि सम्रध्रन रमळ्रिे 

अिी जी दिे्रची इच्छ्र आहे त््र ्द्दल ज्रिून घेण््रस मदत करिे हे आमचे ध्े् आहे.

मल्र आमची अद्तु क््र तमुच््रसो्त िेअर करण््रची परि्रनगी रदल््र्द्दल 

तमुचे खूप खूप आभ्रर. आत्र, ््रहेर पड्र आरि दिे्रच््र र्रज््रसह तमुची स्ितःची एक 

आश्च थ्िक्ररक क््र ्नि्र.



मताभलकेतील इति पुस्के:

अधीनतेचे स्रमर थ्ि

पॉिर ऑफ रसे्ट

पॉिर ऑफ जेनेरॉरसटी

पॉिर ऑफ स्टॅ्टेजी

पॉिर ऑफ प्रोरवहजन
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