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अरोन झेव कुशनर
या या मृती ी यथ
१९६३-१९७७

आिण डेि हड हणाला : जो पयत माझा मुलगा िजवंत होता,
तोवर मी सारे उपासतापास केले, शोक केला.

मला असे वाटत होते क ,
न जाणो, परमे रा या कृपेचा वषाव मा यावर होईल

आिण माझा मुलगा िजवंत होईल.
पण ददुवाने माझा मुलगा िजवंत झाला नाही.

मग मी ह ेउपासतपास का क ?
मी याला परत आणू शकेन का?

मी या याकडे जाईन,
पण तो…आता तो काही मा याकडे येणार नाही.

(II Samuel 12:19-23)



अनु म णका

२० ा वषातील आवृ ीची तावना

ा ता वक
मी ह ेपु तक का िलिहले?

एक
चांग या माणसांनाच ास सहन का करावा लागतो?

दोन
‘ईयोब’ नावा या माणसाची गो

तीन
काहीवेळा काहीच कारण नसते.

चार
चांगली माणसेही याला अपवाद ठ  नयेत.

पाच
तु ही माणुसक  दशवावी, यासाठी देव तु हाला नेहमीच संधी देत असतो.

सहा
जे वतःला दखुवणे थांबवतात, यांना देव मदत करतो

सात
देव येक गो  क  शकत नाही, पण तो काही मह वा या गो ी िनि त क  शकतो

आठ
मग धमाचा उपयोग काय?

ऋणिनदश



२० ा वषातील आवृ ीची
तावना

मा या मुलाला मी एक वचन दले होते आिण ते पाळ यासाठी खरे तर मी वीस वषापूव  तुतचे पु तक िलिहले.
आयु या या अखेरीस या या मनाला एक ख ख लागून रािहली होती आिण ती हणजे, आयु य अ पकालीन अस यामुळे
अवतीभोवतीचे लोक आप याला सहज िवस न जातील. या या मनातील ती वेदना पा न मी याला असे वचन दले क ,
याची जीवन कहाणी मी सवाना सांग याचा य  करीन! तेच कर याचा माझा अ पसा य  आह.े

अरोन या वा ाचे आयु य फारसे काही िश लक न हते. याची शारी रक ि थतीही सुधार यापलीकडे होती. ह ेसारे
कळ यानंतर, ा अ यायी आिण दःुखांनी भरले या जगात, या िनयं याची भूिमका काय असेल, ह ेमी समजून घे याचा य
केला. तु हाला सांगतो, ते नीटसे काळजीपूवक समजून घेत यामुळेच, माझा परमे रावरचा िव ास अिधकािधक ि थर होऊ
लागला. मु य हणजे, ह ेसारे मी मा या धा मक वचनांम ये आिण मानवी मृ यूनंतर या अंितम सं कार संगी लोकांना प
क न सांिगतले. अथात याचा इतरांनाही फायदा झाला. मला असे वाटले क , मला जे काही समजले आह,े ते जर मी िल न
काढले, तर याचा सग यानाच मो ा माणावर फायदा होईल.

तुतचे पु तक १९८१म ये आ ही कािशत केले. एका य दी धमगु ने िलिहलेले आिण एका लहानशा काशन
सं थेने िस  केलेल ेअसे ह ेएक ानािवषयीचे दीडशे पानी पु तक होते. सग यांना आ यच कत करणारी गो  हणजे
या पु तकाने जगभर खपाचा िव म केला. या पु तकाचे शीषकच, ा जगाची अ यायी वृ ी दशवते. ह ेसगळे य  घडले
आह,े यावर आज वीस वष झाली तरी माझा िव ास बसत नाही. मी बोलताना नेहमी सांगतो, तेच आ ाही सांगतो. ह ेसगळे
ि ती धमगु ंमुळे श य झाले. ि ती धमगु  आिण इतर पुरोिहतवगाने याब ल वचने दली. णालयांम ये आिण
माणसां या अंितम या ांम ये ते लोकांना दले गेले. कळतनकळत पु तकाचा खप वाढला. ारंभी जे दकुानदार तुतचे
पु तक आप या दकुानात ठेवायला फारसे उ सुक न हते, ते आता आवजून ते पु तक ठेवू लागले. पु तके हातोहात खपू लागली.

तुतचे पु तक िस  झा यानंतर थो ाच दवसांत यू टनम ये यां या रेिडओवरील एका काय मात मी
सहभागी झालो होतो. मला वाटत होते क , यां या ो यां या िवचारांपे ा, (धा मक) िव ासापे ा वेगळा िवचार करणा या
आिण िव ास बाळगणा या मा यासार या माणसाला का िनमंि त केले गेले असेल? पण नंतर दरू वनीव न लोकांनी
सांिगतले क , ‘र बाय, परमे राचे आम यावर ेम आह,े तो आ हाला िश ा करीत नाही. याचे आम याकडे ल  आह,े याची
तु ही आ हाला आठवण क न दलीत, याब ल ध यवाद!’ दसु या एकाने सांिगतले क , ‘र बाय, मी बाि मा देणारा
धमगु  आिण उपदेशक आह.े ह े पु तक िलिह याब ल तुमचे शतशः आभार! माझे बोलणे ऐकायला नाखूष असणारी आिण
नाराजीने येणारी जी माणसे मा यासमोर येतात, यांना मी तुमचे पु तक देईन. यां या मनाची जे हा तयारी होईल, ते हा
ती माणसे तुमचे पु तक वाचतील.’

मॅसे युसेट् स इथ या रोमन कॅथॉिलक पंथा या एका चचकडून आलेले एक प , मला आजवर आले या हजारो
प ांम ये खूप वेगळे वाटले. यांनी िलिहले क , ‘तुमची सारीच धा मक अवतरणे आ हाला पटली, आवडली नसली, तरी
यातून िथत माणसाचे दःुख िनि तपणे हलके होते. दर आठव ाला आ ही, तुम या पु तका या कमान पाच ती तरी
वाटतो.’ प ाचा शेवट यांनी असा केला होता : ‘ या माणसां या वेदना-दःुखे हलक  झाली क  यांचे िवचार आ ही बदलू!’

मा या पु तकात या दोन ओळी मा याकडे ब याच वेळा िल न पाठव या जातात. यातली एक माझी वतःचीच खूप
आवडती आह.े ती ओळ मी िलिहलेली नाही, तर १९ ा शतकात या रीमानो ह इथ या Menachem Mendel या य दी
र बायचे वचन मी उ धृत केलेले आह.े ते वचन असे आह ेक , ‘माणसे हीच परमे राची भाषा आह.े’ हणजे दःुखाितरेकाने
देवाचे नाव घेत घेत आपण शोक करतो, ते हा देव आप याकडे माणसांना पाठवतो. डॉ टर आिण नसस आप याला बरे
कर यासाठी अथकपणे काम करीत असतात. िम  आप याजवळ येऊन बसतात. काहीही न बोलता, ते आपले हात हातात
घेतात. ते आप याला कोणतेही वचन ऐकवत नाहीत कंवा इतरांचे दःुख आप या दःुखापे ा कसे आिण कती खोल आह,े हे
सांगत नाहीत. मु य हणजे, आप याला जरी नीटसे कळलेले नसले तरी – आपण एकटे पडलेलो नाही, आपली काळजी घेतली
जावी, इतक  आपली िनि त लायक  आह े– अशी खा ी वाट याची या णी आप याला आव यकता असते.

१९९५ या जून मिह यात ओ लाहोमा शहरात या सरकारी इमारतीवर बॉ ब ह ला झा यानंतर सहा आठव ांनी
मला ितथे एक कायशाळा घे यासाठी िनमंि त केले गेले. ही कायशाळा या ह यातील जखमी व यांचे कुटंुबीय तसेच



यां या समुपदेशनाचे काम करणारे चचमधील फादर, मानसशा  आिण सामािजक कायकत यां यासाठी होती. तेथील
ग हनर या हवेलीत येऊन रािहले या कुटंुबीयांशी मी बोलावे, असे मला सांग यात आले. तु हाला कदािचत आठवत असेल
क , अितरे यां या या ह यात जखमी झालेले लोक ह ेसमाजातील िविवध थरातील होते. त ण आिण वृ , ीमंत आिण
गरीब, अ कन आिण अमे रकन, लॅ टन अमे रकन आिण गोरे, हॉवडमधील काय ाचे पदवीधर आिण सरकारी मदतीवर
जगणारे लोक असे अनेक कारचे लोक ितथे होते. यांना भेट यावर येकाला मी िवचारले क , ‘गेले सहा आठवडे तु ही कसे
रा  शकलात? तु हाला ा संकटातून सावर यासाठी उपयोगी पडलेली सवात मह वाची गो  कोणती?’ आ याची गो
अशी आह ेक , सग यांनी मला एकच उ र दले : आपला समाज, अचानक मदतीला धावून आलेले लोक, शेजारीपाजारी,
चचमधले लोक, आ हाला जवळ घेऊन आमची िवचारपूस करणरे आिण आमचे सां वन करणारे असं य अनोळखी लोक
यां यामुळे आ ही सावरलो. एक ल ात या क , संकटात सापडले या माणसाला, इतर कोण याही प ीकरणापे ा कंवा
वचनापे ा सां वनाची सवािधक गरज असते. िनयतीने एक ाला गाठून केले या या आघातातून सावर यासाठी, या

ला ह ेपटवून दे याची वा सांग याची गरज असते क , तो/ती एक चांगलीच  आह ेआिण जे काही झाले ते या या/
ित या बाबतीत होणे यो य न हते.

िव कॉि सन िव ापीठात दःुख-वेदनांची भाव प रणामकारकता अ यास कर यासाठी थापन केले या एका क ाने
काही योग केले होत.े सुदैवाने ते मा या वाचनात आले. बफा या पा यात उघडा पाय कती वेळ ठेवता येतो, याचा अ यास
यांनी काही वयंसेवकाबाबत केले या योगात केला. या अ यासात यांना असे आढळले क , हा योग करताना या खोलीत
आणखी कोणी  असली, तर या थंड पा यात दु पट वेळ  पाय ठेवून बसते. आप यािवषयी काळजी असणारी

 जवळ अस यास ती  दु पट दःुख सहन क  शकते. आपण दःुखात असताना आप याकडे माणूस पाठवून परमे र
हचे तर साधत असतो.

पु तका या शेवट या करणातील एक प र छेद काही लोकांना खूप आवडला. मी यात िलिहले होते क , ‘अरोन या
मृ यूमुळे मी अिधकािधक संवेदनशील  झालो. आता एक धमगु  हणून माझा खूप भाव पडतो. इतकेच न ह ेतर एक
समुपदेशक हणून अिधक सहानुभूतीने मी समोर या ला समजून घेऊ शकतो. माझा मुलगा मला जर परत िमळणार
असेल, तर ह ेसारे मी एका णात सोडून देईन.’

इतर दःुखी आईबाप व ीपु ष यांना, यां यावर ओढवले या अ यंत क ठण संगात अिधक मानिसक ताकद,
आयु याकडे पाह याची एक वेगळी दृ ी िमळाली. सवात मह वाचे हणजे, क णेचा पश यां या जीवनाला झाला, यांनी
मला सांिगतले क  यां याही मनात अशाच भावना आहते, पण अथात आप याला िनवडीचे वातं य नाही. आपण फ
येणा या संगाशी जुळवून घेऊ शकतो. आप यापैक  येकजण दःुख, शोक, ददुव यां या बाबतीत एवढेच क  शकतो. या
सग याचे आपण प ीकरण देत बसत नाही. आपण वतःला असे समजावत नाही क , शेवटी आप याला ह ेिमळणे यो यच
होते. आपण याचा वीकारही करत नाही. फ  यातून पार पड याचा य  करतो. आपण यातला कठोरपणा समजून घेतो
आिण िनधाराने य  क न टकून रहात कसे तरी जगत राहतो.

आता या दःुखी पालकांना मी ह ेसांगू इि छतो क , अकाली ह ेजग सोडून गेले या तुम या मुलाची पु तके, खेळणी,
इतर व तू तु हाला िमळा या. तसेच तुम या मुलाला जेवढे आयु य जगायला िमळाले नाही, ते तु हाला िमळाले आह.े ती वष
हणजे या बाळाकडून तु हाला िमळालेला वारसा आह.े याचा तु ही चांग या प तीने वापर करा. आयु याचा आनंद घेताना
तुमचे ेमाचे माणूस तुम याबरोबर नाही हणून अपराधी भावना मनात ठेवू नका. तु ही तुमचे आयु य आनंदाने तीत करा
आिण पुढे िनघून गेलेले तुमचे ेमाचे माणूस तुम याबरोबर आह,े अशी भावना मनात ठेवा.

वीस वषापूव  मी िलिहले या एका छोटेखानी पु तकाने माझे आयु य बदललेच, पण याचबरोबर मह वाची गो
हणजे इतरही लाखो लोकांची आयु ये बदलली. या पु तकामुळे धमावर ा असणा या या वतः या कंवा
इतरां या ददुवाब ल िवचार कर या या प तीतही काहीसा बदल घडून आला.

मी जर हचे पु तक आज पु हा िलहायला घेतले, तर असेच िलहीन का? अथात इतर वाचकानी मला सांिगतले या
गो ची, सूचनांची मी यात भर घालीन. गे या वीस वषात आले या अनुभवांतून मी ह ेिशकलो आह ेक , मा या बोल याने
लोकां या जखमा ब या होतात आिण तुटलेली दये सांधली जातात. माझे बोलणे त व ाना या कंवा धमशा ा या दृ ीने
यो य आह ेक  नाही, ह ेमला ठामपणे सांगता येणार नाही. तरीही माझा असा िव ास आह ेक , मी जे सांगतो ते बरोबर
असावे. एक गो  मला मािहती आह ेक  मा या बोल याने लोकां या मनाला शांतता लाभते आिण ते परमे राकडे वळतात. हे
स य मा या दृ ीने पुरेसे आह.े

चांग या लोकां या बाबतीत वाईट गो ी का घडतात? ह ेमाझे पु तक वाचले आह,े असे सांगणारे बरेच लोक मला
भेटतात. मी यांना न पणे सांगतो क , तुत पु तकाचे नाव जे हा चांग या लोकां या बाबतीत वाईट गो ी घडतात असे
आह.े या ‘का घडतात’ असे हटलेले नसून, ‘जे हा घडतात’ असे हटले आह.े वाईट गो ी का घडतात, हा  मह वाचा
नसून, जे हा वाईट गो ी घडतील, ते हा यां याशी जुळवून घे यासाठी आव यक साम ी कोठून येईल, हा खरा  आह.े

121st Psalm या पु तका या लेखकाने िलिहले आह े क , ‘मा यासाठी मदत कोठून येईल, ह े कळ यासाठी मी



टेकडीकडे पाहतो.’ तो असे िवचारत नाही क , ‘मला झालेला हा ाणघातक ुमर कोठून आला?’ कंवा ‘हा भयंकर अपघात
कोठून आला?’ तो वतःचे दःुख प  कर याचा कंवा समजून घे याचा य  करीत नाही, तर मदत िमळव याचा माग
शोधतो. मा या मते याला िमळणारे उ र ह े आप यासाठीसु ा लागू आह े : ‘ वग आिण पृ वीचा िनमाता असले या
परमे राकडून मला मदत िमळेल.’

हेरॉ ड एस कुशनर
Natick, मॅसे युसेट् स

एि ल २००१



जे हा चांग या लोकां या
बाबतीत वाईट गो ी घडतात



ा ता वक

मी हे पु तक का ल हले

परमे र, ान, िव ाचे अंितम त व, तसेच गूढ गुजगो ी आिण या यांचा त व चुर उहापोह कंवा अमूत गो चे
दशन, असे काहीही तु हाला तुत या पु तकात आढळणार नाही. इतकेच न ह े तर, श दचातुय-वा चातुय यांचा
बु ीपुर सर िविनयोग करीत श दांचे मोठे एक जाळे िवणावे, असेही मला काही करायचे नाही. जीवनातील सा या
सम यांवरची उ रे मा याकडेच आहते, असा दावाही मी तुत या पु तकात कुठेही केलेला नाही.

ई रावर तसेच चांगुलपणावर माझा िव ास असून या िनयं यावर ा ठेव यासाठी इतरांना आप या परीने मदत
करावी, यासाठी मी आजवरचे माझे सारे आयु य खच  घातले. अशा आयु याचे ह े एक ांजळ आ मकथन आह.े मा या
आजवर या जीवनात खूप काही दःुखद घटना घड या. या िनिम ाने परमे र, याचे व प आिण याची काय कर याची
प त, यािवषयी या काही परंपरागत क पना आिण िवचार आपण िशकलो, या सवाचा पुन वचार कर याचा एक ांजल
य  मी यात केला आह.े

अरोन, माझा मुलगा. तो तीन वषाचा असतानाच आ हाला एक मुलगी झाली. ए रयल ितचे नाव. अरोन हा ती तम
बु ी असलेला आनंदी मुलगा होता. अगदी दसु या वष च तो डायनासोर या बारा न अिधक जाती सहज ओळखत असे.
इतकेच न ह ेतर, डायनासोरचे अि त व काळा या ओघात कसे नािहसे झाले, ह ेतो भेटणा या येकाला पटवून ायचा.
याचे ते बोल ऐकताना खूप मजा यायची.

अरोन आठ मिह यांचा झाला. पण यानंतर मा  याचे वजन वाढत नस याचे आम या ल ात आले. एका वषाचा
झा यानंतर या या डो यावरचे केस गळू लागले. यामुळे मी आिण माझी बायको, दोघेही िवल ण काळजीत पडलो.
मोठमो ा नावाजले या डॉ टरांना आ ही याला दाखवले. यांनी याला तपासले आिण या या शारी रक ि थतीसंबंधी
आपली काही िनरी णे न दवली. एकूणच, याचा आजार ब तेक डॉ टरांना मोठा आिण गुंतागुंतीचा वाटत होता. तो वयाने
मोठा झाला तरी याची शारी रकदृ ा फारशी वाढ होणार नाही, या बाबतीत ब तेकांचे एकमत होते. पण तेवढे सोडले तर
अरोन सवसाधारण आयु य जगेल, असे डॉ टरांचे हणणे होते.

आम या मुली या, हणजे ए रअलचा ज म हो याआधीच काही दवस अगोदर आ ही यूयॉक सोडून बॉ टन या
एका उपनगरात रहायला गेलो. तेथे गे यावर मी थािनक धा मक सभेचा र बाय हणून काम क  लागलो. सुदैवाने या
भागात लहान मुलांचा एक चांगला डॉ टर होता. मुलां या वाढीवर, िवशेषतः यांना होणा या आजारांवर तो संशोधन करीत
होता. आ ही याला अरोनची त येत दाखवली. डॉ टरांनी याला काळजीपूवक तपासले.

मला चांगले आठवते आह ेक  आम या मुलीचा, हणजे ए रअलचा जे हा ज म झाला, याच दवशी मला या
डॉ टरांनी आप या दवाखा यात भेटायला बोलावले होते. यावेळी डॉ टर बोलता बोलता मला हणाले क , अरोनला
ोजे रया झाला आह.े ोजे रया हणजे जलद वय कर होणे. डॉ टरांनी पुढे हहेी सांिगतले क , अरोनची उंची तीन फुटापे ा
अिधक वाढणार नाही. या या शरीरावर अिजबात केस असणार नाहीत. याची उंची खूप कमी असेल आिण एखा ा जजर
हाता या माणे याची अव था होईल. कशोराव थे या पुढे तो फार काळ जगणार नाही.

ते सारे काही ऐक यावर मी कमालीचा सु  झालो. तसे पािहले तर मी एक अननुभवी र बाय होतो. इत या मो ा
दःुख-वेदनेचा मला तोवर कधी य  अनुभव आलेला न हता. यावेळी असे वाटले क , ई राने आप यावर मोठा अ याय
केलेला आह.े ह ेसगळे आप या वा ाला का आले असेल, हणून मी िवल ण चंता त झालो. मी एक चांगला माणूस होतो.
ई रा या दृ ीन ेजे काही यो य व स य असेल, तसेच माझे आचार-िवचार होते. धा मकतेत इतर कोणाही पे ा मी अिधक
सम पत भावनेने लोकांची सेवा करीत होतो. अवतीभोवती सारे काही िनरोगी आिण आनंदी वृ ीने जगत होते आिण मी…?
मा या मुला या बाबतीत असे का घडावे? ई राने आप या बाबतीतच असे का करावे? असे एक ना अनेक  यावेळी मला
सतावू लागले.

आप या हातून िनि त काहीतरी पाप घडले असणार! रोज या जग यातला आपला अहकंार कंवा ई राचे झालेले
िव मरण ह े तर याला कारण नसेल ना? तसे जर काही असेल, तर याची िश ा आप याला िमळायला हवी! मा या,



अरोनचा यात काय दोष आह?े तीन वषाचा अरोन अितशय िनरागस, िन पाप आिण आनंदी होता. पण असे असूनही येणा या
येक दवशी याला शारी रक आिण मानिसक दःुख, अतोनात वेदना सहन करा ा लागत हो या. असे का? याला मी घेऊन

िजथे िजथे जात असे, ितथे ितथे लोक या याकडे मो ा सहानुभूतीने, क णेने पहात असत, याची किव करत! या या
बरोबरीची मुले खूप खेळत आिण जीवनाचा भरपूर आनंद घेत असत आिण हा मा  घरात अंथ णात िखळलेला! याचे ल च
काय पण तो कधीच िपता होऊ शकणार न हता! मा या मनात नानािवध  घोळतच होते आिण कशाचाच मला नीट अथ
उमगत न हता! ह ेअसे का, या ाचे उ र मला िमळत न हते.

या िव ाचा िनयंता, तो परमे र सव , सवशि मान आह,े अशीच आजवरची आमची समजूत होती. खरे तर, याच
क पनेत आ ही मोठे झालो होतो आिण एक धमगु  हणून, समुपदेशक हणून मी हचे सवाना पुनः पु हा सांगत होतो. अगदी
आईविडलां माणेच तो ई र आपली काळजी घेतो आह,े या ब ल आम या दोघां या मनात कधीही आिण कुठलीही शंका
न हती. ई रा या आ ेचे पालन करायचे आिण जा तीत जा त चांगुलपणात, भलेपणात जगायचे, अपार क णा, माणुक ने व
ेमाने सवाशी वतन करायचे, हचे आ हाला ठाऊक होते आिण ते आ ही आम या परीने करीतही होतो. या सव आचार-
िवचारांचा रोज या जीवनात िनि तपणे फायदाच होणार, याब ल आ हाला िवल ण खा ी होती. समजा, आमचे वतन जर
अयो य असेल तर तो िनयंता आप याला यो य दशा व दृ ी देईल, अशीही आमची ा होती. सवात मह वाचे हणजे,
दःुख-वेदने या पशापासून, नानािवध संकटापासून तो परमे र आपले र ण करणार आह,े करतो आह,े याबाबतही आम या
मनात कधीही साशंकता िनमाण झाली नाही. आ ही या या कुशीत िनधा तपणे जगत होतो.

अथात अवतीभोवती घडणा या असं य घटना, शोकांितका, दःुखद गो ी याची मा  मला चांगली क पना होती.
िवशेषतः िविवध अपघातात मृ यूमुखी पडणारी मुले, िवकलांग अप ये, िविवध आजारपणाने ासलेले रोगी मी अवतीभोवती
पहात होतो आिण यां याबरोबर या संवादात मी यांचे सां वनही करीत होतो. खरे तर, अशा कार या शोकांितका वाथ
आिण अ ामािणक लोकां या बाबतीतच घडतात, अशी माझी आजवरची क पना. एकूणच ई रा या यायबु ीब ल मा या
मनात कधीही आिण के हाही शंका उ प  झाली न हती! यामुळे ई री यायाला आ हान दे याचा च आजवर कधी
उद ्भवला न हता!

एके दवशी डॉ टरांनी अरोन या आजाराब ल हणजे ोजे रयाब ल, या आजाराचे व प आिण याचा प रणाम
या ब ल सांिगतले. ते ऐकत असताना मा या मनात सारखे येत होते क , आजवर जे िशकवले गेले आह,े या या अगदी िव
असे काही तरी घडत ेआह.े ह ेअसे घडणे यो य न ह.े मी वाथ , अ ामािणक तर िनि तच न हतो. इतरां या बाबतीत असे
काही घडले, तर मी र बाय हणून यांची समजूत घालत होतो. पण आता, माझी समजूत कोण घालणार, हा खरा  होता.
ह ेसगळे मा या आिण मा या मुला या बाबतीतच का घडले, हा  यावेळी मला िवल ण सतावू लागला.

म यंतरी मी इ ाईलमधील एका मातेब ल वाचले होते. ित या मुलाची पाट  सु  होती. पण ती मा  आत या
खोलीत रडत होती. ित या रड याचे कारण असे होते : यावेळी त णांना स ने सै यात भरती केले जात होते. यात या
माते या मुलाचाही समावेश होता. आपला मुलगा आता या इ ाईल या यु ात काही वाचत नाही, अशी भीती ित या मनात
होती. मु य हणज ेितचा नवराही पूव  लढाईतच मारला गेला होता. या मातेचे दःुख कती मोठे आह,े ह ेया िनिम ाने मला
थमच कळून आल.े येक वष  अरोन या वाढ दवसा या दवशी मी आिण माझी बायको, या या मो ा हो यातली
शोकांितका अनुभवत होतो. आ हाला पुढचा अंधार दसत होता. आप या मुलाचे, अरोनचे दवस आता भरत चाल याचे
आम या ल ात येत होते. दवस दवस आप या मुलाभोवती मृ यू घोटाळतो आह,े या जािणवेने आ ही सारे जण कमालीचे
अ व थ होत होतो.

मा या आिण मा या मुला या वा ाला येणारे सारे अनुभव आपण िलहायला पािहजेत, असे एके णी मा या मनाने
घेतले. मा यासारखाच दधुर संग या कोणा या वा ाला येईल, यांना कदािचत यातून मदत होईल, असे मला आतून
वाटायला लागले. कंब ना या सव दःुखी-वेदना त लोकांना सहा यभूत हो यासाठी आपण िलहायला पािहजे, असे मला
वाटू लागले. काही माणसे अशी होती क  यांची ई रावर अपार ा होती आिण यां या वा ाला जे दःुख येत होते,
याब ल ते वतःलाच दोष देत होते.

इकडे मृ यू या दशेने अरोनची वाटचाल संथ गतीने सु  होती. या वाटचालीत आ हाला सोबत हावी आिण
आ हाला आम या मानिसक ध यातून व दःुखातून सुख पपणे बाहरे पडायला मदत होईल, असे एकही पु तक तोपयत
मा या वाचनात आले न हते. अथात जी काही पु तके होती, यात मला पडले या ांची उ रे न हती!

माझे पु तक सव वी आिण सवाथाने वेगळे आह.े ई र काय आह ेआिण याचेच कसे बरोबर आह,े ह ेसांग यासाठी मी
काही माझे पु तक िलिहत नाहीये. मी त व ानाचे कसलेही औपचा रक िश ण घेतलेले नाही. तसा मी धा मक वृ ीचा होतो
आिण आयु यात अचानक उद ्भवले या दःुखा या ध याने खरोखरीच हादरलो होतो. ह ेजग यायाने चालते आिण जी
माणसे खरोखरीच चांगली असतात, धमशील असतात, यां या वा ाला ई र कधी दःुख देत नाही, अशी तोवर माझी
समजूत होती. वेदना त, नैरा यमय आिण दखुाव या गेले या आिण सवात मह वाचे हणजे आप याच जवळ यांना या ना
या कारणांनी दरुावले या लोकांना उपयोग हावा, यासाठी मला एक पु तक िलहायचे होते. अनेकदा वा ाला जी दःुख-



वेदना येते, यातून ई राब लची ा डळमळीत होते. काहीवेळा चांगुलपणावरचा, यायावरचा आपला िव ास ढासळू
लागतो. अशा मनोव थेला माझे पु तक उपयोगी पडावे, असे मला वाटत होते. तसा जर काही उपयोग झाला, तर माझे
िलिह याचे योजन सा य झाले, असे मला वाटेल. अरोन या मृ यूमुळे आ हाला झाले या दःुखातून, आ ही ढाळले या
अ ूंतून काहीतरी हाती गवसले, असे मी हणेन!

अरोन आप या चौदा ा वाढ दवसानंतर मृ यूमुखी पडला. खरे तर, ह े पु तक याचे आह.े अरोनला आिण आ हा
पतीप ीला जी दःुखे भोगावी लागली, याचे वीकाराह प ीकरण ा पु तकातून दे याचा मी य  केला आह.े मघाशी
हटले तसे, ह ेएका अथाने ह ेअरोनचेच पु तक आह.े कारण या या जीवनगतीमुळे तुतचे िलखाण िस  होत गेले. मु य
हणजे अरोन या मृ यूमुळे आत या वेदनेला हलकासा वर लाभत गेला. तशी ही एक कारे वेदनेची आिण वेदनेमाग या
पाऊलखुणां या शोधाची ही कहाणी आह.े



एक

चांग या माणसांनाच
ास सहन का करावा लागतो?

चांग या लोकां या बाबतीत वाईट गो ी का घडतात? हा खरा मह वाचा  आह.े अनेकदा गूढ त वधारा- ान
यांची आपण बौि क िच क सा करतो आिण मूळ ापासून कळत-नकळत दरू जातो. खरे तर, ह े रिववार या
वतमानप ातले कोडे सोडिव यासारखे आह.े कोडे सोडिवताना सगळे श द एकदा चपखलपणे बसवले क  आप याला
कृतकृ य झा यासारखे वाटते.

परमे र आिण धम या संबंधी माझे वतःचे काही िवचार आहते. वै क य तपासणी झा यानंतर अनेकदा आप याला
नकोसे वाटणारे पण सहन करावे लागणारे िन कष, आप याला सहन करावे लागतात. मग आपण कमालीचे िनराश होतो,
वैफ य त होतो. एखादा महािव ालयीन िव ाथ  परमे राचे अि त व ठामपणे नाकारतो आिण हणतो : या जगात देव
नाहीच आह.े एखा ा पाट तून बाहरे पडत असताना, कोणीतरी पूणतः अप रिचत असलेली  जवळ येते आिण िवचारते,
‘तु ही र बाय आहात ना? मग तु ही अमुक अमुक गो वर कसा काय िव ास ठेवता?’ यात एक गो  मा  खरी क , या ना
या कारे ब तेक येक जण हा दःुख-वेदनेने, ताणतणावाने कंवा िवल ण एकटेपणाने ासलेला आह.े

चांग या माणसां या आयु यात अनेकदा ददुैवी घटना घडतात. यांना याची कारणमीमांसा कळत नाही. इतकेच
न ह ेतर, ह ेसारे आप याच वा ाला का आले, तेही याला समजत नाही. वा ाला आलेले दःुख याला सहन तर करावे
लागते. या दःुखा या आगीत या या जवळ या , नातेवाईकही होरपळले जातात. अशा वेळी नकळत सवसामा यां या
मनात या िनयं या या अि त वाब ल, या या दयाळू अस याब ल शंका उ प  होते.

तु हाला सांगतो, सहाशे कुटंुबां या कंवा सुमारे अडीच हजार या धा मक सभेसाठी मी र बाय हणून मी काम
करतो. मी यांना णालयात भेटतो. कोणाचा मृ यू झा यास या चे अं यसं कारही पार पाडतो. ला िवकल
करणारे घट फोट, दीघायुषी माणसाची शोकांितका, णा या दधुर आजारपणात होणारा अमाप खच व मानिसक उलघाल
तसेच चे संकटात असतानाचे खचून जाणे…अशा एक ना अनेक संग-घटनात मी या या शी संवाद साधतो
आिण याचे दःुख हलके कर याचा मा या परीने य  करतो. मा या संवाद-सहयोगामुळे, यांचे थोडेफार जरी दःुख हलके
झाले तरी मला खूप बरे वाटते. भेटणा या येक वेदना त ला मी मा या परीने धीर दे याचा य  करतो. मी यांना
सांगतो, ‘धीर धरा! या देवावर िव ास ठेवा. जे घडते आह,े होते आह,े याला सामोरे जा.’ एकूणच, आजारी पडणे, अपघात
होणे, अकाली मृ यू होणे, ह ेसगळे चांग या माणसां या बाबतीत घडताना मी ब याच वेळा पािहले आह.े

तुम या माणे मीही रोजचे वतमानप  वाचतो. नवनवीन आ हाने जगात या चांगुलपणावर आघात करताना मी
रोज पाहतो. ते सगळे पहात असताना मा या अंतमनाला खूप वेदना होतात. खून, मा यामा या, जीवघेणी वहा रक
फसवणूक, वतः या ल ासाठी जात असताना गाडीला झालेला अपघात आिण यात दोघांपैक  एकाचा झालेला मृ यू, लहान
मुलां या गाडीला झालेला अपघात…अशा सा या शोकांितका मला मािहत आहते. मग मीच वतःला  िवचारतो क  ा
पा भूमीवर मी लोकांना ह ेकसे सांगू क  तो परमे र दयाळू आिण ेमळ आह ेआिण ह ेजग आपण समजतो, यापे ा खूप
चांगले आह.े सा या गो चा कताकरिवता तो ई र आह े हणून!

अगदी िन वाथ  तसेच कधीही वाईट कृ य न करणा या माणसांना दःुख का भोगावे लागते?…असा  आप याला
िचतच पडतो. कारण अशी फारच थोडी माणसे आप याला मािहती असतात. ब याचदा आप याला असे दसते क , सामा य

माणसे, आपले शेजारी, पूणपणे चांगली कंवा पूणपणे वाईट नसलेली माणसे दःुख-वेदनेचा सामना करताना दसतात. जर
ा जगात घडणा या घटना िववेकाने िनयंि त के या जात अस या, तर अशा सामा य माणसांना ती  दःुखांना तोड ायची

वेळ आली असती का? अशा पूणपणे चांग या कंवा वाईट नसले या माणसांची आयु ये इतक  कठीण का आहते? भ या-
चांग या माणसांना नेहमीच ास का सहन करावा लागतो कंवा चांग या माणसां या बाबतीत वाईट घटना का घडतात? हे

 मी िवचारले. कारण सवसामा य पापभी  चांग या ना अनंत अडचणी, सम या, वेदना यांना सामोरे जावेच लागते
आिण या सामोरे जा यातून यांचे तेज झळाळून उठताना आपण पाहतो.

मी र बाय हणून काम करायला न ानेच सु वात केली होती ते हाची गो . एका कुटंुबाला मदत कर यासाठी मला
िनरोप आला. या कुटंुबासमोर एक अकि पत आिण सहन कर यास जवळपास अश य असे संकट उभे ठाकले होते. या



म यमवयीन जोड याला एक १९ वषाची मुलगी होती आिण ती एका कॉलेजम ये िशकत होती. एक दवस कॉलेजमधून
यांची मुलगी वगात जात असताना िज यातच कोसळली. ित या मदतूून खूप र ाव वहायला लागला. ददुवाने ित यावर
उपचार कर याआधीच ितचा मृ यू झाला. घडले ते अगदी अकि पत! आप या मुली या मृ यूची बातमी ऐकून या जोड याची
अव था काय झाली असेल, याची क पनाच करवत नाही. ते दोघे खूप हतबु  झाले होते. मला हा वृ ांत कळताच मी यांना
भेटायला गेलो. यांचे दःुखच इतके मोठे आिण असे अचानक कोसळले होते क , यांचे सां वन कसे करावे, हचे मला कळत
न हते. आपण ही प रि थती सांभाळायला, यां याशी ख या अथाने संवाद साधायला आिण यांना धीर ायला कुठेतरी कमी
पडतो आहोत, अस ेमला वाटायला लागले. मी यां याशी संवाद साधायला गेलो आिण मला आ याचा ध ाच बसला.
बोलता बोलता या मुलीचे वडील एके णी मला हणाले, ‘र बाय, आ ही आम या योम क पूर या वेळी उपवास केला
न हता! कदािचत याचेच ह ेफळ असेल.’

यांचे ते उद ्गार ऐकून मला कमालीचे आ य वाटले. मी मनाशी िवचार क  लागलो क , ते असे का हटले असावेत.
एखा ाने औपचा रक कमकांड न के याने, याची दसु या कोणाला तरी िश ा? खरे तर, असा िवचार यांनी कसा

आिण का केला असेल? मी कळतनकळत, यावर चंतन क  लागलो.
ा जगातील दःुखावर येक िपढीतील लोक आपाप या परीने उ रे शोधताना दसतात. काह ना वाटते क , जे काही

आप या वा ाला येते, ते आपले ददुव आह,े ते आपले नशीब आह.े ती एक कारे आप या पापाचीच िश ाच आह.े

पिव  लोकांना सांगा क , ते नेहमी यां याबरोबरच आहते. यां या कृ याची फळे ते चाखतील.
दु ांना शोक करावा लागेल आिण ते यां याबरोबर वाईटच वागतील. या या हातांनी जे केले आह,े तसेच
या या बाबतीत केले गेले. (Isaiah ३:१०-११)

एर, जुदाहचा पिहला मुलगा देवा या दृ ीने दु  होता. देवाने याला ठार केले. (Genesis ३८:७)

धा मक, पिव  माणसावर संकटे येणार नाहीत, पण दु ांना होईल. (Proverbs १२:२१)

नीट िवचार करा, पु यवान (लोक) कधी न  झाले आहते का? कंवा पिव  लोकांचा कधी नाश
झाला आह ेका? (Job १४.७)

अथात पुढे आपण या सवाचा िवचार करणार आहोतच. िवशेषतः यूनगंड-अपराधीभाव ािवषयी मला िव ताराने
िलहायचे आह.े अनेकांना (िवशेषक न दसु या लोकांना) दःुख-वेदना सहन करावी लागते. या संदभात असेही बोलले जाते क ,
परमे र हा यायाधीशासारखा असतो आिण तो याची जशी पा ता असेल, तसेच याला देतो. खरे तर, असा िव ास
बाळग यामुळे आप याला ह ेजग सु वि थत आिण समज याजोगे ठेव यात यश येऊ शकते. माणसाने पापाचरण न करता
संपूण चांगुलपणात जगायला पािहजे, यासाठी दाखला हणून ह े एक उ म कारण आह.े यातही या िवचारावर ा
ठेव यामुळे, सवावर भरभ न ेम करणारा, क णा  तसेच सवशि मान हणून या िनयं याची ितमा ि थर हो यास मदत
िमळते. मु य हणज े या ई राचे सव  आिण सवावर िनयं ण असते, हा िवचार यातूनच दढृ होत जातो. आजवर तसा तो
केला गेला आह.े मानवी वभावाचे वा तव ल ात घेऊन, असे हणता येईल क  आप यापैक  कोणीही प रपूण नाही, असूच
शकत नाही. ह ेल ात घेऊनही, परमे राने या घटना घडवायला नको हो या, या घटना घडव या गे या आहते, असा
िवचार सहजपणे आप या मनात येतो. मु य हणजे आप या आयु यात जे काही घडते आह,े याची कारणमीमांसा या प तीने
आपण क  शकतो. पण धमा या पातळीवर िवचार करता, ह ेउ र फारसे सुखावह आिण पुरेसे वाटत नाही, एवढे मा  खरे!

या जोड याने आपली वयात आलेली १९ वषाची मुलगी गमावली होती. खरे तर, या जोड याचे सां वन कर याचा
मी य  करीत होतो. अथात ह ेजोडपे काही धा मक वृ ीचे न हते. ते िसनेगोगम ये जात नसत. योम क पूरचा उपवासही ते
करीत न हते. यू लोक ही परंपरा िन नेे पाळतात. या जोड याला मुली या मृ यूचा आघात सहन करावा लाग यानंतर,
यांना असे वाटले क  पाप केले तर परमे र िश ा करतो. एकूणच, यां या मुलीचा जो अक मात मृ यू झाला, या घटनेचा
दोष ते वतःकडे घेत होते. लौ कक जीवनातील भौितक गो ीचे संपादन करताना आपले या िनयं याकडे दलु  झा याची
खंत, या जोड याला आता बोचत होती. आपण जर सहा मिह यापूव  आळस न करता योम क पूरचा उपवास केला असता,
तर आपली मुलगी आज िजवंत असती, असे यांना वाटू लागले. परमे राने अितशय िनदयपणे यां याशी वतन के यामुळे ते
कळत-नकळत या िनयं यावर ोिधत झाले. अथात आप या मनात उसळणारा राग ते य   मा  करीत नसले तरी
अप य र या यां याकडून तो  केला जात होता. कारण आपण जर तसे केले, तर पु हा आपण अिधकािधक दोषी ठ ,
अशीही यांना भीती वाटत होती. आयु यात वा ाला आलेले दःुख आिण यांचे उ व त होणे, यांना झालेली अपार वेदना
तसेच यांचे खोलवर दखुावले जाणे, या सवाचे सां वन यांचा धम काही करीत न हता. उलट वेळीच धा मक िवधी न



के यामुळे यांना अपराधी अस यासारखे वाटत होते.
माणसा या पा तेनुसार परमे र याला देतो. आप या चुक या वतनाचे व अधा मकतेचे फल आयु यात मो ा

दा णतेने भोगावे लागते, असा यांचा प ा समज झाला होता. आपण जी कृती केलेली असते, याचे प रणाम भोग याची
जे हा वेळ येते, ते हा आप याला आपली चूक उमगते. मग या चुकांसिहत वा ाला आले या दःुखांमुळे यां यात यूनगंड
आकाराला येते. लहानपणी सारेच िनरागस असतात, पण माणूस जसजसा मोठा होतो, तसतसा तो िविवध मोहात सापडतो
आिण अगदी वेग याच कृती करतो. खरे तर, या कृती समाजाला िनिष द असतात. वयागिणक केले या चुकांची सं या इतक
वाढते क , या चुका आप या मना या क यात कायम या ठाण मांडून बसतात. यातून मग आपण वतःचा ितर कार तर
करतोच, पण याचबरोबर या िनयं याचाही ितर कार करतो. Auschwitz and My Lai, यांची नावे मािहती असलेला माणूस
कंवा णालये व दवाखाने यांची याला मािहती आह,े असा Isaish चे माणूस : पिव  लोकांना सांगा क , ते नेहमी
यां याबरोबरच आहते. यां या कृ याची फळे ते चाखतील. दु ांना शोक करावा लागेल आिण ते यां याबरोबर वाईटच
वागतील. यां या हातांनी जे केले आह,े तसेच यां या बरोबर केले जाईल… असे लोकांना सांगायचा तो धीर करेल का?
अनेकदा या िवधानावर िव ास ठेवणे अवघडत जाते. तसे जर असेल तर असे हणावे लागते क , िनरोगी आिण दीघायुषी
माणूस हा पिव  असतो. मग तो ामािणक आिण परोपकारी असो वा नसो. या उलट याला ास-दःुख सहन करावा लागला,
तो दु च (मग या माणसाचे आयु य कतीही चांगुलपणाने वा भलेपणाने ापलेले असो) हणावा लागेल.

इथे मला एक स य घटना आठवते आह,े ती मी सांगतो. मा या ओळखीचे एक गृह थ आहते. यां या मुलाची, इतर
मुलांबरोबर डो याची तपासणी कर यात आली. याला जवळचे कमी दसत अस यामुळे यांनी तसा च मा क न यावा,
असे डॉ टरांनी याला सांिगतले. तो मुलगा डॉ टरां या या स यामुळे िवल ण अ व थ झाला. पण तो आपले अ व थपणाचे
कारण सांगायला तयार न हता. या रा ी आईशी बोलताना याने आप या हातून एक चूक झा याचे कबूल केले. या मुलाला
आिण या या िम ांना र ीत एक ले बॉयचे मािसक िमळाले होते. यात िवव  ि यांचे फोटो होते. ती सारी मुले या
पु तकातील अ ील िच ांचा भरभ न आ वाद घेत होती. यानंतर दसु याच दवशी शाळेत डॉ टरांची तपासणी होती. या
मुला या डो यात दोष अस याचे डॉ टरांनी याला सांिगतले आिण याला च मा वापरायला सांिगतला. यावर या मुलाने
असा िन कष काढला क , ती अ ील िच े पािह याब ल परमे राने याला आंधळेपणाची िश ा दली आह.े अस य,
िभचार या गो ी हातून घड यामुळे, काही जणांना िवल ण अपराधी वाटते. अहकंार, लोभ, आस , म सर, अधाशीपणा,
ोध व आळस ही सात घोर पापे आप याकडे मानली जातात. ती हातून घड यास अनेक जण पापा या क पनेने यूनगंडात

गे याची उदाहरणे घडली आहते. चुकणे हा मानवी वभाव अस यामुळे येक मानवा या हातून पापे घडतातच! यातही
पाप-पु याचा िहशोब हा माणसा या चांग या-वाईट कृ यांचा जमाखचच असतो. पापाचे फळ नरकात जाऊन भोगावे लागते,
असेही काहीजण मानतात. आयु य आपली जी कसोटी पहात असते, याव न आपण याचा काही ना काही अथ लाव याचा
य  करतो. काहीवेळा आपण असे हणतो क  माणसाला या या यो यतेनुसार, याने केले या कमानुसार, फल िमळते.
अपराधीगंड ही नैस गक गो  नसून, आप या हातून जी काही कृ ये घडतात, याचा आपण जो अथ काढतो (नैितक-
अनैितकते या दृ ीने) यातून अपराधीगंड आकाराला येत असतो.

९२ ा Psalm म ये, परमे राने आप याला जे सुंदर, िन कलंक जग दले, याब ल तुती केली आह.े यात सूचकपणे
हटले आह ेक , मूख लोक यातून आप याला हवे असलेले (अनेकदा चुक चे) अथ काढतात. खरे तर, परमे राचा याय पूण
होऊन याचा प रणाम दसेपयत थांब याची माणसाची तयारी नसते.

ह ेपरमे रा, तुझी लीला अगाध आहे
तु या त विवचारांची खोलीही अगाध आह,े
तुझे िवचार अ ानी लोकांना समजत नाहीत,
तुझे िवचार मूखानाही कळत नाहीत.
जे हा दु  माणसे गवता या पा यासारखी उसळतात,
अ यायाचे, पापाचे िशलेदार जे हा अमाप वाढतात,
मग वेळ येते ती यांना कायमचे संपिव याची…
पािव याचे सांगाती वाढतील पाम या वृ ा माणे,
तेच पुढे लेबनॉनमध या देवदार वृ ा माणे मोठे होतील.
परमे र सरळ ताठपणे उभा आह,े ह ेसांग यासाठी.
मा या ा खडकात अपिव पणाचा अंशही नाही.

(Psalm ९२:६-८, १३, १६)

यातून हचे िनदशनास येते क , जगात या काही वाईट गो ी आहते या परमे राचा यायीपणा व पािव य यांना



हातही लावू शकत नाहीत. येक वृ ाची वाढ याची वतःची एक रीत असते. तीच गो  माणसा या बाबतीत सांगता येईल.
येकाचा वभाव, कृती आिण वृ ीिवशेष वेगवेगळे असतात. गवत, पामवृ  यांची तुलना आप याला कशी करता येईल.

पामचा वृ  सावकाशीने वाढतो आिण ते देखील सरळ आिण खूप उंच! मु य हणजे, याचे आयु य माणसां या काही
िप ांइतके असते.

याच धत वर भा यकार हणतो, मूख अिधरे लोक दु ांची भरभराट व सरळमाग  माणसांचे होणारे हाल पा न अशा
िन कषा त येतात क  दु  असणा यां या पदरात देखील चांगलेच फळ िमळते. तुम यात जे माणूसपण दडलेले आह,े तुम या
अंतरंगात जे चैत य दडलेले आह,े याचा पूण मतेने व सव कृ तेने िविनयोग करा. अथात कृती ही नेहमीच वतमानात होत
असते, ह ेल ात ठेवा. अखेरीस चांगुलपणा व क णा- ेम आप या आतच असतात. यातही चांगुलपणात या जग यातून
असामा य गुणव ा व अलौ कक व कट होते. अशा जीवन जग यात एक पिव ता व उ तम मू ये अंतभूतच असतात. पिव
माणसांची भरभराट ही सावकाशीने होते आिण ते देखील एखा ा पाम वृ ा माणे िवकिसत पावतात.

९२ ा Psalm या क याला मला जर भेट याची संधी िमळाली असती, तर मी या या उ कृ  जीवनसरणीब ल
याचे अिभनंदनच केले असते. आपण या जगात राहतो, या जगाब ल जे अितशय अनुबोधक आिण मोठे स य सांिगतले गेले
आह,े याब ल मी याचे पु हा पु हा आभारच मानले असते. ते स य असे आह े : अ ामािणक आिण अनैितक वतन करणा या
माणसांना सु वातीला काही काळ यश िमळते, पण काही काळच! नंतर यांचा यायिनवाडा होतो. िम टन टाईनबग या
र बायने िल न ठेवले आह ेक  : मानवी वहाराचा साचा कसा असतो ते पहा. खोटेपणाला काहीच आधार नस याने तो टकू
शकत नाही. दु पणा वतःलाच न  करीत असतो. जुलूमी चा नाश हा देखील यां या कृ यामुळेच होत असतो. स य
आिण पािव य यांचे अि त व नेहमीच टकून राहते. या दोघांमधील िवरोध इत या ठळकपणे दसून येतो, कारण या जगा या
एकूण व थेतच दु वृ चा नाश आिण स वृ चा जय चपखल बसतो. (Anatomy of Faith)

पण ह ेअसे जरी हटलेले असले, तरी या सग या त व ानात इ छा-आकां ांचे मनोरेच जा त असलेले आप याला
दसतात. दु ांना यां या वतनाब ल िश ा झालीच पािहजे, या मताचा मी असलो तरी पिव  माणसे पाम वृ ा माणे
वाढतील या हण याशी मी मा  सहमत होऊ शकत नाही. तसेच परमे रा या यायीपणाची सा ही देऊ शकत नाही.
एकाने हटले आह ेक , जे हा तुम या हातून चुका होतील, ते हा व रत या ई राची मा मागा. इतकेच न ह ेतर, पु हा
आप या हातून तशी चूक होणार नाही, याची कटा ाने काळजी या! आता अशी क पना करा क , तु ही तुम या मनात वेश
केला आह.े मग तुम या ल ात येईल क , यूनगंडासह, षे-म सर तसेच लाज यांनी तुम या मनाला पोखरलेले आह.े
मनातील हा कचरा आपण बाहरे टाक त आहोत, असे दृ य मनःच ूपुढे आणा!

मा या प रचयाचे एक गृह थ आहते. यांनी आप या आयु यात मो ा क ाने, अगदी य पूवक आपला वसाय
िवकिसत केला. चार-पाच वष वसाय के यानंतर एके णी यां या पाटनरनी यांना फसवले आिण काही दवसातच यांचा
वसाय डबघाईला आला. आप या जवळ या िम ाने, पाटनरनी, या यावर आपण इतका गाढ िव ास टाकला, याने

आपला असा िव ासघात करावा, ह ेपा न ते पार गभगळीत झाले होते. पुढे यांना नैरा याने घे न टाकले. आता यां या
मुलां या िश णाचा खच कोण करणार? यां या वाढ या वयात यांचा वै क य खच कोण करणार? िम टन टाईनबग जरी
आप या शेवटी हणत असला क  शेवटी यो य तो यायिनवाडा होईलच, तरी आप यावर फार मोठा अ याय झाला आहे
आिण आप याला यातून कधी याय िमळणार, या िववंचनेत ते गृह थ कायम वावरायचे! काही जण हणतील क , दु
श चा सु  श वर िवजय ता पुरता असतो. या दु  माणसाने यांना फसवले याला आज ना उ ा या या कृ यांची िश ा
िमळेलच. Psalm म ये हटले आह ेक  शेवटी पिव  माणसे वृ ा माणे वाढतील वगैरे वगैरे. आता या सवाचा मेळ कसा
बसवायचा? महान लोक ह ेएखा ा मो ा वृ ासारखे असतात. वादळवा यात तसेच पावसापा यात वृ ावर कतीही मारा
झाला, तरी या वृ ाची जिमनीत तलेली मुळे इतक  घ  असतात क , ती वृ ाला काही ध ा पोहचू देत नाहीत.

मा या प रचयाचे एक जोडपे आह.े यात या ीची हणजेच हलेनची कहाणी मला तु हाला सांगायची आह.े या
ीला आयु या या एका वळणावर असे ल ात आले क , थोडे अंतर चालले कंवा रांगेत फार वेळ उभे रहावे लागले क

आपले पाय मो ा माणावर दखुतात. हा कदािचत वयाचा प रणाम असावा कंवा आपले वजन वाढले असावे, असे ितला
थम वाटले. एक दवस ती आप या नव याबरोबर पाट ला गेली होती. पाट न येताना घरा या उंब यावरच ती अडखळून
पडली. ‘ स जा त झालेली दसतेय’, असे हणत नव याने ितची चे ा केली. हलेनला मा  आपण असे कसे पडलो, ते
कळेचना! दसु या दवशी ती डॉ टरांकडे गेली. डॉ टरांनी ितची काळजीपूवक तपासणी केली.

ितला मि टपल लेरोिसस हा रोग झा याचे िनदान या डॉ टरांनी केले. या रोगाचे दु प रणाम काय होतात, ते
यांनी ितला समजून सांिगतले. या रोगात म ातंतू हळूहळू िनकामी होत जातात. काहीवेळा ही या फार वेगाने होते, तर
काहीवेळा बरीच वष लागतात. यात एक वेळ अशी येते क , णाला आधारािशवाय चालणे अवघड होऊन जाते आिण
शेवटी चाका या खुच व न फरणे अप रहाय होते. मल आिण मू  उ सजनावरचे िनयं णही जाते. एके णी तर ती 
पूणपणे अपंग होते.

हलेनला वाटणारी भीती खरी ठरली होती. आप या पुढ या आयु याचे भयाण वणन ऐक यावर ती हबकलीच.



आप याबाबतीतच असे का हावे, असा  ितला पडला. आपण नेहमी चांगुलपणाने वागतो. आप या नव याला आिण
मुलांना आपली गरज आह.े खरोखरीच असे घडणे, ह ेअ यायकारक आह.े परमे राने माझे असे हाल का हणून करावे? ित या
नव याने ितचे हात आप या हातात घेऊन हटले, ‘तू या परमे राला दोष देऊ नकोस. याला  िवचारणे ह ेपूणतः अयो य
आह.े तू बरी होणार आहसे, या ई राचीच तशी इ छा आह.े’ यावेळी ितने नव याला िवचारले, ‘ या या मनात मी बरी
होऊ नये असे असेल तर?’ यावर ितचा नवरा काही बोलला नाही आिण मग काही णानंतर तो ितला हणाला,
‘परमे रा या मनात जर तशी इ छा असेल, तर यातही या िनयं याचा काही िविश  हतेू असेल.’

नव या या श दातून मनःशांती िमळिव याचा आिण मनोबल वाढिव याचा हलेनने य  केला. ित या दःुख वेदनेला
काहीतरी कारण होते आिण ते या िनयं याला ठाऊक आह,े अशी ितने समजूत क न घेतली. हलेनची हीच समजूत होती क ,
या जगात जे काही घडते याला काहीतरी कारण असते. परमे र हा सग यांचा, या जगाचा कताकरिवता आह.े मि टपल
लेरोिसस हा रोग शरीरात असताना जगणे आिण होणारी वेदना सहन करणे, तसे ितला अवघडच होते.

हलेनला या परमे राला काही  िवचारायचे न हते. उलट जे काही वा ाला आले, या दःुखासोबत िवनात ार
जगायचे होते. खरे तर, या परमे रावर रागवायचे नाही, असे ितने ठरवले होते. पण ती आतून या यावर िचडत होती.
आपण फार दखुावले गेलो आहोत, फसवले गेलेले आहोत, असे एके णी ितला वाटायला लागले. प रपूण नसले, तरी आपण
िनि तपणे चांग या  आहोत आिण संपूण भलेपणाने जगत आहोत, या ब ल ित या मनात कुठलीही शंका न हती.
ित या आसपास सगळी िनरोगी माणसे ितला दसत होती. यात या काहीजण पे ा ितची जीवनशैली व जीवनाची गुणव ा
ही अनेक बाबतीत वेगळी आिण सरस होती. मग आप याच वा ाला ह ेका? ातही या सग यात भर हणून मधूनमधून
ितला जो या परमे राचा राग यायचा, याब ल ितला नंतर खूप प ा ाप हायचा! ितला अगदी अपराधी अस यासारखे
वाटायचे. आता आपण एकटे पडलेले आहोत आिण इतर सवापासून तुटून गेलो आहोत असे ितला वाटायला लागायचे.
समु ा या लाटे माणे सतत या उसळणा या ा भीतीने ित या मनाचा क जा घेतला. एके णी ित या मनाला ती तेने
जाणवले क , आपण बाद झालो आहोत, पण खेळ चालूच राहणार आह.े आप यावाचून तो थांबणार नाही, अडून बसणार
नाही. कोणावाचूनच तो अडत नाही. या स याची ितला जाणीव झाली.

१९२४ साली Thornton Wilder या कादंबरीकाराने आप या The Bridge Of San Luis Rey या कादंबरीत वरील
ाचा फार छान उहापोह केला. पे मधील एका लहानशा शहरात दरीवर असलेला दोराचा पूल तुटला आिण या पुलाव न

दरी ओलांडणारी पाच माणसे मृ यूमुखी पडली. एका त ण कॅथॉिलक फादरने ह ेपािहले आिण तो अितशय दःुखी झाला. तो
फ  अपघात होता क  या परमे राची तशी इ छा होती, असा  याला पडला. याने येक कामगारा या आयु याची
कहाणी समजून घेतली आिण तो एका अनाकलनीय िन कषा त पोहोचला. या फादरचे असे हणणे होते क , या पाच
जणांनी एक अडचणीची प रि थती सोडवली आह ेआिण ते आता एका न ा ट यात वेश करीत आहते. यामुळे यां या
मृ यूची तीच वेळ यो य आह,े असे या फादरचे हणणे होते. या त ण फादर या या िववेचनाने मी णभर अंतमुख झालो.
मी बरेच दवस या फादर या िन कषाचा िवचार करीत होतो.

Thornton Wilder या पाच पादचा यां या जागी समजा िवमान कोसळले असते तर अपघातात कदािचत अडीचशे
लोक मृ यूमुखी पडले असते. िवमानातील येकाचा पृ वीवरचा कारभार पूण झाला आिण हणून एवढा मोठा अपघात
झाला, असे आप याला हणता येणार नाही. िवमान कोसळ यानंतर वृ प ात या बात या येतात, यातून आप या ल ात
येते क , मूळ प रि थती काही वेगळीच आह.े िवमानात असे काही लोक असतील क , यां या काही योजना अधवट रािह या
असतील, काही जण शुभ कायासाठी चालले असतील, काह चे नुकतेच ल  झालेले वा ठरलेले असेल! नुकतेच ज मलेले मूलही
या अपघातात मृ यूमुखी पडू शकते. आजवर या मा या अनुभवाव न सांगतो क  य ात सारे काही इत या वि थतपणे
चालत नाही.

The Bridge Of San Luis Rey ही कादंबरी िलिह यानंतर चाळीस वषानी आिण अिधक शहाणपण िशकले या
प रप  Thornton Wilder ने या या The Eighth Day या कादंबरीत चांग या माणसांना ास का सहन करावा लागतो, या

ाचा वेध घेतला आह.े या कथानकात एका सद ्गृह थाची गो  आह.े या या आयु याचा ददुव आिण वैमन य यामुळे नाश
होतो. तो आिण याचे कुटंुब यांना अकारण खूप ास सहन करावा लागतो. कादंबरी या शेवटी सवसाधारपणे नायकाचा
िवजय होतो आिण खलनायकाला िश ा होते, असे दशवले जाते. पण इथे तसे काहीच घडत नाही. याऐवजी Wilder
आप यासमोर एक सुंदर िच मय सगंण उभे करतो. उज ा बाजूने पािहले तर आप या असे ल ात येईल क  किशदाकारीचा
तो एक उ कृ  नमुना आह.े यात वेगवेग या लांबीचे आिण रंगांचे धागे नाजूकपणे गुंफून एक सुंदर िच  तयार केले आह.े पण
ते कापड उलटे क न पािहले क  आप याला असे दसते क  िविवध रंगां या आिण लांबी या धा यांचा नुसता गुंता झाला आह.े
यातून हाताला काहीच लागत नाही. ते धागेसु ा काही लांब, काही तोकडे, काही गुळगुळीत, काह ना गाठी मारले या आिण
कोण याही दशेने जाणारे असे दसतात. चांग या माणसांना आप या आयु यात ास का सहन करावा लागतो, याचे Wilder
असे प ीकरण देतो. परमे राने एक आकृितबंध िनमाण केला आह.े यात आपणा सवाची आयु ये बसतात. या या
आकृतीबंधात काही आयु ये िपळवटली जातात, काह ना गाठी बसतात, काही थोड यात कापली जातात, तर काही खूप



लांबवर चालत राहतात. असे जे होते आह े यामागे पा ापा तेचा िनकष असतो, असेही नाही. केवळ या आकृतीबंधाची गरज
असते एवढेच! याकडे खाल या दशेने पाहताना, हणजे आप या सोयीनुसार पाहताना परमे राने िनमाण केलेला, ब ीस
आिण िश ा यांचा आकृतीबंध, कोण याही कारणपरंपरेिशवाय िनमाण केलेला असावा! या गो ीत या िच मय सणंगा या
खाल या बाजूसारखे दृ य काही वेळा दसते. आपण जर परमे रा या सोयीने, िच ा या बाहरे जाऊन पािहले तर येक
धा याचा पीळ कंवा याला मारलेली गाठ, या येक गो ीला या महान कलाकृत म ये ठाशीव थान आह,े कारणपरंपरा
आह ेअसे आप या िनदशनास येते.

Wilder या प ीकरणात काहीतरी अथ दडलेला आह,े असे मला वाटते. ब याच जणांना ते सुखकर वाटेल. एक
ल ात या क  अकारण दःुख भोगणे कंवा कोण यातरी प पणे सांगता न येणा या पापाखातर िश ा हणून दःुख भोगणे व
ते सगळे सहन करणे कठीणच आह.े पण परमे राने िनमाण केले या येक जीवनगाथेत आपण केवळ दःुख सहन करणे,
वेदनेचे एक ओझे कंवा ददुवी घटना, असे न पाहता, याकडे आदरपूवक पहायला हवे. म ययुगीन काळात घडले या एका
ददुवी घटनेत बळी ठरलेला एक माणूस हणतो, ‘मी ह ेसगळे का सहन केले पािहजे, ते मला तू सांगू नकोस. ह ेसगळे मी
तु यासाठी सहन करायचे आह,े या एकाच गो ीची तू मला खा ी दे.’

बारकाईने पािहले असता, हा िवचार कमतरता दशवतो. यातील क णा यानात घेऊनसु ा ते एक दवा व च ठरते.
एखा ा बालकाला पांगळे करणारा आजार कंवा अपघात, वडील आिण त ण नव याचा अंत होणे, षेमूलक अफवांमुळे
माणसा या आयु याचा नाश होणे, या आिण अशा सग या गो ी ख या आहते. आपण या पािहले या असतात. पण Wilder
चे िच मय सणंग कोणीच पािहलेले नाही. तो आप याला फार तर इतकेच हणू शकतो क , ‘असे िच मय सणंग असू शकते,
अशी तु ही क पना करा.’ असो. अथात ा सग या गो ी कतीही करमणूक धान अस या तरी य  आयु यातले 
सोडव यासाठी का पिनक उ रे वीकारणे मला तरी श य होत नाही.

‘आप याला अडॉ फ िहटलरब ल ( कंवा जॉन डी लंजरब ल) आपलेपणा वाटतो. यांनी जे काही केले, ते का केले
याब ल मी काही सांगू शकत नाही, पण मला अशी खा ी वाटते क  यांनी जे केले ते काहीतरी यो य कारण अस यािशवाय
केले नसेल ह ेन ’, असे जर तु हाला कोणी हटले, तर तु ही ते बोलणे मनावर याल का? परमे र मृ यू कंवा ददुवी घटना
िनरपराध लोकांवर लादतो, याचे समथन कर यासाठी, हीच कारणमीमांसा वापरली जाते.

मानवी जीवनाला सव  मू य असावे, हया मा या धा मक बांिधलक मुळे िनरपराध माणसां या दःुखाब ल या
उ रातून संताप  होत नाही, ते उ र कंवा सवसाधारण व पा या सवसमावेशक अशा स दया मक कारणासाठी
मानवी दःुख मा य करावे, असे हणणारे उ र वीकारायची माझी तयारी नाही. जर एखा ा कलाकाराने कंवा कोण याही
आ थापने या मालकाने एखादी मोठी गो  पूण हो यासाठी मुलांना ास होईल, असे काहीही केले, तर आपण यांना तु ंगात
टाकतो, पण मग ह ेअसे िन कारण दःुख भोगायला लाव याब ल परमे राला सूट का ावी. मग भले याचा प रणाम
काहीही असो.

भयंकर शारी रक दःुखाचा आिण मानिसक ासाचा िवचार के यानंतर हलेन या मनात आले क , ा आजारामुळे
ित या मनात लहानपणापासून परमे राब ल असले या िव ासाला नख लागले आह.े याचबरोबर ितचा ा जगा या
चांगलेपणावरचा िव ासही उडाला आह.े सवात मह वाचे हणजे अशी भयंकर घटना आप याच बाबतीत का घडावी, असा

 ितने आप या कुटंुिबयांना, फादरला तसेच आप या िम मंडळ ना िवचारला, पण याचे उ र कोणालाही देता आले नाही.
हलेनने हटले क , ‘जर खरोखरच देव असला, तर मी याचा ितर कार करते. याबरोबरच या कोण या महान कारणामुळे
परमे राने ह ेभयंकर दःुख मा यावर लादले, या कारणाचाही मी ितर कार करते.’

आता आपण आणखी एका ाचा िवचार क ! काही िशकव यासाठी दःुख वापरता येईल का? धमशील िवचार
करणारी माणसे मा  ‘आप या वा ाला जे काही दःुख आले, यामागे या िनयं याची काहीतरी योजना असावी’, असे
मानतात. अथात ही कारणे कोणती असतील, या ब ल िनरिनरा या क पना लढवतात.

आम या काळातील एक महान ढीि य ( यू) िश क असले या र बाय Joseph B. Soloveitchik यां या श दात
सांगायचे झा यास : ‘माणसाला उदा  िवचारांचा कर यासाठी याला दःुखे भोगायला लावली जातात. माणसातला अहकंार
आिण िवचारातला उथळपणा घालवून या या िवचारांचे ि तीज ं दाव याचे काम संकटे आिण दःुखे करतात. थोड यात
हणजे, माणसा या ि म वातील अहकंार व ताठपणा काढून याला सुधारणे ह ेदःुखाचे काम आह.े’

पालकांचे आप या मुलावर ेम असते, तरीही ते काहीवेळा आप या मुलाला िश ा देतात. अथात तसे करणे ह े या या
िहताचेच असते. सुख सतत चालू रहावे, असे येकाला वाटत असते. दसुरे असे क , आपली समाजरचना सूखमूलक आह.े सुख
पु हा िमळावे व तसेच िमळत राहावे, यासाठी केलेली धडपडच या सुखाला दःुखाचे प देते. याचे कारण आपण या
अनुभवा या मृतीला िचकटून राहतो. सुखकारक अनुभव पुनः पु हा यावा, असे िवचारांचे मागणे असते व तोच तो अनुभव
िजत या वेळा आपण घेतो, िततका तो यांि क होत जातो. यावर तु ही िजतका अिधक िवचार कराल, िततके सुखोपभोगाला
िवचाराने बळ चढते. अशा रीतीने वासने या मागाने िवचार हाच सुखोपभोगांची िन मती क न यांना सात य देत असतो.
एकाने हटले आह ेक  या या हातात भाकर आह ेआिण दयात गा याची लकेर आह,े तो खरा सुखी माणूस होय. अनेक जण



ीमंत असूनही चंता त असतात.
आप याला असे सांिगतले जाते क , एक सुजाण आिण ेमळ िपता जसे आप या अजाण मुलाशी वागतो, याच धत वर

परमे र आप याशी वागून आप याला इजा होऊ देत नाही. यासाठी आपण मागत असलेली व तू न देता, काही वेळा िश ा
क न आप याला ह ेसमजून देतो क  : तुझे चुकले आह.े तसे करताना आपण या या तथाकिथत अ यायाब ल याला दषूणे
देतो. तीसु ा तो सहन करतो. असे करताना या या मनात अशी खा ी असते क  कधीतरी आपले ह ेमूल शहाणे होईल आिण
मग याला कळेल क  मी जे काही केले ते या या भ यासाठीच! ‘आप या लाड या मुलाला या माणे वडील िश ा करतात,
या माणेच परमे र यां यावर ेम करतो, यांना (कधीतरी) िश ा करतो’ (Proverbs 3:12)

म यंतरी वतमानप ात एका ीसंबंधी एक बातमी आली होती. या ीने सहा वष नानािवध देशात फ न िव चा
वसाय कर यासाठी ब याच दु मळ व तू जमव या हो या. ितचे दकुान सु  हो यासाठी एकच आठवडा असताना, ित या

दकुाना या जवळपास असणा या ब याच दकुानांवर वीज कोसळून आग लागली. यात िहचेही दकुान भ मसात झाले. ित या
दकुानातला माल अ रशः अनमोल हणावा, असा आिण भरपाई न होऊ शकणारा असा होता. या या कंमती या मानाने
फारच कमी कंमतीचा िवमा उतरवला गेला होता. यामुळे पैशा या दृ ीने या नुकसानीची भरपाई भ न िनघणे अश यच
होते. या ीने तर आप या आयु याची सहा वष ही यासाठी खच  घातली होती. या सव काराने ती ी िवल ण अ व थ
झाली. ित या मनात आले क , ‘ह ेसारे मा या बाबतीच का घडले?’ या ी या एक ओळखीचे गृह थ होते. ते ितला हणाले,
‘कदािचत देव तुला धडा िशकव याचा य  करीत असेल. तो तुला सांगायचा य  करीत असेल क , याला तू ीमंत
हायला नको आहसे. तू एक यश वी उ ोिजका हावेस, ह े या िनयं याला मा य नसावे! इतकेच न ह ेतर, दवसभर तू
न यातो ा या जंजाळात वतःला अडकून यावेस, हहेी या परमे राला मा य नसावे. तू तुझी ऊजा दसु या कोण या तरी
कारणासाठी खच  करावीस, असे ब धा या िनयं या या मनात असावे.’

या संदभात िववेचन करताना एका िश काने एका ितकाचा वापर केला. तो पाह यासारखा आह े: असा एक माणूस
क  याला वै कशा ातले काहीही कळत नाही. तो जर श या कर या या खोलीत गेला आिण याने डॉ टर व नस यांना
श या करताना पािहले, तर तो असा िवचार करेल, क  ही गु हगेारीची टोळी आह ेआिण ते सव िमळून एका ददुवी
माणसाचे हाल करीत आहते. याला असे दसेल क  सवानी िमळून याला झोपवून बांधून ठेवले आह.े या या नाकावर यांनी
एक ि कोण बांध यामुळे या माणसाला आता ास घेता येत नाहीये. या या शरीरात सु या व सुया टोचून ठेव या आहते
वगैरे वगैरे! पण या कोणाला श येचे ान असेल, याला याचे नेमके ान होईल. हणूनच असे हटले जाते क
आप याला दःुख देणा या घटना घडणे, ही परमे राची मोठी देणगी आह.े

रॉन हा एक त ण औषधिव ेता होता. तो याचे औषधाचे दकुान भागीदारीत चालवत असे. रॉनने जे हा हा वसाय
सु  केला, ते हा या या भागीदाराने याला सांिगतले, ‘ह ेदकुान अंमली पदाथाचे सन असले या त णां या नजरेत आह.े
ती सनी मंडळी कधीही येतील आिण तुला ास देतील, ते हा तू सदैव द  रहा!’ एके दवशी रॉन दकुान बंद करीत
असताना, एका त ण सनी मुलाने या यावर िप तुल रोखले आिण ज व पैशाची मागणी केली. उगाच ता मा
हो यापे ा पैसे गमावणे बरे, असा िवचार रॉनने केला. तो िवल ण घाबरला. घाबरत घाबरत तो आप या ितजोरीचा खण
उघडायला गेला. या त ण सनी माणसाला वाटले क  रॉन यातून िप तूल काढतो आह.े या समजुतीने याने दोन गो या
रॉनवर झाड या. ती गोळी रॉन या पोटाला लागली आिण तेथून ती म ार ुम ये जाऊन बसली. डॉ टरांनी ती गोळी
काढली, पण याला झालेली दखुापत खूपच गंभीर अस याने यानंतर या आयु यात तो पु हा चालू शकला नाही.

रॉन या िम ांनी याचे सां वन कर याचा खूप य  केला. काह ना या या ती असलेली आपली सद ्भावना 
केली. िम ातला एक जण हणाला, ‘प ाघातावर उपचार कर यासाठी औषधे उपल ध झाली आहते. पण ती अजून
ायोिगक अव थेत आहते. पण याचा वापर करायला तुला हरकत नाही.’

दसुरा एक िम  याला हणाला, ‘आप या आयु यात जे काही घडते यामागे न च काहीतरी कारण असते. अथात जे
काही होते ते आप या भ यासाठीच. रॉन, तूही असाच िवचार कर! तुला वतःब ल मोठा अिभमान होता! तू मुल म ये
िस  होतास! महाग ा गा ा तू उडवायचास! मी भरपूर पैसा िमळवीन, असा तुला आ मिव ास होता. जे तु यामागे
रािहले, यां याब ल तू कधीच काहीही िवचार केला नाहीस. कदािचत तुला धडा िशकिव याची देवाची ही एक प त असेल.
आता तरी तू अिधक िवचारीपणाने वागशील, अशी मला आशा वाटते. यानंतर या आयु यात तू आ मक तेतून बाहरे पडत
अवतीभोवती या लोकांचा िवचार करशील. तु यातील अहकंार, उ टपणा जावा, यासाठी या िनयं याने हा माग वीकारला.
तुला एक अिधक चांगला माणूस बनिव याचा या परमे राचा एक माग आह.े’

एकूणच, रॉन या जीवनातील घटनेचा अथ या या िम ाने याला हवा तसा लावला होता. तु ही रॉन या जागी
असता, तर तु ही या सवाचे प ीकरण कसे दले असते. रॉन या मनात ते ऐक यावर काय ित या झाली असेल. मला
वाटते क , तो जर या िबछा यावर िखळलेला नसला, तर याने आप या िम ा या नाकावर एक ठोसा मारला असता. या
आजारपणामुळे आप या िम ां या मनात आप या ब ल काय भाव आहते, ते रॉनला कळले!

परमे र आपला ेमळ असा िपता आह,े पालक आह.े तो आप या आयु यात जे काही घडते आह,े यावर िनयं ण



ठेवतो. हीच माणसे व तुि थतीचा अथ आप याला हवा तसा काढतात. दसु याला दखुाव याची कंवा इजा कर याची इ छा
आपणांपैक  ब तेकांम ये ती पणाने वसत असते, मग ते दखुिवणे एखा ा श दाने होवो, एखा ा हावभावाने होवो कंवा ते
अिधक सखोल व पाचे असो. ही इ छा सग यांम येच असते. इतरांना दखुाव यात आप याला एक िविच  सुख वाटत
असते. दसु यांनी आप याला दखुवू नये ही इ छा आप याम ये एवढी ती  असते क , ित यामुळे आपणास दसु यांना
दखुवावेसे वाटते. ह ेवाटणे, हा व-र णाचाच एक कार असतो. खरे तर दसु यांना दखुिवणे ह े कती सोपे असते. आिण
कुणालाही न दखुिव यासाठी केवढी कोमलता अंगी असावी लागते! व तुि थती अशी असते क , आप या आंत रक संघषामुळे
व दःुखामुळे आपण एवढे दखुावले गेलेलो असतो क , यामुळेच आपण इतरांना दखुिव यास सहज वृ  होतो. आपला
आंत रक ोभच आप याला बाहरेचे संर ण शोध यास वृ  करीत असतो.

एकाने हटले आह ेक , दःुखाकडे के हाही दलु  करता उपयोगी नाही. याचे आकलन क न घेतले पािहजे. दःुखाकडे
दलु  हणजे याला सात य िमळवून देणेच होय. दःुखाकडे दलु  करणे हणजे या यापासून दरू पळणे होय. आप याम ये
आप या अहचंी जी संपूण या सदैव चालू असते, ित याकडे दलु  होणे. ितचे अनवधान राहणे, हणजेच व तुतः अ ानच
होय. आप या अहं या ापाराचे जोवर आपणास आकलन होणार नाही, तोवर दःुख राहणारच! यातही आप या अहं या या
ापाराचा शोध आपणास आप या िविवध ना यांमधून व संबंधांमधून करायचा असतो. ना यांचा कंवा संबंधांचा अंत कधीच

घडून येत नसतो. तुम या एका िववि त ना याचा अंत घडून आला असेल. पण तुमचे ना यांचे कंवा संबंधाचे एकूण िव
काही न  झालेले नसते. व तुतः आपले असणे, िजवंत राहणे हणजेच नाना कार या संबंधांनी व ना यांनी बांधले जाणे
होय. तो पुढे असेही हणतो क , मी येचा अंत घडून ये यासाठी दःुखाची जाणीव पािहजे. नुसतेच दःुखा या संक पनेचे
बौि क ान कामाचे नाही. दःुख समजून घे यासाठी वतःपासून सुरवात करायला हवी. असो. आता आपण पु हा मूळ

ाकडे वळू या!
लहान मुलाकडे णभर दलु  झाले आिण तो मुलगा एखा ा खोल ख ात पडला कंवा पोह या या तलावात

गेले या मुलाचा मृ यू…अशा बात या आपण अनेकदा वाचतो. आता या िनरागस मुलां या बाबतीत परमे र अशी भयानक
घटना का घडवून आणत असेल? नवनवीन गो ी पाह याचा धडा परमे र यांना देत असेल, ह ेतर काही संभवत नाही. तो
नवा धडा संपेपयत ते मूल मृत झालेले असते. पालक कंवा ते मूल सांभाळणा या दाईला मुलाची अिधक काळजी घे याब ल
हा धडा असेल का? पण मुला या जीवाची कंमत देऊन िशक याइतका हा धडा मह वाचा नाही. मग पालकांनी अिधक
संवेदनशील हावे, अिधक क णामय हावे, या अनुभवातून जीवनाकडे ( हणजे एका परीने मृ यूच) गांभीयाने पहावे, अशी
अपे ा यात असावी. एकाने हटले आह ेक , मृ यूचा अथ य  जीवना या संदभात तु हाला पाहाता आला पािहजे आिण तो
ेम असा आह.े तुम या मनात जर भीती असेल, तर तु हाला मृ यू या गुणव ेब ल काहीही हणजे काहीही कळणार नाही.
एकूणच, आपण घडणा या सव घटना वा शोकांितका याची जी कारणमीमांसा करतो, ते हणजे आपण आप या मनाने हवे
असलेले त अथ असतात. काही लोक हणतात, मितमंद मुले देवाने ज माला घालणे हणजे या मुला या आसपास या
लोकांनी क णा, ेम, संपूण चांगुलपणा तसेच कृत ता अंगी बाळगावी, या साठी असते. मला तर ह ेकधीही पटणार नाही.
माझी आि मक संवेदनशीलता वाढव यासाठी परमे राने दसु या कोणा यातरी आयु यात अशी काही िवकृती घडवून
आण याची गरज नाही.

एकूणच, आप याला आप या पा तेनुसार सगळे िमळते कंवा आपले दोष घालव याचा उपाय असे हणून आप याला
दःुखाची कारणमीमांसा करता येणार नाही. Book of Genesis मधील बावीसावे करण तु ही ज र वाचावे, असे मला
वाटते. परमे राने अ ाहमला अशी आ ा दली क , याने आप या आयझाक ा पु ाचा आप या परमे रासमोर बळी
ावा! अ ाहमची िन ा आिण या या िव ासाचे साम य पाह यासाठी परमे राने याला कसोटी या अ ी द ातून

जायला भाग पाडले. अ ाहम या कसोटीत उ ीण झा यावर परमे राने या यावर कृपेची मु ह ते उधळण केली. खरे तर,
अशा कारचे आ दबंध येक देशातील कथेतून अवतरलेले आप याला दसतील. अ ाहम माणे आपणही जीवना या
कसोटीत उ ीण होणार आहोत आिण आपला परमे राब ल असलेला िव ास तसाच अभंग राहणार आह.े आपला िव ास
कती मजबूत आह,े ह ेआप याला कळावे यासाठी तो आपली कसोटी घेत असतो.

Talmud ह ेपु तक ि तपूव २०० ते इ.स. ५०० या काळात िस  झाले. यात अ ाहम या कसोटीचे पुढील माणे
प ीकरण दले आह े: तु ही बाजारात गेलात, तर कंुभार आप या मड यांवर काठीने हार क न दाखवतो. आपण बाजारात
आणलेली मडक  कती मजबूत आहते ते याला दाखवायचे असते. जी मडक  कमजोर आहते, यावर तो कधी फटके मारत
नाही. अगदी याच माणे यांना ही परी ा उ ीण होता होईल, या यातना यांना सहन करता येतील, अशा लोकांचीच
परमे र प र ा घेत असतो. यातून ची आि मक उ ती कळू शकते.

रोजचे जीवन जगत असताना काही  आप याला सतावत राहतात. उदा.माणसाला या या जीवना या सव
पात यांवरील दःुखाचा, मानिसक वेदनांचा िनरास करता येईल का? कुणीतरी केले या खुषामतीची कंवा अपमानाची,
तसेच कुणी तरी केले या मानिसक जखमेची आपण आप या मनात साठवण का बरे करीत असतो? माणसाचे मन कधीही
दःुखी वा जखमी होणार नाही, असे होईल का? याने आप याला दःुख दलेले असते, याला दःुख देऊन सूड उगवावा, असे



आप याला का वाटते?…अशा एक ना अनेक ांचा, आपण य  जीवना या संदभात मो ा गंभीरतेने शोध यायला हवा!
शारी रक दःुखा ित र  दसुरीही अनेक कारची दःुखे असतात. एकटेपणाचे दःुख, कुणी ेम करीत नाही हणून दःुख, ेम
िमळावे ही ती  इ छा, पण ते पूणपणे िमळत नाही हणून दःुख, मृ यूचे दःुख, प रपूणतेचा ण लाभत नाही हणून दःुख
कंवा तुक ा तुक ांनी खंिडत जीवन जगावे लागते हणून दःुख! एकूणच, दःुखाचे िविवध कार आहते. यां याकडे आपण
पळवाट न काढता पा  शकतो का, हा खरा  आह.े

Harriet Samoff Schiff ा लेिखकेने ित या शोकांितकेचा आिण वेदनेचा अक ित या The Bereaved Parent ा
पु तकात िव ताराने मांडला आह.े ा ी या मुला या दयात ज मजात काही वैगु ये होती. ऑपरेशन करताना या मुलाचा
मृ यू झाला. ह ेघड यावर तेथील फादर ितला हणाले, ‘तुम यासाठी हा क ठण संग आह,े ह ेमी जाणतो. पण मला खा ी
आह ेक , तु ही यातून न  बाहरे पडाल! कारण तु ही सहन क  शकाल, इतकेच ओझे ई र तुम या पदरात टाकत असतो.’
यावर Harriet Samoff Schiff या फादरला िवचारते, ‘समजा मी जर खंबीर नसते, तर माझा रॉबी अजून िजवंत रािहला
असता का?’

अंगावरचे केस कातरले या कोकरासाठी परमे र वा याचा वेग कमी करतो का, जेणेक न वा याचा ास कमी होईल
कंवा होणार नाही? ददुैवाने माझा या संदभातला अनुभव अगदी वेगळा आह.े शोकांितकेमुळे िनमाण झालेला ताण अस
होऊन याखाली कोलमडून पडून िचरडून जाणारी माणसे मी पािहलेली आहते. घरात या मुला या मृ यूनंतर या या
आईविडलांचे झालेले घट फोट मी पािहले आहते. तू मुलाची काळजी नीट घेतली नाहीस आिण यामुळे माझा मुलगा गेला,
असे एका नव याचे उद ्गार मी वतः या कानांनी ऐकले आहते. पुढे याने याच कारणा तव आप या प ीपासून घट फोटही
घेतला.

आम या एका िम ाचे उद ्गार मला फार मह वाचे वाटतात. तो एक दवस मला हणाला क  : आप यात बदल
कशाने होईल? तो सतत दःुख सहन करीत आला आह,े भीती या जा यात अडकला आह.े सुखा या सतत मागे लागला आह.े
आता हीच या या आयु याची गती झाली आह.े यात कशाने बदल घडून येईल? या सग यांकडे उपहासाने आपण पाहतो,
दःुखाने कंवा कडवडटपणानेही काहीवेळा ासून जातो. कधी कधी तर नैरा य आप याला वेढून टाकते. दबलेला संताप मग
आपण चारचौघात कंवा जवळ या माणसांकडे  करतो. पण ह ेसव  कर यापे ा आपण यात बदल करता येतो का
पा ! अथात यासाठी बा  गो ची गरज नाही. माणसाने याला सामोरे गेले पािहजे. ते टाळता उपयोगी नाही. कोणाचीही
कसली मदत न मागता, आप याला तपासून पाहता आले पािहजे. तो तर वतःचा मालक आह,े वामी आह.े यानेच समाज
बनवला आह.े याला तोच जबाबदार आह ेआिण या जबाबदारीतच वतःम ये बदल घडवून आण याची गरज िनिहत आह.े
पण फारच थो ा लोकांचे याकडे ल -अवधान आह.े

एके दवशी मला िनरोप िमळाला क  आम या जवळच राहणारा पाच वषाचा एक मुलगा चडूमागे धावत र यावर
गेला आिण गाडीचा ध ा बसून मरण पावला. या मुलाचे कुटंुब मी भरवत असले या धमसभेत येत नसे, यामुळे मला तो
मुलगा मािहत न हता!

नंतर झाले या ाथनासभेत या कुटंुबाचे फादर हणाले : ‘ही वेळ दःुख कर याची कंवा अ ू ढाळ याची नाही. ही
वेळ आनंद साजरा कर याची आह.े कारण मायकेलचा िनरागस आ मा पापाने कलं कत हो याआधीच ा पाप आिण वेदने या
जगातून बाहरे गेला आह.े आता तो अिधक आनंदा या भूमीत गेला असून, तेथे दःुख नाही क  शोक नाही. याब ल आपण
देवाचे आभार मानू या!’

ह ेमी जे हा ऐकले ते हा मला अितशय वाईट वाटले. या फादरला झाले या संगाब ल आनंद साजरा करावासा
वाटला, यावर माझा िव ासच बसेना! या मुलाचे आईवडील अितशय दःुखात होते, यांना या फादरचा राग आला होता.
यांना असे वाटत होते क  परमे राने आप यावर अ याय केला आह ेआिण यां या धमाचा ितिनधी यांना सांगत होता क
जे घडले याब ल परमे राचे आभार माना हणून!

जगात याय नाही ह ेमा य करायची काहीवेळा आपली इ छा नसते. यावेळेस आपण वतःला ह ेपटवून ायचा
य  करीत असतो क  जे घडले आह ेते खरे तर वाईट नाहीच आह.े आपली फ  अशी समजूत आह ेक  ते वाईट आह.े पाच
वषाचा मायकेल आप याजवळ न राहता परमे राजवळ राहतो आह.े आपण रडतो ते केवळ आप या वाथापोटी! काहीवेळा
आपण शारीने वतःचे मन वळवू पाहतो क  याला आपण अनैितकपणा कंवा दु पणा हणतो, ते तसे नसतेच. ती फ
पुरेसा चांगुलपणा नस याची ि थती असते. जसे आपण हणतो, थंड हणजे पुरेसे गरम नसणे कंवा काशा या नस याला
आपण अंधार हणतो. हणजे अशा कारे आपण असे िस  करतो क  थंडी कंवा अंधार नसतोच. माणसे अंधारात अडखळून
पडतात आिण यांना इजा होते. थंडीत राहावे लागले तर माणसे मरतात. आपण श दांचे कती खेळ खेळतो, नाही? पण असे
कतीही श दांचे खेळ खेळले तरी मृ यू कंवा झाले या इजा ा खो ा ठरत नाहीत.

काहीवेळा आपली मने यायासाठी तडफडतात, कारण परमे र आप याबरोबर यायाने वागेल, असा आप याला
िव ास असतो. हणून या जगातील आयु य एवढेच स य आह ेअसे नाही, ा क पनेला िचकटून राह याचा आपण य
करतो. ा जगा या पलीकडे देखील एक जग आह ेआिण तेथे शेवट ही सु वात असते. पृ वीवर यांची आयु ये थोड यात



संपवली गेली, यांची इथे यां या ि यजनांबरोबर भेट घडवून आणली जाईल आिण अनंत काळापयत ते यां याबरोबर
राहतील.

मला कंवा आ ा िजवंत असले या इतर कोणाही ला ा आशे या खरेपणाब ल काहीही मािहती असणार
नाही. आप याला ह ेमािहती आह ेक  आपण मे यानंतर आपली शरीरे कुजतात. माझा असा िव ास आह ेक , आपला असा
भाग, जो शारीर नाही, या भागाला आपण आ मा असे संबोधतो, तो म  शकत नाही कंवा मरत नाही. पण शरीराची जोड
नसलेला आ मा कसा दसतो, याची मला क पना करता येत नाही. या आ याची शरीराची संगत सुटलेली आह,े अशा
आप याला मािहती असले या आिण आप याला ि य असणा या चा आ मा कसा ओळखावा, ह ेआप याला समजेल का?
एखा ा माणसाचे वडील, तो माणूस वयाने लहान असताना मरण पावले असले, आिण तो माणूस मा  पृ वीवर पूण हणजे
लांबलचक आयु य जगला असला, तर ा जगा या पलीकड या जगात तो या या विडलां या वया या असेल, यां यापे ा
जा त वयाचा असेल क  यां यापे ा लहान असेल? इथे मंदगती असले या कंवा तापट असले या माणसांचे आ मे ितथे
गे यावर ा दोषांपासून मु  होतील?

मरणा या दारात जाऊन परत आलेली माणसे सांगतात क  यांना ल ख काश दसला आिण यांना फार
आवडणा या पण यापूव च मृत झाले या कोणीतरी याचे वागत केले. आम या मुला या मृ यूनंतर, आम या मुलीला व
पडले क  ितचा मृ यू झाला आह ेआिण वगात ित या भावाने आिण आजीने ितचे वागत केले. भाऊ आता वि थत झाला
होता. आजीचे या आधी या वष  िनधन झाले होते. अथात आप याला ह ेसमजायला काहीच माग नाही क  दसणारी ही
दृ ये वा तवतेची सूचक आहते क , ती आप या वतः या मनोरा यातून िनमाण झाली आहते.

या जगातून बाहरे पड यानंतर एका वेग या आिण चांग या जगात आपण जाणार आहोत आिण तेथे या िनरपराध
ना जो ास सहन करावा लागला, या सग यांची भरपाई या दसु या जगात न  होईल, यावर िव ास ठेवला क ,

आपला (परमे र, चांगुलपणा यावरचा) िव ास ि थर ठेवून, आप याला ा जगात होणारा अ याय सहन कर याची ताकद
िमळते. पण यामुळेच आप या आसपास होणा या अ यायाकडे दलु  कर याची आिण देवद  बुि म ा वाप न यािव
काही कर याचा य ही न कर याची वृ ी बळावते. आप या ि थतीतील लोकांसाठी ावहा रक शहाणपणा हचे सांगतो क ,
मृ यूनंतर आपले जगणे कोण यातरी पात सु च राहते, ह े यानात ठेवावे. ते प समजून यायला आपले या जगातले ान
कदािचत असमथ असेल, पण तरीही, ा जगात या आप या जग याब ल आपण ितत या गंभीरपणे िवचार करावा ह ेबरे!
कारण ही श ही नाकारता येत नाही. आप याला फ  इथेच जगायला िमळणार असेल आिण हणून इथ या जग याचाच
अथ जा तीत जा त समजून घे याचा य  करावा, अ याय टाळ याचा जा तीत जा त य  करावा, असे मला मनापासून
वाटते.

शोकपूण घटनेला ितसाद हणून आपण या कृत चा िवचार केला, ा सग यांम ये एक गो  सामाियक आह.े या
सग यात आप या दःुखाचे कारण परमे र आह,े असे गृहीत धरलेले दसते. येक वेळी आप याला ास हावा, असे या
परमे राला का वाटते. या ाचे उ र शोध याचा य  केला गेला. ते आप या भ यासाठी होते आिण आणखीन कशासाठी?
ती िश ा तर न हती? आपले काय होते आह,े याने परमे राला काहीही फरक पडत नाही का? असे एक ना अनेक  आप या
मनात उद ्भवतात. िवचार कर याची आणखी एक प त असू शकते. कदािचत परमे र आप या दःुखाचे कारण नसेलच!
परमे रा या इ छेपे ा काही वेगळेच कारण आप या दःुखामागे असू शकेल. Pslam चा कता हणतो, ‘मी माझी नजर
टेकडी या दशेने वळवली. मा यासाठी मदत कुठून येत आह?े ती मदत परमे राकडून – जो वगाचा आिण पृ वीचा िनमाता
आह े– येत आह’े (Pslam १२१:१-२) तो असे हणत नाही क , ‘मा या वेदना परमे राकडून येतात.’ कंवा ‘मा यासाठी
मदत परमे राकडून येते.’

असे असेल क  आप या बाबतीत या वाईट गो ी घडतात, याचे कारण परमे र नाहीच आह.े कोण या घरात अपंग
मूल ज माला यावे ह ेतो ठरवतच नाही. िप तुला या गोळीने अपंग व यावे, यासाठी रॉनचे नाव तो ठरवत नाही कंवा िझजून
अपंग हो यासाठी हलेनचे नाव तो मु र करीत नाही. याऐवजी तो यांना आिण आप याला, आले या प रि थतीशी जुळवून
घेता यावे, हणून मदत कर यासाठी तयार असतो. पण असे घडावे यासाठी आप या आिण या याम ये अपराध आिण संताप
या भावना येतात, यांना बाजूला सारावे लागते. ‘देवाने मा याबाबतीत असे का केले?’ हा च कदािचत चुक चा असेल!

सम त मानविन मत सािह यात, मानवी दःुखाब ल सवािधक खोल आिण सवसमावेशक िवचार, बायबलम ये
‘आप या कमाचा िहशेब’ या करणात केला आह.े आता आपण या िहशेबाकडे वळणार आहोत आिण एका अंतमुखतेत चंतन
करणार आहोत!



दोन

‘ईयोब’ नावा या माणसाची गो

अडीच हजार वषापूव  एक माणूस रहात होता. असा माणूस क  याने ते हापासून सम त मानवजातीचे मन आिण
आयु य समृ  केलेले आह.े याचे नाव आप याला मािहत नसले तरी तो कमालीचा संवेदनशील व साि वक वृ ीचा होता.
या या आसपास आजारात-िखतपत पडलेली, ख ता खाऊन िपचलेली चांगली माणसे होती. अहकंारी आिण वाथ  माणसे
मा  यश वी आयु य जगताना, भरपूर संप ी िमळवतानाही तो पहात होता. एका ावंत, चतुर, पिव  भूतीकडून याने
‘आयु य हणज ेकाय’, याब ल बरेच काही ऐकले होते. पण जसे आज आपण या बाबतीत असमाधानी आहोत, तसाच तोही
असमाधानी होता. आयु याब ल इतके िवचार ऐकूनही याला ते पटले न हते. िचतच आढळणारी ग भ सािहि यक जाण
आिण असाधारण बुि वैभव- ा याला लाभली होती. आप याला लाभले या दैवी देण यांचा पुरेपूर वापर क न याने
‘चांग या माणसांना ास होईल, अशा घटना परमे र का घडू देतो’, याब ल ताि वक चंतना मक का  िलिहले. ह ेका
बायबलम ये ‘ईयोबचे पु तक’ या नावाने समािव  झालेले आह.े ‘ईयोबचे पु तक’ या का ाला थॉमस कालाईल याने
‘युगिनरपे  व भाषािनरपे  असे सवािधक अद ्भूत का ’ असे संबोधले आह.े तो पुढे असेही हणतो, ‘माणूस पृ वीवर
असताना परमे र या याशी कसा वागला आिण माणसाची िनयती’ या माणसा या कधीही न सुटणा या ांब ल ह ेका
आह.े एक कारे ह ेसवात जुने असे िववेचन आह.े बायबल कंवा इतर कोण याही सािह यात ा का ा या तोडीचे सािह य
आढळत नाही. ‘ईयोब नावा या माणसाची गो ’ ा का ाब ल मी जे हा थम ऐकले, ते हापासून मी मो न गेलो आह.े
यानंतर मी याचा अ यास केला. ते पु हः पु हा वाचले. कतीतरी वेळा मी ते िशकवलेही आह.े अजूनही या का ाचा
मा यावरचा भाव तसूभरही कमी झालेला नाही. येक नटाची अशी इ छा असते क  आयु यात एकदा तरी ‘हॅ लेट’चे काम
आपण करावे. याच धत वर, बायबलचा अ यास करणा या येक िव ा याची अशी इ छा असते, आयु यात एकदा तरी या
का ावर भा या मक वा आ वादा मक लेख िलहावा! तसे ह े पु तक समजायला अवघड आह.े परमे र चांग या माणसांना
संकट त का होऊ देतो या एका खूप गंभीर िवषयावरचे ते पु तक आह.े यात लावलेला तक, वापरलेली उपप ी ह ेसगळे
समजायला कठीण आह,े कारण यात काही पा ांमाफत लेखक याचा दिृ कोन मांडतो. जो कदािचत याने वतःने सु ा
मा य केलेला नसावा. दसुरे कारण असे क , ते सगळे िलखाण उ कृ  अशा िह ू भाषेत आह.े जी आता हजारो वषानंतर
भाषांत रत करणे कठीण आह.े ईयोब या पु तकाची दोन नी केलेली भाषांतरे वाचली, तर काही ठकाणी ती एकाच
पु तकाची भाषांतरे आहते का, असा  आप याला पडतो. यातील एका मु य प ाचा अथ ‘मला परमे राचा धाक वाटेल’
कंवा ‘मला परमे राचा धाक वाटणार नाही’ यापेक  कोणताही असू शकतो. लेखकाला य ात कोणता अथ अिभ ेत आह,े
ह ेसमजायला काही माग नाही. िव ासाब ल एक सुप रिचत असे वा य आह े: ‘माझा मुि दाता अजून िजवंत आह.े’ याचा
अथ ‘ यापे ा मी िजवंत असतानाच मु  होईन’, असाही होऊ शकतो. असे असले तरी बरेचसे पु तक प  आह ेआिण आपले
हणणे ठासून सांगते. नीट अथ लावून ते िलखाण समजून घे याचे कौश य वापरले तर ते तु हाला छानपैक  समजेल, अशी
मला आशा वाटते.

ईयोब कोण होता आिण याचे नाव पु तकाला का दले? ते पु तक कशाब ल आह?े असे  ारंभीच आप याला
पडतात. िव ानां या मते, ब याच काळापूव  एक सु िस  लोककथा चिलत होती. लोकां या धा मक भावना बळकट
करा ा, यासाठी ईयोब नावा या एका पिव  माणसाची ही गो  घराघरातून सांिगतली जात असावी. ईयोब इतका चांगला,
िन कलंक, आदश  होता क  तो य , खराखुरा माणूस नसावा, ह ेसारे ितका मक िच ण असावे, असे वाटायला
लागते. एका चांग या माणसाला कसे दःुख भोगावे लागले, या दःुख भोगाची ही कहाणी आह.े

ती गो  अशी आह.े एके दवशी सैतानाने परमे राकडे जाऊन हटले क , ‘पृ वीवर माणसे खूप पापाचरण करीत
आहते, तू ते एकदा य  पहा!’ यावर परमे राने या सैतानाला हटले, ‘तो माझा भ  ईयोब कसा आह,े याला तू पािहलेस
का? पृ वीवर या यासारखा दसुरा कोणीच नाही. तो कधीच पाप करीत नाही.’ यावर सैतानाने उ र दले, ‘हो. तो अितशय
पिव  माणूस आह.े तो कधी पाप तर करीत नाहीच, पण तो तुझा आ ाधारक आह.े याचे फळ तू याला देतोस. आशीवाद
आिण संप ी यांचा तर तू या यावर वषाव केलेला आहसे. पण मला असे वाटते क , तू याला आशीवाद देणे थम
थांबवावेस! हणजे मग तो कती काळ तुझा आ ाधारक भ  हणून टकून राहतो, ते तुला पाहता येईल.’

परमे राने सैतानाचे ह ेआ हान वीकारले. काय होते आह,े याची क पना न देता परमे राने याचे घर न  केले.
याची गुरेढोरे मारली. मुलांनाही मा न टाकले. ईयोब या सवागावर गळवे िनमाण झाली. यामुळे कोणतीही हालचाल



करणे, ह े ईयोबसाठी कमालीचे यातनामय होऊ लागले. परमे राने असे घडव याब ल याला शाप ायला ईयोब या
बायको याला सांगत.े असे के याने परमे राचा या यावर कोप होईल, ह ेमािहती असूनही ती ईयोबला तसे करायला
सांगते. याने ईयोब या आयु यात जे काही केले होते, यापे ा आणखी वाईट तो क च शकणार न हता! ईयोबचे तीन िम
या या समाचाराला येतात. यांनी सु ा हचे हटले. धमिन ा, ई रभ  यांचे फळ जर असे असेल, तर माणसाने तसे
वाग यात काय हशील? पण ईयोबचा परमे रावरचा िव ास अढळ होता. आप या आयु यात काहीही झाले तरी
ई रभ त अंतराय येता कामा नये, ावर तो ठाम होता. शेवटी परमे र कट होऊन ईयोबला तसा स ला द याब ल तो
या िम ांना ओरडला. ईयोबची सम पतवृ ी, सहनशीलता आिण अपार भ  पा न परमे र या यावर बेह  खूष झाला
आिण या यावर याने कृपावषाव केला. परमे राने याला नवे घर दले, भरपूर संप ी दली आिण मुलेही दली. या गो ीचे
ता पय असे आह ेक , तुम यावर खूप संकटे जरी आली, तरी तु ही परमे रावरचा तुमचा िव ास ढळू देऊ नका. तो जे काही
करतो, यामागे याची काही कारणे असतात. तु ही मा  आपला या िनयं यावरचा िव ास ढळू न देता, यां यावरची भ
वाढवत या! अथात तु ही जे काही भोगले असेल, याची पुरेपूर भरपाई तो परमे र करतोच. िप ानिप ा ही गो  लोक
ऐकत आले आहते. या बोधकथेतून अनेकांना दलासा िमळतो, ह े खरे आह.े ईयोबचे उदाहरण ऐक यावर काहीजणांना
वतःचीच लाज वाटून यांनी वतः या मनातील शंका, ई रासंबंधी आप या असले या त ारी मनातून ह पार के या. पण
आपला हा अनािमक लेखक मा  या गो ीने अ व थ झाला. ा गो ीतून ई रावर आपली ा दढृ ठेवा, याचा संदेश याने
दला. तो परमे र असा कसा असू शकतो? तो आप या एकिन  भ ाची मुले मारतो. काहीही चूक नसताना याला इतक
टोकाची था देतो. तो कसला परमे र? यातून याला काय साधायचे होते, तर याला सैतानाब लची पैज जंकायची होती.
हा कोण या कारचा धम ही गो  आप या डो यावर थापते आह.े जो धम आंधळेपणाने िव ास ठेवावा, अशी अपे ा करतो
आिण अ यायाचा ितकार केला तर याला पाप हणतो, हा कसला धम? ा नीितकथेने तो इतका अ व थ झाला क , या
गो ीतील पा ां या भूिमका याने उल ा के या आिण एक त व चंतना मक का  िनमाण केले. ा का ात, ईयोबने
परमे रा या िव  त ार केली. पारंपा रक धमक पना याला सतत जाणीव क न देत हो या क  पिव  वर संकटे येत
नाहीत.

ईयोबचे सां वन कर यासाठी – याची मुले मारली गेली आहते आिण या या सवागावर गळवे उठली आहते – याचे
तीन िम  याला पारंपा रक धा मक कहा या सांगू लागले. थोड यात, ईयोब या मूळ कथेत या या त डी असेलला मु ा,
आता ते तीन िम  उचलून ध  लागले : ‘अशी कतीही संकटे आली, तरी तू तुझा ई रावरचा िव ास ढळू देऊ नको. आपला
ेमळ िपता वगात आह.े चांगु या माणसांचे उ थान हावे आिण दु ांना िश ा हावी, याची काळजी तो घेईल.’

ईयोबने हचे श द यापूव  असं य वेळा इतर दःुिखतांना ऐकवले होते. ते श द कती पोकळ आिण चीड आणणारे
आहते, याची याला थमच जाणीव झाली. तो िचडून हणाला, ‘चांग या माणसाचे उ थान हावे आिण दु ांना िश ा
हावी, याची काळजी तो घेईल, असे तु ही मला सांगता, याचा अथ काय? तु हाला असे हणायचे आह ेका, माझी मुले दु
होती, हणून यांचा मृ यू झाला? तु ही असे हणता आहात का, मी दु  आह े हणून मा या बाबतीत ह ेसारे घडले? असे
कोणते भयंकर कृ य मी केले? तु ही आजवर जे काही केले असेल, यापे ा अिधक वाईट असे मी काय केले, क  यामुळे मा या
वा ाला असे भोग यावेत?

भावने या ा अशा उ ेकामुळे ईयोबचे िम  मा  भांबावून गेले. या िम ांनी याला हटले, ‘परमे राने िश ेचे
कारण माणसाला सांगावे, अशी अपे ा आपण ठेवू शकत नाही. आपण काय करतो आहोत, ह े याला प े  ठाऊक आह.े असा जर
िवचार आपण केला नाही, तर ा जगात चंड ग धळ माजेल आिण मग ते राह याजोगे असणार नाही.’

पुढे हा वाद आणखीनच वाढत रािहला. आपण प रपूण अस याचा दावा ईयोबने कधी केला न हता. पण याचे असे
हणणे होते क  इतर ब याच जणांपे ा अिधक चांगले आिण मयादशील आयु य जग याचा आपण य  केला. जर माणसांचे
नेहमीचे आयु य ल ात न घेता परमे र या या चुकाच शोधत रािहला आिण याला िश ा देत रािहला तर याला ेमळ
िपता, का आिण कशासाठी हणावे?

श दाने श द वाढत जाऊन वातावरण चांगलेच तापले. यांना राग येऊ लागला. िम  हणाले, ‘ईयोब, तू आ हाला
मूख बनवले आहसे. तू आम यासारखाच धा मक वृ ीचा आिण पिव  माणूस आहसे, अशी आजवरची आमची धारणा होती.
पण आता आयु यात घडले या काही घटनांमुळे तू आता धमालाही मोडीत काढायला िनघाला आहसे. तू एक अहकंारी, उ ट,
उताव या वभावाचा आिण दांिभक आहसे. यामुळे परमे राने तुला जी िश ा दली होती, ती यो यच होती. कोणता
माणूस संत आह ेआिण कोणता पापी आह,े याब ल माणसे फसू शकतील, पण परम र नाही, असे आ ही जे हणतो ते िस
झालेले आह.े’

या संवादाची तीन वतुळे पूण झा यावर आप याला दसते ते असे – ईयोब या या त ारी सांगत होता आिण याचे
िम  परमे राची बाजू मांडत होते. इतके झा यावर ह े पु तक या या वादळी उ कष बंदपूयत जाऊन पोहोचते. ईयोबने
बायबलमधील गु ासंबंधी िनयमांचा वापर केला. हा िनयम हचे सांगतो क  : ‘जर कोण याही पुरा ािशवाय एखा ा
माणसावर चुक या वतनाचा आरोप केला असला, तर तो माणूस वतः िनरपराध अस याचे शपथेवर सांगू शकतो. यानंतर



आरोप करणा याने शपथ घेणारा माणूस गु हगेार अस याचे िस  करावे, अ यथा वतः केलेले आरोप मागे यावे.’
या संगाचे वणन करताना ईयोबने भावी व ृ वा या सहा याने आपण िनरपराध अस याचे शपथेवर सांिगतले

आह.े बायबलमधील २९-३० ा दोन करणांम ये हा सारा संग श दब  केला आह.े तो हणाला, ‘मी कधीही ग रबांकडे
दलु  कलेले नाही. जे वतः या मालक चे नाही, ते वतः या मालक चे आह,े असे कधीही केले नाही. मी कधीही मा या
संप ीचा टभा िमरवला नाही. तसेच श ू या ददुवाब ल आनंद मानला नाही. याने मा यावरील आरोप िस  करणारे पुरावे
घेऊन यावे, नाहीतर मी िनरपराध अस याचे व िन कारण एवढे दःुख सहन करावे लाग याचे मा य करावे.

ह ेसव ऐक यानंतर परमे र कट झाला.
या वाळवंटात सोसा ाचे वारे सुटले आिण मग िनमाण झाले या च वादळातून परमे राने ईयोब या आ हानाला

उ र दले. ईयोब या बाबतीत जे घडले ते ल वेधी होते. या या भावी आिण जोमदार आ हानाला उ र दे यासाठी वतः
परमे र पृ वीवर आला. परमे राने याला दलेले उ र फार कठीण आह.े तो ईयोब या बाबतीत जे काही घडले याब ल
काहीच बोलत नाही. याने ईयोबचा पापांचा पाढाही वाचला नाही कंवा याला भोगा ा लागले या दःुखाब ल तो काहीही
बोलला नाही. याऐवजी याने ईयोबला िवचारले, ‘ह ेजग चालव याब ल तुला काय मािहती आह?े’

मी या पृ वी या िन मतीची योजना आखली,
ते हा तू कोठे होतास?
जर तू शहाणा असशील तर मला सांगशील.
ितची मोजमापे कोणी घेतली, ह ेतुला ठाऊक आह ेका?
दोरीने ितची लांबी कोणी मोजली?…
मी जे हा समु ाला िवनवले, ते हा तू ितथे आला होतास का?
याला मी मयादा आखून दली. आिण सांिगतले :
इथपयत येऊ शकतोस तू, पुढे नाही.
बफ कोठे साठवला जातो, ते तू पािहले आहसे काय?
कंवा नरका या भांडाराला तू कधी भेट दली आहसे का?
बछ ांना ज म कधी ावा, ह ेतू हरणांना सांगतोस का?
घो ाला याची श  तू देतोस का?
उडावे कसे, ह ेससा याला तू िशकवतोस का?

(ईयोब ३८, ३९)

यावर ईयोब हणाला, ‘मला यावर काहीही बोलायचे नाही.’
चांग या माणसांना भोगा ा लागणा या दःुखाब ल आजवर जे काही िलिहले गेले आह,े यात ईयोबचे पु तक

सव कृ  आह.े मुळातच ते गंभीर आह ेआिण सखोलही. लेखकाने यात अनेक दृ नी िवचार केला आह.े खु  लेखक ईयोब या
बाजूचा आह.े याने ईयोब या िम ांचे हणणे काटेकोरपणे मांडलेले आह.े कोणताही मु ा याने डावललेला नाही. असे िनकोप
आिण च बाजूंचा िवचार करणारे सािह य नेहमीच एका उंचीवर वाचकाला घेऊन जाऊन िवल ण समृ  करते. अथात
लेखकाने काही िवधाने मा  हतेूपुर सर सं द ध ठेवलेली आहते. खरे तर, या का ातून अनेक अथ िनघतात. येक जण
आप या अनुभवा या आकारानुसार, रंगानुसार याकडे पाह याचा य  करतो. यातून येकाला ह ेका  आिण यातील
आशय-दृ ी ही वेगवेग या त हनेे भावत जाते. हचे तर या का ाचे साम य आह.े

एकूणच, ईयोब नावा या माणसाची गो  समजून यायची असेल तर यातील तीन िवधाने आपण समजून घेऊ. ा
िवधानानंतर ा पु तकातील सगळी पा े आिण ब तांश वाचक िव ास ठेवतील, असे मला वाटते.

१. परमे र शि मान आह ेआिण ा जगाचा कता करिवता तोच आह.े या या इ छेिशवाय काहीही घडत नाही.
२. परमे र यायी आह ेआिण लोकां या पा तेनुसार यांना यांचे ते िमळावे या मताचा तो आह.े यायोगे चांगली

माणसे समृ  होतील आिण दु ांना िश ा होते.
३. ईयोब हा चांगला माणूस आह.े

जोवर ईयोब िनरोगी आिण ीमंत होता, तोपयत वर दलेली ित ही िवधाने एकाच वेळी मा य कर यास काहीच
अडचण येत नाही. पण जे हा ईयोबला दःुख सहन करावे लागते, तो याची मालम ा, याचे कुटंुब आिण आरो य गमावतो,
मग आप यापुढे अडचणी उ या राहतात. आपण एकाच वेळी ित ही वा ये ही मा य क  शकत नाही.

जर परमे र यायी आिण शि मान असेल, तर ईयोब हा पापी असणार! मग आ ाची जी ि थतीगती आह,े ती



यो यच आह.े जर ईयोब चांगला माणूस असूनही परमे र याला हाल सहन करायला लावत असला, तर मग परमे र यायी
आह ेअसे आप याला हणता येणार नाही. जर ईयोब खूप चांगली प रि थती िमळायला पा  असला आिण परमे राने याला
दःुख भोगायला लावले नसले, तर मग परमे र सवशि मान असू शकत नाही. ईयोब या पु तकातील युि वाद पुढील
पायावर उभा आह े : वर दले या तीन िवधानांपैक  कोण या िवधानाचा याग कर याची तुमची तयारी आह,े जेणेक न
उरलेली दोन िवधाने तु हाला वीकारता येतील.

ईयोबचे िम  मा  ईयोब चांगला माणूस आह,े या ितस या िवधानावर िव ास ठेवायला तयार नाहीत. ते यांना
िशकव यासारखे बोलतात आिण ते परमे रावर िव ास ठेवणारे आहते. परमे र चांगला आह े आिण तो सग यांचा
कताकरिवता आह,े यावर िव ास ठेव याची यांची तयारी आह.े ह ेकर यासाठी यां याकडे एकच माग आह ेआिण तो हणजे
ईयोबची अव था झाली आह,े ती या या पा तेनुसार झाली आह,े असे हणणे!

खरे तर, ईयोबचे सां वन करावे आिण याची मनःि थती चांगली हावी, अशीच या या िम ांची इ छा होती.
िव ास आिण िन य याब लचे लहानपणापासून िशकलेले सगळे िस ांत ईयोबला पु हा एकदा सांग याचा यांनी य
केला. ा जगात सु  असणा या घटनांचा आप याला नीट अथ लावता येऊ शकतो. ह ेजग एक िनयमांनी बांधलेली जागा
आह.े इथे िनरथक असे काहीच चालू शकत नाही. यां या फ  इतकेच ल ात आले क  ा जगातील घटना आिण ईयोबचे
दःुख यांचा अथ लावायचा असला, तर ईयोबची जी ि थती झाली, ती या या लायक माणेच झाली, ह ेगृहीत धरावे लागेल.
परमे रा या जगात सग या ांची उ रे िमळतात, ह े य थाला सांगून पटवून देणे श य आह,े पण ह ेसगळे शोकसंत
आिण ददुवी ला सांिगतले तर तो अपमािनत होतो. ईयोब असा दःुखी न होता उठून आनंदाने कामाला लागतो. पा ता
नसली तर कोणालाच काही िमळत नाही, असे हणणे ईयोब या प रि थतीतील कोण याही माणसाला आनंदी क  शकत
नाही, शकणार नाही.

या ित र  ते िम  ईयोबला आणखीन काहीच सांगू शकत नाहीत. कारण परमे राचा चांगुलपणा आिण याचे
साम य यांवर यांचा कमालीचा िव ास आह.े तो िव ास यांना यापुढे तसाच टकवून ठेवायचा आह.े पण जर ईयोब िनद ष
असला, तर परमे राकडे एका िनद ष माणसाला दःुख द याचा दोष येतो. परमे राचा चांगुलपणा आिण याचे िनदोष व
पणाला लाव याऐवजी, ईयोब या चांगुलपणावरील िव ास सोडून देणे, या िम ांसाठी सहज सोपे होते. यामुळे आता
यांना परमे रा या आदश, पूणपणे चांग या ितमेवर िव ास ठेवता येतो.

दसुरे असे क  ईयोबचे िम  या या बाबतीत व तुिन पणे िवचार क  शकत नाहीत. ा सग या दःुखद घटना
ईयोब या बाबतीत घड या, याब ल वाटणारे दःुख आिण वतः या बाबतीत घड या नाही याचा आनंद, अशा दोन
पर परिवरोधी भावनांम ये सापड यामुळे यांचा ग धळ उडाला. जमन भाषेत मानसशा ाशी संबंिधत असा एक श द आहे
– Schadenfreude. वतःऐवजी दसु या कोणा याही बाबतीत काहीही वाईट घटना घडली, क  आप या मनात सुटकेची
भावना िनमाण होते. या याशी तो जमन श द संबंिधत आह.े यु ात शेजारचा पाच फुटांवरचा सहकारी गोळी लागून
मृ यूमुखी पडतो कंवा प र े या सभागृहात पयवे काने कॉपी करताना आप या एका िम ाला पकडले. ह े सारे पहात
असताना आपण यातून वाचलो, अशीच आपली भावना असते. या भावनेत सुटकेचाही िन ास आपण सोडतो. रॉन कंवा
हलेनचे सां वन करायला गेले या यां या िम ांचे यां यावर ेम आहचे, पण यां या सु  मनात येते क  यां याजागी आपण
असतो तर? पण आपण तो िवचार दाबून टाकतो. मग आपण याचे प ीकरण देतो क , यां याबाबतीत जे काही घडले
याला काही िविश  कारण असणारच आह.े

ही मानिसकता आप याला अवतीभोवतीही दसते. केला गेलेला दु पणा अगदीच अकारण व भयंकर वाटू नये हणून
बळी ठरले या ला दोष दला जातोच. उदा. यू लोक जर वेग या कारे वागले असते तर िहटलरने यांना मारले
नसते. जर या त णीने उ ेजक कपडे घातले नसते, तर ित यावर बला कार झाला नसता! जर लोकांनी खूप मनापासून क
केले तर ते गरीब राहणारच नाहीत. आपण आप या मनाची अशी खा ी पटवतो क  ह ेजग िजतके वाईट दसते, िततके वाईट
नाहीये. एकूणच, काही माणसांना ास होतो, यामागे काही ना काही कारण ह ेअसतेच. सुदैवी माणसांना असे बोलायला
जागा िमळते, ती यां याबाबतीत सुदैवी घटना घडतात हणूनच! काही जण याबाबत निशबाला जबाबदार मानतात. काही
जण पा तेचा-गुणव ेचा वा पापाचा उ लेख करतात. खरे तर, अशा सदोष िवचारप तीमुळे बळी ठरलेली  सोडून
इतरांना बरे वाटते. बळी पडले या ला मा  ती ददुवी घटना सहन करावी लागतेच. यावर अिधकािधक लोकांकडून
याला ितर काराची वागणूक िमळते. ईयोब या िम ांची हीच तर प त आह.े या प तीमुळे यांची अडचण दरू होते,
ईयोबची होत नाही, ही मा  व तुि थती आह.े

ह ेअसे त व ान वाप न जग, समाज एकसंध राहावा, यासाठी वतःला खलनायक हणवून यायची ईयोबची तयारी
न हती. वतः ाशील अस यामुळे याला ब याच गो ी, अस यातले स य कळत होते. तो आदश कंवा प रपूण नसेल, पण
कोण याही नैितक मापदंडाने तो इतरांपे ा वाईट तर िनि तच न हता, ह ेआप याला कबूलच करावे लागते. ईयोबचे घर,
मुले, पैसा तसेच आरो य ह ेसारे िहरावून घेतले जावे, इतरांचे सगळे होते तसेच शाबूत राहावे आिण परमे रा या नावाला
जराही ब ा लागू नये, यासाठी खोटे बोल याची याची तयारी न हती.



ईयोबसाठी जे उ र आह े यासाठी दसुरे िवधान अमा य करावे लागेल, यात परमे रा या चांगुलपणाची खा ी
दलेली आह.े ईयोब हा खरेतर चांगला माणूस आह,े पण परमे र इतका साम यवान आह ेक  या या बाबतीत चांगुलपणा,
यायीपणा यां याशी संबंिधत मयादा अि त वात नाहीत.

दसुरा एखादा त व  हाच सारा आशय वेग या कारे मांडेल : यायाने वागून पा तेनुसार एखा ा माणसाला काही
ावे, असे परमे र ठरवेल आिण देईल. दु ांना शासन क न चांग या माणसांना ब ीस देईल. पण तकाने िवचार करायचा

असे आपण ठरवले तर या सवशि मान परमे राने यायी असलेच पािहजे का? आपण मू याधा रत जीवन जगून जर याने
आप याला ब ीस ावे आिण आपले र णही करावे अशी प रि थती िनमाण क  शकलो, तर तो खराखुरा सवशि मान
रािहल का? कंवा याचे एका वैि क ह डंग मशीनम ये पांतर होईल, क  यात पुरेशा सं येइतक  नाणी टाकली क
आप याला जे हवे ते िमळेल (जर आपण आत टाकले या ना यां या कंमतीएवढी यो य ती गो  याने दली नाही, तर या
यं ाला लाथा मारणे कंवा याला िश ा देणे, हाच पयाय उपल ध असेल) ाचीन काळी एका साधूने ा जगाकडून
या यावर अ याय झा याब ल आनंद साजरा केला होता, असे हटले जाते. तो हणाला, ‘आता मी केवळ परमे रा या
ेमाखातर तो जे काही हणेल ते करीन, मला हवे हणून न ह!े’ याचाच अथ केवळ परमे रा या ेमाखातर तो साधू एक
नीितमान, आ ाधारक माणूस झाला होता, नीितमान आ ाधारक माणसांना काहीतरी ब ीस िमळते हणून नाही.
परमे राने जरी या यावर ेम केले नाही, तरीही तो साधू परमे रावर ेम करणारच होता. ा अशा उ रामुळे अशी
अडचण उभी राहते क  याय, नीितम ा यांचा सार होतो आिण याचवेळी परमे र महान अस याब ल याचे पूजन होते.
याला याय, नीती यां या पलीकडचे थान िमळते.

ईयोबची अशी धारणा होती क , परमे र िनःप पाती असून नीितिनयमां या प याड आह.े परमे राकडे तो एखादा
पौवा य महाराजा अस या माणे पाहतो. या महाराजा माणेच परमे रा या हातात िन ववाद स ा एकवटलेली आह.े ही
स ा या या जे या संप ीवर आिण आयु यावर चालते. खरे तर, ईयोब या मूळ गो ीत परमे र असाच रंगवला आह.े
यात परमे राने ईयोब या या या ती असले या िन चेी कसोटी पाह यासाठी याचा खूप छळ केला. राजा लोकांना ब ीसे
देत असतो, पण ते ब ीस चांगले अस यासाठी न ह ेतर यां या िन ा या या पायाशी ि थर रहा ात यासाठी असते.

ईयोबला, तो आिण परमे र यां याम ये नेहमी एक म य थ पंच असावा असे वाटे. या याकडे परमे र वतः या
वाग याचे प ीकरण देईल. पण जे हा परमे राब ल बोलणे िनघे, ते हा तो प ा ापाने हणत असे क  ‘ या यासाठी
काहीही िनयम नाहीत. तो सगळे िहरावून घेतो. मु य हणजे याला कोण रोखणार आह?े’

ईयोबला वतःची ददुशा कशी कळेल? तो हणतो, ‘आपण जगापासून याय, चांगुलपणा यांची अपे ा करणे थ
आह.े परमे र आह,े पण तो याय, धा मकता, पािव य या सग या मयादां या पलीकडे आह.े’

ईयोब या कथालेखकाचे हणणे काय आह?े ईयोबसाठी परमे र हा ा सग या पसा याचा कोणीतरी अिधपती
आह,े एवढे पुरेसे होते. ईयोबला याब ल कधीही आिण कसलीही शंका न हती. परमे राचे अि त वच न ह,े तर याची
सहानुभूती, जबाबदारीची जाणीव, यायीपणा, िनःप पातीपणा या गो ी आप या ती आहते, ह े याला प े  ठाऊक होते.

एकाने हटले आह े क , ेमाचे कटीकरण िव ासातून होत असते. खरे तर ेमाचा डोलारा हा िव ासावरच
अवलंबून असतो. संशय-साशंकता कधी ेम कट क  शकत नाही. उलट संशय ेमाला झाकून टाकतो. संशयातून फ  मृ यूच
आकाराला येतो. मे ये एक कारचा सहज सरळपणा असतो, यात गाठ-गुंतागुंत नसते. खरे तर, ेमातूनच प रवतन होत
असते. ेम माणसाला देव व बहाल करते. एकूणच ेमात फार मोठी श  असते, एवढे मा  िनि त! जीवनात कुठलीही
घटना घडू दे, पण तु ही तुमची ा हटू देऊ नका. कारण तुमची ाच जर िश लक रािहली नाही, तर तुमचे अधःपतन
होईल. ा ही एक संप ी-संपदा आह.े हणून लेा कुठ याही प रि थतीत वतःपासून दरू क  नका! खरे तर, हा
िववेकाचा, ेचा माग आह ेएवढे मा  न ! वैरा य-आ याि मक प रप तेची दशा आिण दृ ी हीच आह.े

टीकाकार हणतात या माणे परमे र असे हणतो आह ेका, जे हा तो आम या आयु यावर वाईट प रणाम होईल
असा िनणय घेतो, ते हा याला फ  एका या भ याबु यापलीकडे आणखीही िवचार करावा लागतो, इतरही काळ या
असतात. तो असे हणतो आह ेका, क  माणसां या सोयी या दृ ीने पाहता यांची आजारपणे, यां या धं ात होणारे नुकसान,
ा सवािधक मह वा या गो ी अस या तरी परमे रा या मनात इतरही मह वा या गो ी असतात. ह ेअसे हणणे हणजे

बायबलमधील नैितकता, बायबलचा मानवी मू यांवर असलेला भर आिण वैयि क आयु याचे पािव य या गो ी
परमे रा या दृ ीने िनरथक आहते, असा अथ होतो. तसेच उदारपणा, याय, येक मानव ा याचे मह व या सा यांचा उगम
परमे रािशवाय इतर कुठूनतरी झाला आह.े आप यापैक  ब याचजणांना परेम राला सोडून उदारपणा, याय, येक मानव
ा याचे मह व या सा यां या या दसु या उगमाला भजावे, असा मोह हो याची श यता आह.े

ईयोबचा कथालेखक अशी भूिमका घेतो आह,े जी ईयोबने कंवा या या िम ांनी घेतली नाही. याचा परमे रा या
आिण ईयोब या चांगुलपणावर िव ास आह.े चांग या माणसां या बाबतीत वाईट गो ी घडतात, पण या परमे रा या
दृ ीने घडत नाहीत. माणसां या पा तेनुसार यांना आयु यात गो ी िमळा ा, अशी परमे राची इ छा असते, पण
ई राला ते येक वेळी जुळवून आणता येईलच असे नाही. सवशि मान असेलेला पण पूणतः चांगला नसलेला परमे र



आिण सवशि मान नसलेला पण पूणतः चांगला असलेला परमे र यां यात िनवड कर याची जबरद ती झा यामुळे
ईयोब या पु तका या लेखकाने परमे रा या चांगुलपणावर िव ास ठेव याचे ठरवले.

च वादळ सु  असताना परमे र जे काही बोलला ( करण ४०, ९-१४) या बोल यातील शेवट या अ या भागात
जे काही सांिगतले, ते मा या मते सवात मह वाचे आह.े

परमे रासारखी तुझी भुजा आह ेका?
या या माणे वादळी गजनेसारखा तुझा आवाज आह ेका?
ते दु  िजथे उभे आहते, ितथे यांना तू िचरडून टाक!
या मातीत यांना गाडून टाक!
तरच मी मा य करीन क  तुझा उजवा हात,
तुला िवजय िमळवून देऊ शकतो.

ा ओळीचा अथ मा या मते असा आह े : ‘जर तुला वाटत असेल क  ह ेजग नीट चालवणे, माणसां या बाबतीत
घडणा या अयो य घटना थांबवणे अगदी सोपे आह,े तर मग तूच य  क न बघ!’ पिव , नीितमान माणसांना शांत आनंदी
आयु य घालवता यावे, अशी परमे राची इ छा आह,े पण काही वेळा ई र तसे घडवून आणू शकत नाही. दु पणा आिण
अ व था यां यामुळे जे बळी जातात, यांना वाचवणे ह ेपरमे रालासु ा कठीण जाते. पण परमे रा या अनुपि थतीत
माणूस ह ेकाय चांग या कारे पार पाडू शकेल काय?

लेिवयाथान ा समु ामधील सरपटणा या ा याबरोबर यु  झाले याचे वणन आिण यािनिम ाने उद ्भवणारी
वचने ४१ ा करणात आहते. मो ा य ांनी या ा याला जा यात पकडणे आिण मासे पकड या या कांनी याला
जाग या जागी अडकवून ठेवणे परमे राला श य झाले. हा समु ामधील सरपटणारा ाणी जर जगातील िनयं ण ठेव यास
अितशय कठीण अशा इतर सग या गो मधील दु पणा आिण ग धळ, अ व था यांचे तीक असला (जसे ाचीन
पुराणकथांम ये आह)े, तर लेखकाला असे हणायचे असेल क  परमे रालासु ा हा ग धळ मयादेत ठेवून दु ांमुळे होणारे
नुकसान कमीकमी ठेवणे खूप कठीण जात असावे.

िनरपराध माणसांना ददुवाचे चटके ा आयु यात सहन करावे लागतात. यांनी जे भोगणे आव यक आह,े यापे ा
कतीतरी अिधक घटना यां या बाबतीत घडत असतात – यां या हातातले काम काढून घेतले जाते, ते आजारी पडतात.
यां या मुलांनाही खूप काही सहन करावे लागते कंवा या मुलांमुळे ा माणसांना सहन करावे लागते, पण ह ेजे घडते, ती
या माणसांनी काही वाईट कम केले हणून परमे राने यांना दलेली िश ा नसते. ददुव काही परमे रामुळे माणसां या
वा ाला येत नाही.

हा िन कष काढताना आप या हातातून दसुरे काहीतरी िनसटते. सव काही जाणणा या आिण सव शि मान
परमे रा या अि त वाची क पना अितशय सुखावणारी असते. सग यांना सारखी वागणूक िमळेल आिण शेवट गोड होईल
ाची तो खा ी देतो. येक घटना घड यामागे एक संयुि क कारण असते, याचीही तो आप याला खा ी देतो. आपले

आयु य सुरळीतपणे चाललेले असते. ते हापासून आपण असा िव ास मनात बाळगू शकतो क  चांगले काय आिण वाईट काय
ते आप या पालकांना नीट कळते आिण सारे काही वि थत घडवून आणायला ते समथ आहते. या कारे ईयोब या िम ांचा
धम सुख देत होता, तो कार सुखावणारा होता. पण जोवर िनरपराध माणसां या अडचण चा आपण फार गंभीरपणे िवचार
करत नाही, तोपयत याचा उपयोग होत असे.

आपण जर ईयोब या दृ ीकोनातून पािहले तर परमे र यातले काहीच करत नाही, अशा िन कषाला येऊन
आप याला बरे वाटू शकते. जर परमे र हा याय देणारा असला, पण तो शि मान परमे र नसला, तर आप याला वेदना
देणा या घटना घडतील, ते हा तो आप याच बाजूने उभा राहील. आपण चांग या वृ ीचे आिण ामािणक आहोत आिण खूप
चांग या गो ी आप या आयु यात घडा ा, अशी आपली पा ता आह,े ह े याला समजू शकेल. आपले ददुव या यामुळे
आकाराला आलेले नसेल, यामुळे मदतीसाठी या याकडे जाणे आप याला श य होईल. ईयोबने परमे राला िवचारले,
‘परमे रा, तू मला ह ेअसे का केले आहसे?’, आपण हा  याला िवचारणार नाही. आपण याला असे िवचा  क ,
‘परमे रा, ह े बघ मला काय झाले आह?े मला मदत करणे तुला श य आह े का?’ यायासाठी आिण मेसाठी आपण
परमे राकडे जाणार नाही. बि सासाठी कंवा िश ेसाठी आपण परमे राकडे जाणार नाही, तर आप याला ताकद िमळावी,
आप या दःुखावर एक फंुकर घालून िमळावी, यासाठी आपण परमे राकडे जाऊ!

ईयोब आिण याचे िम  लहानपणापासून या सवशि मान, सव , शहा या अशा परमे रावर िव ास ठेवतच मोठे
झाले. परमे राब लचे वतः या मनातील िवचार बदलणे, यांना फार अवघड होऊन बसले. आपणही अशाच परमे रावर
लहानपणापासून िव ास ठेवला असता, तर आपलीही अव था यां या माणेच झाली असती. (आपण लहान मुले होतो, ते हा
एखादे खेळणे तुट यावर ते जोडून पु हा पिह यासारखे करणे, आप या पालकांना इ छा असूनही श य होत नाही. यांची



असमथता कळ यावर आपले पालक सवशि मान नाहीत, ह ेवा तव पचवणे आप याला कठीण जाते) पण अशा ब याच
गो ी आहते, याब ल परमे र काहीही क  शकत नाही, ह ेआपण समजून घेऊ शकलो, तर ब याच चांग या गो ी श य
होतील. असे झाले तर परमे र या गो ी आप यासाठी क  शकतो, अशाच गो साठी आपण या याकडे जाऊ. या गो ीत
तो काहीही क  शकत नाही, याब ल कोण याही अवा तव क पना, इ छा आपण मनात बाळगणारच नाही. एखादी ी
िवधवा का झाली, एखादे मूल अनाथ का झाले, ह े  आपण िवचारणारच नाही. परमे र गरीब, िवधवा, अनाथ अशांचा
ाता आह,े एवढेच बायबलम ये सांिगतले गेले आह.े

परमे राने आपला िनवाडा क न आप याला दोषी ठरवले आह ेअसे अिजबात वाटून न घेता, आपण वािभमान
आिण वतः या चांगलेपणाची खा ी मनात बाळगू शकतो. आप या बाततीत अि य घटना घड या तर याब ल मनापासून
रागावू शकतो, पण ते हा आपण परमे रावर रागवतो आहोत, असा िवचार कर याचे काहीच कारण नाही. आप या
वा ाला अ यायकारक गो ी आ या, याब ल आप याला येणारा राग, ासदायक प रि थतीत यांना आयु य कंठावे लागते
यां याब ल आप याला वाभािवकपणे वाटणारा कळवळा, या भावना आप या मनात का आ या, ते आपण ओळखू शकतो.
ा भावना आप या मनात ये याचे कारण, अ यायाब ल आप याला संताप वाटलाच पािहजे, दःुिखतांब ल कळवळा आपण

बाळगला पािहजे, ह ेआप याला परमे रानेच िशकवले आह.े जे हा आपण रागवतो, ते हा आपण अिण परमे र एक च उभे
राहतो.



तीन

काही वेळा
काहीच कारण नसते

एके ठकाणी मी धमशा ावर ा यान दले. ा यानानंतर एका ीने मला  िवचारला, ‘जर आप या बाबतीत
घडणा या वाईट गो ी ददुवाने घडतात, परमे राचा या घड याशी काही संबंध नसतो, तर मग ददुव कोणामुळे अि त वात
येते?’ या णी मला काहीच उ र सुचेना. पण तरीही मी ितला हणालो, ‘ददुव कोणामुळे अि त वात येत नाही. ते फ
िनमाण होते.’ पण मला असे वाटत रािहले आह,े क  यापे ा काहीतरी वेगळे कारण असले पािहजे.

आता मी ज ेकाही बोलणार आह,े ते कदािचत तु हाला त व चूर वाटू शकते. काही गो ी कोण याही कारणािशवाय
घडतात. िव ात मरिहत, िन े य काही असू शकते, हा िवचार वीकारणे तु हाला श य आह ेका? काहीजणांना ही क पना
पचनी पडणार नाही. ते येक बाबतीत संबंध शोधत असतात. जे काही घडेल, यातून ते सतत अथ शोधत असतात. ते
वतःला असे पटवून देतात क  परमे र ू र आह े कंवा ते वतः पापी आहते. पण काही के या ते मरिहत, िन शे घटना
घडणे मा य करायला तयार होत नाहीत. काहीवेळा एखा ा गो ीमधला न वद ट े  भाग कळ यावर उरले या दहा ट े
भागातही काहीतरी समज यासारखे असलेच पािहजे, पण ते आप या समतजुती या पलीकडे असेल, असे ते गृहीत धरतात.
पण येक गो  सकारण असलीच पािहजे असा आ ह का धरावा? आपण काही बदलांना कंवा सुधारणेला थोडासा वाव का
ठेवू नये?

एखा ा माणसाला झटका आ या माणे तो उठेल आिण शॉटगन घेऊन र यातून जाणा या लोकांवर गो या झाडेल,
ह ेएकवेळ मी समजू शकतो. कदािचत तो पूव  सै यात नोकरी केलेला माणूस असेल, तेथे पािहले या कंवा अनुभवले या
संगांचा भुंगा या या डो यात फ  लागला आिण यातून याने ह ेकृ य केले, असे आपण हणू शकू. अस  होईल इत या
नैरा याला त ड देताना याचा तोल गेला असेल. याला कोणीही काहीच कंमत दली नसेल. या याकडे कोणी अिजबात ल
दले नसेल. मग एक दवस तो ताण सहन हो यापिलकडे जाऊन या माणसाने ठरवले असेल, ‘मला िनि त काही कंमत
आह ेआिण ती मला िमळालीच पािहजे. ह ेमी सवाना दाखवून देईन!’

बंदकू हातात घेऊन िनरपराध माणसांवर गो या झाडाय या, ह ेकृ य संयुि क नाही, समथनीय तर अिजबात नाही.
पण तरीही मी ते समजू शकतो. मला ह ेसमजू शकत नाही क  िमसेस ि मथ या णाला र याव न का चालत असतात आिण
िमसेस ाऊन अचानक लहर आली हणून एका दकुानातून बाहरे पडून यांना कशा वाचवतात. ी जो स याच णाला र ता
ओलांडायला का गेले आिण या माथे फ या गोळीचे नेमके ल य कसे झाले? ीन यां या याहारी या वेळेला एका
कपापे ा अिधक कॉफ  कधीच घेत नाहीत, पण याच दवशी यांनी याहारी या वेळेस आणखी एक कप कॉफ  मागवली
आिण ते सावकाश ती कॉफ  पीत या कॅफेत बसले. ह ेसगळे तो गोळीबार सु  असताना घडले. अशा ु लक, अिनयोिजत
िनणयांनी क येक माणसांची आयु ये बदलत असतात.

खूप तापलेली हवा, कोरडे हवामान, क येक आठवडे पाऊन न पडणे अशामुळे वणवे पेट याचा धोका वाढतो ह ेमी
समजू शकतो. अशा ि थतीत एखादी ठणगी, पेटती काडी, काचे या तुक ावर क ीभूत झालेला सूय काश, ापैक
कशानेही जंगल पेटू शकते. ती आग कोण या दशेने पसरत जाईल ा या इतर ब याच कारणांपैक  वारा वाह याची दशा हे
सु ा एक कारण असू शकते. ह ेसगळे मी समजू शकतो. पण वारा आिण हवामान यां या एक  कायामुळे आग कोण या दशेने
पसरेल आिण यात इतर कोणतीही घरे ित या भ य थानी न पडता, नेमक च घरे का जळतात, यातील काहीच माणसे
अडकतात, पण इतर माणसे सुटतात. याला काही तकसंगत कारण देता येईल का? क  ते फ  निशबावरच अवलंबून असते?

जे हा ी आिण पु ष यांचे शरीरसंबंध येतात, ते हा पु षाचे वीय खलन होताना को ावधी शु ाणू ी या
शरीरात सोडले जातात. यापैक  येक जण जीवशा दृ ्  या कंिचत वेगळे गुणधम पुढ या िपढीत नेऊ शकतो. या
को ावधी शु ाणूंपैक  कोण या शु ाणूमुळे फळ याची वाट पहात असले या बीजांडापैक  कोणते फिलत होईल, हे
कोण याही मागान ेआप याला कळू शकत नाही. काही शु ाणूंमुळे शारी रक अपंग व घेऊन मूल ज माला येते. कदािचत
यामुळे जीवघेणा दोषही शरीरात िनमाण होऊ शकतो. काह मुळे केवळ चांगले आरो यच िमळते असे नाही, तर या मुलात
उ कृ  शारी रक मता असतात कंवा गंधवसम सांगीितक मता असतात कंवा इतर कारे  होऊ शकणारी
सृजन मता असते. मुलाचे आयु य कोणते वळण घेऊ शकेल, या या आईविडलांची आिण इतर नातेवाईकांची आयु ये



यामुळे कशी बदलतील, ह ेसगळे या यदृ छेने होणा या बीजांडफलनामुळे ठरते.
काहीवेळा याहीपे ा अिधक आयु यांवर प रणाम होतो. रॉबट आिण सुझान मे सी यां या मुलाला िहमो फिलया हा

रोग झाला. इतर सगळे पालक जे करतील, ते सारे काही या दोघांनीही केले. यां या मुलाला झाले या रोगाब ल जेवढे काही
वाचायला िमळाल,े तेवढे सगळे या दोघांनी वाचले. ते हा यांना असे कळले क  रिशया या शेवट या झार या एकुल या
एका मुलाला हा रोग झाला होता. रॉबट या िनकोलस आिण अले झां ा या पु तकात याने या गो ीचा उलगडा कर याचा
य  केला आह ेक  ‘चुक या शु ाणूमुळे’ चुक चे बीजांड फिलत झा यामुळे झार या मुलाला जे आजारपण आले, यामुळे
या राजदा प याचे ल  रा यकारभार चालव यापासून िवचिलत झाले असेल. शासन ढले पडले असेल आिण याचा
प रणाम हणून बो शेिवक रा य ांती झाली. याने पुढे असेही हटले आह ेक , या यदृ छया झाले या बीजांडफलनामुळे
युरोपातील सवात जा त लोकसं ये या रा ात वेग या कारची शासनसं था थापन झाली. यामुळे िवसा ा शतकात
जगभरातील सग यां या आयु यावर प रणाम झाला.

काही माणसांना जे काही घडते, यात परमे राचा हात जाणवतो. मी एका बाईला भेटायला णालयात गेलो होतो.
ित या गाडीला दा  िपऊन गाडी चालवणा या माणसा या गाडीने जोरदार धडक दली होती. ित या गाडीची पूण वाताहात
झाली होती. या बाई या दोन बरग ांना तडे गेले होते आिण फुटले या काचे या तुक ाने दोन करकोळ जखमा झा या
हो या. ितने मा याकडे पा न हटले, ‘आता मला पटले आह ेक  परमे र आह.े ा अपघातातून मी िवशेष जखमा न होता
िजवंतपणे बाहरे येऊ शकले, कारण याचे मा याकडे ल  होते.’ मी हसून ग प बसलो. ा ग प बस यामुळे ितला वाटले
असेल क  ितचे हणण ेमला पटले आह.े पण हा धोका प करणे आव यक होते. ती जागा ई रमीमांसा कंवा धमशा ाब ल
िववेचन कर याची न हती.

दोनच आठव ापूव  दोघां या अंितम सं कारासाठी मला जावे लागले. दा  िपऊन गाडी चालवणा या माणसाने
गाडीला ट र द याने एका बाईचे विडल आिण नवरा मरण पावले होते. दसु या एका अशाच अपघातात के टंग करणारा
एक मुलगा मरण पावला होता. यावेळी सग या वतमानप ातून वाहनांमुळे वाढले या अपघातांची आकडेवारी आली होती.
मा यासमोर बसले या बाईचा असा िव ास होता क  परमे राची इ छा होती क  ितने िजवंत रहावे, हणून ती
अपघातातून वाचली. मला यािव  काहीच बोलायचे न हते. पण दसु या दोन कुटंुबात या माणसांना काय आिण कसे
सांगावे? परमे रा या दृ ीते ते ा बाईपे ा कमी मह वाचे होते असे सांगू क  यांना या वेळेला आिण याच कारे मरण
यावे, अशी परमे राचीच इ छा होती आिण यांना या अपघातातून सोडव याची याची अिजबात इ छा न हती, असे सांगू?
या सग याचे प ीकरण कसे देता येईल?

पिह या करणात आपण Thornton Wilder या The Bridge Of San luis Rey ा पु तकाब ल चचा केली होती.
आठवते आह?े पाच माणसे दोरा या पुलाव न पडून मरण पावली, ते हा दर Juniper ला असा िन कष काढ याचा मोह
झाला क  तो दोराचा पूल तुटणे हा अपघात न हता, तर तो परमे रा या कायाचा एक भाग होता. अपघात कधीही होत
नाहीत. पण एका णानंतर अिधक भार सहन कर यची धातूची मता संपली आिण याला अनुस न भौितक शा ा या
िनयमां माणे िवमानाचा एक पंख तुटून पडला. दसु या एका संगात माणसा या िन काळजीपणामुळे इंिजनात िबघाड झाला
आिण ते िवमान कोसळले. या अपघातात दोनशे माणसे मरण पावली. अशा कारे दोनशे माणसे मरावी, ही काय
परमे राची इ छा होती? दोनशे एकावा वासी िवमानतळावर येताना या या गाडीचे चाक पं चर झा याने, तो र यात
अडकून पडला आिण याचे ते िवमान चुकले. ते हा याने कुरकुर केली. आप या निशबाला शापले. इथेही परमे राची अशी
इ छा होती का, क  या िवमानातून जाणा या वाशांपैक  फ  तोच माणूस िजवंत राहावा आिण बाक  सगळे वासी म न
जावे? असे जर असते तर परमे राचे वतन अिनयंि त व मनमानी असेच आह,े असे हणावे लागले असते. यातही तो िविश
लोकांवरच कृपादृ ी करतो, असेही आपण हटलो असतो. यातून आप याला काय संदेश िमळतो?

जे हा मा टन युथर कंग ( यु) यांना एि ल १९६८ म ये ठार मारले गेले, ते हा यांनी कृ णवण य नेता हणून
आप या कार कद च ेिशखर ओलांडले होते. याचा फारच गवगवा केला गेला. यांनी या या मृ यू या आद या रा ी केले या
भाषणाचा दाखला बरेच जण देतात. या भाषणात यांनी हटले होते क , ते आता पवतिशखरावर पोहोचले आहते आिण
यांनी जी वचने दली होती, यांची पूतता पलीकड या बाजूला होताना यांनी पािहली आहते. यात यांना कदािचत
मोझेस माणे असे सुचवायचे होते क , या वचनपूत  अगोदर यांना मृ यू येणार आह.े यांचा मृ यू ही िन कारण घडवून
आणलेली दःुखद घटना होती, असे न हणता, Thornton Wilder या दर Juniper माणे, परमे राने मा टन युथर कंग
यांना नेम या वेळेला ा जगातून नेले असे हणावे लागेल. नंतरची यांची वष यांना िवशेष मह व न िमळता, कदािचत
अपमाना पद ि थतीत, नाकारले या देवदतूा माणे कंठावी लागली असती. पण मृ यूमुळे यां यावर ती वेळ आली नाही. हे
प ीकरण मलाच काय पण कोणालाच कधी मा य होणार नाही. परमे राने फ  एका कृ णवण य ने याचा अहकंार
सुखाव याकडे ल  न देता, को ावधी कृ णवण य ि या, पु ष आिण मुले यां या गरजांकडे ल  दले पािहजे. डॉ. कंग
यांचा खून झा यामुळे इत या सा या जनतेचे काय भले झाले, याचे प ीकरण देणे अवघड आह.े यांचा खून हा परमे राचा
धडधडीत अपमान होता. ह ेआपण मा य का करीत नाही? तो आपणा सग यांचाही अपमानच होता आिण परमे राचे काय



पु हा बाजूला पडले. ह ेमा य कर याऐवजी आपण तो खून ही परमे राची इ छा होती, असे िस  कर यासाठी पुरावे गोळा
करत का बसतो? यु ात लढणारे सैिनक को या अनािमक, वैयि क ओळख नसले या श ूवर गो या झाडत असतात.
समोर या बाजूने लढणारा सैिनक हा एक सद ्गृह थ असू शकतो. याचे एक छान कुटंुब असेल, या यापुढे एक चांगली
कारक द असेल, असा िवचार करणे यांना परवडणारे नसते. सैिनकाला ह े नीट मािहती असते क , बंदकु तून सुटले या
गोळीकडे सद ्सद ्िववेकबु ी नसते. तोफेतून सुटलेला गोळा कोणा या मृ यूमुळे एक कुटंुब उ व त होईल कंवा कोणा या
मृ यूमुळे कोणालाच फरक पडणार नाही, यात भेद क  शकत नाहीत. यामुळे सैिनक यां या जग या-मर याब ल
ार धवादाकडे झुकतात. वतःचे नाव िलिहले या गोळीब ल ते बोलत असतात. वतःचा मांक जवळ ये याब ल ते
बोलतात. मी मरणे यो य आह ेक  नाही, याब ल ते कधीच बोलत नाहीत. ाचीन काळी कुटंुबात या ऐकुल या एका मुलाला
सै यात, रणभूमीवर पाठवत नसत! सग या गो ी िवचारपूवक, यायाने हा ा, यासाठी परमे रावर अवलंबून राहता
येणार नाही. बायबलम ये फार पूव  अशी आ ा दली आह ेक , या पु षाचा साखरपुडा झाला आह,े या पु षाने नवे घर
बांधले आह,े याला घरी पाठव यात यावे. कारण जर यु ात याला मरण आले तर या गो चा उपभोग याला घेता येणार
नाही. ाचीन काळापासून इ ायली लोकांचा परमे रावर गाढ िव ास होता. तरीही यांना ह े मािहती होते क ,
धनु यातून सुट यावर कोणाला इजा करावी, याब ल बाणावर काहीही बंधन घालणे श य नाही.

या सव िवचारमंथनातून सांगता येईल क  : ‘ येक घटनेमागे कायकारणपरंपरा असतेच. पण काही काही घटना मा
िन े य, िन कारण घडतात.’

बायबलम ये असे िलिहले आह ेक , सु वातीला परमे राने वग आिण पृ वी िनमाण केली. पृ वी आकारिवहीन होती
आिण ित यावर पूणपणे ग धळाची ि थती होती. सगळे काही अंधारात बुडालेले होते. यानंतर परमे राने आप या अफाट
िन मती मतेचा उपयोग क न ा ग धळातून एक सु व था िनमाण केली. सग या गो ी ठरािवक िनयमांनी होतील, असे
केले. अंधारापासून काश वेगळा केला. पृ वी आिण आकाश वेगळे वेगळे केले. जमीन आिण समु  वेगळे केले. ही खरी िन मती
हणता येईल. नुस या काही नस यातून काहीतरी तयार करणे ही खरी िन मती न ह ेतर ग धळातून सु व था िनमाण करणे
ही खरी िन मती होय. सृजनशील शा  कंवा इितहासकार व तुि थती िनमाण करीत नाहीत, तर ते घटनांना िव कळीत
मािहती अशा पात न रा  देता, यां यामधला म ते शोधून काढतात. एक ितभावान लेखक नवे श द तयार करीत नाही,
तर आपणा सग यांना मािहती असलेले श द यो य कारे एकापुढे एक ठेवून, यातून अथवाही का ा मक आकृितबंध िनमाण
करतात.

एकूणच, परमे रासाठी ह ेजग िनमाण करताना सवात मह वाचे त व, यो य म आिण पूविनयोिजतता (आधी
अंदाज लावणे श य हावे) ही असले पािहजे. याने जगा या िन मतीला सु वात केली, ते हा जो ग धळ होता, याजागी
याला व था थापन करायची होती. यात िनयिमत सूय दय आिण सूया त, िनयिमत भरती आिण ओहोटी, सबीज
वन पत ची आिण ा यांची िन मती ( जनन मतेसाठी) यांचा अंतभाव होता. सहा दवसात परमे राने जगाची िन मती
पूण केली आिण सात ा दवशी याने िव ांती घेतली.

समजा, जगा या िन मतीचे परमे राचे ह ेकाम सहावा दवस संपेपयत पूण झाले नसते तर? आता आप याला
मािहती आह ेक  ा जगाची आज या घडीला जी ि थती आह,े ितथवर यायला सहा दवस न ह,े को ावधी वष लागली.
जेनेिससम ये वणन केलेली जगा या िनमाणाची कथा खूप मह वाची आह ेआिण ती आप याला पु कळ काही सांगून जाते.
अथात हा सहा दवसांचा कालावधी श दशः यायचा नाही. असे समजा क  ग धळातून सु व था थापन कर याची
िन मतीची या अजूनही सु च आह.े याचा अथ काय होईल? बायबलम ये वापरलेले सहा दवसांचे पक वापरायचे
ठरवले, तर आपण शु वार या दपुार या वेळेजवळ कुठेतरी असू. माणूस काही तासांपूव च िनमाण झाला आह ेआिण जगाची
व था ब यापेक  मवार लाव यात आलेली आह.े येणा या काही काळापयत या घटनांचा अंदाज आप याला बांधता येणे

श य आह.े परमे राने अगदी लहानसहान तपिशलांकडे ल  देऊन नीट काम के याचा पुरावा िमळतो. पण तरीही काही
ठकाणी ग धळाची ि थती दसतेच. एक मा  खरे क  िव ातील घटना नैस गक िनयमां माणे काम करताना दसतात. पण
काहीवेळा मा  या िनयमां या िव  कंवा िनयमांबाहरे जाऊन काम झा याचे पुरावे िमळतात. काही घटना अशा घडतात,
क  या अगदी वेग या कारे घडू शक या अस या!

मी आ ा ह े सारे िलिहत असताना, कॅ रिबयन भूमीवर झाले या भयंकर च वादळा या बात या येत आहते.
वेधशाळेत या शा ांना आता अंदाज करता येत नाही आह ेक  ते वादळ समु ाकडे जाईल क  दाट लोकव ती असले या
टे सास-लुिसयाना कनारप ीवर आदळेल. दोन-तीन शहरे न  झा या याही बात या येऊन थडकत आहते. बायबलवर
िव ास ठेवणा या माणसांचे असे हणणे आह े क  या शहरातील लोकां या नैितक अधःपतनामुळे, दु पणामुळे यांना
परमे राने ही िश ा दली. म ययुगीन आिण ि ह टो रयन काळात या काही िवचारवंतांचे असे हणणे होते क ,
हसेुिवयसचे जिमनीतून वर येणे आिण पॉ पीचा नाश, हसेु ा समाजातील अनैितकता न  कर यासाठी घडले आह.े आजही,
कॅिलफो नयात होणारे भूकंप ह ेसॅन ॅ ि स को येथे समलिगक संबंध वाढू लाग यामुळे आिण लॉस एंजे स म ये अनैितक
संबधांचा अितरेक झा यामुळे परमे राने घडवून आणले आहते, असा अथ काही लोक लावतात. खरे तर च वादळ, भूकंप,



वालामुखीचा फोट यां या घड यात मानवी नैितकतेचा काही संबंध नसतो. च वादळ कोण या दशेने जाईल याचा अंदाज
बांधताना समाजाचे कोणते घटक नाश पाव यायो य आहते आिण कोणते राख यायो य आहते, याचा िवचार कोणीही कधीही
करणार नाहीत.

हवेची दशा बदलणे कंवा टे टोिनक लेट जगोव न हलणे यामुळे च वादळ कंवा भूकंप होतात. आता ा घटना
पृ वीवरील दाट लोकव ती या भागात होतील कंवा जेथे अिजबात लोकव ती नाही अशाही भागात होतील, असे का?
हवामाना या ठरीव सा यात बदल झाला क  काही शेतजिमनीवर खूप कमी कंवा खूप जा त पाऊस पडतो आिण शेतीतले
वषभराचे उ प  न  होते. दा  िपऊन गाडी चालवणारा एक माणूस हायवे या म याव न गाडी चालवतो. यात तो प ास
फुट अंतरावर या लाल रंगा या फोड गाडीला ट र दे याऐवजी िहर ा रंगा या शेवल गाडीला ट र देतो. २०९
मांका या उ ाणासाठी वापरेल या िवमाना या इंिजनाऐवजी, २०५ मांका या उ ाणासाठी वापरले या िवमाना या

इंिजनाचा बो ट तुटतो. माणसां या एका ठरािवक गटाचा मृ यू हो यामागे काहीही कारण नाही. ा घटना परमे राने
केलेली िनवड दाखवत नाहीत. या घटना कोण याही कारणािशवाय घडतात आिण िन कारण घडणा या घटना अ व था
दशवतात. िव ा या रचने या दृ ीने काही भागात – अ व था, ग धळ आह.े हणजे तेथे परमे रा या सृजना मक रचनेचा
काश अ ाप पोहाचला नाही, असे हणावे लागले. अ व था आिण ग धळ ह ेचुक चे कंवा षेपूण आह ेअसे मी हणणार
नाही. इतकेच न ह ेतर ते अंतबा  अनैितक आिण दु पणाने भरलेले आहते, असेही कोणी हणणार नाही. परमे रा या
चांगुलपणावर िव ास बसू नये, अशाही अनेक गो ी घडतात.

भौितकशा ात त  असेल या मा या एका िम ाला मी िवचारले : ‘शा ीय दिृ कोनातून िवचार करता, ह ेजग
सु वि थत चालले आह,े असे हणता येईल का? िन कारण घटना घड याचे कार वाढू लागले आहते क  कमी हायला
लागले आहते, असे तुला वाटते?’ तो पुढे हणाला क , ‘थम डायनािम सचा दसुरा िनयम असे सांगतो क , कोणतीही व था
चालेल तशी चालू दे, असे हणून तशीच सोडून दली, तर ती अशा कारे चालते क  जेणेक न ती संतुिलत होईल.’ याने पुढे
असेही प ीकरण दले क  : ‘ ाचा अथ असा होतो क , ह ेजग अिधकािधक िन कारण घटना घड याकडे चालले आह.े
समजा, एका बरणीत काचे या गो ा यां या रंगानुसार आिण आकारानुसार नीट लावून ठेव या आहते. आता आपण जर ती
बरणी हलवायला सु वात केली, तर या वि थत लावले या गो ा हलून यांचे अिनयिमत िवतरण होईल. आता एकाच
रंगा या दोन गो ा शेजारी येणे, ही केवळ योगायोगाचीच गो  असेल.’ तो िम  मला पुढे असेही हणाला क , ‘जगात आ ा
ह ेअसे होते आह.े एक च वादळ समु ा या दशेने जाईल. यामुळे कनारप ीची शहरे नुकसान हो यापासून वाचतील. पण
यातून कोणताही ठरािवक साचा शोध याचा कंवा याचे कारण शोध याचा य  करणे ही मा  मोठी घोडचूक ठरेल. खूप
मो ा कालावधीत येणारी च वादळे पािहली तर काही समु ाकडे गेलली दसतील आिण काही मा  शहरा या दशेने
जाऊन नासधूस करतील. िजत या मो ा कालावधीतील वादळांचे तु ही िनरी ण कराल, िततक  ठरािवक प त कंवा
साचा िमळ याची श यता कमी असते.’

बायबलम ये हटले आह ेक , ‘जाणा या येक दवसाबरोबर अ व थेचे रा य अ तंगत होत जाईल आिण जगात
अिधकािधक सु व था येत जाईल.’ माझा िम  मला हणाला, ‘तुला आणखी एक जुनी बातमी सांगतो. अ बट
आईन टाईन या पुढेही हाच  उभा होता. कारण घटना अिनयिमतपणे घडतात, ा िस ांतावर ांटम फिज सचा पाया
रचला गेला आह.े याचे हणणे असे होते क  परमे र ा िव ाशी सारीपाटाचा डाव खेळत नाही.’

कोणतीही व था तशीच सोडून दली, तर ती अिनयिमतते या दशेने वाढत जाऊ शकते. दसु या बाजूने िवचार
केला तर आपले जग ही काही आह ेतशीच सोडून दलेली व था नाही. खरेतर नविन मतीची एक ठणगी ित यात कायम
धुगधगत असावी! संकट संगी परमे री चैत याची आभा ित यासभोवार पसरलेली असावी, जी शतकानुशतके ग धळातून,
अ व थेतून सगळे काही सुरळीत पार पाड यासाठी असावी. असेही कदािचत घडेल क  या शुकवारची दपुार होऊन जगाची
उ ांती पूण होईल. सग या जगात स बाथ हणजेच दवसांचा शेवट होईल आिण अिनयिमतपणामुळे होणारा दु ांचा
प रणाम न  होईल. कदािचत असेही असेल क  परमे राने याचे िन मतीचे काय काही युगांपूव च संपवले असेल आिण बाक
गो ी याने आप यावर सोडून द या असतील. यानंतर सहजपणे कंवा हतेूपूवक ठेवलेली जी काही अ व था िश लक
रािहली तीच आप याबरोबर राहणार आह.े ा जगातील वा तव परमे रा या इ छे या पलीकडे आह,े ही जाणीव मा
खूपच आ ासक वाटते. पण ही जाणीव परमे राला आिण आप याला सु ा फारशी आवडत नाही.



चार

चांगली माणसेही
याला अपवाद ठ  नयेत

एका मुलाला शाळेत बायबलमधील लाल समु  ओलांड याची गो  सांिगतली गेली. तो घरी गे यावर आईने याला
िवचारले, ‘आज शाळेत काय िशकवले?’ ते हा मुलगा िमि कलपणे आप या आईला हणाला, ‘इ ायली लोक इिज मधून
बाहरे पडले, पण फारहो आिण या या सै याने यांचा पाठलाग केला. इ ायली लोक लाल समु ापयत पोहोचले. पण यांना
तो ओलांडता आला नाही. इिजि शयन सै य जवळ येत होते, हणून मोझेसने आपला वॉक टॉक  काढला आिण इ ायली
सै याला िनरोप दला. इ ायली हवाई दलाने इिजि शयन सै यावर बॉ बह ला केला. इ ायली नािवकदलाने लोकांनी समु
ओलांड यासाठी तरंगता पूल बांधला.’ ह ेसगळे ऐकून आईला ध ाच बसला. ितने िवचारले, ‘तुला ही गो  अशी सांिगतली?’
यावर तो मुलगा हसत हसत आप या आईला हणाला, ‘आ हाला जशी गो  सांिगतली गेली, तशी गो  मी तुला सांिगतली
असती, तर तू कधीच यावर िव ास ठेवला नसतास.’

क येक शतकांपूव  परमे र अस याचे खा ीलायक पुरावे चम कारांनी भरले या गो म ये लोकांना िमळायचे.
इ ायली लोकांना समु  ओलांडून पलीकडे जाता यावे, हणून परमे राने समु  कसा दभुंगला, याची कहाणी ते सांगत
असत. एका पिव  माणसाने ाथना के यावर कृपािव  होऊन परमे राने पाऊस पाडला. न ांनी आपले वाह कसे उलट
वळवले कंवा सूय आप या आकाशमागात कसा मागे गेला, याही गो ी ते वारंवार सांगत असत. संहा या गुहतेून डॅिनयल
कसा सुरि तपणे परत आला आिण Shadrach, Meshach व Abednego ह ेआगी या भ ीतून कसे सुख प बाहरे आले, या
गो ी यांना सांिगत या जात. ा सग या गो मागचा उ शे एकच असे क , परमे र आपली खूप काळजी घेतो आिण
यां यावर तो कृपा करतो, यांना आधार दे यासाठी आिण वाच यासाठी तो िनसगा या िनयमांत सहजपणे ढवळाढवळ
करतो.

बदल या काल वाहात आप याला या गो ी सांिगत या जातात, याब ल आपण नानािवध  उपि थत करतो.
िनसगाचे िनयम बदलत नाहीत, यातच परमे रा या अि त वाचा पुरावा आप याला िमळतो. परमे राने आप याला एक
सुंदर, नेमकेपणाने चालणारे आिण सु वि थत असे जग दले आह.े ह ेजग राह यायो य आह,े कारण िनसगाचे िनयम नेहमीच
नेमकेपणाने काम करतात, ते िव सनीय असून नेहमी एकाच कारे काम करतात. उदा. गु वाकषणाचा िनयम – जड व तू
नेहमी पृ वी या दशेनेच पडते. यामुळे घरबांधणी या व तू तरंगत इत ततः जात नाहीत. यामुळे आप याला घर बांधता
येते. रसायनशा  आप याला सांगते क  ठरािवक माणात ठरािवक मूल े एकमेकांत िमसळली, क  नेहमी तेच िन कष
िमळतात. यामुळे डॉ टर जे हा औषध देतो, ते हा याचा काय प रणाम होईल, ह े याला नेमकेपणाने मािहती असते.
कोण याही दवशी सूय कधी उगवेल आिण मावळेल, याचा आप याला िनि तपणे अंदाज बांधता येतो. चं  सूयासमोर
आ याने हण कधी होईल, ह ेसु ा आपण आधीच अचूक सांगू शकतो. ाचीन काळी, हण ही एक अनैस गक घटना मानली
जात असे आिण परमे र आप याला कसला तरी इशारा देत आह,े असा अथ याकाळी लावला जाई. आता आप यासाठी ती
एक नैस गक घटना आह.े िज यामुळे परमे राने आप याला कती अचूकपणे काम करणारे िव  दले आह,े याचे पुनः मरण
होते.

मानवी शरीर हा चम कार आह.े ते िनसगिनयमांना आ हान देते कंवा िवरोध करते हणून न ह,े तर ते पूणपणे या
िनयमां माणे काम करते हणून! आपली पचनसं था अ ातून पोषक े काढून घेते. वचेवर घाम येतो आिण यामुळे
शरीराचे तापमान ि थर ठेवले जाते. बाहरे असणा या काशा या ती तेला ितसाद देत आप या डो यां या बा या लहान
कंवा मो ा होतात. आपण आजारी पडतो, ते हा शरीरात असले या रोग ितकारक यं णे या सहा याने शरीर या
आजारपणाशी लढा देते. अितशय नेम या अशा िनसग िनयमांवर आधा रत ा अितशय आ यकारक गो ी घडत असतात,
पण याची आप याला जाणीवही नसते. ह ेसगळे चम कार आहते. पण लाल समु  दभुंगला जाणे, हा मा  चम कार नाहीये.

ह ेिनयम कधीच बदलत नाहीत, यामुळे औषधे तयार करता येतात. खगोलशा  काम करते. पण या िनयमांचे ह ेन
बदलणेसु ा काही वेळा अडचणीत टाकते. गु वबलामुळे पदाथ खाली पडतात. काही वेळा ते जड पदाथ माणसां या अंगावर
पडून यांना दखुापत होते. गु वबलामुळे काहीवेळा माणसे पवताव न, िखडक तून खाली पडतात. काहीवेळा गु वबलामुळे
माणसे बफाव न घसरतात, पा यात बुडतात. आपण गु वबलािशवाय रा  शकत नाही, पण हणूनच यामुळे जे धोके



संभवातात, याचाही आप याला वीकार करावा लागतो.
िनसगिनयम सग यांशी सारखेच वागतात. चांग या कंवा उपयु  माणसांसाठी ते अपवाद ठरत नाहीत. िजथे

एखा ा ला संसगज य रोग झाला आह,े अशा घरात कोणीही माणूस िशरला, तर तो रोग यालाही हो याचा धोका
असतो. या घरात तो कशासाठी िशरला आह,े याने काही फरक पडत नाही. तो एक डॉ टर आह ेक  चोर आह.े यातला फरक
या रोगा या जंतूंना कळत नाही. समजा, ली हाव ओसवा डने रा ा य  केनेड या दशेने बंदकु ची गोळी झाडली. या
णाला गोळी झाडली, या णापासून िनसगिनयम आपले काम सु  करतात. या गोळीचा माग कंवा ित यामुळे होणा या

दखुापतीचा गंभीरपणा ा गो वर, रा ा य  केनेडी ह ेसद ्गृह थ होते क  न हते, यां या अस याने कंवा जा याने ा
जागाला काही फरक पडणार आह ेक  नाही, या गो नी काहीही प रणाम होणार नाही, होत नाही.

चांग या माणसांसाठी िनसगिनयम अपवाद करत नाहीत. बंदकु या गोळीला, जीवघेणा ठ  शकणा या ूमरला
कंवा या यावरील चालकाचे िनयं ण सुटले आह,े अशा वाहनाला स सद ्िववेकबु ी नसते. यामुळेच चांगली माणसे
इतरां माणेच आजारी पडतात कंवा जखमी होतात. Yossarian कंवा Jonah या कोण या गो ी आप याला शाळेत
िशकव या गे या, यान ेकाही फरक पडत नाही. त विन , पिव  माणसांना दखुापतीपासून वाचव यासाठी िनसग िनयमांत
बदल करायला परमे र इथे खाली येत नाही. हा आप या जगाचा दसुरा भाग आह.े िजथे चांग या माणसां या बाबतीत
वाईट गो ी घडतात. या गो ी परमे र घडवून आणत नाही आिण या घडणे तो थांबवूही शकत नाही.

समजा, तो तसे करीत जरी असला, तर आपण ा जगात कसे रा  शकलो असतो? चचपुरते आपण असे हणू क ,
चांग या आिण पिव  माणसांना काही ास होऊ ायचा नाही, असे परमे राने ठरवले. ओसवा डने कतीही वि थत नेम
ध न रा ा य ांवर गोळी झाडली, तरी परमे र ती गोळी यांना लागू देणार नाही. एअर फोस वन ा िवमानाचा पंख तुटून
खाली पडला, तरी परमे र ते िवमान वि थत खाली उतरवेल. परमे राची काही जणांवर िवशेष मज  आह,े हणून ती
माणसे िनसगिनयमां या प रणामांपासून मु  झाली आिण इतरांना वतःचे र ण वतःच करावे लागले, तर ह े जग
वि थत चालेल का?

पु हा एकदा चचपुरते आपण असे हणू क , मी या अशा िवशेष, पिव  माणसांपैक  एक आह,े या या बाबतीत
परमे र काहीही वाईट घडू देत नाही. ह ेअसे आह ेकारण मी सगळे नीितिनयम पाळणारा, परोपकारी माणूस आह.े माझे एक
छान, लहानसे अस ेएक छोटेसे कुटंुब आह ेआिण मी नेहमी सग यांना मदत करतो. याचा काय अथ होतो? अगदी कमी कपडे
घालून मी कडा या या थंडीत घराबाहरे गेलो, पण परमे र मा यापुरते िनसगाचे िनयम चालू देत नाही, हणून मी आजारी
पडणार नाही, असे होईल का? खूप वाहने र याव न वेगाने जात असताना वाहतुक चे िनयम मोडून या गद तून पार
जा याचा य  केला, तरी मला काहीही दखुापत होणार नाही? िल ट येईपयत वाट पाह याइतका वेळ मा याकडे नाही,
हणून इमारती या खूप वर या मज यावर असले या िखडक तून उडी टाकून जायचा मी य  केला, तरी माझी हाडे
मोडणार नाहीत का? काही नैस गक घटनांमुळे चांग या माणसांना इतर सग या माणसां माणे ास होतो आिण यामुळे
अडचणी िनमाण होतात. पण जर याच नैस गक घटनांमुळे चांग या माणसांना इतर सग या माणसां माणेच ास झाला
नाही, तर अिधक अडचणी िनमाण होतील. भूकंप, च वादळे आिण इतर नैस गक संकटांना देवाचे कृ य असे नाव िवमा
कंप यांनी दले. मा या मते, असे हणणे ह ेपरमे राचे नाव उगाचच वापरणे आह.े या भूकंपामुळे हजारो िनरपराध माणसे
िन कारण मारली जातात, ते कृ य परमे राचे असेल, यावर माझा िव ास नाही. ते िनसगाचे कृ य आह.े िनसग नैितकतेची
कोणतीही मू ये जाणत नाही, याबाबत तो आंधळा असतो. आप या वाटेत कोण येते आह,े याचा िवचार न करता तो आप या
िनयमांनी काम करीत असतो. परमे र नैितकतेची मू ये जाणतो. या बाबतीत तो आंधळा नाही. तो जर तसा असता, तर मी
याला पुजू शकलो नसतो. परमे र या या याय, समवृ ी, क णा यां यासाठी जाणला जातो. मा यासाठी भूकंप हे
परमे री कृ य नाही. भूकंपानंतर आपले आयु य पु हा न ाने िनमाण कर याची माणसाची िज  आिण यांना यासाठी
जमेल िततक  मदत कर याची इतर माणसांची वृ ी, ह ेपरमे राचे कृ य आह.े

एखादा पूल कोसळला, धरण फुटले, िवमानाचा पंख तुटून पडला, अशा घटना घड या तर यात माणसे मरतात. या
णाला ती सगळी माणसे मरावी, अशी परमे राची इ छा होती. कंवा यातली काही माणसे मरावी, अशी याची इ छा

होती, पण यां याबरोबर नाईलाजाने इतर माणसे याला मारावी लागली, यावर माझा िव ास नाही. ही सगळी संकटे
नैस गक आपदा आहते, असे मला वाटते. या काही ठरािवक माणसांचे बळी जातात, यामागे काही नैितकतेशी संबंिधत कारण
असेल, असे मला वाटत नाही. परमे राने दले या बुि म ेचा वापर क न भूकंप, च वादळे, धातूवर वारंवार ताण
द याने तो एका िविश  ठकाणी कमजोर होऊन तुटतो, अशा नैस गक आप ी ये यामागची भौितक कारणे आपण एक दवस
शोधून काढू शकू. या आप ी का येतात ह ेसमजून घेणे, या कधी येतील याचा अंदाज करणे आिण या थांबव यासाठी उपाय
शोधणे, ह ेआपण न च क  शकू. जे हा ह ेसा य होईल, ते हा ा तथाकिथत परमे री कृ यांमुळे कमीतकमी माणसे बळी
पडतील. एक माणूस आजारी पडतो, पण दसुरा चांगला असू शकतो. ह ेकसे घडते ते मला मािहती नाही. पण मला असे वाटते
क  कोणते तरी नैस गक िनयम या बाबतीत काम करीत असावे. काही ठरािवक कारणामुळे, एका ठरािवक माणसाकडेच
परमे र आजारपण पाठवतो, ावर माझा िव ास नाही. येक आठव ाचा रतीब घालावा, या माणे वतः या



संगणकात पा न कोण या  अशा ूमर दे यासाठी सवािधक लायक आहते कंवा कोण या ना ाणघातक ूमर
ायचा, असा कोटा जर या याकडे असला, तर या परमे रावर िव ास ठेव याची माझी तयारी नाही. आजारी पडणे कंवा

िनरोगी असणे ापैक  कोणतीच गो  परमे र घडवत नाही. ापे ा चांगला  या आजारी माणसाने िवचारावा, तो
असा क , ‘मला जर हा रोग झाला आह,े तर यापुढे मी काय करावे आिण जे काही करायचे असेल ते करायला मला कोण मदत
क  शकेल?’ ‘कोणाही माणसाला ास का हावा?’ असे िवचारावे. माणसे आजारी का पडावी? यांना वेदना सहन करा ा
का लागा ा? माणसे का मरतात? जर माणसांना जा तीत जा त फायदा हावा, हणून परमे राने जग िनमाण केले असले
तर माणसे चांगली असोत कंवा वाईट, यां यापैक  कोणालाच ास होऊ नये, असे कधीच न बदलणारे िनसगिनयम तो
तयार का करीत नाही?..असे  आपण िवचारावेत.

‘ह ेपरमे रा, या महत त वाला दात दखुणे, ह े या या िन मती या दैवी व थेत ठेवावेसे वाटले, या याब ल
तुला तरी कतीसा आदर वाटू शकेल? मुळात याने वेदना िनमाण का केली?

‘वेदना’ हा श द ऐकताच ले टनंट Shiesskopf या बायकोने िवजयी वरात हटले ‘वेदना ह ेएक उपयु
ल ण आह.े आप या शरीराला कुठे धोका िनमाण होऊ शकतो, याब ल वेदना इशारा देत असतात.’

‘धोके कोणी िनमाण केले?’ Yossarian ने िवचारले, ‘आप याला धो याचा इशारा दे यासाठी याने दारावरची
घंटा वापरायला काय हरकत होती? कंवा याचे वग य गायकही आप याला ते सांगू शकले असते. कंवा येक
माणसा या कपाळा या म यभागी लाल आिण िनळा िनऑन साईन लावता आला असता.’

‘कपाळा या म यभागी लाल िनऑन ूब फरणारा माणूस िनि तच बावळट असेल.’
‘आ ा वेदनेने कळवळताना ते फारच चांगले दसतात, नाही का?’

(जोसेफ हलेर, कॅच-२२)

आप याला वेदना का होतात? येक ४००,००० मुलांमागे एक मूल असे आयु य जगते, क  आप याला तसे आयु य
व ातही नको, असे वाटेल. एकतर ते मूल फार काळ जगू शकत नाही. या लहानशा आयु यात या मुलाने ब याच वेळा
वतःला इजा क न घेतलेली असते. यात या मुलाला काही वेळा गंभीर जखमा होतात, पण याला ते कळतच नाही. या
मुलाला िचतच आढळणारा familial dysautonomia हा रोग झालेला असतो. या मुलाला वेदना होत नाहीत. यामुळे ते
मूल कतीतरी वेळा हातापायांना कापून घेते, याला कुठेतरी भाजते, पडून याचे एखादे हाड मोडते, पण आप या शरीराला
काहीतरी इजा झाली आह,े ह े या मुलाला कळतच नाही, कारण याला वेदना होत नाहीत. घसा दखुणे, पोट दखुणे अशा
त ारी घेऊन ते मूल कधीच आईकडे जात नाही, कारण याला कशानेच कधीही वेदना होत नाहीत. पालकांना ते नंतर
कधीतरी कळते, पण तोवर खूप उशीर झालेला असतो.

आप यापैक  कोणाला असे, वेदना न होणारे, आयु य जगायला आवडेल का? वेदना हा ासदायक पण जगायला
आव यक असा आयु याचा भाग आह.े जोसेफ हलेर या गो चा Yossarian हा नायक गंमतीने वेदना हवी, ा िवधानाची
िख ली उडवतो. पण व तुि थती अशी आह ेक  आप या शरीरावर या या सहन कर या या मतेपे ा अिधक ताण येतो
आह,े शरीराचा काही भाग यो य प तीने काम करीत नाही, ह ेआप याला कळव याची वेदना िनमाण करणे ही िनसगाची
प त आह.े काही खेळाडूंची कारक द फार लवकर संपु ात येते. काहीजण कायमेच पांगळे होतात, अशा बात या तु ही
वाच या असतील. असे होते, कारण ते वेदनेकडे दलु  करतात कंवा वेदना होऊ नयेत, यासाठी औषधे घेतात. काह ना
आणीबाणीची प रि थती आ याने घाईघाईने णालयात ने याची वेळ येते, कारण सौ य वेदना होत असताना, या वेदना
आपोआप नाहीशा होतील, असे हणून ती धो याची सूचना यांनी दलुि त ठेवलेली असते. आप या ायूंवर यां या
मतेपे ा अिधक ताण दला, तर आप याला वेदना होतात. चुकून एखा ा तापले या व तूला हात लागला, तर आपला हात

खूप भाजू नये हणून चटका बसतो. हणजेच वेदना होते आिण आपण आपला हात या तापले या व तूपासून लांब नेतो.
आपले शरीर ह ेएक अद ्भुत पण अितशय गुंतागुंतीचे यं  आह.े यात काहीतरी िबघाड उ प  झाला क  याब ल इशारा
दे यासाठी वेदना होते. आपण जर असा िवचार करत असू क  वेदना होणे हा परमे राचा आप याला िश ा दे याचा एक
माग आह,े तर ती घोडचूक ठरेल. या िवचारामागे कदािचत आप या आई कंवा विडलांनी दलेला एखादा फटका असेल आिण
यामुळे आप या वा ाला येणा या सग या ासदायक घटना ा िश ेशी िनगडीत असतात. यामुळे तशी समजूत मनात
घ  झाली असेल. याब ल आणखी एक गो  हणजे, इं जीतील Pain हणजे वेदना. हा श द poena ा लॅ टन श दापासून
तयार झाला आह.े आिण याच लॅ टन श दांपासून punish हणजे िश ा करणे आिण penalty हणजे दंड कंवा िश ा, हा श द
िनमाण झाला आह.े असे असले तरी वेदना ही परमे राने केलेली िश ा नसते. चांग या आिण वाईट अशा दो ही कार या
माणसांना. शरीरात िबघाड होऊन गेला आह,े असे सांग यासाठी इशारा दे याची ती िनसगाची प त आह.े जे हा वेदना होत
असतात, ते हा आयु य दःुखमय होते. कोणीतरी असे हटले आह ेक , दात दखुत असलेला माणूस जंगलातून जात असला, तर
या दातदखुीमुळे तो ितथ या स दयाचा आ वाद घेऊ शकत नाही. पण वेदना नस या तर जगणे घातक होईल, कदािचत



अश यच होईल.
हाड मोड यामुळे होणा या वेदना हा ा यां या पातळीचा ितसाद आह.े इतर ाणी आिण मनु य ाणी दोघेही ा

कार या वेदना अनुभवतात. फ  मनु य ा यालाच वेदनेचा अथ कळतो.
आता ाचा िवचार करा : आप याला जाणवणा या वेदनेची ती ता मोज यासाठी शा ांनी तं  िवकिसत केले

आह.े अधिशशीमुळे होणा या वेदना कती ती  असतात, ह े यांना मोजून पाहता येते. यांनी असे शोधून काढले आह ेक
मानवा या बाबतीत सवात जा त शारी रक वेदना देणा या घटना हणजे मुलाला ज म देणे आिण मू ाशयातला खडा पुढे
सरकून बाहरे टाकला जाणे. फ  शारी रक पातळीवर पािहले, तर ा दो ही घटनामं ये होणा या वेदना सार याच आहते
आिण यापे ा जा त वेदना दसु या कोण याही कारे आप याला होत नाहीत. पण माणूस हणून िवचार करता, या दोन
कार या वेदनांम ये फरक आह.े मू ाशयातला खडा पुढे सरकून होणा या वेदना ा शरीरात काहीतरी िबघाड झा यामुळे
िनमाण होतात आिण हणून फ  शारी रक पातळीवरच राहतात. याचा भावनेशी संबंध नसतो. पण ी जे हा मुलाला
ज म देते, ते हा होणा या वेदना सृजना या सोह याची नांदी गात असतात. या वेदना फ  शरीरा या नसतात. यां यातून
आईपणा या भावनेचे कारंजे उसळत असते. या वेदनांना अथ असतो. या वेदना एका जीवाला ा पृ वीवर नवीन आयु य
बहाल करतात. या णापासून एका न ा जीवाचा वास सु  होतो. हणूनच या माणसा या शरीरातून मू ाशयाला खडा
बाहरे टाकला जातो, तो हणत असतो, ह ेभोग इथेच संपू देत. या उलट जी ी एका मुलाला ज म देते, ती सगळी श
एकवटून या मुलाला ज म घे याचे आपले येय गाठायला मदत करते. ती या वेदनां न उंच होऊन, श य अस यास याच
अनुभवातून पु हा एकदा जायला तयार असते.

िजवंत रहा यासाठी वेदना ही आपण मोजलेली कंमत असते. आप या शरीरावरील केस, नखे यां यातील पेशी मृत
अस याने ते काप यावर आप याला वेदना होत नाहीत आिण यांनाही अिजबात जाणीव नसते. ह े सगळे आप याला
समज यावर आपला  जरासा बदलतो. ‘आप याला वेदना का हा ा?’ इथपासून ‘आप या वेदना अथपूण हा ा आिण
फ  वांझोटे दःुख होऊ नये हणून काय करता येईल? आप या आयु यात येणारे सगळे वेदनादायक अनुभव ह ेज मदा ी या
वेणांसारखे अथपूण हावे कंवा वाढी या वेदनांचे प यांनी यावे यासाठी आपण काय क  शकतो?’ इथपयत आपला
वेदनांब ल या ाचा वास होतो. आप याला दःुख का भोगावे लागते, ह ेआप याला कदािचत कधीच कळणार नाही. पण
ते दःुख सहन कर यामुळे आप यात जो फरक पडतो, याब ल आपण खूप काही बोलू शकतो. वेदनांमुळे काही माणसांम ये
कडवटपणा येतो. ती माणसे दसु यांना पा यात पा  लागतात. इतर काहीजण वेदनांमुळे तरल मनाचे होतात, यां या मनात
इतरांब ल सहानुभूतीची भावना वाढीस लागते. मग यां या मनात क णा िनमाण होते. वेदनेचे कारण न ह ेतर ित यातून
तुम या मनात काय िनमाण झाले, या यावर वेदनेचा अनुभव तु हाला ीमंत करतो क  तुम या मनाला उ व त करतो हे
ठरते.

रोग आिण आजारपण असेलेले ह ेजग परमे राने का िनमाण केले? माणसे आजारी का पडतात, ह ेमला मािहत नाही.
अनेकदा आजारपण ह े ाणावर बेतते. नैरा यातून माणसाला वाटते, आता जग यात काही अथ नाही. भिव य अंधारमय वाटू
लागते आिण तो आजारी पडतो. आप याला पुढे काहीतरी कर यासारखे आह,े असे जे हा आजारी माणसाला कळते, ते हा तो
वेगाने बरा होऊ लागतो. मुळात आपले शरीर जीवाणू आिण िवषाणू यां या ह याला, ाणघातक ूमरला बळी पडू शकेल,
असे का तयार केले गेले असेल?

मला ह ेमािहती आह ेक , आपले शरीर या पेश पासून तयार झालेले आह,े या पेशी मरतात आिण यांची जागा
न ाने तयार झाले या पेशी घेतात. ा येमुळे आपले शरीर वाढत जाते. याच येने आपली खरवडली गेलेली, जखमी
झालेली वचासु ा बदलली जाते. आप या शरीराचा भाग नसलेले सजीव, जे हा आप या शरीरात वेश करतात, ते हा
आपले शरीर यांचा नाश कर यासाठी वतःची संर ण यं णा कायरत करते. या यु ात ब याच वेळा आप या शरीराचे
तापमान वाढून ताप आ यासारखे वाटू लागते. आप याला चालता यावे यासाठी आपली हाडे पुरशी लविचक आिण वजनाने
हलक  आिण खूप ताण यां यावर पडला, तर मोड याइतक  ठसूळ असावी लागतात. एखा ा त ण माणसाला याची
अिजबात चूक नसताना, जर एखादा अपघात झाला आिण यामुळे या या म ार ूला दखुापत होऊन याला प ाघात
झाला, तर ती एक अितशय दःुखद घटना असते. पण िनदान ा सग या घटनांम ये िनसगिनयम पाळले जातात आिण
यामुळे या घटना घड यामागचे कारण आप याला कळते.

मानवी शरीराचे काय कसे चालते, ह ेजग चाल यासाठी िनसगाचे कोणते िनयम वापरले जातात, ह ेकळ यावर
आप याला काही ांची उ रे िमळतात. आप याला आता ह ेकळले आह ेक , आपण सात याने आप या शरीराची हळेसांड
क  शकत नाही. जर आपण तसे केले तर शरीरा या वा याला धोका उ वू शकतो. आपले शरीर खूपच संवेदनशील असते
आिण आपण या याकडून जी िविवध कारची कामे क न घेतो, ती नीट हावी, यासाठी ते तसे असलेच पािहजे. जो माणूस
ओळीने वीस वष दवसाला िसगारेटची दोन पा कटे संपवतो, याला फु फुसाचा ककरोग होतो. आप या मनात या याब ल
सहानुभूती िनमाण होते, पण देवाने मला ह ेअसे का केले? हा  िवचार याचा याला ह  नाही. या माणसाचे वजन जेवढे
असायला पािहजे, यापे ा खूप जा त असेल, तर या या दयाला क येक मैल लांबी या अित र  मेदपेश मधून आिण



अव  र  वािह यांमधून र  पुरेशा जोराने ढकलावे लागते. यामुळे या या र ािभसरण सं थेवर जो चंड ताण येतो,
याची कंमत या माणसाला मोजावी लागते आिण अथातच या सग यासाठी परमे राकडे त ार कर याचा याला
अिजबात अिधकार नाही. याच माणे डॉ टर, चच मधील फादर कंवा राजकारणी, ही मंडळी चांग या कायासाठी
आठव ा या आठवडे सतत-अखंड काम करीत असतात. मु य हणजे ते वतः या कृतीची काळजी घेत नाहीत. यामुळे
यांची त येत ढासळ याची श यता ही असतेच. या ब ल परमे राकडे त ार कर याचा कोणालाच अिधकार नाही. मी काय
हणतो आह,े ते पटते आह ेना?

ककरोगच का? अंध व, मधुमेह, उ  र दाब आिण मू पंड िनकामी होणे, हचे सगळे का? आप याला आरो याशी
संबंिधत कोण याही वाईट सवयी नसताना, शरीरातील काही घटक अचानक िनकामी का होतात? हा मु ा समजून
सांग यासाठी मितमंद चे उदाहरण घेऊ. मितमंदपणाचे कारण सदोष गुणसू  ह ेआह.े यात आपण काहीच प ीकरण
देऊ शकत नाही. गुणसू ात दोष का िनमाण होतो आिण कोणाही ची आयु याचा आनंद घे याची मता, इतर कशावर
का अवलंबून असावी, या ांची समाधानकारक उ रे मा याकडे नाहीत. यात या यात चांगले उ र जे मी देऊ शकतो ते
असे क  : आजचा माणूस हा अितशय सावकाश चालणा या आिण गेली लाखो वष सु  असले या उ ांतीचा (आजवरचा)
शेवटचा ट पा आह.े कोणे एके काळी, ा जगात सजीव अि त व फ  वन पत नाच होते. नंतर उभयचर ाणी िनमाण झाले.
पुढे हळूहळू अिधकािधक गुंतागुंतीची रचना असेलेले ाणी िनमाण होत गेले आिण शेवटी माणूस िनमाण झाला. मानवजात
जसजशी गत होत गेली, तसतसे आपण आधी या मानवी शरीरातील काही क े दवुे होते तसेच वीकारले. वन पत माणे
आप या शरीरांनासु ा जखमा होतात, ती कुजतात. ा यां माणे आपण आजारी पडतो, मरतो. पण वन पती मरतात, ते हा
शोकांितका िनमाण होत नाहीत. ा यांना माणसा या तुलनेत एक मह वाचा फायदा िमळाला आह.े जर ा या या शरीरात
काही िबघाड उ प  झाला, तर यामुळे सदोष गुणसू े पुढ या िपढीकडे सं िमत हो याचा धोका टळतो. अशा कारे, जात
टकून राह यासाठी िन पयोगी असणारी वैिश े नाहीशी होतात आिण पुढची िपढी आरो यपूण आिण साम यवान
िनपज याची श यता बळावते.

मानव ाणी अशा कारे वागत नाहीत, जो माणूस मधुमेही आह े कंवा यां यात इतर काही आरो यिवषयक दोष
वंशपरंपरेने आले आहते, पण तो आकषक व संवेदनशील असला, तर ल  क न मुलांना ज म देतो. कोणीही तो अिधकार
याला नाकारत नाही. पण यामुळे िनमाण होणा या पुढ या िपढीत काही ना काही दोष वंशपरंपरेने ये याची दाट श यता
असते आिण ते दोष येतातच!

आता पुढे दलेला घटना म पाहा. एका सूितकागृहात ज मजात दयरोग असलेले कंवा इतर काही गंभीर रोग
असलेले मूल ज माला आले आह.े या रोगाचे मूळ यां या आई कंवा विडलां या गुणसू ां या पा भूमीत आह.े यामुळे ते
मूल फार काळ जगू शकणार नाही, याचे आईविडल दःुखी होऊन अतीव िनराशेने घरी जातील. काय झाले, आपले मूल
कशामुळे गेले, याब ल थोडा काळ ते िवचार करत राहतील. पण लवकरच ते ह ेदःुख बाजूला सारतील आिण वतःचे आयु य
पुढे सु  करतील.

पण समजा ते मूल जगले. आधुिनक औषधांनी घडवलेला चम कार, डॉ टर आिण प रचा रकांनी केलेले य  या
सवामुळे ते मूल जगले. ते मूल वाढले, मोठे झाले. अथातच ते नाजूक असणार! कोण याही खेळात भाग घेऊ शकणार नाही.
पण ते मूल शार, आनंदी आिण लोकि य असू शकते. तो मुलगा पुढे डॉ टर कंवा िश क कंवा कवी होतो. पुढे याचे ल
होऊन याला मुले होतील. या या ावसाियक जगात याला मान िमळेल, शेजा यापाजा यांम ये तो सु िस  होईल.
यां या कुटंुबाचे या यावर ेम असेल. ती सगळीजण या यावर अवलंबून असतील. यानंतर वया या ३५-४० या
ट यावर याची नाजूक शरीर कृती आपला भाव दाखवू लागते. याचे ज मतः नाजूक असेलेले दय, यामुळे तो ज मतः
मरण पाव या या बेतात होता, ते बंद पडून तो ह ेजग सोडतो. या या मृ यूमुळे काही दवस दःुखात जातात. याची
बायकोमुले उ व त हो या या बेतात असतात. या याशी संबंिधत इतर माणसांसाठीसु ा ही अितशय दःुख देणारी घटना
ठरते.

जर आपण अशा गंभीर आजार असले या मुलांना ज मतःच म  दले, तर यासार या ब याच शोकपयवसायी घटना
आपण टाळू शकतो. लहानपणा या आजारांम ये यांना वाचव यासाठी फारसे य  केले नाहीत, फ  चांगली सुदढृ मुलेच
मोठी होतील, याकडे ल  दले, तर यांची ल े होऊन यांना मुले होतील. या िप ा साम यवान िनपज याची श यता खूप
वाढेल. ह ेसुख कमजोर ना िमळणार नाही, याची काळजी यावी लागेल. शेवटी, ाणी हचे तर करतात. यामुळे
गुणसू ांशी संबंिधत दोष पुढ या िप ांम ये सं िमत होणे टळू शकते. पण ा िवचारांना, नैितकते या पायावर िवचार क न
कंवा ि गत वाथामुळे, आप यापैक  कोण पा ठंबा देईल?

मी ह ेसगळे िलहीत असताना, मा या मनात आम या समाजातील एका त णाचा िवचार येतो आह.े एका रोगामुळे
तो कणाकणाने िझजून मरणा या दशेने जात होता. मला ह ेकळत नाही क  ह ेसगळे जीवशा ीय प ीकरण आिण अंदाज
या यासाठी काही सां वनपर िवचार पुरवू शकतील का? तसे काही होऊ शकणार नाही, असे मला वाटते. आप याला जर
ईयोब या पाठीरा यांची भूिमका वठवायची नसली, तर याचे आजारपण काही नैस गक िनयमांना ध नच आले आह.े ही



मािहती आप या उपयोगाची ठरेल? या या आईविडलांनी अजाणता या भयानक रोगाची बीजे या याकडे सुपूद केली
आहते, ह े याला कळले, तर याला काही फायदा होईल?

ईयोबने परमे रासंबंधी  िवचारले, पण याला धमशा ाचे पाठ िशक याची गरज भासली नाही. याला फ
सहानुभूती, क णा आिण तो एक चांगला माणूस आिण मह वाचा असा सग यांचा लाडका िम  आह,े याब ल इतरांनी खा ी
कंवा कबुली दे याची गरज होती. माझा तो िम  या या आजारपणाब ल मला  िवचारतो, पण याला मी जर जीवशा
आिण जेने ट स यां यावर आधा रत उ र दले, तर मला याची गरज कळली नाही ह ेिनि त होईल. ईयोब माणेच याला
असे उ र देणे आव यक आह ेक  या याबाबतीत जे घडले आह,े ते अितशय अ यायकारक आह,े याला वतः या मनाची
ताकद आिण अवसान टकवून धर यासाठी मदत हवी आह.े यामुळे याला या या भिव याब ल िवचार करता येईल, काही
योजना करता येईल. तो कदािचत चालू कंवा पो  शकणार नाही, पण याला परावलंबी असलेला पांगळा माणूस हावे
लागणार नाही, इतके तर होऊ शकते.

शेजारी राहणारा माझा िम  आजारी का झाला, याचे ते आजारपण जीवघेणे का झाले आिण याला सदैव वेदना का
होत असतात, या ांची उ रे मला मािहती नाहीत. मा या धा मक दृ ीकोनातून िवचार क न या याकडे ह ेभयंकर दःुख
पाठव यासाठी परमे राकडे काही कारणे िनि तच असतील कंवा परमे र तु यावर न  ेम करील, तो तुझी परी ा
पाहतो आह,े अशा कारे मी काहीही याला सांगू शकणार नाही. मी याला एवढेच सांगू शकतो क  ‘माझा या परमे रावर
िव ास आह,े या याकडे असा काही चम कार नाही, यामुळे तू बरा होऊ शकलील. आपण सवाची शरीरे नाजूक आिण
रोगाला बळी पडू शकतील अशीच आहते. माझा परमे रावर िव ास आह.े यां यावर अ याय झाला आह,े यांना खूप
वेदना सहन करायला लागत आहते आिण यांना मृ यूची भीती वाटते, या सवाना मनाची ताकद आिण धैय तो देतो. मी
याला ा गो ीची आठवण क न देईन क  तो हणजे एक म य कंवा पांगळे शरीर नाही, तर यात न बरेच काही आह.े
कमजोर करणा या आजारपणा न तो खूप काही आह.े तो असा एक माणूस आह ेक , याला सुंदर प ी आिण मुले आहते. बरेच
िम  आहते आिण या यात असे चैत य आह ेक  या या मदतीने अखेर या दवसापयत तो ख या अथाने िजवंत राहील.’

लोक नािशवंत का असतात, यांना मृ यू का येतो, माणसे ठरािवक वेळेला का मरतात…ह ेमला मािहत नाही. हे
समज यासाठी आजपयत कोणीच मेले नाही, असा िवचार क न जग कसे दसेल, याचा िवचार क न पािहला, तर कदािचत
आप याला उ र िमळू शकेल.

मी जे हा नुकताच महािव ालयात जाऊ लागलो होतो, ते हा इतका त ण होतो क  हातारपण आिण मृ यू फारच
दरू होते आिण मी यां याब ल कधीही िवचार केला न हता. पण यावष  आ ही जागितक पातळीवरील सव कृ
सािह याचा अ यास करीत होतो. यात मी मृ यू आिण अमर व याब ल अितशय सुरेख अशा दोन चचा अ यास या. तीस
वषानंतरही या मा या मरणात आहते.

होमर या ‘ओिडसी’ म ये Ulysis ची Calypso ची या समु ी राजक या असले या देवक येशी झालेली भेट रंगवली
आह.े Calypso ही देवक या अस याने अमर असते. ती Ulysis ा म य ला भेट यावर मं मु ध होते, या या ेमात
पडते. ह ेमहाका  पुढे वाचताना आप याला कळते क  Calypso ला Ulysis चा हवेा वाटतो कारण तो अमर नाही आहे
हणून. या या हातात थोडाच काळ अस याने या या येक िनणयाला मह व असते. याचे सगळेच आयु य अथपूण झाले
आह.े या अगदी थो ाशा कालावधीत तो जे काही करायचे ते ठरवतो, तो याचा खरा िनणय असतो.

या वषात नंतर मी ‘ि व ट’चे ‘गिल हार या सफरी’ ह े पु तक वाचले. ा का पिनक गो ीत ि व ट िलिहतो,
Luggnaggians या भूमीवर एका िपढीत एकदा कंवा दोनदा असे हायचे क , मूल ज मताना या या कपाळावर गोल लाल
ठपका असायचा! याचा अथ असा असे, क  ते मूल अमर होणार आह.े गिल हरला असे वाटले क  अशी मुले जा त नशीबवान
असतील, कारण मानवा या दृ ीने मृ यू ही सवािधक दःुखद घटना असते. पण या अमर माणसांशी यांची भेट झा यावर
याला कळते क  ती माणसे सवात जा त दःुखी आिण शोचनीय अव थेत आहते. ती खूप हातारी आिण अगदी िवकल
शरीराची होतात. यांची िम मंडळी आिण बरोबरीची इतर सगळी माणसे म न जातात. वया या ८० ा वष  यांची
सगळी मालम ा काढून घेऊन यां या मुलाबाळांना दली जाते, कारण असे जर केले नाही तर यांना इतरांिवषयी असूया
वाटू लागेल. मग यां या दःुखाला पारावर उरत नसे. या अमर माणसांना बरेच रोग होत असत आिण यांना इतरांिवषयी
असूया वाटू लागे, यां या दःुखाला पारावार उरत नसे. आयु याचा गाडा ओढताना ती अगदी थकून जात. पण तरीही
जग या या यां या या दःुखातून यांची सुटका काही यां या दृ ीपथात येत नसे.

आपण म य अस याने अम य या हे ाचा, कदािचत असूयेचा िवषय होतो, असे होमर या का ात आप याला
दशवतो. जो म  शकत नाही, याची किव करायला ि व ट सांगतो आह.े एक दवस आपण मरणार आहोत, हा िवचार
भीतीदायक आिण दःुखद वाटत असेल, पण आप याला मरण येणारच नाही, ह ेमािहती असणे केवळ अस  आह,े असे तो
आप याला सांगतो आह.े आपण कदािचत जा त काळ आयु य हवे कंवा आपले आयु य आनंदाने भरलेले असावे, अशा इ छा
मनात ठेवू, पण अनंतकाळपयत िजवंत राहणे आपण कसे काय सहन क  शकू? कदािचत आप यापैक  ब याच जणांसाठी फ
आिण फ  मृ यूच सग या दःुखांवर एकमेव उतारा असेल, असणार आह.े



जर माणसे कायमची िजवंतच रािहली, तर पुढे दले या दोन गो पैक  एक गो  घडेल. ा जगात क पने या
पलीकडे गद  होईल कंवा ती गद  टाळ यासाठी माणसे वतःला मुले होऊ दे याचे टाळतील. न ाने सु वात क  ा
िवचाराला मग काही अथच राहणार नाही. मुलाचा ज म आयु यातले जे नवेपण दशवतो, ते कायमचे हरवून जाईल. या
जगात माणसे कायम जगत राहतात, या जगात ज म यायला कदािचत नकोसे वाटेल.

पण आपण यापूव  वेदनेब ल केले या चचत हटले आह,े या माणे आप याला ह ेकबूल करावेच लागेल क  कधीतरी
मरण येणारच आह,े ह ेस य लोकांना प  क न सांगणे ठीक आह.े पण या ची आई, वडील, बायको, पोटचे मूल अशा
कोणाचा मृ यू झाला आह,े या माणसाला मृ यू चांगला असतो, ह ेसांगणे वेगळे आह.े असे कर याचे धैय कोणातही नसते. ते
अिवचारीपणाचे आिण ू र कृ य होईल. अशा संगी आपण या संबंिधत ला इतकेच हणू शकतो क  मृ यू या वाधीन
होणे, हा जीवनातला अखेरचा आिण अटळ संग आह.े मृ यू आिण जीवन याब ल आपण यापे ा अिधक काही बोलू शकत
नाही. ह ेबोलणे आपण टाळू शकत नाही. फारतर ते पुढे ढकलू शकतो. आपण एवढेच क  शकतो क , ‘ह ेअसे का घडले?’ असे
िवचारणे थांबवून, ‘आता ह ेअसेच घडले आह,े तर यापुढे आपण काय करावे?’ असा  िवचा  या!



पाच

आपण माणुसक  दाखवावी
यासाठ  देव संधी देतो

कोणताही धम एक मह वाची गो  िशकवतो आिण ती हणजे माणुसक ! माणूस कसा असावा, याब ल बायबलचा
िवचार आिण यातच केलेला परमे राब लचा िवचार, ह ेदो ही या ंथा या सवसाधारण दृ ीकोनासाठी पायाभूत आहते.
बायबल या अगदी सु वातीचे दोन प र छेद आप याला माणुसक ची िशकवण देतात आिण माणूस हणून परमे र व
आप या आसपासचे जग, यां याशी आपले संबंध कसे असावेत, याब लही भा यही करतात.

Abednego या पिह या करणात असे वा य आह ेक  माणूस हा परमे राची ितकृती आह.े िन मती या ये या
शेवटी परमे रा या त डी असे वा य आह ेक , ‘आपण माणूस ही आपली ितकृती बनवू या.’ इथे ‘आपण हणजे कोण?’
तसेच ‘आपली’ हणजे नेम या कोणाब ल परमे र बोलतो आह?े…ह ेसारे समजून घे यासाठी या वा याचा आधी या
वा याशी काय संबंध आह,े ते आपण पा . आधी या वा यात परमे राने ाणी िनमाण के याचे वणन आह.े बायबलमधील
िन मतीची वणने ही शा ांनी उ ांतीची वणने जशी केली आहते तशी आहते. परमे राने जलावरण असलेले जग थम
िनमाण केले. यानंतर याने कोरडी जमीन यातून बाहरे येऊ दली. नंतर याने ह ेजग वन पती, मासे, प ी आिण सरपटणारे
ाणी यांनी भरल.े यानंतर स तन ाणी िनमाण केले. सगळे ाणी आिण पशु िनमाण के यानंतर तो यांना हणाला, ‘आता
आपण एका न ा कार या ा या या अवतरणाची तयार क  या. माणूस जो आपली ितकृती असेल, तुमची आिण माझी.
एक असा जीव िनमाण क , जो काही माणात तु हा ा यासारखा असेल. याला खाणे, झोपणे, शरीरसंबंध करणे या
सग यांची गरज असेल. बाक या बाबतीत तो मा यासारखा असेल. मु य हणजे तो ा यापे ा वर या पातळीचा असेल.
याची शारी रक मोजमापे तो तुम याकडून घेईल आिण मी या यात आ याची फंुकर घालेन’, असे हणून परमे राने, ा
िन मती या येचा मुकुटमणी हणून मानव-जो भागशः ाणी आिण उरलेला परमे र आह े– तो िनमाण केला.

आप यामधील असा कोणता भाग आह,े या यामुळे आपण ा यां या वर या पातळीवर पोहोचतो? आपण आिण
परमे र यां यात सा य असलेला भाग कोणता? असे सा य इतर कोण याही ा यात आिण परमे रात नाही. या ाचे
उ र शोध यासाठी आप याला बायबलमधील दसुरा प र छेद पाहावा लागेल. ा प र छेदाब ल सव  सवािधक गैरसमज
आहते. ात ईडन या बागेत काय घडले, याचे वणन आह.े

आदम आिण ई ह यांना िनमाण के यानंतर परमे राने यांना बागेत नेऊन ठेवले आिण सांिगतले क , आयु या या
वृ ासह कोण याही वृ ाचे फळ यांनी खायला हरकत नाही, पण चांग या आिण वाईटा या ानाचे फळ यांनी खाऊ नये.
परमे राने यांना अशी ताक द देऊन ठेवली होती क , या दवशी ते या वृ ाचे फळ खातील, या दवशी यांचा मृ यू
होईल. सपाने आ ह के यामुळे यांनी ते, परमे राने खाऊ नका असे सांिगतलेले फळ खा ले. आपली आ ा मोड याब ल
परमे राने यांना दोष दला आिण पुढील माणे िश ा केली :

- यांनी बाग सोडून जावे आिण आयु यवृ ाची फळे खाऊ नयेत. खरे तर, ते याच दवशी मरण
पावले असते, पण परमे राने यांना सांिगतले होते क , ते मुलांना ज म देतील आिण मग मरतील. ते
अम य असणार नाहीत.

- मुले िनमाण कर याची आिण यांना सांभाळ याची सगळी या ई हसाठी खूपच वेदनादायी
असेल (मी तु या यातना क येक पट नी वाढवीन, या वेदना होत असतानाच तू मूल िनमाण करशील)

- आदमला अ  िनमाण कर यासाठी काम करावे लागेल. याला ते झाडावर िमळणार नाही
(तु या भुवईत या घामामुळे तू तुझे अ  िमळवशील)

- ी आिण पु षात लिगक व पाचा ताण असेल (तुला तु या नव याची इ छा असेल, पण तो
तु यावर वामी व गाजवेल)



ही गो  तु ही जे हा पिह यांदा वाचता कंवा शाळेत तु हाला ही गो  जे हा पिह यांदा िशकवली जाते, ते हा असे
वाटते क , या गो ीच ेमम एवढेच आह ेक , आदम आिण ई ह यांनी परमे री आ ेचे उ लंघन केले आिण हणून यांना िश ा
झाली. एका लहान मुलाला या गो ीचा अथ हणून तेवढेच कळणे ठीक आह.े या यासाठी तो संदेश रोज या प रचयाचा
असतो (मी तुला सांिगतले होते क  िचखलात खेळू नको. पण तू िचखलात खेळलास, आता तुला आईस म िमळणार नाही)
कदािचत, तु ही या धा मक परंपरेत वाढला असाल, यावर थोडेफार अवलंबून तु हाला असेही सांिगतले गेले असेल क  :
सगळी माणसे, हणजे आदम आिण ई हची मुले पापी हणून मरतील. असे हो याचे कारण तो पिहला आ ाभंग आह.े
कदािचत ते हाही तुम या मनात आले असेल क , या अननुभवी जोड याने केले या एका लहानशा चुक ब ल यांना आिण
यां या मुलांना इतक  कडक िश ा देणे, हा परमे राचा अ याय आह.े या चांग या आिण वाईटा या ाना या वृ ाचे फळ
खा यािशवाय चांगले काय आिण वाईट काय, ह े यांना कळणे कसे अपेि त होते?

मला तर असे वाटते क , ही गो  फ  आ ा मोडली हणून परमे राने िश ा केली, इतक  साधी, सोपी वा सरळ
नसावी! मला सुचलेले प ीकरण ह ेतु ही आजवर या गो ीब ल जे प ीकरण ऐकलेत, या याशी जुळणारे नसू शकेल. पण
मला वाटते क  ते बायबल या संदभात यो य आह.े ही गो  माणुसक  आिण पशुता यां यातील फरकाब ल आह.े हा फरक
कळ यासाठी मह वाचे आह ेते िनिष  मानले गेलेले चांग या आिण वाईटा या ानाचे झाड!

आपण माणस ेचांग या आिण वाईटा या जगात राहतो. यामुळे आपले आयु य गुंतागुंतीचे आिण यातनामय होते.
ाणी अशा दोन टोकांचे गुण असले या जगात राहात नाहीत, यामुळे यांची आयु ये खूपच सोपी असतात. यांना
आप यासारखे नैितकतेसंबंधी  पडत नाहीत आिण याबाबत कोणतेही िनणय यावे लागत नाहीत. चांगले आिण वाईट,
असे वग करण ा यां या बाबतीत नसते. ते मदत करणारे असतील कंवा अ वि थत असतील. आ ाधारक असतील कंवा
आ ा न पाळणारे असतील. पण ते चांगले कंवा वाईट नसतात. चांगला कु ा आिण वाईट कु ा, ह ेश द तो कु ा काय करतो
या या नैितक बाजूब ल बोलले जात नाहीत. तर तो कु ा जे करतो आह ेते आप या दृ ीने सोयीचे आह ेक  गैरसोयीचे आहे
ते दशवतात. आपण जसे चांगले हवामान कंवा वाईट हवामान हणतो या माणे. आप या मानवी पूवजां माणे ाणी
आयु या या वृ ाची फळे खातात. ते खातात, िपतात, पळतात आिण शरीरसंबंध करतात. पण चांग या वाईटा या ानाचे
झाड ही यां या मयादेपिलकडची गो  असते.

आप या िपढी या आधी कोणीही न वापरलेला श द वापरायचा असला तर ा या या मदतू एक आ ावली िल न
दलेली असते. वतः या अंतः ेरणेनुसार खाणे, झोपणे अशा सग या दैिहक या ाणी करत असतात. यांना िचतच
कठीण िनणय यावे लागतात. सजीवां या जगात मानव ाणी हा एकमेवाि तीय आह.े आप यातील परमे राची ितकृती ही
नैितकते या पायावर अंतः ेरणेला नाका  शकते. आप याला भूक लागली असली, तरीही आपण न खा याचा पयाय िनवडू
शकतो. आपण उ ीिपत झा यामुळे अंतः ेरणा जरी आप याला शरीरसंबंध कर यास सांगत अस या, तरीही आपण तसे न
वाग याचा पयाय िनवडू शकतो. या पयाय िनवडीमागे िश ा हो याची भीती नसून आप याला चांगले आिण वाईट या
श दांचे अथ – जे इतर ाणी समजू शकत नाहीत – वेग या कारे समजू शकतात. आपले माणूसपण हणजे आप यात या
पशुवृ ीवर वार होऊन अंतः ेरणांवर िनयं ण ठेवायला िशकणे होय. आता आपण परमे राने आदम आिण ई ह यांना
दले या िश ांकडे वळू या. (िश ांकडे हा श द मी इटॅिलक प तीने िलिहला आह.े याचे कारण मलाही खा ी नाही क
खरोखरीच िश ा आहते क  नाहीत. या खरेतर आप या फ  ाणी न राहता माणूस अस याचा वेदनादायक प रणाम
आहते) या िश ांपैक  येक िश ा हचे दशवते क , ाणी अस यापे ा माणूस असणे ह े अिधक यातना देणारे आिण
अडचण ना त ड ायला लावणारे आह.े

शरीरसंबंध आिण पुन प ी या गो ी माणूस सोडून इतर ा यांसाठी िनसगतः सहज होणा या आिण काही अडचणी
न येणा या असतात. मा ा माजावर येतात, नर यां याकडे आक षत होतात आिण यां या जातीचे सात य राखले जाते.
यापे ा साधे काहीच असू शकत नाही. ा यां या ा सग या देह वहाराशी मानवी समाजा या घटकांम ये िनमाण होणारे
ताण तोलून पाहा : वतःला आवडले या मुलाने आप याशी आपण न संपक साधावा, यासाठी एक युवती आतुर आह,े पण
ितला असेही वाटते आह ेक  मी अनाकषक आह.े यामुळे तो मला टाळतो आह.े एक महािव ालयीन युवक आप या अ यासात
ल  देऊ शकत नाही आिण आ मह येचे िवचार या या मनात घोळत आहते. कारण या या मैि णीशी याची असलेली जोडी
स या तुटलेली आह.े आप या वसायात/कायालयीन कामात वेगाने आिण खूप पुढे जाऊ इि छणा या एका अिववािहत
गरोदर ीची गभपात क न घे याची तयारी नाही, पण या ित र  कुठलाच पयाय ितला सुचत नाहीये. एका संसारी
ी या नव याने ितला सोडून देऊन वेग या ीशी घरोबा के यामुळे ती िनराशे या गतत फेकली गेलेली आह.े

बला कारा या बळी ठरले या ि या, िनयिमतपणे कामो ीपक बोलपट पाहणा या , अितकामसेवनामुळे वतःचा
ितर कार करणा या  आपण पाहतोच! ा यांसाठी लिगक संबंध नेहमीच साधे, सरळ असतात. पण आप यासाठी ते
अितशय वेदनादायक असतात (जर आपण पशु माणे वागायचे नाही असे ठरवले तर) कारण आपण चांग या आिण
वाईटा या जगात राहतो.

या जगात लिगक संबंध ह ेआप यासाठी ( ा यां या कंवा अशा माणसां या, जो लिगक संबंध ह ेअंतः ेरणे या



तृ ीसाठी असतात असे मानतो, या या तुलनेत) ब याच गो चे िनदशक असतात. माणसांसाठी याचा अथ हळुवापणा,
ेह, आपलेपणा, बंधनाची जबाबदारी यांपैक  कोणताही असू शकतो. ाणी लिगक संबंध ठेवून पुन प ी क  शकतात, पण

फ  माणूसच ेम जाणतो, भले या ेमा या बरोबरीने काही वेळा वेदना सहन करा ा लाग या, तरी याची हरकत नसते.
ा यांसाठी िप लांना ज म देणे आिण यां या वाढीकडे ल  देणे ही पूणपणे अंतः ेरणेवर अवलंबून असलेली या

असते. या सग यात मानवी पालकां या तुलनेन े यांना फार कमी शारी रक आिण मानिसक वेदना सोसा ा लागतात.
आम या घर या कु ीला जे हा िप ले होतात, ते हा या सग यांचे काय करायचे, ह े ितला िशकवावे लागत नाही. या
िप लांना ज म देणे ह े ासदायक असायचे, पण मानवी मातेइतके वेदनादायक न च नाही. ती कु ी आप या िप लांची
काळजी घेते, दधू पाजते पण ती िप ले वतं पण ेजग याइतक  मोठी झाली क  ती या याकडे संपूण दलु  करते. आता, जर
ितला ित या मो ा झाले या िप लांपैक  कोणी भेटले क , आप या ओळखीचा हा कु ा आह,े एवढे ितला कळते. पण आपले
या याशी नाते आह,े असे ित याकडून दशवले जात नाही. मानवी पालकांसाठी ह ेसगळे इतके सोपे नसते. ीने मुलाला ज म
देणे, ही मानवी शरीरासाठी सवात अिधक वेदनादायक घटना असते. पण तरीही एका अथ  तो सवात सोपा माग असतो.
मुलांना वाढवणे, यांचे िश ण पूण करणे, आपली जग याची मू ये यां यात बंबव याचा य  करणे, यां या लहानमो ा
आनंदात व दःुखात सहभागी होणे, यां या वाग याने िनराश होणे, यांना कधी मा करावी आिण यांना कधी ओरडावे हे
िशकणे, ह े सगळे पालक हणून जगताना समोर येणारे कठीण संग आहते. ा यां माणे ह े वागणे नुस या अंतः ेरणेने
जम यातले नसते. काहीवेळा आप याला खूप कठोर वाटतील, असे िनणय यावे लागतात.

याच माणे : माणसांना अ  िमळिव यासाठी खूप मेहनत करावी लागते. ते अ  वतः िपकवावे लागते कंवा ते अ
िवकत घे यासाठी पैसे िमळावे, हणून खूप काम करावे लागते. जे ाणी िशकार क  शकतात कंवा जे ाणी च  शकतात,
यांना ह े जग अ  पुरवते. संहाला पाठलाग क न, भ याला ठार क न खावे लागते. पण ाची तुलना माणसाला
नोकरीव न काढून टाक याशी होऊ शकत नाही. तसेच आप या कंपनीचे उ पादन िवकताना याब ल मह वाची गो  या
िग हाईकापासून लपवून ठेवावी क  याला सांगून टाकावी याचा िनणय घेणे खूप कठीण असते. अ ा या शोधात िनघाले या
ा याला याला आतून होणा या ेरणेची खूप मदत होते. फ  मानवालाच आप यासाठी कामाचे े  िनवडणे, आपले काम
सांभाळणे, आप या व र ांशी जुळवून घेणे, या सग या गो ची काळजी यावी लागते. आपली नोकरी टकव यसाठी कंवा
िव  वाढिव यासाठी केले या कोण याही बेकायदेशीर, अनैितक कृ याचे पुढे काय प रणाम होऊ शकतील, ाचा मानवालाच
िवचार करावा लागतो. पु हा एकदा, ा यांसाठी आयु याचा जो भाग ब यापैक  कठीण पण नैितक दृ ीने ि धा मनि थती
िनमाण न करणारा असू शकतो, तोच मनु य ा यासाठी मा  िविवध  समोर उभे करणारा आिण वेदनादायक असू
शकतो.

शेवटी, सगळे सजीव मरणार ह े िनि तच आह.े पण फ  मनु य ा याला याची जाणीव असते. ाणी वतः या
जीवाला धोका हायची श यता िनमाण झाली, तर ते यांना होणा या अंतः ेरणेनुसार वागून वतःचा जीव वाचव याचा
य  करतात. पण मनु य मा  मृ यू या जाणीवे या गडद छायेत नेहमी राहतो. माणसावर कोणीही ह ले करीत नसले,
तरीही आपण कधीतरी मरणार आहोत, ही जाणीव या या मनात नेहमीच जागृत असते. आपण एक दवस न  मरणार
आहोत, ही जाणीव आपले आयु य ब याच कारे बदलते. आपण आप या देहाचा मृ यू झा यानंतर इथे कसे टकून रा , असा
िवचार क न तसे य  कर याचा करत असतो. यासाठी आपण मुलांचे ेमाने पालनपोषण करतो. पु तके िलिहतो,
सामािजक काय करतो. आपले शेजारी, िम मंडळी यां यावर आपला पगडा िनमाण कर याचा य  करतो. जेणेक न ते
सारेजण मृ यूनंतर मो ा ेमाने आपली आठवण काढतील. आप याकडे फारच थोडा काळ िश लक आह,े ा िवचाराने
आपण सृजनशील व अथपूण जग याचा य  करतो. आपण आजारी िम ाला भेटायला जातो, याची सेवा करतो. या सवातून
आपण काही तरी पु यकम केली पािहजेत असे आप याला वाटते.

आदम आिण ई ह यां याबाबतीत हचे घडले असावे. ते मानव ाणी झाले. या ईडन या बागेत ाणी आयु या या
झाडाची फळे खात होते, ती बाग यांना सोडावी लागली. या आयु या या झाडाला लगडले या फळांतून ा यांना
जीवने छा, जग याची आ दम ेरण िमळत होती, ती बाग सोडून बाहरे पड यावर आदम आिण ई ह यांनी चांग या आिण
वाईट गो चे ान असले या जगात वेश केला. ते फारच यातना देणारे, गुंतागुंतीचे जग होते. ितथे यांना नीितम ेशी
संबंिधत ासदायक आिण कठीण िनणय यावे लागणार होते. खाणे, काम करणे, मुलांना ज म देणे व यांना वाढवणे, ा
गो ी िन तरावर या ा यांसाठी तुलनेने सो या असतात, पण आदम आिण ई ह यां यासाठी ते कठीण जाणार असते.
(खा यास िनिष  असलेले फळ खा यावर यांना अंगात कपडे घाल याची गरज भासू लागाली) आपण अनंत काळापयत
जगणार नाही, ह े यांना खा ीपूवक मािहती होते. पण सवात मह वाचे हणजे यांना सगळे आयु य पयायांचा िवचार करत
कंठावे लागणार होते.

परमे राची ितकृती हणून िन मती झा यावर मानव हणून जगणे ह ेअसे होते. असे जगताना आप या अंतः ेरणेने
काही सुचवले, तरी पयायांचा नेहमीच िवचार करता येणार होता. याचा अथ, काही पयाय चांगले तर काही पयाय वाईट
असतात, याचे ान असणे. या दो हीतला फरक समजून घेणे, ही मानवाची जबाबदारी आह.े बघा, चांग याचा आिण



वाईटाचा असे दो ही माग मी तुम यासमोर ठेवले आहते. एक आह ेजीवनाचा माग आिण दसुरा माग आह ेमृ यूचा! तु ही
जीवन िनवडा, ह ेमाणसािशवाय इतर कोण याही सजीवाला सांगणे श य नाही, कारण इतर कुठ याही ा याला िनवडीचे
वातं य नाही.

पण माणसाला जर खरोखरीच िनवडीचे वातं य असले, वाईट गो ची िनवडही सहजपणे श य असताना
चांग याची िनवड क न आपण सद ्गुणी अस याचे याने िस  केले, तर मग वाईटा या िनवडीचेही वातं य याला दले
पािहजे. चांगले काम करायला आपण बांधील असलो, तर मग िनवडीचे वातं य आप याला का नाही?

अशी क पना करा क , एक वडील आप या मुलाला िवचारत आहते क , ‘आज दपुारी काय करायचा तुझा िवचार
आह?े गृहपाठ करायचा आह,े क  तुला िम ांबरोबर खेळायचे आह?े’ मुलगा उ र देतो, ‘मला खेळायचे आह.े’ यावर वडील
याला हणतात, ‘तुझी िनवड चुकलेली आह.े तुझा अ यास झा यािशवाय तुला खेळता येणार नाही.’ ते हा मग तो मुलगा
हणतो क , ‘ठीक आह,े मी आधी माझा गृहपाठ करतो आिण मग मी खेळायला जातो.’ यावर वडील हसून हणतात, ‘आता
तुझी िनवड अचूक आह.े’ आप याला अपेि त असलेला िनकाल िमळाला, पण या मुलाने िवचारांची प रप ता आिण
जबाबदारीची जाणीव दाखवून यो य िनवड केली, असे मा  हणता येणार नाही.

आता अशी क पना करा क  परमे र एका माणसाला हणतो आह ेक . ‘तुझा खच भागव यासाठी पैसा कशा रीतीने
िमळव याचा तुझा िवचार आह?े तू नोकरी करणार आहसे का? नोकरी करायची असेल तर सकाळी उठून तुला कामा या
ठकाणी जावे लागेल. खूप काम करावे लागेल. का याऐवजी तू एखादी चोरी करशील?’ तो माणूस हणतो, ‘चोरी करणे हे
या मानाने सोपे आह.े ते मी न  काम करीन.’ ते हा परमे र याला हणतो, ह ेअयो य आह.े मी तुला तसे क  देणार नाही.
तू पु हा िनवड कर. यावेळी या माणसाला नाईलाजाने नोकरी करावी लागते. चोरीचा एक संग टळला. पण ा संगात
या माणसाला मु  माणूस हणून िनवड कर याची परवानगी िमळाली का? चांग या कंवा वाईट कोण याही मागावर
जा याचे वातं य तू वापर, अशी मोकळीक परमे राने या माणसाला दली का? क  परमे राने याचे िनवडीचे वातं य
काढून घेऊन, याला पु हा ा या या पातळीवर नेऊन ठेवले आिण नंतर बलपूवक यो य मागावर आणून ठेवले. आप याला
वतं पणे जगता यावे यासाठी, आपण माणसासारखे जगावे यासाठी, परमे राने चांग या कंवा वाईट मागाची िनवड
आप याला क  देणे गरजेचे आह.े जर आप याला वाईट मागाची िनवड कर याचे वातं य नसले तर चांग या मागाची
िनवड करायलासु ा आपण वतं  नाही आहोत, असा अथ होतो. ा यां माणे आपणही सोयी कर कंवा गैरसोयीचे,
आ ाधारक कंवा आ ा न पाळणारे आहोत एवढाच अथ उरतो. आपली वागणूक नैितकदृ ीने यो य असेलच असे नाही,
हणजे आपण माणूसपण हरवून बसू.

आप यापैक  कोणालाही परमे रा या मनात काय आह ेते कळत नाही. उ ांती या येत एका ट यावर याने एक
नवा ाणी िनमाण केला, जो नीितमागावर चाल यास मोकळा होता आिण याला चांगले आिण वाईट यां यात िनवड
कर याची मोकळीक होती. यानंतर या ा याने आिण सग या जगाने खूप खानदानीपणा आिण ौय असे दो ही पािहले
आह.े एकाने हटले आह ेक , िजथे चांगुलपणा असतो ितथे स दय असतेच. चांगुलपणात एक कारची पिव ता असते. िजथे
चांगुलपणा असतो, ितथे तु ही काहीही करा, ते चांगलेच असणार! चांगले असणे हणजे जीवनाची संपूण गती समजावून
घेणे. चांगले अस यात अखंड, एकिजनसी, सुसंवादी माणूस असणे अिभ ेत आह.े चांगुलपणात कुठ याही आिण कस याही
कारची अिधकारशाही- कूमशाही अि त वात नसते.

आप याला नैितक वातं य आह ेयाचा अथ असा आह ेक  आपण वाथ  कंवा ामािणक हायचे ठरवले तरी परमे र
आप याला अडवणार नाही. आप या मालक ची नसलेली एखादी व तू यायला आपण सरसावलो, तरी परमे र आप याला
मागे ओढणार नाही. आप या मालक ची नसलेली एखादी व तू यायला आपण सरसावलो तरी परमे र आप याला मागे
ओढणार नाही. आपण कोणाला इजा कर याचा य  केला तरी परमे र आप याला अडवणार नाही. तो फ  एवढेच करील
क  काही गो ी करणे चुक चे आह ेआिण आपण जर या गो ी के या तर आपण न च दःुखी होऊ असे सांगेल. तो अशा
आशेवर बसून रािहल क  आपण याचे हणणे ऐकून या माणे वागलो नाही, तर िनदान वतः या अनुभवातून काही िशकू!

परमे र हा काही मानवी पालकांसारखा नाही. आपण, हणजे मानवी पालक, आपले मूल पिहली पावले टाकायला
िशकत असताना, याचे पाय लटपटत असतात कंवा बीजगिणत िवषयाचा अ यास करत असताना ती गिणते सोडव याची
याची धडपड सु  असते. ते हा आपण असे मनाशी हणत असतो क , ‘ याचे य  सु  असताना मी जर याला मदत केली
तर याचे बरेच म वाचतील, पण तो वतः ते करायला कसा काय िशकेल?’ या प रि थतीत आपले मूल वतःला इजा क न
घे या या बेतात असले तर आपण म ये पडून आप या मुलाला या कामात मदत करणे, आप याला श य असते (आिण ती
आपली जबाबदारी असते). पण परमे राने वतःला मयादा घालून घेतली आह ेक , ‘म ये पडून तो आपले वातं य िहरावून
घेणार नाही. यात माणसाने वतःला दखुवणे आिण इतरांना दखुवणे ह े सु ा आले.’ माणूस उ ांती या मागावर
अस यापासून, परमे राने माणसाला नैितक वातं य दले आह ेआिण आता उ ांतीचे ते च  उलटे फरवणे श य नाही.

चांग या माणसां या बाबतीत वाईट गो ी का घडतात? याचे एक कारण असे आह े क , आपले माणूस असणे
एकमेकांना दखुाव याची परवानगी देते आिण आपले वातं य काढून घेत यािशवाय देव आपली कोणतीही कृती थांबवू शकत



नाही. माणसे एकमेकांना फसवू शकतात. लुबाडू शकतात, इजा क न शकतात आिण ह ेसगळे घडत असताना परमे र फ
आपले वागणे पा न दयेने, क णेने आप याकडे पाहत, ही माझी मुले अजूनही एकमेकांशी कसे वागावे ह ेिशकली नाहीत, असे
हणत बसून राहतो (तो दसुरे काहीच क  शकत नाही). अशा कारे िवचार केला तरच मला िहटलरने केले या चंड
नरसंहाराचे कारण समजू शकते. या वेळी याने ल ावधी िनरपराध लोकांना ठार केले होते. जे हा लोक िवचारतात क ,
‘Auschwitz म ये देव कुठे लपून बसला होता? नाझ नी इत या िनरपराध ी-पु षांना आिण मुलांना हाल क न ठार केले,
ते हा तो परमे र काय करत होता?’ या ाला माझे उ र असे आह ेक , ‘ते काही परमे राने केलेले नाही. काही माणसांनी
आप या दु पणामुळे या इतर माणसांचा छळ क न यांना ठार मारले.’ काही जणांनी िहटलरन ेकेले या चंड नरसंहाराचे
कारण परमे राची इ छा असे सांिगतले आह.े ा कारणाचा समाचार घेताना डोरोथी Soelle ही जमन ि न धमत
हणते, ‘हा असला परमे र कोणाला हवा आह?े याची उपासना क न आजवर कोणाला काय िमळाले आह?े परमे र या
माणसे मारणा यां या बाजूचा होता क  बळी जाणा यांचा होता?’

कोणतेही दःुख कंवा नरसंहार यांचे कारण परमे राची इ छा असे देणे हणजे या दःुख देणा याची कंवा
संहारकाची बाजू घे या माणे आह ेआिण परमे रसु ा तसेच करतो असे हण यासारखे आह.े

नरसंहार परमे रा या इ छेनेच घडतो असे हण यातला अथ मला कळतच नाही. एखा ा िनरपराध चा मृ यू
मी कदािचत वीका  शकेन आिण यासाठी मला माझे िवचार आिण िव ास पारखून यावे लागणार नाहीत. पण िहटलरने
जे चंड मो ा माणावर मृ यू घडवून आणणे, याचे कारण शोधताना, ‘परमे र हा कताकरिवता आह ेआिण येक घटनेत
याची वतःची अशी काही कारणे असतात.’ हा दृ ीकोन पचणे फार कठीण जाते. माझी अशी खा ी आह ेक  िहटलरने
घडवलेला चंड नरसंहार परमे रा या आिण मा याही नीितसंिहतेशी फटकून राहतो आह,े असे हणावे लागते. जर असे
नसले तर परमे राला मी नैितक िवचारांचा आिण वागणुक चा मागदशक कसे मानू शकेन?

िहटलर या छळछाव यांम ये साठ लाख यू. आिण इतरही क येक लाख लोक का मारले गेले? यासाठी कोण
जबाबदार होते? इथे आपण माणसाला असले या िनवडी या वातं या या क पनेचा उपयोग क न घेऊ. आपण ह ेपािहले
क , माणूस हा एकमेव ाणी असा आह ेक  याचे वागणे कसे असावे ययाब ल कोणतीही आ ावली या या मदतू ज मापासून
भ न ठेवलेली नाही. तो चांगलेपणाने वागायला मोकळा आह ेयाचाच अथ वाईट प तीने वागायलासु ा मोकळ आह.े काही
चांगली माणसे एक मयादेपयत चांगलेपणाने वागतात. ते परोपकारी असतात. आजरी माणसांना भेटायला जातात,
शेजा यांना मदत करतात. इतर मंडळी खूप मो ा माणावर चांगलेपणाने वागतात. ती माणसे रोगांवर औषधे शोधून
काढतात, गरीबां या आिण समाजातील दबुल घटकां या अिधकारांसाठी ती माणसे लढा उभारतात. काही वाईट माणसे
दु पणे वागावे असे ठरवतात, पण यां याकडे फार लहान माणावर दु पणा कर याची मता असते. तर काही वाईट
माणसांकडे ल ावधी लोकांना दःुखा या खाईत लोट याची मता असते. यां या समक  पण चांग या वृ ी या कडे
ितत याच लोकांचे भले कर याची मता असते.

एरवी कोणाम येही अभावानेच आढळणारी अपार दु बु ी िहटलरम ये ठासून भरलेली होती. संहारक हायचे असे
याने एकदा ठरव यानंतर मानवी इितहासात या या इतका संहारक इतर कोणीच झाला नसावा! आप या मूळ चचचा भाग
नसलेला एक  उभा राहतो : िहटलरसार या माणसाने संहारक हायचे, ह ेएक पयाय हणून ठरवले असेल का? क
आप याला आणखी मागे जाऊन याचे आईविडल, या या घरातले वातावरण, याचे िश क, याचे बालवयातले अनुभव
आिण यावेळची सामािजक व राजक य प रि थती या सग यांचा एकि त प रणाम होऊन यांनी आप याला मािहती
असलेला िहटलर िनमाण केला? कदािचत ा ाला प  उ र िमळणार नाही. ा ावर समाजशा ां या चचा आता
इतक  वष झाली तरी सु च आहते आिण ब तेक या तशीच सु  राहतील. मी एवढेच हण ूशकतो क , कोण याही या
आयु याला कोणते वळण लागावे ह ेिनवडणे सव वी या याच हातात असते, हा िव ास मा या धा मक दिृ कोनाचा
आधार तंभ आह.े मला ह ेमा य आह ेक , काही मुलां या ज मजात शारी रक आिण मानिसक मयादांमुळे यांना िनवडीचे
वातं य फारसे िमळत नाही. येकालाच िव िव यात गायक, वादक, श यिवशारद कंवा ावसाियक खेळाडू होता येणार
नाही. मी ह ेसु ा मा य करतो क  काही पालक आप या मुलांशी फारच वाईट कारे वागतात, काही वेळा मुलांना अपघात
होऊन यांचे प रणाम या मुलांवर होतात, काही आजारांमुळे मुलां या कतृ वाला मयादा पडतात, काहीवेळा या
सवयी या या ि म वाला पूणपणे ासून टाकतात आिण ते ि म व वतं  राहातच नाही. तरीही मी असे हणेन क
कोणा चे बालपण अितशय वाईट प तीने गेले असेल, कंवा या या/ित या सवय चा या या/ित यावर खूप पगडा
असेल, तरीही या  वतः या आयु याब ल िनणय यायला न च स म असतात. जर आपण वतं  नसलो,
प रि थती आिण अनुभवांमुळे बांधले गेलो असलो, तर मग आप यात आिण अंतः ेरणेने बांध या गेले या ा यांम ये काहीच
फरक नाही, असे हणावे लागेल. िहटलर कंवा एखादा गु हगेार यां याब ल बोलताना आपण असे हटले क  वाईटपणाने
वागणे हा यांनी िनवडलेला पयाय न हता, तर यांना या कारे वाढवले गेले, यां यावर जे सं कार झाले यांचे ते बळी
ठरले, तर मग नीितम ा, चांगले, वाईट याब ल सु  असलेली सगळी चचा िन फळ होईल. तशाच प रि थतीत वाढलेली
सगळीच मुले िहटलरसारखी का झाली नाही, या ाचे उ र िमळणार नाही. या नही वाईट हणजे, ‘तो यांचा दोष नाही,



याला िनवडीचे वातं  न हते.’ असे हणणे हणजे या मधले माणूसपण िहरावून घेऊन, याला पशू या – याला
चांग या वाईटात िनवड करता येत नाही या या – पातळीला नेऊन ठेव यासारखे आह.े

जमनीतला तो नरसंहार झाला कारण िहटलर हा एक िवकृत आिण उ म  असा दु  होता. दु पणा कर याचे अनेक
माग यां या मदतूून िनघाले. यां या आधारे याने खूप मोठ् या माणावर लोकांचा छळ केला. पण ह ेसगळे याने एक ाने
कले नाही. िहटलर हा एकच माणूस होता आिण याचीही दु पणा कर याची मता मया दत होती. या मूखपणात सहभागी
हो यासाठी इतर हजारो जणांची मने वळवता आली आिण इतर ल ावधी लोकांनी भयापोटी कंवा लाजेने यात सहकाय
केले हणून तो नरसंहार श य झाला. ते श य झाले कारण नैरा यात लोटले गेलेले, संतापलेले असे लोक मो ा माणावर
होते. यांना मनात खदखदणा या भावनांचा िनचरा हो यसाठी िनरपराध बळी हवेच होते, फ  यांना तसे करायला उ ु
करणारा कोणीतरी हवा होता. ते श य झाले कारण िहटलर कायदेत ाना काय ाशी असेलली आपली बांिधलक  आिण
डॉ टरांना यांनी घेतलेली शपथ िवसरायला लावू शकला आिण तसे घडले कारण लोकशाहीवर आधारलेली सरकारे, यांचे
अि त व जोवर पणाला लागले न हते तोवर िहटलिव  उभे राहायला लोकांना आवाहन करायला तयार न हती.

ह ेसगळे घडत असताना परमे र कुठे होता? याने यात ह त ेप का केला नाही? याने िहटलरला १९३९ म येच का
ठार केले नाही? तसे झाले असते, तर ल ावधी जीव वाचले असते. जे झालेले आप याला मािहतीच नाही, असे लोकांचे
भयंकर हाल वाचले असते. ते गॅस चबर न  कर यासाठी याने भूकंप का घडवून आणला नाही? कुठे होता तो परमे र?
डोराथी Soelle माणेच माझा असा िव ास आह ेक , तो या बळी जाणा या माणसांबरोबरच होता. यांना मारणा या
ू रक याबरोबर न हता. पण माणूस वाईट गो ी करतो आिण अ ूंनी या या मनातील क णा उचंबळून आली, पण
माणसाला असलेले वाग याचे वातं य याने तसेच ठेवले, यात शेजार या माणाला इजा कर याचेही वातं य आले,
यामुळे परमे र काहीही क  शकला नाही.

सृ ीचा िनमाता आिण कताकरिवता या ितमेबरोबरच ि ती धमाने यातना सहन करणारा परमे र ही आणखी
एक ितमा जगापुढे ठेवली बायबल िलिह या या नंतर या काळात य दी धमानेही यातना सहन करणा या परमे राचा
कधीतरी उ लेख केला आह.े ा परमे राचे घर िहरावून घेतले गेले, िनवािसत झाले या या या इतर माणसांबरोबर तोही
िनवािसत झाला, याची काही मुले या याच इतर मुलांशी चांगले वागत नाहीत, हणून तो परमे र रडतो. परमे राने
यातना सहन करणे याचा अथ काय होतो, ह ेमला कळले नाही. परमे र हा मा यासारखाच खरे डोळे असणारा, खरेच
रडणारा, याला वेदना जाणवतात असा देहधारी आह,े यावर माझा िव ास नाही. पण मला असे वाटते क  जरी याला
जाणवणारी वेदना आम या वेदनेपे ा वेगळी असली तरी मला असेही वाटते क  िनरपराध माणसांना भोगावे लागणारे दःुख
ऐक यावर मलाही वाईट वाटते हचे देवाला वाटणारे दःुख असावे आिण तीच याचीही क णा असावी. मला असे वाटते क
मला इतरांब ल सहानुभूती वाटते आिण संतापही येतो, मी आिण तो नेहमी जे बळी जातात यां याबाजूने आिण दु पणे
वागणा यां या िव  उभे राहतो, या भावनांचा उ म या यातच असावा!

Auschwitz या छळछावणीतून िजवंत परत आले या एका माणसाचे श द :

Auschwitz या छळछावणीत असताना परमे राने काही केले अथवा काही केले नाही, याब ल
आपण बोलावे असे मा या मनात कधीच आले नाही. पण मी असे ऐकले आह ेक  इतर काही जण तसे
हणत असत! नाझ नी आ हाला जे काही केले यामुळे मा या धा मक भावनेत काहीही फरक पडला नाही
आिण माझा परमे रावरचा िव ास अिजबात ढळला नाही. आ ही या संकटात सापडलो होतो, याचा
संबंध परमे राशी जोडावा, याला दोष ावा कंवा या यावरचा िव ास कमी करावा कंवा तो
आम या मदतीला धावून आला नाही हणून या यावर िव ास ठेवणे बंद करावे, असे मला कधीच वाटले
नाही. याब ल कंवा इतर कोण याही कारणाने परमे र आमचा ऋणाईत नाही. याने आ हाला आयु य
दले, याब ल आ ही या या ऋणात आहोत. जर कोणी असा िवचार करीत असेल क  साठ लाख
लोकां या मृ यूला परमे र जबाबदार आह,े कारण यांना वाच यासाठी परमे राने काहीही केले नाही,
तर तो माणूस चुक या दशेने िवचार करतो आह.े आ ही जी काही वष जगतो, याब ल आ हीच या या
ऋणात असतो आिण याला भजणे व या या आ ेत वागणे, ह ेआमचे कत  आह.े परमे राची सेवा
करणे आिण याची आ ा पाळणे ासाठीच तर आपण पृ वीवर आलो आहोत.

(Breneer - The Faith and Doubt
of Holocaust Survivors)





सहा

जे वतःला खवणे थांबवतात,
यांना देत मदत कवतो.

काही ना आयु य खूप जखमी करते आिण यामुळे या ला खूप दःुख सोसावे लागते. याही पुढे जाऊन
बोलायचे झा यास, काही  वतःलाच जखमी क न घेतात आिण अिधकािधक दःुखी होतात. दःुखाचा शेवट करता
येईल? तु ही वतः कधी दखुावले जाणार नाही, असे होईल का? इतरांनी आपला याग करणे, ि यजनांचा िवयोग, शारी रक
इजा, ददुवाचा घाला पडणे, अशा एक ना अनेक घटनांनी  दखुावली जाते. अनेकदा ती  वतःलाच वाईट माणूस
समजून आपलाच ितर कार क  लागते. ा सग याचा प रणाम असा होतो क  या ला मदत क  इि छणा या
लोकांना ती  दरू सारते. ब याचदा मनाची घालमेल होऊन, मनाचा जो काही ग धळ उडतो, यामुळे आपण काहीतरी
चुक चे वागतो आहोत, असा आपला समज होतो. आप याला कोणी मदत करावी, अशी आपली लायक च नाही आह,े असे
वाटून वतःब ल अपराधी भावना, संताप, इतरांब ल वाटणारा षे, वतःवर लादनू घेतलेला एकटेपणा, ा सग या
भावना जगणे मग आणखीनच कठीण क न ठेवतात. एकटेपणात सवापासून तुट याची जाणीव मनाला त करते.

इराणम ये एक हण चिलत आह,े ‘तु ही एखा ा आंध या माणसाला पािहलेत, तर याला लाथ मारा! तु ही
परमे र न अिधक दयाळू कशासाठी हावे?’ हणजे, एखादा माणूस दःुखी आह,े याचा अथ असा आह ेक , याची तीच
लायक  आह.े यातही याला ास हावा, अशीच परमे राची इ छा असते. हणून तु ही परमे रा या बाजूने कृती करा! या
माणसाला दरू ठेवा कंवा याचा आणखी अपमान करा. तु ही याला मदत करायचा य  केलात, तर तु ही परमे रा या
यायािव  कृती कराल!

वरील हण वाच यानंतर ब याच जणांची ित या अशी असेल क  ‘ह ेफार भयंकर आह.े’ आप याला साधारणपणे
असे वाटते क , असे वागू नये. पण ब याचदा आपण अजाणतेपणाने आधीच दःुखात असेले या माणसाशी बोलताना असे
हणतो क , ‘ या या बाबतीत असेच हायला हवे होते. याची तीच लायक  आह.े’ आपण या माणसाला य पणे कंवा
सूचक बोलून, या माणसा या मनात लपून बसले या अपराधीपणा या भावनेला खतपाणी घालतो. याला असेच वाटू लागते
क , ह े या या बाबतीत झाले, कारण याने वतः या वाग यानेच ह ेसगळे ओढवून घेतले आह.े

बायबलमध या ईयोब या गो ीत याची समजूत काढायला, याचे सां वन करायला आलेले याचे िम  तु हाला
आठवतात का? याच ेह ेतीन िम  जे हा ईयोबला भेटायला आले, ते हा यांना खरोखरच या यावर जे संकट आले, याचे जे
नुकसान झाले, या गळवांमुळे याला हालचाल करणेही अश य झाले होते, याब ल याचे सां वन करायचे होते. पण ते
जवळपास चुक चेच वागले. या भेटी या शेवटी ईयोब आणखी दःुखात लोटला गेला. एखा ा माणसाचे सां वन कसे करावे,
याचे शेजारी कंवा िम  हणून आपण काय करावे, याब ल या या या चुक तून आपण काय िशकू शकतो, याचा ज र
िवचार आपण केला पािहजे.

यांची पिहली चूक झाली ती अशी : जे हा ईयोब हणाला क , ‘परमे र मा याबाबतीत ह ेअसे का करतो आह?े’
या या िम ांनी याला, परमे र असे का करीत आह,े याचे उ र देणे आव यक होते. खरेतर ईयोबने िवचारलेला 
ताि वक न हता, तर याने फोडलेला तो टाहो होता. या श दांनंतर िच ह न ह ेतर उद ्गारवाचक िच ह हवे होते. ईयोबने
जे हा हटले क  ‘परमे र मा याबाबतीत ह ेअसे का करतो आह?े ते हा ईयोबला या या िम ांकडून सहानुभूती हवी होती.
परमे राब ल याला िम ांकडून प ीकरण नको होते आिण याचे परमे राब लचे िवचार कसे चुक चे आहते, ह े िस
क न नको होते. याला या या िम ांकडून असा दलासा हवा होता क , ‘तो एक चांगलाच माणूस आह.े या याबाबतीत जे
काही घडले ते फारच दःुखद व अयो य आह.े’ परमे राब ल बोल यात ते िम  इतके गुंतून गेले क  ते ईयोबला िवस नच
गेले. पण यांनी एक गो  मा  याला सांिगतली क  याने काहीतरी भयंकर कृ य केले असावे आिण यामुळेच या पिव
परमे राने याला असे फळ दले.

ईयोब या ि थतीत होता, या ि थतीत याचे िम  नस यामुळे यांनी ईयोबचा यायिनवाडा करणे, ह ेईयोब या
दृ ीने कती लेशदायक आह,े ह े या िम ांना कळत न हते. यात भर हणून ते ईयोबला सांगत होते क , याने आ ोश क
नये आिण त ारही क  नये. जरी यांनी कधी तसेच दःुख भोगलेले असले, तरी यांनी यायािधशा या खुच त बसून
ईयोब या दःुखाचा िनवाडा करणे चुक चेच होते. ददुवाचा घाला या यावर पडला आह,े अशा माणसाला काय सांगावे, हे



कळणे कठीण आह.े पण याला काय सांगू नये, ह ेसमजून घेणे न च सोपे आह.े आपले बोलणे या शोक त ला टीका
के यासारखे वाटू नये (ह ेसगळे फारसे मनाला लावून घेऊ नको. आता रडू नको. तुला रडताना पा न इतर लोक अ व थ होत
आहते) शोक करणा या या चे दःुख हलके कर याचा य  के यास (‘झाले ते बरेच झाले, कदािचत यापे ा वाईट घडू
शकले असते’, ‘ती आता खूपच बरी आह’े) या उद ्गारांचा भलताच अथ घेतला जाऊ शकतो. दःुखी ला ित या भावना
लपवून ठेवायला सांगण े कंवा या भावनांकडे पूणपणे दलु  करायला सांगणे (‘परमे राला  िवचार याचा आप याला
अिधकार नाही.’ ‘तु या खां ावर इतके ओझे परमे राने दले आह,े हणजे याचे तु यावर खूप ेम आह.े’) असे सु ा बोलणे
घातक आह.े

ईयोबला िविवध कार या दःुखांचे आघात पचवावे लागले, पण वािभमान सांभाळून ठेव याचा पराका चेा य
तो करीत होता. आपण एक चांगला माणूस आहोत, हा िवचार मनात ि थर ठेव याचा याचा य  सु  होता. या या
वाग यात काही चुक चे होते, असे ऐक याची याची अिजबात तयारी न हती. या कारे तो दःुख करीत होता, यावर केलेली
टीका असो कंवा याने पूव  जे काही वाईट कृ य केले असेल, याब ल परमे राने याला ही िश ा दली आह,े या दो ह पैक
याला काहीही ऐकवले, तरी ते उघ ा जखमेवर मीठ चोळ यासारखेच होते.

ईयोबला कोण याही स यापे ा सहानुभूतीची गरज होती. आ ाची वेळ आिण जागा ही स यासाठी यो य न हती.
परमे रा या वाग या या पांिड यपूण प ीकरणापे ा याला िम ांकडून सहवेदने या जािणवेची अपे ा होती. या माणेच
शारी रक दःुखावरही काही उपायांची याला गरज होती. िम ांनी याचे हात हातात घेऊन याचे सां वन कर याची याला
गरज होती.

‘धीर धर’, असे सांग या या िम ापे ा, जे िम  याला रागावू देतील, रडू देतील, अशा िम ांची याला गरज होती.
या णाला याला समजून घेणारी माणसे याला जवळ हवी होती.

‘ईयोब, मोकळेपणाने वागायला लगा! जे घडले ते काही फार वाईट नाहीये’, असे हणणारे िम  याला या णाला
नको होते. नेम या याच बाबतीत या या िम ांनी याचा अपे ाभंग केला. ‘ईयोबचे सां वन करणारे’ हा वा चार आता
भाषेत चांगलाच ढ झाला आह.े तो वा चार अशी माणसे दशवतो क , यांची इ छा मदत कर याची असते, पण यां या
मनात वतः याच भावना आिण गरजा यां याब ल जा त काळजी असते. याला भाविनक कंवा इतर काही मदत करायला
आलो आहते, असे ते दशवतात. पण या यापे ा ते वतःब लच काळजी करीत बसतात आिण मग प रि थती आणखीनच
िबघडते.

ईयोब या िम ांनी िनदान दोन गो ी तरी नीट के या. पिहली हणजे ते या याकडे आले. आप या िम ाला अशा
जीवघे या दःुखात चूर असलेला पाहणे ह े यां यासाठी न च कठीण असले पािहजे. कदािचत यां या मनात असेही आले
असेल क  आप या िम ाला तसे पाह यापे ा यां याकडे न गेलेलेच बरे! आप या िम ाला असे पाहणे ह ेआप यासाठी दःुखद
असते आिण आप यापैक  बरेच जण श य अस यास हा संग टाळणेच पसंत करतात. आपण या िम ापासून दरू रा , याला
एकांतातच रा  देऊ. यामुळे ‘आप याला सग यांनी टाकून दले आह,े अशी भावना या या मनात पोसली जाईल’ कंवा
आपण या याकडे जाऊ आिण यासाठी आपण आलो आहोत, ते कारण उघड करणारच नाही. कोणालातरी णालयात
भेटायला जाणे कंवा सां वनासाठी कोणाची भेट घेणे ा संगात फ  हवापाणी, शेअर बाजार, बेसबॉलचे सामने
यां याब लचेच बोलणे होते. या भेटीला काहीच अथ उरत नाही. कारण येक माणूस मनात जो िवचार या भेटीदर यान
करीत असतो, याब ल काहीच बोलणे होत नाही. तो िवषय टाळला जातो. ईयोब या िम ांनी सगळे धैय एकवटून याची
भेट घेतली आिण या या दःुखाब ल बोलणे केले.

दसुरी मह वाची गो  हणजे यांनी ईयोबचे बोलणे ऐकून घेतले. बायबलम ये जे वणन केले आह,े यानुसार ते िम
ईयोबबरोबर काहीही न बोलता बराच वेळ बसून होते. फ  ईयोब वतः या मनातले दःुख आिण ोध यां यापुढे उघड
करीत होता. मा या मते, यां या भेटीतला तो सग यात मह वाचा भाग आह.े यांनी काहीही केले नाही, याचाही ईयोब या
दृ ीने मोठाच फायदा झाला. जे हा ईयोबचे मन पूणपणे मोकळे झाले, ते हा यांनी परमे राचे आिण पारंपा रक सू तेचे
समथन कर याऐवजी, असे हणायला हवे होते क , ‘हो, ह ेफारच भयंकर आह.े तू ह ेसगळे कसे सहन केलेस, हचे आ हाला
कळत नाही.’ यां या लांबलचक ताि वक भाषणापे ा यांचे मौनच ईयोब या दृ ीने खूप उपयोगाचे ठरले असावे. ा
सग या संगातून आपण धडा यायला हवा!

काही माणस े वतःला सतत दोष देतात आिण वाईट संग अिधक वाईट करतात. जानेवारी मिह यात मला दोन
अं यसं कार करावे लागले. आम या समाजातील दोन खूप वृ  होऊन मृ यू या वाधीन झाले या या ि या हो या. यांची
घरे एकमेकां या जवळच होती, हणून एके दवशी दपुारी मी या दोन कुटंुबा या सां वनासाठी दो ही घरी भेट दली.
पिह या घरी गे यावर, िनधन झाले या या बा चा मुलगा मला हणाला, ‘ ा थंडी आिण बफातून मी आईला जर
लो रडाला घेऊन गेला असतो, तर ती आज िजवंत असती. िवमानाचा तो लांबलचक वास, हवामानात अचानक झालेला
बदल, ह ेसगळे ितला सहन हो यापिलकडचे होते. मा या चुक मुळे ितला मृ यू झाला.’

आप या मना माणे घटना घडत नाहीत, घडत नसतात. आपण हचे काम जरा वेग या प तीने केले असते, तर ते



वि थत झाले असते, असे मान याचा आप याला नेहमीच मोह होतो. चचमधील पुरोिहतांना मािहती असते क  घरात मृ यू
झा यावर मागे राहणा यांना अपराधी भावना घे न टाकते. यांनी हाती घेतले या कामात अपयश आले क  आपण जे केले
या या उलट केले असते (आईला घरीच ठेवले असते कंवा श या पुढे ढकलली असती) तर घटना चांग या कारे घड या
अस या. काहीही झाले असते तरी, झाले यापे ा अिधक वाईट तर काहीच झाले नसते. म न गेले या ला बरेच काही
सांगायचे रा न गेले, यां यासाठी बरेच काही करायचे रा न गेले असे िवचार मनात येऊन, मागे रािहलेली माणसे अिधक
दःुखी होतात. खरोखर, कोण याही धमातले अं यसं कार तु ही पािहलेत तर या दःुखी माणसा या मनात अशा कारचे
अपराधी भावना जागवणारे िवचार घालवणे, ह े या सं कारांचे मु य काय असते. यामुळे ही दःुखद घटना घड यास आपणच
कारणीभूत झालो, असा िवचार यां या मनातून जायला मदत होते. पण ‘ह ेमा याच चुक मुळे झाले’ हा अपराधीगंड ब याच
जणां या मनात असलेला आढळतो.

आपण सहजपणे ‘ह ेमा याच चुक मुळे झाले’, असे हणायला तयार होतो, यामागे ामु याने दोन कारणे दसतात.
ा जगात अथ भरला आह.े ह ेजग सकारण चालते, ा जगात कायकारणपरपंरा अि त वात असते ह ेमान याची आपली

गरज, ह ेपिहले कारण आह.े ातूनच आपण नमुना कंवा आकृितबंध आिण िविवध गो तील संबंध जोडू लागतो. काहीवेळा
ते खरोखर अि त वात असतात (धु पानामुळे ककरोग होतो, िनयिमतपणे हातांची व छता राखणा या लोकांना संसगज य
रोग हो याचे माण कमी असते) जनमानसात असले या अंध ा आिण वैयि क व पा या अंध ा, ा आपण काहीतरी
के यानंतर लगेच काहीतरी घडणे, यावर आधा रत असतात. आपण असे गृहीत ध न चालतो क  ा माने घटना नेहमीच
घडतात.

अपराधीपणाची भावना मनात ये यासाठी आव यक असलेला दसुरा घटक आह े – ‘जे काही घडते ते घड यासाठी
मीच कारणीभूत असतो, असे आपले मत असणे.’ ह ेमत हणजे येक घटनेमागे एक कारण असे असते क , यामुळे येक
नुकसान ह ेमा यामुळेच झाले, असे आपण मानाय या आधीची पायरी आह.े हा अपराधीपणाचा गंड आप या मनात वसतीला
अस याचे कारण आप या बालपणात लपलेले असू शकते. बालका या मनातील वतः सवशि मान अस या या समजाब ल
मानसशा  सांगत असतात. बालका या मनात असा िवचार येतो क  या या गरजा पुरिव यासाठी ह ेजग अि त वात आले
आह ेआिण ते वतःच या जगात सगळे काही घडवून आणते. ते सकाळी जागे होते आिण सा या जगाला कामासाठी बोलावून
घेते. ते मूल रडते आिण कोणीतरी येऊन याला काय हवे नको ते पाहते. याला भूक लागली क  कोणीतरी याला खाऊ घालते,
याचे कपडे ओले झाले क  कोणीतरी ते बदलत.े ब याचदा, आपण वयाने कतीही वाढलो तरी ता हपेणात या ‘मा या
इ छेमुळे सगळे काही घडते’ या भावनेतून बाहरे पडायला आपण तयार होत नाही. आप या मनाचा एक भाग असे मानत
राहतो क , मी याचा ितर कार के यामुळे तो आजारी पडला. ब याचदा आपले पालकच ा िवचाराला खतपाणी घालत
असतात. आपला लहानपणीचा अहकंार कती संवेदनशील असतो, ह े यां या ल ात येत नाही. ते थकलेले असतात कंवा
काही कारणाने यांची िचडिचड झालेली असते. या याशी आपला हणजे मुलांचा काहीही संबंध नसतो, पण ते सगळा राग
आप यावरच काढतात. आपण यां या येक कामा या म ये येतो, खेळणी कशीतरी टाकून ठेवतो, टी हीचा आवाज खूप
मोठा ठेवतो, अशा ब याच गो व न ते आप याला ओरडतात आिण आप या मना या िनरागसतेमुळे आपण असे मा य
करतो क  यांचे बरोबर आह,े आपणच चुकलो आहोत. यांचा राग कदािचत णात िवतळून जात असेल, पण ‘मा याच
चुक मुळे असे झाले’ हा ओरखडा आप या मनावर कायम व पी राहतो. यामुळे काहीही वाईट घडले क  आपण याचा दोष
वतःकडे घेऊ लागतो. यांनंतर क येक वष झाली तरीही आप याब ल कंवा आप या आसपास काहीही वाईट घटना घडली
क  आप या बालपणातील या भावना पु हा मना या पृ भागावर येतात आिण लगेच असे ठरवून मोकळे होतात क  आपणच
सगळा घोळ घालून ठेवला आह.े

ईयोबचे काहीतरी चुकते आह,े असे हण याऐवजी हा सगळा याचाच दोष आह,े असे हणून िम  मोकळे झाले. जर
याला असे िस  क न दाखवले असते क  ह ेसगळे या या वतः या कृ यांमुळे या या वा ाला आले होते, तर यात
काहीतरी अथ आह,े असे तरी हणता आले असते. वतः या चुक चे फळ भोगणे, ह ेजरी आनंददायक नसले तरी िनदान असे
तरी हणता आले असते क , ा जगात या घटना कुठ यातरी िनिम ाने घडत असतात. उगाचच िन कारण असे काहीही
घडत नसते.

काहीवेळा मा  ही अपराधीपणाची भावना मनात येणे, यो य आिण आव यक असते. अनेकदा आपणच दःुख िनमाण
केलेले असते आिण याची जबाबदारी आपणच घेतली पािहजे.

एके दवशी मा याकडे एक माणूस आला. आप या बायका मुलांना टाकून, आप या से े टरीशी याने ल  केले होते.
आपण आप या मुलांवर अ याय केला आह,े ही बोच याला जगू देत न हती. यातून बाहरे पड यासाठी याला माझी मदत
हवी होती. खरे तर, याला मा याकडून मदतीची अपे ा होती, हा िवचारच चुक चा होता. याला ती बोच लागायलाच हवी
होती. ती अपराधीपणाची भावना कशी काढून टाकावी, असा िवचार न करता याने या या पिह या कुटंुबा या बाबतीत जी
घोडचूक केली होती, याची जबाबदारी वीका न आता यात कशी सुधारणा करता येईल, याचा िवचार करणे आव यक
होते. आप याला आलेले अपयश, काही गो ी कर यातली आपली असमथता, आपण आ ा आहोत यापे ा अिधक चांगले



होऊ शकतो, या सग या जािणवा, वतःची नैितक पातळीवर वाढ हो यास मदत करतात. यातूनच आपला समाजही
सुधारत जातो. यो य मा ेत असलेली ही अपराधीपणाची भावना माणसाला गती कर यास वृ  करते. पण ाच भावनेचे
मनातील वाढते माण, िजथे आपली चूक नसेल, ितथेही वतःला दोष दे याची वृती, यामुळे आपला आ मस मान ख ी
होतो. तसेच आपली वाढ खुंटते. कृती वणता कमी होऊ शकते.

बॉबने एक अितशय कठीण गो  केली होती. याने या या ७८ वषा या आईला न सग होमम ये ठेवले होते. या या
आईची ि थती इतक  नाजूक न हती. तशी ती वि थत शु ीवर होती, िनरोगी होती आिण वै क य व पा या कोण याही
उपचारांची ितला आव यकता न हती. पण ती वतःचे दैन दन वहार नीट पार पाडू शकत नस यामुळे बॉब व या या
बायकोने ितला आप या घरी आणले. ती एकटी पडली होती, नैरा याने ासली होती. बॉबची बायको दपुारी घरी येऊन
आप या सासूला जवण देत असे आिण मुले शाळेतून घरी परत येईपयत ितला दरूदशन संचासमोर बसवून जात असते.
बॉब या मुलीने सं याकाळी आजीबरोबर थांब यासाठी वतःचे सं याकाळी बाहरे जाणे बंद केले होते. यावेळात बॉब आिण
याची बायको बाहरे जात असत. मुलांना आप या िम मंडळ ना घरी आणता येत नसे. कारण यांचे घर लहान होते आिण
मुले आली क  खूप आवाज होत असे. ही सगळी व था नीटपणे काम क  शकणार नाही, ह ेसग यांना कळले होते. यां या
घरात तणाव िनमाण हायला लागला होता. घरातील माणसे एकमेकांबरोबर िचडू लागली होती. आपण कती याग केला,
ाचा येकजण िहशोब ठेवू लागला. बॉबचे आप या आईवर ेम होते. नातवंडांचा आजीवर जीव होता, पण ते सगळेजण

िजतके क  शकत होते, यापे ा अिधक काळजी घे याची गरज होती, ह े यांना जाणवत होत. एका आजारी, हाता या
साठी वतःचा वेळ दे याची आिण जग याची प त बदल याची कोणाचीच तयारी न हती. एकदा सं याकाळी यांनी

एकमेकांशी चचा केली, काही ठकाणी चौकशी केली आिण यांनी नाईलाजाने आईला जवळ असेल या एका न सग होमम ये
ठेवले. घरात या सग यांनीच सुटकेचा िन ास सोडला. आपण करतो आहोत, ते यो य आह,े ह ेबॉबला मािहती होते. तरीपण
याब ल अपराधीपणाची भावना या या मनात होती. खरेतर या या आईला घरीच रह याची इ छा होती. मी घरी रािहले
तर तु हाला माझा ास होऊ देणार नाही, तुम या रोज या काय मां या आड येणार नाही, असे ती सवाना िवनवून सांगत
होती. ितने जे हा या न सग होममधील हातारे आिण पांगळे झालेले लोक पािहले, ते हा आपण लवकरच असे होऊ ा
िवचाराने ती रडू लागली.

अपराधीगंड ही नैस गक गो  नसून, आप या हातून जी काही कृ ये घडतात, याचा आपण जो काही अथ काढतो
(नैितक-अनैितकते या दृ ीने) यातून अपराधीगंड आकाराला येतो. काही माणसां या मनात नरका या क पना या प या
बसले या असतात आिण या पाप संक पनेतून आकाराला आले या असतात. मानसशा ां या मते, अपराधी गंड हा एक
िवषारी श द आह.े इतकेच न ह ेतर, या श दापासून सावध रहा! इतर ा यांम ये अपराधी गंडाची क पना नाहीये. ती फ
माणसातच आह ेआिण आप या धा मक जािणवेशी, पाप-पु याशी अिधकतर िनगडीत आह.े अनैितकते या ती  दोषारोपातून

ला जे हा जावे लागते, ते हा ती  अपराधी वाने ासली जाते.
एका अिभने ीने एके ठकाणी िलिहले आह ेक , ित या आईला मदू या आजाराने ासलेले अस याने ती अनेकदा

कमालीची िवि  वागत असे. मधेच घरातून ती गायब होई. आई या वतनाचा एवढा प रणाम ित यावर झाला क , यातून
ितने आ मह येचा य  क न पािहला. पुढे ितला आईिवषयी इतक  घृणा वाटायची क , आई या अं यदशनासाठी देखील ती
बाहरे गेली नाही. पण पुढे ितला याचा प ा ाप झाला. िनदान मृ यू या वेळी तरी आपण ितला माफ करायला हवे होते
आिण मु य हणजे ितचे दशन यायला हवे होते, असे ितने हटले आह.े ही खंत ितला आयु यभर पु न उरली.

अस य भाषण, िभचार या गो ी हातून घड यामुळे, काही जणांना िवल ण अपराधी वाटते. ि तीधमात अहकंार,
लोभ, आस , म सर, अधाशीपणा, ोध व आळस ही सात घोर पापे मानली आहते. ती हातून घड यास अनेक जण पापा या
क पनेने यूनगंडात गे याची उदाहरणे घडली आहते. आपण जी कृती केलेली असते, याचे प रणाम भोग याची जे हा वेळ
येते, ते हा आप याला आपली चूक उमगते. मग या चुकांसिहत वा ाला आले या दःुखांमुळे येक ण यूनगंडाकडे नकळत
वळतो. एकाने हटले आह ेक , िन ो माणूस हा साधारणपणे यूनगंडाखाली जगत असतो. गोरा माणूस आपण इतरांपे ा
वेगळे आहोत, असे जरी दशवत असला, तरी याला आतून िन ो माणसाची भीती वाटत असते.

येक जण देवाकडे वतःचे समथन करीत असतो. ई राची मा मािगतली, क  आपण पापमु  होऊ, असे
येकालाच वाटत असते. ब तेक येक जण ई राची कृपादृ ी आप यावर रहावी, यासाठी या देवाकडे ाथना करीत

असतात. येक जण वतःला इतरांपे ा वेगळे समजत असतो. एकदा का तु ही यूनगंड वा खंत-लाज श द वापरलात, क
या चौकटीत तु ही अडकता! ते हा यातून व रत बाहरे पडा! पुनः पु हा चुका करणे आिण देवाची मा मागणे, अशी कृती
येक पापभी  माणूस करीत असतो. यूनगंड-खंत असे श द वाप  नका! झालेले आकलन व रत अमलात आणा आिण
वतःत प रवतन घडवा! आप याकडे पापाची संक पना ही यूनगंडाशी िनगडीत आह.े आपण यूनगंड आिण पाप या दो ही
संक पना समजून घेत या पािहजेत. यूनगंड आिण खंत यामागे माणूस वतःला दडवून टाकत असतो. यामुळेच तो शि हीन
होतो. उ ट माणसाला ई रीकृपा कधी लाभत नसते. जो चुका करतो तो माणूस. आप या चुकांब ल जर आप याला खरा
प ा ाप झाला असेल, तर तो ई र तु हाला माफ करेल…असे एक ना अनेक समज आप यात दढृ आहते.



नेहमी चचम ये न जाणा या बॉबची पावले या रिववारी आईला भेटायला जाय या आधी चचकडे वळली. आईकडे
गे यावर काय पहायला कंवा ऐकायला िमळेल याची याला काळजी वाटत होती. यामुळे याला असे वाटले क  चचम ये
वचन ऐक यावर याला या णाला आव यक असलेला मनाचा शांतपणा िमळेल. योगायोगाने या दवशी चचम ये
पाच ा आ ेचे कवन फादनी सु  कले. ‘तुम या आई-विडलांना मान ा.’ आई विडल मुलांसाठी जे काही करतात आिण या
सग या कर याची मुले मा  जाण ठेवत नाहीत, याब ल फादर िव ताराने बोलले. त ण िपढी या आ मक त वृ ीवर
यांनी टीका केली. ते हणाले, ‘एक आई जर सहा मुलांना सांभाळू शकते, तर सहा मुले एका आईला का सांभाळू शकत
नाहीत?’ बॉब या सभोवार सगळी वय कर मंडळी बसली होती. ती सारी माना हलवून फादर या हण याला दजुोरा देत
होती.

ह ेसगळे ऐकून बॉब चांगलाच दखुावला गेला. तो रागानेच चचबाहरे पडला. याला असे वाटत होते क  परमे रा या
आड लपून या यावर वाथ  आिण िन काळजी अस याचा आरोप केला जातो आह.े दपुारी जेवतानासु ा तो बायको आिण
मुलांवर खूप िचडला. न सग होमम ये गे यावर तो आईशी नीट बोलूही शकला नाही. या याकडून आई या बाबतीत जे
काही केले गेले होते, यामुळे याला लािजरवाणे वाटत होते. ा सग या अवघडलेपणाला आिण दोषी ठर याला आई
कारणीभूत झाली, हणून तो आईवरही िचडला. बॉबला एकसारखे वाटू लागले क , आता आई फार दवस जगू शकणार नाही
आिण ितला शेवट या दवसात आप या वाथ पणामुळे हालात दवस काढावे लागत आहते. ित या मृ यूनंतर आप याला या
अपराधी वा या जािणवेने ासले जाईल.

काहीही झाले तरी बॉबची मानिसक ि थती अितशय नाजूक झाली होती. या या मनात अपराधीपणाची भावना
आिण ि धा िवचार, ह ेसुरवातीपासूनच होते. वय क आईविडलांची असहा यता, ते आप या मुलांना करीत असलेली िवनंती,
यांमुळे काही कर यास मुलांची असमथता, दडपलेला ोध आिण नाराजी ह ेसगळे उफाळून बाहरे येते. एकूणच, सगळी
प रि थती हाताळणे बॉबला खूपच कठीण जात होते. या रिववारी तो वचनाला गेला, ते हा या या मनात अपराधीपणाची
भावना होती. पुरोिहतांचे श द याला लगेच पटले आिण आपण अितशय वाईट आिण वाथ  माणूस आहोत, हा िवचार
या या मनात दढृ झाला.

आपला अहकंार असुरि त असतो. या यावर इतरां या बोल यामुळे अगदी सहज आघात होऊ शकतो. अंमलात
आणायला खूप कठीण असलेला िनणय घे याचा ामािणकपणे य  आपण जे हा करतो, ते हाच आप याला वतःचा
अिभमान वाटेल, अशी वतःची मनोभूिमका तयार करणे, हा धमाचा उ शे असायला हवा! मो ा माणसांपे ा लहान मुले
वतः या िव ात अिधक रमतात. आपणच सग या गो ी घडवून आणतो, असे यांना ब याचदा वाटत असते. यामुळे
यां या पालकांपैक  एखा ाचा जर मृ यू झाला, तर तो तु यामुळे झाला नाही, असे यांना पटवून ावे लागते. उदा. तू
बाबांवर रागावलास हणून ते देवाघरी गेले नाहीत, तर ते अपघातात जखमी झाले होते आिण डॉ टर यांना बरे क  शकले
नाहीत.

या मुलांना असेही समजून ावे लागते क , यांचे पालक देवाघरी गेले हणजे असे अिजबात नाही क , यां या
पालकांनी यांना टाकून दले आह.े अशी क पना यां या मनात घर क  शकते. कारण, बाबा दरू गेले आहते आिण आता ते
कधीच परत येणार नाहीत अशी वा ये यां या कानावर पडत असतात. बायबलमधील स ािवसा ा पामचा लेखक, जो खरे
हणजे एक समजूतदार ौढ  आिण ितभावान कवी आह.े तो वतः या आई-विडलां या मृ यूब ल अशा कारे
बोलतो. तो हणतो क , ‘माझे आई-विडल मला सोडून गेले.’ यां या मृ यूशी मा या भावना अशा कारे जोड या गे या
आहते क , ते दोघेजण खूप आजारी होते आिण यामुळे मृ यू पावले, असा िवचार मी क  शकत नाही. तो वतः या
दृ ीकोनातून हणतो, ‘ते मला सोडून गेले आहते.’ या मुलाची अशी समजूत घालून ावी लागते क , या या बाबांना िजवंत
राहायचे होते, यांना हॉि पटलमधून घरी यायचे होते. तु याबरोबर जसे ते पूव  खेळायचे, तसे यांना आता पु हा खेळायचे
होते. पण ह ेआजारपण (वा अपघात) असे अचानक आले क  यांना परत फरणे श य झाले नाही.

वगात सगळे छान असते आिण याचे बाबा ितकडे देवा या संगतीत कसे मजेत आहते, याचे वणन क न या मुलाला
सांगणे, हा याचे दःुख कमी कर या या आणखी एक माग असू शकतो. असे करताना आपण या मुलाला वतः या भावनांवर
िव ास ठेवू शकत नाही, ह ेल ात ठेवावे. आसपासची सगळी माणसे दःुखात असताना आिण तो मुलगा वतःसु ा दःुखी
असताना, आपण याला आनंदात राहायला सांगत असतो.

या लहान मुलाला यावेळेला वाईट वाटत असते आिण याला या प रि थतीचा रागही येत असतो. या भावना
ते हा या प रि थतीत यो यच आहते, ह ेआपण समजून यायला हवे!

दसु या एखा ा मुला या-भाऊ, बिहण, िम  कंवा वतमानप ातून कळलेली लहान मुला या मृ यूची बातमी
ऐकूनसु ा लहान मुलां या मनात असुरि ततेची भावना िनमाण होते. याला थमच कळते क  या या वया या
मुलांनासु ा काहीतरी घाबरवणारे आिण दखुावणारे होऊ शकते. मा या आ ा या धमसभेत दाखल झा याला पुरते वषही
झाले नसेल, ते हा मा यावर एक संग उद ्भवला : एक पाच वषाचा मुलगा या या दवसभर या कॅ पनंतर घरी येताना
एका बसखाली िचरडला गेला आिण ही दःुखद बातमी या या आईविडलांपयत पोचव याचे काम मला करायचे होते. या



पालकांना यां या दःुखातून बाहरे काढायचा य  करताना समाजातील इतर लहान मुलांना मला ह ेसमजावयाचे होते क ,
अशी घटना एखा ा मुला या बाबतीत का आिण कशी होऊ शकते!

(तो अपघात घड यानंतर या सं याकाळी मी या पालकांना भेटायला यां या घरी जात असताना, मा या चार
वषा या अरोनने मला िवचारले, ‘तु ही कुठे िनघाला आहात?’ या या वयाचा एक मुलगा अपघातात मारला गेला आह,े असे
सांगून पुढे याब ल काहीही न बोलता घरातून िनघून जाणे, मा या अगदी जीवावर आले होते. हणून मी याला इतकेच
सांिगतले क , ‘एक मुलगा अपघातात जखमी झाला आह.े हणून याची त त कशी आह,े ते पहायला मी चाललो आह.े’
दसु या दवशी सकाळी सात वाजता अरोनने मला पिहला  िवचारला, ‘तो लहान मुलगा आता बरा आह ेना?’)

खरे तर, या गो ी खूपच नाजूक आिण गुंतागुंती या असतात. यामुळे यांना काळजीपूवक हाताळावे लागते. मी या
मुलांना दोन भागात उ र दले. पिहला भाग : मी सग या मुलांना सांिगतले क  जोनाथनला जे काही झाले, ते िचत
घडणारे आह.े हणून याब ल सगळेजण चचा करीत होते. रेिडओवर ती बातमी सांिगतली गेली. थािनक वतमानप ातही
पिह या पानावर याची बातमी छापून आली. अशा घटना िचतच घडत अस यामुळे याची बातमी खूप मोठी झाली.
ब तेकवेळेला मुले बसमधून खाली उत न सुरि तपणे र ता ओलांडतात. यातूनही एखादे मूल खाली पडून याला लागले
तर ब धा याला थो ा वेळाने बरे वाटते. पण काहीवेळा, िचत संगी एखादे लहान मुल आजारी पडते कंवा याला काही
इजा होते आिण मग याला कोणीच बरे क  शकत नाही. ते हाच ते देवाघरी जाते. असे घड यावर सग यांनाच आ य
वाटते आिण दःुखही होते.

मुलांना मी सांिगतलेली दसुरी गो  अशी होती : जे काही घडले ती जोनाथन वाईट अस यामुळे याला झालेली ती
िश ा न हती. जोनाथनने काही दवसांपूव  काहीतरी ख ाळपणा केला होता आिण काल या या अंगाव न बस जाऊन
याला मरण आले. याचा अथ असा अिजबात नाही क , तीच खोडी तु ही केलीत, तर तुम याही बाबतीत काहीतरी वाईट
होईल. तु ही असे समजू नका क  जोनाथन वाईट अस यामुळे या या बाबतीत काही वाईट घडले. याने चांगले राहणे,
खेळणे, मजा करणे, हचे घडणार होते. पण हा भयंकर अपघात घडला.

एक गो  मा  खरी क , लहान मुले ही क पना- ितमां या भाषेत िवशेष वाने िवचार करीत असतात. यांची
वा तवाशी चांगलीच फारकत असते. यातही यां या क पना श तून ते एखा ा घटनेचे नानािवध अथ काढतात. यातच
एखादी चुक ची समज जर यां या मनात प  झाली, तर ती काढणे मग अवघड होऊन बसते. हणूनच, आप याला लहान
मुलांशी सतत संवाद राखता आला पािहजे. एकूणच, मुलांची िनरागसता, िज ासा, तसेच घडले या येक गो ीब लचे यांचे
क पनािव  आपण जा तीत जा त जाणून घेऊन. यानुसार या मुलांना आप याला ( यांना पट यासारखी) उ रे देता आली
पािहजेत.

जी मुले एखादा अपंग माणूस पा न अ व थ होतात आिण एखादा अंध माणूस पा न ती दरू जातात कंवा कृि म
अवयव लावले या माणसाला पा न घाबरतात. यांना असे वाटत असते क  असेच काहीतरी भयंकर यां याही बाबतीत
घडेल. अशा मुलां या बाबतीत वर मी दले तसे प ीकरण ावे : या माणसाला काय झाले, ते मला मािहत नाही. कदािचत
याला अपघात झाला असेल कंवा काही आजारपण आले असेल. कदािचत तो सै यात असेल आिण आप या देशाचे र ण
करताना जखमी झाला असेल. हणजेच याला काही देवाने िश ा केली नाही. कारण तो काही वाईट माणूस नाही.
(परीकथांम ये सांिगत या जाणा या कुबड असणा या, शरीरात ंग असणा या, शरीराचे काही अवयव नसणा या
माणसां या गो ी आठवा! या गो मधले थोडेफार माणसां माणे असणारे खलनायक मुलांना घाबरवतात) ९५ ट यांपे ा
अिधक माणसांची शरीरे वि थत असतात, ह े मुलां या मनावर बंबव याचा आपण य  क  शकतो. उरले या
माणसांम ये काही ंग असू शकते. काही वेळा एखा ा अपंग माणसाशी कंवा एक डोळा नसले या माणसाशी बोल यामुळे
या मुला या मनात अपंगांब ल असलेला अवघडलेपणा कमी होऊ शकतो कंवा पूणपणे नाहीसा होऊ शकतो. अशा
माणसांब ल या मुलां या मनातली भीती जायलासु ा याने मदत होऊ शकते. (पण ह ेनेहमीच श य होईल असे नाही.
वतः या शरी रक कमतरतेकडे कोणी टक लावून पहात अस यास ते चालवून घेणे कंवा याब ल वत: बोलणे ह े या 
सहज क  शकत नाही. यांचे भाविनक थैय टकावे यासाठी या  इतर सग यां माणेच आहते, अशा कारे इतरांनी
वाग याची गरज असते)

िवशेष क न लहान मुले अपराधीपणा या भावनेला चटकन बळी पडू शकतात. पण ब याच ौढ म ये देखील ही
वृ ी दसून येते. तु हाला समजाव या या भरात दसु या या त डून बाहरे पडलेला एखाद दसुरा चुक चा श दही, ती
तुझीच चूक होती, हा समज समोर या या मनात दढृ क  शकतो.

बेवल या नव याने जे हा ितला सांिगतले क , तो ितला सोडून जाणार आह,े ते हा ती पार उ व त झाली. पाच
वषापूव  यांचे ल  होऊनही यांना अ ाप मूल झाले न हते. कारण याने बेवल ला असे पटवून दले होते क , एव ात ितने
नोकरी सोडणे यांना परवडणारे नाही. यां यात वाद, भांडणे होत असत. पण बेवल ला असे वाटत असे क  ह ेअसे तर
सग याच िम मंडळ म ये होत असते. पण एका शिनवारी साकाळी, ित या नव याने ितला सांिगतले क , याने तेथून िनघून
जायचे ठरवले आह.े याला ितचा कंटाळा आला आह.े याला भेटले या इतर ब याच ि या या अिधक आकषक आिण



संवादशील आहते. खरे तर, अशा ि थतीत या दोघांनी एकमेकांना िचकटून राहणे, दोघांसाठी अयो य आह.े या नंतर, तो
नवरा तासाभरात वतःचे कपडे घेऊन आप या िम ा या अपाटमटम ये रहायला गेला. द मूढ झालेली बेवल  नंतर ित या
आईविडलांकडे गेली आिण ितने घडलेला सारा कार आप या आईविडलांना सांिगतला. यांना खूप वाईट वाटले. यांनी
ितला खूप समजून सांिगतले. नंतर या ितघां या बोल यात बेवल या नव याब ल खूप कडवटपणा येत रािहला. ित या
आईविडलांनी ितला वक ल, घराचा ताबा, बँकेतील र मेची व था वगैरची बरीच मािहती दली.

नंतर रा ी जेवण झा यानंतर बेवल ची आई ित याशी पु हा बोलत बसली. ित या बोल यातून ितला बेवल िवषयी
वाटणारी काळजी प पणे दसत होती. बेवल चे लिगक आयु य, ितचा नवरा, यांचे पर परसंबंध याब ल ितने बेवल ला
बोलते कर याचा य  केला. ितचा नवरा आिण ती, या दोघांत नेमके काय घडले, ह े ित या आईला जाणून यायचे होते.
अचानक बेवल ने हातातला कॉफ चा मग टेबलावर आपटला आिण ती आप या आईला हणाली, ‘आता ह ेसारे बस कर! तू
फार बोलते आहसे. तू ह ेअसं कर, तू ह ेअसं क  नकोस…ह ेमी लहानपणापासून ऐकत आले आह ेआिण याचा मला अगदी
कंटाळा आला आह.े तू कृपा क न ह ेसगळं थांबव! जे काही घडलं, याला केवळ मी एकटीच जबाबदार आह,े असे नाही. तू
फ  मलाच दोष देत आहसे. मी या याशी अिधक चांग यापैक  वागले असते, तर तो सोडून गेला नसता. तो हणेल तसं मी
वागायला हवं होतं. ह ेबघ, मला जे यो य वाटलं, ते मी नेहमीच करीत आले आह.े यामुळे जे काही घडलं यात माझा काहीही
दोष नाही.’

बेवल या आईचे बोलणे आिण आप या मुली या संसाराचा गाडा वाचव याचा ितचा चाललेला य  हा मायेपोटी
जरी यो य असला, तरी सव वी चूक काही बेवल ची न हती! जी  घट फोट, मृ यू कंवा इतर कोण याही कारणाने खूप
दखुावलेली असते, या ला, तू असे केले असतेस तर बरे झाले असते, असे सुनावणे केवळ चुक चेच नाही तर दु पणाचे
आह.े आपण या ला असे ऐकवतो, ते हा झा या घटनेला तीच सव वी दोषी आह,े असे आपण गृिहत धरतो. जे आह ेते न
पाहता, जे असावे यािवषयी जे हा दोन  बोलत राहतात, ते हा ते दोघे संघषात सापडतात आिण एकमेकांना पाठमोरे
होतात. आपापतः ते एकमेकांना समजून घेऊ शकत नाही. खरे तर, वा तवा या दशनातून मनाला खरी शांती लाभत असते.
अनेकदा आपण असे पाहतो क  एखा ा या मरणाला आपण या डॉ टरांना कंवा या हॉि पटलला दोष देत राहतो.
आपण अमूक एक दवाखा यात गेलो असतो, तर आपली  वाचली असती, असे आपण सदैव बोलत राहतो. एकूणच,
आप याला यो य िवचार यो य ठकाणी करता न आ याने आपण चुक ची कृती करतो. अनेकदा उ ोगधंदे बुडतात कारण
कधी वसायात या पधला आप याला त ड देता येत नाही. काही वेळा एखादा आजार एवढा बळावतो क  यावर मग
उपचार करणे अवघड होऊन जाते.

काही वषापूव  एका अडतीस वष वयानंतर र ा या ककरोगामुळे मरण पावले या ीचे अं यिवधी मी पार पाडले.
ित यामागे ितचा पती आिण पंधरा वषाचा मुलगा होता. दफनिवधी पार पड यानंतर मी यां या घरात िशरत असताना, या
मुला या आ याचे या याशी सु  असलेले बोलणे मला ऐकू आले. ती हणत होती, ‘बॅरी, तू वाईट वाटून घेऊ नकोस. देवाने
तु या आईला नेले, कारण तु यापे ा याला ितची अिधक गरज होती.’ लोक कशी चुक ची िवधाने करतात, ते तु ही
बिघतलेत! अनेकदा घटना िन वकार असते, पण आपण या घटनांचे आप याला हवे असलेले अथ काढतो आिण ते इतरांवर
लादतोही. या सवातून आप याच वा ाला दःुख येते. एक ल ात या क , दःुखाकडे कधी दलु  करता कामा नये. दःुखाची
अबोल साथ आपण वीकारली तर एक कारचा समजूतदारपणा आप यातून उमलू शकतो.

वरील उदाहरणातील तीन चुकांचे आपण िनरी ण क  या. पिहली चूक हणजे या आ याने या मुलाला सांिगतले,
‘बॅरी तू वाईट वाटून घेऊ नकोस.’ अं यिवधी या दवशी मुलाला वाईट का वाटू नये? याने आपले दःुख लपवून ठेवावे, असे
आपण याला का सांगावे? खरे तर, मुला या ामािणक आिण नैस गक भावनांना आप याला वाट क न देता आली पािहजे.

दसुरी चुक हणजे, ती आ या हणाली क  देवाने ितला नेले. ह ेिवधान कुणालाच पटणार नाही. परमे राब ल मा या
मनात जो िवचार आह,े या याशी तर ह ेअिजबात जुळत नाही. यातून बॅरी या मनात परमे रािवषयी चुक या क पना
आकाराला येतील. इतकेच न ह ेतर, या यादृ ीने परमे र हा फ  ितर काराचा िवषय होईल. धमिवचारातून िमळणारा
आधार ला िमळणार नाही.

‘तु यापे ा परमे राला ितची अिधक गरज आह’े, असे आ या बॅरीला हणते. ह े िवधान तर फारच भयानक आह.े
आपण श द कती आिण कसे चुक या अंगाने वापरतो, ह ेआप या ल ात यावे. आपले चुक चे िवचार आिण श द ह ेनेहमीच
आप याला गो यात आणत असतात. बॅरी या मनाने जे ऐकले ते असे : ‘तुझी आई मरण पावणे, हा तुझा दोष आह.े तुला ितची
गरजच वाटत न हती. जर तुला ती इतक  कषाने हवी असती, तर ितचा मृ यू झाला नसता!’

तु ही पंधरा वषाचे असताना तु हाला तुमचे दवस आठवतात का? ा जगात वतं पणे जग या या वाटेवर
पडणारी तुमची पिहली अडखळती पावले. या काळात तु हाला तुम या आईविडलां या ेमाची आिण आधाराची खरी गरज
असते, ते दवस! बॅरी आिण याची आई यां यातील पर परपोषक, पर परावलंबी अनुबंधांचा आपण नीट िवचार करायला
हवा! मुलाची भाविनक, वैचा रक प ता आई या सहवासातून वाढत असते. पिह या बारा-पंधरा वषापयत या काळात
मुलावर जा त भाव हा आप या आईचा असतो. यात जर ती अचानक गेली, तर याचा फार मोठा मानिसक आघात



मुलावर बसू शकतो. मला तर वाटते क , या सवाकडे आपण मो ा सहानुभूतीने पािहले पािहजे. ‘तुलाच ितची गरज न हती,
हणून ितचा मृ यू झाला’, ह ेिवधान याला ऐकावे लागणे, ही मोठी ददुवाची गो  आह.े एकूणच, आई या मृ यूचा अनुभव
मुलगा कसा पचवतो, यावर याचे पुढील आयु य अवलंबून असते. यामुळे या या मनावर चुक चे व भाबडे वा ामक समज
पडणार नाहीत याची आपणच काळजी घेतली पािहजे.

या या आईपासून याला िहसकावून घेणा या या ू र परमे राचा मी ितिनधी अस यामुळे बॅरीचा मा यावर मोठा
राग होता आिण तो राग घालवायला मला बरेच तास खच  घालावे लागले. आई या मृ यूब ल वतःच दोषी अस याची
याची भावना आिण याब ल याला वाटणारी लाज, या दोन भावना या या आिण मा या संवादा या आड येत हो या. मी
याला या ना या कारे समजून सांगत होता क  ‘तु या आईचा मृ यू झाला, यात तुझा काहीही दोष नाही.’ अथात ते लगेच
याला पटणे श य न हते. ितचा मृ यू र ा या कक रोगाने झाला, ह े याला मी पटवून दले. मी याला हटले, ‘तु या आईला
र ाचा ककरोग का झाला, ह ेमला मािहत नाही. इतर कोणालाही हा रोग का होऊ शकतो, ह ेदेखील मला मािहत नाही. पण
एका गो ीवर माझा दढृ िव ास आह ेआिण ती हणजे ितला तो रोग होणे ही या परमे राची इ छा िनि त न हती! बॅरीला
िश ा हावी कंवा बॅरी या आईला िश ा करावी, असा कोणताही हतेू या परमे राचा न हता आिण असणारही नाही. तू
खूप चांगला मुलगा आहसे. तु या आयु यात पुढे खूप चांग या गो ी घडणार आहते. मु य हणजे तशी तुझी यो यता आह.े जे
काही झाले यामुळे तू दखुावला जाणे साहिजकच आह,े पण चुक या िवचारांनी तू वतःला दोषी मान याची गरज नाही.
आप या आनंदाचे ओसरणे हा मृ यूच असतो. तु याबाबतीत ह ेसारे घडावे याब ल मला फार वाईट वाटते आिण याबाबत
मला मोठी सहानुभूती वाटते. मी देवाचा माणूस हणून तु याकडे येतो आह.े तू माझी मदत वीकारशील का?’

जे हा चांग या माणसां या बाबतीत काही वाईट घटना घडतात, ते हा ‘मी, या ऐवजी, असे केले असते तर? असे 
मनात येणे सहज वाभािवक आह.े’ यानंतर आप याला राग येत राहतो. आपण दखुावले गे यावर राग येणे ह े वाभािवक
आह,े असे मला वाटते. माझा पायाचा अंगठा जर खुच वर आपटला तर मी खुच ला दोष देतो आिण ित यावर राग काढतो.
जो माणूस वत: दखुावला जातो, तो इतरांनाही दखुावतो. मह वाचे आह े ते वतः दखुावले न जाणे आिण इतरांना न
दखुाव याची कोमलता अंगी असणे आव यक आह.े

लंडा एका शाळेत स लागार हणून काम करते. एके दवशी ती घरी परत आली, ते हा ितने पािहले क  ित या घरात
चोरी झालेली आह.े ित या घरातून दरूदशन संच, कॅसेट लेअर, ित या आजीने ितला दलेले दािगने, या गो ी गायब
झाले या आहते. ितचे कपडे व अतव े जिमनीवर अ ता त पडलेली होती. झाले या आ थक नुकसानीपे ा ितला वतः या
आयु या या ा पूणतः खाजगी भागात झाले अित मण कमालीचे दखुावून गेले. जणू काही आप यावर बला कार झाला आह,े
असे ितला वाटले. ती खुच त कासळली आिण हमसाहमशी रडू लागली. ती अितशय दखुावली गेली होती. आपण आपले
अपाटमट अिधक सुरि त क न घेतले नाही हणून ती वतःवरच रागावली. आपण कामा या िनिम ाने दवसभर बाहरे
राहतो, तेव ा रका या वेळात चोराने आपला डाव साधला होता. एके णी तर ती िजथे काम करीत होती, या कामाचाही
ितला राग यायला लागला. ित यातील सारी ऊजा शोषून घेणा या आप या नोकरीब ल ित या मनात अचानक एक कारची
चीड उ प  झाली. इतकेच न ह ेतर सोसायटीचे से े टरी, वॉचमन तसेच शेजारीपाजारी यांनी केलेली बेपवाई ितला सहनच
होईना! या संपूण व थेला ितने लाखोली वािहली. याही पुढे हणजे स या या शहरातील वाढती बेकारी, चो या यावर
ितने यथे छ त डसुख घेतले. एकूणच, अवतीभोवतीचे जग ह ेवाईट अस याची भावना ित या मनात घर क न रािहली. एक
कारचा कडवटपणा व ितर कार ित या मनात या घटनेपासून आका  लागला. मु य हणजे या सवाचा कोणावर राग
काढावा हचे ितला कळत न हते.

काही वेळा आपण आप याला दखुावणा या वर रागवतो : आप याला नोकरीव न काढून टाकणा या व र ांवर,
आप यावर सोडून गेले या बायकोवर, अपघाताला कारण असणा या वाहन चालकावर, आपण त डसुख घेतो. अनेकदा आपण
आपला राग काबूत ठेवू शकत नाही. एके णी तर आप याला असे वाटते क  अमूक एक  दोषी असून केवळ या

मुळे वा सं थमुळेच ह ेसारे घडून आले आह.े मा याकडे येणा या  काही वेळा, दहाबारा वषापूव  मरण पावले या
घटनांब ल बोलतात. यावेळी प ी या कंवा मुला या मृ यूब ल मा याशी बोलताना, वेळेवर पोचू न शकले या डॉ टरांवर
ते मोठे त डसुख घेतात. डॉ टरांचे िनदान ते हा चुकले, असे यांना वाटते. या डॉ टरवर घटनेनंतर या वीस वषानी देखील
िचडलेले राहतात.

अशा आरोपां या देवाणघेवाणीची अितशय वाईट उदाहरणे यांचे मूल ददुवाने मृ युमुखी पडले आह,े अशा
नवराबायको या भांडणात पहायला िमळतात. या भांडणातील संवाद ह ेपाह यासारखेच असतात. ‘तू या यावर नीट ल
ठेवले नाहीस!’ ‘तू याला नीट खायला घालत न हतीस. तू या या जेवणा या वेळा कधीच पाळ या नाहीस!’ ‘माझे सारे
कुटंुब ह ेिनरोगी आह,े पण तु याकडची सगळी माणसे रोगाने पछाडलेली आहते. तेच र  तु या मुलात आले आिण यातूनच
याला तो जीवघेणा आजार झाला.’ वगैरे वगैरे

खरे तर, नवराबायको एकमेकां या ेमात असतात. पण एखा ा घटनेचे आपण जे चुक चे, हवे असलेले वा नको
असलेले अथ जे काढतो, यातून संघष आकाराला येतो. यातही आप या माणसावर आपण सहजपणे िचडतो, यांना गृहीत



धरतो. मु य हणजे आप या जवळची  रागव यासाठी नेहमीच आप या जवळ असते. ती ह ाची असतेच पण
याखेरीज ितला काहीही वाईट बोलले तर चालते.

आता या सारखाच, पण इत या टोकाचा दःुखी नसलेला संग : नव याची नोकरी गेली क  तो सगळा राग आप या
बायकामुलांवर काढतो. तो बायकोला हणतो, ‘तू या संसारात या अडचण चा-सम यांचा पाढा सारखा सारखा मा यासमोर
वाचत असतेस! सतत या त ारी, समथने यातून मी अिधकािधक िचडिचडा होऊ लागलो. याचे पयवसान मी कामावरही
लोकांशी तसाच वाग यात झाले. तु यामुळे माझी नोकरी गेली. या सग या गो ना तू जबाबदार आहसे.’

इतर कोणावरच राग काढता आला नाही तर, माणूस मग शेवटी वतःवरच रागवतो. मृ यू, घट फोट, नाकारले जाणे,
नोकरीव न काढले जाणे…या आिण अशा संगानंतर काही  या नैरा यात, िड ेशनम ये कंवा यूनगंडात जातात.
घडले या गो ीसाठी ते वतःलाच दोष देतात. काही वेळा अशा  वतःला क डून घेतात. काह या मनात आ मह येचेही
िवचार आकाराला येतात. ते अवतीभोवती या कोणालाच सकारा मक ितसाद देत नाहीत. थम आपण या यूनगंडातून
बाहरे पडणे आव यकच न ह,े तर अप रहाय आह.े अस य भाषण, िभचार या गो ी हातून घड यामुळे, काही जणांना
िवल ण अपराधी वाटते. ि तीधमात अहकंार, लोभ, आस , म सर, अधाशीपणा, ोध व आळस ही सात घोर पापे
मानली आहते. ती हातून घड यास अनेक जण, पापा या क पनेने यूनगंडात गे याची उदाहरणे घडली आहते.

चुकणे हा मानवी वभाव अस यामुळे येक मानवा या हातून पापे घडतातच! यातही पाप-पु याचा िहशोब हा
माणसा या चांग या-वाईट कृ यांचा जमाखचच असतो. पापाचे फळ नरकात जाऊन भोगावे लागते, असे लोक मानतात.
काही जण या परमे राला दोष देतात. एका अिभने ीने एक अनुभव आप या आ मच र ात िलिहला आह.े तो
पाह यासारखा आह.े या अिभने ी या आईला मदू या आजाराने ासलेले अस याने ती अनेकदा कमालीची िवि  वागत
असे. मधेच घरातून ती गायब होई. आई या वतनाचा एवढा प रणाम ित यावर झाला क , यातून ितने आ मह येचा य
क न पािहला. पुढे ितला आईिवषयी इतक  घृणा वाटायची क , आई या अं यदशनाला देखील ती बाहरे गेली नाही. पण पुढे
ितला याचा प ा ाप झाला. िनदान मृ यू या वेळी तरी आपण ितला माफ करायला हवे होते आिण मु य हणजे ितचे दशन
यायला हवे होते, असे ितने हटले आह.े ही खंत ितला आयु यभर पु न उरली. अनैितकते या ती  दोषारोपातून ला
जे हा जावे लागते, ते हा ती  अपराधी वाने ासली जाते. आपण जी कृती केलेली असते, याचे प रणाम भोग याची
जे हा वेळ येते, ते हा आप याला आपली चूक उमगते. मग या चुकांसिहत वा ाला आले या दःुखांमुळे माणूस यूनगंडाकडे
वळतो. िन ो माणूस हा साधारणपणे यूनगंडाखाली जात असतो. गोरा माणूस आपण इतरांपे ा वेगळे आहोत, असे जरी
दशवत असला, तरी याला आतून िन ो माणसाची भीती वाटत असते. हा उ लेख पूव ही मी केला आह.े

‘द ॉिमस’ नावा या एका कादंबरीत या नायकाला हणजेच मायकेलला आप या विडलांचा फार राग यायचा! एका
बाजूला यां यािवषयी याला ेमही वाटत असते, तर दसु या बाजूला यां याब ल षे! अशा या पर परिवरोधी भावनात
अडक यामुळे याचे सारे वतनच न ह े तर नंतरचे सारे जीवन अि थरच होऊन गेले. विडलांब ल आप या मनात
ितर काराची भावना आह,े ही व तुि थती याला सहन होत नाही. मनोवै ािनका या मनात अितशय भावशाली, आदरणीय
पण दसु यावर वतःचा दबाव टाकू शकणा या विडलांब ल ेम, ितर कार, आदर, संताप अशा िविवध पर परिवरोधी
भावना असतात. या कादंबरीतील र बाय कालमन ही पा ी रेखा कमालीची भावी व प रणामकारक आह.े व तुतः तो
ितथे एका िश काची भूिमका बजावत असतो. िहटलरने केले या भीषण नरसंहारातून र बाय कालमन कसाबसा वाचतो, पण
याची बायका-मुले मारली जातात. र बाय कालमन हा एक क र सनातनी यू असून परमे र आिण याने घडवले या
कोण याही घटनेब ल, ती घटना घडव या या प तीब ल  उपि थत करणे, यालाही तो पाप समजतो. माणसाने पूण

नेे आिण एकही शंका न घेता िव ास ठेवला पािहजे, असे याचे हणणे असते.
मायकेलला वतः या मनात आप या विडलांब ल असले या संतापाचे वतःशी समथन करता येत नाही आिण

यामुळे कळत नकळत तो मानिसक ण बनतो. याच माणे र बाय कालमन या मनात या या आकाशात या बापाब ल
राग आह,े पण याची ती भावना या या मनात अपराधीपणा िनमाण करते. याचा प रणाम होऊन तो अितशय िनदय
दमनकारी आिण भावनाहीन बनला आह.े तो परमे राब ल एकाही ाला कंवा शंकेला जागा ठेवत नाही. कारण याला
एक गो  िनि तपणे मािहती आह ेक  आप या मना या कोण यातरी कोप यात आप या कुटंुबाचा मृ यू घडवून आणणा या
परमे राब ल चंड संताप ठासून भरलेला आह.े परमे राब ल या एखा ा ानेसु ा या क डले या संतापाचा फोट
होऊ शकतो. यातून आपण कदािचत परमे र आिण धमाला पूणपणे धु का न टाकू आिण हा धोका प करायची याची तयारी
नसते. र बाय कालमन या मनात अशी भीती होती का, क  आप या रागाचा फोट झाला, तर याने परमे र न  होऊन
जाईल? क  या या मनात अशी भीती होती क  याने वतःचा राग  केला तर परमे र याला आणखी िश ा करील?

कादंबरीत पुढे मायकेलला ह ेसमजावून दले आह ेक  वतः या मनात िनमाण होणा या रागाला घाबर याचे काहीच
कारण नाही. याला येणारा राग हा पूणपणे नैस गक आह.े ती भावना इतरजण मा  समजून घेत नाहीत. याला मा  ती
भावना कमालीची िवनाशकारी आिण नुकसानकारक वाटत होती. आपले या यावर ेम असते, या यावर रागवायला सु ा
काहीच हरकत नाही. असे ऐक यावर तर याचा जीव भां ात पडतो. पण र बाय कालमनला मा  परमे रावर रागवायला



हरकत नाही, असे कोणी सांिगतले नाही.
खरे तर, परमे रावर रागावून याला काहीच ास होणार नसतो कंवा याला आप या िव  काही करायला भाग

पाडणार नाही आह.े एखा ा ासदायक घटनेनंतर या यावर िचडून जर आप याला बरे वाटत असले, तर आपण या यावर
िचडायला हरकत नाही. असे कर यात चुक ची गो  एवढीच होते क , आप या बाबतीत जे घडले यात परमे राची काहीच
चूक नसते.

आपण जे हा दखुावले जातो, ते हा येणा या रागाब ल आपण काय करावे? आप याला जर जमणार असले तर आपले
येय हचे असावे क  आपण वतःऐवजी कंवा जे ती घटना थांबवू शकले असते कंवा आप याजवळची सगळी माणसे जी
नेहमीच आप याला मदत कर यास तयार असतात, यां यावर रागाव याऐवजी प रि थतीवर रागवावे. वतःवर
रागाव याने आपण िनराश होतो. इतरांवर रागाव याने आप याला मदत क  पाहणारी ती माणसे घाब न कंवा रागावून
आप यापासून दरू जातात आिण मग यां याकडून आप याला मदत िमळणे दरुापा त होऊन बसते. परमे रावर रागाव याने
आपण आिण धमा या सांग यापंमाणे आप याला मदत क  इि छणारी इतर माणसे, आप या धमवचनांम ये दलेली
मागदशक त वे – यां या सहा याने आपण अडचण तून बाहरे पड याचा य  क  शकतो – यां यात दरुावा िनमाण होतो.
पण या प रि थतीमुळे आपण दखुावले जातो, या प रि थतीवर रागाव यामुळे आप या रागाचा िनचरा होतो, पण जे
आप याला मदत करतात, यां यासाठी काही अडचणीची ि थती िनमाण होत नाही. या प रि थतीब ल आपण असा िवचार
क  शकतो क , ती एक अ यायकारक, वाईट ि थती आह.े आिण एकाही ला न दखुावता याब ल आपली नाराजी आपण

 करतो आह.े
अपराधी भावना आिण राग यां या माणेच दखुावले जा याम ये षेाची भावना अप रहाय असतेच. या माणसांची

यो यता चांगले आयु य उपभोगायला िमळावे अशी नाही तरीही यांना ते िमळाले, तर यांना जगताना अ याय सहन करावा
लागला आह ेआिण यामुळे जे दखुावले गेले आहते, यां या मनात सौ य िमळाले या माणसांब ल म सराची भावना िनमाण
न होणे कसे श य आह?े एखा ा िवधवा ी या मनात दसु या सधवेब ल, मग या कतीही एकमेकां या जवळ अस या तरी
असूयेची सू म भावना असू शकते. समजा एखा ा ीला मूल होणे श य नसते. पण अशा ीला आप या ना यातील
जवळ या ी या गरोदरपणाची बातमी कळ यानंतर ित या मनाची जी कालवाकालव होते, ितचा थांगप ा आप याला
थोडीच लागणार आह.े

एक ल ात या क , षे ही अितशय ती  व पाची भावना आह.े सततची तुलना आिण मापन कर याने आपणच
आप यात दडले या षेाला-म सराला ज म देत असतो. हणून वतः कधीही न दखुावले जाणे आिण इतरांना न
दखुाव याची कोमलता अंगी बाळगणे मह वाचे आह.े षे, ितर कार, म सर या गो ी नेहमीच आप या मु  जग या या आड
येत असतात. एकूणच, संपूण जग या या आड येणा या या षे-म सराला आपण काळजीपूवक जाणून घेतले पािहजे.

याला आपण ेम हणतो ही काय व तू आह,े ह ेआपण पा  या. म सर वाटणे, कामवासना उसळणे, कठोर श द
बोलणे, कुरवाळणे आिण हातात घेणे, भांडण करणे व ते चटकन िमटवून टाकणे, या सा या घटना ीती या े ातील
असतात, असे मान यात येते. एकूणच अगोदर रागावणे व नंतर कुरवाळणे, या गो ी आप या रोज याच घटना असतात.
बरोबर आह े ना? या सा या वेगवेग या घटनांम य े संबंध जोड याचा आपण सतत य  करीत असतो. कंवा आपण
यां यापैक  एका घटनेशी तुलना करीत राहतो. तथाकिथत ेमा या े ातील घटनांकडे आपण क पने या कंवा पूविनि त
िनणया या च यातून पहात असतो. खरे तर म सराची घटना ही वा तवात जशी असते, तसे ितचे आपण शांतपणे िनरी ण
करायला हवे. पण तसे घडत नाही. म सरा या वा तव व पाचे हणजेच आपलेच िनरी ण कर याची आपली तयारी नसते.
उलट म सर भावने या संवेदना या ेमाने कुरवाळ यामुळे उ प  होणा या संवेदनांइत याच उ ीपक असतात. आप याला
मा , संवेदनेबरोबर आपोआप येणारे दःुख व अ व थता यां या िवरिहत असे संवेदनेचे उ ीपन हवे असते. हणूनच याला
आपण ेम हणतो या या े ातच संघष, सं म व िवरोध ह ेमाजतात. पण ही खरी ीती असते का? कोण याही दोन
गो चा पर परांशी सुसंवाद हो यासाठी पर परांत नाते असले पािहजे. ीतीचे क पनेशी कसलेही नाते नसते. मु य हणजे
क पनेतून-िवचारातून ेम िनमाण होत नाही, हहेी आपण ल ात घेतले पािहजे. एकूणच, ीतीचे क पनेशी कसलेही नाते
नसते.

एक जुनी िचनी गो  आह.े एक मातेचा एकुलता एक मुलगा अचानक मरण पावला. आप या मुला या मृ यूने ती पार
हाद न गेली. ितला काय करावे हचे कळेना! ित या डो यातून सतत अ ूधारा वा  लाग या. एके णी ितने वतःला
सावरले आिण ती गावात या एका धमगु ंकडे गेली. ितने धमगु ंना िवनंती केली क , ‘तु ही काहीही करा, पण मला माझा
मुलगा परत िमळवून ा! माझा तो एकुलता एक मुलगा होता.’ यावर तो धमगु  या मातेला हणाला, ‘ह ेमाते, तू गावात
जा आिण या घरात मृ यू झालेला नाही कंवा िजथे दःुख नाही, या घरातला एक मोहरीचा दाणा तू घेऊन ये. असा तुला जर
मोहरीचा दाणा िमळाला, तर िनि तपणे मी तु या मुलाला िजवंत करीन!

मो ा उ साहाने ती दःुखी माता गावात या घराघरात गेली. पण ितला असे एकही घर िमळत नाही क  या घरात
एखा ा चा मृ यू झालेला नाही क  कोणाला दःुख नाही. उलट या दःुखी लोकांचे दःुख हलके कर यासाठी ती माता



यांचे सा वन करायची! असे सां वन करताना दःुखा या अटळ वाची ितला कषाने जाणीव झाली.’
अगदी याच माणे आप या मनातील षे, म सर, ितर कार यांना आपण नीट समजून घेतले पािहजे. अ यथा आपण

जीवनमु ाव थेत कधीही आिण के हाही जगूच शकणार नाही.
गावात या येका या घरी जाताना या दःुखी माते या एके ठकाणी ल ात आले क  दसु यां या अडचण ची व

दःुखाची कहाणी कोण शांतपणे ऐकून घेत असते? येकापुढे वतः याच इत या सम या उ या असतात क , दसु याचे काही
ऐकून घे यास कुणाला फुरसतच नसते. याची दःुखे ऐकून घे याचा यांचा वसायच असतो, तो ती ऐकून घेत असतो. पण
अशा माणसापाशी दःुख सांिगत याने सांगणा याला कायमचे समाधान लाभत नाही. दःुखापासून याची कायमची सुटका होत
नाही. दसु याजवळ आपण मोकळेपणाचे आपले सारे दय मोकळे करावे व यामुळे पुढे प ा ापाची वेळ येणार नाही, अशा
िव ासाने सारे सांगावे, ह ेआपणास हवे असते. मोकळेपणाने दयािव करण कर याने जी िच शु ी घडून येत असते, ती
ऐकणा यावर अवलंबून नसते तर जो आपले दयािव करण करीत असतो, यावर अवलंबून असते. आपले दय मोकळे करणे,
हीच गो  मह वाची असते. ते कर यासाठी एखादा िभकारी ोता हणून िमळाला तरी भागते आिण तेथे दय उघडे करता
येते. आप या मनाचे केवळ आंत रक िव ेषण करीत बोल याने दय मोकळे होत नसते. अशा कार या मनोिव ेषणाने
आप या मनाचा संकोचच होत राहतो अिण आपण िन साही बनून जातो. एकाने हटले आह ेक , दय मोकळे होणे हणजे
आप याच दयाची कथा आपणच शांतपणे ऐकत राहणे.

येक माणूस हा कोण यातरी एकाच गो ीला िबलगून बसत असतो. मग या गो ीचे व प कोणतेही असो, तु ही
आप या पतीला िबलगून बसला आहात. इतर कोणी मुलांना-नातवांना िबलगून बसतात. सवाचा हतेू मा  एकच असतो.
िबलगून बस यासारखे आप या जीवनात काही नसले, तर आप यापाशी काहीच नाही, आपले जीवन अंधःकारमय झाले आह,े
असे आपणास वाटत राहते, होय क  नाही? आप याला कुणीही नाही या गो ीचे, आप या एकाक पणाचे आपणास भय वाटत
राहते. म सर वाटणे, षे वाटणे कंवा दःुख होणे या सवा या मुळाशी ह ेभयच असते. म सर व षे यां यात फारसा फरक
नसतो.

येक ी-पु षाला दःुख ह ेभोगावेच लागते. हणजेच येक घरात दःुख ह ेअसतेच! आप या दःुखात काही माणसे
आप या मदतीला धावून येतात, कारण यांना मािहत असते क  दःुखाचे आघात सोसणे इतके काही सोपे नसते.

कोणाचे दःुख मोठे आह?े अशी आपण कधीही पधा वा तुलना क  नये. (तुला काय वाटतं क  अडचणी फ  तुलाच
आहते? थांब, मी मा यासमोर असले या अडचण चा पाढा वाचून दाखवतो. मा या वेदना जे हा तुला समजतील, ते हा तुला
तुझे दःुख ह ेअगदी छोटे वाटायला लागेल) पण खरे तर अशा पधतून वा तुलनेतून काहीही साधले जात नाही, एवढे मा
िनि त. था आिण जीवघेणी यातना यांचे पृ वीवर समान वाटप होणे कठीण आह.े पण ते सवदरू परसरलेले आहते हे
िनि त! येकाला वतःचा वाटा हा िमळतोच. आपण जर व तुि थती नीट समजून घेतली नाही तर या या सुदैवाब ल
हवेा करावा, असा माणूस, सुखी माणसा या सद याइतकाच दु मळ आह,े ह ेतुम या ल ात येईल.



सात

देव येक गो  क  शकत नाही,
पण तो काही मह वा या गो ी

न त क  शकतो.

एकदा रा ी अकरा वाज या या सुमारास मा या घरचा फोन खणखणला. इत या रा ी उिशरा फोनची रंग वाजणे,
याचा अथ काहीतरी वाईट बातमी असणार! मी णात सावध झालो. फोन करणारी  मा या प रचयाची न हती आिण
मा या धमातलीही न हती. याने याचे नाव सांगून मला हटले, ‘माझी आई णालयात असून उ ा ित यावर गंभीर
व पाची श या होणार आह.े आपण ित यासाठी ाथना कराल का?’ मी या गृह थांकडून अिधक मािहती िमळिव याचा
य  केला, पण ते गृह थ फारच चंतेत होते. मी यां या आईचे िह ू भाषेत नाव िल न घेतले आिण सांिगतले क , ‘मी
तुम या आईसाठी न  ाथना करीन!’ यांना आिण यां या आईला शुभे छा देऊन मी फोन ठेवला. मी फोन ठेवला खरा, पण
नंतर मी नेहमी माणे अ व थ झालो.

एखा ा श येनंतर ण बरा हावा, याची त येत सुधारावी, अशी ाथना मला करायची हाती. ब याच
माणसांना अस ेवाटते क  ाथनेत मोठी श  असते. जगा या कुठ याही भूमीवर ाण वाचव यासाठी, आरो य ा ीसाठी
या ाथना के या जातात, या सवािधक मनापासून के या जातात.

आपला परमे रावर दढृ िव ास असतो. आयु यातील दःुखद घटनांसाठी ब तेक जण या ई रालाच जबाबदार
धरतात. खरे तर, परमे राला याय आिण समानतेने वागायचे असते, पण तो नेहमीच तशी व था क  शकत नाही.
तरीही आयु यात या कसोटी या संगी आप या मनासारखे हावे, यासाठी आपण परमे राची ाथना करतो. ब तेक सव
धमात भावनाशील माणसे आप या इि छत गो साठी ाथना करीत असतात. याला िनि त काहीतरी अथ असला पािहजे.

या गृह थांनी मला फोन क न यां या आईसाठी ाथना करायला सांिगतले, यांचा शरीराचा रोग बरे करणा या
आिण श येतून काय िन प  होईल, यांवर िनयं ण असले या देवावर िनि तपणे िव ास असला पािहजे. यो य
माणसाने, यो य भाषेत आिण यो य श दांत ाथना केली, तर देव याचे ऐकतो, असे अनेकांना वाटते. जर एखा ा माणसाने
आप या प ीसाठी वेग याच भाषेत ाथना केली आिण या ाथनेतले काही श द चुकले, तर ती ी मरण पावेल का? मी
तु या आईला बरे केले असते, पण तू आजवे केली नाहीस, मा यासमोर लोटांगणे घातली नाहीस, असे हणणा या
परमे राब ल आप यापैक  कोणाला ेम वाटेल का? कंवा कोणी याची पूजा करेल का?

आपण यासाठी परम राची ाथना केली, तसे घडलेच नाही तर आप याला याचा राग येईल कंवा आप यातच
काहीतरी खोट अस यासारखे वाटेल. हो क  नाही? आप याला परमे राची या णी सवािधक गरज होती, याच णी याने
आप याकडे पाठ फरवली, असे आप याला वाटेल. हो क  नाही? परमे राने आपली ाथना अमा य केली, अशी आपली
भावना होणे कसे टाळता येईल? सवसाधारणपणे ाथनेत चंड ताकद असते, असे मानले जाते.

क पना करा क , एक अंध कंवा इतर कोण याही कारे अपंग असलेला एक मुलगा आह.े याचे बालपण कोणीतरी
ाथना केली आिण याचे दखुणे चम कार होऊन बरे झाले कंवा अशाच कार या सुखांितका ऐकून तीत होते आह.े समजा,
वतःचे अपंग व कधीच जाऊ शकणार नाही, असे याला कळले तर काय होईल? याला अितशय दःुख होईल, परमे राचा
राग येईल. यांनी याला ा सग या कथा ऐकव या, यांचाही राग येईल. कदािचत याला वतःचाच संताप येईल. देव
तुला सहज बरे क  शकला असता, पण तु याच भ यासाठी याने तसे केले नाही, असे सांग यापे ा परमे राचा ितर कार
वाटायला लाव याचा अिधक चांगला माग कोणता असेल?

‘मी या यासाठी ाथना केली, तसे का घडू शकले नाही?’ ा ाला आपण बरीच उ रे देऊ शकतो. यातील ब तेक
सगळी उ रे आप याला अडचणीत आणणारी व िवचारणा या या मनात अपराधीपणा, राग कंवा िनराशा िनमाण करणारी
आहते.

– तुझी यो यता न हती, हणून तू यासाठी ाथना केलीस, तसे घडले नाही.
– तू मनापासून ाथना केली नाहीस, हणून तू यासाठी ाथना केलीस, तसे घडले नाही.
– तुझे कशाने भले होईल, ह ेतु यापे ा परमे राला जा त समजते, हणून तू यासाठी ाथना केलीस, तसे घडले



नाही.
– तू यासाठी ाथना केलीस, या या िव  घड यासाठी कोणीतरी ाथना केली ती अिधक चांगली होती, हणून

तू यासाठी ाथना केलीस, तसे घडले नाही.
– ाथना करणे ह ेएक ढ ग असते. परमे र ाथना ऐकत नाही हणून तू यासाठी ाथना केलीस, तसे काही घडले

नाही.
– परमे र अि त वात नाही, हणून तू यासाठी ाथना केलीस तसे घडले नाही.

वर द यापैक  एकही उ र आप याला पटले नाही कंवा ाथना करणे आप याला थांबवायचे नसेल, तर आपण
आणखी एक क  शकतो. ाथना कर याचे काही वेगळे मम आह ेका, ह ेआपण तपासून पा  शकतो. ‘आप या ाथनेला उ र
िमळणे हणजे काय?’ याचा आप याला मािहती असले या अथापे ा एखादा वेगळा अथ आह ेका, ह ेआपण पा  शकतो.

या पु तकात मी मागे उ लेख केले या ‘टालमड’ या पु तकात यू काय ाब ल चचा केली आह.े यात वाईट, अयो य
ाथनांची उदाहरण ेदेऊन अशा ाथना क  नये, असे हटले आह.े उदा. एखादी ी गरोदर असली तर ितने कंवा ित या
पतीने ‘परमे रा मला मुलगा होऊ दे’ कंवा ‘परमे रा मला मुलगी होऊ दे’, अशी ाथना करणे अयो य आह.े एखा ा
माणसाने शेजा या या घराकडे आगीचा बंब जाताना पािहला, तर ‘मा या घराला आग लावू नकोस’, अशी ाथना याने क
नये. मा या घराऐवजी इतर कोणाचही घर जळू दे, असे हणणे केवळ दु  मनोवृ ीचे ोतक आह.े इतकेच न ह ेतर, याचा
उपयोग होणार नाही. एखा ा घराला एकदा आग लाग यानंतर ते घर कोणाचे आह,े यावर ाथनेने काहीही फरक पडत
नाही.

यासार या सग याच ि थत ना हा तक लागू पडतो. मा यिमक शाळेतून उ ीण झाले या मुलाला महािव ालया या
वेशाचे काम पाहणा या कायालयातून प  आ यावर ‘परमे रा कृपा कर. मला वेश िमळा याचे ह ेप  असू दे.’ अशी
ाथना कर यात काय होशील आह?े वर िनदश केले या यूं या काय ा या पु तकात दले या गरोदर ी या आिण घर
जळत अस या या घटना आधीच घडून गेले या असतात. आपण परमे राला कालच  उलटे फरवून, या घटना न ाने
आिण वेग या कारे घडवून आणायला, कसे काय सांगू शकतो?

आधी हट या माणे आप या फाय ासाठी आपण परमे राला िनसगाचे िनयम बदलायला, जीवघे या घटनांची
ती ता कमी करायला कंवा एखादे िचवट आजारपण बरे करायला सांगू शकत नाही. िचत संगी चम कार घडू शकतात.
ट् यूमरसारखे दखुणे अचानक नाहीसे होते, कधीच बरे होऊ न शकणारे ण बरे होतात आिण मग अशा संगी ग धळलेले
डॉ टर याचे ेय परमे राला देऊन मोकळे होतात. अशा वेळी आपण फ  या डॉ टरां माणे परमे राब ल आपली
कृत ता  करावी. इतर ब याच णांना मृ यूपयत नेणारे कंवा अपंग करणारे रोग एखाद दसु या णा या बाबतीत कसे
काय बरे होतात? एखा ा गाडी या कंवा िवमाना या अपघातात काही वासी मरण पावतात, तर यां या शेजारी बसलेले
काही वासी थोड यात खरचट यावरच सुटतात. ह ेकसे घडते? परमे र काही लोकां या ाथना ऐकतो आिण काही जणांकडे
दलु  करतो, ह ेमला पटत नाही. तो असे करील, ह ेदशवणारे बु ीग य कारण मला तरी दसत नाही. अशा संकटातून पार
झाले या कंवा या बळी पडले या माणसां या उदाहरणांव न कतीही संशोधन कर याचा य  केला, तरी परमे राची
कृपा ा  हो यासाठी आपण कशा कारे वागावे कंवा ाथना करावी, ह ेआप याला कळत नाही, कळणार नाही.

जे हा चम कार घडतात, ते हा अश य वाटणा या गो ी घडतात. ( यालाच आपण चम कार हणतो, नाही का?)
यावर फ  मान तुकवून याला नम कार करावा, हचे खरे! जे घडले, यात आप या ाथना कर याने, स य सहभागाने
कंवा तट थ राह यान ेकाही प रणाम झाला असेल, असे मनात आणू नये. पुढ या वेळी आपण तसाच य  केला, तर
आप या ाथनेचा काहीच प रणाम का झाला नाही, याब ल आ य वाटून यायची वेळ येऊ शकते.

ाथनेचा आणखीन एक कार आह.े तो तर कधीही उपयोगात आणू नये. तो हणजे इतरांना ास दे यासाठी केलेली
ाथना! धमपालना माणेच ाथनासु ा आप या आ या या उ तीसाठी करावी, असा संकेत असला, तर ित या सहा याने
वाईटपणा करणे, सूड घेणे, अशा गो ी कर याचे मनातही आपण आणू नये.

एकमेकांचे हाडवैरी असले या दोन दकुानदारांची गो  तु हाला सांगतो. या दोघांची दकुाने एकमेकांसमोर होती. ते
दोघे आपाप या दकुानात बसून समोर या दकुानदाराचा कती माल गेला, याकडे ल  देऊन बसलेले असत! आप याकडे
िग हाईक आ यावर एक दकुानदार दसु या दकुानदाराकडे िवजयी मु ेने पहायचा! एकदा एक देवदतू एका दकुानदारा या
व ात आला आिण हणाला, ‘तु यावर देव स  झालेला असून तुला इि छत वर दे यासाठी मला परमे राने तु याकडे
पाठवले आह.े तू जे काही मागशील, ते तुला परमे र देईल. पण एक गो  ल ात ठेव क , तुला जे िमळेल या या दु पट तु या
समोर या दकुानदाराला िमळेल. तुला ीमंत हायचे असेल तर तु याकडे खूप पैसा येईल, पण तु या समोरचा दकुानदार
तु या दु पट ीमंत होईल. तुला िनरोगी दीघायु य हवे असेल, तर ते न  िमळेल, पण तो दकुानदार तु यापे ा अिधक
आरो यपूण होईल आिण तु यापे ा जा त वष जगेल. तुला भरपूर िस ी िमळेल, अिभमान वाटावा, अशी तुझी मुले होतील,
पण ह ेसगळे तु या दु पट समोर या दकुानदाराला िमळेल.’ या दकुानदाराने णभर िवचार केला आिण हणाला, ‘ठीक



आह,े माझा एक डोळा िनकामी होऊ दे!’
सवात मह वाचे हणजे, जे करणे आप याला सहज श य आह,े ते कर याचे म टाळ यासाठी परमे राची ाथना

क  नये.
एका सा ा कारी कवीने िलिहले आह ेक ,

ह ेपरमे रा, यु ाचा शेवट हावा,
यासाठी मी तु याकडे कधीही ाथना करणार नाही,
कारण मला मािहत आह ेक ,
ह ेजग तू कशा कारे िनमाण केले आहसे ते!
माणसाने वतः या बळावरच शांततेचा शोध घेतला पािहजे.
वतः या आतम ये आिण शेजा याशी जुळवले या मै ीम ये,
आ मशोध यायला हवा!

ह ेपरमे रा, जगातला भुकेकंगालपणा संपावा,
हणून तु या पायाशी आ ही ाथना करणे यो य नाही.
कारण आजवर तू आ हाला भरभ न दले आहसे,
ते जर आ ही नीट वापरले, तर यातून जगाचे पोट सहज भरेल!

ह ेपरमे रा, आम या मनातले सगळे पूव ह लयाला जावेत,
यासाठी आ ही तु याकडे ाथना करणे यो य नाही.
येकात या फ  चांग याच गो ी दसा ात,

यासाठी तू आ हाला आधीच डोळे दले आहसे.

िनराशा टाळ यासाठी आ ही तु याकडे कधी ाथना करणार नाही
कारण आ ही जर मो ा िववेकाने आचरण केले तर,
आम यातील आंतबा  द र ता दरू कर यासाठी, न ा आशेसाठी,
तू आ हाला पुरेशी श ही दलेली आहसे.

ह ेपरमे रा, रोगराई दरू हावी हणून आ ही तुझी ाथना करणार नाही
कारण तू आ हाला आधीच बु ी देऊन ठेवली आहसे,
जर आ ही ती रचना मक प तीने आिण यो य कायात वापरली,
तर ती रोग न  काढ याचे माग सहज शोधून काढेल.

हणून, ह ेपरमे रा, आ ही तु याकडे अशी ाथना करतो क ,
आ हाला साम य दे, ि थर बु ी दे आिण इ छाश  दे,
ा सग यां या योगाने, आ ही ाथनेऐवजी िनि त काय क !

मनात फ  इ छा बाळग याऐवजी या इ छेसारखे होऊ!

जॅक रायमर, िल त शाबात

अश य कंवा अनैस गक गो साठी ाथना करणे यो य नाही. तसेच सूड घे यासाठी ाथना करणेही यो य नाही.
आपण वतः य  न करता परमे रानेच आप याला जे हवे ते ावे, असे हणत नसलो, तर मग ाथना क न आप याला
काय िमळणार आह?े

ाथना आप यासाठी जे काही करते, यातली पिहली गो  अशी क  ित यामुळे आपण इतर माणसां या संपकात येतो.
ही माणसे आप याशी सार याच भावनांनी जोडलेली असतात. यां या आिण आप या चंता, मू ये, व े, वेदना ातले
बरेचसे सारखे असते.

१९ ा शतका या शेवटी आिण िवसा ा शतका या उंबर ावर समाजिव ान ही अ यासशाखा सु  करणा यांपैक
ईमली डखम हा च अ यासक होता. तो एका सनातनी िवचारां या र बायचा नातू होता. चा धा मक आिण नैितक
बाबतीत दिृ कोन घडव यात समाजाचा कती सहभाग असतो, याचा अ यास कर यात याला िवशेष रस होता. दि ण



समु ातील बेटावर रा न, तेथील मूळ रिहवा यांम ये चिलत असले या धमाचा याने अ यास केला. ाथनेत
अडक याआधी आिण ावसाियक पा ी लोकां या हातात जा याआधी, धमाचे व प कसे असेल, याब ल याला उ सुकता
होती. इ.स. १९१२ म ये याने एिलमटरी फॉ स ऑफ द रिलजस लाईफ ह ेएक अितशय मह वपूण पु तक कािशत केले.
यात याने असे हटले आह ेक , ‘धमा या सु वाती या अव थांम ये धमाचा उ शे लोकांना परमे रा या संपकात आणणे हे
नसून, लोकांना एकमेकां या संपकात आणणे हचे होते. समूहात राहणे, समूहाचा िवचार करणे तसेच समूहाने सवानी एक
येऊन मो ा संवादशीलतने कुठलीही गो  एकि तपणे साजरी करणे, मह वाचे होते. धा मक समारंभाचा (मग ते ल  असो
वा ज म तसेच घरातील मृ यू, काहीही असो) उ शे सवाना एक  आणणे आिण एकमेकां या संवादात आपले सुखदःुख वाटून
घेणे, हचे होता. शेतातील पेरणी, कापणी, िहवा यातील सवात लहान दवस, ह े दवस सु ा मो ा उ साहाने साजरे केले
जात. अशा कारे समाजातील लोक सवािधक आनंदाचे आिण सवािधक दःुखाचे दवस एकमेकां या साि यात घालवत
असत! कोणीही यात एकटा पडत नसे.

मला असे वाटते क , अजूनही अशा कारे समाजातील लोकांना एक  आण याचे काय धम फार चांग या कारे करतो
आह.े यांना समारंभ घडवणे कंवा समारंभात सहभागी होणे याची िवशेष आवड नसते, या सु ा पारंपा रक प तीने
ल  समारंभ होणार असला, तर तेथे आवजून हजेरी लावतात. ितथे िम मंडळी, शेजारीपाजारी आिण इतर प रिचत माणसे
भेटतात. यांना प रिचत असलेले िवधी या समारंभात होत असतात. जरी यांचे वतःचे ल  सरकारी अिधका यां या कंवा
यायाधीशा या खोलीत, एक कायदेशीर कायवाही ा व पात झाले असले, तरी यांना या समारंभाला हजेरी लावायला
आवडते. आपला आनंद इतरांबरोबर वाटून घेणे, ही आपली भाविनक गरज असते. भीती आिण दःुख जेथे असेल, तेथे तर ही
गरज अिधकच जाणवते.

यू ध मयांम ये आप या कुटंुबातील या मृ यूनंतर एक आठवडा शोक पाळ याची प त ढ झाली आह.े
ि न कुटंुबाम येही कोणाही कुटंुिबया या मृ यूनंतर चचम ये जा याची प त यातूनच िनमाण झाली असावी! िनयती या
फटका याने आपण अगदी एकटे पड याची भावना आप या मनात जे हा घर क  लागते, ते हा या अतीव दःुखामुळे कुठेतरी
जाऊन अगदी एकटे बसावे, अशी बळ इ छा होते. अशा वेळी आपण एकटे नाही, तर एका मो ा मानवसमूहाचा हणजेच
समाजाचा भाग आहोत, या समाजात आप याब ल ेम असणारी माणसे आहते, ती आप याला एकटे टाकणार नाहीत, याची
आठवण आप याला कोणीतरी क न देते. यातून आप याला या संगातून सावरायला मदत िमळावी, हणून धमाने काही
िवधी, ढी, संकेत िनमाण क न ठेवले आहते. या यामुळे आपण समाजात पु हा एकदा िमसळू लागतो.

एखा ा कुटंुबात मृ यू झा यानंतर, जे हा मी या कुटंुिबयांना भेटतो, ते हा ब याच वेळा मला एक अनुभव येतो. लोक
मला िवचारतात, ‘नंतरचे सात दवस शोक  कर याची था पाळलीच पािहजे का?’ यावर मी यांना हणतो, ह ेसगळे
आव यक आह.े ा दवसांत इतरांनी तुम या घरी येणे, तुम या दःुखाब ल बोलणे ांची तु हाला गरज आह.े या
सां वनातून आप याला असे ल ात येते क  आपली जवळची  जरी गेली असली, तरी आपण या पृ वीवर सुख प आहोत
आिण िजवंत आहोत. मु य हणजे आपण या समाजाचा एक भाग आहोत. मला वाटते क , हाच िवचार आपण जपणे आिण
वाढवणे आव यक आह.े

यूं या कुटंुबात या मृ यूनंतर भरपाई जेवण दले जाते. मशानातून परत यावर या दःुखी कुटंुबाने आपले
अ  वतः आणायचे कंवा िशजवायचे नसते. तसेच इतरांनाही जेवण वाढायचे नसते. इतर लोक यांना जेवू घालतात.
यातून सारा समाज या कुटंुबाशी उभा आह,े असे सुचवले जाते. मरण पावले या या जा यामुळे यां या कुटंुिबयांना
काही काळ पोकळी जाणवते. ती भ न काढ याचा हा एक य  असतो. जे हा शोक त कुटंुब िसनेगगोम ये जाते, ते हा
यांना आप या सभोवार आधार देणा या व सहानुभूती  करणा या अनेक जवळ या  भेटतात. यात काही
अप रिचतही असतात. अथात ितथे दःुखी केवळ आपण एकटेच नसतो, तर इतर काही कुटंुबे आपली दःुखे हलक
कर याक रता आलेली असतात. यामुळे या जगात केवळ आपण एकटेच दःुखी नसून, अनेक माणसे दःुखी अस याची जाणीव
आप याला होते. सवात मह वाचे हणजे वा ाला आलेले दःुख ला अिधकािधक शहाणे करते.

एका अप रिचत ने, आप या आई या ऑपरेशनसाठी, मा यासाठी ाथना करा, अशी िवनंती मला केली.
करणा या सु वातीला मी याचा उ लेख केला आह.े याला मी होकार तर दलाच, पण तो होकार दे यातून मी या
गृह थाला हणालो, ‘तुम या आईब ल तु हाला वाटणारी कळकळ मा या ल ात आली. तु हाला ा श येनंतर काय
होईल, अशी काळजी आिण याबरोबर भीतीही वाटते आह.े एक ल ात या क , मी आिण तुमचे सगळे शेजारी आ ही
तुम याबरोबर आहोत. आपला प रचय नसला, तरी आ ही तुम या पाठीशी आहोत आिण तुम या मदतीसाठी तयार आहोत.
तु हाला ा णी िजतका िमळेल िततका आधार हवा आह,े ाची आ हाला क पना आह ेआिण तो आधार आ ही तु हाला
िनि तपणे देऊ. ा संगात सग या गो ी सुरळीतपणे पार पडा ा, अशी आमचीही इ छा आह ेआिण यासाठी तुम या
बरोबरीने आ हीही ाथना क ! ह े यानात या क , ा कठीण संगात तु ही एकटे पडलेले नाही आहात! आ ही तुम या
बरोबर आहोतच! तुमचे दःुख ते आमचे दःुख आह.े’

आपली कोणीतरी िवचारपूस करते आह ेआिण आप या दःुखात सहभागी होते आह,े ही भावनाच मोठी सुखद असते.



सहजीवनाची, सहयोगाची, सहकायाची भावना यातून समाजात वाढीस लागते. मानवा या सह वासातील धमाची ही
भूिमका मा या दृ ीने खूप मौिलक अशीच आह.े

यो य कारे ाथना केली, तर अडगळीत पडून रािहलेला माणूस पु हा वि थत आयु य जगू शकतो. या ाथनेने
या या मनाला उभारी येते. ते हा थम आपण एकटे पड याची जाणीव मनातून काढून टाका. ा ाथनेमुळे आप या
सवा या ल ात येईल क , आपण संपूण िव ाचे, या समाजाचे एक अिवभा य भाग आहोत. आशा, धैय, आिण चांगला
भिव यकाळ आप या सोबत आहचे! ाथना जशी ि गत असते तशीच ती सामूिहकही असते. लोकजीवनाचे, यां या
इ छा-आकां ांचे ित बंब यात या ना या कारे पडतेच!

हरॅी गो डन नावाचा एक उ कृ  कथाकार होऊन गेला. याने देखील आप या एक कथेत वरील माणेच िवचार 
केलेले आहते. तो लहान असताना याने आप या विडलांना िवचारले, ‘तुमचा परमे रावर िव ास नाही, तर िसनेगोगम ये
तु ही इत या िनयिमतपणे का जाता?’ या या विडलांनी याला खूप छान उ र दले. ते याला हणाले, ‘ यू माणसे िविवध
कारणांसाठी िसनेगोगम ये जातात. माझा एक िम  आह.े याचे नाव आह,े गार फंकल. तो तर प ा सनातनी आह.े तो
परमे राशी संवाद साधायला जातो. मी जातो ते या गार फंकलबरोबर ग पा मारायला.’

पण ाथनेचा उपयोग काय होतो?
आप या जवळ या प रिचत वा अप रिचत लोकांशी संवाद साधताना आप याला परमे रा या संपकात जाता येते.

ब याच लोकांना याब ल शंका वाटते. आपण परमे राची आप यावर कृपा हावी, यासाठी आपण या याकडे याचका या
पात जातो. कंवा आपण दकुानात जावे, तसे या याकडे आप या माग यांची यादीच घेऊन जातो.’

एक ल ात या क , प रि थतीत बदल हावा, ह ेमाग यासाठी ाथना मुळात नाहीच आह.े ाथना कशी असावी, हे
आपण आधी समजून घेतले पािहजे. या संदभात या अवा तव अपे ा आप या मनातून काढून टाक या पािहजेत. जे हा ाथना
कर याची सवात अिधक गरज असेल, ते हा आपण ख या अथाने ाथना क  शकलो तर या ई राशी आपण ख या अथाने
संवाद साधू शकतो. खरी ाथना वतःब ल काहीही न मागता, वेतरांसाठी काहीतरी मागते.

बायबलमध या बुक ऑफ जेनेिसिसम ये असले या दोन ाथनांम ये दसणारा िवरोधाभास मी आता तु हाला
दाखवतो. ा दो हा ाथना एकाच ने वीस वषा या अंतराने िलिहले या आहते. ा ाथना कुटंुब मुख असले या
पु षांब ल आिण यां या आयु याब ल िलिहले या आहते.

२८ ा करणात जेकब नावा या एका त णाची कहाणी आह.े तो आपले विडल आिण भाऊ यां याशी भांडून
आप या आईविडलांचे घर सोडून घराबाहरे पडला आह.े घरातून बाहरे पड यानंतरची पिहलीच रा ! पायी चालत तो
आप या लॅबन काकां या आरम या गावी जायला िनघतो. मनातून मा  तो घाबरला आह.े एके णी, आपण आप या
भावाशी, विडलांशी खूप वाईट वाग याची याला जाणीव होते. आपले काका आप याला वीकारतील क  नाही, याची
काळजीही याला सतावते. तो परमे राकडे क णा भाकतो आिण हणतो, ‘ ा वासात परमे र जर कायम मा याबरोबर
रािहला, याने माझे र ण केले, मला आव यक ते अ -व  पुरवले, तर मी या परमे राची रोज ाथना करीन! चचमधील
पिव  असे आसन, मी या यासाठी राखून ठेवीन. मला िमळाले या उ प ातील दहावा िह सा मी याला देईन!’

जेकबची ही ाथना हणजे एका अगदी अननुभवी त ण माणसाने केलेली ाथना आह.े तो एका कठीण कामिगरीवर
िनघाला आह ेआिण ते काय आप या हातून घडेल क  नाही, याची याला खा ी नाही. याला असे वाटते आह ेक , तो
परमे राला लाच देऊन वतः या मनासार या घटना घडवून आणू शकतो. वतःचे र ण करणे आिण समृ ीसु ा पदरात
पडून घेणे, ा दोन गो ी परमे राकडून घेऊन याब ल याला मोबदला ावा, असा िवचार तो करतो. जेकबला या ना या
कारे या परमे राची कृपा जंकायची आह.े यासाठी तो परमे राला ाथना, धमादाय कृ ये आिण या या पायी वािहलेली
पूण िन ा यांची लालूच दाखवायलाही तो तयार आह.े सां तकाळी दसून येणारी, आजारी असले या कंवा ददुवाने
ासले या लोकांनी केले या ाथनेसारखीच जेकबची वृ ी अस याचे दसून येते. या लोकांची ाथना सवसाधारपणे अशी

असते : ‘परमे रा, कृपा क न ह ेकाम नीट पूण होऊ दे. तुला हवे ते मी करीन. मी खोटे बोलणे सोडून देईन. ाथनेला मी
िनयिमतपणे जाईन! तू आ ा माझे ह ेकाम क न टाक! मग मी तु यासाठी वा ेल ते करायला तयार आह.े’

जे हा आपण य थपणे या ाथनेचा िवचार करतो, ते हा यातला फोलपणा, िवचारातला अप रप पणा आिण
परमे राब लचा अप रप  िवचार, परमे राची आप या मनातली चुक ची ितमा ह ेसगळे आप याला प पणे दसायला
लागते. या माणे िवचार करणे अनैितक नाही, पण चुक चे न च आह.े ह ेजग अशा कारे काम करीत नाही. परमे राची
कृपा ही काही िवकाऊ व तू नाही, ह ेआपण आधी ल ात यायला हवे!

शेवटी जेकब एक धडा िशकतो. बायबलम ये केले या वणनानुसार आप या काका या घरी तो वीस वष राहातो. तो
आप या दो ही मुल ची ल े करतो. याला नातवंडे होतात. तो म क न थोडी फार संप ी जमवतो. मग एक दवस आप या
दो ही बायका, सगळी मुले आिण आप या म ांचे कळप घेऊन तो आप या घरी जायला िनघतो.

परती या वासात तो नदी या काठावर उभा आह.े याच ठकाणी उभे रा न याने वीस वषापूव  ाथना केलेली
असते. आता याच नदीकाठी तो पु हा एका न ा काळजीत आह ेआिण काहीसा घाबरलेला आह.े कारण याला पु हा एकदा



न ा देशात आिण अनोळखी प रि थतीशी सामना करायला जायचे आह.े याला ह ेमािहती आह ेक  दसु या दवशी याला
याचा भाऊ इसाऊ या याशी दोन हात करायला लाग याची श यता आह.े खरे तर, याच भावाने याला ठार मार याची,
वीस वषापूव  धमक  दली होती.

पण आता जेकब वीस वषानंतर चांगलाच मोठा आिण अनुभवी झालेला असतो. पूव  केले या ाथनेपे ा आ ा एका
न ा दशेने व दृ ीने तो ाथना करतो.

ती ाथना ३२ ा करणात दलेली आह े : ‘माझे वडील अ ाहम आिण आपला भाऊ इसाऊ ां या परमे रा, तू
मा यावर कृपेचा जो वषाव केला आहसे, याला मी पा  नाही. माग या वेळी मी ही नदी ओलांडली, ते हा मा या हातात
एका काठीिशवाय काहीच न हते. आता मा याकडे ा इत या म ा आहते. मी तु या पायाशी ाथना करतो क  मला
इसाऊपासून सांभाळ, कारण मला याची खूप भीती वाटते आह.े तूच मला सांिगतले होतेस क  मी तुला असं य मुले देईन!’

आ ा या जेकब या ाथनेत परमे राशी कोणताही सौदा नाही कंवा परमे रासमोर तो अ , कपडे, सुरि तपणे
घरी पोहोचणे, अशा माग यांची लांबलचक यादी तो ठेवीत नाही. यातून ह े प  होते क , परमे राचा आशीवाद आिण याने
केलेली मदत, यांची कोण याही कारे परतफेड करता येत नाही. जेकबने अनुभवांती केले या ाथनेत इतकेच हटले आह ेक ,
‘ह ेपरमे रा, माझे तु याकडे काहीच मागणे नाही आिण तुला दे यासारखे मा याकडे काहीही नाही. मला तू आधीच खूप
काही दले आहसे. मी तु याकडे ये यामागे एकच कारण आह.े मला आता तुझी खूप गरज आह.े मु य हणजे मी खूप घाबरलो
आह.े उ ा मला एका कठीण संगाला सामोरे जायचे आह ेआिण तु यािशवाय मी एक ाने मी ते क  शकणार नाही.
परमे रा, मागे एकदा तु याच भरवशावर मी काहीतरी क  शकलो आिण तसा िव ासही मा या मनात िनमाण झाला
होता. आता तू मला मदत कर! कारण मी एक ाने काहीही क  शकणार नाही.’

इसाऊला दरू घालवून दे कंवा याची ताकद न  कर! नाहीतर जादनूे याची आठवण न  कर, असे कोणतेही मागणे
जेकब परमे राकडे मागत नाही. फ  ‘तू मा या शेजारी आहसे ही जाणीव मा यात असू दे. मग मा यातील भीती नािहशी
होईल’, एवढेच मागतो. दसु या दवशी जे काही संकट समोर ठाकणार असेल ते असो, याचा सामना तो क  शकेल, कारण
आपण आता एकटे नाही आहोत, असा िव ास या या मनात राहणार असतो.

अशा ाथनेला परमे र नेहमीच ितसाद देतो. आम या आयु यात एकही अडचण येऊ देऊ नकोस, अशी ाथना
करणे चुक ची आह.े तसे घडणे श य नाही आिण तेच या य आह.े आ हाला आिण आम या ेमात या माणसांना अिजबात
आजारी पडू देऊ नकोस. आम याभोवती तू असे कवच िनमाण कर क  आ ही सोडून इतरां याच बाबतीत वाईट गो ी
घडतील. खरे तर, असे आपण मागू नये! कारण तसे परमे र क  शकत नाही. परमे र चम कार क न काहीही देत नाही.
पण जी माणसे धैय, अस  गो ी सहन कर याचे साम य, आपण काय गमावले यापे ा आपण काय िमळवले याची
मृती..अशा एक ना अनेक गो साठी ाथना करतात, ते हा यां या माग या मा य झा याचे आप याला दसून येते. मला
असे वाटते क  अशा ाथनेत मोठे साम य असते. एका ीने ित या पती या अ यंिवधी या दवशी मला सांिगतले क , ‘आता
जग यासारखे मा याकडे काहीही रािहले नाही.’ पण थो ाच दवसात ती रोज या च रताथात इतक  रमून गेली क
आप या पती या िनधनाचे दःुख ती िवसरली. आता ती मो ा उ साहाने रोजची कामे करते आह.े अवतीभोवती या लोकांनी
ितला जग यासाठी सहकाय केले, सहानुभूती दली. ितकूल प रि थतीला त ड दे याची श  आप यात यावी, अशी ाथना
आपण जर देवाला केली, तर या प रि थतीवर मात कर याचे धैय, सहनश , आशावाद यातून येतो, असा माझा िव ास
आह.े एक ल ात या क , दःुिखतां या मागे परमे र आधार दे यासाठी उभा असतो, हा िव ास आपण मनात बाळगला
पािहजे.

आपले आयु य ऑिलि पक खेळासारखे आह,े असा आपण िवचार केला, तर यातले काही पेच संग ‘ ंट’ ा
शयतीसारखे असतात. यांना मो ा माणावर पण थो ा कालावधीसाठी भाविनक एका तेची गरज असते. नंतर ते
संपतात आिण आपले आयु य पूवपदावर येते. इतर अडचणी लांब प या या शयतीसार या असतात. यांना त ड दे यासाठी
बराच काळपयत भाविनक एका तेची आप याला गरज असते आिण तो काळ फार मोठा कसोटीचा असतो.

शरीर खूप भाजलेले कंवा अपघातात पाठ पूणपणे मोडले या णांना मी णालयात जाऊन भेटलो आह.े पिहले
काही दवस आपण िजवंत अस याब ल ते परमे राजवळ आपली कृत ता  करतात. या काळात यां यात बराच
आ मिव ास असतो. ते हणतात, ‘मी खंदा लढव या आह.े मी ा दखु यावर मात करीन!’ या सु वाती या काळात िम ,
नातेवाईक यांचे घोळके या या भोवती असतात. यांचा मानिसक आधार असतो. यानंतर जसजसे दवस जातात, तसतसे
याचे िम , नातेवाईक यांना याचे आजारपण ह े रोजचेच झा यामुळे ते याकडे काहीसे दलु  करतात. तो रोगी मा
एकटेपणामुळे आिण रोग काही लवकर बरा होत नस याने अितशय िनराश झालेला असतो. यामुळे आह े या प रि थतीत
राहणे, याला काहीसे अश य होऊन जाते. य  वा तव आिण या या अपे ा यां यात अंतर पडत गे यामुळे या णाची
मोठी िचडिचड होत असते. यातच तो आपला राग आप या बायकामुलांवर काढतो. खरे तर, बायकामुलांना यांचे हणून एक
आयु य असतेच. ते आप या णाची आप या परीने काळजी घेत असतातच. पण या णाला ते बरेचसे अपुरे वाटते.

प ीचे आप या नव यावर ेम असतेच! आपला नवरा इतका आजारी अस यामुळे ितलाही वाईट वाटतेच. पण हे



कधी संपेल, ाची वाट पहात सगळे ओढून नेताना ितची दमछाक होऊन जाते. तो म न गेला, तर िवधवा हणून आयु य
कंठावे लागेल. मग आप या मुलां या आिण आप या वतः या पुढ या आयु या या भिवत ाचे काय, असे एक ना अनेक 
ितला सतावत राहतात. यात भरीस भर हणून क  काय ितला आ थक िववंचना त करायला टपले या असतातच! यातच
आप या नव याने डॉ टरांची प ये पाळली नाहीत कंवा तो एखा ा (िसगारेटसार या) सवयीने त असेल, तर ितची
अिधकच िचडिचड होत राहते. या सग या िववंचनेत ितला रा रा  झोप लागत नाही. मु य हणजे या सवातून येणारा
थकवा आिण भीती या या का ीत ती अनेक वेळेला हातघाईवर येते, उतावीळ होते. कधी कधी तर संतापाने ितचा तोलही
जातो. आपण कधी कोणाचे कधी वाईट केले नाही, मग आप याच वा ाला ह ेका? असे  िवशेष वाने ितला सतावत
राहतात. एकाने हटले आह ेक . सुख हणजे काशाकडे झेप घेणा या फां ा! या जर जोमाने वाढणार असतील, तर मुळे
अिधक खोल जाणार! हा खेळ समजून घेतला क  जगणे सोपे होऊन जाईल.

मितमंद मुलांची ि थतीगती यापे ा काही वेगळी नसते. दवसा या येक णात व प रि थतीत या मुलाचे
आईविडल याला सांभाळायचा य  करीत असतात. इतर समवय क िम  ह े या मुलाबरोबर खेळत नसतात. अथात
सुरवातीला या मुलाला लोकांची सहानुभूती जरी िमळाली, तरी पुढे ि थतीगती जशी असते, तशीच राहते. आपला मुलगा
मितमंद िनपजला, याब ल ते वतःलाच दोष देत राहतात. आईवडील मुलांना खूप काही समजाव याचा य  करीत
असतात, पण एके णी यां या ल ात येते क  सा या सा या गो चे आकलन क न घे याची याची मताच नाहीये!

अशा प रि थतीत वषानुवष काढ याची ताकद पालकांम ये कुठून येते? याच धत वर असा माणूस या या
ककरोगावर श या क न काहीही फरक पडू शकणार नाही, कंवा पा क सनचा रोग झालेली ी अशी माणसे जग यासाठी
बळ कुठून आणत असतील? जगताना यां यासमोर कोणते उ  असेल क  जे यांना समोर येणा या न ा दवसाला सामोरे
जा यासाठी उपयु  ठरत असेल? आिण ते सु ा यां या आयु याचा आनंदी शेवट हो याची श यता फार धूसर असताना!

मला वाटते क  या ाचे उ र परमे र हचे आह.े पण ते वेग या कारे आह.े मुलांम ये असणारे मितमंद व
परमे र देतो कंवा म युलर डाय ॉफ  ा रोगाला कोणता माणूस बळी पडावा, हहेी परमे रच ठरवतो, यावर माझा
िव ास नाही. माझा परमे र आप याकडे अडचणी पाठवत नाही, तर तो या अडचण ना त ड दे याची ताकद आप याला
देतो.

जीवनातील सम या सोडवताना, आपण अगदी गिलतगा  होतो. काही जण मा  प रि थती या रे ापुढे मान न
तुकवता, सतत पुढे पुढे जात राहतात. काही जण तर मानवी मतेचा ट पा सहज पार पडतात. याचे कारण ती माणसे जे आहे
या समवेत अबोलपणे, कुठलीही त ार वा समथन न करता राहतात आिण रोज या जीवनाला सव  ितसाद देतात. आपले
आि मक साम य कमी पडते आह,े असे वाटू लागले क  तो परमे रच आप याला बळ, धैय आिण आशा यांचा पुरवठा करतो,
याची मला खा ी आह.े अ यथा इतक  गंभीररी या आजारी असलेली माणसे कशा या बळावर आपली आनंदी वृ ी टकवू
शकली असती? काही ि या पती या िनधनानंतर एक ाने आपले उरलेले आयु य आप या अप यांची सव वी जबाबदारी
घेत, मो ा आंत रक रे ातून वाटचाल करीत असतात.

परमे राने आप याला मदत करावी, यासाठी आपण याला लाच दे याची गरज नाही आिण या याकडे याचना
कर याचीही गरज नाही. आपण फ  या यासमोर उभे रा न हात जोडून न पणे एवढेच मनापासून सांगावे क , ‘बाबारे,
आता यापुढे मी एकटा काहीही क  शकत नाही.’ आपली मयादा मा य करणे, ाला खूप धैय लागते. एक ल ात या,
परमे र ह ेएक वा तव आह.े काही धमधुरीण सांगतात, ते आप या क पनेचे कंवा भावनेचे अप य नाही आिण दसुरी गो
अशी क  परमे राची ाथना के यानंतर आप याला ा  प रि थतीतून पार हो यासाठी आव यक असलेले बळ िमळते.

मला असे वाटते क , आजारी असले या मुलांनी ज र ाथना करावी. ह े दःुख यां यावर लोटले आह,े ते सहन
कर यासाठी बळ मागावे. यांनी अशी ाथना करावी क , ‘ यांना झालेला आजार आिण यावर चाललेला उपचार-
उपाययोजना, िविवध औषधे यांनी यांना फारसा ास देऊ नये.’

मो ा आवाजात ाथना कर याचा संकोच वाटत अस यास आपण आप या मनात या मनात ाथना करावी. ाथना
हा एक कारे ई राशी साधलेला अबोल संवादच असतो. याचे पािव य आप याला राखावेच लागते. तरच या या
कृपा सादाचा सुंगध आप या आि मक जीवनाला उ त करेल. परमे र नेहमीच आप या सोबत आह,े ह ेलहान मुलांनी सदैव
ल ात ठेवायला हवे! लहान मुलां या आजारपणात वेदना आिण एकटे पडणे, ा यांना सवािधक घाबरवणा या दोन गो ी
आहते. ही भीती कमी कर यासाठी मुलांनी परमे राकडे, ‘काहीतरी चम कार कर आिण मा या मनातील ही भीती घालव
आिण मला बरं कर’, असे हणावयास हरकत नाही, हा मुलगा चम कार घडवून बरे कर यायो य आह ेक  नाही असा िवचार
करत परमे र कधीच थांबत नाही, ही गो  मुलांनी ज र ल ात ठेवावी. यांनी ाथना ज र करावी, कारण ाथनेला पयाय
आह ेतो फ  ‘सगळी आशा सोडून देऊन आप या शेवटाची वाट पहात बस याचा!’

‘परमे राला माझा आजार जर दरू करता येत नसेल, तर मग या परमे राचा उपयोग काय? अशा परमे राची
गरज कोणाला आह?े तु ही आजारी असावे कंवा पंगू हावे, असे परमे राला अिजबात वाटत नाही. याने ह ेसंकट तुम या
समोर उभे केले नाही आिण या संकटाचा सामना कर यात तु ही तुमचे सगळे आयु य खच  घालावे असेही याला वाटत



नाही. तो ते संकट कंवा आजारपण घालवू शकत नाही. या यासाठी देखील ते फार कठीण आह.े पण मग याचा काय उपयोग
आह?े तुम यावर उपचार कर यासाठी तो समाजातील काही लोकांना डॉ टर, नस हायला लावतो. आपण आजारी असताना
आिण खूप घाबरलेले असताना धीराने वाग यासाठी परमे र आप याला मदत करतो. तसेच आप या वेदना आिण भीती
यांचा सामना करताना तो नेहमी आप याबरोबर असतो, कधीही आप याला एकटे पडू देत नाही.

परमे र आप याकडे संकट पाठवतो, कारण ती संकटे झेलायला आपण समथ आहोत, ह े याला मािहत असते, हे
नेहमीच दलेले प ीकरण अ यंत चुक चे आह.े आप यासमोर येणारी संकटे ही आप या िनयतीने समोर वाढून ठेवलेली
असतात, परमे र ती आप याकडे पाठवत नाही. जे हा आपण यांना त ड देऊ लागतो, ते हा आप या असे यानात येते क
आपले साम य फारच कमी आह,े आपण अश  आहो, आपण थकून जातो. यामुळे आपण रागावतो, ाकूळ होतो. पण य
करताना, जे हा आपण आप या मते या टोकापयत पोहोचतो, ते हा काहीतरी अनपेि त घडते. कोण या तरी बा
उगमाकडून आप याला आव यक ती रसद पुरवली जाते आह,े असे आप या ल ात येते. इथे आप याला कळते क  आपण
एकटे नाही. तो आप याबरोबर आह ेआिण मग आपण पु हा न ा जोमाने उठून उभे रा न य  सु  करतो.’

ह ेउ र मी मा याकडे आले या एका िवधवा ीला दले होते. ितचा नवरा कॅ सरने मरण पावला होता आिण ितने
मला ाथने या प रणामकारकतेब ल  िवचारला होता. ितने मला सांिगतले क , ‘ याचे आजारपण जे हा अगदी गंभीर
अव थेला पोहोचले होते, ते हा ितने तो आजारातून बाहरे पडावा, यासाठी ाथना केली होती. ित या आईविडलांनी,
सास यांनी, शेजा यांनीही ितचा नवरा बरा हावा यासाठीही ाथना केली होती. ित या एका ि न मै ीणीने चचम ये ा
माणसासाठी ाथना घडवून आणली होती. एका कॅथॉिलक शेजारणीने यूड ा संताची ाथना केली. श य असलेले ाथनेचे
सगळे कार या बाईचा नवरा बरा हावा यासाठी केले गेले, पण शेवटी तो मरण पावला!’ ितने िवचारले, ‘या पुढे मी ाथना
करावी?’

मी ितला िवचारले, ‘तु ही आिण तुम या नातेवाईकांनी केले या ाथना सग या वाया गे या, याचा काहीही उपयोग
झाला नाही, असे तु हाला वाटते का? यू, कॅथॉिलक, ोटे टंट असे सगळेच आपाप या परीने ाथना करीत असतात. जे हा
अशी वेळ होती क  तु हाला अगदी एकटे पड यासारखे वाटते, ते हा तुला कळले क  तू अिजबात एकटी नाहीस. तु या वेदनेत
दःुखात इतर कती तरी लोक सहभागी होत गेले आिण या सवानी तु हा दोघांना सवतोपरी सहा य केले. खरे आह ेना? ही
साधीसुधी गो  वाटते का तुला? ते सगळे तुला ह ेसांग याचा य  करीत होते क , जे काही घडते आह े यात तुझा काहीही
दोष नाही. तू वाईट आहसे हणून ह ेघडत नाही. तु या बाबतीत घडलेली ही सवात ददुवी गो  होती. याब ल कोणीच
काही करणार न हते. तु या अवतीभोवतीची सारी मंडळी तुला हचे सांगायचा य  करीत होती क  तु या नव याचे चांग या
ि थतीत असणे, ह ेफ  तु यासाठीच न ह ेतर ते यां यासाठीही िततकेच मह वाचे होते. तो कशाही ि थतीत असला, तरी
आ ही कायम तु याबरोबर असू, असे येक जण तुला सांगत होता. मु य हणजे, यां या ाथना ह ेतुला बरेच काही सांगत
हो या!

मी ितला पुढे िवचारले, ‘तू केले या ाथनेने काय झाले? याचा काहीच उपयोग झाला नाही? तू अशा प रि थतीत
होतीस क  ते हा तू सहज मोडून पडली असतीस. तु या मनात ा आयु याब ल कडवटपणा िनमाण होऊ शकला असता. तू
एकलक डी झाली असतीस. इतर जी कुटंुबे वि थत आहते, यां याब ल तु या मनात िवल ण षे िनमाण झाला असता.
कदािचत जग यातला तुझा रसच संपून गेला असता! पण यातले काहीच घडले नाही. बरोबर आह ेना?’ यावर ती काहीही
बोलली नाही. ब धा ितला ते पटले असावे!

काही वेळ थांबून मी ितला हणालो, ‘बायबलमधील जेकब या गो ीत जे घडले, तेच आप यापैक  येका या
आयु यात (थो ा फार फरकाने) घडत असते. एका भयंकर अनुभवातून जाताना तू मदतीसाठी परमे राकडे ाथना केलीस.
या वेदने या वाहात जगत असताना एके णी तु या ल ात आले क , तू एक समथ  झाली आहसे. इतकेच न ह,े तू
अवतीभोवतीची ितकूल प रि थती अिधक चांग या कारे हाताळू शकते आहसे. या िनराशे या दवसात ाथना करीत
असताना, तुझे मन नकळत मोकळे होते गेले. आसपासचे कतीतरी लोक संकटसमयी तुला मदत करायला तयार आहते, हहेी
तुला कळले. मु य हणजे, तु या बाजूने उभा राहणारा परमे र, कतीही मो ा संकटातून पार पड यासाठी लागणारी आिण
तु यात वास करणारी ताकद तुला जाणवून देत होता. मा या मते, तु या ाथनेला िमळालेला हाच मोठा ितसाद आह.े नाही
का?’



आठ

मग धमाचा उपयोग काय?

गे या पंधरा वषापासून मी तुतचे पु तक िलिहतो आह.े आयु या या एका वळणावर ‘ ोजे रया’ हा श द
मा यासमोर येऊन उभा रािहला आिण मी मुळापासून हादरलो. तो एक आि मक जागृतीचा ण होता. मुलाचे आजारपण,
याची सहनशीलता, याचे कणाकणाने िझजणे आिण मरणे… ा भिव यकाळातील सग या जीवघे या वेदनादायी गो ी
मा या समोर नाचू लाग या. आता आप याला या सवाना अबोल त परतेने त ड ायचे आह,े याची आत कुठेतरी मला
कषाने जाणीव झाली. अरोन या मृ युनंतर यावर लेखन कर याचा िवचार मा या मनात घोळू लागला. एक मा  खरे क ,
ा सग या दःुखद काळात मी आिण मा या कुटंुिबयांनी परमे रावरचा आिण ा जगावरचा आमचा िव ास ि थर व दढृ

ठेवला. खरे तर, यातूनच आ हा सवाना जग याचे व सोस याचे बळ िमळाले. ह ेमला मा या िलखाणातून सवाना सांगायचे
आह.े ा पु तकाला नाव काय ायचे आिण मु य हणजे या पु तकात मी काय काय िलहायचे, ह ेमा  ते हा मला ठाऊक
न हते. पण एक गो  मा  िनि त होती आिण ती ही क  पु तका या मुखपृ ा या आतील पानावर अरोन या नावाने
अपणपि का असेल. ती अपणपि का ते हापासून मा या मनःच ूपुढे दृ यमान होती आिण यासाठी मला बायबलमधील एक
अवतरण आठवले. राजा डेि हडने आप या मुला या मृ यूनंतर हटले,

अबशलोम, मा या लेकरा,
तु या ऐवजी मीच म न गेलो असतो तर…

अरोन या मृ यूनंतर साधारण दीड वषाने मला असे जाणवले क  ते पान मा या मनात वेग या कारे साकारते आह.े
आप याला मृ यू आला तरी चालेल, पण आप या मुलानी जगले पािहजे, अशी डेि हडची इ छा होती. एके णी डेि हडचे
श द अपणपि केत िलिह याचे मा या मनाने घेतले.

डेि हडने जे हा या या नोकरांना कुजुबूजताना पािहले, ते हा याने आप या नोकरांना िवचारले,
‘मा या मुलाचा मृ यू झाला आह ेका?’ यावर यांनी ‘हो’ असे उ र दले. मग डेि हडने उठून अंघोळ केली
आिण कपडे बदलले. यानंतर याने वतःसाठी जेवण वाढायला सांिगतले आिण तो वतः जेवायला बसला.
नोकरांनी यांना िवचारले, ‘तु ही आता ह ेकाय करीत आहात? जे हा तुमचा मुलगा िजवंत होता, ते हा
तु ही या यासाठी उपासतपास केलेत आिण शोकही केला. आता या मुलाचा मृ यू झा यावर तु ही उठून
जेवायला बसलात?’

यावर डेि हड हणाला, ‘जे हा माझा मुलगा िजवंत होता, ते हा मी यां यासाठी उपवास केले
आिण शोकही केला. पण आता तो मरण पावला आह,े तर मी उपाशी कशासाठी रहावे? मी याला परत
आणू शकेन का? मी या याकडे जाईन, पण तो काही मा याकडे परत येणार नाही.’

(II Samuel 12:19-23)

एके णी मला कळून आले क  पु तक िलिह याची वेळ जवळ येते आह.े मुला या मृ यू या दःुखामुळे मला आलेली
आ मम ता जाऊन कठोर व तुि थती वीकार याइतका मी (चांगलाच) ता यावर आलो होतो. मला कती दःुख झाले, हे
लोकांना सांगून काहीच फायदा होणार नाहीये. कशीही प रि थती आली तरी सम वबु ीने आयु य जग याची वृ ी या
पु तकामुळे वाचकांम य ेजागी हावी, असे मला वाटले. दःुख आिण िनराशा आप या आयु यात सुख आिण आनंदाशी लपंडाव
खेळत येतच असतात, ह ेमला लोकांना सांगायचे होते. दःुख सोस याचे मनोबल व े  धैय आप याला लाभावे, इतक
माफक इ छा मी ई राकडे केली.

मी मोठा संवेदनशील माणूस आह.े कदािचत इतरांपे ा जा त! एक भावी धम पदेशक आिण इतरां या दःुख-वेदनेला
जा तीत जा त समजून घेणारा एक स दयी माणूस, तर मी िनि त आह.े मा या आ ा या जीवनात व मनात आलेला
समजूतदारपणा, आलेली प रप ता ही अरोन या मृ यू या दःुखातून अिधकतर आकाराला आलेली आह.े ह ेकबूलच करावे



लागेल.
एका त व चंतकान े हटले आह ेक , माणूस आनंदाला कधीही नाही हणत नाही – तो इतका रसरशीत, िजवंत आिण

सजनशील असतो, क  माणूस या यािवषयी कधीच आ ेप घेत नाही, याला दरू लोटत नाही कब ना या यापासून पळूनही
जात नाही. तो आनंद जणू याचे जीवन आह.े तो आप या वाहात याला वा न नेतो. सुखा या परमानंदा या या णी तो
आनंद नाकारणे, फेकून देणे, असा च उ प  होत नाही. या आनंदाची कारणमीमांसा शोध याची आप याला गरज वाटत
नाही. कारण आपण यात आकंठ डुंबत असतो. आता याच रीतीने, मला सांगावेसे वाटते क  दःुखा या बाबतीतही आपली
तशीच भूिमका ठेवा. साहिजकपणेच जे हा माणूस दःुखा या कचा ातून वरपांगी सुटतो. अनेक पळवाटात दःुख िनवारणाचा
उपाय शोधतो, ते हा दःुखाची प रपूणता कंवा वैभव उणावते. पण या माणसाला अगदी जाणीवपूवक सुबु पणे दःुख कसे
भोगायचे ह ेकळते, याला अगदी खराखुरा असा जग यातला परमानंद कळतो. मा  यात दःुखापुढे नुसती मान तुकवणे कंवा
दःुखाचा अप रहाय वीकार असता कामा नये. दःुख भोगायची श  तो परमे रच आप याला देत असतो.

माझा परमे रावर दढृ िव ास आह.े पण मी मोठा होत असताना तसेच धमशा ावर अिधक अिधक अ यास
करताना मा या अस े ल ात आले क , या िनयं यालाही काही मयादा आहते. िनसगाचे िनयम, मानवी वभाव आिण
मानवाला असलेले नैितक पातळीवरचे वतं य ह ेसगळे ल ात घेऊन याला मयादा पडतात, ह ेमला कळले आह.े आजारपण,
अपघात, नैस गक आप ी याब ल मी परमे राला जबाबदार धरत नाही. कारण तसे जर मी केले तर मा या हाती काहीच
लागणार नाही. उलट माझे नुकसानच होईल. ल ात या, आप या आयु यातील ददुवी घटनांना परमे र जबाबदार नसतो.
घडणा या ासदायक घटना आप या आयु यात येतात ती आप या वाईट वतनाची िश ा असते हणून आप याला
अनुभवाला येत नाहीत. मु य हणजे या घटना हणजे परमे राने िनमाण केलेली कोणतीही मोठी योजना नसते. या घटना
परमे रा या इ छेने होत नाहीत. आपण मा  आप या अडचण या काळात मदतीसाठी याला ज र आवाहन करावे.

‘तसे जर झाले तर मग मा या वेदनांना, सहन कर याला काहीच अथ उरणार नाही?’, असे मला एकाने 
िवचारला. याने मी अिधकच अंतमुख झालो. आपण त ड देत असले या कोण याही वेदनेला कंवा िनराशाजनक
प रि थतीला काही एक ठाम कारण आह,े असे आप याला जे हा कळते, ते हा ते सगळे आपण सहज सहन क  शकतो. जखमी
सैिनका या णालयात भरती झालेले सैिनक यां या जखमा, वेदना हसत सहन क  शकतात, कारण यांना ह ेमािहत असते
क  ा जखमांचे कारण यांची कत पूत  आह.े पण तशाच जखमा जर कोणाला शहरात सहजपणे फरताना झा या, तर मग
या सहन करणे कठीण होऊन जाते. आप या मुला या आजारपणाला काही कारण आह,े असे जर या या पालकांना कळले
आिण पटले, तर ते ती घटना लवकर वीका  शकतील!

बायबल या ३२ ा करणातील मोझेसची गो  तु हाला आठवते आह े का? मोझेसने िसनाई पवताव न खाली
येताना इ ायली लोकांना सो या या िप लाची पूजा करताना पािहले. हणून याने, परमे राने दले या दहा आ ा (टेन
कमांडमट् स) िलिहलेल ेदगड खाली ढकलून दले आिण खाली येताना ते फुटले. यू लोकांम ये चिलत असलेली एक दंतकथा
अशी आह ेक  परमे राने दले या दहा आ ा िलिहलेले दगड घेऊन पवताव न मोझेस खाली येत होता. तो उतार ती  होता.
हातातले दगड खूप जड होते, तरीही याला याचा ास होत न हता! कारण ते परमे राने िनमाण केलेले िशलालेख होते
आिण या यासाठी ते अमू य होते. या दंतकथे माणे पुढे या सो या या िप लापयत मोझेस पोहोचला, ते हा या
िशलालेखांवरची अ रे पुसली गेली. मग ते नुसते दगड बनून गेले. मग ते उचलणे मोझेसला आणखीनच अवजड जाऊ लागले.

एखा ा कठीण कामात मोठा अथ आह,े ह ेजे हा माणसाला कळते, ते हा या कामाचे ओझे या ला वाटेनासे
होते. आजारपण, ददुैव, कौटंुिबक दःुखे यापैक  काहीही परमे र देत नाही आिण या सग या अडचणी या या कोण याही
मो ा योजनेचा भाग असत नाहीत, ह ेआपण नीट समजून यायला हवे.

आप या आयु यात जे हा वाईट घटना घडतात, ते हा यांना काहीही अथ नसतो. आपण याचा आनंदाने वीकार
करावा. अशा कोण याही चांग या कारणाने या घडत नाहीत. पण या िनरथक वाटणा या घटनांना आपण काही चांगला अथ
देऊ शकतो. ते करताना, ‘मा या बाबतीत ह ेअसे का झाले? मी काय गु हा केला होता, मला ह ेअसे हावे?’ ह ेअितशय
िनरथक आिण िनबु पणा दशवणारे  मनात आणू नयेत. यापे ा आपण असा  िवचारावा, ‘आता ह ेअसे घडलेच आह,े
तर मग मी पुढे काय करावे?’

जे हा चांग या माणसां या बाबतीत काही वाईट घटना घडतात, ते हा ‘मी, या ऐवजी, असे केले असते तर? असे 
मनात येणे सहज वाभािवक आह.े’ यानंतर आप याला राग येत राहतो. आपण दखुावले गे यावर राग येणे ह े वाभािवक
आह,े असे मला वाटते. माझा पायाचा अंगठा जर खूच वर आपटला तर मी खूच ला दोष देतो आिण या यावर राग काढतो.
जो माणूस वतः दखुावला जातो, तोच इतरांनाही दखुावतो. मह वाचे आह ेते, वतः दखुावले न जाणे आिण इतरांना न
दखुाव याची कोमलता अंगी असणे आव यक आह.े

कुठलाही उपाय हणजे शेवट, तड गाठणे. पण आकलनातले वैभव ही सात याने चालणारी या असते. हणून
ित याम ये कधीही वेदनेचे ण नसतात. आपण दःुख वीकारावे, ते सहन करावे असे मी हणत नाही तर या दःुखाबरोबर
काही हालचाल न करता, काही कृती न करता आप याला या सोबत राहता आले पािहजे. यातून महान क णा उपजते आिण



या क णेतून सजन घडते.
Warsaw Ghetto आिण िहटलरने घडवलेला नृशंस मानवसंहार या दो हीतून वाचले या मा टन े याने या या

आयु यावर For Those I Loved या नावाचे एक पु तक िलिहले. यात याने िहटलरने घडवले या नृशंस मानवसंहारातून
वाच यानंतर आपण आपले आयु य पु हा कसे उभे केले, पैसा िमळवला, ल  क न आपले एक कुटंुब कसे िनमाण केले
इ याद िवषयी िलिहले आह.े कॉ स ेशन कॅ पमधील या भयंकर दवसांनंतर आता याला याचे आयु य छान, सुखद वाटू
लागले होते. पण एके दवशी ा समधील याचे घर तेथील जंगलात लागले या आगीत जाळून भ मसात झाले आिण यात
याची प ी आिण मुले मरण पावली. ा आघाताने े िम  झाले. या आगीची अिधकृत चौकशी कर याची मागणी करावी,
असा आ ह ब याच जणांनी यां याकडे धरला. पण या ऐवजी, यांनी याची बरीचशी संप ी आगीनंतर लोकां या झाले या
नुकसानीची भरपाई हणून खच  करायला सु वात केली. एक चळवळच याने उभी केली असे हटले तर ते वावगे ठ  नये.
ेचे वा य मला फार आवडते. तो हणतो, ‘आयु य कोणासाठी तरी जगणे आव यक आह,े कोणा या िवरोधात नाही.’

आपणही भूतकाळ आिण भूतकाळातील दःुख यांवर ल  क त न करता पुढचा िवचार करणे आव यक आह.े ‘मला हे
असे का झाले?’ असे न िवचारता, ‘ह े असे झाले आह े खरे! आता मी ाबाबत काय करावे?’ असे िवचारावे. यामुळे
भिव याची दरवाजे न च उघडतील.

पाच ा करणात आपण िजचा उ लेख केला होता या डोराथी Soelle या हण याचा आपण पु हा आपण िवचार
क ! डोराथी Soelle माणेच माझा असा िव ास आह ेक , परमे र हा िहटलर या ू र छावणीत या बळी जाणा या
माणसांबरोबरच होता. यांना मारणा या ू रक याबरोबर न हता. पण माणूस वाईट गो ी करतो आिण अ ूंनी या या
मनातील क णा उचंबळून येते, पण माणसाला असलेले वाग याचे वातं य याने तसेच ठेवले, यात शेजार या माणसाला
इजा कर याचेही वातं य आलेच, यामुळे परमे र काहीही क  शकला नाही. दसुरे असे क  परमे रासाठी ाण देणा या

ना ब तेक सग याच धमाम ये मान दला जातो, ह ेसवानाच मािहत आह.े आपले त व कंवा िव ास यांना ितलांजली
दे याऐवजी ती माणसे मृ यूला कवटाळतात. ह े सगळे पािह यावर समाजातील इतर चाही धम आिण परमे र
यासंबंधी असलेला िव ास दढृ होतो. अशा माणसाने परमे राचे ता मे हणतात.

चांग या माणसां या बाबतीत वाईट गो ी का घडतात? याचे एक कारण असे आह े क , आपले माणूस असणे
एकमेकांना दखुाव याची परवानगी देते आिण आपले वातं य काढून घेत यािशवाय देव आपली कोणतीही कृती थांबवू शकत
नाही. माणसे एकमेकांना फसवू शकतात. लुबाडू शकतात, इजा क न शकतात आिण ह ेसगळे घडत असताना परमे र फ
आपले वागणे पा न दयेने, क णेने आप याकडे पाहत, ही माझी मुले अजूनही एकमेकांशी कसे वागावे ह ेिशकली नाहीत, असे
हणत बसून राहतो (तो दसुरे काहीच क  शकत नाही) अशा कारे िवचार केला तरच मला िहटलरने केले या चंड
नरसंहाराचे कारण समजू शकते. या वेळी याने ल ावधी िनरपराध लोकांना ठार केले होते. जे हा लोक िवचारतात क ,
‘Auschwitz म ये देव कुठे लपून बसला होता? नाझ नी इत या िनरपराध ी-पु षांना आिण मुलांना हाल क न ठार केले,
ते हा तो परमे र काय करत होता?’ या ाला माझे उ र असे आह ेक , ‘ते काही परमे राने केलेले नाही. काही माणसांनी
आप या दु पणामुळे या इतर माणसांचा छळ क न यांना ठार मारले.’ काही जणांनी िहटलरने केले या चंड नरसंहाराचे
कारण परमे राची इ छा असे सांिगतले आह.े ा कारणाचा समाचार घेताना डोरोथी Soelle ही जमन ि न धमत
िवचारते, ‘हा असला परमे र कोणाला हवा आह?े याची उपासना क न आजवर कोणाला काय िमळाले आह?े परमे र या
माणसे मारणा यां या बाजूचा होता क  बळी जाणा यांचा होता?’

ज म, मृ यू आिण एकंदरीत सगळे आयु य तट थ असते. आपण आप या ितसादाने दःुख, वेदना यांना धन आिण ऋण
अथ देतो. तो रंग पाहणा या या मनावर अवलंबून असतो. आजारपण, अपघात, मानवी आयु यातील इतर शोकांितका यात
माणसे मरतात. पण यामुळे इतरां या मनातील िव ासावर प रणाम होतोच असे नाही. जर आप या जवळ या कोणा

या मृ यू कंवा दःुखामुळे आप या मनात इतर धमाब ल कडवटपणा, षे िनमाण होत असला, मनातील आनंद पुसून
टाकला जात असला, तर आप यापुरता तरी तो माणूस सैतानाचा ता मा होतो. याउलट जर आप या जवळ या एखा ा

या मृ यूमुळे आप या मनातील ेम, आनंद या भावनां या खोलीचा आप याला अंदाज घेता आला. सां वन कर याचे
आजवर मािहती नसलेले माग आप याला कळले, तर आप या मनात ती  वलंत जीवने छेचे उदाहरण हणून टकून
राहते.

Soelle या हण या माणे, पूव  आप या ेमातील  असेल या परंतु आता ा जगात नसले या बाबत
आपण एक गो  न च क  शकतो. आपण या ला िजवंत ठेवू शकलो नाही, ितचे दःुख फारसे कमी क  शकलो नाही.
पण या या मृ यूने आप याला झालेले दःुख बाजूला ठेवून या या उदाहरणाव न आपण ित या मृ यूनंतर
परमे रा या बाजूने बोलू शकतो. आिण या ला सैतानाचा ता मा हो यापासून वाचवू शकतो. मृत  यांचे नाव
अमर हो यासाठी आप यावर अवंलबून असतात.

Soelle या िलखाणाव न ह े प  होते क  एखा ा दघुटने या पा भूमीवर आपण यो य कारे कसा िवचार क
शकतो ते! पण या सग यात परमे राची भूिमका कोणती? जर चांग या माणसां या बाबतीत होणा या वाईट घटना



परमे र घडवून आणत नसला आिण घडणा या वाईट घटना जर तो थांबवू शकत नसला, तर मग परमे र आप याला हवा
तरी कशाला?

सव थम, परमे राने िनमाण केले या ा जगात वाईट घटनांपे ा चांग या घटना मो ा सं येने घडतात.
आयु यातील दघुटना आप याला अ व थ करतात. कारण या वेदनादायक असतात, ह ेआहचे पण दसुरे मह वाचे कारण या
िचतच घडतात. ब तेक माणसे सकाळी उठतात, ते हा ती चांग या ि थतीत असतात. ब तेक रोग बरे होणारे असतात.

ब तेक सगळी िवमाने सुरि तपणे हवेत उडतात आिण जिमनीवर उतरतात. ब तेक वेळा आपली मुले खेळायला बाहरे गेली
क  नंतर घरी वि थत परत येतात. अपघात, चोरी, दरोडा, न िनघणारा ूमर ह ेआप याला हादरवून सोडणारी असतात.
आप याला जे हा असे काही अनुभव जगताना येतात, ते नंतर फार काळ आप या ल ात रहात नाहीत. जे हा तु ही एखा ा
खूप मो ा व तुजवळ उभे असता, ते हा तु हाला फ  तीच व तू दसते. या मो ा व तूपासून थोडे दरू गे यानंतरच
तु हाला या या आसपास काय आह,े ते दसू लागते. याच माणे जे हा तुम या बाबतीत कोणतीही दघुटना घडते, ते हा
तु ही काही काळ बधीर होता. तु हाला फ  ती दघुटनाच दसते आिण जाणवते. काही काळ गेला क  नंतर तु हाला ती
दघुटना संपूण आयु या या आिण संपूण जगा या संदभात दसू लागते. यू परंपरेत एक ाथना आह,े ती मृ यूिवषयी नसून
जीवनािवषयी आह.े या ाथनेत परमे राने एक चांगले आिण राह यायो य जग िनमाण के याब ल याची तुती केली आह.े
ती ाथना हणताना या शोकाम   आप या जवळपास जे काही चांगले आह,े यासाठी जगावे असे हणते. या
सग याची आठवण क न देते. दघुटना नाकारणे, येक गो  आप या भ यासाठीच आह ेअसा आ ह धरणे आिण दघुटना
संपूण आयु या या संदभात, या पा भूमीवर पाहणे यांत फरक आह.े तसेच आपण आयु यात काय गमावेले एवढेच न पाहता,
आपण कोणकोण या गो नी समृ  झालो, ह ेपाहणेही आव यक आिण मह वाचे आह.े

जर परमे र मारत नसला कंवा बरेही करीत नसला, तर मग या या नस यामुळे काय फरक पडतो? आयु यात
यां यावर संकटे आली आहते, यांना मदत कर यास परमे र ेरणा देतो. यां यावर संकटे आली आहते. अशांना मदत
िमळा यामुळे यां या मनात एकटेपणाची, अडगळीत पड याची कंवा लोकांनी आप याब ल काही चुक चे िन कष
काढ याची भावना िनमाण होत नाही. परमे र काही माणसांम ये डॉ टर कंवा प रचा रक हो याची इ छा िनमाण करतो.
ही मंडळी दवसरा  अितशय काळजीपूवक व यागा या भावनेने णसेवेचे काम करीत असतात आिण यातून जीव वाचणे
आिण वेदना दरू करणे, ा दोन गो ी ते साधतात. या भावनेचे मोल पैशां या पात करणे केवळ अश य आह.े परमे र
काही ना वै क य े ात संशोधन कर याची फूत  देतो आिण या  आपली सगळी ऊजा व बु ी िविवध रोगांची
कारणे शोध यात आिण या रोगांवर औषधे तयार कर यात खच करतात. मी लहान मुलगा असताना यूयॉकम ये
उ हा या या सु वाती या दवसांम ये हवामान अितशय छान असे, पण लहान मुलांसाठी मा  ते दवस फार वाईट असत,
कारण ते हा पोिलओ या साथीची श यता असे. पण काही माणसांनी यांची देवद  बु ी वाप न ती भीती कायमची दरू
केली. मानवी इितहासात लेग या आिण इतर रोगां या साथ म ये शहरा या शहरे िनम यु य झा याचे उदाहरणे आहते.
ते हा लोकांना असे वाटत असे क  आप याला सहा ते आठ मुले असावी. हणजे यापैक  काही मुले तरी ौढ होईपयत िजवंत
राहतील. एकूणच, माणसाने आपली बु ी वाप न जंतू, लसीकरण, ितजैिवके अशा गो ब ल िनयम काय आहते ते समजून
घेतले आिण यांनंतर यापैक  ब याच अ र ां या कारणांचा नाश केला.

परमे र जरी शोकांितका घडवत नसला आिण या थांबवत नसला तरी तो इतर माणसांना अडचणीत या लोकांना
मदत कर याची ेरणा देतो. १९ ा शतकातील एक र बायने हट या माणे, ‘मानव ही परमे राची भाषा आह.े’ ककरोग
आिण ज मजात वैगु ये यांना असेलला आपला िवरोध ते पूणपणे थांबवून कंवा ते फ  वाईट लोकां याच बाबतीत घडवून
परमे र दाखवतो असे नाही (तसे याला करता येत नाही) तर तो िम मंडळी आिण शेजारपाजारी यांना मदतीसाठी पाठवून
पीिडतांवरील भार हलका करतो, तसेच यां या मनात िनमाण होणारी पोकळी दरू करतो. अरोन या आजारपणात आ ही
टकू शकलो कारण इतरांनी आ हाला नेहमी असे जाणवून दले क  यांना आमची काळजी वाटते आह.े आमचे दःुख ते समजून
घेत आहते : एका ने अरोनला खेळ यास उपयोगी होईल अशी टेिनसची रॅकेट भेट दली. एका ीने ित या घरा यात
परंपरेने वापरात असलेले व ित याकडे वरसाह ाने आलेल हाताने तयार केलेल हायोलीन अरोनला दले. एका िम ाने
याला रेड सॉ स या सहीचे बेसबॉल दले. या या लहानखु या चणीकडे ल  न देता आम या घरा या माग या अंगणात
काही मुले येऊन या याशी ि टकबॉल खेळत असत आिण यांनी खेळताना याला कधीच िवशेष सवलती द या नाहीत.
या याशी ती मुले खरेखुरे खेळत असत. ही सगळी माणसे परमे राची भाषा बोलत होती. ती याची आ हाला असे
सांग याची प त होती क  आ ही एकटे नाही आहोत, आ हाला टाकून दलेले नाहीये.

याच कारे, माझा असा ठाम िव ास आह ेक  अरोनने परमे राचे काहीतरी काम करावे. याने आप या अडचण ना
थेट सामोरे जावे. मा या मते, हचे परमे राचे काम आह.े याने आप या आजारपणात जे धैय दाखवले, याला इत या मयादा
पडत असूनही तो इत या असोशीने वतःचे आयु य जगला क  या या िम ांवर आिण वगातील मुलांवर न च अनुकूल
प रणाम झाला असेल, याची मला खा ी आह.े आमचे जे इतर प रिचत होते ते सु ा यां यावर जे हा कठीण संग आले,
ते हा आमचे उदाहरण यां या डो यासमोर अस यामुळे न च े रत झाले असतील. आपण कोण याही संगातून पार पडू



शकतो, असा एक िव ास अरोन या आजारपणामुळे सवाना दला. सांगायचा मु ा असा क , संकटाला-दःुखाला समोरे
जा याचे धैय या अंगी िनमाण होणे ही परमे राचीच कृपा आह.े परमे र या ला तशी बु ी देतो. अथात तशी
काही उदाहरणे आहते.

काही माणसे िवचारतात क  परेम राचा काय उपयोग आह?े जर चांग या वाईट माणसां या बाबातीत सार याच
घटना घडत असतील तर इथे धम हवा कोणाला? मी तर असे हणेन क , परमे र संकटे टाळू शकत नाही, पण या संकटातून
पार पड यासाठी आव यक असेलेली मानिसक ताकद आिण िचकाटी तोच आप याला देतो. नाहीतर आप यात आधी नसलेले
ह ेगुण अचानक आप या वाग यात कसे काय दसायला लागतील?

४६ वष वया या उ ोगपतीला दयिवकाराचा घटका आला. तो काही परमे राने याला दला नाही. नंतर या या
आयु यातली गती मंदावली आिण या या जीवनशैलीत हळूहळू बदल होत गेला. याचे धु मान थांबले. वसायाचा िवचार
आिण िव तार कर याचे याने कमी कमी करीत नेले. इतकेच नाही तर, तो डॉ टरांनी नेमून दलेली प ये िनमूटपणे पाळू
लागला. एकूणच, या रोगाने या उ ोगपतीला एक शहाणपण दले, एक समजूतदारपणा दला. शरीरावर अती ताण आला
क , िनसग याला कशा कारे ितसाद देतो, ह ेजर पहायचे असेल तर माणसाचे शरीर ह े याचे मोठे उदाहरण होय. एकूणच
मृ यूचे, णभंगूर वाचे जर माणसाने भान ठेवले, तर माणूस एका आंतरबा  िश तीत आप या कुटंुबाचा भाग बनून जगायला
लागतो. मु य हणजे या यातला मी पणा काही माणात नािहसा होतो. याला वतमानातील जग याचे भान येते.

जे हा एखादा माणूस ककरोगाने मृ यूची वाट चालत असतो, ते हा यासाठी कंवा या माणसाला होणा या वेदांसाठी
मी परमे राला कधी जबाबदार धरणार नाही. एक मा  खरे क , या माणसांना रोजचा दवस जसा येईल, तसा आनंदाने
वीकार याची आिण याब ल कृत  राह याची ताकद परमे रच देत असतो.

काही माणसे नेहमी या आयु यात िवशेष धैयाने वागताना दसतात. या यावर जरी संकटे आली, तरी ते यांना
िनभयपणे त ड देतात. एरवी वाथ पणे वागणा या माणसांचे वतन, आणीबाणी या संगी नकळत िनः वाथ  आिण शौयपूण
होते. यां यात ा गुणांचा उ कष अचानक कुठून आला? या ाचा आपण शोध घेऊ लागतो, ते हा असे ल ात येते क ,
सहन कर या या कंवा हाताळ या या मते या बाहरे प रि थती जे हा जाते, ते हा परमे र या या मागाने काहीतरी
मदत पाठवतो व आपले काय पूण वास नेतो.

शारी रक दःुखा ित र  दसुरीही अनेक कारची दःुखे असतात. एकटेपणाचे दःुख, कुणी ेम करीत नाही हणून
दःुख, ेम िमळावे ही ती  इ छा पण ते पूणपणे िमळत नाही हणून दःुख, मृ यूचे दःुख, प रपूणतेचा ण लाभत नाही हणून
दःुख कंवा तुक ा तुक ांनी खंिडत जीवन जगावे लागते हणून दःुख! खरे या सव दःुखापासून वाच यासाठी आपण नाना
पळवाटा शोधत असतो.

एकूणच, दःुखाचे िविवध कार आहते. यां याकडे तु ही पळवाट न काढता पा  शकता का, हा खरा  आह.े जे हा
दःुख असते, ते हा िवचारां या बारीकशाही छटेिशवाय दःुखाबरोबर रा न ते असताना, यासंबंधी काहीही िन कष न काढता,
आप याला राहता आले पािहजे. तसे जर झाले तर क णेचा आपोआप ज म होईल. क णेिशवाय तु ही सृजनशील असणार
नाही. दःुखातून क णा उ वेल आिण यातून येणारी श  िवचारां या श पे ा सवथा वेगळी असेल.

एका धमगु ने हटले आह ेक , आपण दःुखाला ित ा िमळूवन दली आह.े तसे पाहता येक माणसाला दःुखाचा
प रचय असतो. कुणी यातच राहतात तर कुणी यापासून दरू पळ याचे नाना य  करीत राहतात. पण यामुळे दःुखाला
अिधकच बळ िमळते. ते दयाला अिधकािधक क ी बनवीत राहते. व तुतः दःुख ही केवळ आ मानुकंपाच असते. दःुखाचे मूळ
ह ेगतकालातील मृत म ये असते. गत मृती हा वतःला ा  झालेला सं ह असतो. येक िवचाराचे मूळ ह ेगतकालाम येच
असते. एकूणच, गतकालाची मृती हणजे दःुख. गतकालाची मृती आपण मनातून धुऊन काढली नाही, तर दःुख ह ेसदैव
चालूच राहील. ही मृती धुऊन काढणे िवचाराला श य होत नाही. कारण िवचार ह ेअखेरीस गताचेच अप य असते. येक
िवचाराची हालचाल दःुख वाढवत नेतो. िवचार हणजेच मृती. या संपूण येचे जे हा आपण आवडिनवडशू यतेने तसेच
आ मिच क सकतेने प  अवधान राखले, तर ते अवधान मनाला मु  करते. जे जे ात आह े याचा अंत य ावाचून व केवळ
प  दशनामुळे घडून आला पािहजे.

चांग या माणसां या बाबतीत वाईट घटना घडणे, ह ेआपण टाळू शकत नाही. कधी ना कधी आप यापैक  येक जण
ईयोब या गो ीतील कोणतीतरी भूिमका पार पडतो. ती भूिमका दघुटनेत बळी पडले या माणसाची असेल, कुटंुबात या
एखा ा सद याची असेल कवा सां वन कर यासाठी आले या एखा ा िम ाची असेल! आप यापुढील  नािहसा होतच
नाही : समाधानकारक उ र आपण सतत शोधत राहतो.

आम या िपढीतील एक ितभावान कवी आ चबा ड MaCLeish याने आधुिनक काळातील प रि थती या संदभात
इयोब या गो ीचेच एक नवे प सादर केले आह.े या या J.B. ा का प ना टके या पिह या अ या भागात तो एक
सुप रिचत कहाणी सांगतो. एक सुखी व ेममय कुटंुब लाभलेला एक यश वी ावसाियक आह.े नंतर एकापाठोपाठ एक
याची मुले मृ यूमुखी पडतात. याचा वसाय बुडतो. शेवटी, याचे संपूण शहर आिण बरेचसे जग आि वक यु ामुळे
बेिचराख होते.



बायबलमधील या गो ी माणेच J.B. चे सां वन कर यासाठी तीन िम  येतात. ते J.B. चे सां वन करतात. पण
सां वनापे ा झाले या घटनेचा ती आप या दृ ीतून यांना हवे असलेले अथ काढतात.

MacLeish ा ना टकेत सां वन करणारा पिहला िम  मा सवादी आह.े तो J.B. ला हणतो, ‘ याला जे दःुख आिण
नुकसान सोसावे लागले, यात याची काहीच चूक नाहीये. या या ददुवाने तो चुक या वेळी, चुक या आ थक वगात
सहभागी झाला होता. भांडवलशाही या उतर या काळात तो एक भांडवलदार होता. याच काळात तो जर दसु या एखा ा
देशाचा नाग रक असता, तर याला अशी िश ा िमळाली नसती! याला जे भोगावे लागत होते, ते या या कोण याही
पापामुळे न ह ेतर तो अ याव यक असेल या एका ऐितहािसक घटने या वरवं ाखाली िचरडला गेला हणून!’

िम ा या ा िवचारामुळे कंवा बोल यामुळे J.B. चे सां वन होणे अश यच होते. कारण या याकडे एका िविश
आ थक वगाचा सद य अशा दृ ीने पािह यामुळे या या वैयि क दःुखाला ते िनि तपणे लागू पडत नाही.

J.B. चा दसुरा िम  हा मनोिवकारत  आह.े तो हणतो, ‘अरे जे काही घडले, यात तुझा काहीच दोष नाहीये.
कारण दोष अि त वातच नसतात. मानवी वभावाचा िवचार केला, तर आप याला कळते क  आपण कधीच िनवड करीत
नाही. आप याला असे वाटते क  आपण िनवड करतो आहोत. व तुि थती अशी असते क  आपण फ  आप या अंतः ेरणेला
ितसाद देत असतो. आपण कृती करीत नाही, तर आप यावरच कृती केली जाते. यामुळे आप यावर कसलीच जबाबदारी
नसते आिण आपण कधीच दोषी नसतो.’

J.B. चे हणणे असे होते क , ा प ीकरणामुळे तो आंधळेपणाने, काहीही िवचार न करता केले या कृतीचा बळी
ठरतो. यामुळे याचा मानवी चेहरा हरवून जातो. ापे ा परमे र मा यासाठी जे काही दःुख पाठवेल, ते मी सहन करीन. हे
समजून मी ते कृ य केले तर ती िनवड माझी होईल. चुक या प तीने वा काराने मला माझे िनद ष व िस  करायचे नाहीये.

ितसरा आिण शेवटचा िम  हा एक चचमधील फादर असतो. जे हा J.B. ने याला िवचारले क , ‘ या या कोण या
अपकृ यासाठी इत या कठोरपणे याला दंिडत केले गेले.’

ते हा या फादरने याला समजावले, ‘तुझे पाप साधेसुधे नाहीये. तू माणूस हणून ज माला आलेला असूनही तू
िवचारतोस क  तुझा अपराध काय? माणसा या मनातच दु पणा असतो. ल ात घे, माणसा या इ छाच दु  असतात. काही
िविश  पाप कंवा अपराध केला हणून न ह,े तर J.B. हा एक मानव ाणी आह ेआिण मानव जा याच अपूण आिण पापचरणी
असतो.’

यावर J.B. या फादरला हणाला, ‘फादर तुमचे हणणे सवािधक ू रपणाचे आह.े कारण तु ही ा िव ा या
िनमा यावर, चुक या कारे मानवजात िनमाण के याचा ठपका ठेवत आहात! परमे र यांना िश ा करतो, ते गु ह े ा
मानवजातीनेच केले आहते, असे तुमचे हणणे आह.े चुक या कारे मानव िनमाण के याचा दोषारोप या परमे रावर तु ही
करीत आहात. या परमे राने, अपूण असले या J.B. या मानवाला िश ा केली, या याकडे J.B. मदत मागू शकत नाही.’

आपले सां वन करायला आले या ित ही िम ांचे सां वनपर बोलणे अमा य के यावर J.B. ने परमे राला याब ल
िवचारले आिण नंतर बायबलम ये वणन के या माणे परमे रा या भ तेने, महानतेने J.B. भारावून गेला आिण मग याने
या च वादळातून ऐकू आले या ओळी याने तशाच िलिह या.

इथपयत MacLeish ने इयोबची गो  आधुिनक प रि थती या अवगुंठनातून सादर केली असली, तरी ितचा शेवट
मा  अगदी वेग या कारे केला आह.े बायबल मध या ा गो ी या शेवटी इतके सगळे सहन के याब ल परमे र इयोबला
चांगले आरो य, भरपूर सं प ी आिण नवीन मुले देतो. पण ा ना टकेत मा  शेवट या वेशात कुठेही दैवी देगणी
िमळा याचे दाखवले नाही. याऐवजी, J.B. वतः या बायकोकडे परत जातो. परमे रा या दयाळूपणामुळे नाही, तर या
नवराबायक या ेमामुळे यांना पु हा एकदा मुलांचा लाभ होतो.

J.B. परमे राला मा क न आपले आयु य पु हा न ाने जग याचा िन य करतो. याची बायको याला हणते,
तुला याय हवा होता ना? पण तसे काहीही नसते. ते हा तेथे असलेले सैतान आिण परमे र ग धळून जातात. या माणसाला
आप या आयु यात इतके काही सोसावे लागले, भोगावे लागले, यां या मनात पु हा न ाने आयु य जग याची इ छा कशी
काय िनमाण होऊ शकते?

नायक कोण आह?े
तो क  परमे र?
परमे राला मा करायची का?
ईयोब िन पाप आह?े
MacLeish चा ईयोब, मानवी दःुखा या ाचे उ र धमशा  कंवा मानसशा  सहा याने देत नाही. चांगले आिण

यायी िव  िनमाण केले नसले तरी तो परमे राला मा करतो. मु य हणजे जे आह े या समवेत राहतो. ा जगात याय,
भलेपणा या गो ी न शोधता याऐवजी तो ेम शोधतो. अखेर मह व असते ते ेमालाच!

ना टके या शेवटी ईयोब या त डी काही ओळी दले या आहते.



चचमध या मेणब या िवझून गे या
आकाशातले तारेही मावळले,
तु या काळजात या िवझू पाहणा या िनखा यांवर फंुकर घाल!
आता आपण येणा या काळाकडे पा  या….

ह ेजग ही एक िनमम, नेहमीच अ याय कर यास उतावीळ असणारी जागा आह.े इथे जे काही सुंदर आह,े मौ यवान
आह,े ते न  केले गेले, तरीदेखील ह ेजग सोडून जाऊ नका! आप या ांची उ रे चचम ये कंवा आसपास या िनसगात न
शोधता, आप या अंतरात वसणा या ेममय योती या उबेत शोधा!

तु या काळजात या िवझू पाहणा या िनखा यांवर फंुकर घाल आिण मग जो काही ीणसा काश आिण ऊब िमळेल,
या या आधाराने टकून राह याचा आपण य  क  या!

Nahum N. Glatzer यांनी संपा दत केले या Dimensions of Job या पु तकात MacLeish यांनी एक िनबंध िल न
यांनी इयोबवर िलिहले या ना टकेत यांना काय हणायचे आह,े ते प  केले आह.े ते हणतात :

‘माणूस परमे रावर येक गो ीसाठी अवलंबून असतो तर परमे र माणसावर एका गो ीसाठी अवलंबून असतो
आिण ते हणजे याचे ेम! माणसाने परमे राने ेम केले नाही, तर परमे र उरणार नाही. तो फ  िव ाचा िनमाता
असेल. ेमावर कोणीही – यात परमे र आला – स ा गाजवू शकत नाही. ेमात वांत य असते आिण मु ताही! िजथे ेम
असते ितथे मी नसतोच! कंब ना ेम करणे हणजे मीपणा ला म न जाणेच असते. ेमाचे मोल करता येत नाही. ेम हे
िवचारांनी करता येते नाही. ेमात अिधकारशाही नसते, संघष नसतो. ेम हणजे काय, ह ेकळ यासाठी ेची गरज आह.े’

आपण परमे रावर ेम करतो ते कशासाठी? याची अनेक उ र सांिगतली जातात. परमे र सव -प रपूण आह,े
हणून आपण या यावर ेम करीत नाही. याची आप याला भीती वाटते, हणून आपण यावर ेम करीत नाही. तो
आप याला संकटातून वाचवतो, हणून आपण यावर ेम करीत नाही. अवतीभोवतीचे िव  आिण अतुलनीय िव ा मक
स दय, आशा आिण धैय या गा ी याने िनमाण के या आहते, हणून आपण परमे रावर ेम करतो.

एका त ववे यानी हटले आह ेक , ‘ ेम ही मनाची अशी एक अव था आह ेक  यात मी ला थान नसते. ेम असणे
हणजे मै ीपूण असणे. जे हा तुम यात ेम असते, ते हा तुम यात श ु व नसते. दयाची आिण हाताची उदारता हा तर
मै ीचा ारंभ आह.े आिण जेथे मै ी असते, ितथे हतेूिवरिहत क णा ही असतेच. ेम हणजे सद ्गुणांचा सारभूत आशय!
ीतीिवना केले या कृतीने सम या वाढतात. या इत या वाढतात क , यांना अंत राहत नाही. मा  ेमाने काहीही करा. यात
धोका नसतो. संघष नसतो. सारांश, ख या ेमात िनहतुक, िनः वाथ  कळकळ तसेच खरा शु  उ साह असतो.

खरे ेम हणजे एखा ा रोप ाची, एखा ा झाडाची, आपण जपणूक करतो तसे असते. एकूणच, ेम ह ेिन यनूतन,
ताजे व िजवंत असते. आता तु ही कशाचा पाठलाग करीत नाही. काहीही इि छत नाही, अपे ा करीत नाही. धावपळ करीत
नाही. म यवत  असे क च आता उरले नाही आिण तेथेच तर ीती असते. ितसरे महायु  तु ही कदािचत टाळू शकणार नाही.
पण तु ही हसंेपासून, वैर- षे, म सर…एकूणच व ता उ प  करणा या गो पासून तुमचे मन आिण अंतःकरण मु  ठेवू
शकता. ेमाला बह  न देणा या कारणांपासून तुमचे मन-अंतःकरण मु  ठेवा. कदािचत या िवल ण अंधारमय जगात, शु
मन आिण अंतःकरण असणारे काही लोक असतील. यां यातून ख या सं कृतीचे आिण जीवनाचे बीज िनमाण होईल.

चांगुलपणात या जग याला अपार मह व आह.े िजथे चांगुलपणा असतो, ितथे स दय असतेच. चांगुलपणात एक
कारची पिव ता असते. सद ्गुणांचा-चांगुलपणाचा सारभूत आशय हा ई राशी, सव े  मू यांशी संबंिधतच असतो. आपण
चांगुलपणाचा अथ नीट समजून यायला हवा! िजथे चांगुलपणा असतो, ितथे तु ही काहीही करा, ते चांगलेच असणार! तुमचे
एकमेकांशी असणारे सबंध, तुम या कृती, तुमचे बोलणे-चालणे, तुमचे िवचार करणे, यात िवल ण चांगुलपणा भ न
रािहलेला तु हाला आढळेल.

एकूणच चांगुलपणातील असामा य गुणव ा, आप याला तरल सावधान रा न ा  करता आली पािहजे.
चांगुलपणात कुठ याही आिण कस याही कारची अिधकारशाही- कूमशाही अि त वात नसते. इतकेच न ह े तर
अिधकारवाणीशी चांगुलपणाचा थबभरदेखील संबंध नसतो. चांगुलपणा आिण संघष ह ेदो ही घटक एक  कधी नांदचू शकत
नाही. कारण िजथे संघष असतो, ितथे चांगुलपणा नसतोच. जो माणूस खरोखरीच चांगला असतो, तो आप या जीवनातील
येक गो ीसाठी, कृती-उ साठी वतःलाच जबाबदार धरतो. एकूणच, मौिलक जबाबदारीची जाणीव, मोठा िज हाळा-

कळकळ, तरल सावधानता, ासंग व दीघ गता, वधमाचे पालन तसेच ेम, अशा एक ना अनेक गो चा समावेश
चांगुलपणातच होतो.

सरतेशेवटी, चांग या लोकां या बाबतीत वाईट गो ी का घडतात, ा ाचा अथ अमुक एक गो  का झाली असा न
होता, जे घडले आह,े याला माझा ितसाद कसा असेल कंवा आता यापुढे मी काय करायचे ठरवले आह ेअसा होतो.

एक असे जग, या यामुळे तुमचा पूण अपे ाभंग झाला आह.े जेथे खूप अ याय, दु पणा, रोगराई, गु हगेारी, भूकंप
आिण अपघात आहते, या जगाला, केवळ अथांग ेमा या-क णे या बळावर, जसे आह ेतसे तु ही वीका  शकाल का?



हणूनच जे आह ेते नाकारता कंवा याला कुठलाही दोष न देता, आप याला जे आह े या समवेत राहता येते का, हा खरा 
आह.े मानवाची गुणव ा यातच आह.े जे आह े ितथे िव ाचे स दय आह,े चांगुलपणा आह.े अवतीभोवती या जगाला
आप याला मा करायची आह.े

दसुरे असे क , परमे र अपूण आह.े याने या या जगात ददुव, आजारपण, दु पणा यांना थारा दला आिण यातील
सव गो ी कधीनाकधी तुम याही वा ाला येतात. या परमे राने तु हाला अडचणीत आणले. याने तु हाला िनराश केले
असले, तरी यावर िन वाथ पणे ेम कर याची तुमची तयारी आह ेका? जर ह ेसगळे कर याची तुमची तयारी असेल, तर
तु ही ह ेसमजून याल क , मा कर याची आिण ेम कर याची दोन श े परमे राने माणसाला दली आहते. या या
सहा याने ा अपूण जगात, आपण पूण मतेने, मो ा धीराने य  जीवनाला संपूण ितसाद देऊ शकतो.

अरोन आिण याचे आयु य यांनी मला जे काही िशकवले.
याचा मी िवचार करीत असतो.

यातून मला कळते क  मा या आयु याची गोळाबेरीज कती झाली.
कालचा दवस बराच सुस  होता, असे जाणवते.
आिण मग मला ‘उ ा’ची भीती वाटत नाही.



ऋण नदश

एखादी क पना पु तकात पांत रत करणे, ही एक लांबलचक आिण गुंतागुंतीची या असते. ा मा या कामात
मला ब याच जणांची मोलाची मदत झाली. Schocken Books या Arthur H. Samuelson ा संपादकांनी मला खूपच
ो सािहत केल.े यां या सकारा मक उ साहामुळे मी ा पु तकाचे लेखन आिण पुनलखन क  शकलो. लेखनातील
बदलांबाबत यां या सूचनांची मला मोठी मदत झाली. ेट नेक, यूयॉक आिण Natick मॅसे युसेट् स येथील धमसभांम ये मी
काम केले आह.े तेथील सभासदांनी माझी वचने ऐकली. यांनी यां या अडचणी मला मोकळेपणाने सांिगत या. अरोन या
आयु याब ल आिण मृ यूसंबंधी ते सभासद मा याशी मो ा ेमाने बोलले. ा पु तका या घडणीम ये या सभासदांचा
िनि तच हातभार लागलेला आह.े ा पु तकात दले या िविवध केसेसचा अ यास, धमगु  हणून काम करताना मला
आले या अनुभवाव न केला आह.े यात वेगवेग या ची सरिमसळही झालेली आह.े कोणाही एका ठरािवक ब ल
ा केसेस द या नाहीत. मा या जवळ या िम ांपैक  ब याच जणांनी ा पु तकाचे ह तिलिखत वेगवेग या ट यात वाचले

आह.े यां या सूचनांब ल मी कृत  आह.े इतर कोणाहीपे ा माझी प ी Suzette आिण आमची मुलगी ए रअल या दोघ नी
अरोन या आयु यातील काही बारीकसारीक तपशील पुरवले. खरे तर, मा या आठवणी ा यां याच आठवणी आहते. माझे
सां वन ह े यांचेही सां वन हावे, अशी माझी मनापासून ाथना आह.े

हरेॉ ड एस. कुशनर
Natick, मॅसे युसेट् स
१९८१



लेखकाचा प रचय

हरेॉ ड एस. कुशनर ह ेNatick मॅसे युसेट् स येथील िसनेगोगचे स माननीय र बाय आहते. आयु यातील सवात कठीण
अशा घटना- संगांना, आ हानांना सामोरे कसे जावे, यािवषयी यांनी बरीच पु तके िलिहली. ती बे टसेलर असून जगभर
िस  आहते. ह ेजग जग यासाठी एक चांगले ठकाण हावे, यासाठी य  करणा या ५० जणांची यादी ि तोफरनी जाहीर
केली होती. या यादीत हरेॉ ड कुशनर यांचा समोवश कर यात आला आह.े १९९९ म ये Religion in American Life’s
Clergyman हा ब मान यांना दला गेला. र बाय हरेॉ ड एस. कुशनर ह ेNatick, मॅसे युसेट् स येथे राहतात.
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