
उंच माझा झोका 
“ग� यमे, झोका गगनास िभडवंू नये ह� �कतीदा समजवाव� तंूस? पडतयेस,  डतयेस, � �न नपआ� 
त�च!” 

नतयाााा पोोितिडककने यमीआा  ागे भ त होतयाा ितआा मा� झोका नभाळात जाऊन वेगाने 
खाआी नआा कक मोठीच मौज वाोत होतीा  

ाागेतआा झोका असा व�न खाआी नआा कक मजा येतेा पण जीवनाचा नभाळात झेपावआेआा 
झोका खाआी नआा कक मा� जीव कासावीस होतो! ख ं त  जीवनातही सतत चढउता  
चाआआआेे असताता कामातलया चचककमचळे वामन ावांचा दोन मिहहयांचा पगा  कापआा गेआाा 
खाणयािपणयाची ददात नसूनही तया काळात तयां्या च्ाखाआी चास उत त नतहताा तयानंत  
तयांना  ा  मोोा पगा ाची दचस ी नोक ी िमळाआी निण अििकच भ भ ाो झाआीा 
भगवंत ावांना छोोी्ी आॉो ी आागआीा काही �दवसांनी च ा्या डागडचजीसाठी अनपेिकतपणे 
मोठा खचरही क ावा आागआाा तो आॉो ी्या  कमेेन कमी असूनही तयाची हळहळ अििक 
वाोआीा िसनेकंपहयांचा एक िच�पो ाॉकस-ऑ� सव  नपोतोा तयांचाच पचढचा िच�पो 
�कतयेक कोोटचा न ा कमावेआ ही न्ा असतेच पण अपय्ा्या काळात सााया कंपनीव  
�चतेचं सावो असतंा उता ानंत  किी-ना-किी चढ येणा च ह ेठाऊक असतंा निण त ीही तो 
जीवनातआा उता  नकोसा वाोतोा  

ाागेतआा झोका खाआी नआा कक तो �कती वेळ खाआी  ाहीआ याचा अदमास असतो; तो पचहहा 
ठ ािवक काळानंत  व  जाणा च याची खा�ी असतेा नयचषयातलया चढउता ांना त्ा नेमकया 
मयारदा नसताता  हणून जाचते ती तयां्यामागची अिनिअतता! नयचषय ह ेझोपाायापेका 
एसएआवलडर् या  ोआ कोरो सा ख ंअसतंा  ोआ कोरो व ची गाडीसचुदा खाआी नआी त ी व  
जाते निण व  चढआी त ी खाआीही उत तेा ितथआे उता ही ुयानीमनी नसताना सच� होतात 
निण �चंड गती चेताता तयां्या खोआ गतगचा थांग आागत नाही; चस ण �कती काळ चाआेआ 
तेही समजत नाहीा ितथआी चढणही अकिलपत, उभी निण वेगवान असतेा ितनेही पोोात ख�ा 
पडतोा एकाएकक  ा  व चा ��ा िमळाआा कक ितथलया कठीण जााादाायांमचळे गांग�न 
पोोात त्ीच पोकळी िनमारण होतेा  

मानवी नयचषयातलया चडामोडी तयाआा दच खा्या द ीतून सचखा्या ि्ख ाव  नेतात; ितथून 
पचहहा खाआी नणतात; ते चच अअाहत चाआूच असतंा अिरथ ता हा मानवी जीवनाचा 
रथायीभाव नहाे पप िरथतीचा झोका तसा व -खाआी होत  ािहआा नसता त  तसं सथं जीवन 
एकसच ी निण कंोाळवाणं झाआ ंअसतंा पगा  कापआा गेआा, मोठा खचर झाआा कक मगच 



नंत ्या ाढतीची �कवा आॉो ीची आ�त वाढतेा त्ा चचनेिमचमेण चाआू  हाणााया 
ादआा्या त�डीआावणयाने  ोज्या जगणयाआा  ची येतेा अिरथ तेमचळे न्ेआा नेहमीच नवे 
अंकच    च ोत  हाताता 

पचढलया नयचषयातलया त्ा झोकयांची पूवर-झआक आहानपणी �हदोायाव  झचआताना िमळत 
असेआा तो अनचभव चेणयासाठीच कदािचत यमीने नपआा झोका आहानपणापासूनच ह�ाने उंच-
उंच नेआा असआेा     

डॉा उ�वआा दळवी 

-ujjwalahd9@gmailाcom 
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