
आपपरभाव 

 
केशसंभार िवपुल काळा, िशरोधायर  रर  ाििला, 
छा�टता पड ेतो धरणरला, झणर तयााय योतससे 

 
केस  ोवर आपलया शररराशर ििगिडत असतात तोवर ते आपले असतात. पण ायााणर ते शररराीि वेगळे 
योतात तया ाणर तयाचंा कचरा योतो. िऊ  ियिे उदरात  ोपासललें बाळ  ा� िाळ तोडलयावरयर आपलंच 
रयात.ं तररयर अशा एखा�ा लाडाचया बाळरिे  र पर ातरचया  ुलाशर लल केलं तर कायर   ात�त तर 
ततकाळ ‘आईबापांिा  रते’!  तोवर आपलया ि वाभावाचा असलेला तो  रव एकाएकक  तका परका योतो कक 
घराणयाचया   तरसासर तया पोटचया गोायाचा गळा घोटतािायर तयांचया डोळां पाणर दाटत िायर! िि �व 
सवयंपाकघरात साससचा  रव  तका गंुतलेला असतो कक तयात य   ागणारर ि तर ागतर ससि ितला उपरर, 
परकक वाटते. 
आपपरभाव सापेा असतो.    भर सुखदखुखांचा वाटेकरर झालेलया सययया शे ार्याचा परध र रा ककय 
िचथावणर ुळे सलायला लागतो;  िात ितरसकार िि ारण योतो. सरयररचया कंुपणापाशर रो  भेटसि गनपा 
 ारणारे सैििक युधद सुु  योताच एक ेकांच ेश�स योतात.  

कधर िे कं उलटंयर घडतािा �दसतं. डोायात बसवलेलं कक ि�   भग, �दयात बसवललेर झडप, रोपण केलेला 
 स� पड या आधर परकया असलेलया गोगर एकदा का आपलया शररराचा भाग झालया कक तयांचयािवययर षे  
वाटायला लागतं. साधर दोऱयात  वलेलर काळर पोत दखेरल ि वलगािे गायात बाधंलर कक ितचर साथ 
   ो   र यवरयवरशर योते. अिाथालयातलं  सल एकदा द�क घेतलं कक तो पोटचा गोळा िसला तरर 
काळ ाचा तुकडा योतो. कायर लोक एखादर संसथा  कवा एखाद ंखेड ंद�क घेतात आिण तयांचया उतकयारसासर 
आयुषयभर ि वापाड का  करतात.    ािे आय�रश असलेलया भिगिर ििवे�दतािंर तर सारा भारत दशेच 
आपला  ािसि द�क घेतला. 

यातलर कुसलर वक�र सवाभािवक स  ायचरी  
 

“रो रो के   य� रायह म खोिा पडा  क अपिे को; 
यसँ यसँ के   य� रायह म अपिाया था बेगाि ेको स” 

 
परकयाला आपलंसं करणयात आिंद असतोत आपलया  ाणसाला परकं करतािा आपणच पोरके योतो.  ाणसस 
एखा�ा बेटासारखा अिल�पणे  गस शकत िायर. �कतयके कोटर  ाणसांचया एक ुटरिे आपला  ािाखंड 
बिलेला असतो. तयातला एक  रर  ाणसस दरुावला तरर सार्या  ािाखंडाचं िुकसाि योतंत तयातलया 
षतयेकाचं  रपण,  राशािे का योईिा, उणावत.ं एक ेकािंा आपलंसं करणयात, धुि रयाणयातच खरा आिंद 
आय.े  



गेलया शतकापाससि संगणककय आंतर ाल सार्या  गाला खुलं झालं आय.े ई-प�ं, फेसबुक, ई-वक�प�ं वगैरमिर 
 ग  वळ येतं आय.े आंतररा�रय आपुलककचे बंध अिधक दकढ योतायते.  

�दललरितल दखुखांचर तरल सपंदिे, लंडिचया लोकाचंर यलिवतर  िेत 
 ाय एक धरणरला  ेथ  ाितर, एकि वे सवर लोक तेथ िांदतर स 

 
पर ाणसंचया िाा बंधांतसि आपलयाला यचे साधायच ंआयते तयातच  ािव ातरचं भलं आय.े 
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