
प र्संगानु 

“तर कंय? परचुी् ुष �ंचं अगानु आहे मंझं!” 

कंळयंच ेप रंंरे झंायंुरहर � घेायं प्रस रंतंग ्ंू चाकफच ेकगचकष� कंंंग ुर अ्र वरकंुंग 
् रंसरंरे घोक जसंत दा�म�्  गंहरतत 
तय रंगं ‘परचुी् ुष �ंचं अगानु आहे’ यंचं अथ� तय रंगं परचुी् ुष� अगानु �ेणयंची ्रंी 
उपघबं होतीत तयं ्रंीचर चीज करंयची का ुत अ्घेघं मंरं्च चरं अगानुी ीगतोत  

हर� ीघं नोुती प्रस चंघंच अ्तंतत तय रंययंतघे तघेके तपतीघ आीर कंय�कंररनंु जंरंग 
�ेरर; तयंीबघ दुचंर करग आपघर पकत पयं वरुरर ाहरजे जीुग चरोचर अगानुररत हर मोवं 
कघं अ्तेत ्ु�् ंंंरर मंर् रंगं ूफत मोवे प्रस अगानुतं येतंतत ातर प्रस रंतंग तय रंगं 
केु् वेचं घंसतंतत पर चरर �त�र अगानुणयंतंगच होतरत सगृ हरीगे पतयेक पंककग तीतायं 
चाबयं जंरंग तयं अगानुायं तरच कतचं चुयरपंक उततम ्ंंतोत 

अगानु पतय�च यंुे घंसतंत अ्र गंहरत यतचुी  डफकर पेतरकययं तरररंतघर लयंंी सीरती 
अचकंपरंगे अगानुं तकतोत गंम रं कत ुकफघ ्मोर आघेायं माुय रंुरग सागुयंचं प्रस 
अगानुतो; तो प्रस तयंययं  ोळय रं्मोर ज्ंययं त्ं उनं रहंतोत ाहरंगच तयंतघे ींरकंुे 
गेमके हेरग तो सागहेसंरंघं पेचंत पक ं तकतोत  

प्रस तपतीघुंर म रं ंग ् रंसतं येरर हर तयंहंग मोवं कघंत पतयेक प्रसंत अगेक तपतीघ 
अ्तंतत तय रंतघे गेमके का वघे तयंचर अगानुंत रप रंतर करतंत ते हेरग तेु ंेच पकष �ंगे म रं घे 
तरच ुंचकंघं हाीेहंी पागःपतयय येतोत कापगेगे मगंत प्रस उने करग ते तपतीघुंर 
अगानुघे कफ कथं-कंदरीरयं �घृहतं येतंतत  यंघ लहग� उरयं आयाचयंत �रंपं्ंग ुी् 
मैघ रंययं पघरक  ेसेघं गंहरत पर तयंगे ्ंयीेबरयंपं्ंग चरचंपय�तययं पुं्ंच ेनदुचयंतघेहर 
कंापकगक अगानु �ेतघे आीर अकततय ्ार् दुवंगकथं �घृहायंत तयंतायं पंरीा ी, 
अरतबर�यंग, ीघंग ुसरेै कापगं ‘ऋषीर रं पागरंदयंग रं ुंचमथथ�गांंुकत’ यं उफतीगा्ंर पांे 
्तयंतहर आायंत  

यतचुी �त�क अतं कथं चुतः तर अगानुतोच पर तयं अतं �तकुतो कफ तयंयोसे 
दुदयंाय �ंगंहर तयं अगानुतं येतंतत च रंसघं कफत�गकंर आपायं र्ं् तैघरगे शोतय रंगं 
पारंरंतायं कथं अगानुंयघं घंुतोत कथं ुंचतंगं, पारंर ऐकतंगं जे मगंगे तयंतायं 
गेमफयं तप�तघंपय�त पोचगं तो अगानुं तकतंत तय रंगंच तयं घेचगंचं, कफत�गंचं चरं आगरद 
�ेतं येतोत गंककंतायं पंा रंचर कंापकगक जीुग अगानुंग ते पे�क रंपय�त पोचुं तकरंरे घोक 



उततम अ�नगेते होतंतत सागहं केायंुर कतथायं नोुतंघययं मंर् रंययं आीर पो�घ् रंययं 
पकत���त आीर दुचंरपंु�क  पयं आीर तयंुरययं आपायं चुतःययंहर पकत पयं  यंघं 
सागहं करणयंपंुूच अगानुंग ी�तं येतंत तो गकुरघंघ्ंरचं कमंघरचं यतचुी नंमकं ीगतोत 
अगानुंगे जीुग लयंपक ीगतर; यतचुी होतरत येरंरयं पतयेक प्रसंचं अगानु ीगुंग तयंतंग 
�तकत रहंयची �मतं जीुगंययं ररसमरचंुरययं पृहायं पुेतंपं्ंगच अरसी ींरुघर तरच ते 
तीग अरकफ गंकक उतकग चक ुवुतं येतरत  
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