
सुवणर् ुु�र 
“अग, आजकाल इ�के खरे दािगने कुणी घाल� नाही. महणणन  चरााना �े खचोे  वाो�ा�.” 

 गचरेगावुन वाळके�रला पाो�साठी ये�ाना गी�ा काना� ्चठालया िहहयाा ी लखलख�ी 
कुडी घालणन आली हच�ी. िशवाय इ�र दािगनेही हच�े . �ी गाडी  ालव� ्धयरााी 
एकोी  पर�णार हच�ी. यज्ानीणबा�ना ि� ी काळजी  वाोली. पण आपलया वाोेला 
कुणीही जाणार नाही या ी गी�ाला खााी हच�ी. कचोी्चलाचया िहहयाा ी  चरोााना 
पारख नस�े महणणन �े घालणन ि्रवावा या ि�चया अजब �करशाशाने सगसयााना नाा  
बसला. खचोे  वाोणार अस�ील �र खरे िहरे घालावे  कशाला? 

दािगने घालणया्ाग ा  कवा िवक� घेणया्ाग ा खरा कारण आपला आपलयाला �री ने्का  
ठाऊक असायला हवा. 

जर सुादर �दसणा हा  दािगने घालणया्ाग ा ह�ेण असला �र �े खरे असाय ी गरज  
काय? हलली �हह�ेहह ेे सुादर खचोे दािगने ि्ळ�ा�. तक िनय्चया कुाा आिण खहया 
िहहयााचया कुाा यााचया�ला ारक ा  जाणकाराचया नजरेला कळ�च. ्ग रााीअपरााी 
एकोा �ार�ाना तक िनय् का वाप� नये? कुणा भा्ोाला आयुषयाचया क्ामचया 
्चहा� का पाडावा?  

या खचोा दािगनयाा ा �चोा हा  कक �े िपपानन िपपा �ोक� नाही�. �च  तयाा ा गुणही 
महण�ा येमल. दर वेळी ाॅशन बदलली कक खरे दािगने बदलणा शकय नस�ा. याउलो एकदा 
का खहया ा आआह सचडला �र कुठलयाही स्ाराभाचया वा�ावरणाला, तया �दवशीचया 
पेहरावाला साजेल असा दर वेळी सापणणर नवा साज ि्रव�ा ये�च. ्ाघकवीचया 
�ाखयेनुसार सजणा दर वेळी नवा आिण महणणन  र्णीय हच�ा.  

अनेकजण गुा�वणणक महणणन सचना-िहरे घे�ा�. ा  एक कॅरोुन ्च�ा िहहयाा्धये केलेलया 
गुा�वणुककला   क्� अस�े. �े िहरे गी�ासारखया कचोानीशााना  परवड�ा�. इ�र िहरे, 
सचनया े दािगने यााना बाजारा� यचोय  क्� ि्ळ� नाहीह घडणावळी ीही खचो ये�े �ी 
वेगळी . सचनया ी िबििकोा घेणा, दािगने िवकणा ह ेसवरसा्ानयााचया ्नचवनोी�ही बस� 
नाही. ्ग अशी बँकेचया ललकर्धये, अानारा� पडणन रहाणारी गुा�वणणक काय का्ा ी? 
िशवाय गुा�वणुककसाठी आ�ा इ�र अनेक  ाागल े्ागर उपलबन आह�े.   

बरे जण ्ुु�ारला सचना  याय ा अस�ा महणणन घ�ेा�. ्ुलीचया ललासाठी सचनया ी बेग्ी 
हवी ! महणणन ‘� गी ्िहनया ी ताली नाही �च ’ सचनेखरेदीला सु�वा� हच�े. �े  पैसे 



� गीचया िशशणासाठी वापरले �र �ी कनीही न काळवाडणारे, न हरवणारे उ�िव�े े 
खरेखरेु दािगने घालणन सदवै �ेजिवी �दसेल. ्ग ि�ला ‘खहया सचनया-िहहयाचया कन िा्’ 
दािगनयाा ी गरज  उरणार नाही. सालाकन � कनयेपेशा िव�ािवभणिव� कनया हा साहयााचया  
आयुषयासाठी अिनक ्मलयवान ठेवा हचमल. 

असा िव ार सु� करायला, तयाा्ाणे वागायला दसहया-�दवाळी ी वाो बघायला नकच. 
स�दयर खलुवायला काय  कवा गुा�वणुककसाठी काय, सचनया-िहहयाा ा �� ्ागर सचडणन खरा 
उो्ा�ला उो् पयारय िनवडायला ातयेकाने स�ुवा� केली �र ातयेक शण हा सुवणर्ुु �र 
हचमल. 
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