
कार रयतवय ददनदमार  अनोखे दकूानाच ेऊद्घाटन झारे.  वलव भान्मलयाांनी ह्मा अपरातून 
वलचायाच ेकौतूक केर.  कौतूकास्ऩदच तय आशे शे! . अये आजकार पूकट प्रेभ वुद्धा मभऱत 
नाशी   नाशीतय अनाथाश्रभ आणण लदृ्धाश्रभ ह्माांच अस्स्तत्लच नवतां.  तय वाांगण्माचा भुद्दा शा की 
पुकट काशीच मभऱत नाशी....  
ऩण आऩल्मा अलतीबलती अगदी शाकेच्मा  अांतयालय अनोखे दकूान आशे.. आणण ततथे वगळ्मा 
गोष्टी  पुकट मभऱतात. रोकाांचा वलश्लाव फवणायच नाशी,  कायण जग  वलश्लाव ठेलण्मावायखां 
नाशी  अळीच आऩरी वभजूत अााशे ऩण काशीअांळी वभाजात भाणूवकी स्जलांत अवण्माची काशी 
ऊदाशयण वाऩडतात.  प्रत्मेकानी जय वलचाय केरा की जग शे अवांच आशे,   तय मा जगाचा ह्मा 
वभाजाचा एक बाग आऩण वुद्धा आशोतच की.  भग दवूयीकड े फोट दाखलताांना आधी भी भाझ्मा 
वभाजाकरयता काम करू ळकतो?  शा प्रश्न एकदा स्लत्व वलचाया,   शा  प्रश्न ऩडरा कक अळी 
अपरातून दकूानां ऊघडतात.  भी वभाजाप्रती काम करू ळकतो ह्मा एका वलचायानी ऩछाडरेल्मा 
एका अलरीमा नेत्माचां भरा कामभ कौतूक लाटत आरम.  त्माांच नाल आशे श्री.  वांददऩजी 
ददलाकययाल जोळी,  वत्ताऩष नेता तवेच रघू ल भध्मभ वलकाव भशाभांडऱाच ेअध्मष. फयां ह्माांचा 
दयलऴी अवाभान्म अवा प्रोजेक्ट अवतो.  त्मात ददनदमार थारी, ददरदमार रूग्णलादशका, 
ददनदमार कपयता दलाखाना, रूग्णाांना कऩड ेलाटऩ,  आणण आता  शा प्रोजेक्ट.  
ह्मा ददनदमार अनोख्मा दकुानाची वांकल्ऩना खयचां अपरातून अळीच म्शणाली.  कुणीशी मालां 
आणण पूकट घेलून जालां.  कवां ळक्मम शे? काशीतयीच काम? अवां कुठ शोत का?  एक ना अनेक 
प्रश्नाांच भोशोऱ ऊठरम वगऱीकड.े खयांतय खऩू वो ऩ  ऊत्तय आशे ह्माचां. 
 फघा शां  
जमाांच्माजलऱ जे अततरयक्त..  ते कयानां रयक्त. 
आणण जमाांच्माकड ेनाशी त्माांनी घेलून जा बफनधास्त.!  
ककतातयी गयज नवरेल्मा गोष्टीांचा वांचम कयणे आणण वाठलून ठेलणे ह्माां छांदारा फाजूरा वारून 
ती गोष्ट आऩण त्मा अनेख्मा दकुाभाभधे नेलून द्मामची.  आणण घेलून जाणाऱ्माच्मा चशेऱ्मालयच्मा 
अनोख्मा आनांदाचां धनी व्शामचां.  वभाधानाचा अनुबल घ्मामचा. ह्मा ऩेषा आमुष्मात जगालमाव 
रागतां तयी काम शो!  
फयां शे केलऱ गरयफाांकयीता आशे अवां लगैये काशी नाशी.. ततथे तुभच्मा भाझ्मा वायखे वगऱेच 
जा.  भाझ्माऩूयतां फोरामचां झारां  तय भी ऩूस्तकाांना प्राधान्म देईर.  ततथे तुम्शी जालून फघा. वगऱां 
मभऱेर.  तुभच्मा कड ेजे  तनयथवक अवेर ते ततथे कुणारा तनकडीचां अवेर.  
ऩण तयीवुद्धा भाझां त्मा अनोख्मा दकुानातून वाभान घेलून जाणाऱ्माांना एक वलनांती आशे,  जेलढां 
शलां तेलढचां न्मा. गयजेचां अवेर  तेच न्मा.  रूट नको.   
भी तय म्शणेर जमाांच्माकड ेदोनचाय घय अवतीर नां देलून टाका फेघयाांना.  कुणावाठी भागे 
वोडामचां शो.. जे म्शातायऩणाभधे लदृ्धाश्रभात नेलून ठेलतात त्माांच्माकरयता?  



कऱू द्मा वभाजारा दाततृ्ल काम ते.  त्मा अनोख्मा दकुानात याशामरा एखाद्मारा घयां मभऱालां 
अळी एखादी घटना घडाली नी ऩांडीत ददनदमारजीांच्मा नालाने वुरू केरेल्मा त्मा अनोख्मा 
दकुानाची चचाव जगबय व्शाली दशच भनीभानवी ईच्छा. 
ळलेटी वांदीऩजीवायख्मा वह्रदमी व्मक्ती फद्दर भी एलढांच म्शणेर..  
" लो जो वफके वाभने स्जक्र नशी कयता शै....!  
अांदय शी अांदय कपक्र फशोत कयता शै.!  
कपक्र के आगे लो अनोखे  

अांदाज ऩेळ कयता शै...  
खदु वे ळुरू कय औयों का...  
ऩथददऩ फनकय  

चचयाांग जराते चरते यशता शै....  
चरते यशता शै...  
काांयला फढता यशता शै.....  
 


