
 

 

ती खरी परीक्षा... स्वाभिमानाची 
हा वेडा मन लोकाांना अभिमानाने पाहतो. 

आणि स्वाभिमान तर त्याला जिवापेक्षा हह लाडका वाटतो. 
कसेही पि स्वतःचा रुबाब ऐटीवरच ठेवतो. 

पि तो स्वाभिमानाचा अभिमानहह आि नकोसा वाटतो. 
 

स्वाभिमानाने िगलो कक आयुष्य तसां सुांदरच वाटत ेपि शेवटी तवे्हाचां, 
िेव्हाां अभिमानाची सावली ततला मोकळां सोडते. 
कारि अभिमानात शुरुवातीला आयुष्य तसां सोपां आणि रम्यच वाटू लागतो 
पि त्याचा शेवट, त्याचा अांत ददेुवाने आपल्याला बघवतही नसतो. 
 

पि मूळात तर आपि आपली मािुसकीहह असी ववसरतो, िेव्हाां आपला 
कतुतु्वाचा डाव माांडला िातो. कारि तवे्हाांच तर आपल्या खरा बुद्धीमतचेा 
सामना हदसून येतो. 
 

लोकाांच्या मदतीची हौस आपल्या कडे धावत येताांना, हे सगळां समोरासमोर 
हदसून हह राहतां. कारि मोठी गम्मत तर अशी कक आपल्याला हदसतांहह 
आहे कक समोरच्या मािसाला आपल्या मदतीची गरि आहे, त्योवर िास्त 
तर, त्याांनी त्याांचा मदतीचा हाथ हह पढु केला आहे तरीही आपि त्याांच्या 
स्वाभिमानाची परीक्षा घेत बसतो. लोकां  तर तन:स्वाथ ुिावाने त्याचां आखां 
हृदय आपल्या कडे उघडून बसतात तरीही आपि त्याांना दलुकु्ष करून, 
आपल्या अभिमानी मोठेपिाला ववियी बनवतो. 
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सुखात तर हह गम्मत रम्यच वाटत ेपि खरी मज्िा तर नांतरचां येते. 
कारि द:ुख कोसळल्याने आपि आपलां सगळ काही हरवतो, देवाने 
हदलेल्या सद्बुद्धीचा वापर नेमका तवे्हाचां ववसरतो आणि मूळात दःुख सहन 
नाही झाल्यावर, देवाशी िाांडायलाहह लागतो. 
 

िरा धीर धरून बतघतलां कक ती खरी परीक्षा असत ेतर......स्वाभिमानाची, 
आपल्या सहनशक्तीची............   

कारि गरि पडली कक ततथे आपला अभिमान तर काय पि स्वाभिमानहह 
सोडावा लागतो. 
हररशचांद्राने फक्त त्या सत्यासाठी स्वतःची बायको आणि पुत्राला हह 
ववकल्या होत्या आणि शेवटी तहेी कमी पडलां तर स्वतःला ववकून तो मोठा 
रािा, एका स्मशानगहृात कामाला लागलेला.  

तनती आणि सत्याची िोडिी माांडायला तर स्वतःच्या मेलेल्या पुत्राच्या 
अजननदाहासाठी तर तो पैसे हह मागू राहहलेला. 
 

तो सोप्पा तर न्हवेच पि असाध्य हह न्हवे कारि खरा आणि आतला 
आनांद तर स्वाभिमान सोडल्यावरचां असे. 
धन्य त्या महान पुरुषाांना ज्याांनी असल्या इततहास रचून आम्हास 
भशकववले, अश्या ह्या हिारो दैवत्वाांना आमच्या कोटी कोटी वांदन 
असो…………….. 

 

 

 

अभिमान तर काय त्याने स्वाभिमान हह असाच सोडलेला. 
एका सत्याची खरी कसोटी वर त्या हररशचन्द्राने स्वतःला ववकलेला. 
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