
"रुऩेयी किनाय" - ऩुस्ति ऩयीषण 

 

"रुऩेयी किनाय" शे वौ. िल्ऩना जालडिेयाांनी लरहशरेरे ऩहशरे ऩुस्ति. फालन्नाव्मा लऴीदेखीर 
स्लत्चीच लरव्शय नलऱ्मारा donate ियामची जफयदस्त इच्छा, किां फशुना अट्टाशाव ियणाऱ्मा, िुटुांफ 
लत्वर, प्रेभऱ आणण भनस्ली स्त्रीची शी एि वत्मिथा आशे.  िल्ऩनाताईन्च े नलमाालयच ेजीलाऩाड 
प्रेभ आणण प्रवांगी प्राणालयशी उदाय शोण्माची तमायी मा ऩुस्िािातून उत्िटऩणे जाणलते.  लाचिाांना 
णखऱलून ठेलणायी, आलजूान लाचाली अळी, आणण प्रवांगी भन शऱुलाय फनलून लाचिारा अश्र ू
ढाऱामरा रालणायी, अळी शी एि लेधि िशाणी आशे. 
 

लरव्शय ननष्िाभ झाल्माचे ननयाळादामी ननदान, त्मानांतय फघाव्मा रागणाऱ्मा नलमााच्मा मातना, 
शतफरता, आणण फये शोण्माचा एिभेल भागा म्शणजे लरव्शय transplant  वायखां २२ ते २४ ताव 
चारणायां ऑऩयेळन. ऐन उभेदीच्मा लमात, लैबलाच्मा लळखयालय अवताना, ननमतीनी िेरेरे आघात, 

त्माभुऱे ननभााण झारेरी अगनतिता, नैयाश्माच्मा गतेत वला िुटुांफ िवे शेरालून ननघते माच े

रृदमस्ऩळी लणान मा ऩुस्तिात आशे. ऩयांतु जगण्माची उभेद, अनालय इच्चाळक्ती, प्रचांड आत्भवलश्वाव, 

देलालयची अढऱ श्रद्धा, आणण त्माचफयोफय वगेवोमये, नातरग, लभत्र ऩरयलायाचा भदतीचा शात - 
माभुऱे भतृ्मुच्मा दाढेतून िळी वुटिा झारी - अळी शी आधनुनि वत्मलान वावलत्रीची िशाणी. 
 

"भागच्माव ठेच ऩुढचा ळशाणा" ह्या म्शणी प्रभाणे जालडिेय िुटुांफ ज्मा अग्ननहदव्मातून गेरे, त्माांच े
अनुबल, अडचणी, त्मातून फाशेय ऩडामच ेभागा, शे वला रोिाांऩमतं ऩोचलण्माची भनाऩावूनची इच्छा, 
धडऩड, शाच मा ऩुस्तिाभागचा प्रऩांच. आणण आश्चमा म्शणजे मा घटनेरा दोन लऴे शोऊन गेल्मालय, 

िाशीशी नोंदी िेरेल्मा नवताना, आणण ऩूलीचा लरहशण्माचा वलळऴे अनुबल नवताना, अगदी थोडीळी 
वुद्धा खाडाखोड न शोता रेणखिेने स्लशस्ते शे ऩुस्ति लरशून िाढरे - म्शणजे वाषात वयस्लतीनेच  
शे लरशलून घेतरे अवां म्शटरां तय त्मात िाशी लालग शोणाय नाशी. 
 

भरा तय लाटतां िी पक्त लरव्शय transplant चा योगी नाशी तय िुठल्माशी अवाध्म योगाने वऩडीत 
व्मक्ती किां ला जलऱच्मा िुटुांफीमाांनी अलश्म लाचालां अवां शे ऩुस्ति आशे. चतैन्मभमी लतृ्ती, ईश्वयालयची 
अढऱ श्रद्धा, तवांच षेत्रातीर शुळाय ल ननष्णात डॉक्टय, जलऱची िौटुांबफि भांडऱी, लभत्रऩरयलाय, 

हशतचचांति, माांचा बक्िभ ऩाहठांफा, आणण वलाात भशत्लाचां म्शणजे झुांजण्माची ग्जद्द ल जफयदस्त 
इच्छाळक्ती शी ऩाठीळी अवल्मालय कितीशी भोठी राट आरी तयी आऩण तरून जाउ शा आळालाद 
िोणाराशी उऩमोगीच ठयेर. तेव्शा शे ऩुस्ति वलांनी वांग्रशी ठेलालां अवां आशे. लळलाम िल्ऩना 
ताईन्नी ह्या ऩुस्तिाच्मा वलक्रीतून लभऱणायां उत्ऩन्न "लांचचत वलिाव" ह्या वाभाग्जि वांस्थेवाठी 
देणगी देण्माचां जाशीय िेरां आशे - म्शणजे एिाच दगडात दोन ऩषी! 
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