‘उम्भीद’
मा प्रकल्ऩा द्लाये आम्शी हशिंवा ल
अत्माचायरा वाभोये जाऊन वलजमी शोणामाा
स्त्रिमािंचे लिंदन कयतो ल इतयािंना अळा
ऩरयस्त्रथती वलरुद्ध रढण्माचे प्रोत्वाशन दे तो .
रक्षक की भक्षक?
१२ लऴीम भुरीचा वऩतावलरुद्ध विंघऴा
भजरीवने जेव्शा फार कल्माण वमभतीभापेत भेघाची बेट घेतरी, त्मालेऱेव भेघा इतय १२ लऴीम भर
ु ीिंवायखीच
आढऱून आरी. पयक जाणलरा तो ततच्मा नजये त... वालि लडीरािंनी भेघालय केरेरा अत्माचाय रऩष्टऩणे हदवन
ू
मेत शोता. १२ लऴााची भेघा घाफरून थयथयत काऩामरा रागरी शोती.
भेघा एक शुळाय भर
ु गी अवन
ू , दोन लऴाा ऩल
ू ी ततच्मा आई ल वालि लडडरािंवोफत ट्रोम्फेच्मा लरतीत याशत शोती. एक
विंध्माकाऱ, ततची आई घयात नवताना, ततच्मा वालि लडडरािंनी भेघालय फरात्काय केरा. भेघा घाफयरी शोती. ततने
आईरा वािंगण्मा आधीच ततच्मा लडडरािंनी ततरा वलश्लावात घेऊन ल धभकालन
ू गप्ऩ केरे. त्मािंनी लचन हदरे की
आता ते भेघारा अळी लागणक
ू दे णाय नाशीत.
दव
ु माा हदलळी भाि त्मािंनी आई घयाफाशे य जाताच भेघालय ऩन्
ु शा जफयदरती केरी. भेघाने त्मािंचा यडून ओयडून
प्रततकाय केरा. ततच्मा यडण्माचा आलाज ततच्मा ळेजायी यशाणाऱ्मा ७० लऴीम यजनी च्मा कानालय ऩडरा ल ततने
ततच्मा ऩत्र्माच्मा दयलाज्मातन
ू वला ऩाहशरे. यजनीने ताफडतोफ ळेजायच्मा रोकािंना गोऱा केरे ल त्मािंनी भेघाच्मा
घयाफाशे य गोंगाट घातरा. गोंधऱ ऐकूण भेघाच्मा लडडरािंना ततरा वोडले रागरे ल ते दयलाजा उघडून फाशे य आरे.
भेघारा घयाफाशे य काढून ळेजाऱ्मािंनी ळािंत केरे. ततच्मा तोंडून विंऩण
ू ा घटनेची तऩळीर ऐकताच ते वगऱे फालयरे ल
त्मािंनी माचा आढाला घेण्माचा तनणाम घेतरा. यजनीने ताफडतोफ ऩोमरवािंना घडरेल्मा घटनेची भाहशती हदरी ल
भेघाच्मा लडडरािंना रगेच अटक कयण्मात आरी. भेघा अल्ऩलमीन अवन
ू ततच्मा घयातरी ऩरयस्त्रथती ततच्मावाठी

धोकादामक अवल्माभऱ
ु े ततरा फार कल्माण वमभती कडे न्शे ण्मात आरे. ततथून भेघारा तनलाया गश
ृ ात दाखर केरे
ल माकाऱाव ततची बेट भजरीव वोफत कयलण्मात आरी.
भजरीवने जेव्शा भेघावोफत विंऩका वाधण्माचा प्रमत्न केरा, तेव्शा भेघाच्मा आईने ततच्मा घयाचा ऩत्ता चक
ु ीचा
नोंदलरा आशे अवे आम्शारा आढऱून आरे. ळिंका मेताच आम्शी ऩोमरवािंलय भेघारा ळोधून आणण्माचा दफाल
तनभााण केरा. रलकयच भेघा वाऩडरी ल ततरा फार कल्माण वमभतीने खाजगी तनलाया गश
ृ ात ऩाठलीरे.
तामभऱ भाध्मभातन
ू मळकत अवरेरी भेघा आज भयाठी भाध्मभातन
ू आऩरे मळषण घेत आशे . ती आता १४ लऴााची
अवन
ू आऩल्मा शुळाय रलबालाने ततने तनलाया गश
ृ ातीर वगळमािंचे भन स्त्जिंकरे आशे . ततची चचकाटी ऩाशून वलेेःच
आश्चमा चककत आशे त.
भेघा रलकयच भजरीवच्मा प्रतततनधीिंवोफत भनभोकऱे ऩणे फोरू रागरी ल ततच्मा नव्मा आमष्ु माफद्दरच्मा ततच्मा
बालना व्मक़्त करू रागरी. ततची आईवद्ध
ु ा ततरा लायिं लाय बेट दे त अवते. नल आमष्ु म, नव्मा भैत्रिणी ततरा
ततच्मावोफत घडरेल्मा घटना वलवयण्माव भदत कयत आशे त. भजमरव फयोफयच्मा ततच्मा बेटीत भेघाने ततच्मा
आईकडे ऩयत जाण्माची इच्छा आभच्मा वभोय व्मक़्त केरी. आम्शी ततरा ततचे शे रलप्न रलकयच ऩण
ू ा कयण्मावाठी
ऩण
ू ा प्रमत्न कयण्माचे लचन हदरे आशे .
भेघाच्मा मळारा कायणीबत
ू म्शणजे फार कल्माण वमभती, ज्मािंनी लेऱेत ततच्मा प्रविंगाचा आढाला घेतरा; भजरीव,
ज्मािंनी वरु
ु लातीऩावन
ू भेघाची वाथ दे ण्मात कोणतीशी कवय वोडरी नाशी: यजनी, स्त्जने

तनबामतेने आऩरी वाष

ऩोमरवािंना हदरी; ल वलाात भशत्लाची रलतेः भेघा जी इतक्मा कभी लमात एका कठीण प्रविंगारा इच्छा ळक्ती न
गभालता वाभोयी गेरी ल त्मातन
ू ऩढ
ु े आरी.

