
             

एसएनडीटी महहऱा विद्याऩीठाच्या मानसशास्त्र प्राध्याऩकाांनी हाती घेतऱेऱा प्रकल्ऩ 

"कठीण समय येता" एसएनडीटी महहऱा विद्याऩीठाच्या विद्याथीनीांसाठी दरूभाष समुऩदेशन 

     वध्माच्मा ऩरयस्थथतीवायख े ददलव आऩण कोणी कधी ऩादशरेच नाशीत. वगळ्मा जगाराच शा ऩूणणऩणे 

नलीन आणण शादरून टाकणाया अनुबल आशे. कुठराच देळ ह्मा वकंटातून वुटरेरा नाशी. एक अदृश्म स्जलाणू 

आऩल्मा वगळ्मांना लेठीव धरून आशे.  आऩरे ळायीरयक, भानसवक थलाथ्म त्माने दशयालून घेतरे आशे, 

वगळ्मांचे ळायीरयक, भानसवक आणण आर्थणक वतुंरन वलथकऱीत करून टाकर ेआशे ह्मा अबूतऩूलण वकंटान.े 

     ह्मा कठीण काऱात वलाणत नाजूक भनस्थथती आशे ती आऩल्मा वलद्मा्माणची. आऩल्मा वलद्मार्थणनींना 
आधीच ऩयीषेचा याषव बीती दाखलत अवतो. ऩुढे सळकामच ेका? आऩल्मारा सळकून झाल्मालय काभ सभऱेर 

का? शे आणण अव ेखूऩ प्रश्न त्मांच्मा भनात पेय धयतात, एयलीवुद्धा. आमुष्माची खूऩ गणणत ेअजून वुटामची 
अवतात, खूऩ भशत्लाच ेननणणम घ्मामचे अवतात.  

त्मातच आता शा कठीण वभम मेऊन ठेऩरा. ऩयीषा शोणाय का? कधी शोणाय? कोठे शोणाय, कळा शोणाय? 

आऩल्मारा देऊ केरेरे काभ, नोकयी, आता सभऱेर, की ती वधंी शातची जाईर? जमांनी ऩयदेळी जामचे ठयलरेरे 

अवत,े त ेआता अननस्श्चत लाटत ेआशे. जमांना भाशीत आशे कक आऩण काभ करून घय चारलामरा भदत 

कयामची आशे, ती ळक्मता देखीर आता अधूंक लाटू रागरी आशे. घयातीर लमथकय रोकांची र्चतंा भनारा 
ऩोखयत याशात.े 

     ह्मा काऱात आऩण सळषकांनी वलद्मा्माणफयोफय याशणे, त्मांना आधाय देणे अननलामण आशे. आऩल्माकड े

कदार्चत वगऱी उत्तये नवतीर.... नाशी आशेत. ऩण ननदान आऩल्मा गाठीळी जीलन अनुबल आशे, आणण 

आजलयजी वभुऩदेळन- ततं्र ेआऩण लगाणत सळकलरी, ती ततं्रदेेखीर आशेत, जी आता आऩण लाऩरू ळकू. 

     आज ती ततं्र े लाऩयण्माची वधंी आऩल्मारा सभऱणाय आशे. त्मांचा वलनाळुल्क उऩमोग वलद्माऩीठारा, 
वलद्मा्माणना ,झारेरा ऩाशून आऩल्मारा देखीर खूऩ भानसवक वभाधान  

सभऱेर. कदार्चत आऩल्मा वलद्मार्थणनी देखीर भनोभन वभाधानी शोतीर, आणण शी  
गोष्ट भनाच्मा कोऩऱ्मात आमुष्मबय जऩतीर.  

     एवएनडीटी वलद्माऩीठाच ेभानवळाथत्र वलऴमाच ेवलण प्राध्माऩक, भोठ्मा  
असबभानाने आणण आनदंान ेशी दयूबाऴ वभुऩदेळन वेला वलद्माऩीठाच्मा वलण  
वलद्मार्थणनींना अऩणण कयीत आशेत. वलण कॅम्ऩव ल वलण वरंस्ननत कॉरेजभधीर  

वलद्मार्थणनी ह्मा वेलेचा राब घेऊ ळकतीर. ह्मा ऩत्रकाफयोफय एक लेऱाऩत्रक देखीर  

जोडर ेआशे, जमाभध्मे वभुऩदेळकांच ेपोननफंय नभूद केर ेआशेत. वलद्मार्थणनीने कृऩमा  
ह्मा वलनाळुल्क भदतीचा राब घ्माला.आऩरे फोरणे  

केलऱ आऩल्मातच याशीर. त्माची लाच्मता कोठेशी केरी  
जाणाय नाशी. जय आऩरी वभथमा जाथत गबंीय बावरी तय  
आऩल्मारा दवुऱ्मा वलनाळुल्क लदै्मकीम वेलेवाठी भागणदळणन  

केर ेजाईर. 
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