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This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright
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musical, sound recording and artistic work. The Copyright
Act 1957 provides for registration of such works. Although
an author’s copyright in a work is recognised even without
registration. Infringement of copyright entitles the owner
to remedies of injunction, damages and accounts.
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• हवनामल्ू य हविरणासाठी उपलब्ध.
• आपले वािनू िाल्यावर आपण िे फॉरवडव करू शकिा.
• िे ई पस्ु िक वेबसाईटवर ठे वण्यापवू ी हकिंवा
वािनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर करण्यापवू ी ई-साहित्य
प्रहिष्ठानिी लेिी परवानगी घेणे आवश्यक आिे.
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पररिय
डॉ सरोज सिस्रबुद्धे
•
जन्मगाव, मािेर आहण शालेय हशिण – धळ
ु े
•
सिंगीिािी बालपणापासनू आवड – शालेय
जीवनाि गािंधवव मिाहवद्यालयाच्या उपािंत्यहवशारद पयवन्ि
िार परीिा )प्रथम श्रेणीि उत्तीणव(
•
हशिण – BSc )प्रिाप कॉलेज, अमळनेर.
प्रथम आल्याबद्दल कॉलेजिे पाररिोहिक(
- MSc व PhD च्या पदव्या – हव्िक्टोररया यहु नवहसवटी,
मिेिं स्टर, इग्िं लडिं )जीवशास्त्र
हवियाि पाि विे सश
िं ोधन करून(
•
अनभु व – साि विे मिेिं स्टरच्या हिस्िी कन्सर िॉहस्पटलमधे सश
िं ोधन िेत्राि कायव
•
इग्िं लडिं मधील १७ विाांिे )१९६४-१९८०( वास्िव्याि अनेक गायक व इिर कलाकाराि
िं े
कायवक्रम आयोहजि करण्याि मािे यजमान व मािा प्रमि
ु सिभाग असे.
•
भावसगिं ीि, शास्त्रीयसगिं ीि, िामोहनयम, कीबोडव, व्िायोहलन व सिार ह्ाि
िं ेमधे अल्पसे
प्राहवण्य.
•
१९८० िे २०१० पण्ु याि स्थाहयक. त्या काळाि कन्सर हशिणाच्या प्रिारािे कायव –
समु ारे शभिं र लेि व लेिमाला हवहवध मराठी दैहनके व माहसकामिं धनू प्रहसद्ध. िसेि कन्सर आहण
आरोग्य या हवियाविं रिी अकरा पस्ु िके मराठीमधनू प्रकाहशि.
•
आरोग्याव्यहिररक्त, सगिं ीि, हित्रकला, काव्य, नृत्य, प्रवासवणवने इत्यादी हवियाविं र लहलि
लेिन )पणु े व इग्िं लडिं (
•
सगिं ीिािी आत्यिंहिक आवड. उत्कृ ष्ट सगिं ीि ऐकणे आहण त्याि
िं ा सग्रिं ि जोपासणे िा
विाांनवु िाांिा छिंद
•
िोहमओपथी, मग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, ज्योहिि, आध्यात्म, वािन, सगिं णक
इत्यादींिी आवड
•
२०१० पासनू इग्िं लडिं मधे पन्ु िा वास्िव्य
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पुस्तकाच्या अंतरंगाबद्दल
• दोन हवभागामिं धे के लेली पस्ु िकािी हवभागणी:
• “जरा थांब ना” या पहिल्या हवभागाि रोजहनशी लेिनाबद्दल
् िे मािे
कािी हविार आहण त्याच्िं या अनिु गिं ानिं के लेली थोडी साधक बाधक
ििाव, सोबिीला कािी उदािरणादािलिे नमनु .े
• “जरा बोल ना” या दसु र्या हवभागामधे, एकशे िाळीस मद्यु ािंिाली
इग्िं लडिं -मधील वास्िव्यािील दिा विाांच्या काळाि (१९६५ िे
१९७५) माझ्या रोजहनशीि नमदू के लेल्या, स्वि:साठीि उपयक्त
ु
ठरिील अशा कािी हनवडक सिू नाििं ा सग्रिं ि, (छोट्याशा हववेिन
अथवा हनष्किावसि)
• दोन्िी हवभागािंना सहवस्िर आहण स्वििंत्र पार्श्वभमू ी हलहिलेली आिे.
• या पस्ु िकािील सवव हविारािंच्या पाठीमागे के वळ माििं मनि
असल्यामळ
ु े , प्रस्ििु लेिनाला, “माचिया मना” असिं शीिवक हदलिं
आिे.
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मनोगत
वास्िवाि िर्या अथी िे पणू व पस्ु िक माििं मनोगिि आिे. माझ्याि
मनानिं मनाशी के लेले सविं ाद त्याि असल्यामळ
ु े , त्याबद्दल वेगळिं कािी
हलिायला उरलेलिंि नािी. त्यािनू दोन्िी हवभागािंना स्वििंत्र पार्श्वभमू ी
हलहिल्यामळ
ु े , हवशेि नमदू करण्यासारख्या सगळ्या गोष्टी त्याि आिेिि.
मळ
ू लेिन शक्य िो त्याि स्वरुपाि जसिंच्या िसिं सादर करून, मन ररक्त के लिं
आिे एवढिंि. त्यामळ
ु े कािी वािक िरी, पस्ु िकािल्या माझ्या हविारािंशी
सिमि िोिील अशी आशा बाळगिे.
या पस्ु िकािी प्रि ियार करीि असिाना मला ज्या िार लोकाििं िं
सिकायव लाभलिं, त्याि प्रामख्ु यानिं मािा मल
ु गा डॉक्टर नील सिस्रबद्ध
ु े, ई
साहित्य प्रकाशनिे श्री सनु ीळ सामिंिजी व त्यािंिे इिर समस्ि सिकारी आहण
माझ्या िस्िहलहििाििं टिंकलेिन - अत्यिंि ित्परिेनिं, सबु क आहण हििकिंि
अिक
ू पणे करून देणार्या मायलेकी, श्रीमिी शैला जोशी हकलोस्कर आहण
त्यािंिी कन्या रश्मी हकलोस्कर या सवव मिंडळींिे अगदी मनापसनू िपू िपू
आभार आहण धन्यवाद! माििं िे हिसरिं पस्ु िक, ई साहित्यच्या जगभरच्या
वािकािंसमोर सादर करिाना “माहिया मनाला”, मनापासनू आनिंद िोिो आिे.
हकमानपिी एका वािकानी जरी या पस्ु िकाबद्दल त्यािंच्या रोजहनशीि एका
ओळीिी नोंद के ली, िरी लेिनाििं परु े सिं साथवक िालिं असिंि मी समजेन.
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ज्या रिनामिं धनू प्रस्ििु लेिनािी स्फूिी वेळोवेळी मला हमळाली,
त्यापैकी कािी हनवडक रिना म्िणजे :

• मनाहिये गिंफ
ु ी गहिंु फयला शेला (सििं ज्ञानेर्श्र आहण ज्ञानेर्श्री)
• मना सज्जना भहक्त पिंथेहि जावे (समथव रामदास स्वामी- मनािे
श्लोक आहण दासबोध)
• िक
ु ा म्िणे उगी रिावे (िक
ु ारामाि
िं ी गाथा)
• मराठी गीिाई (पज्ू य हवनोबाजी भावे)
• मन वढाय वढाय (बहिणाबाई िौधरींच्या कहविा)
• माहिया मना जरा थाबिं ना (कहव सौहमत्र)
• मना ििु े मनोगि मला कधी कळे ल का? (सधु ीर मोघे)
• आहण इिरिी असख्िं य थोर कवींिी, मन मोिून टाकणारी
हकिंवा मनाला िोल जाऊन हभडणारी काव्ये आहण गीिे!
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अपपणपचत्रका

“मनामधे डोकािण्यार्या असंख्य चििारांपैकी,
चकमानपक्षी एका चििाराला तरी,
दररोज प्रामाचणकपणे आपल्या रोजचनशीत
शब्दबद्ध करणार्या” जगभरच्या समस्त मराठी बांधिांना,
मािी िी छोटीशी भेट सिर्प सादर!
असेि चलिीत रिा
आचण त्यािा आनंद देत रिा- घेत रिा.

10

माझिया मना

सरोज सहस्रबद्ध
ु े

अनुक्रमचणका
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चिभाग १

जरा थांब ना
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पार्श्पभूमी
रोजहनशी ऊफव दैनिंहदनी हलहिण्याबद्दलिे मािे काय हविार आिेि, िे
हवहवध पद्धिींनी मी या लेिाि मािंडले आिेि. दैनिंहदनी िर जगभरािले लािो
लोक हलहििाि. त्यापासनू िे फायदेिी असख्िं य आिेि. प्रत्येकािा त्यामागिा
उद्देश हभन्न हभन्न असिो एव्िढिंि !
हदवसभरामधल्या हवहवध घडामोडींिी टािणे, आहथवक नोंदी,
आठवणींसाठी हलहिलेले िपशील हकिंवा इिरिी अनेक उद्देशािंनी डायरी
हलहिली जािे.
मात्र आिा मोबाईलच्या जमान्याि, प्रत्यि कागदाविं र त्या आठवणी
नोंदवण्यािी फारशी गरजि भासि नािी. फोनमधेि त्यापैकी बिुसिंख्य
िपशील साठविा येिाि. त्यामळ
े हकिंवा
ु े , हवशेििः िरूण हपढ्यामिं धे, सदिं श
भेटकाडे पाठवणिं, E-mail द्वारा पत्रव्यविार, कामाच्या आहण फोन निंबरािंच्या
याद्या हकिंवा मित्त्वाच्या िारिा नमदू करून ठे वणिं, वगैरे जवळपास सगळ्याि
“नोंदी” मशीनमधे असिाि.
िरीिी, मला मनापासनू वाटििं की, प्रत्यि रोजहनशीच्या पानािंवर
हलहिलेल्या गोष्टी, विावनवु िां जिन करून जशाच्या िशा ठे विा येिाि, मनाि
आलिं िर कधीिी बािेर काढून बघिा येिाि. आहण अिेर, िािानिं हलहिण्याििं
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समाधान कािी वेगळिंि असि.िं त्याि आपली भावनात्मक गििंु वणक
ू अधीक
असिे. कािी िपशील, मनमोकळे पणानिं नमदू के ल्याििं समाधान हमळििं हकिंवा
कािी नव्या कल्पना, योजना त्याच्या त्या हदवशीि आपण नोंद करून ठे वू
शकिो. िे हविार, पनु श्च िशाि स्वरूपाि मनाि येिीलि यािी िात्री देिा
येि नािी.
आज दृक्श्राव्य माध्यमाच्िं या वाढत्या लोकहप्रयिेमळ
ु े , छापील
पस्ु िकािंििं मित्त्व कमी िोििं आिे असिं थोडिंफार वाटि असल,िं िरी िे सवावथावनिं
िरिं नव्िे. जसिं की पस्ु िक आपण के व्िािी आहण कधीिी िािाि धरून
वािायला लागलो िरी त्यािा आनिंद िाजा वाटिो. िसिंि कािीसिं रोजहनशीििं
आिे. इिर इलेक्रॉहनक माध्यमिं आज हकिीिी पढु े गेलेली असली, िरी
रोजहनशी-दैनहिं दनी हलहिण्यािी जी दीघवकाळ िालि आलेली परिंपरा हकिंवा
आवड आिे, िी नजीकच्या भहवष्यकाळाि, पणू वपणे िरी पडद्याआड जाऊ
नये असिं मनापासनू वाटििं. त्याििंि हववेिन करणारा प्रस्ििु लेिः “जरा थांब
ना”
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जरा थांब ना
रोजहनशी हलहिणिं िा मािा अत्यििं आवडिा छिंद आिे. माझ्यासारिेि
िजारो-लािो लोक आपल्या दैनिंहदन जीवनामधल्या घडामोडींिा आलेि
हभन्न हभन्न पद्धिींनी रोजहनशीि रे िाटि असिाि. कुणाला प्रसगिं ाििं िं मित्त्व
वाटििं, कुणाला व्यक्तींििं िर इिरािंना बारीकसारीक िपशीलािंििं. मला मात्र
प्रत्येक मित्वािा प्रसिंग, आठवणी, व्यक्ती, हविार या सवाांनाि आवजवनू
माझ्या रोजहनशीि स्थान द्यावसिं िं वाटििं.
माझ्या मिे रोजहनशी िी आपल्या मनाििं स्वच्छ आहण प्रामाहणक
प्रहिहबबिं दािवणार्या आरशासारिी असायला िवी. हदवसभराच्या
कालावधीि आपल्या मनाि रोज शेकडो-िजारो हविारािंिी दाटी िोि असिे.
कधी कधी िर हविारािंिा भार मनाला पेलेनासा िोिो. पण िे हविार कािीसे
अहनबांध, हदशािीन असिाि. अशा मोकाट सटु लेल्या हविारानिं ा जर त्या
हदवशीि आपण लेिणीबद्ध करू शकलो, िर कालािंिरानिं त्यामधनू फार मोठे
अथव, ित्त्वज्ञान आहण हिरकाल जिन करण्यायोग्य अशी अनेक जीवनमल्ू येिी
हनमावण िोऊ शकिील, अशी मला िात्री वाटिे. (उगीि नािी अन फ्रँकिी
रोजहनशी जगभर इिकी लोकहप्रय िाली आहण गाजली!)
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मात्र आपण स्विःबद्दल हकिंवा इिराबिं द्दल जेव्िािं आपल्या डायरीि
कािी नमदू करिो, िेव्िािं मन आहण हविार िे प्रामाहणक असायला िवेि.
आपल्या व्यहक्तमत्त्वािे, हविारािंिे आहण ित्त्वािंिे िरे िरु े ठसे-कवडसे त्यावर
उमटायला िवेि. वास्िवाि, आयष्ु यामधला प्रत्येक मित्त्वािा “िण” आहण
अनभु वािा “कण” आपलिं आयष्ु य पररपणू व आहण समृद्ध बनवीि असिो.
त्याि वैयहक्तक, कौटुिंहबक, सामाहजक, राजकीय, धाहमवक वगैरे हवहवध
जाणीवािंििं हमश्रण असि.िं त्यापैकी कािी घटना आपण प्रत्यि पाहिलेल्या
16
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असिाि, कािी ऐहकवािल्या, िर बर्यािशा अनभु वलेल्या अथवा
मनःपटलावर िरिंगरूपानिं हनमावण िालेल्या.
जो कधी हविारि करीि नािी, असा एकिी मनष्ु यप्राणी आपल्याला
शोधनू िी सापडणार नािी. पण मनाि हविार येणिं आहण जाणीवपवू वक
पद्धिशीर हविार करणिं, याि बरिंि अिंिर आिे. िे अव्यक्त आहण व्यक्त
भावनासिं ारिििं आिे.
मला नेिमी आहण मनापासनू वाटििं की, प्रत्येक सािर व्यक्तीनिं
हदवसाकाठी हकमान दिा ओळी िरी स्विःच्या मनानिं हलिाव्याि. िसिं
िरोिरीि घडल,िं िर हकिीिरी गणु ी व्यक्तींिा शोध लागेल, गिंभीर, अबोल
व्यहक्तमत्त्वे समजावनू घ्यायला मदि िोईल आहण कोणी सािंगाविं; वाङ्मयाििी
फार मोठी भर पडू शके ल. रोजहनशी हलहिण्यािा मला िर सवावि मोठा फायदा
वाटिो िो िाि की, मनाि दाटून आलेले हविार कागदावर उिरवनू िाले, की
िे मनावेगळे करून नव्या हविारािंना त्याििं ी जागा घ्यायला मदि करायिी.
विावरिंभािा हदवस त्यामळ
ु े ि मला मनापासनू आवडिो. कारण
त्याहदवशी नवी रोजहनशी वापरायला काढायिी असिे. नव्या आशाआकाि
िं ा, कल्पना आहण नवे नवे बेि मनाि रिले जाि असिाि. “येत्या
विावि िपू कािी करायििं, िपू वािायििं, िपू हलिायििं, लोकािंच्या उपयोगी
पडायििं, इिरािंना नीटपणे समजनू घ्यायििं” वगैरे. “िपू कािी” िी यादी
िािभर लािंब बनि असिे. अगदी विावच्या िीनशे पासष्ट हदवसािंइिके हवहवध
बेि मनाि दाटीवाटीनिं बसलेले असिाि.
17
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नव्या कोर्या पानावर सदिंु र कोरीव अिराि मग मी शब्दाििं ी रागिं ोळी
काढायला आरिंभ करिे. नवीन विावििं अगदी बािू पसरून मनोमन स्वागि
करायििं, असा हनश्चय करिे आहण पहिल्या पानावर िो मोकळे पणी हलिूनिी
टाकिे. “आज जे कडक हनयम स्वि:साठी आिले आिेि, त्याििं िं विवभर
कसोशीनिं पालन करायििं.” असिं आपलिंि आपल्यावर बिंधनिी घालनू टाकिे.
साधारण दिा जानेवारीपयांि सारिं सरु ळीि िालििं.
अकरा जानेवारीला मी हलहििे, ‘कोणत्यािी हनयमािंििं पालन करणिं
जरी सोपिं नसलिं, िरी त्यासाठी स्विःवर हनयमि लादनू “न” घेणिं िे ित्त्विी
योग्य नािी. शेकडो हनयमािंपैकी दिािंििं पालन करणिं जमलिं, िरी आयष्ु याला
हकिीिरी हशस्िबद्धिा आहण स्थायीभाव येईल.’ आदल्या हदवशी मी डायरीि
कािीि “न” हलहिल्यान,िं माििं िे “समथवन” मला छानि वाटि.िं कुठलििं ी
“बिंधन” मला जािक वाटििं िे मी प्राजिं ळपणे कबल
ू करून मोकळी िोिे,
आहण अकराव्या हदवशी िे िोडिे. पण रोजहनशीििं लेिन मात्र हनयमीि
िालिू असििं.
आपल्या शरीराशी आहण व्यहक्तमत्त्वाशी हनगडीि असलेली सवावि
मित्त्वािी बाब म्िणजे आपलिं मन. िे हदसि नािी, दािविा येि नािी पण
िरीिी त्याििं अहस्ित्व आपण िणभरिी हवसरू शकि नािी. मन िी
िरोिरीि अनाकलनीय आहण अजबि िीज आिे. या “मनावर” (स्विःच्या
आहण इिरािंच्यािी) माझ्या रोजहनशीि मी िपू कािी भरकटि असिे. एके
हठकाणी हलहिलिं, ‘कपड्यािंबरोबर वेळोवेळी मनिंिी धवु नू , स्वछ करिा आली
िर हकिीिरी गैरसमजाििं ी पटल,िं माणसाच्या मनावरून दरू करिा येिील.’
18
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दसु र्या एका प्रसगिं ी नमदू के लिं िे असिं: ‘िोवीस िासाच्िं या कालावधीि आपलिं
मन िे आनदिं , दःु ि, िेद, उद्वेग, हनदिं ा, िािंगल
ु पणा वगैरे अनेक भावछटािंवर
आरूढ िोि असििं. कधीकधी िर मनामधल्या हविारािंमधे आहण आपल्या
वागण्याि, कृ िीि एवढी िफावि असिे, की आपण स्विःि स्विःशी
अप्रामाहणक रािून प्रिारणा करिो आिोि की काय असा भास व्िावा. मजाि
वाटिे त्यािी! आपल्या मनाि येणार्या हविारानिं ा िसच्िं या िसिं परावहिवि
करणारा आरसा (अजनू िरी) हनघाला नािी म्िणनू बरिं, नािीिर कुटुिंबाि आहण
समाजाि काय काय अनथव माजिील कोण जाणे!
िेव्िा आपलिं “मन” आपल्या िाब्याि आलिं, की आयष्ु यामधल्या
हनम्म्या गोष्टी अत्यिंि सल
ु भ बनिील. मनाबरोबरि, व्यहक्तमत्त्व, हविार,
आिार, कुटुिंबामधली आहण समाजामधली आपली प्रहिमा, किवव्ये, या
सवाांवर हविार करायला, प्रकाश टाकायला, स्विःबद्दलच्या जाणीवा जागृि
करायला, रोजहनशी िे फार मित्त्वाििं साधन आिे. आपण पवू ी काय िोिो,
कसे िोिो, काय काय िक
ु ा के ल्या, त्या कशा सधु ारल्या (हकिंवा सधु ारल्याि
नािीि) वगैरे गोष्टींिा िरािरु ा आढावा, प्रामाहणक रोजहनशीवरून घेिा येिो.
आयष्ु यामधले सगळे ि हदवस सारिे नसिाि. “कधी कधी मागे
पडलेल्या हदवसािंच्या आहण प्रसिंगािंच्या आठवणींनीिी मन बेिनै िोििं. जे
िािनू घडलिं नािी, जे हमळविा आलिं नािी, त्यािी टोिणी मनाला लागिे.
िािनू हनसटलेल्या सिंधीििं दःु ि िोििं.” पण एकसारििं मागे वळून बघण्याि
िरी काय अथव आिे? पढु े पािून िालणार्या माणसािंििंि पाऊल अिेर पढु े
पडणार. (िे ित्त्वज्ञानिी मला माझ्या डायरीनििं जाणवनू हदलिं आिे.)
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याउलट, कािी कािी हदवस अिानकि आनदिं देऊन जािाि. कधी
त्याििं कारण कळििं िर कधी फक्त जाणीव िोिे. अशा हदवशी मी हलहििे.
कािी कािी हदवस आयष्ु याि कािीिरी भव्य-हदव्य उदात्त घडवनू आणिाि.
िपू कािीिरी करावसिं िं वाटि,िं उगीिि कशाबद्दल िरी समाधान वाटििं आहण
आनिंद िोिो. आपोआप भोविालच्या लोकािंििं कौिक
ु के लिं जाि.िं कोणी
जाणनू बजु नू िेष्टा के ली, अपशब्द बोललिं िरी राग येि नािी. आयष्ु य सदिंु र
आिे, हवलोभनीय आिे, जगण्यासारििं त्याि िपू आिे, असिंिी कधी कधी
वाटििं. आहण मग असिं म्िणावसिं वाटििं की प्रत्येक हदवस असाि उगवू दे!
माझ्या डायरीि हलहिण्यासाठी मी रोज एका नव्या हवियािी,
भावनेिी, व्यक्तीिी हकिंवा प्रसिंगािी हनवड करिे. त्यावर हििंिन करिा करिा
मनाि जे आहण जसे हविार येिील, िे िसेच्या िसे त्याहदवशी हलिून टाकिे.
कधी कधी एिाद्या हवियावर इिकिं कािी हलिावसिं वाटििं की िार पानिंिी
अपरु ी वाटावीि. पण एिादा प्रसिंग असा असिो की त्याििं हवश्लेिण करिाना,
सारीि प्रहिभा आटल्यासारिी वाटिे. मात्र िािंगली पस्ु िकिं, मनावर ठसलेली
नाटकिं अथवा हित्रपट, उत्तम सिंगीि, अहवस्मरणीय व्यक्ती, यािंच्यावर मी
अगदी समरसनू हलहििे. नािीिरी आवडत्या गोष्टींना आपल्या आयष्ु याि
नेिमीि उच्ि स्थान असि.िं
“सगिं ीि िा माझ्या जीवनािला फार मोठा आनदिं ािा ठे वा आहण
मनािा हवरिंगळ
ु ा. उत्तम सिंगीि ऐकणिं िी एक आगळीि अनभु िू ी असिे.
सरु ािंिी धिंदु ी िढिे आहण नादमधरु सरु ाच्िं या लिरींवर िरिंगणारिं मन िलकसिं
मोरपीस बनििं. धकाधकीच्या रुि जीवनावर स्वगीय सगिं ीिाििं जलहसििं न
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करून त्याला टवटवी आणणिं िी के वढी मिान िाकद आिे. आपली सस्िं कृ िी,
कला आहण जीवन यािंिा हत्रवेणी सिंगमि त्या सिंगीिाि िालेला मला
जाणविो.”
काव्यानिं पण माििं जीवन बरिंि समृद्ध बनवलेलिं आिे. त्याबद्दल
रोजहनशीि मी एके हठकाणी नमदू के लिं आिे: काव्याच्या वािनानिं आहण
मननानिं बद्ध
ु ीला आहण हविारानिं ा िालना हमळू शकिे. आपण स्विः
वास्िवाि “काव्य” जगि नािी, िर िे प्रसिंग जगिो. काव्यामधलिं हित्रण
िुबेिूब असलिं, की काव्य आहण प्रसिंग एकमेकािंपासनू वेगळे करिाि येि
नािीि. थोडक्या शब्दाि िपू अथव प्रगट करण,िं अव्यक्त भावनािंना शब्दरूपानिं
मक्त
ु ी हमळवनू देणिं आहण अनेकािंच्या हनरथवक जीवनाि अथवपणू व ओलावाआनदिं हनमावण करणिं िेि िर कवीििं िरिं उहद्दष्ट असि!िं
परदेशाि असिाना जनु े प्रसिंग, भिू काळामधल्या कािी व्यक्ती आहण
मायदेशािून येणारी पत्रिं देिील मला नेिमीि अन्िमवि
ु बनवीि असि.
“ज्या पत्रािंमधे हविारािंिा प्रवाि असिो, मनािी पकड घेणारे , मनाि
दीघवकाळ रें गाळणारे भाविरिंग असिाि, अशी पत्रिं मला मनापासनू आवडिाि.
पत्र हलहिणार्याच्या मनािी िोली आहण िेप त्यावरून आजमाविा येि.े
एवढिंि नव्िे िर त्या व्यक्तीच्या स्वभावािी आहण मनहस्थिीिीिी त्यावरून
कल्पना येि.े अशी पत्रिं सिंग्रिी ठे वनू वारिंवार वािण्याि मोठाि आनिंद असिो.”
इग्िं लिंडमधे असिाना इग्रिं जी व्यहक्तरे िािंििंिी जवळून हनरीिण करून
माझ्या दैनिंहदनीि त्याबद्दल वारिंवार नमदू करीि असे. एक उल्लेि असा:
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“इग्रिं ज माणसािी कामिं करण्यािी पद्धि िरोिरीि वािाणण्यासारिी असिे.
त्यािंिी कामािंमधली एकाग्रिािी हशकण्यासारिी आिे. प्रहिकूल
पररहस्थिीमधे देिील िा गोरा माणसू काम बिंद पडू देि नािी.”
आपल्या िालीरीिीआपले सण यािंच्यावर िर मी
आवजवनू हलिायिीि, पण
त्याच्या जोडीला नािाळ, ईस्टर,
हव्िटसन हकिंवा गायफॉक्ससारख्या इग्रिं जी सण आहण
उत्सवािंच्या
बाबििी
माझ्याजवळ नोंदी असायच्या.
एका सिंक्रािंिीला मी हलहिलिं- ‘या सणाच्या हनहमत्तानिं लोकािंनी
एकमेकािंमधले भेदभाव आहण दोि हवसरुन इिराच्िं या िािंगल्या भावनािंिा
आहण गणु ाििं ा आदर करायला हशकलिं पाहिजे. हिळगळ
ु ािी देवाण- घेवाण
करून मैत्री दृढ करायला िवी.’
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िोळीपौहणवमेलािी परदेशाि सगळी मराठी हमत्रमिंडळी एकत्र जमायिी.
मायदेशाच्या िपू आठवणी हनघायच्या. त्या हदवशी मी हलहिलिं- ‘िोळी
पौहणवमा! िोळ्या पेटवण्यािा हदवस! मनामधल्या वाईट हविाराििं ीिी आपण
अशीि वारिंवार िोळी पेटवायला िवी. त्याि उदासीनिा, हनराशा, िेवेदावे,
आहण दष्टु ावा याििं ी रािरागिं ोळी करायला िवी आहण नव्या आकाि
िं ा, उमेदी,
उत्साि आहण आनिंद यािंिे अिंकुर मनाि रुजवायला िवेि.’

जेंव्िा नव्या नव्या हविारािंच्या धमु ार्यािंनी मन उदात्त बनििं, सारिं
वािावरण आशावादी भासायला लागि,िं आयष्ु याि िपू कािी घडाव,िं
उपभोगाविं, जीवनािा आनिंद लटु ावा अशा ऊमी हनमावण व्िायला लागिाि,
त्यावेळी मनाि हविार येिाि- “येणारा प्रत्येक हदवस यशस्वी करणिं िे आपलिं
आद्यकिवव्यि समजायला िविं. त्यासाठी प्रयत्नािंिी कास घट्टपणे धरून
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ठे वायला िवी. कोणिििं ी भरघोस यश हमळवायला आपण प्रयत्नवादी
असायला िविं. कािीिरी आगळिंवेगळिं करून दािवण्यािी हजद्द िवी आहण
पडिील िे कष्ट करण्यािी मनािी ियारी िवी. त्यानिंिर यश का येणार नािी?”
नक्कीि येईल.
हदनियाव हलहििा हलहििाि कधी एकदम नव्या कल्पना- नवे हविार
जन्म घेिाि. आहण िे कसिं सिु लिं असिं स्विःलाि कौिक
ु ानिं हविारावसिं िं
वाटििं. एकदा अशी कल्पना सिु ली की “हदवसभराि आपल्या मनाि जे
िजारो-लािो हविार येिाि, त्यािंििं ध्वहनमद्रु ण आहण िलहित्रण करणारी
ध्वनीफीि हकिंवा हित्रफीि कोणी शोधनू काढेल का?” (नको नको. अनथव
िोिील)
मला प्रवासाििं िपू वेड आिे, िसििं हनसगाविििं ी! हनसगावच्या
साहन्नध्याि मनाला इिकी शािंिी, समाधान आहण प्रफुल्लिा जाणविे.
“हनसगावच्या अद्भुि दशवनानिं साहित्य, कला आहण प्रहिभेलािी नेिमीि
िालना हमळू शकिे. हनसगावच्या भव्यिेि, हवशालिेि आहण मन मोिून
टाकणार्या हभन्निेि आपण आपलिं िाकोरीबद्ध नीरस जीवन िणभर िरी
हवसरू शकिो. हनसगाविी वेगवेगळ्या ऋिमिंू धली हवलोभनीय रूपिं बघनू
आपण िरिनू गेलो नािी असिं घडूि शकि नािी. कारण हनसगावमधे लिान
बालकािी हनरागसिा आहण मोठया माणसािंच्या हित्तवृत्ती प्रसन्न बनवण्यािी
नैसहगवक हकमया असिे”
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प्रवासानिं आपली दृष्टी हवशाल-हवस्िृि बनिे. अनभु वाच्िं या हशदोरीि
सिि भर पडिे. मनष्ु यस्वभावािे बरे -वाईट नमनु े जवळून बघायला हमळिाि.
आहण प्रत्येकाच्या जीवनमल्ू यािंिी त्रैराहशकिं हकिी हभन्न असिाि, यािी
प्रहििी येि.े
आयष्ु याकडे बघण्यािा प्रत्येकािा दृष्टीकोनिी हकिी वेगळा असिो
यािी कधी कधी मजाि वाटिे. कुणाला िर्िेिर्िेच्या वस्ििू जमवायला
आवडिाि, कुणाला रानोमाळ भटकायला, पवविावर िढायला आवडििं िर
कुणाकुणाला घराच्या िार हभिंिींमधेि दडून रिायला अधीक आवडििं.
बिुिेक सगळे लोक, सिंसार थाटून मल
ु ाबाळािंमधे रमिाि िर कािी लोक
सिंन्यास घेऊन सववसिंगपररत्याग करिाि. कुणाला जन्ु या कल्पना-रुढींना घट्ट
हबलगनू रिावसिं िं वाटििं िर इिरानिं ा िी बधिं निं िगु ारून द्यावीशी वाटिाि.
बिुिेकािंना आपण कािीिरी कराविं असिं साित्यानिं वाटििं िर इिर कािींना
हनष्क्रीय आयष्ु यािीि िटक लागिे. अशा सार्या व्यक्ती आपल्या भोविी
साित्यानिं वावरि असिाि. एरवी आपण त्यािंिी हििकीशी दिलिी घेिली
नसिी. पण रोजहनशी हलहििाना “स्वभावािंििं मनोहवश्लेिण” िे अपररिायव
असि.िं त्यामळ
ु े हकिीिरी व्यक्तींिी नव्यानिं ओळि िोिे. फोटोंिििं ी िसििं
आिे. “काळानिं माणसाि हकिी बाह्स्वरूपी हस्थत्यिंिरिं िोऊ शकिाि यािा
िरोिरीि अििंबा वाटिो. शरीरािा, िेिर्यािा नरू बदलिो, वय पढु े सरकििं,
व्यक्तींिे स्वभाविी क्वहिि पालटिाि. पण फोटोमधलिं “प्रहिहबिंब” बदलि
नािी. त्याििं वयिी वाढि नािी आहण िे बेढबिी िोि नािी!”
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आयष्ु याि इिकी हवहवधिा असनू िी आपली दैनहिं दन जीवनािी
“िाकोरी” मात्र सटु ि नािी. हदवसािंििं कालिक्र हफरिि असििं. हदवस
उगविो, मावळिो आहण रात्र िोिे. सगळिं वािावरण अिंधारािा पडदा अिंगावर
ओढून बसििं आहण आपल्यालािी मग सक्तीनिं हवश्राििं ी घ्यावी लागिे. हदवसरात्र-पिाट असिं काळाििं रिाटगाडगिं साित्यानिं पढु े सरकि असििं. कधी वाटििं
सगळे हदवस इिके एकसारिेि का असावेि? अगदी काबवनकॉपीसारिे?
“कलेंडरवरिी पानिं फडफडिाि, हदवसाििं रात्रीि आहण मग
आठवड्याि रुपािंिर िोि.िं महिने आहण विेिी भराभर उडून जािाि पण
िाकोरी फारशी बदलिि नािी. (मग मनि समजावििं की, आपण सामान्य
लोक आिोि). कधी कधी वाटििं- प्रत्येक हदवस इिका का सािेबिंद हनघावा!
त्याि फारसा बदल नािी, excitement नािी, पण िक्रार कसली आहण
कुणाजवळ करणार! िाकोरीमधल्या आयष्ु यक्रमाि बदल िवा असेल, िर
आपणि हदवसािा “सािा” बदलनू टाकायला नको का? पण बदलायििं
म्िटलिं िरी स्विःमधे पररविवन घडवनू आणणिं हििकसिं सोपिंिी नसि.िं त्यामळ
ु े
“उद्या अमकिं करु-िमकिं करु, वगैरे बेिािंनी मनािी फसवणक
ू िालिू असिे.
जे आजििं काम उद्यावर ढकललिं जाििं, िे उद्या िरी परु िं थोडिंि िोणार असि?िं
सारे मनािेि िेळ आहण मनाच्याि समजिु ी.”
विव सिंपिा सिंपिा मनावर एक प्रकारिी उदासी येि.े कारण रोजहनशीिी
पानिंच्या पानिं मजकुरािंनी भरलेली असिाि आहण मन मात्र ररकामिं िालेलिं
असििं. विवभराच्या िीनशे पासष्ट पानािंवर भरपरू मजकूर मी ठासनू भरलेला
असिो. त्यावर एकदा नजर हफरवायिी असिे. िक
ु ाििं ी दरुु स्िी करायिी
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असिे. इहििासािी पनु रावृत्ती टाळायिी असिे. आत्मोन्निी करून घ्यायिी
असिे. मागील विावपेिा मोठ्या मित्त्वाकािंिा उराशी बाळगायच्या असिाि.
समाधानािी गरू
ु हकल्ली शोधायिी असिे आहण हकिीिरी!
मात्र सगळ्याि मित्त्वािी बाब म्िणजे.... नव्या विाविी रोजहनशी
हवकि घेऊन त्याििं पहिलिं पान हलहिण्यािी ियारी करायिी असिे.
(मला िात्री आिे की मािे िे हविार वािल्यावर, कािी वािक िरी
स्विःसाठी एक सिंदु रशी डायरी यिंदा हवकि घेणार! िेव्िा आिा पढु च्या विावि
आपण पन्ु िा भेटूयाि- आपण सवाांनी विवभराि हलहिलेल्या नव्या हनश्चयािंसि!)
आिा मात्र मला िम्ु िा सवाांिा हनरोप घ्यायलाि िवा. कारण
आजच्या हदवसाि इिकिं कािी हलहिण्यासारििं घडलिं आिे, की िार पानिंिी
परु ी पडणार नािीि!
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चिभाग २

जरा बोल ना
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पार्श्पभूमी
बर्याि विाांपासनू मािी अशी सविं य िोिी की रोजहनशी हलहििाना
सगळ्या व्याविाररक गोष्टींच्या नोंदी करून िाल्या की सरिेशेवटी दोन-िार
ओळी िरी “मन की बाि” म्िणनू हलिायच्याि. कधी जाणनू बजु नू
हविारपवू वक िर कधी कािीिी हविार न करिा त्या िणी जे मनाि येईलसिु ेल-ससु बिं द्ध-असबिं द्ध-अथवपणू व (हकिंवा अथविीन सद्ध
ु ा) िे हविार कागदावर
उिरवायिे आहण त्याहदवसापरु ििं िरी मन िलकिं करायि!िं
अशा हविारािंिा बराि मोठा सिंग्रि िळूिळू ियार िाला. अथावि
सगळे मनािेि िेळ! िरिंगरुपानिं मनःपटलावर हनमावण िालेल्या कािी
शब्दलिरी, हविारािंिे ििु ार- कािी फुलबाजािंसारिे िडिडणारे िर कािी
फुग्यािंसारिे िवेि िरिंगायला लावणारे शब्द-बुडबडु े. (चकतीयेक ते मनी
जन्मलेले)
साधारण १९६५ िे १९७५ िा काळ िोिा िो. त्या काळाि इग्िं लिंडच्या
वास्िव्याि क्वहििि एिादिं मराठी पस्ु िक िािी पडि असे. (आज मात्र
ईसाहित्यप्रकाशनच्या कायवकत्याांनी जगभरच्या मराठी वािकािंिी के वढी मोठी
सोय के ली आिे!) त्यामळ
ु े मराठी लेिनासाठी रोजहनशी आहण लािंबलिक
हलहिलेली पत्रे एवढाि काय िो “मराठी हवरिंगळ
ु ा” असे. म्िणनू ि कािीिी
िालिं िरी रोजहनशी मराठीमधेि हलिायिी असा मािा अट्टािास िोिा.
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दिा विाांच्या कालिडिं ाि दररोज मनाि उठणारे िरिंग, वादळे ,
सि
ु दःु िे, मान-अपमान याच्िं या हमश्रणानिं ी बनलेली मनािल्या हविाराििं ी
प्रचतचबबं ेि (reflections) म्िणायला िरकि नािी. बरे िसे हविार
प्रासहिं गक, हकिंवा व्यहक्तगि असि. त्यामळ
ु े त्यानिं ा िेवढ्यापरु िििं मित्व असे.
मात्र, त्याव्यहिररक्तिे इिर हविार, मन मोकळिं करण्यासाठी हलहिलेले
असल्यामळ
ु े , असे कािी “शब्द्तुर्ार” याहठकाणी एकत्र के ले आिेि. कािी
कािी हविारामिं धे आहण भावनामिं धे थोडीफाऱ पनु रुक्ती असण्यािी दाट
शक्यिा आिे (कारण त्यापाठीमागे एकि छोटसिं मन आिे- “चदल िै छोटासा
छोटीचस आशा”) त्यामळ
ु े त्याबद्दल वािकािंिी प्रथमि िमा माहगिलेली
बरी!
रोजहनशी िी माझ्या मिे गेलेल्या िणािंच्या शब्दमय आठवणी हकिंवा
आठवणींनी हटपिा येणारे िण! मनाििं प्रहिहबिंब दािवणारा आरसा,
आयष्ु यामधल्या िक
ु ा सधु ारायला मदि करणारा हशिक आहण मन मोकळिं
करण्यासाठी कामी येणारा जीवाभावािा हमत्र.
त्या काळािल्या इग्िं लडिं च्या वास्िव्यामधे, पररहस्थिीनरू
ु प मित्त्वपणू व
वाटणारे असे कािी हविार, या लेिाि हवस्िारपवू वक माडिं ले आिेि. त्यानिं ा
कोणिािी हवहशष्ट क्रम नािी. कारण प्रत्येक हविार स्वित्रिं आिे. व्यक्ती हकिंवा
प्रसगिं याििं े कुठलेिी िपशील न देिा, फक्त रोजहनशीच्या कोपर्याकोपर्यामिं धे विावनवु िव दाटी करून बसलेल्या कािी साधक-बाधक हविारानिं ा
मक्त
ु ी हदली आिे एवढििं ! हनव्वळ मला स्वि:ला हकिंवा माझ्या मनाला
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वेळोवेळी समजावण्यासाठी के लेल्या उपदेशाििं ा िा सग्रिं ि, आज मी इिर
मराठी वािकासिं मोर मोकळा करिे आिे. प्रत्येक मद्दु ा हलिून िाल्यानििं र
त्यावर जे लिानसिं भाष्य मी करीि असे, िे ठळक अिराि मद्दु याच्या िाली
हलिीि असे. कुणा वािकाला िक
ू ू न त्याि स्वि:ला शोधावसिं वाटलिं िर
आनदिं ि िोईल माझ्या मनाला !
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जरा बोल ना
1. िािी घेिलेलिं प्रत्येक काम, योग्य रीिीनिं कसिं परु िं करिा येईल, यािा
प्रयत्न करणिं िी यशािी आहण समाधानािी पहिली पायरीि आिे.
(यशािा श्रीगणेशा)
2. स्विःला ज्या गोष्टी करिाना समाधान हमळि असेल, आनिंद िोि
असेल, त्या करीि असिाना इिरानिं ा काय वाटेल िा हविार
िात्परु िा मनावेगळा करायला िवा. (चिदानदं आनदं )
3. कपड्यािंबरोबर वेळोवेळी आपलिं मन पण धवु नू स्वच्छ करिा आलिं
िर हकिीिरी गैरसमजािंिी पटलिं, मनावरून दरू िोऊ शकिील.
(िुळिुळीत मन!)
4. भरपरू पैसा हमळवनू िी त्यामागे समाधान आहण आनदिं नसेल, िर
त्या पैशाििं ा उपभोग आपण योग्य रीिीनिं घेऊि शकणार नािी.
(कमपदररद्री!)

32

माझिया मना

सरोज सहस्रबद्ध
ु े

5. सववगणु सपिं न्न लोकाििं ी उदािरणिं सिि नजरे समोर ठे वली, िर
स्विःच्या प्रगिीला नक्कीि मदि िोऊ शके ल. (तेथे कर मािे
जुळती!)
6. कोणिििं ी काम प्रत्यि स्विःच्या जबाबदारीवर करायला अिंगावर
घेिल्याहशवाय, त्यािले बारकावे कधीि कळणार नािीि.
(स्ियंपूणपता).
7. “येि नािी, येणार नािी, जमणार नािी” असिं कधीि म्िणायििं नािी.
नेिमीि “प्रयत्न करे न” म्िणायििं म्िणजे यश येणारि. (प्रयत्नांती
परमेर्श्र)
8. मनाि येणार्या सगळ्या हविाराििं ी जर छायाहित्रिं घेिा आली
असिी, िर त्यामळ
ु े समाजाि हकिी अनथव पसरले असिे कोण जाणे.
(बिािलो आिोत अजूनतरी!)
9. कुणाििं मन आहण हृदय जर एिाद्या अभेद्य िडकासारििं असलिं, िर
त्याच्या िळाशी जाऊन ओलावा शोधणिं िे मृगजळ शोधण्याइिकिंि
अवघड काम आिे. (कचठण कचठण हृदय चकती!)
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10. बािेर लख्ि उजेड पडलेला असनू िी कधीकधी आपण अधिं ाराि
िािपडिि प्रकाशािा एिादा हकरण शोधि, आयष्ु य हनव्वळ
वाया घालवि असिो. (तुिे आिे तुजपाशी)
11. आयष्ु यािी घट्ट पकड धरून बसलेल्या हनराशावादाला जोपयांि
आपण मागे िटवू शकि नािी, िोपयांि यशाच्या दृष्टीनिं पाऊल
कधीि पढु े पडू शकणार नािी. आहण वेळ मात्र हनघनू जाईल.
(सारखा काळ िालला पुढे)
12. पढु े टाकलेलिं पाऊल मागे “न” िटवणिं आहण कधीिी न थािंबणिं िा
एकि यशािा मागव आिे. त्यामळ
ु े यशािी वाटिाल जर आपण
साित्यानिं िालि राहिलो, िर एक ना एक हदवस हशिर गाठणारि.
(यशोमंचदरािी िाटिाल)
13. राग, लोभ आहण अिक
िं ार या भावनाविं र हवजय हमळवणिं हजिकिं
कहठण आिे, हििकिंि हस्थिप्रज्ञािी भहू मका घेणििं ी! हस्थिप्रज्ञिा
म्िणजे मनािी बहधरिा थोडीि असिे?कारण बधीर मनाला हविार
करण्यािी देिील शक्ती हशल्लक रिाि नािी. (नसे दुुःखात उद्वेग,
सख
ु ािी लालसा नसे!)
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14. समाधान िे नेिमी मानण्यावरि अवलिंबनू असििं. हनसगावच्या
साहन्नध्याि मन प्रसन्न ठे वायला आहण मनःशािंिी हमळवायला
आपोआपि मदि िोिे. हनसगावच्या अद्भुि दशवनानिं, साहित्य, कला
आहण प्रहिभेलािी नेिमीि िालना हमळू शकिे. (िृक्षिल्ली
आम्िा सोयरी)
15. ठरवलेली गोष्ट पणू व िाली नािी की असमाधानािी िवा पसरिे.
एके क हदवस असेि उगविाि की त्या हदवशी अनेक गोष्टी
करायच्या ठरवनू आहण प्रयत्न करूनिी कशािि मन गििंु ि नािी.
कािी हबघडिाि, कािी अपर्ु या रिािाि, िर कािींना मिु ूिवि लागि
नािी. (असािी एक असमाधानी चदिस!)
16. आराम िा हमळे ल हििका िवाि असिो. त्यावर माि करणिं िीि
कामािी िरी कसोटी. स्वस्थ बसलिं की ररकाम्या मनाला
अहधकि अस्वस्थिा जाणवू लागिे. आहण हविारिी उगीिि
भरकटिाि. (Devil’s workshop!)
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17. राग येणिं िी जरी नैसहगवक भावना असली, िरी रागावर िाबा
हमळवणिं प्रयत्नानिं ी साध्य िोऊ शकििं. मळ
ु ाि राग अनावर िोऊि
“न” देणिं हकिंवा क्वहिि आलेला राग, सििं ाप, क्रोध िटकन
घालविा येण,िं या दोनिी गोष्टी जर एकदम जमल्या, िर िर्या अथी
मन काबिू आलयिं असिं समजायला मळ
ु ीि िरकि नािी.
(रागद्वेर्ांमुळे चित्ती, जडला द्वंद्व-मोि जो)
18. रोगावर जसा “प्रहिबिंधन” िा सगळ्याि मित्त्वािा उपाय आिे,
त्याप्रमाणे मिभेदािंवर, आहण हनष्फळ वादहववादािंवर-प्रहिबधिं
घालणिं हकिंवा, असे प्रसगिं टाळणिं िाि रामबाण उपाय असिो.
(Prevention is better than cure!)
19. कधीकधी लोक अिानकि एकमेकािंशी िािंगले वागायला
लागिाि. कारण मात्र कळि नािी. पण त्या आपल
ु कीच्या
अनपेहिि ओलाव्यानिं जास्िि गदु मरल्यासारििं वाटायला लागििं.
(िांगुलपणािा निा नमूना !)
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20. वारिंवार इिर लोकानिं ा दि
ु वण्यापेिा, कधीिरी स्विःलाि दि
ु वनू ,
दःु ि सिन करणिं हकिी अवघड असििं िे बघाविं. (परदु:ख
शीतल!)
21. आयष्ु यामधले कािी कािी हदवस इिके हनष्क्रीय आहण एिाद्या
यिंत्रािनू ठसा बनवनू काढल्यासारिे कृ िीिीन वाटिाि. उत्साि
नािी, आनिंद नािी हकिंवा बदलिी नािी. पण अशा हदवसािंिे सािेिी
आपणि िर घडवि असिो ना! (तूि घडचिशी, तूि मोचडशी)
22. हनरथवक गप्पा िा हविय असा आिे की ज्यािा िोथा हकिीिी
िघळला िरी िो िोथाि रिािो. पण अथवपणू व वादहववाद आहण
गप्पािंिी गोडी मात्र कधीि कमी िोि नािी. (िादे िादे जायते
तत्िबोध: न तु कण्ठ्शोर्:)
23. आईवडील हकिंवा इिर आदरणीय व्यक्तींच्या सिवासाि हकिी मोठा
हनमवळ आहण साहत्त्वक आनदिं सामावलेला असिो, िे प्रत्येकानिं
जाणाविं आहण अनभु वाव.िं त्याििं े आहशवावद िा आयष्ु यामधला
मोठाि अमल्ू य ठे वा समजावा. (तेथे कर मािे जुळती).
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24. परवा एका अनाथलयाला भेट देण्यािा प्रसगिं आला. त्यावरून
सिज मनाि हविार डोकावला, की आईवहडलाहिं वना पोरक्या
िालेल्या मल
ु ाविं रिे सस्िं कार हकिी वेगळे बनिाि. त्याच्िं या भावना,
त्याििं े हविार, लिानपणािि कािीसे के हवलवाणे वाटिाि. अशा
मल
ु ानिं ा कुणाकडून िरी भरभरून प्रेम हमळाविं असिं मनापासनू वाटि.िं
(प्रेमस्िरूप आई?)
25. वाटििं, सि
ु ािे, समाधानािे, आनिंदािे हदवस वारिंवार उगवले िर
आयष्ु य हकिी ससु ह् िोईल. पण मग दःु ि िेलण्यािी आपली
सिंवय सटु ेल त्याििं काय? (सुख पािता जिापाडे दु:ख
पिपताएिढे)
26. कोणिीिी कलाकृ िी हकिंवा हनहमविी हजवििं वाटण्यासाठी प्रथमिः िो
प्रसगिं आपण आपल्या कल्पनेि जगनू पिायला िवा. िरि अशी
हनहमविी िर्या अथी “सजीव” वाटू शके ल. (चनचमपतीिा आनदं
आचण कल्पकता!)
27. यशािी फारशी अपेिा न धरिा, शद्ध
ु मनान,िं हवर्श्ासानिं आहण श्रद्धेनिं
काम करणार्याच्िं या कायावला एक ना एक हदवस यशाििं मधरु फळ
आल्यावािनू रिाणार नािी. (फळे रसाळ गोमटी)
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28. कोणत्यािी हदवसािी हकिंवा प्रसगिं ािी उत्सक
ु िा, िो हदवस प्रत्यि
उगवेपयांि हकिंवा प्रसगिं घडेपयांिि हटकिे, िे जो समजनू घेऊ
शकणार नािी त्याला “Day Dreamer” ि म्िणायला िि.ं
29. प्रत्येक नवीन गोष्ट हनमावण के ली की िी कोणत्या दजाविी हनहमविी
आिे, यािा प्रथमिः हिहकत्सक नजरे निं आपणि शािंि हित्तानिं
हविार करावा. म्िणजे जास्ि सधु ारणा व्िायला आहण करायला
सिंवड सापडेल. (आपणि आपले पचिले परीक्षक आचण
टीकाकार!)
30. िािी घेिलेल्या कामाि परु े सिं लि घािलिं नािी, िर लवकरि
त्याबद्दल हनरुत्साि आहण नावड हनमावण िोिे. िोििोिपणा
जाणविो आहण आपोआपि िक
ु ा घडायला लागिाि. मात्र,
भरकटणार्या मनाला िाब्याि आणनू पनु श्च गिंिु वण्यासाठी प्रथम
त्या कामावर सगळ्या शक्ती कें हद्रि करायला िव्याि. (एकाग्रता
मनािी, कधी नं ढळू द्यायिी).
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31. काम करणार्या लोकासिं ाठी, रहववार सध्िं याकाळ आली की पन्ु िा
एकदा उगवणारा सोमवार आहण नवा आठवडा नजरे समोर यायला
लागिो. कामािे वेध लागायला लागिाि आहण मागे पडलेला
शहनवार िा स्वप्नासारिा दरू िा भासायला लागिो. जीवनिक्रि
असिं हफरि असििं त्याला कोण काय करणार? (जीिनािं अजब
िक्र!)
32. कुठल्यािी कुटुिंबामधली प्रत्येक व्यक्ती िी त्या कुटुिंबािा अत्यिंि
मित्त्वािा घटक असिे. आपल्या ओळिीििं कुटुिंब म्िणजे
त्यािल्या प्रत्येका व्यक्तीिा पररिय. िो जर सि
ु दायी आहण
िवािवासा वाटणारा असला, िरि िे “आदशव” कुटुिंब हकिंवा आदशव
“घर” म्िणायला िविं (असािे घर ते अपुले छान)
33. आपल्या पररियामधल्या कुठल्यािी व्यक्तीवर दःु िािे प्रसिंग आले
िरी मन िेलावनू जायला िव.िं मदिीिा िाि पढु े व्िायला िवा. िी
मनािी नैसहगवक घडणि असायला िवी. नािी िर अशी माणसिं
भावनाशन्ू यि म्िणायला िवीि. (बंधुत्िािा चमरचित िरखा!)
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34. आयष्ु याि आपण कमी गोष्टींच्या अपेिा के ल्या, िर त्यापेिा जास्ि
यश हमळाल्यास त्यािा आनदिं हकिीिरी पटींनी वाढिो. शेवटी जे
हमळि नािी हकिंवा हमळणिं शक्य नािी, त्यामागे मृगजळासारििं
धावण्याि काय अथव आिे? (चित्ती असो द्यािे समाधान)
35. मनावरििं कुठलिंिी दडपण आहण हनराशेिी छाया दरू करण्यासाठी
प्रथमि: मन घट्ट के लिं पाहिजे. अहधक आशावादी बनलिं पाहिजे.
हनराशेनिं एकदा मन ग्रासलिं की प्रगिी सिंपलीि. (आशेिरती जग िे
जगते भचिष्य उज्िल आजि चदसते)
36. मनावरच्या िाणाला (elasticity) सद्ध
ु ा शेवटी मयावदा असिािि.
फारि िाणण्यािा प्रयत्न के ला की अिेर कुठे िरी, कािीिरी
िटु णारि. (अती ताण की सुटलाि बाण!)
37. िागिं लिं हकिंवा वाईट िे शेवटी सापेििेनिं मानण्यावरि अवलबिं नू
असि.िं िे सत्य स्वि:ला हकिीिी समजावल,िं िरी त्यािनू िी
कधीकधी वाईट वाटल्याहशवाय रिाि नािीि (आपलि
ं मन ते!)
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38. नहशबाला दोि देणिं म्िणजे इिराच्िं या आपल्याबद्दलच्या आहण
आपल्या अन्य लोकाबिं द्दलच्या इच्छा-अपेिा पणू व “न” िोणिं. (िेिी
आपलं नशीबि!)
39. कधीकधी िािनू हवशेि कािीिी न घडिा, उगीिि कािीिरी िािंगलिं
घडल्याििं समाधान वाटि रिाि.िं िसिंि ठरवलेल्या गोष्टींपैकी
हनम्म्या जरी पणू व िाल्या, िरी कमीिकमी “अधव” समाधान
हमळायला िरकि नसावी. (िेिी नसे थोडके !)
40. नवा हदवस, नवा महिना आहण नविं विव नेिमीि नव्या अपेिा घेऊन
उगविाि. पण त्या अपेिािंिी पिू ी करणिं मात्र हनव्वळ आपल्याि
िािी असि.िं (आपणि आपल्या जीिनािे चशल्पकार!)
41. कटू प्रसगिं ाििं ी मनाि वारिंवार उजळणी, हकिंवा वाईट गोष्टींबद्दलच्या
आठवणी जर सारख्याि मनाि घोळवल्या, िर नवीन येणार्या
बिुमोल हविारानिं ा जागाि हशल्लक रिाणार नािी. त्यामळ
ु े
अथविीन आहण कडवट हविारानिं ा हजिकिं लवकराि लवकर आपण
मनावेगळिं करू,हििकिं मन स्वच्छ आहण मोकळिं रािील. (मनािी
साफसफाई!)
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42. परमेर्श्रावर हवर्श्ास ठे वनू श्रद्धेनिं आहण हनश्चयानिं पाऊल टाकल,िं िर
दृढिा आहण आत्महवर्श्ास आपोआप आपल्या मागे िालि येिील.
(भक्तीने तत्त्िता जाणे)
43. मन कोणत्या ना कोणत्या िागिं ल्या आहण हवधायक कायावि गििंु लेलिं
असल,िं की वाईट हविाराििं ा िाण हकिंवा पकड आपोआपि सैल
व्िायला मदि िोिे आहण हित्तिी अहधक समाधानी, शाििं बनििं
(मना अल्प सक
ं ल्प तो िी नसािा)
44. बर्याि वेळा मनासारख्या गोष्टी घडल्या नािीि की आपण
स्विःवरि रागाविो, हिडिो. इिरािंना दोि देिो हकिंवा कधी कधी
नहशबालािी! पण मन आवरण्यािी िीि िर िरी कसोटी असिे!
(मना सज्जना िीत मािे करािे)
45. कोणालािी सिू ना करिाना त्या काय आिेि यापेिा त्या आपण
कोणत्या व्यक्तीला, कुठल्या शब्दाि आहण कोणत्या अहधकाराि
करिो आिोि, यािा हविार प्रथम करायला िवा. (अचधकारिाणी
कुणािी?)
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46. हदवसभराच्या िोवीस िासाि एकिी गोष्ट जर पणू व आहण
मनासारिी िाली नािी, िर त्या हदवसाच्याि भाराभर हििंध्या
िाल्यासारििं वाटायला लागि.िं (एक ना धड!)
47. िागिं ल्या गोष्टींवरि पणू ाांशानिं आहण साित्यानिं लि कें हद्रि के ल,िं िर
बारीक सारीक वाईट गोष्टींििं दःु ि िलकिं व्िायला नक्कीि मदि
िोईल (यशािं उंि चशखर िेि ध्येय!)
48. कोणिीिी गाडी रुळावर आणायला हकिंवा बिंद पडलेली गाडी सरू
ु
करायला-िालत्या गाडीपेिा नेिमीि जास्ि प्रयत्न करावे लागिाि.
मग आयष्ु याििं गहणि िरी यापेिा वेगळिं थोडिंि आिे? (प्रयत्ने
िाळूिे कण रगचडता तेलिी गळे !)
49. फक्त आजच्या हदवसापरु िाि आज हविार करायिा, असिं एकदा
मनाशी ठरवलिं की उद्यािी काळजी करणिं लगेि बिंद करायला िविं!
उद्याच्या स्वागिासाठी थोडी जजु बी ियारी असली िरी परु े शी ठरिे.
(Live in a day-tight compartment)
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50. रोज अनेक नवीन नवीन गोष्टी आपण हनमावण करीि असिो. त्या
हकिी का लिान असेनाि, एक जाणीव सिि ठे वायला िवीः
“Quality with Quantity”
51. कािी कािी गोष्टी सवयीनिं, परिंपरे निं हकिंवा अिंधश्रद्धेनिं आपल्या
इिक्या अिंगवळणी पडलेल्या असिाि, की त्या आपण का आहण
कशासाठी करिो आिोि यािा परु े सा हविार करायलािी
आपल्याला वेळ आहण फुरसद हमळि नािी. हकिंवा कािी वेळा
आवड्ििी नािी. जशाच्या िशा करीि रिायच्या. िे एकि ित्व
आपण घट्ट धरून बसिो (Conditioned reflex?)

52. आपल्या दृष्टीनिं अहद्विीय वाटणार्या कलाकृ िीच्या हनहमविीिा
आनदिं इिका मोठा असिो की त्या आनदिं ानिं हमळणारिं समाधान, िी
वस्िू जवळ नसली िरी हिरकाल हटकि.िं समाधानिी अिेर
मानण्यावरि अवलबिं नू असििं. त्यामळ
ु े जी हनहमविी आपल्याला
साध्य िोईल आहण इिरे जनानिं ािी आनदिं देईल िी जरूर हनमावण
करावी. (Creativity is bliss).
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मी चिणलेली क्रोशािी कािी िॉल-िँचगंग (सोबत मुलगा नील)
53. सिवासानिं व्यक्तींमधलिं प्रेम वाढििं आहण व्यक्ती दरू गेल्यावर त्यािंिी
अनपु हस्थिी जाणवायला लागिे. मल
ु िं त्या भावना मोकळे पणी व्यक्त
करू शकिाि. पण मोठ्या माणसािंििं काय? (शब्दािािुन कळू दे
सारे!)
54. कधीकधी आपल्या ज्ञानाबद्दल आपणि साशिंक बनिो. त्यावेळेला
एकिर आपण स्विःशी सिंपणू वपणे प्रामाहणक िरी असिो, हकिंवा
आपला आत्महवर्श्ास ढळलेला असिो. यापैकी नक्की कारण
सापडलिं िर इलाज अशक्य नािी. (स्ित:बद्दलि असा “संशय
का मनी यािा?”)
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55. आयष्ु यामधल्या प्रत्येक घडामोडीकडे हकिंवा प्रसगिं ाकडे आपण
िागिं ल्या हकिंवा वाईट अशा कोणत्या दृष्टीकोनािनू पाििो यावरि
त्या प्रसगिं ाििं ा िागिं ल
ु पणा हकिंवा वाईटपणा अवलबिं नू नािी का?
(नीरक्षीर चििेक)
56. स्विःशी पणू वपणे प्रामाहणक रिाणारी हकिी माणसिं या पृथ्वीिलावर
आिेि? पण त्यासाठी मनामनािंििं हवश्लेिण करायला काय िरकि
आिे? लोक आपला हविार करिाि िे ऐकून जर बरिं वाटि असेल
िर आपणिी त्या लोकािंिा हविार नको का करायला? (Selfless
love for all)
57. आयष्ु याि अनेक वादळिं उठिाि आहण शमिाि. पण त्या
वादळािंमधे उन्मळून पडलेले कोमल भावनािंिे वृि मात्र, क्विीिि
पन्ु िा मळ
ू धरिाि. (काय म्िणािं आता या मनाला? कमकुित
की भािनाप्रधान?)
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58. प्रत्येकाच्या आिाराि आहण हविारसरणीि कािी ना कािी ग्रिण
करण्यासारििं हकिंवा अहधक हविार करायला लावण्यासारििं
नक्कीि असि.िं त्यामळ
ु े अभ्यासू वृत्ती आहण मनािा हनग्रि
वाढवण्यासाठी, इिरामिं धले गणु शोधण्यािा छिंद जरूर जोपासायला
िवा. (छंद िा निा, गुणग्रािकतेिा!)
59. कधीकधी मनाि धमु सि रािण्यापेिा माणसानिं दोन शब्द द्यावेघ्यावे आहण मग सगळिं कािी हवसरून जाव.िं पण व्यविाराि आहण
प्रत्यिाि िरी आपण हकिी जण धाडसानिं असिं करू शकिो? (अरे
ला उत्तर कारे?)
60. आयष्ु याि आपल्याला नक्की कायकाय िविं आिे िे
कळल्याहशवाय शोधणार िरी कुठे आहण कसिं? (तुिे असते
तुजपाशी, तरी ज्ञात नसते आपणाशी?)
61. ज्या लोकानिं ा जगाबद्दल द्वेि आहण हिटकारा वाटिो, अशा लोकाििं ा
हविार करण्याि आपला मौल्यवान वेळ कशाला वाया
घालवायिा? उत्तम मागव म्िणजे : Do not think about them!
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62. एिादा हदवस असा उगविो की ज्या हदवशी घडलेली िागिं ली गोष्ट
शोधनू िी सापडि नािी. त्याहदवशी मग आपण स्विःिाि शोध घ्यायला
आरिंभ करावा. (Day for soul searching)
63. दसु र्यावर टीका करण्याच्या आधी प्रथम आपल्या वागणक
ु ीवरि कडक
टीका करून पिावी. त्यानििं र कदाहिि इिर लोकापिं यांि आपण कधी
पोिोिणारि नािी. (What a great thought!)
64. स्विःबद्दलिा आत्महवर्श्ास वाढवणिं िे कोणत्यािी यशाच्या दृष्टीनिं अत्यिंि
मित्त्वाििं आिे. स्वावलिंबन िी देिील यशािी हििकीि मित्त्वािी पायरी
आिे. कोणिीिी गोष्ट यशस्वीररत्या करण्यासाठी त्याि साित्य िविं,
मनािा पक्का हनधावरिी िवा आहण श्रद्धा िर िवीि िवी. नसु िेि िवेमधले
मनोरे नकोि. (उदयमेनिी चसद्धयंती कायापणी न मनोरथैिी! निी
सुप्तस्य चसंिस्य प्रचिशचन्त मुखे मृग: )
65. गडबडीिे आहण आनिंदािे हदवस आपल्याला नेिमीि जास्ि समाधान
देऊन जािाि. कारण अशा हदवसािंमधे सारििं कािीिरी हवधायक हकिंवा
िािंगलिं घडि असल्यामळ
ु े , ररकामपणािे हनरुद्योगी हविार मनाि
आणायला वेळि हशल्लक उरि नािी. (जीिनात िी घडी अशीि रािू
दे!)
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66. आपल्याला आयष्ु याि काय हमळवायििं आिे याििं उत्तर जर मनःशाििं ी
आहण समाधान िेि असेल, िर िे कसिं हनमावण करिा येईल हकिंवा
हमळविा येईल, यािा मागव प्रत्येकानिं स्विःिा स्विःि शोधायला िवा.
(आत्मपरीक्षणातून –आत्मोंन्नती)
67. मित्त्वाकािंिी मनाि अनेक कल्पनािंिे िरिंग रोज उठिाि. पण योग्य वेळी
त्यािंिी दिल न घेिल्यास, काळाच्या ओघाि गडपिी िोिाि. उरििं फक्त
असमाधान आहण कािी न के ल्यािी बोिरी जाणीव-पण िी जाणीवि
अिेर यशािा मागव दािविे. (यशोमंचदरािी खडतर िाट)
68. आयष्ु यािल्या हकिीिरी समस्यािंवर “तडजोड” िे एकि रामबाण औिध
असििं. पण िडजोडीसाठी हकिंवा िि करण्यासाठी नेिमी दोन व्यक्ती, दोन
पि िवेि. एका िािानिं िडजोड करणिं कसिं शक्य आिे? (टाळी तरी
िाजते का?)
69. प्रत्येकािे आयष्ु याकडे बघण्यािे दृष्टीकोन अगदी हभन्न हभन्न असिाि.
आपल्याला ज्या गोष्टी मित्त्वाच्या वाटिाि त्या इिराच्िं या दृष्टीनिं अगदीि
नगण्य आहण िल्ु लकिी असू शकिाि. (व्यक्ती चततक्या प्रकृती)
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70. कलेंडरवरिी पानिं फडफडिाि. हदवसाििं िं आठवड्याि-महिन्याि आहण
शेवटी विावि रुपाििं र िोििं. पण आनदिं ानिं आहण सि
ु ासमाधानानिं जगण्यािा
योग्य मागव शोधण्यािी आपली धडपड मात्र अव्याििपणे िालिू असिे.
आहण िी िालिू रािायला िवी. (चदस जातील चदस येतील! भोग
सरल सख
ु येईल!)
71. कधीकधी आयष्ु यािनू गमावलेल्या सधिं ींनी हकिंवा मागे
पडलेल्या हनराशाजनक हदवसाच्िं या नसु त्या आठवणींनीिी मन बेिनै िोि.िं
पण सारििं सारििं मागिं वळून पािण्याि िरी काय अथव आिे? पढु े पािून
िालणार्यािििं पाऊल अिेर पढु े पडणार. प्रगिीिा मागविी नेिमी पढु ेि
नेि असिो. (सारखा काळ िालला पढु े!)
72. कुठल्यािी कायाविा आरिंभ िागिं ला व्िावा अशी प्रत्येकािीि नैसहगवक
इच्छा असिे. िािंगल्या हकिंवा वाईट गोष्टी सद्ध
ु ा अिेर मानण्यावरि
अवलिंबनू असिाि. सि
ु आहण दःु ि िे िरी हकिी सापेि शब्द आिेि!
(आरंभ आचण शेिट गोड तर सारंि गोड!)
73. कािी लोकाच्िं या स्वभावाि आहण वागण्याि असा कािी मोकळे पणा
असिो की त्याच्िं या घराि प्रथम पाऊल टाकिाि त्या घराि विावनवु िे जाि
असल्यासारिी आपल
ु की आहण जवळीक वाटिे. (आपलं घरिी
आदशप बनिता येईल?)
51

माझिया मना

सरोज सहस्रबद्ध
ु े

74. स्विःच्या भावनानिं ा मरु ड घालनू िी कधीकधी इिराच्िं या भावनाििं ी कदर
करणिं आत्मसाि करायला िव.िं भिू काळाि इहििासजमा िालेल्या
गोष्टींबद्दल दःु ि आहण िेद करण्यापेिा, विवमान काळामधल्या प्रसगिं ाविं र
लि कें हद्रि करायला िव.िं आपल्या मनािा मोठे पणा दािवण्यािी ियारी
ठे वली, िरि इिराििं े अपराध नक्कीि छोटे वाटिील. (आज ह्रदय मम
चिशाल िाले!)
75. आपल्याला जसिं घर बदलावसिं िं वाटििं, देशाििं र करावसिं िं वाटििं िसिं
स्विःदेिील थोडिंफार अििं बावह् बदलाविं असिं का वाटू नये? शरीरान,िं
मनानिं आहण कािी अश
िं ी स्वभावानििं ी. पण िे शक्य िोऊ शके ल का?
प्रयत्नाच्िं या समोर ‘नािी िा शब्दि नािी (चििार करण्या- योग्य
चििार!)
76. रात्र िाली की बरे िदा आपल्याला हविारािंच्या मधमाशा सिावू लागिाि.
हदवस जर आनिंदाि गेला असला िर िेि हविार, फुलािंच्या
पाकळ्यािंसारिे मऊ-मृदू वाटिाि, नािीिर गल
ु ाबाच्या काट्यािंसारिे
बोिायलािी कमी करीि नािीि. त्यामळ
ु े हदवसभरामधल्या िागिं ल्यावाईट घडामोडी आहण घटना िेि रात्रीच्या स्वप्नािंििं िाद्य आहण हित्रण
असू शकििं. (मनी िसे ते स्िप्नी चदसे!)
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77. कधीकधी मनािी वरवरिी शाििं िा िी दधु ावर येणार्या सायीसारिी
असिे. जाड पण िरीिी सरु कुिलेली. वरून हस्थर हदसणार्या
पृष्ठभागाच्या आि, िप्त भावना उसळि असिाि. फारि जोर
वाढला िर कधी मसु डिं ी मारून वर येिाि, नािीिर कालाििं रानिं
आिल्या आि आपोआप हनविाििी (भािभािनांिे खेळ).
78. एिादा हनश्चय करणिं आहण मोडणिं याला फारसा अथव नािी, िे जरी
हकिीिी िरिं असलिं िरी कािीिरी हवधायक आहण िािंगलिं काम
करण्यािा नसु िा हविार जरी मनाि आला, िरी प्रगिीिी एक पायरी
गाठल्यासारििं हकिंवा हकमानपिी पायाभरणी करण्यासारििं िर
नक्कीि आिे. (कायापरंभािा श्रीगणेशा).
79. सगळ्या गणु ािंना कोंदणाि बसवण्यासाठी “आत्मचिर्श्ास” िे
एकि कोंदण आिे. आत्महवर्श्ासानिं- वागण,िं बोलणिं, कृ िी सगळिं
कािी बदलिा येऊ शकििं आहण अिंगी असणार्या गणु ािंना, वेगळीि
िळाळी येऊ शकिे. आत्महवर्श्ासामळ
ु े ि नवीन हवियािंना आहण
मेंदल
ू ा िालना हमळिे. पण त्यासाठी भरपरू वािन, मनन करायला
िविं, हविारामिं धे कल्पकिा िवी. िरि िर्या अथी ज्ञानसिंवधवन
िोईल. हनिंदा करणिं िर काय कुणालािी सिज जमू शकििं.
(“आत्मचिर्श्ास िेि यशािं पचिलं गमक!”)
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80. दरविी, आयष्ु याि घडलेल्या मित्त्वाच्या घडामोडींिा जर आपण
आढावा घेिला िर कधीकधी अहप्रय इहििासािी पनु रावृत्ती टाळिा
येऊ शकिे. िक
ु ाििं ी दरुु स्िी करायला आहण त्यावर हविार करायला
अवधी हमळिो. थोडक्याि, नव्या विावला जास्ि िागिं ली,
योजनाबद्ध हदशा लाभू शकिे. आनिंद आहण समाधान या गोष्टी
अशा आिेि की, प्रत्येक हदवसाि आपण त्या हजिक्या जास्ि जास्ि
भरू, हििक्या हद्वगहु णिि िोि जािाि. (Reap as you sow!)
81. रोजच्या जीवनाि कधीकधी असे कािी िरिंग उठिाि की त्यामळ
ु े
मनािी शाििं िा भगिं पाविे. कामावरििं लि उडि.िं कधी आनदिं ानिं,
कधी उत्सक
ु िेनिं िर कधी हनराशा आहण दःु िान.िं मनाच्या
कमकुविपणामळ
ु े असिं िोऊ शकि?िं पण अशा वादळी हविाराविं र
आहण भावनाविं र पणू वपणे िाबा िरी कसा ठे वणार? त्यासाठी मन
बधीर िरी व्िायला िविं हकिंवा हस्थिप्रज्ञासारििं वागायला िविं.
अशावेळी िरप्रयत्नानिं ी स्विःिििं मन वळवनू त्याला दसु र्या
एिाद्या कामाि गििंु वणिं िे अवघड काम करायला िव.िं दाडिं ग्या
इच्छाशक्तीच्या बळावर पववि सद्ध
ु ा इकडिे हिकडे िोऊ शकिाि,
मग मन िर काय शेवटी आपलििं असििं, वळवायििं िविं िस!िं (मना
सज्जना!)
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82. हविार करण्याच्या शक्तीबरोबरि, मनािल्या मनािि िे करण्याििं
वरदान आपल्याला हमळालिं आिे म्िणनू बरिं. नािीिर दैनिंहदन
जीवनाि हकिी गैरसमज आहण अनथव हनमावण िाले असिे कोण
जाणे. पण कधीकधी असिंिी वाटििं की इिरािंच्या मनािले
आपल्याबद्दलिे हविार जाणनू घेिा आले असिे, िर हकिीिरी
गैरसमज दरू करायला मदििी िाली असिी. (मना सिपथा सत्य
सांडू नको रे)
83. िािंगल्या कलेिा लाभ हमळाला की मनाला एकप्रकारििं साहत्त्वक
समाधान वाटििं. िािंगलिं पस्ु िक वािल्यािा आनिंदिी आयष्ु याि
कािीिरी नवीन गवसल्याइिका उत्कट असिो. िसििं कािीसिं थोर
व्यक्तींना भेटूनिी िोि.िं ज्यानिं ी कािीिरी असामान्य, अहद्विीय कायव
के लिं आिे अशाच्िं या भेटीिनू “आदरानदिं ” हनमावण िोिो. आहण मग
वाटि:िं (आनदं ी आनदं गडे इकडे चतकडे िोचिकडे!)
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84. बाजार करणिं िा छिंद जरी मिागाईिा असला िरी मला वाटि,िं
मनावर कशाििं िरी फार दडपण आलिं, िर माणसानिं बाजारािनू
सिजि फे रफटका मारून याव.िं बाजारामधली लोकाििं ी धावपळ,
गदी, त्याच्िं या िालिाली, दक
ु ान,िं आिमधली वस्िििंू ी माडिं णी
आहण लोकाििं िं हवहवध वस्िू िरे दी करण्याििं जबरदस्ि आकिवण,
या सगळ्या गोष्टी दरू उभिं रािून आहलप्तपणे बारकाईनिं हनरिाव्याि.
त्यापासनू वेगळाि मजेशीर आनदिं हमळू शकिो आहण मन िलकिं
िोििं. (स्िानुभि!)
85. माणसानिं फार भावनाप्रधान असणिं िा कािी अथी दोिि आिे.
त्यासाठीि आयष्ु याकडे अहधक डोळसपणे, उमदेपणाने आहण
सारासार हविार करून कािीशा व्यविारी दृष्टीनिं बघायला हशकलिं
पाहिजे. जरूर पडल्यास, आयष्ु याच्या हदशेििं सक
ु ाण,ू योग्य मागावनिं
वळवलिं पाहिजे. गेलेली वेळ, गेलेला हदवस हकिंवा हनसटलेले िण
जसे परि येि नािीि, िशाि वाया गेलेल्या सिंधीिी! त्यासाठीि,
येणारे सवु णविण वाया दवडण्याि हकिंवा भहवष्याकडे पणू विया दल
ु वि
करण्याि कािीि अथव नािी. विवमान आहण थोडिंसिं भहवष्याि बघनू ,
भिू काळ िा कािी अिंशी िरी भिू काळािि जमा करायला पाहिजे.
कारण वाया गेलेल्या काळािा आहण हनसटलेल्या सिंधींिा हविार
करण्यािनू हनष्पन्न िोिो फक्त मनस्िापि. (गेले ते चदन गेले!)
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86. बोलनू हविाराि पडण्यापेिा, हविार करून बोललेलिं के व्िािी
जास्ि फायद्याि.िं इिर लोकाबिं द्दल
् िे नको िे हविार मनािनू कमी
करून, बाकीिी मित्त्वाच्या घडामोडी, प्रसगिं , वािावरण यानिं ा
प्राधान्य हदलिं पाहिजे. त्यासाठी अभ्यासू वृत्ती आहण मनाला योग्य
प्रकारच्या हविारामिं धे गििंु वण्यािी सविं य लावनू घेिली पाहिजे.
बिुश्रिु पणानिं इिराििं िं बोलणिं मनःपवू वक ऐकलिं पाहिजे. त्यािल्या
मित्त्वाच्या मदु द्य् ाविं र अहधक हविार के ला पाहिजे आहण
हदवसाकाठी ग्रिणीय, मननीय हविार रािनू बाकींच्यािंिा त्याग
के ला पाहिजे. (चििारांिं योग्य ते िगीकरण!)
87. हदवसािंमागनू हदवस पढु े सरकिाि. गेलेल्या हदवसािंमधे,पढु े काय
करायििं याबद्दलिे नसु िे बेिि मनाि िालू असिाि. कोणाििं कािी
िागिं लिं िालेलिं पाहिल,िं ऐकलिं िर िशाि कािी उपयक्त
ु गोष्टी
करण्यािी इच्छा जागृि िोिे. कधीकधी त्यादृष्टीनिं आरिंभिी िोिो.
पण सरुु वाि आहण शेवट याच्िं यामधलिं लाSिं Sब अििं र कधीि सपिं ि
नािी. िोपयांि उत्साि मात्र सपिं ष्टु ाि येिो. आहण हनश्चयािे असफल
बडु बडु े िवेि हवरून जािाि. हशल्लक राििे िी फक्त िळिळ हकिंवा
बारीकशा अपराधािी टोिणी. कालाििं रानिं िी पण भरून येिे आहण
मन पन्ु िा िाज्या हविाराच्िं या मागे लागण्यासाठी िाजििं वानिं बनििं.
(उत्तम लक्षण?)
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88. वेळ आपण जाणनू बजु नू वाया घालवीि नािी िे जरी हकिीिी िरिं
असल,िं िरी हमळालेल्या वेळेिा सदपु योग करण्यािा नेिमी प्रयत्न
करिोि असिंिी नािी. आयष्ु यक्रमाि शेवटी िोििोिपणा िर
रिाणारि. अगदी पडद्यावर प्रेमािा अहभनय करणार्या हकिंवा
लोकािंना स्वप्ननगरीि घेऊन जाणार्या नटनट्याच्िं या जीवनाििी
िोििोिपणा िर येिि असणार. पण ध्येयिीन मात्र रिािा कामा
नये. आला हदवस, मनाि येईल त्या आहण शक्य असेल हििक्या
हवहवध कायवक्रमािंनी भरगच्ि भरून टाकायिा. त्यामधनू कािी ना
कािी उपयक्त
ु हनमावण िोणारि. हदवसाकाठी अगदी कािीिी “न”
करणार्या आहण उलट िपू कािी करणार्या लोकािंशी आपली
आलटून पालटून िल
ु ना करीि राहिलिं, िर आपण करीि असलेल्या
कायावििं अल्पसिं समाधान आहण अहधक कािी करण्यािी उमेद
मनाि हनमावण िाल्यावािनू रिाणार नािी. (Buck up!)
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89. जग सागरलाटाप्रिं माणे िेपावि असििं आहण प्रत्येक व्यक्ती, एका
पाण्याच्या ििु ाराप्रमाणे दरू उडण्यािा- आपलिं वेगळिं अहस्ित्व
प्रस्थाहपि करण्यािा हनष्फळ प्रयत्न आयष्ु यभर करीि असिे. पण
कुठलािी प्रयत्न िा हनष्फळ कसा असू शके ल? फलािी अपेिा
धरून थोडिंि सत्कायव करायििं असििं? समाधान देिील कशाि
सामावलेलिं आिे िे एकदा कळलिं की मनःशाििं ी हमळवणिं कठीण
नािी. हविारानिं ा नेिमीि योग्य वळण लावायला िविं. बाधिं फोडून
बािेर पडू पािणारिं पाणी अिेर वायाि जाणार. िसेि मोकाट
सटु लेले हविारिी. त्यािंना आिारािंच्या आहण कृ िीच्या बिंधनािि
गरु फटून टाकायला पाहिजे. (प्रयत्नांती परमेर्श्र!)
90. शरीरापेिा मनािी धाव नेिमीि उिंि आहण लाबिं असिे. आयष्ु य
अत्यििं गहिमान आिे. िे जशी वळणिं घेईल िसिं त्याि सामावनू
जायला पाहिजे. कधी पाय अडिळिाि, मागे वळून बघावसिं िं
वाटििं, हवश्रािंिी घ्यावीशी वाटिे पण सगळ्यािंबरोबर िालण्यािी
गिी सोडली, की प्रगिी थाबिं लीि. त्यामळ
ु े सारे कठीण प्रसिंग, दःु ि
हवसरून पढु च्या वाटेवर लि कें हद्रि करायला िव.िं (जो थांबला
तो संपला!)
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91. कधी कधी शरीर िे यत्रिं ासारिी दैनहिं दन कामिं करीि असििं आहण त्याि
वेळेला मन मात्र मोकळ्या पक्ष्यासारििं उिंि उिंि भरार्या मारीि असि.िं
हविाराििं ी उलटसल
ु ट िक्रिं हफरवायलािी मन मोकळिंि असि.िं
एकप्रकारे , मनानिं शरीरावर हमळवलेला एकप्रकारिा हवजयि िो. मला
िात्री आिे की अशी हकिीिरी शरीरिं, स्वि:च्याि मनािाली दबनू आज
या पृथ्वीिलावर राबि असिील! आहण – (मन मात्र “पाखरू
पाखरू” सारखं उडत असेल!)
92. आयष्ु य िी हकिी गिन गोष्ट आिे. िे कुठे कुठे भरकटि जाऊ शकििं?
त्यािनू काय हनष्पन्न िोििं? सि
ु ी माणसिं म्िणजे नक्की कोण असिाि?
का सि
ु िा फक्त आभास आहण शब्दािंिा िेळि असिो? दःु िी
नसलेला प्रत्येक माणसू सि
ु ीि समजायिा का? स्त्री आहण परुु िािंच्या
सि
ु दःु िाच्या कल्पानािंमधेिी फार मोठी िफावि असिे का?
(सुखदुुःखांिी ऊनसािली -प्रश्नि प्रश्न!)
93. धनष्ु यािनू सटु लेले बाण जसे परि येि नािीि, िसेि िरवलेले िण आहण
िोंडािनू हनघालेले शब्द! उरिाि फक्त त्यािंच्या आठवणींिे बोथट काटे.
कधी दि
ु िाि, कधी िपु िाि हकिंवा रक्तबिंबाळिी करिाि. पण त्यािलेि
कािी सि
ु द िण हकिंवा आपल
ु कीिे शब्द, नकळि सि
ु िी देऊन जािाि.
(िाळिंटातली चिरिळ)
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94. जगाि फक्त आनदिं ी आहण िसिं िमि
ु िेिर्यािििं स्वागि िोििं िे
हजिकिं सत्य आिे, हििकिंि आनदिं ाच्या प्रसगिं ीिी, स्विःच्या
वागणक
ु ीनिं आहण वक्तव्यानिं इिराच्िं या आनदिं ावर हवरजण
घालण्यािीिी कािी लोकानिं ा िोड असिे. लोकानिं ा कुठलीिी मदि
करिाना, त्याच्या मोबदल्याि आपल्याला त्याच्िं याकडून काय परि
हमळे ल यािी अपेिा ठे वली की, त्या मदिीििं मित्त्व
सपिं ल्यासारिििं मानायला िविं (आनदं ािर चिरजण!)
95. दसु र्याला मदि करणिं िी फार िािंगली बाब आिे. पण कुठलीिी
मदि िी “सत्पात्री” आिे यािी मात्र िात्री करून घ्यायला िवी.
कधीकधी आपल्या िािंगल
ु पणािा लोक गैरफायदा िर घेि नािीि
ना यािीिी जाणीव ठे वनू मदि के ली, िर हनदान मागािून त्याबद्दल
मनाला पश्चािाप िरी िोणार नािी (“सत्पात्री” दानािं पण्ु य!)
96. स्विःच्या कमकुविपणािा बरे िदा आपल्या स्विःलाि राग येिो.
पण अिेर त्याला जबाबदार पण आपण स्विःि िर असिो.
आपणि मन लावनू प्रयत्न करीि नािी म्िणनू गोष्टी मनासारख्या
घडि नािीि. हशवाय देणिं-घेणिं िी िडजोड आहण त्यामागिा
व्यविारिी आपण हवसरिा कामा नये. (जो दुसर्यािरी चिसंबला
त्यािा कायपभाग बुडाला)
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97. कोणाच्यािी स्वभावाि समजिू दारपणािा भाग कमी असला िर
छोट्या-छोट्या गोष्टींमधनू िी मोठमोठे गैरसमज हनमावण िोऊ
शकिाि आहण त्यािनू अिंिी हनष्पन्न िोिो फक्त मनस्िाप.
आपल्याला आनिंदी रािायििं
असेल, िर कुणाच्या आहण
कुठल्यािी वागण्यापासनू कािीिी
अपेिा बाळगू नयेि. म्िणजे
अपेिाभिंगािा प्रश्नि उद्भवि नािी!
(नसे दुुःखात उद्वेग, सुखािी
लालसा नसे – गीताई पूज्य
चिनोबाजी भािे)
98. नोकरी करणार्या हस्त्रयाच्िं या बाबिीि घर, ससिं ार आहण नोकरी याििं ी
रस्सीिेि रोजि िालू असिे. सिंसारािी दोन्िी टोकिं आिेि
त्याहठकाणी ठे वनू , समिोल साधावा लागिो. िे सािंभाळूनिी
बािेरच्या जगाि जी आपलिं स्वििंत्र स्थान वैहशष्ट्यपणू वररत्या
प्रस्थाहपि करू शकिे, तीि खरी यशस्िी स्त्री!
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99. एक गोष्ट िािाि असिाना त्यावर पणू व लि कें हद्रि करायला िव,िं िे
जरी हकिीिी िरिं असलिं, िरी व्यविाराि सामान्य माणसाला जीवन
यशस्वी करण्यासाठी अनेक गोष्टी एकाि वेळी कराव्या लागिाि
त्याििं काय? (Multitasking?)

We need many hands for multitasking
100. जगाि हशकण्यासारख्या वस्ििंिू ी सिंख्या प्रत्येक व्यक्तीसमोर
भरपरू असिे. फक्त त्या सधिं ीिा कोण कसा आहण हकिी िािंगल्या
रीिीनिं फायदा आहण उपयोग करून घेऊ शकिो, त्यावर प्रत्येकाच्या
यशािी वगववारी अवलबिं नू असिे. कुठल्यािी हशिणािा योग्य
उपयोग कसा करायिा िे हशकणििं ी हििकिंि मित्त्वाििं असििं
(त्यासाठी िेगळी चशकिणीि ििी.)
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101. ज्ञान हमळवणिं िे हजिकिं कठीण काम आिे, हििकिंि िे योग्य
प्रकारे वापरणिं आहण हिरकाल हटकवणििं ी अवघड असििं. ज्ञान पढु े
वाटिाल करीि असिाना, आपली पावलिं उगीिि भिू काळाि
रोवनू उभिं रिाण्यानिं काय साध्य िोणार? फक्त आपण प्रगिीच्या
हशिराकडे पाठ हफरव.ू ज्ञानािी ओढ सिि कायम राहिली िरि
प्रगिीिी वाटिाल करिा येईल. कारण ज्ञान िे अिेर कधीिी न
आटणार्या िर्यासारििं आिे. हजिकिं बािेर काढाल हििकिं िे
वाढिि जाििं. त्यामळ
ु े ज्ञान हमळवण्याच्या बाबिीि कुणीिी
समाधानी हकिंवा अल्पसिंिोिी रािू नये. (ज्ञान म्िणजे परमेर्श्रािं
चिराट रूपि)

102. दसु र्यािंिे उच्ि हविार ऐकले की कधीकधी वाटििं की िे
हविार आपल्या मनाि कधीि कसे आले नव्ििे? त्यासाठी
दसु र्याच्या मनािी आहण उत्तम हविाराििं ी जडण-घडण जाणनू
घेऊन त्यावर नसु िा हविार जरी के ला, िरी हकिीिरी नव्या गोष्टी
हशकिा येिील. (िेगळे िेगळे भाि, जाण ते साचत्त्िक)
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103. माणसानिं बद्ध
ु ीजीवी असाविं की श्रमजीवी? मला वाटििं दोघाििं िं
बेमालमू हमश्रण असाव.िं श्रम करिानािी भरपरू बद्ध
ु ी वापरावी आहण
बद्ध
ु ीिी कामिं करीि असिाना, शरीराला हवश्राििं ी देऊन िे िाजििं वानिं
बनवाविं. पण कधीिरी अदलाबदल म्िणनू बद्ध
ु ी हजथे फारशी वापरावी
लागणार नािी अशी “हबनडोक” कामििं ी अवश्य करावीि. मजा येिे त्याि
(अशीिी उलटा पालट!)
104. लोकाच्िं या गणु ाििं ा आदर करायला हशकलिं िर लोकिी आपल्या
गणु ाििं ा आदर करिील. प्रत्येक व्यक्तीमधले गणु शोधनू काढून त्याििं ा
गौरव करण्यािा छिंद जडवनू घेिला, िर दोिाच्िं या ठळकपणावरिी गणु ाििं ी
हकनार उठून हदसेल. गणु ग्रािकिा आली की मनाला आपोआपि
समाधान हमळििं. शेवटी लोक म्िणजे िरी कोण? आपल्यापैकीि
उरलेल्या व्यक्ती नव्िेि का? मग त्यािंिा पण आपल्या स्विःइिकाि आदर
करायला िवा. (जो आिडतो सिाांना, तोचि आिडे देिाला)
105. कािी प्रहिकूल गोष्टींसाठी मन आधीपासनू ि ियार के लेलिं असलिं िर
त्या प्रहिकूलिेिी िीव्रिा कमी भासिे. वाईटाि वाईट गोष्टीसाठी जर
मनािी ियारी ठे वली, िर िागिं ल्या गोष्टी वाट्याला आल्यावर त्याििं ा
आनिंद शिपटीनिं वाढिो. आयष्ु यािा योग्य मागव आपण स्विःि आिि
गेलो, शोधनू काढि गेलो िर वाटिाल अहधक सल
ु भ िोिे. (आपणि
व्िािे कताप आचण करचिता)
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106. कधी कधी थोडक्याि समाधान मानायला हशकलिं िर अहधक
गोष्टी िािनू घडिाि. हमळालेल्या वेळेिा सदपु योग हजिका
मित्त्वािा, हििकाि िालि आलेल्या सधिं ीिा फायदा घेणििं ी. पण
त्याआधी पररणामाििं ा सारासार हविारिी अगदीि मनावेगळा करणिं
योग्य नािी. (थोडक्यात पण मित्िािं!)
107. आपण स्विःबद्दल हजिकिं कमी बोल,ू हििकिं आपल्याला
इिरािंच्या जीवनाशी समरस व्िायला वेळ हमळे ल. पण त्यािा अथव
असािी नािी की स्वि:ला हवसरून इिरािंबद्दलि सारििं बोलायििं
आहण त्यािंिाि हविार करायिा. (सुिणपमध्य िाि समतोल)
108. आपण स्विःबद्दल हविार करिो िो फक्त आपल्या स्विःच्या
दृष्टीकोनािनू . आत्महनरीिण आहण लोकािंििं हनरीिण याि बिुिेक
वेळा जमीन-अस्मानािी िफावि असिे. कधी कधी मनाला धक्का
बसिो, िडा जािो िर कधी अनपेहिि आनिंदिी िोिो. लोकाच्िं या
कािेिनू स्विःकडे बघणिं देिील कािी वेळा फायद्याििंि ठरििं.
सरळ मागाव- वरच्यािी हनरहनराळ्या वक्र हदशा आपोआप हदसायला
लागिाि. (जशी दृष्टी तशी सष्टृ ी)
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109. आपलिं जीवन िा अनेक रिंगाच्िं या धाग्यानिं ी हवणलेला एक गाहलिा
आिे. प्रत्येका धाग्यािा रिंग, पोि आहण त्यापासनू िा आनदिं , दसु र्या
धाग्यापासनू अगदी वेगळाि असिो. आयष्ु याि हकिीिरी गोष्टी पनु ःपन्ु िा
घडि असिाि. पण आनदिं हमळवणिं आहण हटकवणिं के वळ आपल्या वृत्ती
आहण कृ िींवरि अवलबिं नू असि.िं (एक धागा सुखािा!)
110. आनिंद िी मनािी अवस्था आिे. आपण ज्यावेळेस त्या अवस्थेि
प्रवेश करिो िेव्िा िी अवस्था, नजर लागण्याइिकी समाधानािी असिे.
कधीकधी िर त्याि समाधीिी लागू शकिे. जगण्यासारििं थोडिं जरी कािी
आपल्याला गवसलिं, िरी आपण िर्या अथावनिं जगायला आरिंभ करिो.
(आनंदी आनंद गडे)
111. बिुसिंख्य लोकािंच्या आयष्ु याि- हदवसभराि काय के लिं आहण काय
घडलिं याििं उत्तर अगदी लिानसिं असििं. िे उत्तर कालच्या हदवसापेिा
फारसिं वेगळिं नसििं, हित्र जवळपास िसिंि असििं. त्यासाठीि रोज
कािीिरी करण्यािा सिंकल्प मनाि धरायला िवा, हजद्द बाळगायला िवी.
योजकिा िवी, थोडीशी कल्पनारम्यिािी िवी आहण कािीि न
घडल्यास, मनाला टोिणीिी लागायला िवी. िरि िािनू कािीिरी
हवधायक घडेल. कुणी सािंगाविं त्यानििं र हकिीिरी असामान्य कलाकृ िी
अनेकािंच्या िािनू आपोआपि जन्माला येिील. (अव्यक्तातून व्यक्त)
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112. सि
ु दःु िाििं ी आदिं ोलनिं िर सगळ्याच्िं याि आयष्ु याि उमटि
असिाि. पण कटु गोष्टी हवसरून जाऊन आनदिं ी गोष्टींिा अहधक
हविार के ला िर मन प्रसन्न रिायला मदि िोिे. जे िािनू घडलिं नािी
अगर हमळविा आलिं नािी त्या गोष्टींिा साित्यानिं हविार करण्याि
वेळ वाया घालवण्यापेिा, जे हमळििं आिे हकिंवा हमळवणिं शक्य
आिे त्यािा फायदा घेणििं योग्य. येणारा प्रत्येक हदवस यशस्वी
करणिं आहण िालनू येणार्या प्रत्येका सधिं ीिा फायदा घेणिं अिेर
आपल्यावरि अवलिंबनू असििं. िेव्िा प्रयत्नािंिा मागव कधीि
सोडिा कामा नये. उदासीनिेच्या सरु कुत्या आहण अभेद्य कवि जर
आपण मनावरून दरू के लिं, िर जगण्याििं समाधान भरभरून
हमळविा येईल. उदासीनिा आहण हनराशा आली की मन बधीर,
सिंकुहिि आहण अव्यविारी बनििं. कोणत्याि वस्ििंिू िं हकिंवा
प्रसिंगािंििं आकिवण वाटेनासिं िोििं. आहण अशी वृत्ती फार काळ
हटकली, िर आनिंद-समाधानािा नाश करायला पणू विया कारणीभिू
ठरू शकिे. (पुढे सिप जाईल कािी न रािे)
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113. मला वाटि.िं ...स्विःिी जे लोक िपू प्रगिी हकिंवा आत्मोन्निी
करू शकिाि, त्या लोकानिं ा राग, लोभ, हभडस्िपणा, लोकाश
िं ी
व्यविार हकिंवा अिी परोपकार या गोष्टी कािी अश
िं ी िरी दरू साराव्या
लागि असिील. नािीिर मोठे लोक हवहित्र, हवहिप्त आहण लिरी
असिाि असिं आम्िी सामान्य लोक का म्िण?ू पण आयष्ु यािल्या
दैनहिं दन व्यविाराििं िं अवडिंबर कमी के ल्याहशवाय, िर्या
आत्महवकासाला वेळ िरी कुठून हमळणार? (मोठ्या लोकांच्या
छोट्या गोष्टी?)
114. काळाच्या उदराि सगळ्याि गोष्टी गडप िोिाि िसिं एक
हदवस आपलिं अहस्ित्विी हमटून जाििं. मात्र त्यािे हकिी आहण
कोणिे अवशेि, मागे ठे वायिे िे आपल्याि कृ िीवर अवलबिं नू
असि.िं (कीतीरूपे उरािे)
115. वाढत्या वयाबरोबर माणसािंिे हविारिी बदलिाि. लिानपणी
हनरागस वाटणार्या, िरुणपणी मनािी िुरिूर वाढवणार्या हकिंवा
मनाला मोरपीस बनायला लावणार्या गोष्टी, मोठे पणी
लिानपणाइिक्याि बाहलश वाटायला लागिाि. िे िर सगळिं
स्वाभाहवकि आिे! ("आयुष्यािर बोलू कािी")
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116. जे हमळि नािी हकिंवा हमळवणिं शक्य वाटि नािी त्याच्यामागे
धावनू आहण धडपडून आयष्ु य वाया घालवण्यापेिा जे िािी
गवसणिं शक्य आिे त्यािा अहधक उपयोग करून घ्यायला हशकलिं
पाहिजे (चित्ती असो द्यािे समाधान)
117. ररकामिं मन नेिमीि नको त्या हविारािंच्या आधीन िोि असििं.
त्यासाठीि मनाला सिि वेगवेगळ्या हवधायक गोष्टींमधे गिंिु वनू
ठे वायला िव.िं ररकामटेकडे हविार करायला मनाला सवडि हदली
नािी िर िे आपोआपि योग्य हदशेनिं हनमटू पणे िालायला लागेल.
(मन िढाय िढाय)
118. शािंिपणे विाणार्या हदवसाच्या कालावधीि अनेक प्रकारच्या
भावनािंिे िरिंग मनावर उठिाि. िािंगल्या हविारािंनी मन शद्ध
ु ,हनमवळ
स्फहटकासारििं बनििं, िसिंि वाईट हविारािंनी िे गढुळल्यावािनू
रिाि नािी. गढूळ वािावरण हनवळायला नेिमीि जास्ि वेळ
लागिो. त्यामळ
ु े अशी अहप्रयिा मळ
ु ाि टाळणिं िाि उत्तम मागव!
(चदिसािं िरखाली िोणारं रिाटगाडगं!)
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119. आयष्ु याि यशापेिा अपयश, आनदिं ापेिा हिन्निा आहण
समजापिं ेिा गैरसमजाििं िं प्रमाण वाढायला लागल,िं की प्रत्येकानिं
थाबिं नू , घडलेल्या सगळ्या प्रसगिं ाििं ा आढावा घ्यायला िवा. आहण
मगि पढु ििं पाऊल उिलायला िव.िं (आत्मचनरीक्षण-soul
searching?)
120. मनष्ु यस्वभाव इिका हवहित्र आिे की आपल्या दःु िाबद्दल
कोणी नसु िी सिानभु िू ी दािवली िरी िी आपल्याला रूिि नािी
आहण सिनिी िोि नािी. पण आपल्यासारिििं दःु ि दसु र्या
व्यक्तींनािी आिे िे ऐकिाना मात्र मनाला हदलासा वाटिो.
आपल्यासारिेि कटू अनभु व, राग, लोभ आहण कठीण प्रसिंग
इिराच्िं यािी वाट्याला आले आिेि िे ऐकिाना िर कधीकधी मन
िलकिंिी िोि.िं नािीिरी: जगी सिप सुखी असा कोण आिे?
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121. आपल्याला आयष्ु याि काय शोधायििं आिे याििं उत्तर जर
मनःशाििं ी असेल िर बाकी गोष्टी त्यापढु े िच्ु छ वाटायला लागिाि.
परमेर्श्राच्या हदव्य शक्तीवर भक्ती ठे वनू , त्या प्रकाशािा मागोवा घेि
राहिल,िं िर या नर्श्र देिाच्या पलीकडिी हकिीिरी सि
ु िं हदसायला
लागिील. पण त्यासाठी जीवनािल्या भगिं लेल्या स्वप्नाच्िं या
पालापािोळ्यािनू लवकर बािेर पडून, हवर्श्ाबािेरच्या शक्तीिा
आहण आनदिं ािा अहधक हविार करायला िवा. (समत्ि न ढळू
देता, चित्त माझ्यात ठे ि तू!)
122. प्रत्येकानिं एक स्विःििंि असिं जग हनमावण कराविं की ज्याि
हशरल्यावर मनाला शािंिी आहण समाधान हमळे ल. ज्या जगाि
वावरिाना इिर लोकािंच्या बोलण्यािा हकिंवा वागण्यािा मनस्िाप
िोणार नािी. लोकाििं ा राग येणार नािी, कोणाबद्दल द्वेि हकिंवा
मत्सर वाटणार नािी. मात्र अशा जगाि वावरि असिानािी आपण
एकलकोंडे, अिक
िं ारी हकिंवा अप्पलपोटे बनणार नािी यािीिी
िबरदारी घ्यायला िवी. स्विःच्या हित्तवृत्ती हस्थर आहण
आनहिं दि करण्यासाठीि के वळ, त्या भावहवर्श्ािी हनहमविी िवी.
(आनदं ािा अमूल्य ठे िा)
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123. आयष्ु यामधल्या प्रत्येका सधिं ीिा फायदा घेण्यासाठी कान
उघडे ठे वनू ऐकायला िव,िं डोळे उघडे ठे वनू पिायला िविं पण िोंड
मात्र जरुरीपरु िििं उघडायला िव.िं अनभु वलेल्या िागिं ल्या-वाईट
गोष्टींिी मनािल्या मनाि उजळणी करून फक्त हनवडक गोष्टींनाि
मनाि थारा द्यायला िवा. िुशारी िी कािी अश
िं ी िरी प्रयत्नानिं ी साध्य
करिा येऊ शकिे. जगाच्या नेिमी पाठीमागेि राहिलिं िर पाऊल
प्रगिीपथावर पडणारि कस?िं त्यासाठी स्विःच्या प्रयत्नाविं र श्रद्धा
आहण त्याबद्दल आत्महवर्श्ास िवा. मग पाऊल मागे रिाणारि
नािी. (सदैि सैचनका पुढेि जायिे.)
124. सामान्य माणसू िा उगीिि स्विःला “सामान्य” समजि
असिो. पण जोपयांि त्याला स्विःििं “असामान्यत्व” इिरािंकडून
कळि नािी िोपयांिि. कोणत्या गोष्टीला, प्रसगिं ाला, किृवत्वाला
हकिंवा हलहिि शब्दानिं ा के व्िा आहण कसिं मित्त्व प्राप्त िोईल िे आज
सागिं िा येि नािी. िेव्िा स्विःच्या दृष्टीला उपयक्त
ु वाटेल असिं
कुठलििं ी हवधायक कायव साित्यानिं करीि रिायला काय िरकि
आिे? (आपल्ु या आपल्ु या कमी दक्ष तो मोक्ष मेळिी)
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125. आयष्ु यािनू पढु े सरकलेले कटु िण पनु श्च मागे हफरि नािीि एवढिं बरिं.
मनाला िालेल्या शब्दाच्िं या जिमा देिील भरून यायला फार फार वेळ
लागिो. शारीररक जिमा कालाििं रानिं पणू व बर्या िोिाि. पण मनाच्या
बिुसख्िं य जिमा आिल्या आि स्त्रविि रिािाि. कधीिरी अहप्रय
आठवणींनी हनघालेल्या िपलीनिं त्या पन्ु िा उघड्या िोऊन वािायला
लागिाि. (उघड्या पन्ु िा जिाल्या)
126. समस्ि अहप्रय गोष्टींकडे दल
व करून हकिंवा पाठ हफरवनू , जगण्यायोग्य
ु ि
गोष्टींिाि आपण अहधक हविार के ला, िर आयष्ु यािल्या हकिीिरी
घडामोडी जास्ि आकिवक वाटिील.ित्वज्ञान म्िणनू िे ठीक आिे! पण
वाटणार्या सगळ्याि गोष्टी अिंमलाि कशा आणिा येणार? (Man
proposes and man himself disposes)
127. एकदा हनरूत्सािाििं आवरण िढलिं आहण त्यानिं मनािा-शरीरािा
कब्जा के ला की, प्रत्येक गोष्टि किंटाळवाणी वाटिे. थकवा आहण
शारीररक मरगळ आल्यािा आभास हनमावण िोिो. शरीर दबु वल वाटायला
लागििं. एवढिंि नव्िे िर क्वहिि िरुण वयािि अकाली वाधवक्य
आल्यािािी आभास हनमावण िोिो. िेव्िा हनरुत्साि या शत्रल
ू ा हजिकिं दरू
ठे विा येईल, हििकिं आयष्ु य वाढेल. (धुके दाटलेले, उदास उदास)
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128. कधीकधी मनािा सयिं म रािायिा म्िटला िरी िािनू छोट्या
मोठ्या िक
ु ा िोिाि आहण हवनाकारण वािावरणामधल्या शाििं िेिा
भगिं िोिो. अशा वेळेस मनािा सयिं म आहण शाििं िा हटकवनू धरण,िं
िाि एकमेव उपाय असिो. िो ढळू न देण्यािीि कसोटी असिे.
िेव्िा सििं िक
ु ारामाििं े शब्द आठवावेः ‘तुका म्िणे उगी रिािे - जे
जे िोईल ते ते पिािे.’
129. कधीिरी मनाि हविाराििं ी इिकी गदी िोिे की स्वभाव,
आयष्ु यामधल्या बर्यावाईट घटना, किवव्य, इच्छा आहण आिार
अशा हवहवध भावनाििं िं घनघोर यद्ध
ु मनाि सरू
ु िोि.िं अहि हविार
करणिं नक्कीि घािकी आिे. पण हविार थाबिं वणार िरी कसे?
ररकाम्या मनालाि हविार करायला “ररकामा” वेळ हमळिो.
त्यामळ
व ा करणार्या
ु े आपली सवविोपरी अधोगिी आहण ददु श
हनराशावादी हविारािंना वेसण घालनू उत्तम हविारािंिी आहण
हवधायक आिारािंिी गिंिु वणक
ू लगेिि करायला िवी. (चििारे
मना तूचि शोधूनी पािे)
130. कुठलििं ी यश हमळवण्यािे िार मित्त्वािे हमत्र म्िणजे- मनािा
मोठे पणा, हदलदार स्वभाव, गणु ग्रािकिा आहण वेळप्रसिंगी
मनाहवरुद्धदेिील आनिंदी असल्यािा आभास हनमावण करण्याििं
कौशल्य. (यशिंत िो, गुणिंत िो)
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131. कोणिीिी कलाकृ िी हनमावण करिाना त्याि पणू व लि घािलिं,
व्यवहस्थिपणा आणला िरि ज्याबद्दल अहभमान वाटेल आहण
हिरकाल आनिंददायी ठरे ल अशी हनहमविी िोऊ शके ल, अशा
कलाकृ िीिाि ध्यास घ्यायला िवा. (A thing of beauty is a
joy forever)
132. कधी कधी वाटििं की विावनवु िव परदेशाि राहिलिं की आपलिं
देशप्रेम ओिोटीला िर लागि नािी ना? लिानपणी देशप्रेमाच्या
सगळ्या गोष्टी अत्यििं हप्रय वाटिाि. कालाििं रानिं आहण देशाििं रानिं
आवडी-हनवडीिी बर्याि बदलिाि. कािी कल्पना आहण आवडी
िास्यास्पद वाटायला लागिाि. पण मोठिं िाल्यावर हकिी लोक
मोठ्यासिं ारििं वागिाि िा देिील वादािाि प्रश्न! (Floating
clouded thoughts!)
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133. कोणिीिी नवीन गोष्ट सरू
ु करायिी म्िटली की त्याि अनेक
अडथळे येिाि. लोकाििं ी मनिं वळवायला हकिंवा मित्त्व पटवनू
द्यायला बराि कालावधी लागिो. त्यािनू , कािी मोलाििं हनष्पन्न
िोणार की नािी यािीिी आधी िात्री नसिे. पण िरीिी नेटानिं आहण
हिकाटीनिं प्रयत्न करीि रािायलाि िव.िं अनभु वानिं ीि माणसू
िोिदिं ळ बनिो. त्यामळ
ु े दसु र्याच्िं या िक
ु ा “अिक
ू ” ओळििा
येऊ लागिाि. आहण त्यािि आपल्या यशाििं गमक दडलेलिं
असििं! (आपण फक्त िालत असतो. शिाणपण आपला मागप
आखतो)
134. आपण स्विःिी िल
ु ना कोणाशी करिो यावरि सापेि
गोष्टींििं मल्ू यमापन अवलिंबनू असििं. स्विःबद्दल समाधान
मानायलािी हशकिा आलिं पाहिजे. आयष्ु य फारिी गळ
ु गळ
ु ीि बनलिं
िर पायािालच्या जहमनीवर आपले पायि ठरणार नािीि, िेव्िा
त्याि थोडािरी कणिरपणा आहण िडिरपणा जरूर िवा. प्रहिकूल
पररहस्थिीला िोंड देऊन िगडण्यािी िाकद आली, िरि
आपल्याला िर्या अथी अनक
ु ू लिेििं मित्त्व कळे ल. त्यािनू ि मागव
काढि रािून जो स्विः समाधान हमळवेल आहण इतरांना आनदं
िाटत रािील- तोि खरा यशस्िी माणूस!
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135. कािी लोकाच्िं या शब्दकोशाि “आराम” िा शब्दि नसिो.
सिि कायवमग्न रिायििं आहण स्विःििं मन-शरीर त्याि पणू वपणे
गििंु वनू टाकायििं िे अशा लोकाच्िं या जीवनाििं ित्त्वज्ञान असि.िं िािी
घेिलेल्या कामापिं ासनू प्रत्यि लाभ काय आहण हकिी िोईल यािा
िे हविारिी करीि नािीि. पण मानहसक समाधान हमळवणिं िी काय
कमी मित्त्वािी हनहमविी आिे? आहण त्याििं मोल िरी कोण
ठरवणार? (कायपमग्नता िेि ध्येय!)
136. माणसाच्या जीवन-मरणािी हकिी अशार्श्िी आिे! आज
आिे िर उद्या नािी. आयष्ु यािा इिका कमी भरवसा असल्यामळ
ु े,
हमळणार्या प्रत्येक िणािा आहण हदवसािा फायदा करून घ्यायला
िवा. िालनू येणार्या प्रत्येक सिंधीिा परु े परू उपयोग व्िायला िवा.
िािािनू हनसटलेले िण परि येि नािीि पण म्िणनू वाया गेलेल्या
िणाबिं द्दल दःु ि करीि बसनू स्विःििं आहण भोविी वावरणार्या
इिरे जनाििं िं आयष्ु य कठीण करण्यापेिा, येणार्या िणाििं िं भरभरून
स्वागि करायला हशकायला िविं. हनघनू गेलेल्या िणाििं ी वस्त्रगाळ
करून फक्त लाि मोलािे िण, िेजस्वी रत्नासिं ारिे जपनू बाकी
गाळ टाकून द्यायला िवा. (मौचलक क्षणांिे जतन)
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137. आिारापिं ेिा हविारामिं धे आपला नेिमीि जास्ि वेळ वाया जािो.
कािी हवहशष्ट गोष्टी साध्य करण्यासाठी हविार के ले िर िे प्रगिीिा मागव
दािविाि. मात्र अहप्रय व्यक्ती आहण कटू प्रसगिं याििं ी साित्यानिं मनाि
उजळणी करणिं म्िणजे, अन्नामधलिं सत्त्विं काढल्यावर उरलेला िोथा
िघळण्यासारिििं आिे. त्यामळ
ु े मनािा हवकास िर िोणार नािीि पण
उलट िागिं ल्या हविारानिं ा िालना “न” हमळाल्यामळ
ु े िे िरु टिं बनेल.
आहण िोणार्या प्रगिीलािी पायबदिं घािला जाईल. मनन आहण हविार
या अगदी हभन्न गोष्टी आिेि. मननानिं बद्ध
ु ीला िालना हमळिे.
अनाकलनीयिी आकलनीय वाटायला लागि.िं पण कटू प्रसिंगािंिी
उजळणी िी मात्र अधोगिीि आिे. (चििारे मना तूचि शोधूनी पािे)
138. बालवयाि हकिी छोट्या छोट्या गोष्टींपासनू आनिंद आहण समाधान
हमळि असि.िं िो आनदिं िी इिका हनरागस, हनमवळ आहण हनरपेि असिो
की त्याला दसु री िोड नसिे. लिान मल
ु ामिं धली िी हनरागस आनदिं ी वृत्ती
जर आपल्याला पढु च्या आयष्ु याििी हटकविा आली िर आपण हकिी
समाधानी िोऊ! (बालपणीिा काळ सख
ु ािा!) लिान मल
ु ानिं ा
भेटण्याििं आकिवण आहण उत्सक
ु िा देिील, कािी वेगळाि आनदिं देऊन
जािाि. त्याच्िं या िेिर्यावरिी हनरागसिा आहण िास्य, मोठ्या माणसाििं ी
उदासीनिा घालवायला नक्कीि मदि करिाि. (मुले िी देिाघरिी
फुले!)
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139. कधीकधी छोट्याशािी सि
ु द गोष्टीन,िं प्रसिंगानिं हकिंवा
प्रहिकात्मक वस्िनू िं जन्ु या आठवणी जागृि िोिाि. मन उगीिि
भिू काळािा फे रफटका मारून येििं.िेवढाि िात्काहलक आनदिं
हमळिो.आठवणींना उजळा येिो.िळाळी येिे आहण मग नवीन
अनभु वािंसाठी मन िाजिवानिं बनििं (असे िे अनाकलनीय
मनोव्यापार)!
140. परमेर्श्र या शक्तीच्या जवळ पोिोिण्याििं, मनःशाििं ी िे एक
अत्यििं प्रभावी साधन आिे. त्यासाठी धडपडायला िव.िं ज्या जगाि
दःु िानिं ा मित्त्व द्यायला वेळ नािी- गैरसमजानिं ा थारा नािीभावभावनाििं िं स्िोम माजलेलिं नािी अशा जगाि मनःशाििं ी, आनदिं ,
,समाधान भरपरू आिेि. आहण हिथेि परमेर्श्रिी आिे! (चिदानदं
आनदं )
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समारोपापुिी थोडेसे
समारोप या शब्दामधे हनरोप घेण्यािा जो अध्याऋि सदिं श
े असिो िो
मनाला कुठे िरी स्पशव करून, आपल्या मनािी उगीिि िुरिूर आहण बेिैनी
वाढविो. पण सदु वै ानिं या विाविी, म्िणजे २०२२ िी अिेर िोण्यासाठी अजनू
जवळपास शभिं र हदवसाििं ा कालावधी बाकी आिे. त्यामळ
ु े या प्रदीघव काळाि
ई-साहित्यिे आपण सवव वािक हमळून िपू कािी वाि,ू हलिू आहण दोन्िी
करानिं ी भरभरून ई-साहित्यप्रहिष्ठानच्या समस्ि कायवकत्याांच्या ओजिं ळीि
कृ िज्ञिापवू वक नविं साहित्य टाकू.
ठरलं तर मग! लागू या पुढच्या तयारीला!
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पररचशष्ट
लेचखके संबंधी थोडेसे (मिाराष्र आचण इग्ं लंड)
चशक्षण :
• बी.एस्सी )प्रिाप कॉलेज अमिं ळनेर-पणु े हवद्यापीठ( प्रथम आल्याबद्दल
कॉलेजिे पाररिोहिक.
• एम.एस्सी व पी.एिडी )हव्िक्टोररया यहु नव्िहसवटी – मँिेस्टर, इग्िं लिंड(
जीवशास्त्र हवियाि ५ विे सिंशोधन करून.

अनुभि :
• कमलाबाई कन्या हवद्यालय - धळ
ु े
(३ विे हशहिका म्िणनू नोकरी(
• यहु नव्िहसवटी ऑफ मँिेस्टर – इग्िं लिंड
)३ विे बी.एस्सीच्या हवद्याथ्याांसाठी डेमॉन्स्रेटर(
• हिस्िी कन्सर िॉहस्पटल आहण िोल्ट रे हडयम इहन्स्टट्यटू –मन्िेस्टर
)७ विे कन्सर सश
िं ोधन िेत्राि काम(
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कायप :
• मराठी जनिेसाठी कॅ न्सर-चशक्षणाच्या प्रिारािे कायप
)१५ विे - पणु े आहण इिर शिरे (
• समु ारे शिंभर लेख आचण लेखमाला प्रहसध्द
)हवहवध दैहनके , साप्ताहिके , माहसके , स्मरहणका, हदवाळी अिंक(
• समाजप्रबोधन आचण जनजागृती
)महिला मिंडळे , शाळा, मिाहवद्यालये, कायावलये, रोटरी क्लब्ज
इत्यादी सिंस्थािंमधे भािणे, ििाव, प्रश्नोत्तरे (
• आकाशिाणी, पुणे
)भािणे, ििाव, मल
ु ाििी(
• सल्लागार – हवदभव कन्सर ररलीफ सेंटर, कारिंजा )हज. आकोला(
• सिसंपादन
▪ फुलराणी हदवाळी अक
िं )शिादा(
▪ दीनदयाळ िॉहस्पटल आहण कन्सर ररसिव सेंटर )“दीनदयाळ वािाव”
िे मि
ु पत्र(
▪ हृदयरोग स्मरहणका )दीनदयाळ िॉहस्पटल(
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• अध्यक्ष – श्री. सरस्विी हशशु मिंहदर व प्राथहमक हवद्यालय, कोथरूड,
पणु े.
• डायरेक्टर – कन्सर एज्यक
ु े शन कम्पेन – के अर इहिं डया मेहडकल
सोसायटी, पणु े.
• सिसंिालक – िोहलहस्टक हक्लहनक – सवव प्रकारच्या रुग्णािंसाठी
हवहवध उपिार पध्दिी कें द्र, पणु े
• संिालन – कन्सर हदलासा कें द्र – कन्सररुग्ण आहण त्यािंिे
नािेवाईकािंसाठी मदि योजना व सल्ला )हवनामल्ू य(, पणु े.
• लेखन - १९८५ – २०२० या काळाि कन्सर आहण आरोग्याच्या
हवहवध हवियािंवर बारा पस्ु िके प्रकाहशि )िपशील िाली(

सन्मान :
• प्रमुख पािुणी ि अध्यक्ष – हिरक मिोत्सव आहण ६१वा वधावपन
हदन, कमलाबाई कन्याशाळा, धळ
ु े , १९८८
• भार्णासाठी चनमंत्रण – टाटा मेमोररयल िॉहस्पटलच्या
सवु णवमिोत्सवी जागहिक पररिदेहनहमत्त. १९९२, मिंबु ई.
• सन्मानकरी – अहिल भारिीय मराठी हवज्ञान पररिद, धळ
ु े . हडसेंबर
१९९४.
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इतर :
• आरोग्यावरील लेिनाबरोबरि- सिंगीि, हित्रकला, काव्य, नृत्य
इत्यादी हवियािंवर लहलि लेिन, समीिणात्मक लेि, मल
ु ाििी इत्यादी
प्रहसध्द. )इग्िं लिंड आहण मिाराष्र(
• िोहमओपथी, मग्नेटोथेरपी, योगासने, फोटोग्राफी, वािन, ज्योहिि,
प्रवास, इत्यादी हवियािंिी आवड व छिंद.
• जमवन-फ्रेंि आहण सिंगणकािंच्या भािा यािंिा अल्पसा अभ्यास.
• सिंगीि )शास्त्रीय सिंगीि, िामोहनयम, की-बोडव, व्िायोहलन, सिार
आहण सिंगीि सिंग्रि( यािंिेमधे रुिी.
• िस्िकला, गृिसजावट, हशवणकला, भरिकाम याििं ा दीघवकाळािा
छिंद.
• टेबल टेहनस, बडहमटिं न, टेहनस, पोिणे एके काळिे आवडिे उपक्रम.
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प्रकाचशत पुस्तके
पुस्तकािे शीर्पक

पृष्ठ संख्या प्रकाशन चदनांक

प्रकाशक

१

कॅ न्सरिी किाणी

४४४

१ हड.१९८५

प्रपि
िं प्रकाशन पणु े

२

कॅ न्सरपासून बिाि

१०७

२६ जाने.१९८७

प्रपिंि प्रकाशन

३

कॅ न्सरशी िुंज

१५५

२८ऑगस्ट १९८७ प्रपिंि प्रकाशन

४

कॅ न्सर आचण आपण
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प्रपिंि प्रकाशन

५
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६
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७
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१५३
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पररमल प्रकाशन
औरिंगाबाद
पररमल प्रकाशन

८
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११८
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११२

२० एहप्रल १९९६ पररमल प्रकाशन

१० असे इलाज-असे उपिार

१२०

१५ जनू १९९८

पररमल प्रकाशन

११ आरोग्य-स्िच्छता-स्िास््य

१०८

२० एहप्रल १९९६

पररमल प्रकाशन
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२७५
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ई-पुस्तके
https://youtu.be/N_kiJEW1DRw

https://youtu.be/bMqW0hleNdo
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ई साचित्य प्रचतष्ठानिे िे पंधरािे िर्प.
डॉ. सरोज सिस्रबुद्धे यांिे िे चतसरे पुस्तक.

डॉ. सरोज सिस्रबद्ध
ु े या १९६४ साली भारिािनू उच्ि हशिणासाठी
इग्िं लिंडमधे गेल्या. हशिणानिंिर िेथे त्यािंनी कन्सरच्या िेत्राि बरीि विे
काम के ले. या सवव काळाि त्यािंनी आपल्या हवहिि िेत्रािील भरघोस
कामाबरोबरि, भारिीय सिंगीि, कला आहण सिंस्कृिी, इग्िं लिंडमधे
रुजवण्यािे व फ़ुलवण्यािे मिदकायव
् के ले. भारिाि परिल्यावर त्यािंनी
कन्सर आहण आरोग्य याि िेत्राि काम करून, आरोग्य हशिणािा प्रिार
के ला आहण त्या हवियाविं र अनेक पस्ु िके हलहिली. त्या पस्ु िकानिं ा
वािकाक
िं डून भरभरून प्रहिसाद हमळाला. सध्या त्याििं िं वास्िव्य पन्ु िा
इग्िं लडिं मधेि आिे. आिा त्यानिं ी, जगभरच्या मराठी वािकासिं ाठी अनेक
पस्ु िके ई- साहित्यिफ़े हवनामल्ू य प्रसाररि करण्याििं काम िािी घेिलिं
आिे.
डॉ. सरोज सिस्रबद्ध
ु े यािंच्यासारिे ज्येष्ठ लेिक आपली पस्ु िके ई
साहित्यच्या माध्यमािनू जगभरािील मराठी वािकािंना हवनामल्ू य देिाि.
असे लेिक ज्यािंना लेिन िीि भक्ती असिे. आहण त्यािनू कसलीिी
अहभलािा नसिे. मराठी भािेच्या सदु वै ाने गेली दोन िजार विे कवीराज
नरें द्र, सिंि ज्ञानेर्श्र, सिंि िक
ु ारामािंपासनू िी परिंपरा सरू
ु आिे. अििंड.
अजरामर. म्िणनू िर हदनानाथ मनोिर(४ पस्ु िके ), शिंभू गणपल
ु े(९पस्ु िके ),
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डॉ. मरु लीधर जावडेकर(९), डॉ. वसिंि बागल
ु (१९), शभु ािंगी
पासेबदिं (१४), अहवनाश नगरकर(४), डॉ. हस्मिा दामले(९), डॉ. हनिीन
मोरे (३९), अनील वाकणकर (९), फ्राहन्सस आल्मेडा(२), मधक
ु र
सोनावणे(१२), अनििं पावसकर(४), मधू हशरगाविं कर (८), अशोक
कोठारे (४७ िडिं ाििं े मिाभारि), श्री. हवजय पाढिं रे (ज्ञानेर्श्री भावाथव),
मोिन मद्वण्णा (जागहिक कीिीिे वैज्ञाहनक), सिंगीिा जोशी (आद्य
गिलकारा, १८ पस्ु िके ), हवनीिा देशपािंडे (७) उल्िास िरी जोशी(७),
निंहदनी देशमि
ु (५), डॉ. सजु ािा िव्िाण (८), डॉ. विृ ाली जोशी(३८),
डॉ. हनमवलकुमार फडकुले (१९), CA पनु म सिंगवी(६), डॉ. निंहदनी
धारगळकर (१५), अिंकुश हशिंगाडे(२३), आनिंद देशपािंडे(३), नीहलमा
कुलकणी (२), अनाहमका बोरकर (३), अरुण फडके (६) स्वािी
पािपाडिं े(२), सािेबराव जविंजाळ (२), अरुण हव. देशपािंडे(५), हदगिंबर
आळशी, प्रा. लक्ष्मण भोळे , अरुिंधिी बापट(२), अरुण कुळकणी(१२),
जगहदश िादिं वे ाले(६) पक
िं ज कोटलवार(६) डॉ. सरुु िी नाईक(३) डॉ.
वीरें द्र िाटके (२), आसावरी काकडे(९), श्याम कुलकणी(८), हकशोर
कुलकणी, रामदास िरे (४), अिल
ु देशपाडिं े, लक्ष्मण भोळे , दत्तात्रय
भापकर, मग्ु धा कहणवक(३), मिंगेश िौधरी, प्र. स.ु हिरुरकर(३), बिंकटलाल
जाजू (३), प्रवीण दवणे, आयाव जोशी, सरोज सिस्रबद्ध
ु े (३) असे अनेक
ज्येष्ठ व अनभु वी लेिक ई साहित्यद्वारे आपली पस्ु िके लािो लोकािंपयांि
हवनामल्ू य पोिोिविाि.
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अशा साहित्यमिू ीच्िं या त्यागािनू ि एक हदवस मराठीिा साहित्य वि
ृ
जागहिक पटलावर आपली ध्वजा फडकवील यािी आम्िाला िात्री
आिे. याि ई साहित्य प्रहिष्ठान एकटे नािी. िी एक मोठी िळवळ आिे.
अनेक नवनवीन व्यासपीठे उभी रिाि आिेि. त्या त्या व्यासपीठाििं नू
नवनवीन लेिक उदयाला येि आिेि. आहण या सवाांिा सामहू िक स्वर
गगनाला हभडून म्िणिो आिे.

आहण ग्रिंथोपजीहवये । हवशेिीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टादृष्ट हवजयें । िोआवे जी ।
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