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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

मन फकीरा 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येत.े  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िले पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पजे, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. 

सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांच ेस्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने 

लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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मन फकीरा 

लेहिका: मीनल सबनीस,  

पाटील वनवास , फ्लॅट नां ३, 

वशवाजी नगर, कळवा, ठाणे  

मोबा. क्र ९८३३०६९७९९ 

minalsaurabhi@gmail.com 

https://www.facebook.com/minalsaurabhi 

छायावचत्े: गगुलवरून साभार 

या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क लेखिकेकडे सुरहिि 

असून पुतिकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाच ेपुनमुवद्रण र् नाट्य, 

हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखिकेची लखेी 

परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. िसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्ाई (तुरंगवास व दडं) िोऊ शकि.े  

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of 
the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, 
dramatic, 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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प्रकाशक   :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन  : २९ खडसेंबर २०२० (दत्तजयंती) 

©esahity Pratishthan® 2020  

• हर्नामूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• िे ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक  आिे.  
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      "मन फकीरा" - पुस्तक परिचय 

शीर्षक वाचूनच मनाशी मनाचा असलेला संवाद सुरू होतो. 

मीनल सबनीस ह्ांच्या ह्ा ७५ पानी पुस्तकांत मानवी मनाचे 

संुदि चचत्रण लेखिकेने केले आहे. आपल्याला वाचतांना ते 

जाणवतं. चवचाि, भावना आचण आनंद देणािी मनाची अवस्था 

लेखिकेने आपल्या तिल आचण नाजूक शब्ांत शब्बद्ध केलेली 

आहे. 

'मन' दोन अक्षिांचे एक अजब  िसायन आहे. मानवी जीवनाचा 

पाया असलेलं हे ‘मन’ जगातील सगळ्यात चंचल गोष्ट आहे. 

मनापासून केलेल्या प्रते्यक गोष्टीचा आनंद घेता येतो आचण ह्ाच 

आनंदाची अनुभूती घेण्यासाठी  "मन फकीरा" हे पुस्तक 

नक्कीच वाचावे आचण संग्रही असावे असेच आहे. 

                                                           सवेश फडणवीस 
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प्रस्तावना 

 ‘मन फकीरा’ पुस्तकाच्या लेखिकेशी बोलणे झाले.  चार दिवसाच्या अवधीत 

प्रस्तावना दलहून द्यायची असे साांदितले िेले. हे छोटेिानी पुस्तक वाचायला 

घेतले आदण ते ‘वाचायचे पुस्तक’ नसून ‘अनुभवायचे काव्य’आहे हे लक्षात 

आले. त्यादृष्टीने लेखिकेने वेळेची मयाािा घालून माझ्यावर अन्याय केला असे 

वाटते. 

मनुष्य जन्माला येतो न येतो तोच मृतु्यपांथाला लाितो.जादणवाांतला दजवांतपणा 

बोथट होत जातो. प्रौढत्वी दनजशैशव कुठल्या कुठे हरवून जाते. अशात ‘मन 

फकीरा’ सारिे पुस्तक हातात पडते आदण प्रते्यक प्रकरणािदणक दजवांत 

झाल्यासारिे वाटते. आयुष्याचा अथा लावण्याची लेखिकेची दृष्टी आपल्याला 

आधीच लाभली असती तर ? असा दवचार मनात येतो. जीवनाच्या दकरा  

सांकीणातेतून िबलेले, सोडलेले, सुटलेले पिर सृ्मतीमधे्य दपांिा घालतात. 

लेखिकेची जातकुळी ‘उशना’ कवीची आहे. दवभूतीयोि साांिताना भिवान 

श्रीकृष्ण ‘कवीश्वराांमाजी ां धैयाा ठावो । उशनाचाया तो मी’ असे म्हणतात. ‘म्हणजे 

िैत्यिुरु शुक्राचाया’ हे सिळ्यात मोठे कवी. याला कारण म्हणजे मृताांना दजवांत 

करण्याची सांजी ांवनी दवद्या. लेखिकेकडेही हीच हातोटी आहे;आयुष्यातील बहर 

जपण्याची, फुलवण्याची ! 

मौनाची भाषा बोलणारी लेखिका हृियातील अलवार िुांते सोडवू पाहते. 

आयुष्य ‘थाांबण्यात’ नवी सुरुवात शोधण्याइतकी ती सकारात्मक आहे. 

िुसरीकडे आयुष्याशी जोडणारा िुवा दनिळल्यावर लौदकक जिाशी सांबांध 

तुटण्याचा लेखिकेचा दवचार ‘आखत्मक नात्याची पदवत्रता स्पष्ट करतो. 
 

 



8 
 

हवी हवीशी वाटलेली जाणीव िेिील एक बांधनच असते मात्र दतला ‘मुक्तता’  

सांबोधून लेखिका आपल्याला आयुष्याकडे पाहण्याची वेिळीच दृष्टी िेते. 

एकाांत वेिळा  आदण एकाकीपण वेिळे, नाती म्हणजे नफ्या- तोट्याचां 

व्यावसादयक िदणत नसून आांतररक ओढ आदण आत्मसन्मान जपणे आहे हे 

लेखिकेचे मत डोळ्यात झणझणीत अांजन घालणारे आहे. नातेसांबांधातील 

अहांकार, तृप्ती- अतृप्ती,जीवनाची क्षणभांिुरता अशा मुद्द्ाांना हाताळणारे हे 

लेिन सवास्पशी आहे.‘मोक्षाची साथ िेणारे मन” म्हणजे सांत ज्ञानेश्वराांनी 

म्हटल्याप्रमाणे ‘तेथ प्रवृदितरुच्या बुडी ां । दिसती दनवृदिफळादचया कोडी’ ही 

लेखिकेच्या दवचाराची झेप अचाट आहे. ‘स्वीकृती’ हा स्थायीभाव लेखिकेच्या 

शब्ाांतून डोकावत असला तरी ती लािलेली स्वीकृती नसून लेखिकेच्या 

दवश्वाकार होऊ पाहणाऱ्या मनाचा सहजपणा आहे. 

काठावरती एकाकी, काजळकाांती दनथळणाऱ्या िडकाची िळिळ 

पाण्यापुरतीच ! त्याच्या आत असते एक दवस्तीणा मौनाची िुांफा !  लेखिकेची 

भूदमका अशीच लौदकक- पारलौदककाच्या  सीमेवर रेंिाळणारी.  या मौनाच्या 

िहनिुांफेतील साि-प्रदतसािाला ‘ओ’ िेण्याचां धाडस लेखिकेत आहे. हेच 

धाडस लेखिकेला लौदककाच्या सीमोल्लांघनाला मित करणारे ठरेल. 

या दबलोरी दवश्वात अखस्तत्वाच्या शोधाची उरस्फोड न करता लेखिका 

अांतरात्म्याचा शोध घेते. दतच्या या अनांताच्या शोधातील अपरोक्ष अनुभूतीचे 

माझ्या हातातील आरश्याच्या तुकड्याने मी दकतीसे कवडसे पाडू ! त्यापेक्षा 

लेखिकेने दिग्दशान केलेल्या वाटेवर चालावे आदण जिण्यातला रसरशीत 

दजवांतपणा अनुभवावा , हेच शे्रयस्कर.  

                                                             चनतीन कळंबे  

                                                      पत्रकाि (िायगड टाइम्स) 
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                                  || श्री स्वामी समथा || 

                                                                                                                   

                                        मनोगत  

माझा "मन फकीरा" हा लदलत लेिसांग्रह प्रकादशत होताना आज दवशेष 

आनांि होतां आहे. लेिनातील एक प्रयोि म्हणून मी ह्याकडे बघते. लेिनाला 

दवषयाचां बांधन ठेवावां असां कधी वाटलां नाही तरीही भावदनक लेिनाकडे 

माझा कल जास्त आहे हे मी प्रामादणकपणे साांिू इखिते. माझा "प्रीत स्पांिन" 

हा काव्यसांग्रह आदण "साि अांतरीची" हा लदलत लेिाांचा सांग्रह याआधी 

प्रकादशत झाला आहे. व्यवसायाने मी अकाउांटांट आहे पण लेिनासाठी मनात 

एक दवशेष जािा आहे.   

माझा लेिनाचा छां ि जोपासण्यात फेसबुक ह्या माध्यमाचा िूप मोठा हात 

आहे.दतथे लेिनासाठी दमळालेली सांधी आदण सततची पोचपावती मला 

प्रोत्साहन िेत िेली आदण नवनवीन दवषयाांवर व्यक्त होण्याची सांधी दमळाली. 

माझां "मन मानसी" हे पेज, त्यालाही उिम प्रदतसाि दमळतोय ह्याचा आनांि 

आहे. 

माझ्या लेिनावर व पु काळे ह्याांच्या लेिनाचा प्रभाव जाणवतो असां अनेकाांनी 

मला साांदितलां.मी ते मान्य करते कारण माझे ते अदतशय आवडते लेिक 

आहेत, 
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माझां लेिन आधी व्यखक्तित अनुभवाांवर आधाररत होतां पण आता ते दवदवध 

मानदसक आांिोलनावरील भाष्यामधे रमू लािलां आहे.अशाच काही दनवडक 

भाष्याांचा सांग्रह म्हणजेच "मन फकीरा".  

"मन फकीरा" हे पुस्तक तुमच्या पसांतीस उतरेल अशी आशा आहे. तुमचा 

प्रदतसाि आदण अदभप्राय माझ्यासाठी िूप महत्वाचा आहे.  
 

                                                                                                           मीनल सबनीस  

                                                             पाटील दनवास , फॅ्लट नां ३, 

                                                             दशवाजी निर, कळवा, ठाणे  

                                                             मोबा. क्र ९८३३०६९७९९ 
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" मौन " 

"मौन" ही एक अशी प्रदतदक्रया, असा प्रदतसाि ज्याला शब्ाांच्या 

अनुपखस्थतीतही अथााचे अनेक रांि प्राप्त आहेत.मनावरचा एक असा सांस्कार 

जो िुधारी शस्त्रासारिा वापरला जाऊ शकतो. कधी नको ते टाळण्यासाठी 

तर कधी हवां ते दमळवण्यासाठी.....मौनाचां सामर्थ्ा प्रचांड असतां. ते आधी 

वैचाररक आदण भावदनक पातळीवर दनमााण होतां आदण नांतर कृतीतून प्रकट 

होतां.एिाद्या िोष्टीप्रती आपली मानदसक सांवेिना नष्ट झाली की मि आपल्या 

मनामधे प्रदतसािाची स्पांिनच दनमााणच होतां नाहीत अशा वेळी जाणवणारी ती 

"अदलप्ततेची शाांतता" तेही मौनाचेच प्रतीक. हे असां मौन बरेचिा अध्याखत्मक 

पातळीवरच असतां. 

पण फक्त प्रदतसािाचा अभाव म्हणजे मौन नाही कारण अनेकिा मौन हाच 

एक प्रदतसाि असतो ज्यात कधी होकार तर कधी नकार तर कधी नापसांती 

िडलेली असते...जे शब्ात व्यक्त करता येतां नाही असां बरांचसां काही व्यक्त 

करण्याचां कसबही " मौनात" असतां... 
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पण िुिैवाने अनेक भावदनक िरजा ज्याला शब्ाांचां कोांिण िरजेचां असतां त्या 

व्यक्त न होता मौनात दवरून जातात. घडलेल्या चुकीच्या घटनाांवरती, 

अन्यायावरती मौन बाळिणां हे घातकच... पे्रम , काळजी , आपलेपणा अशा 

भावना ज्या शब्ाांतच व्यक्त होणां िरजेचां असतां अशा भावनाांवर मौनाची 

जाळी ठेवणां म्हणजे काहीतरी िमावणे असतां. मौनाची भाषा दजथे समजू 

शकली जात नाही दतथे शब्ाांचा आधार तर घ्यावाच लाितो.  

फक्त शब्ाांचा अभाव म्हणजे मौन नाही..मनात भावनाांचां प्रचांड वािळ आहे, 

बौखिक सांघषा आहे पण शब्ातून व्यक्त होता न येणां म्हणजे अिदतकता 

आहे. कधी व्यक्त व्हायला पादहजे कधी मौन धारण केलां पादहजे ह्याच 

सारासार भान म्हणजेच मौनाचा योग्य सांस्कार.... आपणही तो अांदिकारला 

पादहजे नाही का ?  
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" लय " 

जिण्यातला बहर कधीच ओसरू नये असां वाटत असेल तर दनसिााच्या पे्रमात 

पडावां...दनसिाावर मनसोक्त पे्रम करावां...अशी जािा दतथे दनराशा कधीच 

"परतफेड" म्हणून दमळत नाही... ऋतू कुठलाही असो त्याच्याकडे भरभरून 

िेणारेच हात आहेत... 

झाडां., पान , फुलां, पक्षी सिळ्याांची भाषा कधी स्पशाातून तर कधी त्याांनी 

घातलेल्या सािेतून अनुभवावी... आपण दजतके अदधक त्याच्या कुशीत 

दवसावतो तो दततक्याच पे्रमाने आपला साांभाळ करतो ... 

आकाश, ऊन , वारा , पाऊस , ियाा िोयाातून मातीला ओला स्पशा प्रिान 

करणारां  कधी निीच्या तर कधी धबधब्याच्या रूपात वाहणारां  पाणी...शब्ाांत 

न साांिता येणारां  बरचसां काही.. तो आत्मसांवाि वाढवतो.... 

िरां  साांिते तुम्ही दजतके अदधक सांवेिनशील होता दततके अदधक दनसिा 

तुमच्याशी बोलू लाितो फक्त ती "लय" तुम्हाला सापडली पादहजे...िरचां व्यथा 

सांसार हा दजथे अहांकाराचेच िोडवे... 
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“ वेगळी वाट ” 

आपल्याला शाांत ठेवण्याची जबाबिारी ही िरां  तर सवास्वी आपलीच असते. 

आजूबाजूला मनादवरुि घडणाऱ्या घटना , माणसाांचे वेिवेिळे मूड्स , 

आपल्यादवषयी होणारे िैरसमज , नकोशा माणसाांची आयुष्यात असलेली 

हजेरी ह्या आदण अशा अनेक िोष्टी मनाला सतत अस्वस्थ करत रहातात.ही 

अस्वस्थता मनाची पररखस्थतीशी जुळवून घेतानाची हतबलता िािवते. 

 पररखस्थतीवर नसलेलां दनयांत्रण नकळत मनावर आदण दवचाराांवरही आघात 

करत जातां आदण कुठल्या एका क्षणी आपण अांतबााह्य " दवरक्त " होतो. 

कुणाशीही सांवाि नकोसे होतात.िरां  तर हीच वेळ असते साांसाररक दवफलता 

समजून घेण्याची.... 

ही से्टज अनेकाांच्या आयुष्यात येते पण फक्त काही क्षणाांपुरती..." दवरक्तीतलां 

सुि " जरी हवांहवांसां वाटलां तरी पुन्हा पररखस्थती त्याच मळलेल्या वाटेवर 

घेऊन जाते आदण पुन्हा मन त्याच क्षणभांिुर सुिाांच्या सांततीत रमतां....  
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आयुष्य वैभवात जिण्याची दजतकी लालसा असते दततकी लालसा आयुष्य 

शाांतीने जिण्याची सहसा नसते हे वास्तव आहे.ह्या िलिलीतून बाहेर पडून 

कमळासारिी अदलप्तता यावी ह्यासाठी कुणी प्रयत्न करत नाहीत दकां बहुना 

असा प्रयत्न करणारी व्यक्ती लोकाांसाठी हास्यस्पि ठरते.समाजाचा अशा 

लोकाांकडे बघण्याचा दृदष्टकोन अस्वस्थ करणारा आहे. 

लोकाांना व्यक्तीने िुने्हिार झालेलां चालतां पण त्याने सांन्यासी होणां रुचत नाही 

आयुष्य कसां जिावां ह्या दनवडीचां स्वातांत्र्य दनिान चाांिल्या मािाासाठी तरी 

असलां पादहजे.... 
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“ सवय ” 

एिाद्याची सवय होणां आदण एिािी व्यक्ती सवयीची होऊन जाणां दिसायला 

िोन्ही वाक्य एकसारिीच पण त्यातील सुप्त अथा मात्र वेिवेिळे.... पदहल्या 

वाक्यात त्या व्यक्तीदशवाय जाणवणारी हुरहूर आहे तर िुसऱ्यात दतच्या 

असण्याचां सातत्य...सातत्यात ‘उणीवेची’ जाणीव नाही. 

आपण कुणाच्या तरी आठवणीत आहोत ही भावना मनाला सुिावणारी  

दतथेच आपल्याला येणारी कुणाची आठवण जिण्यात िुुःिाचा िदहरा रांि 

भरणारी..िेवाने दनमााण केलेली ही भावभावनाांची उधळण आयुष्यात कधी 

कुठला रांि मनात भरेल काहीच साांिता येत नाही... 

पण एक मात्र िरां  एकाच भावनेच्या वेिवेिळ्या छटा कधी हलक्या तर कधी 

िदहऱ्या मनाला पुन्हा "तशाच" स्पशूान जात नाहीत पण मनात मात्र भावनाांच्या 

पानाचां अिांड वाचन सुरूच रहातां.. 
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“ न कळे ” 

िरां  तर आयुष्य दजथे थाांबलां असां वाटतां दतथेच नवीन सुरवात दलदहलेली 

असते..िुिमरवून टाकणारां  नातां तुटलां तरी िूपिा मन काही आठवणी ांच्या 

दवळख्यातून बाहेर पडू इखित नाही. जे पुन्हा कधीच परतून येणार नाही 

त्याच्यासाठी स्वतुःची परवड करून घेतां, ही चूक आपलीच नसते का ?  

वेळ आपल्याला नकोशा नात्यातून सोडवू पहात पण आपण मात्र तो इशारा 

समजून न घेता दतथेच रेंिाळत बसतो.आपण पादहलेली काही स्वप्न जेव्हा 

वास्तवात आपल्या ओांजळीत फक्त वेिनाच िेऊन जातात. 

अशा वेळी वेळेतच ती ओांजळ ररक्त करून नवीन दक्षदतजाचां प्रदतदबांब त्यात 

उतरवण्याचा प्रयत्न करायला हवा अांधारलेल्या मनाला आशेची ज्योत सांजीवनी 

िेते.त्याचा आनांिी राहण्याचा अदधकार का दहरावून घ्यायचा ? उिर आपणच 

शोधावां... 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3527468327329426&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZXOOQlvOdFr7OpVOJ5UGosmPcHZmYS_EHX5vp88xvXNNufjhVf1qi5NX4BZC4VJ_2HbVrk9AJbY5xgVPAN9A4moEV7PkKJVZidGwtQzgqV8jpC0cI_rmCP2mEebrkk1VS4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3527468327329426&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZXOOQlvOdFr7OpVOJ5UGosmPcHZmYS_EHX5vp88xvXNNufjhVf1qi5NX4BZC4VJ_2HbVrk9AJbY5xgVPAN9A4moEV7PkKJVZidGwtQzgqV8jpC0cI_rmCP2mEebrkk1VS4&__tn__=EH-R
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” सोबत " 

"सोबत" हा शब् मुळातच आखत्मक आदण भावदनक.... शारीररक 

दवषयाांपासून तसा कोसो योजने िूर आदण म्हणूनच त्याला वयाचां वा इतर 

बांधन नसतां.कुणी त्याला "मैत्री" म्हणून सांबोधतां तर कुणी "सहचर"... 

तुम्हाला कुणाची सोबत हवीहवीशी वाटावी याचा कुठलाही मापिांड 

अखस्तत्वात नसतो. 

 सोबतीत "बांधन" नाही तर "मुक्तता" असते.अपेक्षाांचां झेपेल दततकच िाठोडां 

बाांधून नात्याचा सुांिर पररपक्व प्रवास म्हणजेच "सोबत"..... 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3525033147572944&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZW15gHcNiPVoyhv7RttxMwpl-mzDlByKHlxhVeLtI58aOQHp2ZTbTaNrS2S6qvouO8NPe4rreZCdD0NQVmY-GXYsZskzrBexdPY5n5zQPxB-eUiKiKnL9CMbaY_HqMw9NI&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3525033147572944&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZW15gHcNiPVoyhv7RttxMwpl-mzDlByKHlxhVeLtI58aOQHp2ZTbTaNrS2S6qvouO8NPe4rreZCdD0NQVmY-GXYsZskzrBexdPY5n5zQPxB-eUiKiKnL9CMbaY_HqMw9NI&__tn__=EH-R
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“ हळवा कप्पा ” 

प्रते्यकाच्या मनात दजवापाड जपलेल्या स्वप्नाांचा एक चोरकप्पा असतो...अशी 

भावनीक िुदपतां ज्याची चावी फक्त आपल्याकडे असते. 

व्यक्त होण्याची सांधी दमळाली तरी त्याांना मनातच जपण्याची िोडी काही 

वेिळीच...  

अपूणातेतही सुि िेणारा हा हळवा कप्पा आयुष्याच्या अिेरपयंत आपली 

सोबत करतो आदण अांती आपल्यासोबतच दमटून जातो... न उमलता 
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" वेळ " 

अनेकिा ती फक्त एक "वेळ" असते पण त्या वेळेला "सावरायचां" की "वेळ 

सावरायची" हा दनणाय सवास्वी आपला असतो....कोलमडून पडणां हा 

जिण्याला पयााय असू शकतो का ? प्रश्न साधाच पण पुढील दिशा 

िािवणारा... 

असां म्हणतात प्रयत्न करुन तर बघा अनेकिा िोटां िोटां हसता हसता िरां  

कधी हसू लािाल ते कळणारही नाही.आयुष्य ओवाळून टाकण्याचा दनणाय 

घेण्याआधी समोरच्याची योग्यता तर पडताळून बघा "डोळसपणे"... तुमचांच 

तुम्हाला जाणवेल ही वेळ चुकवलीच पादहजे...  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3516629288413330&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVthLFdeC5ClocOwCvs_EHpvknMGs2Orw3q4aK9VjalqgAjXTt-PW5efAUax6tcJ5TPX08wry9IYibXTUS2pdK96VJ_Z-eyETfjqgX8exkDpjVKZEIG3NbmsBIFKjL7fi0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3516629288413330&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVthLFdeC5ClocOwCvs_EHpvknMGs2Orw3q4aK9VjalqgAjXTt-PW5efAUax6tcJ5TPX08wry9IYibXTUS2pdK96VJ_Z-eyETfjqgX8exkDpjVKZEIG3NbmsBIFKjL7fi0&__tn__=EH-R
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“ अधुिी नाती ” 

सुरवात छान होऊनही अदधकतर नात्याांचां प्राक्तन ते नातां अध्याावरच तुटणां हे 

का असत ह्याचा दवचार करता जाणवतां की नातां िोघाांच्या सांमतीने सुरु होत 

िरां  पण त्यातील एकाच्या मनात नात्यादवषयी कायम सांभ्रम असतो. त्यातूनच 

तो ते नातां हा फक्त एक "पयााय"आहे असा सोयीस्कर दवचार करतो. 

कालाांतराने त्या नात्याचा िरजेप्रमाणे आदण िरजेपुरताच वापर करुन तो मूव्ह 

ऑन होतो...  

इतका की आपण मािे कुणाच्या डोळ्यात अशू्र , स्वप्नाांचे भग्नावशेष  सोडले 

आहेत हेही त्याच्या लक्षात येत नाही.  

िरां  तर कुठलांही नातां एकाांिी असू नये.नात्यात फक्त एकाने दवचार करून, 

नातां तोडून पुढे जाणां हे केव्हाही योग्य नसतांच. नातां िोघाांचां असत तरीही 

आपला व्यक्तीशुः मािे येण्याचा दनणाय आपण सहजपणे िुसऱ्यावर आपल्या 

सोयीनुसार लाितो आदण पुढे जातो... 
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कुणाची भावदनक घुसमट, वेिना आपल्यापयंत पोहोचूही न िेणां ह्याची 

काळजीही आपण सांवाि तोडून घेतो. 

पण पुढे भदवष्यात अशीच परतफेड जेव्हा अन्य कुणी आपल्या बाबतीत करतां 

तेव्हा आदण तेव्हाच मािे सोडलेल्या एिाद्या नात्यात आपण दकती चुकलो 

होतो ह्याची जाणीव होते...  

िुिैवाने तोवर िूप उशीर झालेला असतो. काही नाती तर काही माणसां 

काळाआड, पडद्याआड िेलेली असतात. शेवटी उरते ती फक्त एक िांत 

त्याांची क्षमाही मािू शकलो नाही ह्याची.... 
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“ एकांत ” 

एकाांतदप्रय व्यक्ती ही "एकाकी" असते असा िैरसमज अनेकाांचा असतो. 

माणसाांमधे न रमणारी पण स्वतुःच्याच सहवासात िुष असणारी काही 

"वेिळी" माणसां... 

िरां  तर तीही दततक्याच समरसतेने आयुष्याचा अनुभव  घेत असतात दजतके 

इतर... 

पण त्याांचां उमलणां थोडां वेिळां  असतां.त्याांची "मन फकीरा" मानदसकता 

समजून  घेत त्याांना त्याांची "से्पस" िेणां हे इतकां ही कठीण नाही. 

आभाळ एकच फक्त अनुभूती वेिळी असते इतकां च.... 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3508583205884605&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXYkvYtWBmDjZ14JVSpKMjIGEOT9AC9Q9KE-Uzv71EctAKVtzWy3k46S5QelBYp-YUQwGyX-hxVqkFVNoDn8zfByQrF08DsgxQ5eaVNrFHAcK3BVF4RkZK0nIrfW0f1ZkM&__tn__=EH-R
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“ अन्यथा.....” 

स्वतुःच्या भावना, स्वप्न आदण अपेक्षाांप्रती "मुक बधीर" होणां म्हणजे जिणांच 

नाकारणां, दजवांतपणाच्या िुणा पुसणां...असां जिणां आपणहून खस्वकारणां वेिळां  

आदण आपल्यावर लािलां जाणां वेिळां  ...  

स्वीकृतीत मुक्ती आहे पण मनातून नकार असेल तर भावदनक सांघषा अटळ 

असतो.आपल्या अस्वस्थतेदवषयी आपलां मौन, िुलाक्ष आपल्यालाच सांकटात 

टाकतां. 

अशावेळी  सांयमाला  दवनांती करावी लािते "दमत्रा" हात सोडून जाऊ नकोस  

अन्यथा..... 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3505263066216619&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZW83tbt1v3LT7Kqgsc8RQ1lrWp8685yiEaihN4JfM8xgQXOyTt3jjvKj6bJIk2bmYCDUT7QY_2ueKC9RgTcRLYxwh03EtNal0eCNLEDQOzwOvWnoSW_OG8WHiirgaSb-2E&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3505263066216619&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZW83tbt1v3LT7Kqgsc8RQ1lrWp8685yiEaihN4JfM8xgQXOyTt3jjvKj6bJIk2bmYCDUT7QY_2ueKC9RgTcRLYxwh03EtNal0eCNLEDQOzwOvWnoSW_OG8WHiirgaSb-2E&__tn__=EH-R
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“ पानगळ ” 

पानिळीच िेिील स्वतुःच असां भावदवश्व असतां... 

एकीकडे बहर िमावल्याचां िुिुः तर 

िुसरीकडे नवीन ऋतू पालवीची कोवळी प्रतीक्षा...  
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" वादळ " 

मन नावाचां "वािळ" आयुष्यभर साांभाळणां ही सोपी िोष्ट नक्कीच नाही.ह्या 

वािळाने अिांडपणे आयुष्याला वेठीस धरणां, सतत नात्याांची आदण भावनाांची 

पडझड करणां हे सिळां  सहन करण्यासाठी लािणारी ऊजाा सांयमाच्या रूपाने 

स्वतुःमधे्य दनमााण करावी लािते. 

जे ह्या वािळाला धैयााने तोांड िेत त्याच्यावर मात करतात तेच त्याच्या िुष्ट 

चक्रातून स्वतुःची सुटका करून घेतात बाकीचे मात्र त्याच्या हट्टीपणामुळे 

होणारी जीवनाची परवड सहन करत सांपून जातात... 

बुिीवर, दवचाराांवर घोांघावणारां  हे वािळ स्वतुःतच असूनही आपण ते थोपवू 

शकत नाही ह्या सारिा चमत्कार नसेल नाही का ?.... 
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“ पयाषयी नाती ” 

कुठल्याही नात्यात मि ते मैत्री असो की पे्रम, जर कुणी तुमचा फक्त "पयााय" 

म्हणून उपयोि करत असेल तर योग्य वेळी त्यातून "मानदसक आदण 

भावदनक" पातळीवर बाहेर पडणां केव्हाही योग्य असतां.  

सत्य उमिल्यानांतरही, माघार घेऊन जरी त्यात िुांतून राहीलो तरी आपल्याला 

अपेदक्षत आांतरीक ओढीची अनुभूती ही कधीच दमळत नाही... 

दनणाय कठीण असला तरी आपल्या आत्मसन्मानाची जबाबिारी ही फक्त 

आपलीच असते... 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3490629507679975&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXHfBn-da8HGNE0Vxm3fGMC9ITFN15jfHVzXz9CdZgxqi-ayp605QSvJqlznfp7HbvocMvkFupy2G70wX0I9dRD2i77_2G85bcc2FjJtRoid7YYCouGINgDQTpnKsnvHBo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3490629507679975&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXHfBn-da8HGNE0Vxm3fGMC9ITFN15jfHVzXz9CdZgxqi-ayp605QSvJqlznfp7HbvocMvkFupy2G70wX0I9dRD2i77_2G85bcc2FjJtRoid7YYCouGINgDQTpnKsnvHBo&__tn__=EH-R
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“ तिीही ” 

आपण दकतीही म्हटलां "opposit Attracts" तरी िोन वेिवेिळ्या वृिीची 

माणसां जेव्हा एकदत्रत येतात तेव्हा त्यातील एक हा नेहमीच िुसऱ्याला 

डॉदमनेट करतो... 

इतर वेळी दठक पण भावनाशील व्यक्तीची िाठ अत्यांत व्यवहारी व्यक्तीशी 

पडली की दतच्या आयुष्यात भलेही भौदतक सुि जरी भरभरून असलां तरी 

जिण्यातील तरलता मात्र हरवलेली असते... 

मुळात सुिाची व्याख्याच वेिळी असल्यामुळे कुणी तरी एक कायमच 

"अतृप्त" रहातो....  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3487852584624334&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZX68_obh9wcyqqBGCUVRGWM2GkBMhsLMWHYP4RcFpHtzdU5Q4bQR_R7AjqhRS8Z8fNzFs42DOhFRmd-UstfYfEZu0T_RL6s99bUQsDwPielh-XdWxblbcb8ZENzD5EpFGU&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3487852584624334&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZX68_obh9wcyqqBGCUVRGWM2GkBMhsLMWHYP4RcFpHtzdU5Q4bQR_R7AjqhRS8Z8fNzFs42DOhFRmd-UstfYfEZu0T_RL6s99bUQsDwPielh-XdWxblbcb8ZENzD5EpFGU&__tn__=EH-R
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" आदि " 

दिलेल्या आिराचा "आिर" ठेवला की दमळालेली प्रदतष्ठा ही सिा आदण पि 

िेल्यानांतरही अबादधत रहाते.  

जे कधी ना कधी जाणारच आहे अशा िोष्टी ांची हवा डोक्यात न जाऊ िेता पाय 

जदमनीवर ठेवून माणूसकी सांभाळणे हे इतकां अवघड असतां का ? सूयाालाही 

तेजाचा अहांकार होवू नये म्हणून सुयाास्त पहावाच लाितो मि आपण तर अदत 

सामान्य जीव .. 

दकती अहांकार बाळिणार ? आदण शेवटी श्वासाांची मयाािा दवसरून कशी 

चालेल? ... 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3484881908254735&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZU4ZsNA06ZLdFi85eMf8RyUt6vCo5SAySNWVptCMgIUcax-_kZ5Ihv6Ta94JS7L62TVr4jq9XDqlO6VweuDmFS780mfrPzDc8TEE_T3qh1ogH5rfH8TjFj14IXe0Q0wrgQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3484881908254735&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZU4ZsNA06ZLdFi85eMf8RyUt6vCo5SAySNWVptCMgIUcax-_kZ5Ihv6Ta94JS7L62TVr4jq9XDqlO6VweuDmFS780mfrPzDc8TEE_T3qh1ogH5rfH8TjFj14IXe0Q0wrgQ&__tn__=EH-R
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“ मोह ” 

भावनाांना शब् दमळतात आदण शब्ाांचे अथा होतात आदण अनथाही...मुक्तीचा 

मािा तेव्हाच मोकळा होतो जेव्हा ह्या अथाहीन सांघषााची जाणीव होते... 

कधी कधी “काही” शब् फक्त "मोहात" पाडतात आदण मि हा मोहच 

अनथााकडे नेतो...सि्बुिीवर मात करत, मनाला भुरळ घालणारी आभासी 

सुिाची मिरदमठी इतकी घट्ट असते की उचललेल्या पावलाांना अधोितीची 

दिशा पण मोहक वाटते... 

भानावर येण्याची वेळ येते पण “त्या” वेळेला चुकवत मन भरकटते ते  

कायमचे. काही िोष्टी ांचां नुकसान कधीच भरून येत नाही आदण 

सावरण्यासाठी हातही नेहमीच दमळत नाहीत... 

जिण्याची कला आदण त्याच मुल्यमापन हे ज्याचे त्याने ठरवावे पण आयुष्य 

उधळले जाऊ नये इतकचां भान ठेवावे...  
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" िेळ नसे हा ” 

जवळच्या नात्यामधे्य "भावदनक अडवणूक" व्हायला लािली की समजून जावां 

आता सांवेिनेची भूदमका सांपून "िेळ" नावाचां नाट्य सुरू झालांय. 

अशावेळी िेळणां व्हायचां की आत्मसन्मान जपायचा हे ज्याच त्याने ठरवायचां 

असतां. 

तुमची दनवड तुमच्या व्यक्तीत्वाचा आरसा ठरते आदण ठरवते..... 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3463578333718426&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXjY8jWXIrPOVLVXSYDLtlnxqlzGiieljkKsY6A3R9WhhvJhNoy3cyDbx7Q25LB3nwHh0JQqFC7HYUFoaChfopfyFxRQi54TKd7YGozsV4dzU-DT9Yg2La97mAwmbUI9K4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3463578333718426&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXjY8jWXIrPOVLVXSYDLtlnxqlzGiieljkKsY6A3R9WhhvJhNoy3cyDbx7Q25LB3nwHh0JQqFC7HYUFoaChfopfyFxRQi54TKd7YGozsV4dzU-DT9Yg2La97mAwmbUI9K4&__tn__=EH-R
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“ सोबत चकती ििी चकती िोटी ” 

फक्त जोडीिार हवा म्हणून ज्याच्याशी तुमचे सूर जुळलेच नाही अशा 

व्यक्तीला आपल्या आयुष्याचा अदवभाज्य भाि बनवणां म्हणजे आपल्या सोबत 

त्याची पण फसवणूकच.  

मारुन मुटकून एकत्र राहणारी माणसां बदघतली की वाटतां आपलीच 

आपल्याला "सोबत" बरी दनिान दतथे नातां खस्वकारण्याचा सांघषा नाही. 

शेवटी तुम्ही कुणासोबत ियाा अथााने िुश असता ह्या प्रश्नाचे उिर जर "मी" 

असेल तर ते उिर आत्मदचांतन करून आनांिाने खस्वकारावां नाही का ?.... 
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“ आठवण ” 

ज्या क्षणी मन आठवणी ांचा हात सोडतां, त्या क्षणापासूनच जिण्याचा ियाा 

अथााने पुढील "प्रवास" सुरु होतो...फक्त तो "क्षण" येणारा "काळ" ठरवतो... 

पण िुिैवाने काही ांच्या नशीबात आयुष्याचा सुयाास्त होतो पण आठवणी ांची 

सांध्याकाळ मात्र कधीच येत नाही... 
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                                   " उणीवेची जाणीव " 

आपण एिाद्या व्यक्तीच्या आयुष्यात येण्याआधी त्याचे स्वतुःचे असे स्वतांत्र 

जि असते, नाती असतात..पण अनेक वेळा त्याांचां जिणां आपल्यापुरतां 

मयाादित ठेवण्याच्या नािात आपण आपल्याच नात्यावर नकळतपणे अन्याय 

करतोय हे आपल्या लक्षात येत नाही.  

एिाद्याच स्वादमत्व आपणहून खस्वकारणां वेिळां  आदण स्वादमत्व लािणां 

वेिळां ....स्वीकृतीत समपाण आहे तर लािलेल्या बांधनात घुसमट...एिाद्या 

नात्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा त्याि करताना डोळसपणे मनाची सहमती 

घेणां िूप महत्त्वाचां.... 

असां नाही झालां तर नात्यात उरते ती फक्त " उणीवेची जाणीव".... 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3450507041692222&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWLtPwvmMlmTJDspSdxIsDY51seVSHfwag0sEeKgW1WSFSle40LG-KwZNfHx_LEhtt612H24kKWtrqXu7ruIJ8KwngdqkQpS710ummwml_c55g7z1aj_cpAcJuF-skUjUg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3450507041692222&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWLtPwvmMlmTJDspSdxIsDY51seVSHfwag0sEeKgW1WSFSle40LG-KwZNfHx_LEhtt612H24kKWtrqXu7ruIJ8KwngdqkQpS710ummwml_c55g7z1aj_cpAcJuF-skUjUg&__tn__=EH-R
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“ िंत ” 

आयुष्यभर आत्मा मनाच्या दपांजऱ्यात अडकून वासना दवकाराांचा मुक्त सांचार 

असहाय्यपणे बघत रहातो. मनाची ओढ आत्मदचांतनाकडे वळून आपली 

त्याच्या पाशातून मुक्तता होण्याची तो अधीरतेने वाट पहातो. 

पण हे वाट पहाणां मात्र जन्मोजन्मी असांच रहातां....शरीरां  बिलतात आदण 

यथावकाश मनही... पण मोक्षाच्या मािाावर हात धरुन घेऊन जाणायाा मनाची 

साथ मात्र दमळतच नाही.... 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3445843135491946&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZW4A6fO2yOWrvvN224GRnRXPDTHLwiJ3xTHQ_S7amyPmPjKq1KARuXBgfIsL2ZQerp6Kfx6zoRH0bEzufunyh5g55sXcpQ-lyvJ-OW0ZmeUwGRo-GILMJLxPmnzpQoHYCE&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3445843135491946&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZW4A6fO2yOWrvvN224GRnRXPDTHLwiJ3xTHQ_S7amyPmPjKq1KARuXBgfIsL2ZQerp6Kfx6zoRH0bEzufunyh5g55sXcpQ-lyvJ-OW0ZmeUwGRo-GILMJLxPmnzpQoHYCE&__tn__=EH-R
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                                        “ स्वीकृत ” 

प्रते्यक फुलाचां "असणां" वेिळां  त्यामुळे त्याांना आहे तसां खस्वकारणां म्हणजेच 

त्याांच्या अखस्तत्वाचा आिर. 

"सौांियााचे मापिांड" हे माणसाने दनमााण केले आदण सुांिरता "चाकोरीबि" 

झाली... "उणीवेची" व्याख्याही माणसाांनीच ठरवली आदण शरीराच्या 

पदलकडचे सौांिया कायमस्वरूपी हरवले.. 

पण दनसिााने मात्र ही "उिारता" मुक्तपणे जोपासली..... रानफुलाांचां स्वातांत्र्य हे 

बािेतल्या फुलाांना नसलां तरी त्याही "चौकटीत" त्या फुलाांचा बहर त्याने कधी 

नाकारला नाही की ओसरुही दिला नाही हे दवशेष .. 

माणूस अशी उिारता कधी जपणार ?... 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3441903079219285&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVYHw4INCOV0g6arTGC1mk7D6DwxlRO19Pp5khusml7weJ3bJ_mtUXku3HaAKJ-gCDDyLfmHDI0YJ92Dj7_S9Dojpo1JhDlY2F1OC5FUHMM-4p_838S4q35rR-6jbx2-I0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3441903079219285&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVYHw4INCOV0g6arTGC1mk7D6DwxlRO19Pp5khusml7weJ3bJ_mtUXku3HaAKJ-gCDDyLfmHDI0YJ92Dj7_S9Dojpo1JhDlY2F1OC5FUHMM-4p_838S4q35rR-6jbx2-I0&__tn__=EH-R
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                                         “ मैत्र ” 

असां होतां कधी कधी िोन व्यक्ती छान "दमत्रत्वाचां नातां" शेअर करतात, 

जपतात पण अचानक दतसरा मैत्रीत येतो आदण त्याांच्या नात्याला ग्रहण 

लाितां... 

िुरावलेला  दमत्र आदण मैत्री  कायमस्वरूपी जिम िेऊन जाते... काही 

"बिल" हे नेहमी नकोसेच वाटतात... मैत्रीत तर जास्तच.... 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3439888999420693&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVg5CoQ0HcM-tTcyfBThStcKUJ7LLIzdTH1zSoNH8Qw5r39-WhFox3VByZ8FDT_qH8-Cpos1PdcgsGypec9fc-D5zBBX-G58WsL3EcUSFKhIxLBFR0Dkls66eimd4kHQXM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3439888999420693&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZVg5CoQ0HcM-tTcyfBThStcKUJ7LLIzdTH1zSoNH8Qw5r39-WhFox3VByZ8FDT_qH8-Cpos1PdcgsGypec9fc-D5zBBX-G58WsL3EcUSFKhIxLBFR0Dkls66eimd4kHQXM&__tn__=EH-R
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“ सोबत नवे्ह बंधन ” 

नातां दटकवणां दकां वा नात्यामधे्य दटकून रहाणां ह्या िोहोांच्या मुळाशी जर "िरज" 

असेल तर ते नातां मनाच्या अांतरांिात स्वतुःची स्पांिनां कधीच दनमााण करत 

नाही. 

अशावेळी "सोबत" िेिील एक व्यावहाररक बांधन म्हणूनच केली जाते ... 
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                                        “ झोका ” 

आभाळाची उिारता मनाने घ्यायची म्हटलां तरी आपले पाय मातीचे आदण 

मातीतच घट्ट रोवले आहेत ह्याची जाणीव पिोपिी त्याला होत असते. 

पांिाना पदलकडच्या दक्षदतजाची साि  िुणावते पण िुसरीकडे मातीचा 

ओलावा "झेपेला" बाांधून ठेवतो.....  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3433804183362508&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWu6vhT3yKeZGlpH9yz1ZprV2H_LaJ7q3uVBIKh4MqezjfzaqC3vZgOxU3-RGKiS923OKeEL40Ky91wr7Wd3k1G0YIC0BU2U0H2RRfLR2t6KRgzYKNl0gGyQqTT8K129Yw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3433804183362508&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWu6vhT3yKeZGlpH9yz1ZprV2H_LaJ7q3uVBIKh4MqezjfzaqC3vZgOxU3-RGKiS923OKeEL40Ky91wr7Wd3k1G0YIC0BU2U0H2RRfLR2t6KRgzYKNl0gGyQqTT8K129Yw&__tn__=EH-R
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“ शब्ांचवना संवादू ” 

शब्ाांना अथााची पालवी फुटली तरच भावना अथापूणा होतात, अन्यथा 

उच्चारलेले शब् फक्त " िोांिाट " म्हणूनच वावरतात. दनसिा मात्र मनसोक्त 

सांवािाची उधळण सतत करत असतो.दजथे पक्षाांचे सुमधुर आवाज मनाला 

भावतात दतथेच पानाफुलाांची,झाडाांची, डोांिर ियांची आदण मातीची अबोल 

भाषा, त्याची िेिील "ििल" आपल्याला कधीतरी घ्यावीच लािते..... 

दनसिाातील इतर घटकाांनी त्याांच्या "सांवािाचां" महत्व जपलां पण माणूस मात्र 

अथापूणा सांवािाकडून कोरड्या,पोकळ, अस्वस्थ शब्ाांच्या िुदनयेमधे कधी 

रमला हे त्याचां त्यालाच कळलां नाही...त्याला आलेलां एकाकीपण हे त्याने 

दनसिााशी घेतलेल्या फारकतीमुळेच असावां. 

ते हळवेपण,त्या सांवेिना, त्या दजवांतपणाच्या िुणा हरवल्या िऱ्या पण त्याने 

िरां  "जिणांच" हरवलां....    
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                                    “ िेळ मनाचे ” 

मनाचे िेळ तोच जाणे ... त्याला आपण ज्या सुिासाठी दनरांतर धडपडतो तेच 

सुि "असुरदक्षत, चांचल" असल्यासारिां वाटतां तर िुुःि मात्र "सिा " 

असल्याची िात्री वाटते. 

 मनाला िुुःिाची दजतकी शाश्वती दततकी शाश्वती सुिाच्या सोबतीची का 

वाटत नाही िेव जाणे. सिळां  काही चाांिलां होत असतानाही सतत काहीतरी 

"िमावण्याची धास्ती" सुिाचा सहवासही उपभोिू िेत नाही. 

िुुःिाची झळ सुिाच्या झुळुकेपेक्षा अदधक "आश्वस्त" असावी हेच िरां .... 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3425790074163919&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZVBwMl0OPfyUalcMjI9SkNL40Jt64bgF9gKwxw8T1SelqfysFkyKgy5l_7kn-2YnY2IGT1Y1iKnB0g49taoaPtvuoi4wvKksMmo7B_C0pa_6Uk7XPrQR_f_7EI_HcL6TFA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3425790074163919&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZVBwMl0OPfyUalcMjI9SkNL40Jt64bgF9gKwxw8T1SelqfysFkyKgy5l_7kn-2YnY2IGT1Y1iKnB0g49taoaPtvuoi4wvKksMmo7B_C0pa_6Uk7XPrQR_f_7EI_HcL6TFA&__tn__=EH-R
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“ गुरु ” 

"पानिळीची जाणीव ठेवून जिण्यातील बहर ओसरू न िेता आयुष्याची 

पररपूणातेकडे वाटचाल" हे जर अनुभवायचां असेल, दशकायचां असेल तर 

दनसिााकडे िुरु म्हणून बघायला हवां....  

वैचाररक, भावदनक आदण मानदसक सांवेिनशीलता आदण प्रिल्भता जपली 

की जिणांही ियाा श्रीमांतीचा अनुभव घेत जातां... तृप्ती तृप्ती म्हणजे तरी शेवटी 

काय ? िरजेची चौकट यथाशक्ती आिून आयुष्याला त्याच्या हक्काचा 

मोकळा श्वास घेऊ िेणां...आनांि आदण जीवन क्षणाांना एकमेकाांना प्रदतसाि 

िेत भरभरून जिू िेणां... 

एक “साक्षीिार” म्हणत ही दहरवाई नजरेत जपत कृताथा होणां म्हणजेच तृप्ती 

नाही का ?  

 



43 
 

 

“ मुक्ती ” 

'दभजणां' अथवा 'कोरडां' रहाणां ह्या िोन्ही िोष्टी ांचा सांबांध हा थेट आपल्या 

मनाशी असतो....पण हे मन ज्या आत्म्याशी दनिदडत असतां त्याचा मात्र ह्या 

'दनवडीशी' काहीच सांबांध नसावा ही िोष्ट अि्भुत आदण अनाकलनीय आहे...  

मनाचा प्रवास आसक्तीकडे धाव घेतो तर च्या दवरुि आत्म्याला मात्र मुक्तीची 

ओढ असते...”एकच आसुसलेपण'”... पण दिशा मात्र वेिवेिळ्या कधीच न 

दमळणाऱ्या... 

शेवटी कशाच्या आदण कुणाच्या पाशातून मुक्त व्हायला पादहजे हेच कळलां 

नाही तर...  

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3412912175451709&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXZqNOgKe44pSSFIKs8y47abtS7McLDVAZdCGsjuL_9ppl3j8a-ENnhwW_Iw-_cmFAfZpsxYzrIygM2FAQR1Q9dbx080igulD0VxpKHfw6fJwvIV9Oo0CuqDRhs0bpje48&__tn__=EH-R
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“ चेहेिे ” 

माणसाांच्या ििीत स्वतुःचे वेिळेपण दसि करायची सांधी प्रते्यकाला दमळतेच 

असां नाही...  

पण बहुताांश वेळेला ही सांधी दमळाली तरी "स्वतुःचा चेहरा नसलेल्या" ििीत 

आपला िरा चेहरा शोधण्याची तसिी घेणारे दवरळाच... 

किादचत इथे मुिवट्याांचीच शाश्वती जास्त असावी...सिळेच ओळि 

हरवलेले त्यामुळे धारण केलेले मुिवटे िळून पडण्याची धास्तीच नाही... 
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“ सं्पदन ” 

हळव्या मनाची भावदनक स्पांिन  कधी कधी अजाणतेपणी आपल्याही लक्षात 

येत नाहीत, िुलादक्षत होतात. 

मि उिाच कधीतरी स्वतुःशीच अबोला धरला जातो.  

अशावेळी आपणच आपणहून आपल्यावर ओढावून घेतलेलां मानदसक 

"एकटेपण" हीच सोबत होते... 

 

 

 

 

 



46 
 

 

“ सहजच ” 

थोडांस 'मीपण' बाजूला सारुन िुसऱ्याच्या व्यक्तीमत्वात डोकावून पादहलां की 

दनसिााने िेवू केलेली िुणाांची श्रीमांती सहजपणे नजरेस पडते. 

फक्त दतला दनिळ, मनमुरािपणे िाि िेण्याची श्रीमांती आपणही िािवली 

पादहजे इतकचां... 
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                                     “ जाता जाता ” 

आयुष्याचा पूणादवराम जसा जसा जवळ येऊ लाितो तशा तशा 'जिलेल्या' 

नात्याांच्या’ सावल्या सतावू लाितात. 

दवस्मरणाचा उांबरठा ओलाांडून पदलकडे िेलेल 'काही' त्याांच्या ऋणात आपण 

अजूनही आहोत हे सूदचत करत रहातां. 

नात्यात भावनाांचा नफा तोटा माांडण्यात आयुष्य कसां वाया घालवलां हा दवचार 

एकिा का मनाला दशवला की 'अांती ां शेष एक शून्य' उरतां जी बहुतेक दनयतीने 

ठरवलेली पुढील जन्माची तरतूि असते.... जाता जाता 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3405305512879042&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWKCoKuOWBngEhdlxAIl-R1rFQHLHcH_UgAQmLNdrU4VrORKUL4u_8gi8EC1gHoevsO10RkrNirXIeoF3YwW0_l3PKX6BUALVuKdo1hwyJBnP8-Nig-P30HIbK2pJ8bTcw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3405305512879042&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWKCoKuOWBngEhdlxAIl-R1rFQHLHcH_UgAQmLNdrU4VrORKUL4u_8gi8EC1gHoevsO10RkrNirXIeoF3YwW0_l3PKX6BUALVuKdo1hwyJBnP8-Nig-P30HIbK2pJ8bTcw&__tn__=EH-R
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                                           “ दुवा ” 

कधी कधी ह्या जिाशी जोडून ठेवणारा असा एकच धािा दकां वा िुवा आपल्या 

आयुष्यात असतो . 

तो िुवा दनिळला दकां वा त्या नात्याला पूणा दवराम दमळाला की आपलाही 

लौकीक अथााने ह्या जिाशी सांबांध सांपतो. 

आखत्मक नात्याांना पयााय नसतो तेच िरां ... 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3371014282974832&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUvr_wppVvMfnFf3p1QQaGt-sS0mT_o9P-0dBdUucjcIwZBUNHd5BrG7J4BRYVdVNRnZ9S3vSGERH9hTXEYf7y0iPvqNZqnQufIFDd1VxLH0ek9Xx_07VYyH-GYt91Gg-o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3371014282974832&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUvr_wppVvMfnFf3p1QQaGt-sS0mT_o9P-0dBdUucjcIwZBUNHd5BrG7J4BRYVdVNRnZ9S3vSGERH9hTXEYf7y0iPvqNZqnQufIFDd1VxLH0ek9Xx_07VYyH-GYt91Gg-o&__tn__=EH-R
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                                   “ हिवले काही ” 

मनानेच आठवणी ांना अवाजवी महत्त्व दिलां की "आज" अलिि हातातून 

दनसटतो.... 

मि पुन्हा पुढे जाऊन मािे वळून पाहताना ियाा अथााने जिलेले मोजकेच 

"क्षण" दजवांत पानिळ म्हणून समोर उभे राहतात.... 

न शहारलेला , न बहरलेला आदण न वाचलेला आयुष्य नावाचा ऋतु मि 

असाच दनघून जातो "न अनुभवता"... 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3367857859957141&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWJ5tnR9DHdCik3Blf-1LiHtsBNf5O0XsGXDZ_gj-PdNF_pZO2xouqR2v8I-BwhyK9AvdXeP-89FSWtjMR0ZseMdKJ5A3P4jOh1MwI87yW-I7RmDI_UYr15zQ4wmhotTaM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3367857859957141&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWJ5tnR9DHdCik3Blf-1LiHtsBNf5O0XsGXDZ_gj-PdNF_pZO2xouqR2v8I-BwhyK9AvdXeP-89FSWtjMR0ZseMdKJ5A3P4jOh1MwI87yW-I7RmDI_UYr15zQ4wmhotTaM&__tn__=EH-R
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                                      “ कधी कधी ” 

शब्ाांचे कोलाहल कधी कधी मनापयंत िरे अथा पोहचूच िेत नाहीत... 

मि उरते ती अथांची दिनवाणी पडझड....  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3365314686878125&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWlWYPVcZFc-DdSYZRF0IWM84KWqK2f93_ZRlcbV0IafxSPbPrTKwf5dcZGG0rD5hDyqibNLQOmUwW5QmoBfEn16npSGgpbay2jAI443lR0l3kekg1Floq_-jPs06sPCHM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3365314686878125&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWlWYPVcZFc-DdSYZRF0IWM84KWqK2f93_ZRlcbV0IafxSPbPrTKwf5dcZGG0rD5hDyqibNLQOmUwW5QmoBfEn16npSGgpbay2jAI443lR0l3kekg1Floq_-jPs06sPCHM&__tn__=EH-R
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                                     “ रिंगण ” 

ज्या दिवशी आपण 'तुलना' नावाच्या मोहातुन बाहेर पडू त्या दिवशीच ियाा 

अथााने 'मुक्त' होवुन जिण्यातला आनांि मनसोक्त लुटू. 

अन्यथा हे ररांिण असांच िेळवत ठेवेल... 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3333145980094996&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWSmm_GZIpyh1ev5rUzABcvIen8dIs5XSabLUR0wRvGIfd6n1pwKwIYs3i_9FvYhwjvStkmDOEJg58ZxPjDwR8TsWn4-6D3A0lc3PMVteqmetJ_wTFAR8cfJu5hQ9zttjc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3333145980094996&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWSmm_GZIpyh1ev5rUzABcvIen8dIs5XSabLUR0wRvGIfd6n1pwKwIYs3i_9FvYhwjvStkmDOEJg58ZxPjDwR8TsWn4-6D3A0lc3PMVteqmetJ_wTFAR8cfJu5hQ9zttjc&__tn__=EH-R
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                                     “ चपंपळपान  “ 

आठवणी ांनाही दवस्मरणाचां वरिान असतां तर दकती बरां  झालां असतां. एकाांत 

स्वतुःच्याच सोबतीने जिता आला असता. माणसाांच्या ििीत एकटेपणाची 

सावली मनावर कधी पडली नसती.  

पण ह्या सिळ्या जर...तर च्याच िोष्टी.....सुि दजतकां  फसवां असतां, िुुःिही 

तसचां भासलां असतां तर....सिळे मानवी मनाचे भावदनक िेळ पण ह्याच 

िेळात आयुष्य अक्षरशुः वाया जातां.  

जे बिलणारां  आहे ते कायम राहील ह्याची हवी असलेली िात्रीच सिळ्या 

िुुःिाांचां कारण....मि हेच "बिललेलां काही" आठवणीचां दपांपळपान होतां आदण 

त्याची मनावर नकोशी जाळी ठेवून जातां..त्यातून सावरुन काही उरलचां तर " 

थोडां जिणां" मािे उरतां पण तेही.....  
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“ मोहमयी ” 

आपला मनाचा लौदकक प्रवास अांदतम टप्प्यात आलाय ह्याची जाणीव 

आपल्याला झाली की ियाा अलौदकक आखत्मक आदण अध्याखत्मक प्रवासाची 

सुरवात होते..सतत " भौदतक" सुिाच्या ररांिणात स्वतुःला नाचवून आपण 

थकलो की सतत काहीतरी हवां असण्याच्या हव्यासाचे दनरथाक अथा उमितात 

आदण दतथेच मि त्या जित दनयांत्याची, मोक्षाची िरी ओढ लािते..  

ह्या खस्थतीत पोहोचण्यासाठी युिानुयुिे लाितात िरी पण ज्या जन्मात हे साध्य 

होतो तोच  जन्म अिेरचा ठरतो... 

ह्या मोहमयी जीवनाचा हा शेवटचा अांक "िासच" असावा नाही का?  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3272931769449751&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUUkvnoPcHokyD5eiBFQy8ASCmfb2YfwLeXIAiAupsEDxSl-DRqT7UC21ESWmfIueKS5CjLEgL_TjtteaHTbYQwgnKudy4fRJ8sVP9PctnoKfwcEL-tnIZLX2vhCfNjBYY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3272931769449751&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUUkvnoPcHokyD5eiBFQy8ASCmfb2YfwLeXIAiAupsEDxSl-DRqT7UC21ESWmfIueKS5CjLEgL_TjtteaHTbYQwgnKudy4fRJ8sVP9PctnoKfwcEL-tnIZLX2vhCfNjBYY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3236836439725951&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZV5wn5e5GbTC2Q9tGVotsMtQ2RFgngj0G_XAgFjwT625XsIo7xTIFCBlWF24UpJPm0Q82E8ms8-aSIlBo12EVZKVGEFm0d4CFGqH8sahSSCjA6t127oS6vhowFJp24jGJs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3236836439725951&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZV5wn5e5GbTC2Q9tGVotsMtQ2RFgngj0G_XAgFjwT625XsIo7xTIFCBlWF24UpJPm0Q82E8ms8-aSIlBo12EVZKVGEFm0d4CFGqH8sahSSCjA6t127oS6vhowFJp24jGJs&__tn__=EH-R
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                                       “ आत्मानंदी ”  

मनाच्या आदण भावनाांच्या िोांिाटात आत्म्याचां मौन ऐकू येणां ही बहुतेक 

दवरक्तीची सुरवात असते.त्या मौनाकडे िुलाक्ष म्हणजे एका अि्भुत 

अनुभवाला मुकणां...  

शेवटी मुक्तीचा मािा हा शब्ाांकडून मौनाकडेच तर जातो. 

 

 

 

 

 

 



55 
 

 

 

                                   “ चाहूल अनंताची ” 

तसां पहाता आयुष्य साधांच असतां. काही श्वासाांची सोबत घेऊन, अांताची 

जाणीव ठेऊन ह्या दनसिारम्य, उिार वसुांधरेचा काही काळ सहवास उपभोिून 

शेवटी आपल्या मूळ स्थानाकडे प्रस्थान करायचां इतकचां...पण मानवाने मात्र 

ते दततकां  साधां, सोपां ठेवलां नाही. आरांभापासून अांतापयंतच्या मधल्या काळात 

महत्वाकाांक्षा आदण भावना ह्या िोहोांच्या तो इतका आहारी िेला की नक्की 

कशासाठी हा सिळा अट्टाहास हेच दवसरला... 
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आपण जिताना स्वतुःला नाही अपेक्षाांना जपतो...सतत काहीतरी हवां असणां 

म्हणजेच आयुष्य पररपूणातेने जिणां अशी चुकीची व्याख्याही ठरवून मोकळे 

होतो.नात्याांचा जमेल दततका पसारा घालतो, माणसाांच्या िोतावळ्यात हरवतो 

पण स्वतुःच्या मूळ अखस्तत्वाला जाणून घ्यायची तसिी मात्र घेत नाही ..कधी 

स्वतुःच्या िरजेसाठी तर कधी इतराांची िरज म्हणून ही नात्याांची कोळीष्टक 

अदभमानाने दमरवतो. 

आदण शेवटी िुिमरतो.... 

नाती तुटली , माणसां बिलली , अपेक्षाांना ठेच लािली की स्मशान वैराग्य येतां 

िरां  पण काही काळच...पुन्हा नवीन दिवस उजाडतो आदण पुन्हा आपण 

मनाचे जिण्याचां सुि अडचणीत आणणारे हट्ट, लाड पुरवण्यात मश्िूल 

होतो...येणारे अनुभव व्यथाता सुदचत करतात पण मोहाचे धुकां  इतकां  िाट की 

पदलकडच अांदतमां सत्य दिसतच नाही. 

जे सत्य जाणीवपुवाक जाणून घ्यायचां त्याचा साक्षात्कार ,स्मरण जेव्हा होतां 

तेव्हा आयुष्याचा सूयाास्त झालेला असतो. 

मात्र जाणीवेकडून नेणीवेकडचा प्रवास कधी सुरू होतांच नाही. सोन्यासारिां 

आयुष्य फक्त आदण फक्त दवकार , वासना आदण तत्कादलक अट्टाहास 

पुरवण्यात सांपून जातां.. 

कधीतरी शाांतपणे बसून आयुष्याचा अदलप्तपणे दवचार करावा...साक्षीी़ भावाने 

अभ्यास करावा मि लक्षात येईल की िरज-िरज म्हणता म्हणता अडिळच 

जास्त जपली. मनाने स्वतुःच्या मूळ तत्वाशी कधी सांवेिनशीलतेने सांवाि 

केलाच नाही... 

ह्या भावनाांच्या सरीत मन दभजलां पण आत्मा मात्र कोसो योजने िूर एका 

साक्षीिारासारिा राहीला... 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3216986705044258&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUV8roPDJKlkh24_sJNKTblqEPG0yzjkUFraz5AdBl12PyWNjp7_AYKATvCl0QW0uWO_rrYIBs9t5rfDgtfk242HJgdmaLIq3-Fa7QDa2j95DHfkzdyFBoM18jSmamcU_o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3216986705044258&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZUV8roPDJKlkh24_sJNKTblqEPG0yzjkUFraz5AdBl12PyWNjp7_AYKATvCl0QW0uWO_rrYIBs9t5rfDgtfk242HJgdmaLIq3-Fa7QDa2j95DHfkzdyFBoM18jSmamcU_o&__tn__=EH-R
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                                      “ पालवी ” 

कटू अनुभवाांनी पोळलेल्या मनाला कधी अचानक पालवी फुटेल साांिता येत 

नाही. पण असां जरी झालां तरी आलेले अनुभव आपल्याला सतत साशांक 

करतात आदण आपण स्वतुःच्या नशीबा दवषयी िात्री िेण्यास टाळतो...सतत 

काही तरी िमावण्याची दभती जिणां कठीण करते...  

आपण ह्या क्षणभांिुर आयुष्यात 'कायमचां'असां काहातरी शोधतो आदण िुुःिी 

होतो...'बिल' हाच दनसिााचा दनयम आपणही त्याला अपवाि नाही पण तरीही 

इतर कुणी बिललां की त्याचा जास्तच त्रास आपण करुन घेतो...त्यापेक्षा 

स्वतुःला बिलावां ... ज्या प्रकारचां जिणां आपल्याला आवडतां तसां कुणाचही 

नुकसान न करता जिावां... 

तुमच्या असण्याने ,नसण्याने ज्याांना फरक पडत नाही अशाांचा मोह फक्त 

आदण फक्त िुुःिच घेऊन येतो त्यामुळे त्यातून स्वतुःला आधी मुक्त करायला 

हवां तरच आपण ियाा अथी मोकळां  आदण आनांिी आयुष्य जिून सांपणार 

"हवेपण" त्याला पूणा दवराम िेणां िूप िरजेचां आहे.... 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3199822776760651&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWagnr2lEu0JAZV6P7YuGtNHUbMVvpiXq628XScAMPqq64kMY7_eRZTwS8or0ICcYU29XYk-ckFFuS4B-yf2doKV1r18FaUrAEmqbxbuDc8Xj-w-S9OTyi7jFSakfAU_nc&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3199822776760651&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWagnr2lEu0JAZV6P7YuGtNHUbMVvpiXq628XScAMPqq64kMY7_eRZTwS8or0ICcYU29XYk-ckFFuS4B-yf2doKV1r18FaUrAEmqbxbuDc8Xj-w-S9OTyi7jFSakfAU_nc&__tn__=EH-R
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                                  “ समीकिणं नात्यांची ” 

"पयाायी नात्याांच्या" पयाायाने मूळ नात्याांची समीकरणां बिलली ती कायमची... 

पूवी नात्याांचा आिर, किर, नातां प्रामादणकपणे दनभावणां हे सुसांसृ्कत आदण 

सुसांस्कारी मनाच लक्षण मानल जायचां पण काळ बिलला आदण अनैदतक 

मुल्याांचां ग्रहण नात्याांनाही लािलां. 

मैत्री,पे्रम, दजव्हाळ्याची नातीसुिा कालाांतराने दनषे्ठचां, प्रामादणकपणाचां कोांिण 

नाकारू लािली.पयााय दनमााण झाले आदण माणसां दविुरली िेली. "हे नाही तर 

ते"च्या भुलभुलैयात मन इतकां  अडकलां की नात्यात स्थैया दकां वा स्थैयाासाठी 

नाती ही सांकल्पना आऊट डेटेड झाली. माणसाांच्या रां िेल, असांतुष्ट आदण 

दवकारी वृिीला "पयाायाांच्या दनरांतर शोधाचां" व्यसन लािलां. 

सरड्यासारिी कदमटमेंट बिलणारी माणसां बघून नात्याांवरचा दवश्वास मात्र 

उडू लािला. इतराांना सतत पयााय म्हणून वापरणायांना कुठे थाांबले पादहजे 

ह्याचां भान उरलां नाही. 
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पण िरी शोकाांदतका  हीच आहे की िरजेप्रमाणे नात्याांना पयााय म्हणून 

वापरणारेच अदधक यशस्वी होताना दिसतात. अशा लोकाांना त्याांच्या सुिैवाने 

माणसही अनेकिा ठेच लािूनही त्याांच्यावर दवश्वास ठेवणारी, पुन्हा पुन्हा क्षमा 

करणारी भेटतात.अनेकाांच्या यशाचा डोलारा हा अशाच वापरून िूर केलेल्या 

नात्याांच्या पायावर उभा असतो 

जि बिलतयां नक्कीच पण ते इतकही बिलू नये की एकाच्या जिण्याच्या 

व्याखे्यत िुसयांच्या आयुष्याची होळी असेल. माणसाांना ,नात्याांना पयााय 

शोधताना एका आत्मदचांतनाची िरज असतेच....आपल्या मनाची चांचलता ही 

"पयाायाांच्या शोधाचां" मूळ तर नाही ना ह्याचां पररक्षण केलच पादहजे... 

थोडक्यात आपल्या मनाचही ऑडीटही िरजेच नाही का ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3122173441192252&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWz7IESdl5ZdDZjSn7wucv-qLOt1XIW17yQ1KlCNav3kKTfuEU-PRM7OB0y7aXeT2Gjo80Y2G3_VVDuop_1XUgfMWnSJl88tE05b52Bq5sQ2UMGfWvt83OPSyK1FtqbOFg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3122173441192252&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWz7IESdl5ZdDZjSn7wucv-qLOt1XIW17yQ1KlCNav3kKTfuEU-PRM7OB0y7aXeT2Gjo80Y2G3_VVDuop_1XUgfMWnSJl88tE05b52Bq5sQ2UMGfWvt83OPSyK1FtqbOFg&__tn__=EH-R
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                                          “ ओलावा ” 

काश ओलावा शब्ाांचा मनात रुजला असता, 

एक वसांत मीही आज मनात जपला असता .... 

कधी कधी तुम्हाला जशी हवी तशीच व्यक्ती तुमच्या सहवासात येऊन 

दनघूनही जाते पण तुम्ही मात्र बाहेरचां जि जपण्यात इतके मग्न असता की 

दतने तुम्हाला घातलेली हळुवार साि तुम्हाला ऐकूच येत नाही. ज्या वाटेवर 

त्याांची कोमल पाऊले उमटलेली असतात त्या वाटेला टाळून तुम्ही िुसराच 

मािा धरता.. 

सतत हुलकावणी िेणायाा पे्रमाचा शोध घेण्यात, पाठलाि करण्यात िवडलेले 

अनेक व्यथा क्षण शेवटी मनावर फक्त ओरिडे ठेवून जातात.. 
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पुढे कधीतरी एका वळणावर थाांबलो असता एका क्षणी अचानकच जाणीव 

होते अरे आपल्याला जे हवां होत ते इतकां  जवळ होतां पण िुलादक्षत झालां ... ते 

दनमूटपणे आलां आदण दनघूनही िेलां...अांती िुळ्यासारिे आपण आजही 

दतचीच वाट बघतोय... 

िरोिरीच असां कधीतरी होऊ शकत नक्कीच... माणसाांच्या ििीत तुम्हाला 

हवां असलेलां तुमचां माणूस तुमच्या आसपासच असतां पण तुम्ही बेदफकीर, 

अजाण रहाता .. आदण जेव्हा तुम्हाला जाणीव होते तेव्हा ती व्यक्ती तुमच्या 

कके्षतून िूप िूर दनघून िेलेली असते. नांतर उरते ती फक्त िांत काश ती 

जवळ असताना ही जाणीव व्हायला हवी होती.. दतला दकां वा त्याला जपायला 

हवां होत , दतची काळजी घ्यायला हवी होती पण तोपयंत िूप उशीर झालेला 

असतो. 

पयाायाांच्या जिात अांदतम असां काही नसतच बहुतेक नाहीतर अशी हूरहूर 

अनेकाांचां िुुःि नसती हो ना ?...  
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                                           “ दिवळ ” 

कशी िांमत आहे ना पाऊस नसताना आपण झाडाांना पाणी घालतो , त्याांची 

काळजी पण घेतो पावसाच्या सरी ांमधे दभजून झाडां दजतकी टवटवीत होतात, 

कणाकणातून बहरतात तशी ती इतर वेळी कधीच होत नाहीत... 

मातीवर घरातील पाण्याचां दशांपण रोज केलां तरी पदहल्या पावसाच्या 

आिमनाने आसमांतात भरुन राहणारा दतचा िरवळणारा िांध हा वेिळाच 

असतो..हा दनसिााचा पावसाशी असलेला अनुबांध दकती लोभसवाणा असतो 

आदण आपण तो स्वीकारतो हे दवशेष. माणसाांच जि मात्र वेिळां  असतां.. 

सोबतची अनेक माणसां पण मन मात्र ठरादवक माणसाांच्या सांितीतच जास्त 

िुलतां. 

आपण इतराांची सोबत नाकारतो असां नाही पण काही नाती, माणसां ही मनाने 

मनापासून अदधक आपली मानलेली असतात इतकां च. 
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पण अशा भावनाांना अनेकिा उपकार ,मित ,अहांकार, स्वामीत्व अशा 

दकतीतरी कसोट्याांना सामोरां  जावां लाितां. नैसदिाक ओढ नावाची िोष्ट कुणीही  

खिजिणतीत धरत नाही, समजून घेत नाही.."ओढ” ही जाणीवपुवाक  दनमााण 

होत नाही आदण दजथे हा प्रयत्न होतो दतथे ती फार काळ दटकत नाही. 

मातीला , झाडाांना, पानाफुलाांना जो दनयम लािू होतो तोच  माणसाांना...फक्त 

आपण तो नाकारतो म्हणून िुुःिी होतो नाही का ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3082806465128950&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWWjTTLuXabe-XhNMqXRdYNbsDm0CKVrmOZ2EryvG5s6w99O0bpEtcZly2h0lUcoD_3tb9-YIlGYmW0zfwVmtt-yhJ4_GQTMBGhn6D2VJSHgPHEuGV3-0CjtyTvormCe-E&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3082806465128950&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWWjTTLuXabe-XhNMqXRdYNbsDm0CKVrmOZ2EryvG5s6w99O0bpEtcZly2h0lUcoD_3tb9-YIlGYmW0zfwVmtt-yhJ4_GQTMBGhn6D2VJSHgPHEuGV3-0CjtyTvormCe-E&__tn__=EH-R
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                                         “ संन्यस्त ” 

कधी कधी शब्ाांपासून, भावनाांपासून दवरक्ती येणां चाांिलां असतां...बाहेरचा 

सततचा कोलाहल , िोांिाट आखत्मक मनुःशाांतीचा प्रवास िुबळा करतो. 

"शब्ाांनी काही काळ सांन्यास घेणां" ही पण िरजच आहे. सतत व्यक्त 

होण्याची उमी आवरती घेतली की मौन िेखिल सुिि आहे हे लक्षात येतां. 

सांवाि सांवेिनशीलतेने करायचा असेल तर तो कधीतरी स्वतुःशी िेखिल 

करावा. िूप वेळा अनावश्यक, असांबांधीत िोष्टी ांशी जिरहाटी म्हणत जोडले 

िेल्यानांतर येणारी अस्वस्थता काय िशावते हे समजण्यासाठी स्वतुःला वेळ 

द्यावा लाितो. 
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दविुषकाप्रमाणे रांिरांिोटी करुन बाहेरच्या जिाचां व्यथा मनोरांजन करण्याच्या 

नािात आपण स्वतुःलाच अनोळिी होतोय, आपला िरा चेहरा स्वतुःशी 

फारकत घेतोय ही जाणीव िुलादक्षत केली जाते... भौदतक जिाशी जोडलेले 

रहाण्यासाठी "स्व" शी होणारी ताटातूट आपण स्वीकारतो.. 

पण बाह्यरांिाकडून अांतरांिाकडे वळण्याची ओढ ,िरज आपली आपल्यालाच 

जेव्हा कळते तेव्हा तरी दनिान माांडलेले पसारे आवरते घ्यावेत...दवनाकारण 

मनावर लािलेली ओझी उतरवावीत...परम चैतन्यात दवलीन होण्याआधी त्या 

चैतन्याची ओझरती ओळि स्वतुःला एकिा तरी करुन द्यावी ज्यायोिे पुढील 

अनांताचा प्रवास सुिाचा होईल. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3079563178786612&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXACSO0Hn0iK7RrA0TrQfXoQRC1PX1FCC2C4ruLlrheYwMaToAB4KMXfoKuSz0aDvlyeBN30lxbN_rR-tuIBQHbD5SajPcRs7KMKFR9ZSgtQx4jpmrDANbs7qOnCrU_wEs&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3079563178786612&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXACSO0Hn0iK7RrA0TrQfXoQRC1PX1FCC2C4ruLlrheYwMaToAB4KMXfoKuSz0aDvlyeBN30lxbN_rR-tuIBQHbD5SajPcRs7KMKFR9ZSgtQx4jpmrDANbs7qOnCrU_wEs&__tn__=EH-R
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                                         “ चवण ” 

असां म्हणतात नात्याांची दवण नाजूक असते कारण त्याांच्या मुळाशी भावना 

असतात आदण म्हणून दतला फार जपावां लाितां. पण समजा त्या जपणूकीतच 

घुसमट असेल तर...? अशा वेळी एक सतत तडजोडीच्या तणावात तर िुसरा 

एका िोड िैरसमजूतीत की हे नातां स्वीकृत आहे. 

िरां  तर नात्याांची वीण ही मुळातच िरजेच्या धाग्याांनी दवणलेली असते. मि ती 

िरज कुठलीही असू िे...भावनीक की व्यावहारीक...िरज सांपली की रेशमी 

शालीचही पोतेरांच होतां...िांमत अशी की काही ांना ही िोष्ट कळूनही ते तडजोड 

करतात तर अनेकिा आपली सांपलेली िरज लोकाांच्या लक्षात येतच नाही... 

वेळेतच िोट्या स्वप्नाांची सोबत सोडून शाश्वत असा मािा  शोधावा असां ठरवलां 

तरी ही शोकाांदतका बहुतेकाांना टाळता येत नाही हे दततकच िरां  आहे... 
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                                           " शब् " 

कधी कधी वाटतां आयुष्य म्हणजे दनव्वळ शब्ाांचाच "िेळ" असावा. 

उच्चारलेले अिदणत शब् जे कधी भावनेने ओतप्रोत भरलेले तर कधी 

स्वतुःमधे व्यावहाररक अथाहीन पोकळी जपणारे..  

आपलां मन हे आधी शब्ाांसाठी आसुसले असत पण नांतर मात्र त्या शब्ाांचा 

आदण घडलेल्या कृतीचा मेळ बसवण्यात िमछाक होते. 

 ह्यात "अमूल्य" असां िूप काही वाया जातां मुख्यते्व "आयुष्य" पण "का?" च 

उिर मात्र सापडत नाही.... 
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                                        “ कंुपण ” 

कधी कधी काही आठवणी ांवर मनाची काहीच प्रदतक्रीया उमटत नाही.. 

."आठवणी ांवर मौनाची जाळी" असच काहीसां होतां. िूपिा ज्या नात्याच्या 

िुराव्याने एकेकाळी आयुष्याती़  जिण्यासारिां आता काहीच उरलां नाही अशी 

दनवााणीची ां भाषा मन बोलतां तेच नातां कालाांतराने इतकां  परक, अनोळिी वाटू 

लाितां की मनाची सांवेिना शून्य असतां.. त्या व्यक्तीदवषयी ना चाांिली ना वाईट 

अशी भावनीक मनुःखस्थती होते. 

"सेल्फ दहांदलांि" ही दनसिााची िूप मोठी िेणिी आहे. शरीराच्या जिमा काही 

काळ िेला की जशा भरतात तोच दनयम काही भावनीक जिमाांना पण लािू 

पडतो. नाती तुटणां केव्हाही वाईटच पण जेव्हा त्यातील एक सहज मूव्ह ऑन 

होतो आदण िुसरा दतथेच रेंिाळतो तेव्हा मात्र थाांबलेल्या व्यक्तीचां दवश्व 

त्याच्यापुरतां सांपलेलां असतां. 
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अशी वेळ आपल्यातून िूप काही दहरावून घेते..सिळ्यात महत्वाचां आपलां 

"जिणां िुांटलां " जातां. इतर समाांतर रेषाांचा पुढचा प्रवास छान सुरु होतो आदण 

आपला मात्र रेषािांड होतो. त्या िमावलेल्या नात्याच्या वेिना मनाला आतून 

उध्वस्त करतात, पोिरत जातात. 

आदण मि अचानकच एका क्षणी,आपल्याही नकळत आपण त्या नात्यातून 

मनाने बाहेर पडतो... हो असही घडतां..आपल्या मनाने त्या व्यक्तीसाठी स्वतुः 

भोवती असां “कुां पण” तयार केलेलां असतां ज्यातून त्याच्याप्रतीच्या कुठल्याही 

भावना आत येतां नाहीत... 

आयुष्य उतरणीला लािलां की लोकां  म्हणतात की सिळां  दमर्थ्ा आहे. 

किादचत सोन्यासारख्या आयुष्याचा अयोग्य लोकाांसाठी केलेला अपव्यय 

तेव्हा जास्त जाणवत असावा.... 

भावनाांच्या आहारी जाणां टाळलां की िूप सारे प्रश्न सुटले जातात हे 

कळण्यासाठी आयुष्याचां कधीही भरुन न दनघणार नुकसान सहन करावां 

लाितां हे दवशेष...  

मनाच्या भोवती दवचाराांचां, खस्थतप्रद्यतेचां हे कुां पण िरजेचच असतां आदण ते 

वेळेतच घालायला हवां अन्यथा... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3255196564556605&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXueaJg8xelAo-K99ZS6vz9ZmeF7DZlYAJiR7pe1fyQhc0r7v9nsNLQvtJ_L1CJpCthgu0csAAzslkcD40QvOwJUwVnWfu9xPb1kDKgyVoskCgGJFIMfs5S70jOzMwDV_Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3255196564556605&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZXueaJg8xelAo-K99ZS6vz9ZmeF7DZlYAJiR7pe1fyQhc0r7v9nsNLQvtJ_L1CJpCthgu0csAAzslkcD40QvOwJUwVnWfu9xPb1kDKgyVoskCgGJFIMfs5S70jOzMwDV_Q&__tn__=EH-R
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                                        “ जाणीव " 

नातां जाणीवपूवाक जपण्याचा प्रयत्न नेहमीच सफल होतो असां नाही कारण 

मुळात "जाणीव" ही एकतफी प्रदक्रया नाही. आपल्या व्यक्तीच्या भावनाांची 

स्वाभादवक जपणूक िोन्ही बाजूांनी अपेदक्षत असते. 

सतत एकाच व्यक्तीची धडपड समोरून कुठलाही प्रदतसाि न दमळता सुरू 

राहीली तर कालाांतराने दतला नैराश्य येतां.. आपण आहोत ही जाणीव आदण 

आपण नसल्याची उणीव ह्या िोन्ही िोष्टी आपलां समोरच्या व्यक्तीच्या 

आयुष्यातील स्थान अधोरेखित करतात... 

ह्याचा मािमूसही दजथे नाही दतथे तो दनमााण होईल अशी अपेक्षा जरी व्यक्त 

केली तरी त्यात स्वाभादवकता असेलच असही नाही... जे नातां कलाकलाने 

आपणहून फुलतां तेच टवटवीत रहातां  
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                                        “ मुिवटे ” 

स्वतुःशी प्रामादणक राहून जिण्याचा प्रयत्न नक्की करून बघावा त्याने 

मुिवट्याांच्या पलीकडे असलेल्या सुांिर जिाची ओळि आपोआप होते.  

िोटां वािता वािता व्यखक्तमत्वातील "िरेपणा " त्याला आपण सिळ्याांनीच 

दतलाांजली दिली आहे.  

मानदसक आदण भावदनक मौन बाळिणां जरी कठीण असलां तरी अशक्य 

नक्कीच नाही. त्यातूनच भावनाांचा िरेपणा , िोटेपणा आपल्याला सहज 

उलिडतो.  

िोटां वािणां म्हणजे आत्म्याशी प्रतारणा मि असां जिणां सुिकारक होईल का 

असा साधा प्रश्न स्वतुःला दवचारून बघावा आदण दमळालेल्या उिराला धैयााने 

सामोरां  जावां ..... 
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                                         “ डोळे ” 

डोळे म्हणजे मानवी मनाचा आरसा....व्यक्ती दकती िोटी दकती िरी, 

व्यखक्तमत्व दकती फसवां दकती दवश्वासाथा हे सिळां  सिळां  व्यक्तीच्या डोळ्यात 

प्रदतदबांदबत होतां. अनेकिा शारीररक हावभाव आदण डोळे एकमेकाांच्या दवरुि 

प्रदतसाि िेतात तेव्हा समजून जावां अशा व्यक्तीवर दवश्वास ठेवणां 

आत्मघातकी आहे. 

जिातील सिळ्या भावनाांच्या छटा व्यक्तीच्या नजरेत असतात .. चेहरा फसवा 

असू शकतो पण डोळे आदण नजर कधीच िोटां बोलतां नाही... इतका िरा 

िरा आरसा समोर असतानाही आपण फसतो कारण आपल्या डोळ्यावर 

झापड असते कधी अदत दवश्वासाची तर कधी चाांिुलपणाची... 

 अशा अज्ञानाने होतां ते फक्त आदण फक्त आपलां नुकसानच... नाही का ? 
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                                                            “ कसब ” 

 ज्याने माणसाांमधलां आदण पररखस्थतीमधलां वैदवध्य कुशलतेने हाताळलां त्याच 

व्यक्तीच व्यखक्तमत्व हे “दवशेष” प्रभावशाली झालां बाकीचे मात्र कधी अहांकार 

तर कधी आत्मसन्मान तर कधी भावदनक कुचांबणा ह्यातून “सामान्यच” 

राहीले.  

कुठे माघार घ्यायची ,कुठे पुढाकार घ्यायचा हे कळेपयंत आयुष्याची 

सांध्याकाळ िुणावू लािलेली असते.  

चेहेऱ्यावरची पट्टी हलू न िेता िोटां वािण्याचा,बोलण्याचा सराव म्हणजे 

िुबळेपणा नसून ते एक कसब आहे हे आिा आिा कळू लािलांय.... 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2706651876077746&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWT7xyvMIhMgwuAZZ-TKPlc4NRrebMZViI3Q9O27VAZPj5O_RF32s4jGYUsCKQU_NFei-ly22wFPwG95MUwOSNqnFh6buGdPzOGMapMJ01JQAosL9FNoRyVyrP0SztaqN0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2706651876077746&set=a.665156803560607&__cft__%5b0%5d=AZWT7xyvMIhMgwuAZZ-TKPlc4NRrebMZViI3Q9O27VAZPj5O_RF32s4jGYUsCKQU_NFei-ly22wFPwG95MUwOSNqnFh6buGdPzOGMapMJ01JQAosL9FNoRyVyrP0SztaqN0&__tn__=EH-R
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मनाचा थाांि लािू न िेता जिणां म्हणजे एक दवलक्षण सांयदमत मुिवटा.. हा 

ज्याने पररधान केला त्याने जि आदण माणसां दजांकली. 

मानदसक सांघषा, उलथापालथ घडत असताना,शब्ाांना मौनाचा बाांध घालणां 

िूप कठीण. 

िेवाने दनमााण केलेली अशी माणसां आजूबाजूला असताना आपण नक्की कुठे 

चुकलो आदण अपयशी झालो त्याचा आरसाच समोर येतो. मोठ्या मनाने 

आपला कमकुवतपणा मान्य करून पुन्हा नव्याने सुरवात करणां हेही नसे 

थोडके. 
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              "मुझे तेिी मोहोब्बत का सहािा चमल गया होता” 

पदहलां पे्रम म्हणजे एक हळुवार झुळूक जी आपलां जिणां दतच्या स्पशााने 

प्रफुखल्लत करते. भलेही ते कधी िुरावलां तरी त्याचा मनाला झालेला पदहला 

वदहला स्पशा दवसरणां दनव्वळ अशक्य... 

िरां  तर पे्रमात आपण स्वतुःचे उरतोच कुठे? सतत त्या व्यक्तीचा दवचार,त्याची 

काळजी,आपलां माणूस अदधकादधक िुश कसां राहील ह्याचा ध्यास. ज्याला  

शारीररक आकषाण म्हणजे पे्रम वाटत त्याने स्वतुःच्या भावना प्रामादणकपणे 

तपासून बघाव्यात. 

पे्रम म्हणजे प्राजक्ताच्या फुलासारिां दनमाळ, दनताांत सुांिर, दनष्पाप आदण 

लोभसवाणां. त्याला फक्त एकच ठाऊक ते म्हणजे िरवळत रहाणां...  

कुणाचां तरी होऊन जिण्यातला आनांि वेिळाच असतो... 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2701799299896337&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZVwGupk_FNBM2sX-lau5d4VZpAnXDRAHjbz9qoTLDp5kdXHbZ75rseJQaSkjbkybUb-zR-WKfXfFQeOrBnAtH0R5yz8AXvADApbwpocjAeHxqIalVjhbiR7PlwBNzBxsL4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2701799299896337&set=a.149782241764735&__cft__%5b0%5d=AZVwGupk_FNBM2sX-lau5d4VZpAnXDRAHjbz9qoTLDp5kdXHbZ75rseJQaSkjbkybUb-zR-WKfXfFQeOrBnAtH0R5yz8AXvADApbwpocjAeHxqIalVjhbiR7PlwBNzBxsL4&__tn__=EH-R
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कधी कधी पे्रम असफल होतां, जोडीिार अध्याावरच सोडून जातो. नांतर अन्य 

कुणाबरोबर जरी सांसारात नाईलाजाने , व्यवहार- तडजोड म्हणून जरी पुढे 

िेलो तरी िरां  पे्रम हे त्या “एकाच” व्यक्तीच्या हक्काचां रहातां...  

एिािां  पे्रमाचां िाणां ऐकलां की हमिास त्याची वा दतची आठवण आलीच तर 

समजून जावां तुमचां मन अजूनही त्याच व्यक्तीकडे ओढ घेतांय...  

एका प्रकारे मन दिसत नाही ां तेच बरां ... 
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                                      “ िाधे िाधे ” 

ध्यास कृष्णालाही होता आदण मीरेलाही.जसा कृष्ण राधेशी एकरुप झाला 

तशीच एकरुपता मीरेने कृष्णाप्रती अनुभवली.पण मुरलीधराचां राधेशी नातां 

पे्रमाचां तर मीरेशी भक्तीचां होतां... 

भक्तीपेक्षा पे्रम इथेही वरचढ ठरलां आदण म्हणूनचां लोकां  'राधे श्याम','राधा 

कृष्ण' म्हणू लािले ना की 'मीरा श्याम', 'मीरा कृष्ण'. 

मीरा समदपात असूनही उपेदक्षत का राहीली ह्याचां हे एक महत्वाचां कारण असू 

शकतां की "दवदशष्ट" भावनाांवर "दवशेष" व्यक्तीांचाच अदधकार असतो. 
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                                                             ” सहजच ” 

एकाच आयुष्यातील वेिवेिळ्या वयाचे वैचारीक आदण भावनीक टपे्प 

ओलाांडून आयुष्य जेव्हा सूयाास्ताकडे झुकू लाितां तेव्हा स्वतुःवर हसावां, रुसावां 

अििी स्वतुःचा रािही वाटावा अशा आठवणी मनात रुां जी घालू लाितात. 

आपल्या सोबत समाांतर चालणारी असांख्य माणसां कुठल्या टप्प्यावर हात 

सोडून  दनघून िेली हे आठवत नसलां तरी त्या नात्याांच्या कडू िोड आठवणी 

मनात रहातातच. अनेकिा" My way is Highway " चा अट्टाहास शेवटी 

एकाकीपण िेऊन जातो...इतराांचां जाऊ िे आपली आपल्यालाही ओळि 

पटत नाही... 

हा आठवणी ांचा दहांिोळा आपल्याला एकटां करतो 

ह्या वळणावरून आठवणी ांची परतीची अशी वाट नसते आदण "क्या िोया क्या 

पाया" ह्या प्रश्नाचां उिर हे फक्त आपल्याकडेच असतां. 

अिेरीस ह्या प्रवासाचा अांतही तसाच अनाकलनीय होतो जशी त्याची सुरवात 

असते. 
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                                                              ” मनस्वी ” 

मनस्वी व्यक्तीमत्व दकती सहज ओळिू येतात. 'अहां' च्या वलयाची भुरळ 

त्याांना सहसा पडत नाही. 

ते 'स्व' च्या पदलकडे दनसिााच्या,कलेच्या,अध्यात्माच्या दक्षदतजाशी आपलां नातां 

जोडतात.... 

ह्या जिाच्या रांिमांचावर आपली भूदमका ही 'मुिवट्याची' आहे हे वेळीच 

उमिून, चेहेयाावर रांि चढवण्याआधीच मूळ स्वरुपाला त्याचा आरसा 

िािवतात. 

त्यामुळेच जेव्हा Exit होते तेव्हा त्याांच्यातील नटही तृप्त असतो आदण 

नटामािचा माणूसही... 
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                                            “ स्वप्न ” 

बदघतलेल्या प्रते्यक स्वप्नाची स्वतुःची अशी एक कहाणी असते , प्रवास असतो 

आदण मोजलेली दकां मतही असते . 

स्वप्न पूणा होवोत की अपूणा राहोत त्या मािील भावनेचा िरेपणा कधीच लोप 

पावत नाही.  

म्हणूनच असेल किादचत प्रते्यक स्वप्नासोबत त्याच्या हक्काचां असां डोळ्यातलां 

पाणी उरतच कधी वेिनेच तर कधी तृप्तीचां... 
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                                       “ तुझ्या चवना ”  

आठवणी ांचा हात सोडायला मन तयार नसतां तेव्हा समजून जावां त्याने पुढचा 

प्रवास नाकारलाय. अट्टाहासाने त्यात आभाळाची ओढ दनमााण करणां टाळावां 

कारण दकतीही प्रयत्न केला तरी ते आभाळाच्या इांद्रधनुष्यात नाही तर मातीत 

रुजलेल्या इवल्याशा अांकुरात िुांतलेलां असतां, रमलेलां असतां..आदण जो एकिा 

मातीशी जोडला िेला तो दतथेच दवसावला.... 

अनेकिा काही माणसां जिाच्या दृष्टीने एकाच वळणावर थाांबलेली असतात 

पण िरां  साांिायचां तर त्याांचा स्वतुःपुरता,स्वतुःसाठीचा प्रवास हा दतथेच 

सांपलेला असतो. 

अजून काही दमळदवण्याच्या लालसेपेक्षा अशीच आठवणी ांची पाऊलवाट 

चालत चालत जीवनाचा प्रवास सांपवणां त्याांना जास्त भावतां..असां जिण्याचां वेड 

योग्य की अयोग्य हा प्रश्न अनुिरीत रादहलेला बरा.... 
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शित्हो 

पसु्तकां  वाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न 

करणार्या माणसाांहून अविक प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. इतर प्राण्याांना 

काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी 

आह ेज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता वजवांत नसलेल्या माणसाांचे अनभुवही 

वशकता येतात. ते पुस्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू 

दशेातल्या माणसाांचे अनभुव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभुव, त्याांनी 

खाल्लेल्या ठेचा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल 

ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

www.esahity.com 
www.esahity.in  
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