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II अप�ण अप�ण अप�ण अप�ण II   
    

यशोमंऽायशोमंऽायशोमंऽायशोमंऽा  
 

हे माझे सहावे पुःतक  
ज�म�यापासून कसे जगायचे  

हा यशमं� दणेा-या  
मा�या आईस अप�ण…  
मगंशे िव	लमगंशे िव	लमगंशे िव	लमगंशे िव	ल    कोळीकोळीकोळीकोळी 

  

  

  

  

दप�णदप�णदप�णदप�णदप�णदप�णदप�णदप�ण        ऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंाऑफ यशोमंा  
�ी. मंगेश िव�ल कोळी या त�ण लेखकाचे यशोमं�ा ह ेछोटेखानी पु�तक 
मा या वाच!यात आले. लेखक ितशीतला त�ण आह.े परंतु लेखकाची 
$ग%भता साठी)या पलीकडची वाटते. +यांनी जीवनाचा यशोमं� दतेाना 
+याचे काही ठरािवक ट.पे पाडून काही ठरािवक सकारा+मक गो0ीकडे 
डोळसपणे पाह!याची दरूद0ृी 2दली आह.े कोणतेही काम यश�वी 3हायचे 
असेल तर दवेापे5ा 678ने काबाडक0ाला मह+व दणेे 2कती मह+वाचे आह.े 
हा मु:ा चांगलाच भावतो. कामाचे उ2द0 ठरवून +या 2दशेने वाटचाल 
करताना 2कतीही अपयश आले तरी न डगमगता +याचा पाठपुरावा केला 
पािहजे. +यासाठी इतरांचा स%ला ज�र घेतला पािहजे परंतु +यात गुरफटून 
न जाता व न घाबरता सकारा+मक द0ृीने ठरिवले%या डेडलाईनम@ये ते 
काम पूणA कर!याचा बBमोल स%ला 2दला आह.े  
�वतः)या गुणांची बेरीज क�न नवीन वषाAची सु�वात करताना चांग%याच 
बाबी िवचारात Eया6ात व नकारा+मक बाबFना फाटा Gावा हा लेखकाचा 
िवचार मनाला भावतो. कामाची यश�वीता ही +यावरील िनHवेर आिण 
+यातून िमळणाI या आनंदावर अवलंबून असते. केवळ कतA6 भावनेने 
कामाकडे न पाहता +यातील आनंद लुट!या)या उ:ेशाने ते के%यास +या 
कामातसुJा जीवनातील जग!याचे सKदयA गवसते. काम ही पुजा आह’े 
पुजेचे पािवMय आपण िजतNया िनHनेे पाळतो. ितच िनHा कामा)या 
बाबतीत ठेव%यास यश आपलेच आह ेहा कानमं� लेखक दऊेन जातो.  
कामासाठी काही तरी $ेरणा हवी. काम करताना 678)या मनाचा ठाव 
घेतला पािहजे. ह े पटवून दतेाना गाळात �तलेला हPी बाहरे काढताना 
माRताने 2दलेला स%ला व युJाची केलेली तयारी व नगारेचा @वनी ऐकू 
आ%यावर +या हPी)या पूवA �मृती जागृत होऊन तो दलदलीतून बाहरे येणे 
ही सगळीच बाब दनैं2दन जीवनात 678ला यश $ाU क�न दणेारी आह.े 
एक $कारची $ेरणा आह.े आपण ह ेक� शकतो हा सकारा+मक संदशे आह.े  
कोणतेही काम करताना व +याची सु�वात करताना काहीजण आप%या 
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बाजूने असतील, काहीजण आप�या बाजूने असणार नाहीत. �हणून ते काम 
आपण करावे का न करावे अशी सं�म अव�था िनमा�ण होते ते!हा आपण 
असा िवचार करावा क#, मी ह े काम हाती घेतलेच नसते तर या दो&ही 
'कारचे िवचार 'वाह आलेच नसते. मग या दो&ही बाबी िवचारात घेऊन 
मी सकारा*मक द,ृीने पुढे जा/यास काय हरकत आह.े हा िवचार खूपच 
'ेरणादायी ठरतो. शेवटी कामाचे यशापयश ह े आप�या वैय4#क 
िवचारावर अवलंबून असते. यशाचे सगळेच वाटेकरी असतात परंतु अपयश 
ह े एकटेच असते. *या7या एकटेपणावर *याला आपण साथ 8दली तर 
*यालाही बळ िमळेल व अपयशाचे यशात 9पांतर !हायला वेळ लागणार 
नाही. याचा िवचार जीवनातील '*येक बाबतीत मोलाचा असतो.  
काम कर/याचा हतेू हा *यातून मला 8कती सुख िमळणार आह ेअसा ज9र 
असावा. परंतु ते सुखाचे िशखर गाठ/यासाठी दःुखाचे अनेक ड<गर 
ओलांडावे लागणार आहते याचे भान ठेवून ते करावे. दवेापे?ा कठोर 
प@रAमावर भर Bावा हा लेखकाचा स�ला लाख मोलाचा वाटतो. शेवटी 
सुख ह ेफुलपाखरासारखं असतं *याला पकड/याचा 'यD केला तर ते उडून 
जाते. पाठलाग केला तर ते पकडताना म9न जाते. परंतु शांतपणे आपल े
काम आपण करीत रािहलो तर ते आपोआप आप�या मनगटावर येऊन 
ि�थरावते. याचे भान जो ठेवतो *याला यशोदवेता माळ घालते.  
एकंद@रत यशोमंFा दणेाG या या त9ण लेखकाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच 
आह.े एवIा कमी वयात जीवनाकडे पाह/याचा सकारा*मक दिृ,कोनच 
लेखकाचा भिवJयकाळ 8कती उKवल आह े ह े दश�िवतो. यशोमंFाचा जो 
Lयास घेईल *या7या पदरात जीवनाचा सुंदर घास पडेल याची खाFी 
वाटते. लेखकाने रंगिवले�या यशोमंFास भरभ9न 'ितसाद वाचकांनी 
Bावा आिण *यामधून आप�या व इतरां7या जीवनाकडे पाह/याचा 
दिृ,कोन सकारा*मक ठेवावा. एवढीच माफक अपे?ा क9न थांबतो. लेखक 
मंगेश िवPल कोळी आिण सदर पु�तक तमाम वाचकांसाठी उपलQध क9न 
दणेारे डॉ. सुनील दादा पाटील (किवतासागर 'काशन) यांना स8द7छा!  

----    �ा�ा�ा�ा. . . . गणपतरावगणपतरावगणपतरावगणपतराव    कणसेकणसेकणसेकणसे, , , , कराडकराडकराडकराड    ----    9421978971942197897194219789719421978971    

माझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतयमाझं मन सागंतय............      
यशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ा ह ेपु�तक आप�या हाती दतेाना मला खूप आनंद होत आह.े पु�तक 
िलिहताना मनात अनेक 'Wांची सतत चूळबुळ सुX होती. मी Yया-Yया 
@ठकाणी Zा[यानासाठी उभा रािहलो *या-*या वेळी मला असे जाणवल े
क#, जीवनामLये '*येक Z4#ला यश�वी हो/याची िज] मनात असते 
*यासाठी �वतःच �वतःवर काही चांगली बंधने घालणे खूप आव^यक आह.े 
असे �हणतात क#, सतत धावत राह�यापे�ासतत धावत राह�यापे�ासतत धावत राह�यापे�ासतत धावत राह�यापे�ा,,,,    यो�य वेळी थाबंणे हेच यशाचे यो�य वेळी थाबंणे हेच यशाचे यो�य वेळी थाबंणे हेच यशाचे यो�य वेळी थाबंणे हेच यशाचे 
खरे रह�य आहेखरे रह�य आहेखरे रह�य आहेखरे रह�य आहे.... कोण*याही प@रि�थतीवर _कवा जीवनातील क@ठणातील 
कठीण 'संगाचा मी Yया प`तीने सामना केला आिण *या7यावर मात केली 
हचे मी मु[य*वे क9न या पु�तकातून सांग/याचा 'यD केला आह.े   
आज समाजामLये वावरत असताना अनेकांचे चेहरे नाखुश, उदास, 
तणावa�त पहावयास िमळतात. याची कारणे िवचारली गेली तर शु�लक 
कारणांसाठी अनेकजण जीवनातील अमू�य वेळ वाया घालवत आहते. 
नेहमी दसु-या 8दवसाची _कवा येणा-या भिवJया7या bचतेने आताची खूप 
छान वेळ दवडत आहते असे 8दसून येते. 
 ‘नको bचता उBाची, नको �मृती कालची, वेळ वाया दवडू नको, कदर कर 
तू या ?णाची. घडले काळ जे घडायचे, होईल उBा जे !हायचे, हाच एक 
?ण हाती तुdया, गमाव�यावर मग न रडायचे. उBा काही होणार नाही, 
काल गेले ते येणार नाही आिण �व�थ बसला, तर काहीच हातून होणार 
नाही.’ यशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ा ह ेपु�तक वाच�यानंतर Z4#ला �वतः चे जीवन मनसो4, 
आनंदाने, तणावमु4 तसेच जीवन जगत असताना एक छानसा यशमंF 
नf#च िमळेल याची मला खाFी आह.े या पु�तकाला '�तावना िलिहणारे 
@टळक हाय�कूल, कराडचे माजी 'ाचाय� इंिडया बुक रेकॉड� 2016 च े
मानकरी 'ा. गणपतराव रघुनाथराव कणसे तसेच माझे आयडल आिण 
युिनक िवचारसरणी असणारे किवतासागर 'काशनचे सं�थापक 'काशक 
डॉ. सुिनल दादा पाटील यांचे मी मनापासून आभार मानतो.   

----    मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी     



मंगेश िव	ल कोळी ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा 

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �ि
म�व िवकास िसरीज�ि
म�व िवकास िसरीज�ि
म�व िवकास िसरीज�ि
म�व िवकास िसरीज  

बाजूने असतील, काहीजण आप�या बाजूने असणार नाहीत. �हणून ते काम 
आपण करावे का न करावे अशी सं�म अव�था िनमा�ण होते ते!हा आपण 
असा िवचार करावा क#, मी ह े काम हाती घेतलेच नसते तर या दो&ही 
'कारचे िवचार 'वाह आलेच नसते. मग या दो&ही बाबी िवचारात घेऊन 
मी सकारा*मक द,ृीने पुढे जा/यास काय हरकत आह.े हा िवचार खूपच 
'ेरणादायी ठरतो. शेवटी कामाचे यशापयश ह े आप�या वैय4#क 
िवचारावर अवलंबून असते. यशाचे सगळेच वाटेकरी असतात परंतु अपयश 
ह े एकटेच असते. *या7या एकटेपणावर *याला आपण साथ 8दली तर 
*यालाही बळ िमळेल व अपयशाचे यशात 9पांतर !हायला वेळ लागणार 
नाही. याचा िवचार जीवनातील '*येक बाबतीत मोलाचा असतो.  
काम कर/याचा हतेू हा *यातून मला 8कती सुख िमळणार आह ेअसा ज9र 
असावा. परंतु ते सुखाचे िशखर गाठ/यासाठी दःुखाचे अनेक ड<गर 
ओलांडावे लागणार आहते याचे भान ठेवून ते करावे. दवेापे?ा कठोर 
प@रAमावर भर Bावा हा लेखकाचा स�ला लाख मोलाचा वाटतो. शेवटी 
सुख ह ेफुलपाखरासारखं असतं *याला पकड/याचा 'यD केला तर ते उडून 
जाते. पाठलाग केला तर ते पकडताना म9न जाते. परंतु शांतपणे आपल े
काम आपण करीत रािहलो तर ते आपोआप आप�या मनगटावर येऊन 
ि�थरावते. याचे भान जो ठेवतो *याला यशोदवेता माळ घालते.  
एकंद@रत यशोमंFा दणेाG या या त9ण लेखकाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच 
आह.े एवIा कमी वयात जीवनाकडे पाह/याचा सकारा*मक दिृ,कोनच 
लेखकाचा भिवJयकाळ 8कती उKवल आह े ह े दश�िवतो. यशोमंFाचा जो 
Lयास घेईल *या7या पदरात जीवनाचा सुंदर घास पडेल याची खाFी 
वाटते. लेखकाने रंगिवले�या यशोमंFास भरभ9न 'ितसाद वाचकांनी 
Bावा आिण *यामधून आप�या व इतरां7या जीवनाकडे पाह/याचा 
दिृ,कोन सकारा*मक ठेवावा. एवढीच माफक अपे?ा क9न थांबतो. लेखक 
मंगेश िवPल कोळी आिण सदर पु�तक तमाम वाचकांसाठी उपलQध क9न 
दणेारे डॉ. सुनील दादा पाटील (किवतासागर 'काशन) यांना स8द7छा!  

----    �ा�ा�ा�ा. . . . गणपतरावगणपतरावगणपतरावगणपतराव    कणसेकणसेकणसेकणसे, , , , कराडकराडकराडकराड    ----    9421978971942197897194219789719421978971    
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यशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ा ह ेपु�तक आप�या हाती दतेाना मला खूप आनंद होत आह.े पु�तक 
िलिहताना मनात अनेक 'Wांची सतत चूळबुळ सुX होती. मी Yया-Yया 
@ठकाणी Zा[यानासाठी उभा रािहलो *या-*या वेळी मला असे जाणवल े
क#, जीवनामLये '*येक Z4#ला यश�वी हो/याची िज] मनात असते 
*यासाठी �वतःच �वतःवर काही चांगली बंधने घालणे खूप आव^यक आह.े 
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खरे रह�य आहेखरे रह�य आहेखरे रह�य आहेखरे रह�य आहे.... कोण*याही प@रि�थतीवर _कवा जीवनातील क@ठणातील 
कठीण 'संगाचा मी Yया प`तीने सामना केला आिण *या7यावर मात केली 
हचे मी मु[य*वे क9न या पु�तकातून सांग/याचा 'यD केला आह.े   
आज समाजामLये वावरत असताना अनेकांचे चेहरे नाखुश, उदास, 
तणावa�त पहावयास िमळतात. याची कारणे िवचारली गेली तर शु�लक 
कारणांसाठी अनेकजण जीवनातील अमू�य वेळ वाया घालवत आहते. 
नेहमी दसु-या 8दवसाची _कवा येणा-या भिवJया7या bचतेने आताची खूप 
छान वेळ दवडत आहते असे 8दसून येते. 
 ‘नको bचता उBाची, नको �मृती कालची, वेळ वाया दवडू नको, कदर कर 
तू या ?णाची. घडले काळ जे घडायचे, होईल उBा जे !हायचे, हाच एक 
?ण हाती तुdया, गमाव�यावर मग न रडायचे. उBा काही होणार नाही, 
काल गेले ते येणार नाही आिण �व�थ बसला, तर काहीच हातून होणार 
नाही.’ यशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ायशोमं�ा ह ेपु�तक वाच�यानंतर Z4#ला �वतः चे जीवन मनसो4, 
आनंदाने, तणावमु4 तसेच जीवन जगत असताना एक छानसा यशमंF 
नf#च िमळेल याची मला खाFी आह.े या पु�तकाला '�तावना िलिहणारे 
@टळक हाय�कूल, कराडचे माजी 'ाचाय� इंिडया बुक रेकॉड� 2016 च े
मानकरी 'ा. गणपतराव रघुनाथराव कणसे तसेच माझे आयडल आिण 
युिनक िवचारसरणी असणारे किवतासागर 'काशनचे सं�थापक 'काशक 
डॉ. सुिनल दादा पाटील यांचे मी मनापासून आभार मानतो.   

----    मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी मगंेश िव	ल कोळी     
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अन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणकाअन�ुमिणका........................   
1. डेडलाईन ठरवून �या. 
2. �य�त होऊन �वतःकडे पहा. 
3. बसले�यांना जागे करा. 
4. िभतीची वाईट क�पना नको. 
5. �वतः#या गुणांची बेरीज करा. 
6. मूख( समज यापासून दरू रहा. 
7. िझरो मा+ड क�पना नको. 
8. स�ला घेऊनच काम करा. 
9. शांत रहा, शांतता राखा 
10. सवय क.न �या. 
11. मन चंगा तो... 
12. आजचा 0दवस माझा 
13. न मागेल 1यालाही दणेार 
14. प2रणामांची 3चता नको. 
15. मागे काही रािहले नाही ना. 
16. कुछ लोग सोच म ेही.... 

1111.... डेडलाईन ठरवून �याडेडलाईन ठरवून �याडेडलाईन ठरवून �याडेडलाईन ठरवून �या....    
 

कोणतेह� काम सु कर�याआधी �याचा शेवट कशा प�तीने होणार याची 

ःवतःला मा�हती असणे आवँयक आहे �कंवा एखादे काम हाती 

घेत'यानंतर ते तड�स नेणे गरजेचे आहे. असे ,येय पूण. कर�यासाठ0 

�या ,येयाचे छो2या-छो2या कामांम,ये 4वभागणी करावी. �यामुळे एखादे 

मोठे ,येय पूण. कर�यासाठ0 लागणा-या पाय-या आपोआप तयार होतील 

आ7ण अशा तयार झाले'या पाय-यांपासून एक उ:म माग. बनेल, �यावर 

मागा.ने चाल�यास सुवात करा.  

 

राऽी झोपताना �कंवा दररोज सकाळ� उठ'यावर आपण �दवसभराम,ये 

कोणकोणती कामे करायची आहेत याची याद� आप'याकडे उपल=ध 

असते. �यानुसार तु>ह� कामाला सुवात करता परंत ुसंपूण. �दवस पूण. 

गेला तर� सु�ा काह� कामे अजूनपय?त उरलेली असतात. याचे कारण 

आपणाला उमजत नाह� आ7ण अनेकां@या तAडातून असे श=द बाहेर 

पडतात कB, ‘मी पूण. �दवस काम करत असतो तर� सु�ा माझी कामे 

मागे उरतात.’ 
 

यावर एक साधा आ7ण सोपा उपाय आहे. तो >हणजे आपण करत 

असले'या ू�येक कामाची �कंवा काम पूण. कर�याची एक डेडलाईन 

ठरवत नाह�. �याचा पEरणाम एखादे काम तु>ह� �कती वेळात पूण. 

करावयाचे हे ठर4वले कB �या कामाम,ये एक ूकारची गती आ7ण 

अचकुता िनमा.ण होते आ7ण कमी वेळेम,ये जाःतीत जाःत काम क 

शकाल.  
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आज या ःपधG@या युगात बहुतेक 4वशेषतः खासगी Iेऽात अिंतम 

मुदतीचे >हणजेच डेडलाईनचे पालन करावेच लागते. �यामुळे काम 

�दले'या वेळेत पूण. हो�यासाठ0 मदत होते. आप'या �दनबमातील 

कामांची डेडलाईन ठरवा आ7ण ह� डेडलाईन नAदवून Kया. �यानंतर 

तु>हाला करावया@या कामाचे आ7ण तुम@या जवळ असणा-या वेळेचे 

िनयोजन करा. या सव. गोLींचा पाठपुरावा करा. ू�येका@या जीवनाम,ये 

मह�वाची भूिमका बजावणार� डेडलाईन तु>ह� ःवतः@या जीवनात देखील 

�याचा वापर करा. तु>ह� कमी कालावधीम,ये मोठे ,येय गाठू शकाल 

आ7ण जीवनात यशःवी Mहाल. 

 

 

2222.... �य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा....     
 

तु>ह� समाजाम,ये अनेक MयNB पाहता Oया ःवतः@या चकुांचे खापर 

नेहमी इतरां@यावर फोडतात. �यांना असे वाटते कB, इतरां@या माथी 

चकुांचे खापर फोड'याने �या समःयेतून ःवतः बाहेर पडू शकतो. परंत ु

ह� साफ चकुBची आ7ण ॅामक क'पना आहे. अशा MयNB समाजाम,ये 

वावरत असताना ःवतः@या हातून झाले'या चकुांबTल नेहमी व�कलाची 

भुिमका घेतात आ7ण �याच ूकारची चकू इतरां@या हातून घडली तर 

�या@यावर आरोप करत ःवतः Uयायाधीशा@या भुिमकेत असतात. अशा 

MयNB ःवतः@या कतृ.�वापेIा निशबावर जाःत ूमाणात 4वसंबून 

असतात. 
 

आज@या धावपळ�@या युगात मानव खपू Mयःत झाला आहे �याने 

ःवतःचा अहंम इतका वाढवला आहे कB, इतर MयNBंमधील चांगले गुण 

पाह�यासाठ0 �याला वेळच िमळत नाह�. इतरां@या काया.बTल �यांचे 

कौतुक करावे >हणजे �यांना काय. करावयास ूो�साहन िमळते हेच 

4वसरत चालला आहे. परंत ु ःवतः केले'या काया.बTल इतरांनी �याची 

ूशंसा करावी असे नेहमी �याला वाटत असते. अशाच MयNBंची संYया 

आज फार मोZया ूमाणात वाढत आहे. ह� संYया कमी करावयाची 

अस'यास ू�येकाने ःवतःला ऽयःत नजरेने पा�हले पा�हजे >हणजे 

ःवतः करत असले'या कोण�या गोLी यो[य  आहेत ते समजू शकेल. 
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िनयोजन करा. या सव. गोLींचा पाठपुरावा करा. ू�येका@या जीवनाम,ये 

मह�वाची भूिमका बजावणार� डेडलाईन तु>ह� ःवतः@या जीवनात देखील 

�याचा वापर करा. तु>ह� कमी कालावधीम,ये मोठे ,येय गाठू शकाल 

आ7ण जीवनात यशःवी Mहाल. 

 

 

2222.... �य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा�य�त होऊन �वतःकडे पहा....     
 

तु>ह� समाजाम,ये अनेक MयNB पाहता Oया ःवतः@या चकुांचे खापर 

नेहमी इतरां@यावर फोडतात. �यांना असे वाटते कB, इतरां@या माथी 

चकुांचे खापर फोड'याने �या समःयेतून ःवतः बाहेर पडू शकतो. परंत ु

ह� साफ चकुBची आ7ण ॅामक क'पना आहे. अशा MयNB समाजाम,ये 

वावरत असताना ःवतः@या हातून झाले'या चकुांबTल नेहमी व�कलाची 

भुिमका घेतात आ7ण �याच ूकारची चकू इतरां@या हातून घडली तर 

�या@यावर आरोप करत ःवतः Uयायाधीशा@या भुिमकेत असतात. अशा 
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अधंारासारYया संकटाला दोष देत बस�याऐवजी एक Oयोत पेटव�याचे 

धाडस दाख4वले तरच अधंार दरू होईल. तुमचा निशबापेIा कतृ.�वावर 

जाःत 4व]ास असावा, कारण उ^ा येणारा उ:म �दवस निशबामुळे नMहे 

तर कतृ.�वामुळे येणार आहे. �यामुळे तु>ह� आज Oया ूकारचे काय. 

कराल तसाच भ4वंयकाळ तु>हाला िमळेल. ःवतःला असे काह� बनवा 

7जथे तु>ह� असाल ितथे सव.च तुम@यावर ूेम करतील, तु>ह� िनघून 

गेलात तर ितथे तुमची सव.दा आठवण राह�ल आ7ण 7जथे तु>ह� जाणार 

आहात ितथे सव.च तुमची आतुरतेने वाट पाहतील. 
 

माणूस नेहमी दोनच गोLींमुळे ओळखला जातो एक >हणजे कम. आ7ण 

दसुरे >हणजे काय. होय. जो MयNB उ:म ूकारचे काम करतो �याचे 

कम. ह� उ�कृL असते. जी माणसं ,येयाकडे नजर ठेवून वाटचाल करत 

असतात ती सतत धडपडत असतात. लोकां@या a4Lने ती ‘धड’ नसतात. 

कारण ती ‘पडत’ असतात. पण खर सांगायचे झाले तर ती ‘पडत’ 

नसतात तर पडता पडता ‘घडत’ असतात. इतरां@या काया.ला कधीह� कमी 

लेख ूनये, कारण ू�येकाचे काम हे Oया@या �या@या aLीने उ:म असते. 
 

अनुभवाने एक िशकवण िमळत असते. कुणा@या चुका, उणीवा शोधत बसू 

नका, तु>ह� �हशोब क नका, काह� 7जंकणं बाकB आहे, हरणं बाकB आहे, 

अजूनह� आयुंयाचे पूण.सार बाकB आहे. आपण चाललोय आप'या 

,येयपूतbकडे, आपण प�ह'या पानावर आहात. अजून आयुंयाचे संपूण. 

पुःतक बाकB आहे. ःवतः@या कामात म[न रहा आ7ण ू�येक काय. 

करत असतांना ऽयःतां@या aLीने उ:म कसे करता येईल याचा 4वचार 

करा >हणजे आयुंयात यशःवी Mहाल. 

3333.... बसले�यानंा जाग ेकराबसले�यानंा जाग ेकराबसले�यानंा जाग ेकराबसले�यानंा जाग ेकरा....     
ब-याच वेळा त>ुह� िनवांत Iणी बसलेले असता आ7ण �यावेळ� मनाम,ये 

अनेक चांग'या सकं'पना आठवतात परंत ु�या फN सकं'पनाच राहतात. असे 

हो�यामाग@या कारणांचा शोध घेत'यास �याची �करकोळ आ7ण श'ुलक कारणे 

ःपL �दसनू येतात. त>ुह� करत असलेले सकं'प स�याम,ये उतर4व�यासाठ0 

जी सकं'पना Oया वेळ� सचुेल �याच वेळ� थोडा का होईना पण �या 

सकं'पनांचा पाठलाग करायला हवा >हणजेच �याचे कृतीम,ये cपांतर करायला 

हवे तरच �याचा फायदा आहे. 
 

त>ुह� िनवांत वेळ� घराम,ये �कंवा बाहेर काम कर�याचा मनसबुा ठेवत असाल 

परंत ु ती कामे पणू.�वास नेव ू शकत नाह� असे जेMहा ःवतःला वाटू लागेल 

�याची कारणे >हणजे नतंर क, अजून खूप वेळ आहे, आताच करणे गरजेचे 

आहे काय? अशा ूdां@या 4वचाराने मन गAधळून गेलेले असते. या सवा?वर 

एकच उपाय आहे तो >हणजे ःवतः@या 4वचारांवर, कृतीवर, सवयीवर आ7ण 

आ�म4व]ासावर बसलेली धूळ बाजूला सान बसले'या ू�येक MयNBने जागे 

होणे गरजेचे आहे. त>ुह� जे काय. करता ते जर समाज तसेच सपंणू. 

मानवजाती@या ूगतीम,ये भर घालणारे असेल तर तमु@याबरोबर �कंवा 

तमु@या 4वचारांशी समजंस असणा-या MयNBंना तमुची सकं'पना सांगा आ7ण 

�यांना हे चांगले काय. कर�यासाठ0 जागे करा. त>ुह� काह�तर� वेगळं आ7ण 

उ:म क शकता याची जाणीव �यांना कन ^ा. 
 

तमु@याबरोबर असणा-या MयNBंमळुे तमुची थोड�फार ओळख िनमा.ण होत असते 

मराठ0म,ये एक छान >हण आहे, ‘‘ढवeया शेजार� बांधला पोवळा, वाण नाह� 

पण गणु लागला’’ तमुचे आई-व�डल कोण असणार  हे ठर4व�याचा अिधकार 

िनसगा.ने �दलेला नाह�. परंत ु त>ुह� कोणाचे आई-व�डल होणार हे नfकBच 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      
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तमु@या हाताम,ये असते. तमु@या आयुं यात कोण येणार ह� येणार� वेळ 

ठर4वते परंत ुशेवटपय?त तमु@या आयुं यात कोण राहणार हे त>ुहाला ःवतःला 

ठरवावे लागते. �यामळुे तमु@याबरोबर असणारे आळशी, नकारा�मक 4वचार 

करणारे �कंवा कामातील चालढकल करणा-या MयNBंपासनू थोडेसे दरूच रहा. 
 

एक ठरा4वक वयानतंर त>ुहाला पे7Uसल@या ऐवजी पेन �दला गेला �याचे 

कारण हेच असते, तमु@या लIात आले पा�हजे कB, जस जसे त>ुह� मोठे होत 

जाता तस तशा तमु@या हातनू झाले'या चुका खोड'या जात नाह�त. 

आयुं यातील ू�येक Iण अम'ुय आहे तो आनदंाने जगा आ7ण ःवतः@या 

मनातील सकं'पना कृतीत आणून �याचा उपयोग नेहमी इतरां@या 

चांग'यासाठ0 करा. 
 

असे >हणतात कB, त>ुह� जे काय. करता �या प�तीने तमुच ं भ4वंय घडत 

असते, परंत ुEरका>या वेळेत त>ुह� जे काय. करता ू�यIात त>ुह� तसे असता. 

Eरका>या वेळेतील तमुचे 4वचार, कृती ह� ूगतीतील पाय-यांचे काम करतात. 

मग �या पाय-या कशा प�तीने तयार करावया@या हे ःवतःच ठरवावे लागते. 

आ�म4व]ासाने केले'या काया.ला कोण�याह� सकंटाची िभती नसते, मळुात 

सकंटे तमु@या आ�म4व]ासाची पर�Iा घे�यासाठ0च बनलेली असतात. या 

पर�Iेत जो उ:ीण. होतो तोच जीवनात यशःवी होतो. 

    

    

    

    

4444.... िभतीची वाईट किभतीची वाईट किभतीची वाईट किभतीची वाईट क�पना नको�पना नको�पना नको�पना नको....     
आज@या या धावपळ�@या आ7ण धकाधकB@या जीवनाम,ये अनेकजण मागे 

राहतात. �याची अनेक कारणे असतील परंत ु सवा.त मह�वाचे कारण >हणजे 

ःवतःम,ये असलेला आ�म4व]ासाचा अभाव तसेच ू�येक Iणी मनातील 

चाललेली चल4बचल, अ7ःथरता. ू�येक MयNB कोणतेह� काय. करत असताना 

�याला ते काय. कशा प�तीने करता येणार नाह� हे सांगणा-यांची सYंया आज 

समाजाम,ये वाढत आहे. त>ुह� एखा^ाला पाठ0ंबा देत नसाल तर काह�ह� 

हरकत नाह� परंत ु �याला नकारा�मक a4Lकोनाकडे खेचायला नको आहे हे 

लIात ठेवा. 
 

एकदा एक सहा वषा.चा मलुगा आ7ण दहा वषा.चा मलुगा �फरायला गावाबाहेर 

जातात. बोलणे खूप रंगते. ते दोघे एकमेकांम,ये खूप रमनू जातात. अचानक 

पढुे भला मोठा खgडा येतो, �याम,ये दहा वषा.चा मलुगा पडतो आ7ण जीवा@या 

आकांताने ओरडू लागतो, मला वाचवा मला वाचवा. �या सहा वषा.@या मलुाला 

काह�ह� सचुत नाह� नेमके काय करायचे >हणजे �या@या िमऽाचे ूाण 

वाचतील. तो काह� तर� शोध�याचा ूयh करतो �याला एक दोर� �दसते. तो 

ती दोर� �या खggयात अडकले'या िमऽाकडे फेकतो आ7ण दसु-या टोकाला 

धन िमऽाला �या खggयातनू वरती खेचायला सcुवात करतो. शर�रातील सव. 

शNB एकवटून तो ूयh कर�त राहतो. तो वरती खेचत राहतो खेचत राहतो जो 

पय?त �याचा िमऽ वरती येत नाह� तो पय?त. शेवट� �या@या िमऽाचे ूाण तो 

सहा वषा.चा मलुगा वाचवतो. 
 

ते दोघे आनदंाने गावाकडे जातात. मग तो दहा वषा.चा मलुगा गावातील सवा?ना 

घडले'या घटनेबTल सांगतो. �या@या बोल�यावर कोणीह� 4व]ास ठेवत नाह�त 

परंत ु गावातील सवा.त व�ृ माणसाला सगळे िमळून 4वचारतात तेMहा ते 
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4444.... िभतीची वाईट किभतीची वाईट किभतीची वाईट किभतीची वाईट क�पना नको�पना नको�पना नको�पना नको....     
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मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

>हणतात �या सहा वषा.@या मलुाने �या दहा वषा.@या मलुाचे ूाण वाच4वले 

असतील यात काह�च शकंा घे�यासारखे नाह� आ7ण ते खरे देखील आहे. ते 

सवा?ना सांगतात जेMहा तो दहा वषा.चा मलुगा खggयात पडला तेMहा सहा 

वषा.@या मलुा@या जवळ कोणीच नMहते, �याला जर जवळ येऊन कोणी 

सांिगतले असते कB त ू हे क शकत नाह�स तर नfकBच तो क शकला 

नसता. परंत ु�याला असे सांगणारं कोणीह� ितकडे उप7ःथत नMहते �यामळुे तो 

�या@या िमऽाचे ूाण वाचव ूशकला. 
 

ू�येकाम,ये काम कर�याची व:ृी असते, धाडसह� असते परंत ु कोठे तर� 

मनाम,ये िभतीची वाईट क'पना दडलेली असते आ7ण ती अशाच वेळ� बाहेर 

येते आ7ण त>ुहाला िमळणा-या यशाचे अपयशाम,ये पांतर होते. �यासाठ0 

कोणतेह� काय. करत असता ते अगद� िन7jत आ7ण ःवतःवर�ल 

आ�म4व]ासाने, सतत@या पEरौमाने, सात�याने केले तर यश हे नfकBच 

िमळते. येणा-या ू�येक कठ0ण ूसगंाला सामोरे जा तेह� िभतीची कसलीह� 

वाईट क'पना मनाम,ये न बाळगता. मग पहा यश नfकBच िमळेल. सवा.ना 

खूप खूप शभुे@छा.... 

 

5555.... �वतः�या गणुाचंी बेरीज करा�वतः�या गणुाचंी बेरीज करा�वतः�या गणुाचंी बेरीज करा�वतः�या गणुाचंी बेरीज करा    
 

सर�या �दवसापासनू त>ुह� काय िशकलात �कंवा सर�या वषा.तील तमुचे 

अनभुव सांगा अस ंकोणी आप'याला सांिगतले तर आपण सcुवात नकारा�मक 

4वचार �कंवा वाईट घटना, गोLी, क'पना, मनाम,ये एकऽ जमतात आ7ण �या 

आपण समोर@या MयNBला सांग�यास सcुवात करतो. असे के'यामळुे नवीन 

�दवसाची सcुवात देखील आपण नकारा�मकतेनेच करतो. जर त>ुहाला चांगले 

4वचार �कंवा ःवतःमधील चांगले गणु कोणते हे जर कोणी 4वचारले तर 

मनाम,ये खूप खोलवर डोकावनू एखाद� घटना शोध�याचा ूयh केला जातो. 

परंत ु दररोज आप'या आयुं याम,ये एकतर� आनदंाचा Iण येत असतो. 

�याकडे दलु.I करतो आ7ण दःुखाचे Iण परत परत उगाळून �याचा मानिसक, 

शार�Eरक ऽास कन घेतो. 
 

आपण नेहमीच उ^ाचा �दवस चांगला असावा. >हणून काम करतो. परंत ुजेMहा 

तो �दवस उजाडतो, आपण �याचा उपभोग न घेता सतत उ^ाची िचंता करतो, 

�यापेIा आजचा �दवस आनदंाने उपभोगनू काम के'यास उ^ाचा �दवस 

नfकBच चांगला जाईल. त>ुह� ःवतःमधील चांगले असणा-या गणुांचा शोध Kया 

आ7ण �यांना उ:म कशा प,दतीने बन4वता येईल. यावर मेहनत घेतली तर 

त>ुहाला जाणवेल कB त>ुह� जे ,येय मनाम,ये ठर4वले आहे. मग ते �कतीह� 

क�ठण असले तर� ते अगद� सहजतेने पणू. क शकाल. ःवतः@या गणुांची 

नेहमी बेर�ज कर�त रहा. येणा-या नवीन �दवसाम,ये ःवतःमधील एक तर� 

चांगला गणु शोधा, तो िलहून ठेवा. �याूमाणे कृती करा >हणजे तो चांगला 

असणारा गणु उ�कृL होईल आ7ण �याचा फायदा त>ुहाला नfकBच होईल. 

ःवतः@या गणुांची केलेली बेर�ज दररोज थोड� थोड� केलेली ूगती होय आ7ण 

अशा लहान लहान गणुां@या बेरजेने खूप मोठे यश िमळ4वले जाऊ शकते. 
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रःता �कतीह� खडकांनी (दगड) भरलेला असला तर� एक चांगला बटु घालनू 

�यावर आपण सहज चाल ू शकतो, परंत ु चांग'या बटुाम,ये एक जर� खडा 

असला तर चांग'या रः�यावर काह� पावले चालणे कठ0ण होते. मनुं य 

बाहेर@या आMहानांनी नाह�तर आत'या कमजोर�मळुे अयशःवी होतो. Oया 

�दवशी त>ुह� तमु@या �दवसभराम,ये मनमोकळे जगनू ःवतः@या गणुांचा शोध 

घेतलात. तोच �दवस तमुचा आहे. बाकB तर फN कॅलoडर@या तारखा आहेत. 

�यामळुे नेहमी ःवतःमधील गणुांची बेर�ज करत राहा.  
 

आयुं य हे कापरू आहे. वापरला तर� सपंतो आ7ण नाह� वापरला तर� स,ुदा 

सपंतो. �यामळुे त>ुह� आयुं यात चांग'या गणुांची बेर�ज केली तर तमु@या 

मरणानतंरस,ुदा त>ुह� तमु@यामधील उ:म गणुां@यामळुे नेहमी इतरां@या 

ःमरणात राहता. जग नेहमी >हणत, चांगले लोक शोधा आ7ण वाईट लोकांना 

सोडा. पण भगवान गौतम ब,ुद >हणतात, लोकांमधील चांगले गणु शोधा आ7ण 

वाईट दलु.7Iत करा. कारण कोणीह� सव.गणु सपंUन जUमाला येत नाह�. 
 

 

6666.... मूख� सममूख� सममूख� सममूख� समजजजज    यायायायापासूपासूपासूपासून दरू रहान दरू रहान दरू रहान दरू रहा....     
मनुं य ूाणी हा कमी कालावधीम,ये खूप ूमाणात ःवतःचा 4वकास घड4वणारा 

ूाणी आहे.  परंत ु अनेक MयNB या अजूनह� बरुसटले'या 4वचार सरणीतनू 

बाहेर पड�यास तयार नाह�त. �क�येक �ठकाणी आ7ण �क�येक MयNB फN 

बडबड करत असतात परंत ुकृती माऽ काह�च करत नाह�त. ःवतः चा अहंकार 

आ7ण ःवतः मधील असणारा अहंम यामळुे �यांची ूगती खुटंत असते. अनेक 

मखू. समजुतींचे अगंी असणारे दगुु.ण अशा MयNBंना छान वाटतात आ7ण अशाच 

दगुु.णांना ते ःवतः ची ताकद �कंवा कौश'य मानतात �यातच गरुफटून जातात. 
 

आप'या मराठ0म,ये एक >हण आहे ती >हणजे अ,या. हळकुंडाने 4पवळे होणे 

अशा ूकारचे वत.न असणा-या MयNBंची सYंया समजाम,ये �दवसo�दवस मोZया 

ूमाणावर वाढत चालली आहे. कोण�याह� उपबमाचा ूारंभ करायचा �कंवा मोठं 

मोZया गpपा गोLी कराय@या परंत ु वाःतवात माऽ एकह� काय. पणू. करत 

नाह�त. �याचबरोबर इतरांचे >हणणे कशा प�तीने चुकBचे आहे हे पटवनू 

दे�यात अशा MयNB पारंगत असतात. ःवतःला असलेले अपणू. qानाचा �दखावा 

राजरोसपणे करतात. ःवतःतील मखू. समजुती असे लोक सवा?समोर मांडतात. 

�यांना असे वाटत असते कB, मी इतरांना कसे मखू. ठरवतो आ7ण ःवतः �कती 

ौsे आहे असाच ूयh �यांचा नेहमी असतो. 
 

जर त>ुहाला यशा@या मोZया िशखरावर पोहचायचे असेल तर अशा मखू. 

समजपासनू दरू राहायला हवे. असे >हणतात कB, कोण�याह� गोLींमधील 

अध.वट qान हे माणसाला ःवतः @या आयुं यातील 4वनाशाकडे, अपयशाकडे 

घेऊन जाते. Oया गोLीतील ःवतः ला qान नाह� अशा गोLींचा ूारंभ क नये 

आ7ण ूारंभ कर�याअगोदर �या Iेऽातील सपंणू. qान आ�मसात करणे गरजेचे 

असते. 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

रःता �कतीह� खडकांनी (दगड) भरलेला असला तर� एक चांगला बटु घालनू 
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मखू. समज असणा-या MयNBंना ओळखणे खूप सोपे असते ते पढु�ल उदाहरणाने 

समजू शकेल.  एकदा एक कुंभार गाढव खरेद�साठ0 बाजारात जातो एक गाढव 

खरेद� करतो. पण �या मालकाला सांगतो मी या गाढवाला एक �दवस घेऊन 

जातो यो[य वाट'यास ठेवनू घेतो. मग तो कुंभार �या गाढवाला घर� घेऊन 

येतो आ7ण �या@या जवळ असणा-या गाढवा@या कळपाम,ये सोडतो �या 

कळपाम,ये दोन आळशी आ7ण कामाला मZठ असणा-या गाढवाजवळ ते 

नवीन गाढव बसते �यां@यात ते रमते. दोन तीन तासाने �या नवीन गाढवाला 

घेऊन कुंभार परत �या मालककडे येतो आ7ण हे गाढव मला नको आहे असे 

सांगतो. �यावर तो मालक �याचे कारण 4वचारतो मग तो कुंभार �या@या घर� 

घडलेला ूसगं सांगतो आ7ण >हणतो हे गाढव खूप आळशी, कामाला मZठ 

आ7ण इतरां@या मखू. समजुतीने ःवतः चे िनण.य घेणारे आहे तेMहा मला हे 

नको असे सांगनू पसैे परत घेतो. 
 

कोण�याह� MयNBची ओळख ह� �या@या कामातील �कंवा अगंभतू कौश'याने 

होत असते तेMहा ःवतः ला प�हले िस� करा, ःवतः चे मत ःपL आ7ण 

परखडपणे मांड�याची बौ4�क शNB आ�मसात करा आ7ण मखू. समजुती 

असणा-या MयNBपासनू दरू रहा. यश त>ुहाला नfकBच िमळेल. 
 

 

7777.... िझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नको....     ू
�येक MयNBला यशःवी होताना अनेक अपयशा@या पाय-या चढाMया लागतात. 

असे >हणतात कB, ’अपयश ह� यशाची प�हली पायर� असते’ परंत ुअपयशाची 

प�हली पायर� >हणजे ःवतः @या 7झरो माuड अस'याची क'पना खूप खोलवर 

cजवणे होय. त>ुह� कोणतेह� काय. करत असाल ते सकारा�मक a4Lकोन ठेवनू 

आ7ण एखा^ा ,येयापय?त पोहच�यासाठ0 �याचे केलेले िनयोजन आ7ण िनयोजन 

पवू.क केली जाणार� कृती फार मह�वाची असते. 
 

त>ुहाला कोणीतर� सांगत असते कB, एखा^ा वेळ� जीवनाम,ये खूप कठ0ण 

ूसगं आला >हणजे �यावेळ� देवाचे नाव घेतले तर तो कठ0ण ूसगं नाह�सा 

होतो. परंत ु हे साफ खोटे आहे. असे उपाय योजणारे फारच मोZया ूमाणावर 

समाजाम,ये वावरताना �दसतात. Oया वेळ� ःवतः मoद ू काम कर�यापासनू 

थांब4वला जातो �कंवा ःवतः ची हार माननू 4वचारच थांब4वले जातात तoMहा 

ःवतः ची अवःथा ह� 7झरो माuड असते आ7ण अशा अवःथेम,ये नेहमी 

अपयशच पदर� पडते. 
 

ःवतः @या ब�ु�वर आ7ण शार�Eरक Iमतेवर Oया MयNBचा आ�म4व]ास नसतो 

अशा MयNB vा 7झरो माuड@या असतात. 7झरो माuड >हणजे नfकB काय हे 

जाणून, समजावनू घेणे गरजेचे आहे. जीवनाम,ये �कतीह� कठ0ण ूसगं समोर 

उभा ठाकला तर� �या कठ0ण ूसगंाला सांगा मी हरलो नाह� कारण अजून 

त>ुह� 7जंकला नाह�. हे ःपL आ7ण ठामपणे सांगता आले पा�हजे. कोण�याह� 

कठ0ण ूसगंी पॉ7झट�Mह माuड ठेवणे >हणजे यशा@या रः�यावर चाल�या 

सारखे असते. अनेक जण एकसारखाच माग. िनवडतात >हणून �यांना समान 

यश ूाx होते. परंत ु सवा?पेIा वेगळा आ7ण कठ0ण मागा.वर जो चालतो 

�या@या मागनू सव.जण चालत असतात. 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

 

मखू. समज असणा-या MयNBंना ओळखणे खूप सोपे असते ते पढु�ल उदाहरणाने 

समजू शकेल.  एकदा एक कुंभार गाढव खरेद�साठ0 बाजारात जातो एक गाढव 

खरेद� करतो. पण �या मालकाला सांगतो मी या गाढवाला एक �दवस घेऊन 

जातो यो[य वाट'यास ठेवनू घेतो. मग तो कुंभार �या गाढवाला घर� घेऊन 

येतो आ7ण �या@या जवळ असणा-या गाढवा@या कळपाम,ये सोडतो �या 

कळपाम,ये दोन आळशी आ7ण कामाला मZठ असणा-या गाढवाजवळ ते 

नवीन गाढव बसते �यां@यात ते रमते. दोन तीन तासाने �या नवीन गाढवाला 

घेऊन कुंभार परत �या मालककडे येतो आ7ण हे गाढव मला नको आहे असे 

सांगतो. �यावर तो मालक �याचे कारण 4वचारतो मग तो कुंभार �या@या घर� 

घडलेला ूसगं सांगतो आ7ण >हणतो हे गाढव खूप आळशी, कामाला मZठ 

आ7ण इतरां@या मखू. समजुतीने ःवतः चे िनण.य घेणारे आहे तेMहा मला हे 

नको असे सांगनू पसैे परत घेतो. 
 

कोण�याह� MयNBची ओळख ह� �या@या कामातील �कंवा अगंभतू कौश'याने 

होत असते तेMहा ःवतः ला प�हले िस� करा, ःवतः चे मत ःपL आ7ण 

परखडपणे मांड�याची बौ4�क शNB आ�मसात करा आ7ण मखू. समजुती 

असणा-या MयNBपासनू दरू रहा. यश त>ुहाला नfकBच िमळेल. 
 

 

7777.... िझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नकोिझरो मा�ड क�पना नको....     ू
�येक MयNBला यशःवी होताना अनेक अपयशा@या पाय-या चढाMया लागतात. 

असे >हणतात कB, ’अपयश ह� यशाची प�हली पायर� असते’ परंत ुअपयशाची 

प�हली पायर� >हणजे ःवतः @या 7झरो माuड अस'याची क'पना खूप खोलवर 

cजवणे होय. त>ुह� कोणतेह� काय. करत असाल ते सकारा�मक a4Lकोन ठेवनू 

आ7ण एखा^ा ,येयापय?त पोहच�यासाठ0 �याचे केलेले िनयोजन आ7ण िनयोजन 

पवू.क केली जाणार� कृती फार मह�वाची असते. 
 

त>ुहाला कोणीतर� सांगत असते कB, एखा^ा वेळ� जीवनाम,ये खूप कठ0ण 

ूसगं आला >हणजे �यावेळ� देवाचे नाव घेतले तर तो कठ0ण ूसगं नाह�सा 

होतो. परंत ु हे साफ खोटे आहे. असे उपाय योजणारे फारच मोZया ूमाणावर 

समाजाम,ये वावरताना �दसतात. Oया वेळ� ःवतः मoद ू काम कर�यापासनू 

थांब4वला जातो �कंवा ःवतः ची हार माननू 4वचारच थांब4वले जातात तoMहा 

ःवतः ची अवःथा ह� 7झरो माuड असते आ7ण अशा अवःथेम,ये नेहमी 

अपयशच पदर� पडते. 
 

ःवतः @या ब�ु�वर आ7ण शार�Eरक Iमतेवर Oया MयNBचा आ�म4व]ास नसतो 

अशा MयNB vा 7झरो माuड@या असतात. 7झरो माuड >हणजे नfकB काय हे 

जाणून, समजावनू घेणे गरजेचे आहे. जीवनाम,ये �कतीह� कठ0ण ूसगं समोर 

उभा ठाकला तर� �या कठ0ण ूसगंाला सांगा मी हरलो नाह� कारण अजून 

त>ुह� 7जंकला नाह�. हे ःपL आ7ण ठामपणे सांगता आले पा�हजे. कोण�याह� 

कठ0ण ूसगंी पॉ7झट�Mह माuड ठेवणे >हणजे यशा@या रः�यावर चाल�या 

सारखे असते. अनेक जण एकसारखाच माग. िनवडतात >हणून �यांना समान 

यश ूाx होते. परंत ु सवा?पेIा वेगळा आ7ण कठ0ण मागा.वर जो चालतो 
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त>ुह� अनेक यशःवी माणसां@या गोLी ऐकत असाल ते कशा ूकारे यशःवी 

झाले, �यांनी कोणकोण�या कठ0ण ूसगंाला कशा ूकारे सामोरे गेले वगरैे 

वगरैे. परंत ु एक लIात ठेवा या MयNBंना जी समःया, अडचणी आ'या �या 

कदािचत त>ुहाला कधीह� येणार नाह�त. जीवन ह� एक शाळा आहे या शाळेत 

सव.जण िशकत असतात. कोणालाच मा�हत नसते आपण कोण�या वगा.त 

िशकत आहे आ7ण पढुे काय होणार आहे. येथे ू�येकाचे धडे वेगवेगळे असतात 

समःया तशीच असली तर� �याचे उपाय माऽ वेगवेगळे असतात हे लIात 

ठेवा. 
 

त>ुहाला ःवतः ला यशःवी Mहावयाचे असेल तर एक लIात ठेवा उ^ा काय 

होणार आहे �कंवा इतरांचे काय होणार आहे याचा 4वचार कन ःवतः @या 

माuडला 7झरो बनव ूनका. त>ुह� ःवतः @या जीवनाचा 4वचार करा कारण ते 

खूप मह�वाचे आहे. इतर काय करतात ह� �यांची समःया आहे. नेहमी 

पॉ7झट�Mह माuडने 4वचार करा. कारण 7झरो माuड मळुे कोणाचीह� कधीह� 

ूगती होऊ शकत नाह� हे नेहमी लIात ठेवा. 

 

 

8888.... स�ला घेऊनच काम करास�ला घेऊनच काम करास�ला घेऊनच काम करास�ला घेऊनच काम करा....    
तमु@या सभोवताली अनेक लोक यशःवी झा'याची अनेक उदाहरणे आहेत. ते 

लोक कसे यशःवी झाले आ7ण �यामागची कारणे काय आहेत याची त>ुह� कधी 

शहािनशा केली आहे का? आज ू�येक जण यश िमळ4व�यासाठ0 धडपडत आहे 

परंत ुनfकB यो[य �दशा कोणती आहे याची खाऽी न करताच पढुे पाऊल टाकत 

आहे. खूप ूयh कन त>ुहाला यश ूाx होत नसेल तर त>ुह� चुकB@या 

प�तीने ूयh करत आहात हे जाणून Kया. सव. ूथम त>ुह� शांतपणे ःवतः 

ला नfकB कोण�या ,येयापय?त पोहचावयाचे आहे ते ठरवा आ7ण त>ुहाला काय 

करायचे आहे आ7ण काय नाह� याची एक याद� तयार करा. त>ुहाला जे काह� 

करायचे नाह� �या याद�तील एकह� काम आप'या हातनू होणार नाह� याची 

काळजी Kया. >हणजे जे ,येय गाठावयाचे आहे �याच गोLी िश'लक राहतील. 

मगच ःवतः @या ,येयाकडे वाटचाल कर�यास सcुवात करा. 
 

माणूस हा समहूात राहणारा ूाणी आहे आ7ण सव. ूा�यांपेIा जाःत अहंम 

�या@याकडे आहे, त>ुहाला थोडेसे qान अवगत झाले >हणजे सव.च गोLी त>ुह� 

एकटे क शकता अशा ॅामक क'पनेत त>ुह� कदापीह� राहू नका. Oया 

गोLीम,ये त>ुहाला यश िमळवायचे आहे �यासाठ0 �याम,ये काय.रत असणा-या 

MयNBंचा स'ला Kया आ7ण मगच पढुे चालत रहा. >हणजे तमुचे ,येय यो[य 

वेळ� आ7ण अचकू प�तीने होत राह�ल, नाहक वेळ आ7ण ौम वाचतील. 

नवनवीन गोLी करत असताना पढुचा 4वचार करा �कंवा Oया �या Iेऽातील 

अनभुवी आ7ण काय. करणा-या MयNBंचा स'ला Kया.  
 

येथे एक छानसे उदाहरण आठवते. एका राजाजवळ एक ह:ी होता. तो �याला 

अ�यतं 4ूय होता. तो ह:ी ःवामीभN अस�याबरोबरच चांगला यो�ा होता. 

जेMहा केMहा राजाने �या@यावर बसनू य�ु केले तoMहा राजा �यात 4वजयी 

झाला. काह� काळ लोट'यानतंर ह:ी व�ृ होत चालला �यामळुे राजाने �याला 
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य�ुात घेवनू जाणे बदं केले. माऽ राजाचे �या ह:ीवरचे ूेम काह� कमी झाले 

नाह�. एके�दवशी तो ह:ी सरोवराम,ये पाणी पीत होता. सरोवराम,ये पाणी 

कमी होते �यामळुे ह:ी पढुेपढुे गेला आ7ण दलदलीत फसला. व�ृावःथेमळुे 

ह:ीला दलदलीतनू िनघणे शfय नMहते, �यामळुे तो जोरजोरात ओरडू लागला. 

�याचा आवाज ऐकून माहूत �या@याकडे धावत आले, परंत ुसरोवरातनू �याला 

बाहेर काढणे कुणालाह� जमेना. तoMहा �यांनी �या@या शर�राला भाले टोचायला 

सcुवात केली. 
 

कारण भा'या@या टोच�याने तो सव. शNBिनशी ूयh करेल आ7ण बाहेर येईल, 

पण ह:ी बाहेर येऊ शकला नाह�.भा'या@या टोच�याने ह:ी@या डोeयातनू अौ ू

येऊ लागले. राजापय?त ह� वाता. गेली. �याने त�काळ �या ह:ी@या जुUया 

आ7ण अनभुवी माहुताला बोलावणे पाठ4वले. माहूत आला, राजा शेजार�च उभा 

होता. �याने राजाला असा स'ला �दला,महाराज! त�काळ य�ुाचे नगारे वाजवा, 

सUैय या सरोवराभोवती गोळा करा, आबमणा@या घोषणा सिैनकांना ^ायला 

सांगा. राजाने �याचे >हणणे ऐकले आ7ण य�ुाचे नगारे वाज4व�याचा हुकुम 

�दला. मग काय >हणता, नगारे वाजू लागले, सिैनकां@या रांगा िशःतब�पणे 

लाग'या, आबमणा@या घोषणा ऐकू येव ू लाग'या. �याबरोबर ह:ी@या अगंात 

वीरौी सचंारली आ7ण तो �या दलदलीतनू बाहेर पडला. �याचे मनोबल हे 

य�ुासाठ0 तयार झाले होते. राजाने जुUया माहुताचे आभार मानले आ7ण बIीस 

�दले.  
 

लIात ठेवा िनराशावाद� 4वचार ठेव'याने कधीच यश िमळत नाह�. सकारा�मक 

4वचारसरणी अस'यास ूगती होते. �यासाठ0 कोणतेह� काम करताना स'ला 

घेऊनच काम करा >हणजे त>ुह� यशःवी Mहाल.     

9999.... शातं रहाशातं रहाशातं रहाशातं रहा, , , , शातंता राखाशातंता राखाशातंता राखाशातंता राखा     
असे >हणतात कB, राग आ'यावर ओरडायला कधीच ताकद लागत नाह�, राग 

आ'यावर खर� ताकद लागते ती शांत हो�यासाठ0. कारण श=द येत असतात 

zदयातनू पण अथ. काढले जातात ते डोfयातनू. या ूमाणे तमु@या 

जीवनाम,ये �क�येकदा �कंवा मी तर >हणेण कB, ू�येक �दवसातनू एकदातर� 

आपण इतरां@यावर रागवत असतो. परंत ु थोडा वेळ गे'यानतंर आपण �या 

MयNBवर उगाचच रागाव'याची खंत आप'या मनाम,ये जागी होते. नतंर त>ुह� 

पjाताप कन घेता अशी वेळ जर तमु@या वर येऊ ^ायची नसेल तर शांत 

रहा आ7ण शांतता राखा तमु@या ब-याच समःया आपोआप सटु'याची जाणीव 

त>ुहाला नfकBच होईल. 
 

एकदा कण., कृंण आ7ण अजु.न एका गावा@या �दशेने चालत िनघाले होते. 

अजु.न कृंणाला सारखा खोचकपणे 4वचारत होता, कणा.लाच का सगळे सव.ौsे 

दाता >हणून सबंोधतात आ7ण मला का नाह�? लगेच कृंणाने समोर@या दोन 

टेकgयांचे पांतर सोUया@या टेकgयांम,ये केले आ7ण अजु.नाला >हणाला, हे 

सगळे सोने गावक-यांम,ये वाटून टाक. अट एकच एकूण एक सोने त ू दान 

केले पा�हजेस. लगेच अजू.न जवळ@या गावात गेला आ7ण ितथे �याने जाह�र 

केले कB, मी ू�येक गावक-याला सोने दान करणार आहे आ7ण �यासाठ0 

ू�येकाने टेकड�पाशी यावे. लोक अजू.ना@या मागे टेकड�@या �दशेने चाल ूलागले. 

पढुे अजु.न छाती काढून चालत होता. मागे गावकर� �याचा जयजयकार करत 

होते. दोन �दवस, दोन राऽी काम चाल ूहोते. अजू.न खोदत होता आ7ण सोने 

काढून लोकांना देत होता. पण टेकड� थोड� देखील सपंली नMहती. लोक सोने 

घेऊन घर� जायचे आ7ण परत येऊन रांगेत उभे राहायचे. आता अजू.न अगद� 

दमनू गेला होता. पण �याचा अहंकार �याला माघार घेऊ देत नMहता. शेवट� 

�याने कृंणाला सांिगतले कB बास, आता यापढुे मी काम क शकत नाह�. 
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मग कृंणाने कणा.ला बोलावले आ7ण सांिगतले कB, या दोन सोUया@या टेकgया 

आहेत �या त ू लोकांना दान कन टाकाय@या. लगेच कणा.ने पचंबोशीतील 

गावक-यांना बोलवले आ7ण सांिगतले कB, या दोन सोUया@या टेकgया तमु@या 

आहेत. एवढे सांगनू कण. ितथून िनघनू गेला. लोक सोने वाहून नेऊ लागले. 

अजू.न च�कत होऊन पाहात बसला. हा 4वचार आप'या मनात का आला नाह�, 

या ूdाने तो अःवःथ झाला. 
 

कृंण िमँकBलपणे हसला आ7ण >हणाला, अनावधानाने का होईना त ूसोUयाकडे 

आक4ष.त झालास. त ूगवा.ने ू�येक गावक-याला सोने वाटू लागलास. कणा.@या 

मनात असले काह�ह� नMहते. �याने शांत प�तीने दान केले आ7ण तो िनघनूह� 

गेला. आपले कुणी कौतकु करतयं, गणुगान गातयं. हे पाह�यासाठ0 देखील तो 

थांबला नाह�. MयNB ूकाशा@या मागा.वर चालत अस'याचे हे लIण आहे. 

देणगी@या बद'यात लोकांनी आपले कौतकु करावे, शभुे@छा ^ाMयात, धUयवाद 

^ावेत अशी अपेIा न ठेवनू शांत राहून केले'या कमा.ने माणूस यशःवी होतो. 

 

 

10101010.... सवय क�न �यासवय क�न �यासवय क�न �यासवय क�न �या....     
तमु@या दररोज@या जीवनाम,ये अनेक घटना घडत असतात मग �यातील 

काह� घटना मनासारYया >हणजेच पसतं पडणा-या तर काह� मना4वc� 

>हणजेच पसतं न पडणा-या ह� असतील �याकडे दलु.I केलेलचं चांगले. 

Oयावेळ� त>ुह� ू�येक गोLीकडे एक आMहान >हणनू पाहू लागता �यावेळ� 

तमुची ूगती होत असते. परंत ुएक लIात ठेवा जेMहा काह� MयNB तमु@यातील 

अनेक चांग'या गणुांची चेLा, मःकर�, �कंवा वायफळ गpपा मार�यासाठ0 4वषय 

>हणून घेत असतील �कंवा त>ुह� कर�त असले'या एखा^ा काया.म,ये अडथळे 

िनमा.ण कर�त असतील तoMहा तमुची ूगती होत आहे हे जाणून Kया. ःवतः ची 

ूगती करायची असेल तर इतर लोक काय >हणत आहेत याकडे दलु.I 

कर�याची सवय ःवतः ला कन Kया.  
 

अनेकांची ूगती अशाच �करकोळ घटनां@यामळुे थांबलेली असते. त>ुह� एखा^ा 

,येयाकडे जात असताना नेहमी तमु@या बरोबर एक तर� �हतिचतंक असणे 

आवँयक आहे. कारण एखा^ा �ठकाणी त>ुह� गAधळून गेलात तर तो त>ुहाला 

नfकBच सावर�यास मदत करेल. मग तो �हतिचंतक तमुचे आई - वड�ल, 

बह�ण - भाऊ, िमऽ - मऽैीण कोणीह� असो पण बरोबर असणे आवँयक 

असतो. लI सा,य कर�यासाठ0 केवळ चांगले 4वचार असनू उपयोग होत नाह� 

तर �या 4वचारांना यो[य ूवाहात आणणार� चांगली माणस ं िमळणे ह� खूप 

मह�वाचे आहे. 
 

जीवनात चांगला माणूस हो�यासाठ0 एवढंच करा Ôचुकल ं तेMहा माफB मागा 

आ7ण कोणी चकुल ंतर माफ कराÕ. अनेक MयNBंना त>ुह� पाहता कB, नेहमी 

अहंम उराशी बाळगनू असतात. मी खूप कL केले, मा}या सारख ंकोणी केल ं

नाह�, मी इतरांसाठ0 चांग'या गोLी के'या, �कंवा मी भ4वंयात हे करणार, ते 
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^ावेत अशी अपेIा न ठेवनू शांत राहून केले'या कमा.ने माणूस यशःवी होतो. 

 

 

10101010.... सवय क�न �यासवय क�न �यासवय क�न �यासवय क�न �या....     
तमु@या दररोज@या जीवनाम,ये अनेक घटना घडत असतात मग �यातील 

काह� घटना मनासारYया >हणजेच पसतं पडणा-या तर काह� मना4वc� 

>हणजेच पसतं न पडणा-या ह� असतील �याकडे दलु.I केलेलचं चांगले. 

Oयावेळ� त>ुह� ू�येक गोLीकडे एक आMहान >हणनू पाहू लागता �यावेळ� 

तमुची ूगती होत असते. परंत ुएक लIात ठेवा जेMहा काह� MयNB तमु@यातील 

अनेक चांग'या गणुांची चेLा, मःकर�, �कंवा वायफळ गpपा मार�यासाठ0 4वषय 

>हणून घेत असतील �कंवा त>ुह� कर�त असले'या एखा^ा काया.म,ये अडथळे 

िनमा.ण कर�त असतील तoMहा तमुची ूगती होत आहे हे जाणून Kया. ःवतः ची 

ूगती करायची असेल तर इतर लोक काय >हणत आहेत याकडे दलु.I 

कर�याची सवय ःवतः ला कन Kया.  
 

अनेकांची ूगती अशाच �करकोळ घटनां@यामळुे थांबलेली असते. त>ुह� एखा^ा 

,येयाकडे जात असताना नेहमी तमु@या बरोबर एक तर� �हतिचतंक असणे 

आवँयक आहे. कारण एखा^ा �ठकाणी त>ुह� गAधळून गेलात तर तो त>ुहाला 

नfकBच सावर�यास मदत करेल. मग तो �हतिचंतक तमुचे आई - वड�ल, 

बह�ण - भाऊ, िमऽ - मऽैीण कोणीह� असो पण बरोबर असणे आवँयक 

असतो. लI सा,य कर�यासाठ0 केवळ चांगले 4वचार असनू उपयोग होत नाह� 

तर �या 4वचारांना यो[य ूवाहात आणणार� चांगली माणस ं िमळणे ह� खूप 

मह�वाचे आहे. 
 

जीवनात चांगला माणूस हो�यासाठ0 एवढंच करा Ôचुकल ं तेMहा माफB मागा 

आ7ण कोणी चकुल ंतर माफ कराÕ. अनेक MयNBंना त>ुह� पाहता कB, नेहमी 

अहंम उराशी बाळगनू असतात. मी खूप कL केले, मा}या सारख ंकोणी केल ं

नाह�, मी इतरांसाठ0 चांग'या गोLी के'या, �कंवा मी भ4वंयात हे करणार, ते 
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करणार, पढुे अस ं होणार, तस ं होणार, अशा वायफळ गpपा कर�त असतात. 

परंत ु�या �दशेने एकह� पाऊल पडताना �दसत नाह�, आज जे काह� ठर4वलेले 

असते कदािचत उ^ा काह�तर� वेगळं आ7ण नवीन 4वचार घेऊन पUुहा 

दररोज@या सारख वायफळ बोलताना पाहतो. पढुच ं पाठ आ7ण मागच ंसपाट 

अशी 7ःथती असते. अशा MयNBंना वाटते कB, कुणावाचनू माझे काह�च अडत 

नाह� परंत ुहे जर� खरे असले तर� कोण कधी उपयोगी पडेल हे ह� सांगता येत 

नाह�. एखादे काम नवीन MयNB@याकडून पणू. क शकता परंत ुजुUया MयNBची 

उणीव माऽ नfकBच राहते हे 4वसन चालत नाह�.  
 

काल परवाच ं एक सांगतो, एका फळ 4वबे�याकडे थांबलो होतो. मी 4वचारले 

आज काय भाव आहे िाIां@या घडांचा? तो बोलला: 80 पये �कलो. जवळच 

स2ुट� िाI ठेवलेली होती. मी �याला 4वचारले: vांचा काय भाव आहे? तो 

बोलला: 40 पये �कलो. मी �याला 4वचारले: इतके कमी का? तो बोलला: 

साहेब, ह� खुप चांगली िाI आहेत. पण आप'या घडातनु तटुलेली आहेत. 
 

मी समजून गेलो आप'या जवळ@यां@या पासनू वेगळे झा'यावर आपली �कंमत 

अ,या.हून कमी होऊन जाते. वर�ल उदाहरण खरे वाटते कारण अनेकांना असे 

वाटते कB, मी कर�त असले'या कामाचे ौये फN आ7ण फN मी घेणार परंत ु

�यासाठ0 राबणारे हात अनेक असतात हे तो 4वसरतो. त>ुहाला जर आयुं यात 

यशःवी Mहावयाचे असेल तर माऽ एकऽ राहून काम कर�याची सवय कन 

Kया. एकटे रा�हलात तर तमुची ूगती होणार नाह�. �याचबरोबर तमुचे आयुं य 

हे कापरू आहे वापरले तर� सपंते आ7ण नाह� वापरले तर� सपंते. �यामळुे 

नेहमी वाईट बोलणा-या, ितरःकार करणा-या MयNB ःवतः @या आसपास ठेवा. 

आप'या मराठ0म,ये एक छान >हण आहे ती अशी - Ôिनदंकाचे घर असावे 

शेजार�Õ >हणजे ःवतः ची ूगती मोज�याची वेळ तमु@यावर कधीच येणार 

नाह� त>ुह� यशःवी Mहाल. 

11111111.... मन चंगा तोमन चंगा तोमन चंगा तोमन चंगा तो............    
 

‘‘मन चंगा तो, कठौती मे गगंा’’ या महान सतं र4व दास यां@या वाfयाचे आज 

तागायत पEरणाम होत अस'याचे ःपL �दसनू येत आहेत. ःवतःला जो 

ओळखतो तो इतरांनाह� चांग'या प�तीने ओळखतो.  मला काह� �दवसांपवूb 

समपुदेशनासाठ0 एक फोन आला होता. फोनवर बराच वेळ बोलणे सु होते. 

बोलता बोलता तो >हणाला, पधंरा-वीस वषा?पवूb एक िमऽ मला वाकडं बोलला 

ते अजून मनातनू जात नाह�. मला हसचू आल.ं आपले शर�र िनरोगी रहावे 

>हणून शर�राची काळजी घेणारा माणूस पधंरा-वीस वषा?ची जळमटे मनात 

शाबतू ठेवतो. हा गलथानपणा बरेचजण वेळोवेळ� करत असतात. 
 

खरंतर आप'या लIात ठेव�यासारYया �कतीतर� गोLी असतात पण आपण 

आप'या मoदतू वाईट गोLींचा भरणा भरपरू करत असतो. कधी कधी माणस ं

मनात नसतानाह� सहज काह� बोलनू जातात. आप'या मनाला ते लागत.ं 

आपण वेळ�च ते झटकून टाकत नाह�. अगंावर झुरळ आल ंकB आपण ते लगेच 

झटकून टाकतो. आप'याला झुरळाची �कळस वाटते.  
 

तसचं, आप'याबाबत कुणी �कळस वाटणारे श=द वापरले तर तेह� झुरळासारखे 

झटकून टाकता आले पा�हजेत. आपला मoद ू >हणजे काह� गोडावनू नाह� कB 

वाटेल �या गोLी आपण साठवनू ठेवाMयात. 
 

जगातली सगeयात सुदंर गोL आपला मoद ू आहे. आपल ं लहानपण, आपल ं

तcणपण, �यात घडले'या चांग'या गोLी मoद ूजपतो. वेळोवेळ� आप'याला तो 

ःमरण कन देतो. आपण �या ःमरणरंजनात रमनू जातो. कधी आप'या 

डोeयात पाणी येत ंतर कधी ओठांवर हस.ू जगताना आप'याला एवढा चांगला 

आधार देणारा मoद ूआपण नाह� �या गोLींम,ये गुतंवनू ठेवतो. आपण आप'या 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

करणार, पढुे अस ं होणार, तस ं होणार, अशा वायफळ गpपा कर�त असतात. 

परंत ु�या �दशेने एकह� पाऊल पडताना �दसत नाह�, आज जे काह� ठर4वलेले 

असते कदािचत उ^ा काह�तर� वेगळं आ7ण नवीन 4वचार घेऊन पUुहा 

दररोज@या सारख वायफळ बोलताना पाहतो. पढुच ं पाठ आ7ण मागच ंसपाट 

अशी 7ःथती असते. अशा MयNBंना वाटते कB, कुणावाचनू माझे काह�च अडत 

नाह� परंत ुहे जर� खरे असले तर� कोण कधी उपयोगी पडेल हे ह� सांगता येत 

नाह�. एखादे काम नवीन MयNB@याकडून पणू. क शकता परंत ुजुUया MयNBची 

उणीव माऽ नfकBच राहते हे 4वसन चालत नाह�.  
 

काल परवाच ं एक सांगतो, एका फळ 4वबे�याकडे थांबलो होतो. मी 4वचारले 

आज काय भाव आहे िाIां@या घडांचा? तो बोलला: 80 पये �कलो. जवळच 

स2ुट� िाI ठेवलेली होती. मी �याला 4वचारले: vांचा काय भाव आहे? तो 

बोलला: 40 पये �कलो. मी �याला 4वचारले: इतके कमी का? तो बोलला: 

साहेब, ह� खुप चांगली िाI आहेत. पण आप'या घडातनु तटुलेली आहेत. 
 

मी समजून गेलो आप'या जवळ@यां@या पासनू वेगळे झा'यावर आपली �कंमत 

अ,या.हून कमी होऊन जाते. वर�ल उदाहरण खरे वाटते कारण अनेकांना असे 

वाटते कB, मी कर�त असले'या कामाचे ौये फN आ7ण फN मी घेणार परंत ु

�यासाठ0 राबणारे हात अनेक असतात हे तो 4वसरतो. त>ुहाला जर आयुं यात 

यशःवी Mहावयाचे असेल तर माऽ एकऽ राहून काम कर�याची सवय कन 

Kया. एकटे रा�हलात तर तमुची ूगती होणार नाह�. �याचबरोबर तमुचे आयुं य 

हे कापरू आहे वापरले तर� सपंते आ7ण नाह� वापरले तर� सपंते. �यामळुे 

नेहमी वाईट बोलणा-या, ितरःकार करणा-या MयNB ःवतः @या आसपास ठेवा. 

आप'या मराठ0म,ये एक छान >हण आहे ती अशी - Ôिनदंकाचे घर असावे 

शेजार�Õ >हणजे ःवतः ची ूगती मोज�याची वेळ तमु@यावर कधीच येणार 

नाह� त>ुह� यशःवी Mहाल. 
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तागायत पEरणाम होत अस'याचे ःपL �दसनू येत आहेत. ःवतःला जो 

ओळखतो तो इतरांनाह� चांग'या प�तीने ओळखतो.  मला काह� �दवसांपवूb 

समपुदेशनासाठ0 एक फोन आला होता. फोनवर बराच वेळ बोलणे सु होते. 

बोलता बोलता तो >हणाला, पधंरा-वीस वषा?पवूb एक िमऽ मला वाकडं बोलला 

ते अजून मनातनू जात नाह�. मला हसचू आल.ं आपले शर�र िनरोगी रहावे 

>हणून शर�राची काळजी घेणारा माणूस पधंरा-वीस वषा?ची जळमटे मनात 

शाबतू ठेवतो. हा गलथानपणा बरेचजण वेळोवेळ� करत असतात. 
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जगातली सगeयात सुदंर गोL आपला मoद ू आहे. आपल ं लहानपण, आपल ं

तcणपण, �यात घडले'या चांग'या गोLी मoद ूजपतो. वेळोवेळ� आप'याला तो 

ःमरण कन देतो. आपण �या ःमरणरंजनात रमनू जातो. कधी आप'या 

डोeयात पाणी येत ंतर कधी ओठांवर हस.ू जगताना आप'याला एवढा चांगला 
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मoदवूर सतत अUयाय करतो. मoदलूा वाचा नसते. तो मकुा असतो. �याला काह� 

कळत नाह�. पण zदयाला मन असते. �याला तर� ते कळले पा�हजे. 
 

काह� माणस ं ःपधGसाठ0 आप'याशी शऽु�व घेतात ती गोL वेगळ�. अशावेळ� 

सकारा�मक a4Lकोन ठेवनू लढले पा�हजे. पण 90-95 टfके गोLी अशा 

असतात, कB �या आप'या आयुं यात फारशा गभंीर नसतात. �या वेळ�च 

सोडता आ'या पा�हजेत. 
 

मoद ू सजृनशील आहे. �यातच �याला गुतंवनू ठेवले पा�हजे. Oया गोLी 

सजृनशील गोLींशी िनगड�त नाह�त �यांना वतु.ळाबाहेर ठेवले पा�हजे. आपल ं

मन आनदं� असण,ं आपल ं घर, आपले जवळचे िमऽ आनदं� असण,ं हेच तर 

आयुं य आहे. या पलीकडे काय अस ूशकते?  

 

लहानपणी माझी आई सांगायची, पाणी गढूळ झाले कB �यात तरुट� �फरवावी. 

गाळ खाली बसतो. ःव@छ पाणी िमळते. मन गढूळ करणारे अनेक ूसगं 

आयुं यात येतात. अशावेळ� �या मना@या गढूळ पा�यात तरुट� �फरवता आली 

पा�हजे. 
 

यावन एक गोL नेहमी लIात ठेवली पा�हजे कB अनेकजणांची ूगती ह� इतर 

लोक काय >हणतात �कंवा इतरांना काय आवडते �यानसुार जीवन जगत 

असतात. ःवतःचे मन उ:म असेल तर त>ुह� कोण�याह� पEर7ःथतीत यशःवी 

होऊ शकता. 

 

    

12121212.... आजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझा     
नको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाची, , , , नको �मतृी कालचीनको �मतृी कालचीनको �मतृी कालचीनको �मतृी कालची, , , ,     
वेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नको, , , , कदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाची....    
घडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचे, , , , होईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचे, , , ,     
हाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"या, , , , गमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचे....        
उ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाही, , , , काल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाही, , , ,     
आिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसला, , , , तर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाही....    
 

वर�ल ओळ�ूमाणे Oयाचे जीवन असते तो कोण�याह� पEर7ःथतीम,ये न 

डगमगता खंबीरपणे उभा राहतो, आ7ण असे Mय4Nम�व बन4वणे काह� सोपी 

गोL नाह� �यासाठ0 खूप मोZया ूमाणावर मेहनत Kयावी लागते. एखा^ा@या 

सावलीत उभा राहून ःवतः ची सावली कधीच शोधता येत नाह�, �यासाठ0 ःवतः 

ला उUहात उभे राहावे लागते. काल मा}या मनात आले >हणून Mहा2सअप 

वरती ब-याच जणांना एक ूd 4वचारला. तो >हणजे आपण िशIण कशासाठ0 

घेतो? या ूdावर मोजfयाच MयNBंनी खूप छान आ7ण समप.क वाटावीत अशी 

उ:रे �दली. यातील काह� उ:रे तर ू�येकाला 4वचार कर�यास लावणार� होती 

तर काह�ंनी थ2टा >हणून �कंवा ःवतः @या िशIणाबTल गभंीर नस'यासारखी 

उ:रे �दली. आज आपण काय िशकलो �कंवा काय िशकत आहोत? या ूdांची 

उ:रे �यां@या जवळ कदािचत आज नसतील. परंत ुआज आपण काय करतो 

यावर ःवतः चा भ4वंयकाळ अवलबंनू असतो याचा काळजीपवू.क 4वचार करणे 

आवँयक आहे.  
 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

मoदवूर सतत अUयाय करतो. मoदलूा वाचा नसते. तो मकुा असतो. �याला काह� 

कळत नाह�. पण zदयाला मन असते. �याला तर� ते कळले पा�हजे. 
 

काह� माणस ं ःपधGसाठ0 आप'याशी शऽु�व घेतात ती गोL वेगळ�. अशावेळ� 

सकारा�मक a4Lकोन ठेवनू लढले पा�हजे. पण 90-95 टfके गोLी अशा 

असतात, कB �या आप'या आयुं यात फारशा गभंीर नसतात. �या वेळ�च 

सोडता आ'या पा�हजेत. 
 

मoद ू सजृनशील आहे. �यातच �याला गुतंवनू ठेवले पा�हजे. Oया गोLी 

सजृनशील गोLींशी िनगड�त नाह�त �यांना वतु.ळाबाहेर ठेवले पा�हजे. आपल ं

मन आनदं� असण,ं आपल ं घर, आपले जवळचे िमऽ आनदं� असण,ं हेच तर 

आयुं य आहे. या पलीकडे काय अस ूशकते?  

 

लहानपणी माझी आई सांगायची, पाणी गढूळ झाले कB �यात तरुट� �फरवावी. 

गाळ खाली बसतो. ःव@छ पाणी िमळते. मन गढूळ करणारे अनेक ूसगं 

आयुं यात येतात. अशावेळ� �या मना@या गढूळ पा�यात तरुट� �फरवता आली 

पा�हजे. 
 

यावन एक गोL नेहमी लIात ठेवली पा�हजे कB अनेकजणांची ूगती ह� इतर 

लोक काय >हणतात �कंवा इतरांना काय आवडते �यानसुार जीवन जगत 

असतात. ःवतःचे मन उ:म असेल तर त>ुह� कोण�याह� पEर7ःथतीत यशःवी 

होऊ शकता. 

 

    

12121212.... आजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझाआजचा �दवस माझा     
नको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाचीनको �चता उ
ाची, , , , नको �मतृी कालचीनको �मतृी कालचीनको �मतृी कालचीनको �मतृी कालची, , , ,     
वेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नकोवेळ वाया दवडू नको, , , , कदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाचीकदर कर तू या �णाची....    
घडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचेघडल ेकाल ज ेघडायचे, , , , होईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचेहोईल उ
ा ज े�हायचे, , , ,     
हाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"याहाच एक �ण हाती तु"या, , , , गमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचेगमाव$यावर मग न रडायचे....        
उ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाहीउ
ा काही होणार नाही, , , , काल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाहीकाल गेल ेते यणेार नाही, , , ,     
आिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसलाआिण आज �व�थ बसला, , , , तर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाहीतर काहीच तु"या हातून होणार नाही....    
 

वर�ल ओळ�ूमाणे Oयाचे जीवन असते तो कोण�याह� पEर7ःथतीम,ये न 

डगमगता खंबीरपणे उभा राहतो, आ7ण असे Mय4Nम�व बन4वणे काह� सोपी 

गोL नाह� �यासाठ0 खूप मोZया ूमाणावर मेहनत Kयावी लागते. एखा^ा@या 

सावलीत उभा राहून ःवतः ची सावली कधीच शोधता येत नाह�, �यासाठ0 ःवतः 

ला उUहात उभे राहावे लागते. काल मा}या मनात आले >हणून Mहा2सअप 

वरती ब-याच जणांना एक ूd 4वचारला. तो >हणजे आपण िशIण कशासाठ0 

घेतो? या ूdावर मोजfयाच MयNBंनी खूप छान आ7ण समप.क वाटावीत अशी 

उ:रे �दली. यातील काह� उ:रे तर ू�येकाला 4वचार कर�यास लावणार� होती 

तर काह�ंनी थ2टा >हणून �कंवा ःवतः @या िशIणाबTल गभंीर नस'यासारखी 

उ:रे �दली. आज आपण काय िशकलो �कंवा काय िशकत आहोत? या ूdांची 

उ:रे �यां@या जवळ कदािचत आज नसतील. परंत ुआज आपण काय करतो 

यावर ःवतः चा भ4वंयकाळ अवलबंनू असतो याचा काळजीपवू.क 4वचार करणे 

आवँयक आहे.  
 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

कोण�याह� काया.ची सcुवात ह� �या काया.म,ये यश िमळवनू देईल कB नाह� हे 

ठरवीत असते. आजचा �दवस कशा प�तीने तमु@या जीवनात अ4वःमरणीय 

ठर4वला जाईल याचा 4वचार करणा-या MयNBंची सYंया खूपच थोgया ूमाणात 

उपल=ध आहे. �या@याबरोबर उलट >हणजे आजचे काय. उ^ा कसे करता येईल 

असे वागणा-यांची सYंया मोZया ूमाणावर वाढत आहे. त>ुहाला दररोज एक 

गोL ःवतः @या जवळपास जाणवत असेल ती >हणजे कोणी एखा^ा नवीन 

गोLीची सcुवात कर�त असेल तर �या MयNBला सकारा�मक पाठ0ंबा दे�याऐवजी 

�या नवीन गोLीतील अडचणी �कंवा नकारा�मक 4वचारच सांिगतले जातात. 
 

उदाहरण - एखादा लहान मलुगा सायकल िशकत असतो तoMहा �याला पाठ0ंबा 

देणारे कमी असतात परंत ुसायकल चाल4वताना त ूकशा ूकारे पडशील, कोठे 

तर� अपघात घडेल, �यातनू त ूगभंीर जखमी होशील �कंवा कायमच ंअपगं�व 

येऊ शकेल. अशा अनेक गोLी रंगवनू आ7ण वारंवार सांिगत'या जातात.  
 

�याचबरोबर आणखी एक उदा, >हणजे एखादा 4व^ाथb अ�यास कर�त असेल 

तर �या@या पालकांना Oया वाईट सवयी अ�यास करताना जडले'या असतात 

�याच मलुांनाह� ते न कळत लावतात. मलुाला एकदा वाच'या नतंर लIात 

राहत ह� असते, परंत ु �याचे पालक �याला सांगतात कB दोन-तीन वेळा 

वाच'यािशवाय त}ुया लIात राहणार नाह�. मग �या 4व^ा�या.लाह� तशीच 

सवय लागते. या गोLी कोठे तर� थांब'या पा�हजेत आ7ण �याची सcुवात आता 

पासनूच करायला हवी. आज@या �दवसापासनूच करायला हवी. आजचा �दवस 

जर त>ुह� वाया घाल4वला तर हा �दवस, ह� गेलेली वेळ परत कधीच िमळणार 

नाह� एवढेच लIात ठेवा. >हणून ू�येकाने कोणताह� �दवस उजाड'यावर 

ःवतः ला सांिगतले पा�हजे कB आजचा �दवस माझा आहे आ7ण मी आज 

ू�येक काया.त नfकBच यशःवी होईन. 
 

13131313.... न मागले �यालाही देणारन मागले �यालाही देणारन मागले �यालाही देणारन मागले �यालाही देणार     
�दवसभरातील गोLी कर�त असताना त>ुहाला न मागता हा श=द अनेक वेळा 

कानी पडतो. मग तो एखा^ाचा स'ला असेल �कंवा इतर काह�ह� अस ूशकतो. 

जीवनाम,ये न ठर4वता अनेक सकंटे येत असतात, �यांना कशा प�तीने सामोरे 

जायचे असा स'ला देणारे अनेक जण िमळतील. परंत ुती सकंटे ःवतः समोर 

उभी राहूच नये >हणून नेमके काय केले पा�हजे असे सांगणारे बोटावर मोज�या 

इतपतच असतात. आयुं यात आपण असYंय चकूा के'या याच ं दःुख जाःत 

असतचं पण �याह�पेIा जाःत दःुख असत ं ते चकुB@या माणसासाठ0 आपण 

असYंय गोLी के'याचे, हे वाfय स�य आहे. तमु@या आवड�या MयNBकडून 

�कतीह� मोठ0 चूक झाली तर� ती त>ुह� सहजपणे सहन करता परंत ु न 

आवड�या MयNBकडून थोड�शी जर� चूक झाली तर� त>ुह� सवा?चा राग 

�या@यावर काढता असे का घडते याचा 4वचारच त>ुह� कर�त नाह�. 
 

तमु@यासोबत असणा-याचे हस ूपाहून तमुचे दःुख 4वसरले पा�हजे पण तमु@या 

सोबत असणा-या ू�येकाचे दःुख पाहून त>ुहाला कधीच हस ू येणार नाह�. 

तमु@याबरोबर असणा-या MयNBंना त>ुह� एक गोL सांगा मा}या चुका मला 

सांगा �या इतरांना सांग ूनका कारण �या चकूा फN मी बरोबर क शकतो 

इतर लोक नाह�त. त>ुह� जेथे काय. करता �कंवा Oया �ठकाणी �दवसभरातील 

अिधकािधक वेळ घाल4वता �या �ठकाणी अशा ूकार@या गोLींना सामोरे जावे 

लागते. तसेच आज अनेक जणांना अशी सवय जडली आहे �क एखा^ाची चूक 

झाली तर �याला न सांगता इतरांना सांगणे �कंवा एखाद� MयNB कशा प�तीने 

चुकBची वागत आहे, यावर एकऽ येऊन तासनतास चचा., गpपा करणे आ7ण �या 

MयNB@या चुकांचा पाढा वाचून दाखवणे. असे के'याने फN जीवनातील चांगला 

वेळ वाया घालवायचा �यातनू ःवतः ला आ7ण इतरांना काह�ह� िमळत नाह� 

याची क'पना असनूस�ुा असे वागले जाते. 
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नेहमी लIात ठेवा जoMहा जीभ जाःत बडबडत असेल तoMहा मoदचूे काम 

कर�याचे ूमाण खूप कमी झालेले असते. �यासाठ0 कमी बोला आ7ण त>ुह� 

कर�त असले'या कामातनू ःवतः ची ओळख कशा प�तीने िनमा.ण होईल  

यावर जाःत कL घेतले पा�हजे. ःवतः �कती ौsे आहे �कंवा मी हे केले, 

मा}यामळुे ते झाले, मी नसतो ते काय झाले असते, मीच सव. काह� केले आहे. 

असे श=द Oया MयNB@या तAडातनू येतात �या MयNB ःवतः @या कतृ.वाने 

कधीह� मोZया होत नाह�त. �यां@याकडे ःवतः चे िनण.य घे�याची Iमता नसते 

आ7ण जे ःवतः िनण.य घेतील �यावर ठाम नसतात. आज एखादा िनण.य 

घेतला तर उ^ा दसुराच िनण.य घेतात, अशा MयNBची ूगती कधीच होत नाह� 

�यां@यापासनू थोडस ंदरू राहा. 
 

बी cजायलास�ुा काह� कालावधी लागतो कारण माती, पाणी, हवामान, सयू.ू काश 

Mयव7ःथत असेल तरच बी cजते. हे साधे िनसगा.चे त�व Oयाला समजते तो 

शांतपणे फळाची वाट बघतो, गडबड करत नाह�. कासवा@या गतीने का होईना 

पण दररोज थोड�थोड� ूगती करा, खूप ससे येतील आडवे, बस �यांना हरवायची 

�ह>मत ठेवायला हवी आ7ण नेहमी एक गोL लIात ठेवा कोणतेह� काय. हाती 

घेत असताना मनाची तयार� केली कB जग 7जंक�याची, अधb कसरत पणू. होते. 

अनेक MयNBना न मागता काह� दे�याची सवय असते. जीवनाम,ये नेहमी 

चांगले 4वचार ठेवा, ू�येकाचे ऐकूण Kया. ू�येकाकडून काह�तर� िशका कारण 

ू�येकजण सगळं जाणतो असे काह� नाह� परंत ुू�येकजण काह�ंना काह� तर� 

जाणतो हे नfकB. कोणालाह� कधीच कमी समजू नका. असे >हणतात कB, 

कोणा वाचनू कोणाचे काह�ह� अडत नाह� हे जर� खरे असले तर� �या MयNBची 

कमतरता ह� जाणवतेच हे ह� स�य आहे. �यासाठ0 नेहमी ःवतःला िस� करा. 

ूिस� आपोआप Mहाल आ7ण यशःवी हो�यापासनू त>ुहाला कोणी रोख ूशकत 

नाह�.   

14141414.... प�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नको....     
आज जीवनाम,ये ू�येक जण कोण�या ना कोण�या िचंतेम,ये जगत आहे. 

अनेकांची ूगती न हो�यामाग@या कारणांचा थोडासा आढावा घेतला, तर एक 

गोL ःपLपणे जाणवेल ती >हणजे िचंता होय. िचंता आ7ण िचता या दोन 

श=दाम,ये फN एका अनःुवाराचा फरक आहे.  
 

िचता ह� मानवाला एकदाच सपंवते परंत ु िचंता �ह मानवाला ू�येक Iणाला 

सपंवत असते. अनेक लोक कशाची िचंता करतात याची याद� तयार केली तर 

खूप लांबलचक होईल. �याचूमाणे अनेकांची ूगती खुंट�याचे ूभावी कारण 

>हणजे लोक काय >हणतील, समाज काय >हणेल, याची सतत िचंता करत 

रहात असतात. अनेक जण उ^ा ःवतःच काय होणार, कस होणार यातच 

आजचा वेळ वाया घालवत असतात. 
 

अनेक MयNBंना एखाद� गोL करावीशी वाटत असेल �कंवा एखाद� गोL 

मनापासनू आवडत असेल, �या गोLी के'यामळुे ःवतःला आनदं िमळत असतो 

हे देखील मा�हत असते. परंत ु हे सव. कर�याआधी �यां@या मनाम,ये एकच 

ूd गAधळ घालत असतो तो >हणजे �याचा काय पEरणाम होईल. याचाच 

मोZया ूमाणात 4वचार होतो मग �यातच वेळ जातो. माऽ ःवतः@या हातनू 

कोणतीह� �बया होताना �दसत नाह�. त>ुह� केलेली चकू ह� सव.ःवी तमुची चूक 

आहे आ7ण तमुचा पराजय हा सव.ःवी तमुचा पराजय आहे, कोणाला दोष देऊ 

नका झाले'या चकुBपासनू धडा Kया आ7ण पढुे चालत रहा.  
 

अनेकजण ःवतः@या चुकBचे खापर इतरां@यावर फोडून Eरकामे होतात. �यांना 

�यातनू मNु झा'यासारखे वाटते परंत ु हे चकुBचे आहे त>ुह� Oया@यावर असे 
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14141414.... प�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नकोप�रणामाचंी �चता नको....     
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अनेकजण ःवतः@या चुकBचे खापर इतरां@यावर फोडून Eरकामे होतात. �यांना 

�यातनू मNु झा'यासारखे वाटते परंत ु हे चकुBचे आहे त>ुह� Oया@यावर असे 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

खापर फोडता तो माऽ �याला नवी िमळालेली सधंी समजतो आ7ण सामोरे 

जातो. 
 

काह� �दवसापवूb मी कामािनिम: बाहेरगावी गेलो होतो. ितकडे एक छान 

काय.बम होता, काय.बम खूप छान प�तीने सcु होता. अचानक माझा फोन 

वाजला. मी तो उचलला सभंाषण सपंले, परंत ुसभंाषणादर>यानचे 4वचार मा}या 

मनात तसेच गAधळ घालत होते. मा}याबरोबर आले'या िमऽाने मला 4वचारले 

काय झाले, मग मी �याला झाले'या सभंाषणबTल सांिगतले. तेMहा तो >हणाला 

काह� काळजी क नकोस आता एवढा छान काय.बम सcु आहे �याचा आनदं 

घे, जे फोनवर बोलणे झाले �याचा काय पEरणाम होईल हे आपण परत'यावर 

पाहूया. �याच वेळ� मी ठर4वले कB पढुे काय पEरणाम Mहायचा आहे तो होणार 

आहे परंत ु आताची वेळ आप'याला आनदं िमळवनू देणार� आहे. मग 

पEरणामां@या 4वचारात हे आनदंाचे Iण वाया घालवायला नकोत. 
 

काय.बम सपं'यानतंर आ>ह� परतलो पा�हले तर मी Oया पEरणामाची काळजी 

करत होतो तसे काह�ह� घडले नाह�. ब-याच वेळा असे होते �क, आपण उगाचच 

िचंता करत असतो. मी जर �यावेळ� फN 4वचार करत रा�हलो असतो तर �या 

काय.बमातील आनदं कदािचत उपभोग ू शकलो नसतो. नेहमी त>ुह� करत 

असलेले काम हे आ�म4व]ासपवू.क करायला हवे, >हणजे पढु�ल पEरणाम काय 

होतील याचा 4वचार कर�यासाठ0 वेळ वाया जात नाह�.  
 

अनेक जणांना अशी सवय असते कB, एखाद� �बया घडून गे'यावर �कंवा 

भ4वंयात काह� घडणार असेल �या गोLीवर तासनतास गpपा माराय@या �याचा 

ःवतः@या आयुं यावर एकच पEरणाम होतो फN चांगली वेळ िनघनू जाते आ7ण 

वेळ ह� नद�तील वाहणा-या पा�यासारखी असते. एकदा ःपश. केले'या पा�याला 

त>ुह� पUुहा कधीच ःपश. क शकत नाह�. 
 

नेहमी ःवतःचे आ�मभान ठेवनू जगायला हवे. कोणी ढकलनू देईपय?त 

कोणा@याह� दरात उभे राहू नका, जबाबदार�ने धाडसाने पाऊल उचलायला 

मागेपढुे पाहू नका. आप'या ःवतः@या िनण.याला पEरौमाची साथ ^ायला कधी 

4वस नका, आ�म4व]ासाने सव.काह� कमावता येते. अपयशाने माऽ कधीच 

खचून जाऊ नका, मान सUमान �यांचाच करा जे त>ुहाला बरोबर�ने सोबत 

घेऊन चालतील आ7ण �या@यासाठ0 पढु�ल पEरणामांची काळजी क नका, 

जीवनात नfकBच यशःवी होऊ शकाल.    
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15151515.... माग ेकाहीमाग ेकाहीमाग ेकाहीमाग ेकाही    रािहले नाही नारािहले नाही नारािहले नाही नारािहले नाही ना....     
अनेकांचे आयुं य याच ूdाभोवती घटुमळत राहते. आयुं या@या ू�येक 

टppयावर हा ूd िनरिनराeया पात समोर उभा ठाकला इतके मोठे ूतल या 

ूdाचे. बालपण सरताना अनेक गोLी मागे राह�'या. काह� खेळ 4वकत Kयायचे 

तर काह� खेळायचे राह�ले. ता�या@या उंबरZयावर मनापासनू आवडले'या 

MयNBला अतंर�चे गजू सांगायचे राहून जाते. Mयवहार� आयुं य पढुेच सरकत 

असले तर� मन माऽ सदैव मागे मागे घटुमळत असते. आपण दररोज एकदा 

तर� या गोLींचा वापर करत असतो. काह� जण याला काड� माऽ �कंमत देत 

नाह�त परंत ुकाह� MयNBंसाठ0 MयNBम�व 4वकास कर�यासाठ0 उपयोगी पडणार 

आहे हे मा�हत असते. ःवतः@या MयNBम�व 4वकासासाठ0 तमु@या हातनू 

घडले'या गोLींवर थोडावेळ 4वचार जर केला पा�हजे. एका शा�qाने असे 

>हटले आहे कB, कोणतेह� काम कर�यासाठ0 मला 60 िमिनटे �दलीत तर 

�यातील 45 िमिनटे ते काम कशा प�तीने पणू. करता येईल यावर भर �दला 

पा�हजे आ7ण उरले'या 15 िमिनटाम,ये ते काम आ�म4व]ासपवू.क पणू. केले 

पा�हजे. 
 

एखादे काम पणू. के'यानतंर मागे काह� रा�हले नाह� ना याची काळजी Kयायला 

हवी. अनेक MयNB अपयशी हो�यामागे हेच कारण असते. यालाच आपण 

िसहंावलोकन असे स�ुा >हणत असतो, कारण िसहं जेMहा चालत असतो तेMहा 

काह� पाऊले पढुे चाल'यानतंर तो मागे वळून पाहतो कB मागे काह� रा�हले तर 

नाह� ना. �याचूमाणे ू�येकाने ःवतःचा MयNBम�व 4वकास करत असतांना 

सकारा�मक भिूमका पार पाडली पा�हजे. 
 

एक उदाहरण सांगतो >हणजे या काह� श=दांचा अथ. तमु@या लIात येईल. 

आपल ं काह� रा�हले नाह� ना? ःमशानातनू बाहेर पडताना भडजींनी �याला 

4वचारले, नाह� अस ं सांगत ते पढुे िनघनू गेले. �याला माऽ मागे पाहतांना 

आईची धडधडणार� िचता �दसली. नाह� कस?ं खूप काह� रा�हलय ंमागे आ7ण 

तो आवेगाने मागे �फरला, सरणाजवळ पडलेली िचमटुभर राख �याने हातात 

घेतली. �याला मागे �फरलेले पाहून एकाने 4वचारले, काह� रा�हल ंहोत का मागे? 

भर'या डोeयांनी तो >हणाला नाह�. काह� रा�हल ंनाह� आता मागे आ7ण जे 

रा�हल ंआहे ते आता कधी कधीच परत येणार नाह�. काह� उरलेच नाह�, सोबत 

घे�यासारखे आता काह�च मागे रा�हले नाह�. 
 

अनेकांना ःवतः न केले'या कामाचे ौये घे�याची घाणेरड� सवय जण ू

अिंगकारलेली असते. अशा MयNBंना कोणतेह� काम �कंवा �यां@या आसपास@या 

Oया MयNB असतात �यांचा वापर ःवतः@या फाय^ासाठ0 करतात आ7ण काम 

सपंताच दरू करतात. ःवतः न केलेले काम सवा?@या समोर उगाळत बसतात.  
 

एकदा सकाळ� मा}या हातात चहाचा कप होता, उ�या-उ�या चहा 4पत होतो 

अचानक तोल गेला. कप सांभाळत पड'यामळुे हाता@या कोप-याला लागले, कप 

ह� फुटला. जर मी कप सोडला असता तर लागले नसते, आप'यालाह� असाच 

अनभुव बराच वेळा आला असेल. श'ुलक गोLी सांभाळताना, बहुमोल गोLी 

अशाच िनसटून जातात, गरज असते फN श'ुलक गोLी सोडून दे�याची. मला 

4वचारल ं नाह�, मला बसायला खुचbच �दली नाह� अशा गोLी सोडून �द'या 

पा�हजेत. सोडायला िशकल ंकB मग पहा िनसटून चालले'या अनेक चांग'या 

गोLींम,ये पUुहा जीवन येईल. सआुम अहंकार चांगली माणस ंओळख ूदेत नाह�. 

तो सोडला �कंवा मागे काह� राह�ले नाह� ना याची िचंता सोडा आ7ण पहा त>ुह� 

एका यशा@या िशखरापय?त पोहचला असाल. 
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16161616.... कुछ लोग सोच मे हीकुछ लोग सोच मे हीकुछ लोग सोच मे हीकुछ लोग सोच मे ही................     
‘‘कुछ लोग सोच मे ह� 7जंदगी 4बता देते है’’ हे वाfय आज अनेक MयNBंना 

लाग ूपडत आहे. �याची आता अनेकांना सवय जडलेली �दसते. अनेक MयNB 

फN 4वचारच करत बसतात �कंवा �दवाःवpने रंग4व�यात �यांना 4वशेष आनदं 

िमळत असतो. एखा^ा MयNB4वषयी िनदंा करणे  �कंवा �या@या पाठ0मागे �याची 

चचा. करणे असे करत असतात. परंत ु िनदंा �कंवा चचा. ह� फN यशःवी 

MयNBं@याच वा2याला येत असते. �यामळुे अशा MयNBंकडे लI न देता सतत 

आपण आपले चांगले कम. कर�त रा�हले पा�हजे. 
 

आज सकाळ� चहा घेत असतांना रे�डओ ऐकत होतो. �यावर एक अितशय सुदंर 

गीत लागले होते. कदािचत ब-याच जणांना ते मा�हत ह� असेल. ‘‘एका 

तeयाम,ये अनेक लहान 4प'ले राहत असतात, �यातील एक कुप असते.’’ 

अितशय सरुेख �दसणार� अनेक बदके �याम,ये राहत असतात. �या 4प'लापकैB 

कुप �दसणा-या 4पलाची नेहमी िनदंा केली जाते, �याला कशातच सामावनू 

घेतले जात नाह� ना खेळात, ना इतर कशातच. ते कुप �दसणारे 4प'ल ूखूप 

नाराज होते, दःुखी होते. आप'याला कोणीह� जवळ करत नस'याचे दःुख 

�या@या मनाम,ये असते. एके �दवशी ते दःुखी होऊन �या तeया@या 

काठावरती बसलेले असते. अचानक �याची नजर पा�यातील ःवतः@या 

ूित4बबंाकडे जाते आ7ण ते 4प'ल ू खूप आनदं�, उ�साह� होते, �याचा आनदं 

गगनात मावेनासा होतो. कारण �या@या लIात येते कB आपण इतर बदकां@या 

4प'लासारखे नाह� तर आपण राजहंस आहोत. हे �याला समजताच �या@यातील 

सव. नरैाँय, िभती दरू होते आ7ण ते ःवतःला खूप भा[यवान समजते. 
 

अशा प�तीचे जीवन अनेकांचे असते, ःवतः जवळ खूप काह� असते परंत ुअनेक 

MयNB vा ःवतः जवळ नाह� �याच गोLीं@या दःुखात असतात आ7ण जवळ 

असणा-या गोLीस�ुा ते 4वसन जातात. वत.मानाम,ये जी MयNB जगायला 

िशकते ितचा भ4वंयकाळ खूप सुदंर असतो. समाजात अनेक MयNBंना आपण 

पाहतो कB, एखादा सण, उ�सव �कंवा इतर समारंभ घडून गे'यानतंर असे 

>हणतात कB, पढु@या वेळ� मी यापेIा अिधक चांगले करेन �यावेळ� त>ुह� 

बघत रहाल. परंत ुवाःतव हे असते कB, ते फN 4वचार कन ःवतःला सखुी 

समजत असतात. 
 

त>ुहांला आयुं यात यशःवी Mहायचे असेल तर 4वचार करत बस�यापेIा, जो 

काह� 4वचार केला आहे �यावर कृती करणे ह� िततकेच आवँयक असते. 

एखादा नवीन चांगला 4वचार मनाम,ये आला कB, तो जाःतीत जाःत ूमाणात 

आचरणात कसा आणता येईल याकडे वेळ�च लI देणे गरजेचे असते. 

ःवतःजवळ असणा-या गोLींचा, साधनांचा परुेपरू उपयोग करता आला पा�हजे. 

नाह�तर कालांतराने �या गोLींचा आपोआप नाश होत असतो हे आपण लIात 

ठेवा. फN 4वचारात वेळ दवडू नका तर जो काह� चांगला 4वचार केला आहे, 

�यावर कृती कर�यात वेळ घाल4वला तर यश नfकBच िमळेल. 
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नाराज होते, दःुखी होते. आप'याला कोणीह� जवळ करत नस'याचे दःुख 

�या@या मनाम,ये असते. एके �दवशी ते दःुखी होऊन �या तeया@या 

काठावरती बसलेले असते. अचानक �याची नजर पा�यातील ःवतः@या 

ूित4बबंाकडे जाते आ7ण ते 4प'ल ू खूप आनदं�, उ�साह� होते, �याचा आनदं 

गगनात मावेनासा होतो. कारण �या@या लIात येते कB आपण इतर बदकां@या 

4प'लासारखे नाह� तर आपण राजहंस आहोत. हे �याला समजताच �या@यातील 

सव. नरैाँय, िभती दरू होते आ7ण ते ःवतःला खूप भा[यवान समजते. 
 

अशा प�तीचे जीवन अनेकांचे असते, ःवतः जवळ खूप काह� असते परंत ुअनेक 

MयNB vा ःवतः जवळ नाह� �याच गोLीं@या दःुखात असतात आ7ण जवळ 

असणा-या गोLीस�ुा ते 4वसन जातात. वत.मानाम,ये जी MयNB जगायला 

िशकते ितचा भ4वंयकाळ खूप सुदंर असतो. समाजात अनेक MयNBंना आपण 

पाहतो कB, एखादा सण, उ�सव �कंवा इतर समारंभ घडून गे'यानतंर असे 

>हणतात कB, पढु@या वेळ� मी यापेIा अिधक चांगले करेन �यावेळ� त>ुह� 

बघत रहाल. परंत ुवाःतव हे असते कB, ते फN 4वचार कन ःवतःला सखुी 

समजत असतात. 
 

त>ुहांला आयुं यात यशःवी Mहायचे असेल तर 4वचार करत बस�यापेIा, जो 

काह� 4वचार केला आहे �यावर कृती करणे ह� िततकेच आवँयक असते. 

एखादा नवीन चांगला 4वचार मनाम,ये आला कB, तो जाःतीत जाःत ूमाणात 

आचरणात कसा आणता येईल याकडे वेळ�च लI देणे गरजेचे असते. 

ःवतःजवळ असणा-या गोLींचा, साधनांचा परुेपरू उपयोग करता आला पा�हजे. 

नाह�तर कालांतराने �या गोLींचा आपोआप नाश होत असतो हे आपण लIात 

ठेवा. फN 4वचारात वेळ दवडू नका तर जो काह� चांगला 4वचार केला आहे, 

�यावर कृती कर�यात वेळ घाल4वला तर यश नfकBच िमळेल. 
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6. यशोमं�ा  48 65 किवतासागर ?काशन  ईबुक उपलSध  

�काशना�या मागा	वर �काशना�या मागा	वर �काशना�या मागा	वर �काशना�या मागा	वर ----    25 पे8ा अिधक पुCतकांची �ि�म�व�ि�म�व�ि�म�व�ि�म�व    िवकासिवकासिवकासिवकास    मािलकामािलकामािलकामािलका लवकरच किवतासागरकिवतासागरकिवतासागरकिवतासागर ?काशनाLया मा>यमातून ?िस0 होत आह.े 
 

 

• अितथी सपंादक अितथी सपंादक अितथी सपंादक अितथी सपंादक  - - - -    किवताकिवताकिवताकिवतासागरसागरसागरसागर दीपो:सव 2015        	वािभमान	वािभमान	वािभमान	वािभमान 4दवाळी अंक 2015  
 

• काय�कारी काय�कारी काय�कारी काय�कारी     सपंादकसपंादकसपंादकसपंादक -साािहक किवतासागरसाािहक किवतासागरसाािहक किवतासागरसाािहक किवतासागर            �दवा�दवा�दवा�दवा    दीपो�सवदीपो�सवदीपो�सवदीपो�सव     2016     

• म ुयम ुयम ुयम ुय    संपादक संपादक संपादक संपादक ----    साािहक �ि�म�व िवकास  साािहक �ि�म�व िवकास  साािहक �ि�म�व िवकास  साािहक �ि�म�व िवकास   
• उपउपउपउपसपंादक सपंादक सपंादक सपंादक  - - - -                            साािहकसाािहकसाािहकसाािहक    आपलं क�रअर  आपलं क�रअर  आपलं क�रअर  आपलं क�रअर    

 

 

�मखु अितथी �मखु अितथी �मखु अितथी �मखु अितथी  - - - - 
1. श�दो�सवश�दो�सवश�दो�सवश�दो�सव    �ामीण�ामीण�ामीण�ामीण    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    संमेलनसंमेलनसंमेलनसंमेलन, सैिनक टाकळी, िजKहा - कोKहापूर  
2. िशरढोणिशरढोणिशरढोणिशरढोण    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    संमेलनसंमेलनसंमेलनसंमेलन, िशरढोण, तालुका िशरोळ, िजKहा - कोKहापूर  
3. संवादसंवादसंवादसंवाद    �ामीण �ामीण �ामीण �ामीण सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    संमेलनसंमेलनसंमेलनसंमेलन, िशरढोण, तालुका िशरोळ, िजKहा - कोKहापूर 

4. ए%सए%सए%सए%स    वाय झेड कादंबरी )काशन समारंभवाय झेड कादंबरी )काशन समारंभवाय झेड कादंबरी )काशन समारंभवाय झेड कादंबरी )काशन समारंभ, िशवाजी िव,ापीठ, कोKहापूर    
5. रा*मातारा*मातारा*मातारा*माता    कादंबरी )काशन समारंभकादंबरी )काशन समारंभकादंबरी )काशन समारंभकादंबरी )काशन समारंभ, वैशाली बु0 िवहार, जय सगपूर      
6. संवाद �ामीण सािह�य संमेलनसंवाद �ामीण सािह�य संमेलनसंवाद �ामीण सािह�य संमेलनसंवाद �ामीण सािह�य संमेलन, , , , िशरढोण, तालुका िशरोळ, िजKहा - कोKहापूर 

7. कवी कािलदास कवी संमेलनकवी कािलदास कवी संमेलनकवी कािलदास कवी संमेलनकवी कािलदास कवी संमेलन, जय सगपूर, िजKहा - कोKहापूर  
8. वाचनवाचनवाचनवाचन    )ेरणा�दन)ेरणा�दन)ेरणा�दन)ेरणा�दन    महो�सवमहो�सवमहो�सवमहो�सव - जय?भा इंिZलश िमडीयम Cकूल, जय सगपूर     
9. श�दांश�दांश�दांश�दांकुरकुरकुरकुर    किवतासं�हकिवतासं�हकिवतासं�हकिवतासं�ह    )काशन समारंभ)काशन समारंभ)काशन समारंभ)काशन समारंभ, जय सगपूर, िजKहा - कोKहापूर  
10. संवाद िनबंधसं�ह )काशन समारंभसंवाद िनबंधसं�ह )काशन समारंभसंवाद िनबंधसं�ह )काशन समारंभसंवाद िनबंधसं�ह )काशन समारंभ, , , , िशरढोण, िजKहा - कोKहापूर  
11. का�ांजली िनबंधसं�ह )काशन समारंभका�ांजली िनबंधसं�ह )काशन समारंभका�ांजली िनबंधसं�ह )काशन समारंभका�ांजली िनबंधसं�ह )काशन समारंभ, , , , िशरढोण, िजKहा - कोKहापूर  
12. स0ास0ास0ास0ा1ीचा सं	कारया2ी1ीचा सं	कारया2ी1ीचा सं	कारया2ी1ीचा सं	कारया2ी    लेखसं�ह )काशन समारंभलेखसं�ह )काशन समारंभलेखसं�ह )काशन समारंभलेखसं�ह )काशन समारंभ, , , , कराड 

13. स0ास0ास0ास0ा1ीचा 1ीचा 1ीचा 1ीचा कोिहनूर च�र2 )काशन समारंभकोिहनूर च�र2 )काशन समारंभकोिहनूर च�र2 )काशन समारंभकोिहनूर च�र2 )काशन समारंभ, , , , कराड, िजKहा - सातारा  
14. मन पारं�या किवतासं�ह )काशन समारंभमन पारं�या किवतासं�ह )काशन समारंभमन पारं�या किवतासं�ह )काशन समारंभमन पारं�या किवतासं�ह )काशन समारंभ, , , , शांतीिनकेतन लोक िव,ापीठ 

15. नवे जगणे �ि�म�व िवकास )काशन समारंभनवे जगणे �ि�म�व िवकास )काशन समारंभनवे जगणे �ि�म�व िवकास )काशन समारंभनवे जगणे �ि�म�व िवकास )काशन समारंभ, , , , कराड, िजKहा - सातारा 
 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज�	
म�व िवकास िसरीज      

 

स��य सद�यस��य सद�यस��य सद�यस��य सद�य    ----    सद�य - अंकुरअंकुरअंकुरअंकुर    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    संघसंघसंघसंघ, अकोला  सद�य - िशरढोिशरढोिशरढोिशरढोणणणण    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    प�रषदप�रषदप�रषदप�रषद, िशरढोण  सद�य - हातकणंगलेहातकणंगलेहातकणंगलेहातकणंगले    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    प�रषदप�रषदप�रषदप�रषद, हातकणंगले  सद�य - किवतासागरकिवतासागरकिवतासागरकिवतासागर    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    अकादमीअकादमीअकादमीअकादमी, को�हापूर  सद�य - सैिनकसैिनकसैिनकसैिनक    टाकळीटाकळीटाकळीटाकळी    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    प�रषदप�रषदप�रषदप�रषद, सैिनक टाकळी  सद�य - जग"गु#जग"गु#जग"गु#जग"गु#    तुकोबारायतुकोबारायतुकोबारायतुकोबाराय    सािह�यसािह�यसािह�यसािह�य    प�रषदप�रषदप�रषदप�रषद, महारा�  
 

 

समी�ा समी�ा समी�ा समी�ा / / / / �	तावना �	तावना �	तावना �	तावना / / / / प	ुतक प�रचय प	ुतक प�रचय प	ुतक प�रचय प	ुतक प�रचय ----     
 

1. ऐितहािसक - संताजीरावसंताजीरावसंताजीरावसंताजीराव    घोरपडेघोरपडेघोरपडेघोरपडे - शिशकांत पाटील -  किवतासागर "काशन 

2. िनबंधसं%ह - जगातीलजगातीलजगातीलजगातील    मह�वाचेमह�वाचेमह�वाचेमह�वाचे    'दवस'दवस'दवस'दवस - चेतन कांबळे - किवतासागर "काशन 

3. कादंबरी - रा(मातारा(मातारा(मातारा(माता    रमाईरमाईरमाईरमाई - 'दनकर िव(णू काकडे - किवतासागर "काशन   
4. कथासं%ह - वेशीबाहेर*यावेशीबाहेर*यावेशीबाहेर*यावेशीबाहेर*या    कथाकथाकथाकथा - +षीकेश िवटेकरी - सि-म. "काशन   
5. किवतासं%ह - कोरंकोरंकोरंकोरं    पानपानपानपान - सौ. "ीती पाटील - किवतासागर "काशन   
6. "बोधनपर - ए-युकेशनलए-युकेशनलए-युकेशनलए-युकेशनल    �ट.स�ट.स�ट.स�ट.स - सुहास 'दनकर देशमुख - किवतासागर "काशन   
7. कादंबरी - ए/सए/सए/सए/स    वायवायवायवाय    झेडझेडझेडझेड - +षीकेश िवटेकरी - सि-म. "काशन   
8. किवतासं%ह - श1दांकुरश1दांकुरश1दांकुरश1दांकुर - िव(णू रामू वासुदेव - किवतासागर "काशन 

9. िनबंधसं%ह - संवादसंवादसंवादसंवाद - डॉ. कुमार रामग4डा पाटील - किवतासागर "काशन   
10. किवतासं%ह - गंमतगंमतगंमतगंमत    गाणीगाणीगाणीगाणी - जुलेखा मुलाणी - किवतासागर "काशन   
11. किवतासं%ह - का2ांजलीका2ांजलीका2ांजलीका2ांजली - संजय अशोक तकडे - किवतासागर "काशन   
12. किवतासं%ह - का2सुमनांजलीका2सुमनांजलीका2सुमनांजलीका2सुमनांजली - ह6र7ं8 कोळी - किवतासागर "काशन   
13. कथासं%ह - चवंडकंचवंडकंचवंडकंचवंडकं - अशोक भीमराव रा�ते - किवतासागर "काशन  
14. किवतासं%ह - रंगरंगरंगरंग    माझामाझामाझामाझा    वेगळावेगळावेगळावेगळा - डॉ. कुमार पाटील - किवतासागर "काशन   
15. "बोधनपर - 3ेरणादायी3ेरणादायी3ेरणादायी3ेरणादायी    िवचारिवचारिवचारिवचार - सौ. संजीवनी पाटील - किवतासागर "काशन   
16. नाटक - वंश आिण अंशवंश आिण अंशवंश आिण अंशवंश आिण अंश - मनोहर महादेव भोसले - किवतासागर "काशन   
17. "बोधनपर - 5पधा75पधा75पधा75पधा7    परी8ांचेपरी8ांचेपरी8ांचेपरी8ांचे    अ9यासतं:अ9यासतं:अ9यासतं:अ9यासतं: - संजय मोरे - किवतासागर "काशन  
18. कादंबरी - ऑड7र  ऑड7रऑड7र  ऑड7रऑड7र  ऑड7रऑड7र  ऑड7र - महादेव कांबळे - किवतासागर "काशन  
19. किवतासं%ह - स<सूर वा�स>याचेस<सूर वा�स>याचेस<सूर वा�स>याचेस<सूर वा�स>याचे - सौ. �वाती भाटे  - किवतासागर "काशन 

20. किवतासं%ह - ?जळीतील आठवणी?जळीतील आठवणी?जळीतील आठवणी?जळीतील आठवणी - भा�कर च:हाण - किवतासागर "काशन 

21. लेखसं%ह - सAाBीचा सं5कारया:ीसAाBीचा सं5कारया:ीसAाBीचा सं5कारया:ीसAाBीचा सं5कारया:ी - सौ. अनुपमा पाटील - किवतासागर �काशन     
22. च6र. - सAाBीचा कोिहनूरसAाBीचा कोिहनूरसAाBीचा कोिहनूरसAाBीचा कोिहनूर - गणपतराव कणसे - किवतासागर "काशन   

23. ;ि<म=व िवकास - नवे जगणेनवे जगणेनवे जगणेनवे जगणे - संदीप शेडबाळे - किवतासागर "काशन     
24. किवतासं%ह - मन पारं1यामन पारं1यामन पारं1यामन पारं1या - राज>8 सरगर - किवतासागर "काशन     
25. किवतासं%ह - उंबराचे फुलउंबराचे फुलउंबराचे फुलउंबराचे फुल - केशवराव ?शदे - किवतासागर "काशन     
26. लेखसं%ह - जागरजागरजागरजागर - डॉ. सुभाष सामंत - किवतासागर "काशन    
27. आ=मकथन - खडूखडूखडूखडू, , , , फळा आिण मीफळा आिण मीफळा आिण मीफळा आिण मी - डॉ. Aीकांत पाटील  
28. च6र. - समतेचे पुजारीसमतेचे पुजारीसमतेचे पुजारीसमतेचे पुजारी - Aीमती मािणक नागावे - किवतासागर "काशन     
29. च6र. - 'दनकर यादव'दनकर यादव'दनकर यादव'दनकर यादव - सुनील इनामदार - किवतासागर "काशन     
30. किवतासं%ह - GपसुंदरीGपसुंदरीGपसुंदरीGपसुंदरी - अशोक दादा पाटील - किवतासागर "काशन              

 

31. कथासं%ह - HIहघोटाळाHIहघोटाळाHIहघोटाळाHIहघोटाळा - अशोक भीमराव रा�ते - किवतासागर "काशन  
32. िनबंधसं%ह - क>पना िव5तारक>पना िव5तारक>पना िव5तारक>पना िव5तार - चेतन कांबळे - किवतासागर "काशन 

33. इं%जी ;ाकरण - 'Jयापदांचा खिजना'Jयापदांचा खिजना'Jयापदांचा खिजना'Jयापदांचा खिजना - राज धुदाट - किवतासागर "काशन 

34. कादंबरी - अधाKगीअधाKगीअधाKगीअधाKगी - अशोक भीमराव रा�ते - किवतासागर "काशन 

35. कादंबरी - सािव:ीबाई फुलेसािव:ीबाई फुलेसािव:ीबाई फुलेसािव:ीबाई फुले - 'दनकर िव(णू काकडे - किवतासागर "काशन   
36. किवतासं%ह - 5पंदन न2ा जगLयाचे5पंदन न2ा जगLयाचे5पंदन न2ा जगLयाचे5पंदन न2ा जगLयाचे - सौ. �वाती हांजी - किवतासागर "काशन   
37. किवतासं%ह - घरटेघरटेघरटेघरटे - सौ. िवजया बCे - किवतासागर "काशन   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



मंगेश िव	ल कोळी  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- यशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंायशोम�ंा  

किवतासागर �काशन, जय�सगपूर --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- �	
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यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर --------        एक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतक  
 आज जगात सवा	िधक तण भारत दशेात आहते असं �हटलं जातं. एकूण 
लोकसं�ये या 50% $न अिधक सं�या युवकांची आह े या िहशोबाने सुमारे 65 
कोटी तण आज आप-या दशेात आहते. �हणज े केवढी मोठी 0चंड संप2ी 
आप-याकड ेआह ेव ही बाब खरोखरीच अिभमान बाळग5यासारखी आह.े 
 पण आता दसुरी बाजू आह ेआिण ती गांभीया	ने िवचार करावयास लावणारी आह.े 
कारण भारत दशे सोडतांना ि6टीश ग7हन	र लॉड	 माउंटबेटन यांनी �हटलं होतं - 
‘‘‘‘India is not a nation but it is only a population.’ भारतीय सं�येला िहणािवणारा 
यातील गािभताथ	 ल;ात घऊेन 0>येक सुबु? भारतीयानं माउंटबेटन या नावानं 
बोट न मोडता भारतीय लोकसं�येला गुणव2ेच प@रणाम कस ं दतेा येईल याचा 
िवचार व सBCय 0यD कर5याची आवEयकता आह.े जस ंअFी ह ेदधुारी शG आह.े 
अFीवर Hवयंपाकही होतो व अFीनं सव	 कांही भHमसातही होतं. 
 सारांश आज असलेली तणाचंी फौज गुणव2ापूण	 कशी होईल या दLृीनं 0यDांची 
िनतांत गरज आही. या 0चडं शMCला िवधायक वळण Nद-यास भारत दशेा या 
0गतीस ह ेतण िनिOत हातभार लावू शकतात आिण >यां या हाती नको तो झQडा 
आ-यास दशे रसातळाला जावू शकतो हा धोका जाणकारांनी ल;ात Rयायला हवा. 
आिण ह े मह>वपूण	 काय	 ‘आपलं क@रअर’ ह े साUािहक 0ामािणकपणे गेली काही 
वषW इमाने इमाने इतबारे करीत आह े ह े महाराYाच ं सौभाZय आह.े एखा[ा 
दीपHतंभा0माणे ह े काय	 आह.े भरकटले-या कोटी कोटी तणांना योZय Nदशा 
दश	नाच अ>यंत मह>वपूण	 काम या साUािहकातील तण लेखक मंडळी करीत 
आहते. 
 या लेखक मंडळीत \ी. मंगेश िव]ल कोळी या तण समुपदशेकाचं काम अ>यंत 
Hपृहणीय असं आह.े तणानंा योZय >या ^येयाचा ^वज दाखवण ह े खरतरं आज 
घडीला सवा	त मह>वाचं काम आह.े लाख_नी सुिशि;त युवक पदवीधर होतांना 
Nदसत आहते. 10वी / 12वी नंतर वेगवेगळे कोसWस घेत आहते. पण या 
िश;णानंतरही >याचंी दमछाक होत आह.े ह े तण भिवdया या eचतेन fासले 
आहते. साहिजकच >यांना मानिसक ताण येत आह,े मग ह ेतण िनराशे या आहारी 
जातांना Nदसत आहते. काहhनी तर आ>मह>येपयiत मजल मारली आह.े पण यात 

खरोखरीच >यांचा दोष आह ेकाय? आिण ह ेअवघड िशवधनुdय ‘आपलं क@रअर’ 
पेलत आह.े वेळोवेळी \ी. मंगेश कोळी यांनी आप-या लेखांkारे तणांना वैचा@रक 
व मानिसक बळ द5ेयाचं काम केलं आह.े 
 या दLृीनं या पुिHतकेतील लेखांचा िवचार के-यास खरोखरीच अिभमाननं ऊर 
भmन यावा अशी ही कामिगरी आह.े मलातर एक अस ेिचn रेखाटावे वाटते कC, 
एक सुंदर िहरवीगार टेकडी आह.े >यावर एक टुमदार मंNदर आह.े या मंNदरावर 
एक ^वज फडफडत आह े आिण >या ^वजावर िलिहलंय ‘यशोमंNदर’ आिण या 
टेकडीला oया आखीव, रेखीव, घोटीव पाय-या आहते >यावर िलिहलंय; 
‘थोडqयात’, ‘Hवतःसाठी’, इ>यादी पासून ते ‘नारीशMC’, ‘गैरसमज’, ‘सुधारणा’, 
‘वेळ’, ‘अहकंार’, ‘चा@रsय’, ‘Hवतःची ओळख’, ‘आ>मिवuास वाढिव5यासाठी’, 
‘यशHवी हो5यासाठी’, ‘एकाfता’, चांगले यश 0यDाने िमळते इ>यादी इ>यादी...   
 अशा एक दोन न7ह े तर जवळ जवळ 30 सुंदर पाय-या आहते. आप-या ल;ात 
आलंच असेल कC या पाय-या �हणजे दसुरं ितसरं काहंी नसनू या छोटेखानी 
पुHतकातील लेख आहते. ह ेपुHतक वाचून; झोपलेला 0>येकजण जागा होईल. जागा 
झालेला उठून बसेल. उठून बसलेला उभा राहील व उभा रािहलेला पळायला 
लागेल आिण हा 0>येक जण >या या यशोमंNदरावर चढ-यािशवाय राहणार नाही. 
अगदी लहान वयात महान eचतन करणा-या ‘मंगेशना’ लाख-लाख शुभे छा. आिण 
अशा अनेक मंगेशना उभं करणा-या, 0काश झोतात आणणा-या डॉ. सुनील 
पाटलांनाही खूप खूप शुभे छा!  
 

- बीबीबीबी. . . . बीबीबीबी. . . . गरुवगरुवगरुवगरुव, , , , सेवा िनव
ृ �ाचाय�सेवा िनव
ृ �ाचाय�सेवा िनव
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यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर यशोमं�दर --------        एक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतकएक ूेरणादायी पुःतक  
 आज जगात सवा	िधक तण भारत दशेात आहते असं �हटलं जातं. एकूण 
लोकसं�ये या 50% $न अिधक सं�या युवकांची आह े या िहशोबाने सुमारे 65 
कोटी तण आज आप-या दशेात आहते. �हणज े केवढी मोठी 0चंड संप2ी 
आप-याकड ेआह ेव ही बाब खरोखरीच अिभमान बाळग5यासारखी आह.े 
 पण आता दसुरी बाजू आह ेआिण ती गांभीया	ने िवचार करावयास लावणारी आह.े 
कारण भारत दशे सोडतांना ि6टीश ग7हन	र लॉड	 माउंटबेटन यांनी �हटलं होतं - 
‘‘‘‘India is not a nation but it is only a population.’ भारतीय सं�येला िहणािवणारा 
यातील गािभताथ	 ल;ात घऊेन 0>येक सुबु? भारतीयानं माउंटबेटन या नावानं 
बोट न मोडता भारतीय लोकसं�येला गुणव2ेच प@रणाम कस ं दतेा येईल याचा 
िवचार व सBCय 0यD कर5याची आवEयकता आह.े जस ंअFी ह ेदधुारी शG आह.े 
अFीवर Hवयंपाकही होतो व अFीनं सव	 कांही भHमसातही होतं. 
 सारांश आज असलेली तणाचंी फौज गुणव2ापूण	 कशी होईल या दLृीनं 0यDांची 
िनतांत गरज आही. या 0चडं शMCला िवधायक वळण Nद-यास भारत दशेा या 
0गतीस ह ेतण िनिOत हातभार लावू शकतात आिण >यां या हाती नको तो झQडा 
आ-यास दशे रसातळाला जावू शकतो हा धोका जाणकारांनी ल;ात Rयायला हवा. 
आिण ह े मह>वपूण	 काय	 ‘आपलं क@रअर’ ह े साUािहक 0ामािणकपणे गेली काही 
वषW इमाने इमाने इतबारे करीत आह े ह े महाराYाच ं सौभाZय आह.े एखा[ा 
दीपHतंभा0माणे ह े काय	 आह.े भरकटले-या कोटी कोटी तणांना योZय Nदशा 
दश	नाच अ>यंत मह>वपूण	 काम या साUािहकातील तण लेखक मंडळी करीत 
आहते. 
 या लेखक मंडळीत \ी. मंगेश िव]ल कोळी या तण समुपदशेकाचं काम अ>यंत 
Hपृहणीय असं आह.े तणानंा योZय >या ^येयाचा ^वज दाखवण ह े खरतरं आज 
घडीला सवा	त मह>वाचं काम आह.े लाख_नी सुिशि;त युवक पदवीधर होतांना 
Nदसत आहते. 10वी / 12वी नंतर वेगवेगळे कोसWस घेत आहते. पण या 
िश;णानंतरही >याचंी दमछाक होत आह.े ह े तण भिवdया या eचतेन fासले 
आहते. साहिजकच >यांना मानिसक ताण येत आह,े मग ह ेतण िनराशे या आहारी 
जातांना Nदसत आहते. काहhनी तर आ>मह>येपयiत मजल मारली आह.े पण यात 

खरोखरीच >यांचा दोष आह ेकाय? आिण ह ेअवघड िशवधनुdय ‘आपलं क@रअर’ 
पेलत आह.े वेळोवेळी \ी. मंगेश कोळी यांनी आप-या लेखांkारे तणांना वैचा@रक 
व मानिसक बळ द5ेयाचं काम केलं आह.े 
 या दLृीनं या पुिHतकेतील लेखांचा िवचार के-यास खरोखरीच अिभमाननं ऊर 
भmन यावा अशी ही कामिगरी आह.े मलातर एक अस ेिचn रेखाटावे वाटते कC, 
एक सुंदर िहरवीगार टेकडी आह.े >यावर एक टुमदार मंNदर आह.े या मंNदरावर 
एक ^वज फडफडत आह े आिण >या ^वजावर िलिहलंय ‘यशोमंNदर’ आिण या 
टेकडीला oया आखीव, रेखीव, घोटीव पाय-या आहते >यावर िलिहलंय; 
‘थोडqयात’, ‘Hवतःसाठी’, इ>यादी पासून ते ‘नारीशMC’, ‘गैरसमज’, ‘सुधारणा’, 
‘वेळ’, ‘अहकंार’, ‘चा@रsय’, ‘Hवतःची ओळख’, ‘आ>मिवuास वाढिव5यासाठी’, 
‘यशHवी हो5यासाठी’, ‘एकाfता’, चांगले यश 0यDाने िमळते इ>यादी इ>यादी...   
 अशा एक दोन न7ह े तर जवळ जवळ 30 सुंदर पाय-या आहते. आप-या ल;ात 
आलंच असेल कC या पाय-या �हणजे दसुरं ितसरं काहंी नसनू या छोटेखानी 
पुHतकातील लेख आहते. ह ेपुHतक वाचून; झोपलेला 0>येकजण जागा होईल. जागा 
झालेला उठून बसेल. उठून बसलेला उभा राहील व उभा रािहलेला पळायला 
लागेल आिण हा 0>येक जण >या या यशोमंNदरावर चढ-यािशवाय राहणार नाही. 
अगदी लहान वयात महान eचतन करणा-या ‘मंगेशना’ लाख-लाख शुभे छा. आिण 
अशा अनेक मंगेशना उभं करणा-या, 0काश झोतात आणणा-या डॉ. सुनील 
पाटलांनाही खूप खूप शुभे छा!  
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िवचारव�ृ िवचारव�ृ िवचारव�ृ िवचारव�ृ  
 
िवचार िबघडले क� िवकार त�ड वर काढतात 
आिण िवचार सुधारले तर माणसं आकार घेऊ 
लागतात, दऊे लागतात. मग हीच माणसं पुढेपुढे 
जाऊन आपलं कुटुंब, समाज, दशे, िव! समृ# 
करतात, ते$हाच ती ख-या Homo sapiens 

चा वंशवेल पुढे नेऊ लागतात. लेखक मंगेश कोळी 
यां)या िवचारवृ* या पु+तकातून हाच -पंच 
.दसून येतो. आ/मिव!ास, 0येय-ा1ी, सदिवचार, 
2ि3म/व िवकास, +वतं4 िवचारसरणी इ/यादी बौि#क आिण मानिसक पैलू 
अगदी सा0या, सो9या, सहजतेने लेखकाने आप:यासमोर मांडले आहते. 
 
स0या)या ;ी जी, फोर जी युगात माणूस सुसाट गुंतत चाललाय. /याचा परतावा 
तं4=ान, िवकास या बाबीमधून न>�च .दसून येतोय पण /यामानाने /या)या 
मूलभूत, सं+कारी, मानवतावादी िवचारांची गाडी मा4 @हणावी तशी धावत 
नाहीय. आ/मिव!ास गमावले:या, तAणपणातच गभBगळीत झाले:यांना शाDररीक 
ताकदीपे*ा मानिसक मजबुतीची जा+त गरज असते. अशा अनािमक झाले:यांना 
नावाEपास आणFयासाठी सदर पु+तकाचा न>�च आधार होईल यात शंकाच 
नाही. लेखकाने वेगवेगIया सुिवचारांमधून, बोधकथांमधून आपला संदशे अगदी 
मुKसेूद मांडला आह.े/यातच -+तुत लेखक ह े +वतःच मानसशाMाच े अNयासक 
अस:याने /यांची संशोधक वृOी DठकDठकाणी .दसून येते.  
अजाणतेपणे हातून घडले:या चुकांमुळे आलेले एखाद ेअपयशाचे Qया /या वेळी 
मनन, Rचतन कEन /यापासून पुढील जीवनात धडा घेतला पािहज.े ह ेिवSाथT / 

िवSाथUनी यांनी बोध Vयायला हवा. अशा काही गोWी लेखकाने /यां)या शैलीत 
उदाहरणासह पटवून .दलेले आह.े 
 
काही Dठकाणी अनेक थोर 23Y)या सुिवचारांचाही उ:लेख .दसून येतो. 
23�म/व िवकास हा िवषय फारच 2ापक आह ेया िवषयावरच लेखकाची तीन 
पु+तके -कािशत झाली आहते. मोठ-मोठे लेखक, िवचारवंत, तQ= यानीही पु+तके 
िलिहली आहते, जाहीर सभेतून िवचार मांडलेले आहते. परंतु मा[या 
मािहती-माण े लेखकांचे वय आिण /यानी या*े4ात पदापBण केलेला कालावधी 
िवचारात घेत:यास /यांच े ह े िवचारवृ* ह े पु+तक एक वेगळा ठसा उमटवणारे 
आहते यात मा4 शंका नाही. सवBच आबालवृ#, िवSाथT-िवSा]थनी यांना सावली 
दणेार्या या िवचारवृ*ाला शुभे)छा. लेखक मंगेश कोळी आिण सदर पु+तक तमाम 
वाचकांसाठी -िस# कEन दणेारे डॉ. सुनील दादा पाटील (किवतासागर -काशन) 
यांना खूप सा-या स.द)छा. 

- �षीकेश िवटेकरी�षीकेश िवटेकरी�षीकेश िवटेकरी�षीकेश िवटेकरी (िशरोळ)  
7350072788, 8793748001 
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िवचारव�ृ िवचारव�ृ िवचारव�ृ िवचारव�ृ  
 
िवचार िबघडले क� िवकार त�ड वर काढतात 
आिण िवचार सुधारले तर माणसं आकार घेऊ 
लागतात, दऊे लागतात. मग हीच माणसं पुढेपुढे 
जाऊन आपलं कुटुंब, समाज, दशे, िव! समृ# 
करतात, ते$हाच ती ख-या Homo sapiens 

चा वंशवेल पुढे नेऊ लागतात. लेखक मंगेश कोळी 
यां)या िवचारवृ* या पु+तकातून हाच -पंच 
.दसून येतो. आ/मिव!ास, 0येय-ा1ी, सदिवचार, 
2ि3म/व िवकास, +वतं4 िवचारसरणी इ/यादी बौि#क आिण मानिसक पैलू 
अगदी सा0या, सो9या, सहजतेने लेखकाने आप:यासमोर मांडले आहते. 
 
स0या)या ;ी जी, फोर जी युगात माणूस सुसाट गुंतत चाललाय. /याचा परतावा 
तं4=ान, िवकास या बाबीमधून न>�च .दसून येतोय पण /यामानाने /या)या 
मूलभूत, सं+कारी, मानवतावादी िवचारांची गाडी मा4 @हणावी तशी धावत 
नाहीय. आ/मिव!ास गमावले:या, तAणपणातच गभBगळीत झाले:यांना शाDररीक 
ताकदीपे*ा मानिसक मजबुतीची जा+त गरज असते. अशा अनािमक झाले:यांना 
नावाEपास आणFयासाठी सदर पु+तकाचा न>�च आधार होईल यात शंकाच 
नाही. लेखकाने वेगवेगIया सुिवचारांमधून, बोधकथांमधून आपला संदशे अगदी 
मुKसेूद मांडला आह.े/यातच -+तुत लेखक ह े +वतःच मानसशाMाच े अNयासक 
अस:याने /यांची संशोधक वृOी DठकDठकाणी .दसून येते.  
अजाणतेपणे हातून घडले:या चुकांमुळे आलेले एखाद ेअपयशाचे Qया /या वेळी 
मनन, Rचतन कEन /यापासून पुढील जीवनात धडा घेतला पािहज.े ह ेिवSाथT / 

िवSाथUनी यांनी बोध Vयायला हवा. अशा काही गोWी लेखकाने /यां)या शैलीत 
उदाहरणासह पटवून .दलेले आह.े 
 
काही Dठकाणी अनेक थोर 23Y)या सुिवचारांचाही उ:लेख .दसून येतो. 
23�म/व िवकास हा िवषय फारच 2ापक आह ेया िवषयावरच लेखकाची तीन 
पु+तके -कािशत झाली आहते. मोठ-मोठे लेखक, िवचारवंत, तQ= यानीही पु+तके 
िलिहली आहते, जाहीर सभेतून िवचार मांडलेले आहते. परंतु मा[या 
मािहती-माण े लेखकांचे वय आिण /यानी या*े4ात पदापBण केलेला कालावधी 
िवचारात घेत:यास /यांच े ह े िवचारवृ* ह े पु+तक एक वेगळा ठसा उमटवणारे 
आहते यात मा4 शंका नाही. सवBच आबालवृ#, िवSाथT-िवSा]थनी यांना सावली 
दणेार्या या िवचारवृ*ाला शुभे)छा. लेखक मंगेश कोळी आिण सदर पु+तक तमाम 
वाचकांसाठी -िस# कEन दणेारे डॉ. सुनील दादा पाटील (किवतासागर -काशन) 
यांना खूप सा-या स.द)छा. 
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