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

यामि जीवन ऐि ेनाव... 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचिाांना सवनामलू्य घऊे दतेो.  

िारण ई पसु्ति एिदा बनलां िी एिजण वाचो वा एि लाख.  

आमचां िाहीच िमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुिट िा घ्यावां? 

तमु्हालाही िाही दतेा येईल.  

अिे िाही द्या ज्याने ई िासहत्यच्या लेखिाांना, टीमला आसण तमु्हाला आनांद समळेल 

आसण तमुचां िाहीच िमी होणार नाही.  

िमु्िी आहिर्ााद आहि िभेुच्छा द्या 

लेखकाांना फ़ोन िरून दाद द्या 

आपल्या हित्ाांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

समत्ाांना आिच्याबद्दल िेल आहि Whatsapp िरा 

ई साहित्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टाग्राि, टेहलग्राि याांर्र ्र्िः जा र् इिराांना 

आिांहत्ि करा. िोशल समसर्डयावर ई िासहत्यचा प्रचार िरा.  

सर्ााि बिुिोल अिा ििुच्या सचूना द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे 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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यासि जीवन ऐिे नाव... 

लेहिका : सनसिता गाांगरेु्ड 

पत्ता : िाठे लने, द्वारिा, नासशि ४२२०११ 

िांिेतस्थळ : https://marathianibarachkahi.blogspot.com 

ई-मेल : rinagangurde@gmail.com 

Whatsapp: ७५५९२०३५९७ 

 

या पु् िकािील लेिनाच े सर्ा िक्क लेहिकेकडे सरुहिि असनू 

पु् िकाच े हकां र्ा त्यािील अांिाचे पनुिुाद्रि र्ा नाट्य, हचत्पट हकां र्ा 

इिर रुपाांिर करण्यासाठी लेहिकेची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक 

आि.े िसे न केल्यास कायदिेीर कारर्ाई (दांड र् िरुुां गर्ास) िोऊ 

िकि.े  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. 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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प्रकािक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp: 9987737237 

 

 

प्रकािन : ४ सर्डिेंबर २०२१(असखल भारतीय मराठी िासहत्य िांमेलन) 

©esahity Pratishthan®2021 

 
 
 
 
 

• हर्नािलू्य हर्िरिासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपि ि े फॉरर्डा करू 

िकिा.  

• ि े ई पु् िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी हकां र्ा 

र्ाचनाव्यहिररक्त कोििािी र्ापर करण्यापरू्ी ई-साहित्य 

प्रहिष्ठानची लेिी परर्ानगी घेिे आर्श्यक आि.े 

 

 



यासि जीवन ऐि ेनाव सनसिता गाांगरेु्ड 

पान | 6 

 

माझी ओळख : 

मी निनिता दादाजी गाांगुरे्ड उर्फ  रििा,  

िी पेिाने एक 

‘हसहर्ल इांहजहनअर’ 

असनू लेिन कलेि 

हर्िेष रस आि.े िालेय 

जीर्नाि िी अनेक 

हनबांधलेिन, र्त्कृत्र्, 

एकाांहकका या िाध्यिािनू 

प्रकािझोिाि िोिे परांि ु

नांिर ििाहर्द्यालयीन अभ्यासक्रिािळेु िे िक्य झाले नािी. पढेु 

कलकत्ता हर्द्यापीठािनू िान्सयिाप्राप्त हडग्री हिळर्ल्यानांिर पढेु 

लेिन करण्यास प्रारांभ केला र् त्याच र्ेळी िला ‘ई साहित्य 

प्रहिष्ठान’ हर्षयी दिेील सिजले. या व्यासपीठार्र िला िाझ्या 

हलिािाला योग्य िो दजाा हिळर्नू दिेा येईल र् िाझे हर्चार 

र्ाचकाांपयंि पोिचिील यािळेु पु् िक प्रकाहिि करार्याचे 

ठरर्ले. िला लिानपिापासनूच िराठी साहित्याहर्षयी हर्िेष 

आकषाि िोिे. कुसिुाग्रज प्रहिष्ठान, (नाहिक) सांचहलि 

र्ाचनालयाि जाऊन पु् िकाांचे र्ाचन करिे िाच िाझा हनत्य 
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पररपाठ असायचा. र्ाचनाची िीच गोडी पढेु हलिािािनू पढेु येऊ 

लागली. कुसिुाग्रजाांच्या भिूीि जन्सिाला आल्यािळेु असेल 

कदाहचि पि योगायोगाने सर्ाच गोष्टी जळूुन आल्या. िाझ्या या 

पु् िकािाफा ि र्ाचकाांपयंि पोिचण्याचा िागा सकुर झाला.   

िाझा र्ाचन प्रर्ास : ििात्िा फुले हलहिि ‘िेिकऱयाांचा 

आसडू’, र्ािनरार् पै हलहिि ‘उत्तरे ििुच्या अनतु्तरीि प्रश्ाांची’, 

सांि ज्ञानेश्वर हलहिि ‘भार्ार्ादीहपका’, ििषी व्यास हलहिि 

‘भगर्ि गीिा’,  भा रा भागर्ि हलहिि ‘फा्टर फेिे’, हच.हर्. 

जोिी हलहिि ‘रहर्र्ारी हचििरार्’, प.ु ल. दिेपाांडे हलहिि 

‘हनर्डक प ु लां’, ‘असा िी असा िी’, ‘व्यक्ती आहि र्ल्ली’, 

कुसिुाग्रज हलहिि ‘प्रर्ासी पिी’, बाबरुार् बागलु हलहिि ‘जेव्िा 

िी जाि चोरली िोिी’,अहनल बर्े हलहिि ‘र्ँक य ूहि्टर ग्लाड’, 

बाबासािबे परुांदरे हलहिि ‘हिर्चररत्’, ििात्िा गाांधी हलहिि 

‘िाझे सत्याचे प्रयोग’, सधुा ििूी हलहिि ‘र्ाईज अँड 

ऑदरर्ाईज’, िांगेि पाडगार्कर अनरु्ाहदि ‘ििाभारि’, 

नार्िाधर् हलहिि ‘सोनेरी टोळी’, ‘चिरु िाधर्रार्’, 

‘चािािपिाचा कळस’, साने गरुुजी हलहिि ‘िािची आई’, डेल 

कानेगी हलहिि ‘हचांिा सोडा सिुाने जगा’, ‘हित् जोडा आहि 

लोकाांर्र प्रभार् पाडा’, रोंडा बना हलहिि ‘रि्य’, रॉबटा 

हकओसाकी हलहिि ‘ररच डॅड पअुर डॅड’, ‘कॅिफ्लो क्र्ाड्रांट’, 
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रॉहबन ििाा हलहिि ‘५ ए.ि. क्लब’, ‘ििान जीर्न जगण्याची 

कला’, ‘अहि पररिािकारक लोकाांच्या ७ सर्यी’, ‘ििानिेच्या 

हदिेने’, सर ऑर्र कॉनन डायल हलहिि ‘िेरलोक िोम्स’, 

नेपोहलअन हिल हलहिि ‘हर्चार करा आहि श्रीिांि व्िा’, जोसेफ 

िफी हलहिि ‘द पॉर्र ऑफ यरु्र सबकॉन्सिीअस िाई ांड’ इत्यादी     

िाझे आर्डिे लेिक : भा रा भागर्ि, बाबरुार् बागलु, 

बाबासािबे परुांदरे, प ुल दिेपाांडे, हच.हर्. जोिी, सधुा ििूी, िांगेि 

पाडगार्कर, कुसिुाग्रज, रॉहबन ििाा, रॉबटा हकओसाकी, 

नार्िाधर्, नेपोहलअन हिल, जोसेफ िफी, रोबटा िोरर  

िाझे आजर्रचे लेिन: िाझे लेिन ि े हनबांध, लेि, 

िोधहनबांध, या िाध्यिािनू ि्िहलहिि ्र्रुपाि िाझ्या कडेच 

सरुहिि आििे परांि ुिाझ्या आजर्रच्या  लेिानाला िी कोठेिी 

प्रकाहिि केलेले नािी ि े िाझे पहिलेच पु् िक असनू ह्याच 

व्यासपीठार्रून प्रकािनाचा योग आलेला आि.े 

िी कादांबरी, कर्ासांग्रि, काव्यसांग्रि प्रकाहिि करू इहच्छिे 

र् त्यासाठी िी सर्ोिोपरी प्रयत्निील रािील.  
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मनोगत 

’माणिू?’ या शब्दापढेु नेहमीच मन प्रश्ाांनी भरलेलां अित 

िारण हा सवषय आसण या सवषयाचा आशय प्रचांर्ड मोठा आह.े हा 

प्राणी अिा आह ेिी प्रत्येि क्षण वेगळा भाितो, जेवढ्या याच्या 

छटा तेवढ्या नानासवसवध स्वभाव वैसशष््टय. या प्राणयाांना िाांभाळून 

घेता घेता िरुु होत एि अनोख नातां, नात्याना वेगवेगळी नाव,े 

नावानांमागे लपलेला त्या माणिाचा इसतहाि...  

या प्राणयाच अजनू एि वैसशष््टय म्हणजे हा प्रत्येि वळणावर 

भेटणार... फक्त वेगवेगळ्या स्वरूपात. बािीच्या प्राणयाांना जे येत 

ते िवव या प्राणयाला िदु्धा येत पण त्यात अजनू एि आह ेते म्हणजे 

हा प्राणी सवचार िरू शितो. ज्या सवचाराांवर त्याच्या आयषु्याची 

रेषा अवलांबनू अिते, ज्याच्यावर त्याच्या आयषु्याला अथव प्राप्त 

होतो आसण बरच िाही...  

मग जर अशी माणि भेटणां ह ेचालचू राहणार आह ेआसण 

त्याांना िामोरे जावेच लागणार आह े तर मग आपण आशावादी 

राहून आनांदी जगणयाचा प्रयत्न िा िरू नय?े  िाय होत िी 

आपल्याला िाही गोष्टी िळायला िमजायला वेळ लागतो या 

पसु्तिात मी िाही अशी तत्वे माांर्डलेली आहते िी ज्या योगे 

आपल्याला सवचार िरण े असधि िोपे जाईल. जीवन जगताना 
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िेवळ चाांगल्याच गोष्टी घर्डतात अिां नाही वाईट ही घटना घर्डत 

अिताना अिां अिताना आपण िशा प्रिारे स्वतःला योग्य 

मागाांवर आणतो ह ेमहत्वाचां...  

ह े पसु्ति सनसितच तमुच्या सवचाराांचा आवािा 

वाढसवणयािाठी मदत िरेल. महाराष्राला ज्या िांताांची माहरे भमूी 

म्हणलां जात त्याांच्या श्लोिाांचे, ओव्याचे , िसवतेचे सववेचन मी या 

पसु्तिात िेलेले आह.े िाही गोष्टीतनू त्याांना अधोरेसखत 

िरणयाचा प्रयत्न िेला आह.े  
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अर्फण र्नििा 

 

प्रर्ि आर्तृ्ती आई र्हडलाांच्या र् 

गरुूां च्या चरिी अपाि... 
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अनकु्रम 
 

१. शसुचत्व 

२. आधार िृपेचा  

३. मला राग िोर्डायचाय 

४. आगळ घालावा मनले  

५. क्षाांती  

६. आशावाद 

७. आजवव  

८. आनांद  

९. अिस्मात  

१०. िोि त ुमाझ्या मना रे  

११. त्याग  

१२. सदल्यान ेयेत आह ेरे 

१३. माणिाची सिां मत  

१४. एिाग्र मनाचा चमत्िार  

१५. िौतिुाचे दोन शब्द  

१६. क्षणापािनू मनापयांत  

१७. शाांती - सवशाल मनोवतृ्ती  

१८. िाांगा िि जगायचां?  
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यासि जीवन ऐिे नाव... 

लेहिका : सनसिता गाांगरेु्ड 
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१. शुनित्व 

 

आत्िज्ञानी ििापरुुष िा अांिाबाह्य िदु्ध असिो. िेर्टी 

आत्िज्ञान म्ििजेच काय हक आत्म्या हर्षयीचे ज्ञान. जे अनेक 

लोक बाह्य िदु्ध,  परांि ूआिनू अिदु्ध असिाि. अिा लोकाांना िदु्ध 

म्िििा येईल काय िर नक्कीच नािी.  

एिाद्या िेलेल्या िािसाला िृांगार केला, एिाद्या ररकाम्या 

घरालाच िोरि बाांधले,  एिाद्या उपािी असलेल्या िािसाला 

अन्सन िाऊ न घालिा त्याच्या िरीराला फक्त अन्सनाने बाांधले िर 

त्याचा कािी उपयोग आि ेका? िसेच जो आिनू िदु्ध नािी असा 
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िनषु्य बािरेून हकिीिी िदु्ध असण्याचा प्रयत्न करि असेल िरी 

त्याचा कािी उपयोग नािी. म्ििनू किााने आपले बाह्य िरीर जरी 

िदु्ध केले असले िरी ज्ञानाने अांििान िदु्ध केले िरच िऱया अर्ााने 

त्याला ‘िहुचत्र्’ म्िििा येईल. कारि या हठकािी त्या ज्ञानाने 

बाह्य र् आांिर असा भेद न राििा फक्त एक ‘िहुचत्र्’ राििे िचे 

सांि ज्ञानेश्वर ििाराज त्याांच्या पढुील ओर्ीिनू साांगिाि, 

िेर् अांिबााह्य गेले l  हनिाळत्र् एक जािले l  

हकां बिुना उरले l  िहुचत्र्हच l 

म्ििजे आत्िा िा िांहदरािील दरे् असनू िरीर ि ेिांहदर आि.े 

म्ििनूच असेिी म्िटले जािे हक ‘दिे दरे्ाचे िांहदर कारि िेर्े 

‘आत्िा’ नार्ाचा दरे् र्ास करि असिो. िांहदरािील दरे्ाचे 

र्ा्िव्य ि ेिेर्ील िांहदराच्या िदु्धीर्रच अर्लांबनू असिे. एिाद्या 

िांहदराि जर आपि गेलो आहि िेर्ील र्ािार्रि दहुषि असेल, 

आजबूाजलूा ्र्च्छिेच अभार् असेल िर आपि िेर्ील दरे्ाचे 

र्ा्िव्य कसे काय िान ूिकिो? ज्याहठकािी अांिबााह्य अिदु्धी 

जाऊन फक्त हनिाळपिा उरिो त्याहठकािी िो ििात्िा िित्ति 

पदास प्राप्त िोिो.   

हर्कार रहिि िोिे यालाच िऱया अर्ााने िहुचत्र् म्िांटले जािे. 

िग ि ेहर्कार कुठले िर अर्ाािच राग, लोभ, िद , ित्सर इत्यादी. 
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या  िहुचत्र्ालाच िास्त्रीय सोर्ळा म्िांटले जािे. या िहुचत्र्ाचा 

सांि अभांगािनु हर्चार केल्यास असे लिाि येिे की हर्षििा हनघनू 

जािे एक िहुचत्र्, म्ििजेच भेदभार् न करिे. जे जसे आििे िसा 

त्याांचा ्र्ीकार करिे असे केल्याने काय िोिे िर िािसा - 

िािसािील नािी दृढ िोऊन एक हचरांिर हटकिाऱया नात्याांची 

सािळी हनिााि िोिे. कोिास िी हर्टाळ नसिे ि ेदसुरे, िनषु्य िी 

एक दरे्ाची सुांदर हनहिािी आि े आहि याच हनहिािीचा पररिाि 

म्ििजे त्याचे पर्पराांिी र्ागिे ि ेअसिे. हर्टाळ म्ििजेच काय 

हक आपि पर्पर एकिेकाांिी कसे र्ागिो आिोि ि.े जर आपल्या 

र्ागण्याि हर्टाळ नसेल सर्ांिी र्ागिे सिान असेल िर ि ेिहुचत्र् 

आि ेि ेलिाि घ्यार्े आहि हजर्ाच्या हठकािी कोििीिी उपाधी 

न राििे ि े हिसरे िहुचत्र् िोय. या िहुचत्र्ाचा हर्चार करि 

असिाना व्यक्तीच्या हठकािी िोि असलेल्या किाापेिािी त्या 

किााच्या पाठीिागील भार्नेर्र िहुचत्र् अर्लांबनू असिे, 

अनेकर्ेळा असे घडिे की कािींची किे चाांगली असिाि, परांि ू

त्यािागील भार्ना चाांगली नसिे, िसेच कािींची किे चाांगली 

नसिाि, परांि ूत्यािागची भार्ना िदु्ध असिे, िचे िरे िहुचत्र्.  

रािायिािध्ये िबरी या हभल्लनीने एका िळ्यािील 

पाण्याला ् पिा केल्याने िे अिदु्ध झाल्याची िक्रार घेऊन सर्ा ऋषीं 

प्रभ ू रािचांद्रा कडे येिाि र् प्रभ ू रािाांनी त्याांचे पाय िळ्यािील 
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पाण्याला लार्ार्ेि म्ििजे िे िदु्ध िोईल अिी हर्नांिी करिाि, 

िेव्िा प्रभ ू रािचांद्र त्याांना म्िििाि, या िळ्यािील पाण्याने 

िबरीच्या पायाची पजूा करा र् िे िीर्ा या िळ्यािील पाण्याि 

हिसळा, ििुच्या िळ्यािील पािी िदु्ध िोईल कारि िबरी िदु्ध 

आि े आहि हिचा ्पिा झाला िर पािी नक्कीच िदु्ध िोईल, 

म्ििनू अांि:करिािील िदु्ध प्रेिाने ज्याचा भगर्ांिाने ्र्ीकार केला 

िेच िरे िहुचत्र् िोय. या िहुचत्र्ाच्या हठकािी ज्ञान राििे, सांि 

ज्ञानेश्वर ििाराज साांगिाि,  

िया नार् िहुचत्र्पि l पार्ाा गा सांपिूा l 

ि ेदिेसी िेर् जाि l ज्ञान आि ेl 

र्ोडक्याि काय हक िािसाचे अांििान जोर्र िदु्ध िोि नािी 

िोर्र त्याच्या किांना दिेील अर्ा प्राप्त िोि नािी. हर्काररहिि 

िदु्ध अांिःकरिाने जेव्िा िनषु्य ्र्िःला सिहपाि करिो त्यालाच 

सांिाच्या भाषेि िहुचत्र् म्ििण्याि आलेले आि.े ्र्िःचा हर्चार 

न करिा ि ेसिपाि केर्ळ कोिा एकाच्याच प्रहि असले पाहिजे. 

म्ििजे त्याचा लाभ अहधक िोईल.   
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२. आधाि िृरे्िा 

 

िी करि असल्याला कािाला नक्की आधार किाचा 

असिो? म्ििजे जर िी म्ििाले हक, ‘ि ेपु् िक िी हलहिले’ िर 

िला साांगा, याि िाझ्या यिािील भागीदार ि ेअर्ाािच प्रकािक, 

र्ाचक िसेच पु् िक  र्ाचण्यायोग्य बनर्िाऱया हप्रांटींग प्रेस, 

इत्यादी ि ेसर्ा आििे. यि्र्ी लोक ्र्िः च्या यिाि दसुऱयाांना 

भागीदार िानिाि ि े असे का िर त्याांना ि े िाहिि असिे हक 

आपल्या यिाि त्या सर्ांचा िारीचा र्ाटा आि.े   

अनेकदा ‘ि ेसर्ा िी केलय’ ि ेबोलण्याआधी िा हर्चार जरूर 

करार्ा.  

िमु्िी जे कािी काया करिा त्याला आधार कोििा असिो, 

किृात्र्ाचा की कृपेचा?  

अनेकदा या प्रश्ाभोर्िी आपली गाडी अडकलेली असिे 

आहि िी कािी केल्या पढेु सरसार्ि नािी कारि आपल्याला उत्तर 

िर् िस हिळि नािी.  

सांि रािदासाांच्या पद्धिीने सिजनू घेऊया.... 

"हर्चारे िना िचूी िोधहून पाि ेl " 
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‘िझुा िचू हर्चार कर आहि योग्य िे उत्तर िोध कारि सर्ा 

कािी ्र्िः पािीच आि.े’ ि े र्रील हर्धानािनू सांि रािदास 

आपल्याला साांगिाि. 

किृात्र्ाचाच असिार की, असे आपि हकिीिी िानि 

असलो पि िे त्याचे िरे उत्तर नािी, जेव्िा िी म्ििेल हक सद ् गरुू 

कृपेनेच ि ेिक्य झाले त्या हठकािी कोििािी भेद न राििा ज्या 

िक्तींनी, व्यक्तींनी र्ा इिर कोिीिी केलेली कृपा त्याहठकािी 

अांिभूाि िोिे. 

“िी पदर्ी हिळर्ली, आिा परदिेाि पाच आकडी पगार 

घेिेय, इकडे छान टुिदार बांगला बाांधला आहि ि ेसर्ा िी िाझ्या 

किुात्र्ार्र हिळर्ले” असे जेव्िा िी एकाच्या िोंडून ऐकले िेव्िा 

िा हर्चार करायला िला दिेील भाग पडल. आपि हकिीिी 

म्ििि असलो हक ि ेिाझे किुात्र् आि ेपि कुठिरी आपल्याला 

दिेील ि े िाहिि असिे हक आपल्या जन्सिापासनू िे ितृ्यपुयंि 

जािाऱया र्ाटेर्र चालि असिाना आपला िागा प्रकाहिि 

करण्याची काि ि े अनेक नानाहर्हर्ध िक्तींच्या, यकु्तींच्या, 

व्यक्तींच्या िाफा िच चाल ूअसिे आहि जर त्याांनी िसे नसिे केले 

िर आपले किुात्र् ि े अधाांिरीच पडले असिे ि े दिेील आपि 

्र्ीकारार्े.  
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आपले किृात्र् उघड उघड हदसिे, म्ििजेच टुिदार बांगला, 

हिळर्लेली पदर्ी, अन्सय साधने, सांपत्ती िी सर्ा दृश्य असिाि पि 

कृपा? िी करिारी िक्ती? िी कुठ हदसिे? पि म्ििनू िी नसिेच 

का? 

िनाच्या पररह्र्िीचा हर्चार करिा आपि त्याच गोष्टीर्र 

हर्श्वास ठेऊ इहच्छिो जी डोळ्याांना हदसिे. पि र्ा्िर् ि ेदिेील 

आि ेकािी िक्ती या हदसि नािीि िरीिी त्याांचे अह्ित्र् आि.े 

उदािरिार्ा िर्ा, जी प्रत्यिाि हदसि नसली िरी िी हिच्या 

अह्ित्र्ाचा आपल्याला र्ेळोर्ेळी प्रत्येय दिे असिे. आग 

िेव्िाच लागिे, जेर्े िर्ा असिे. िािसू िेव्िाच हजर्ांि सिजला 

जािो जेव्िा त्याचा श्वास घेिे चाल ूअसिे. म्ििजेच या िक्तीला 

अर्ाािच कृपेला दिेील आपल्याला िानलेच पाहिजे.     

सरुर्ािीपासनूच हर्चार करूया. आपला जन्सि आपले किृात्र् 

कसे काय अस ू िकेल? जीर्नाच्या आरांभीच्या अबोध र्षांि 

आपल्याला उठून कािी घेिा येि नािी, ्र्िःच्या पायार्र उभे 

राििा येि नािी आहि असे सर्ा असिाना आपल्याला कोिीिरी 

एक एक घास अगदी फुां कून फुां कून िोंडाि भरहर्ि आि ेआहि असे 

असिाना आपि आपला जन्सि ि ेआपले कतृवत्र् कसे काय अस ू
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िकेल? बर िग पढेु आपले हििि हििि? िाक्सा - क्लास - रँक 

ह्या साऱया गोष्टी काय आपि ्र्किृात्र्ाने हिळर्ल्या काय?  

त्याि आपले आईर्डील - हििक - िाळा - पु् िकां  - 

हिकर्ण्या याांचा सिभाग आपल्या यिाि नसिो का? िा या 

सर्ांचा अनगु्रिच असिो, म्ििजेच काय हक पनु्सिा आपल्या 

किृात्र्ाचा र्ाटा घटलाच ना?  

आपि ज्या घराि राििो िे घर, त्याांना लागिार साहित्य, 

बाांधिारे िाि काय आपले असिाि? एिाद नर् घर पाहिलां, 'कुिी 

बाांधल?' यार्र िात्काळ उत्तर अर्ाािच 'िी ' ि ेअसि, पि िरां 

उत्तर िात् हनराळच 'घर - गर्ांडी काका - सिुार काका 'याांनी बाांधल 

िरी प्लांबर - इलेहक्िहियन - कॉन्सिॅक्टर ि ेराहिलेच, आकीटेक्ट - 

इांहजनीअर िर सोडाच,  िाझां किृात्र् काय? िी फक्त पैसे परुर्लेले 

असिाि घरासाठी, िेिी बँका, इकडून हिकडून जिर्नू , एकूिच 

काय आपि जे िािो िे अन्सन, हपिो िे पािी, घालिो िे कपडे, 

र्ापरिो िी साधन सार इिराांच्या कृपेर्रच िर चाल ूअसि.  

र्ाचकाांच्या कृपेर्र लेिक असिो, रहसकाांच्या कृपेर्रच 

कलाकार असिो, श्रोत्याांच्या कृपेर्र र्क्ता असिो आहि म्ििनूच 

सिर्ा पढेु म्िििाि,  

ll श्रोिा - र्क्ता श्रीराि सिर्ा ll 
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िेव्िा श्रोिा असिो श्रीराि िर र्क्ता रािदास, श्रोिा जेव्िा कृपा 

करील िेव्िाच र्क्ता बोलेल िा भार् असिो, आहि याच न्सयायाने 

हर्द्यार्ी - हििक, पेिांट - डॉक्टर, ग्रािक - व्यापारी, अिील - 

र्कील ि ेएकिेकाांच्या कृपेर्र अर्लांबनू असिाि. एकूि आपलां 

किृात्र् लटकच पडि, त्याचा कसला आधार.... उत्तर हिळाल 

िोि.... साऱया जीर्नाला आधार कृपेचाच l 

आपि बोलिाना दिेील िचे बोलायला िर्े हक िाझ्या सांपिूा 

जीर्नाला आधार म्ििजे सद्गरुू कृपेचा. त्याच्याच हनहिािीिनू 

साकार झालेले ि ेहर्श्व र् िेर्टी दिेील त्याच्याच पायािी सिपाि 

िग या सर्ांिध्ये िाझे आहि िझुे असा भेद न राििा सर्ा कािी 

आपले बननू जािे. ि े‘हर्श्वची िाझे घर’ या उक्तीिनू त्याचे ििात्ि 

आपल्याला सिजिे. या हर्श्वाला जर आपि पिूा पिे आपले 

िानले कोिी रार्, कोिी रांक, कोिी गरीब, कोिी श्रीिांि, असा 

कोििािी भेद जेर्े रािि नािी िी म्ििजे कृपादृष्टी. या हर्श्वािील 

प्रत्येक व्यक्ती िास आि े कारि त्या प्रत्येक व्यक्तीची आपली 

आपली कािी ्र्भार् र्ैहिष््टय आििे. िग भेदभार् किासाठी 

करायचा?  
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३. मला िाग सोर्डायिाय 

 

या राग नार्ाच्या हर्काराने अनेक घरे उध्र््ि केली, 

िािसािील पितु्र् जागे केले. िग त्यासाठी उपाय आि ेका ? िर 

िोय नक्कीच.  

जेर्े अांिबााह्य हनिाळत्र् असेल म्ििजेच िनःिाांिी असेल 

िेर्े राग हनिााि िोऊच िकि नािी. िाझ्या बाबिीि दिेील 

साित्याने िचे घडि िोिे.   

माझा राग िमी व्हावा, शाांती समळावी म्हणनू ज्याांनी िोणी 

मला जे िाही िाांसगतले ते िवव मी िेले, पण माझा राग िाही िमी 

होत नव्हता आसण मग मला शाांती िशी समळणार? अगदी 

छोट्याश्या गोष्टीचािी प्रचांड राग येिो, िी घराि कोिार्र िी हचडले 

की घरािले सर्ा र्ािार्रि हबघडून जािे, घराि आर्श्यक िे सर्ा 

उपलब्ध असनूिी िाांिी हनिााि िोि नािी. घरािील सर्ांचे िसिे, 

िेळि,े बोलिे बांद िोिे आहि िाझ्याििे ििुच्यािी घरी िीच 

पररह्र्िी असेल.  

यािळेु िीिी बेचैन िोिे, पि िरीिी िी िाांि रािायचा प्रयत्न 

करि;े पि िाझ्या इच्छेहर्रुद्ध कािी घडले हकां र्ा िी हदलेल्या 

सचुनेचे एिाद्याने पालन केले नािी िर िलु्लक कारिार्रून िी 
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एकदि िाझे ्र्िः र्रील हनयांत्ि सटुिे. ठरर्नूिी िी रागाला 

आर्रु िकि नािी.  

िग या िनाच्या िाांिीसाठी काय केले पाहिजे ि े ज्ञानदरे् 

भहगनी सांि िकु्ताबाई ांच्या पढुील उक्तीिनू सिजिे ,  

हर्श्राांिी िनाची हनज िाांिी साची l  

िग त्या यिाची भेटी नािी l  

अहधकारी िन िग सारी ्नान l 

िेकडेचे साधन आले िािा ll 

या अभांगाप्रिािे त्याांनी िनाला हनयांत्नाि आिार्ेच लागेल, 

ि ेसाांहगिले. िन हनयांत्नाि आले िरच क्रोधासारख्या हर्कारार्र 

हनयांत्ि आििा येिे. िन आपले असल्याने त्याला हनयांत्नाि 

आिण्याची जबाबदारी आपलीच असिार आि.े सिि प्रयत्न 

केला िर िन िाब्याि येिे. येर्े िकु्ताबाई ांनी ‘यि’ िा िब्दप्रयोग 

‘अिाांिी’ हर्षयी सिजनू साांगण्यासाठी केलेला आि.े म्ििनूच िन 

िाांि झाले िर यिाची अर्ाािच अिाांिीची भेट िोि नािी. िाांि 

िन सर्ा हर्काराांर्र अहधकार गाजर्नू आपिाला सर्ांगाने िाांिीचे 

्नान घाल ूिकिे, अनेकाांना दसुऱयार्र सत्ता गाजर्ण्याि आनांद 

र्ाटिो. िरे म्ििजे जीर्नाचा िरा आनांद दसुऱयार्र नािी िर 

्र्िःर्र सत्ता गाजर्ण्याि आि.े आहि िरीिी आपल्याला 



यासि जीवन ऐि ेनाव सनसिता गाांगरेु्ड 

पान | 25 

 

दसुऱयार्र सत्ता गाजर्ायचीच असेल िेव्िा दिेील आपले िन 

आपल्याच िाब्याि असिे अपेहिि आि.े   

आपल्या िनार्र आपिाला सत्ता गाजर्िा येऊ नये, ि े

आपले आपिाला लज्जा्पद र्ाटू िकिे. या लज्जेचा हर्चार 

ज्याला येिो र् या हर्चाराला आधार करून जो िनोहनग्रिाचे ठोस 

पाऊल उचलिो, िो िनार्र सत्ता गाजर्ण्याि यि्र्ी िोिो. 

आनांदी जीर्नासाठी ह्र्र िनासारिे साधन नािी. िोच आनांदाि 

जगण्याचा आधार िोय. ठरर्नू प्रयत्न चाल ूठेर्ला िर आपिाला 

त्याच्याि गुांिर्नारे िन आपल्याि गुांिल्याची अनभुिूी येऊ िकिे. 

िनाने आपल्याि गुांििे िी अनभुिूी िाच जीर्नाचा आनांद, िीच 

जीर्नाची सुांदरिा आहि िाच िरा आनांद.  

िनाने अहधकार गाजर्ार्ा पि िो दसुऱयार्र नािी िर 

्र्िःर्र आहि ि े हजर्े िक्य असेल हिर्ेच िी जीर्नाची 

अपरीहिििा आपि अनभुर् ू िकिो. िन ज्यार्ेळी ्र्िः र्र 

अहधकार प्र्र्ाहपि करेल िेव्िाच िो िऱया अर्ााने दसुऱयाच्या 

िनार्र दिेील आपले अहधराज्य गाजर्ण्याि यि्र्ी िोईल.  
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४. आगळ घालावा मिले 

 

 

िो हकां र्ा िी िपू िनिोकळी आि.े त्याांच्या पोटाि कािी 

रािि नािी. म्ििजेच सर्ा कािी प्राांजळपिे कबलु करिाि, परांि ुि े

िन िोकळे करि असिाना आपले िोंड जर केहर्लर्ािे हदसि 

असेल ज्यािळेु आपले नािक िस ूिोिार असेल िर िे आर्रले 

पाहिजे. िो... पि िे कधी िक्य िोईल जेव्िा आपि ्र्िः च्या 

िनाला आर्र घाल ूिेव्िाच. 

जेव्िा आपि आपल्या िनिोकळ्या र्ागण्याचा हर्चार करू 

िेव्िा ि े लिाि ठेर्िे गरजेचे आि े हक काय बोलार्े? हकिी 

बोलार्े? र् कुठे बोलार्े?  
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अनेकदा िा हर्चार न करिाच बोलले जािे र् सगळीच घडी 

हबघडून जािे. या अिा र्ागण्यािनू कधी कधी सिोरच्या व्यक्तीचा 

अपिान िोिो, कधी कधी नको त्या भार्ना पोिच ूिकिाि, कधी 

कधी हर्त्त िानी , िान िानी दिेील िोऊ िकिे. त्यािळेु जेर्ढे 

िनिोकळे र्ागिे योग्य आि ेअगदी हििकेच त्यार्र अांकुि ठेर्िे 

दिेील गरजेचे आि.े 

कािी कर्ींनी िनाला साद घािली आि.े कोिी िनाच र्िान 

केल आि ेिर कोिी िनाला सांबोहधि केल आि.े अिाच एका 

कर्ींच्या काव्याचा आिा हर्चार करायचा आि.े ज्यायोगे त्याांनी 

आपल्याला सोप्या िब्दाि गिन अर्ा साांहगिलेला आि.े 

अनेक िराठी लोकसाहित्याच्या िाध्यिािनू िनाला साद 

घालिाऱया हर्पलु ओव्या आपल्याला आढळून येिील. 

त्यािीलच एका ओर्ीिनू र्रील ित्र्ज्ञानाचा ्पष्ट बोध िोिो. 

अहिरािी भाषेिील एक अहििय लोकहप्रय ओर्ी हजचा आपि 

हर्चार करूया, िी ओर्ी अिी :  

'िसनूी बोलनूी आगळां घालर्ा िनले, हकलर्ान िोंड हदस ू

हदऊ ना जगले' 

िनाला कुठेिरी आगळां घािली गेली पाहिजे ि े साांगिाना 

त्याांनी केर्ीलर्ाि िोंड जगापढेु कसे येिार नािी ि े दिेील 
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अधोरेहिि केलेले आि.े ‘आगळ घालिे’ या र्ाक्प्रचाराचा अर्ा 

म्ििजे आर्रिे, बांधन घालिे, िाब्याि ठेर्िे. िनाला कस 

आर्रार्? िर िसनू आहि बोलनू, र्ागिानाचा िा ्पष्ट हनयि 

असला पाहिजे हक आपले चेिऱयार्रील भार् ि ेिनाचे प्रहिहबांब 

दिाहर्ि असिाि असे असल्यािळेुच िनार्र अांकुि 

ठेर्ण्याहर्षयी साांहगिले गेलेले आि.े  

िोकळ र्ागण्यानेच िनाला आगळ घालिा येिो. 'िोकळ' या 

िब्दाच्या आधी जर ‘िन’ िा िब्द लार्ला िर 'िनिोकळ' असा 

िब्द िोिो. ‘िनिोकळ’ र्िान र्ैफल्याच्या िागााने जाऊ दऊे नये. 

जर िन र्ैफल्याच्या र्ाटेने गेले िर िोंड केहर्लर्ाि हदस ूिकि. 

िन र्ैफल्याच्या िागााने जािे म्ििजेच काय हक चकुीच्या िागााला 

लागलेले िन जे घािक प्रर्तृ्तीचे असिे आहि असे िन ि ेकेर्ळ 

सांकटाना आिांहत्ि करिे. एर्ढच नव्ि े िर यािळेु आपल्या 

चेिऱयार्रील भार् केहर्लर्ािा बननू जािो. ‘केहर्लर्ाि’ या 

िब्दाला अहिरािी भाषेि ‘हकलर्ाि’ म्ििल गेलय. जगाला 

आपलां िोंड केहर्लर्ाि हदसिार नािी याची काळजी घ्यार्ी. 

जगाला आपलां िोंड िसिििु हदसलां पाहिजे. जगाि िा न्सयाय आि े

हक जे ्पष्ट दृश्य ्र्रुपाि आि े त्यार्र लोक ित्काळ हर्श्वास 

ठेर्िाि आहि त्याचिळेु इर्े जगाचा सांदभा फार िित्र्ाचा आि.े 

केहर्लर्ाि िोंड हदसल्यार्र जग कीर् करील, पि िी िरी 
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असेलच असे नािी. उलट, अनेकाांना िर त्याचा आनांदिी िोऊ 

िकिो.   

िेर्टी हकिीिी कािी केल िरी आपलां ओझां ि ेआपल्यालाच 

उचलार्े लागिे. 'हकलर्ाि िोंड हदस ूहदऊ ना जगले' या चरिाचा 

अर्ा अर्ाािच लिार्ा आपली फहजिी िोऊ दऊे नये, असा िोिो. 

‘नािी आस ूनािी िाया’ म्ििजेच ना आपल्याला र्ाईट र्ाटि, ना 

चाांगले र्ाटि म्ििजेच दोन्सिी बाजनेू कोंडी अिी पररह्र्िी उद्भर्िे 

अिा नकारार्ी हिपररिािी जगिािध्ये िनषु्यप्रिीिी फहजिी 

पार्ण्याचा धोिा अहधकाहधक असिो. धोक्याचा इिारा दिेारे 

ित्र्ज्ञान र्रील ओर्ीिनु िाांडले गेलेले आि.े र्रील ित्र्ज्ञानाच्या 

परीघाच कें द्र िात् िन आि.े  
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५. क्ाांती 

 

 

दगडाला दरे्पि येण्यासाठी त्याला टाकीचे घार् सोसार्े 

लागिाि ज्यािनूच पढेु त्याचा उद्धार िोिो. अगदी िचे ित्र् िानर्ी 

आयषु्याला दिेील उपयकु्त आि.े सिनिीलिा ज्याच्या अांगी आि े

िो नेििीच सिुी हदसिार त्याच्या चेिऱयार्र हर्लिि िेज 

आपल्याला हदसनू येिे. िग िीच ‘िाांिी’ म्ििजेच सिनिीलिा. 

िनषु्य जीर्नाला  परिार्ाािील उच्च अनभुिूी पयंि 

पोिचर्ण्याकरीिा जी अनेक लििे िित्र्ाची आििे, त्यािध्ये 

‘सिनिीलिा’ ि े लिि िपू िित्र्ाचे आि.े ज्या प्रिािे दःुि 
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सिन करिा आले पाहिजे. त्याच प्रिािे आनांद िी सिन करिा 

आला पाहिजे.  

अनेकदा भीषि दाररद््रयाि असलेल्या िनषु्याला जेव्िा 

लॉटरीचे  हिकीट लागिे िेव्िा िो त्या आनांदानेच गिप्राि िोिो 

कारि काय िर त्याच्या जर्ळ आनांद सिन करण्याच्या िक्तीचा 

अभार् असिो.  

याचा अर्ा िान -अपिान, स:ुि - दःुि या प्रसांगाि हृदयािील 

िनाची ह्र्िी सारिीच ठेर्िा आली पाहिजे. िरे िर आपले िन 

ििाििाला बदलि असिे.  

योगर्सीष्ठाि असे साांहगिले आि ेकी,  

िििानहन्सदििेहि िििेहि हर्षाहदिान ्l 

िि सौम्यत्र्िायाहि सर्ाह्िन्सनटर्न्सिन: ll  

िािसाच्या िनाची ह्र्िी आिा एक िर नांिर एक अिी 

असिे. अगदी एिाद्या नटाप्रिािे, ििाि आनांदाि हकां र्ा ििाि 

दःुि. एिादा िानाचा िि आला की आनांद िोिो र् अपिानाचा 

िि आला की दःुि िोिे. परांि ुआत्िज्ञानी ििापरुुषाकडे अिी 

सिनिीलिा असिे की िो सिु दःुिा िध्ये िनाची ह्र्िी सिान 

ठेर्िो. 
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‘ह्र्िप्रज्ञ’ िचे त्याचे रूप आि.े 'सिु दःुिे सिे कृत्र्ा ll ' ि े

गीिा र्चन प्रहसद्ध आिचे ज्याचा अर्ा पढुीलप्रिािे साांगिा येईल, 

ज्याची सिुः आहि दिुाः िध्ये िनाची ह्र्िी सिान असिे असा 

िनषु्य िित्ति पदास प्राप्त िोिो. याहिर्ाय सांि एकनार् ििाराज 

र्ासदुरे्ास िचे साांगिाि हक,  

सिुदःुि सिान सकळ l जीर्ाांचा कृपाळ l 

ज्ञानाचा उद्बोध l भक्ती प्रेिाचा कल्लोळ l  

या ििात्म्याने िी सिनिीलिा अिी कािी िरीरार्र धारि 

केलेली असिे की ज्याप्रिािे एिादी स्री आपल्या आर्डीचे 

अलांकार हिच्या िरीरार्र धारि करिे.  

एर्ढे असनूिी 'िी सिन करिोय 'िा अिांकार या ििात्म्याला 

कधीिी   ्पिा करीि नािी. नािीिर बऱयाचर्ेळा असे अनेक 

घराांिध्ये पिार्यास हिळिे हक एिादा िािसू 'िी सिन करिोय 

'असे इिक्या र्ेळेस साांगि असिो की 'सिन करिोय' ि े त्याचे 

साांगिेच आपल्याला सिन िोि नािी. परांि ूआत्िज्ञानी ििात्िा 'िी 

सिन करिोय 'ि ेिब्द हर्सरून जािो अगदी त्याच्या िळुापासनू, 

म्ििनूच िी 'िाांिी' (सिनिीलिा) आत्िज्ञानी ििापरुुषाचा हर्िेष 

िहििा र्ाढर्िे, असे ज्ञानेश्वर ििाराज साांगिाि,  

ि ेअनाक्रोि ििा l जया पािी हप्रयोत्तिा ll 
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जाि िेिे िहििा l ज्ञानाहस गा ll  

सांि एकनार् ििाराजाांची पत्नी हगरीजा बाई एकदा त्याांच्या 

घरािील पािुण्याांच्या पांगिीि र्ाढि िोत्या, िेव्िा गार्ािील एक 

कुटील िािसू िदु्दाि धार्ि आला आहि हगरीजा बाई ांना म्ििाला, 

'अग आपलां लेकरू 'िरीपांहडि 'पाठीर्र बसलाय िाली पडेल नीट 

धरून उिरर् त्याला', केर्ढी िी सिनिीलिा, म्ििनूच या 

सिनिीलिेला ज्ञानेश्वर ििाराज 'ज्ञानाचा ओलार्ा ' म्ििजे 

‘ज्ञानाचे जीर्न’ म्िििाि. 

सिनिीलिा म्ििजे नसुिे सिन करून सोडून दिेे नसनू सिन 

केल्यानांिर दिेील कुिासिी न कोसिा िनाने ह्र्र राििे ि ेिोय.    

जेर्े सिनिीलिा आि े िेर्े ििािीलिा दिेील आिचे 

अर्ाािच दसुऱयाला िाफ करून टाकण्याची प्रर्तृ्ती अांगी आि े

असा िनषु्य आत्िज्ञानी म्ििनू ओळिला जािो.  
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६. आशावाद 

 

‘आिार्ाद’ सिजार्नू साांगिाना िी पढेु एक कर्ा िमु्िाला 

आर्जूान साांग ूइहच्छिे, 

िी गोष्ट आि ेदोन बेडकाांची. त्या दोघाांची दो्िी िोठी घनदाट 

; पि ्र्भार्ाने िात् दोघे पर्पर हर्रुध्द. एकदा त्या दोघाांनी 

ठरर्ले रोज रोजचे डबक्यािले जीर् िाण्यापेिा जरा र्ेगळ्या 

हठकािी जार्ां. आहि िग दोघेिी िजल दरिजल करि पढेु हनघाले 

नांिर िे एका ििराि पोिचले. त्याांना िपू भकू लागली; पि हिर्लां 

सर्ाच अपररहचि. र्ेगाने सर्ा हदिाांना धार्िारी र्ािने. आपल्याच 

नादाि इकडून हिकडे जािारी असांख्य िािस. त्याांना िाांि जागा 

हदसेना हन िनासारिां िायला िी हिळेना. पढेु रात् झाली. िेर्टी िे 

दोघे दाराच्या फटीिनु एका दकुानाि हिरले. िी एक डेअरी िोिी. 

दधू- दिी- लोिी -िपू याांचे हचत् हर्हचत् र्ासाांचा घिघिाट येि 

िोिे. िेर्ेच एक काचेची उांच बरनी िोिी. दोघेिी आि काय आि े

ि ेबघायला र्र चढले अन पाय घसरून बरिीि पडले. त्याि दिी 

िोि. दोघेिी बेडूक दह्याि बडूु लागले. एक म्ििाला, 'उगीच 

िरायला इकडे आलो. आिा िाांिपिे िळाला जाऊन ितृ्यचूी र्ाट 

पािूया', असां म्ििनू िो िळाला गेला सदु्धा. दसुऱया बेडकाने 
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्र्िःिी हर्चार केला, 'पोििा िर येिांय ना या पदार्ााि? िरायचांच 

आि ेिर पोिि पोिि िरूया ',  असां म्ििनू िो त्या बरनीिल्या 

दह्याि गोल गरगर पोिू लागला आहि पढेु काय चित्कार! दिी 

घसुळल जाऊन बनलां िाक हन त्यार्र आला लोण्याचा 

गोळा...  िग काय?  त्या बेडकाने त्या लोण्याच्या गोळ्यार्र बसनू 

हजर्ाच्या आकाांिाने उडी िारली... अन िो चक्क बरिीच्या बािरे 

आला. जरा अांग झटकल हन बरिीच्या आि पाहिलां िर त्याचा 

दो्ि िळाला िरून पडला िोिा. अर्ाािच िो त्याचाच हनिाय 

िोिा. ििभर आपल्या दो्िासाठी प्रार्ाना करून िा बेडूक 

आनांदाने हनघनू गेला.  

आिा ि ेदोन िािसू हित् पिा. दोघाांनीिी चोरी केली. दोघेिी 

पकडले गेले. िरुुां गाच्या एकाच िोलीि हििा भोग ूलागले. हििा 

सांपनू बािरे पडल्यार्र काय करायचे.... याचा हर्चार दोघाांच्या िी 

िनाि चालायचा. एकदा जोराचा पाऊस सरुु झाला. बािरे र्त्यार्र 

प्रचांड हचिल झाला. पाऊस र्ाांबला. आकाि ्र्च्छ हनरभ्र झाले. 

दोघेिी िोलीच्या दारा जर्ळ आले. त्या दाराच्या गजािागनू बािरे 

पािू लागले. एक जि म्ििाला, 'कसलां आपलां जीर्न, बािरे 

पडल्यार्र या हचिला सारिां कुिीिी यार्ां हन िडुर्ार्. कोििीिी 

आिाआकाांिा,  ्र्प्न नािी. फक्त चोरी केल्यािळेु, िार्ी 
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बसलेला कलांक घेऊन जगायचां ' त्याच्या िनाि कहर्िेिल्या दोन 

ओळी आल्या....  

'कलांक ज्याच्या िार्ी बसला l िो पसुिा ये िमु्िा ना काळा' 

चोरीचा कलांक ितृ्यलूा र् काळालािी पसुिा येिार नािी. िो 

ि े हनराि उद्गार काढि असिाना दसुरा िात् आकािािील 

िाऱयाांकडे पािि िोिा. चाांगलां जीर्न जगण्याच ्र्प्न िो पािि 

िोिा. िरांच... हनराि िोऊन िरायचां की आिार्ादी िोऊन 

जगायचां? िमु्िीच ठरर्ा...कस जगायचां?  

्र्िःच्या आयषु्याची जबाबदारी िी ्र्िः घेिली पाहिजे 

अिकु अिकु येईल र् िाझे कल्याि करेल ि ेअसे र्ाटिेच चकुीचे 

आि.े आपल्या आयषु्याहर्षयी परेुसा आिार्ाद बाळगनू आपले 

इहप्सि हिळर्िे िक्य आि.े िग आिा िला साांगा आि ेका गरज 

कोिाची? प्रत्येकाला सिान सांधी सिान सर्ा उपलब्धी आि ेफक्त 

गरज आि ेिी आपल्या सकारात्िक आिार्ादाची.   
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७. आजफव 

 

‘आजार्’ म्ििजेच काय हक सरळपिा. सिाजािध्ये र्ार्रि 

असिाना िािसाचे सरळ र्ागिे आहि र्ाकडे र्ागिे या 

एकिेकाांस हर्रुद्ध अिा दोन हक्रया साित्याने चाल ू असल्याच 

आपल्या हनदिानाि येईल. बऱयाच र्ेळेस सिाजािील घटकाि 

असे हदसनू येिे, की जी िािसे िरीराने सरळ असिाि िी िनाने 

र्ाकडी र्ागि असिाि आहि जी िािसे िरीराने र्ाकडी असिाि 

िी िािसे िनाने सरळ र्ागि असिाि. म्ििनू िरीरार्रील 

र्ाकडेपिाकडे न पाििा त्या िािसाच्या िनाकडे पािार्े म्ििजेच 
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िनािील हर्चाराांकडे गाभाऱयाकडे पािार्े. अष्टर्क्र िनुी जेव्िा 

राजा जनकाच्या दरबारािध्ये आले िेव्िा त्याांच्या िरीरार्रील 

र्ाकडेपिाला पािून दरबारािील इिर सर्ा िांत्ीगि िस ू लागले 

िेव्िा अष्टर्क्र िनुी त्याांना काय म्िििाि, “ि े राजा, िझुी सभा 

म्ििजे अज्ञानी िािसाांचा बाजार आि,े कारि िे िाझ्या िरीराकडे 

पिाि आििे आहि याचाच अर्ा त्याांच्याकडे दिेदृष्टी आि,े 

आत्िदृष्टी नािी.” आत्िदृष्टी प्राप्त ििात्म्याचा ्र्भार् िा सर्ांिी 

सारिाच असिो त्यालाच आजार् असे म्ििले गेलेले आि.े िी 

‘आजार्िा’ प्राप्त झालेल्या ििात्म्याचे र्िान करिाना ज्ञानेश्वर 

ििाराज साांगिाि की,  

र्ाररयाची धार् l िैसे सरळ भार् ll  

िांका आहि िार् l नािी जया l 

र्ाऱयाचे र्ाििे जसे सरळ असिे िसे या ििात्म्याच्या 

िनािील हर्चार सदु्धा सरळ असिाि. कोित्यािी प्रकारची 

कोिाबद्दलिी िांका िनाि हनिााि िोि नािी. एर्ढेच नािी िर 

कसलीिी िार् म्ििजेच आिा िनाि हनिााि िोि नािी. असा िा 

िनाचा सरळ ्र्भार् यालाच आजार् म्िििाि.  

ििात्म्याच्या हठकािी असलेल्या या सरळपिािळेु 

त्याांच्यार्र सांकटेिी येिाि, परांि ू न डगिगिा िा ििात्िा सरळ 
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िागाानेच चालि गेलेला हदसनू येिो. अिाच अनेक सांिाना 

सिाजाने र्ाळीि टाकले िोिे परांि ुिरीिी त्याांनी सरळ िागा सोडला 

नािी, त्याांनी जेर्ढे कािी सोसले त्या त्याांच्या सोसण्याचा सरू झाला 

र् त्याांच्या आयषु्यािील अनभुर् पढेु ‘धिाग्रांध’ बनले. एिाद्या 

लिान िलुाला त्याच्या आईपढेु जाण्यास िनाि भीिी हनिााि िोि 

नािी, िसे िा ििात्िा या सिाजािध्ये कोििीिी भीिी न बाळगिा 

जे सत्य हर्चार आििे, िे सरळ िनाने सिाजाला साांगि असिो. 

िग पढेु त्याांच्या या हर्चाराांचा  सिाज ्र्ीकार करो अर्र्ा न करो 

पि जे आि ेिे साांगिे ि ेत्याांना  िित्र्ाचे र्ाटिे. ‘साधी राििी र् 

उच्च हर्चारसरिी’ या र्ाक्याचा दिेील िोच अर्ा साांगिा येईल. 

हजर्े सरळिा आि,े साधेपिा आि,े िे सर्ा भगर्ांिाला हप्रय असिे.   

श्रीकृष्िाकडे असलेली बासरी पािून गोपीकाांनी भगर्ांिाला 

हर्चारले, ‘असे काय या बासरीि आि,े की हजला ि ू बाजलूा 

सोडि नािी.’ भगर्ांिाने गोपीकाांना साांहगिले, की या बासरीि िीन 

गिु आििे. एक म्ििजे, िी र्ाजर्ल्याहिर्ाय िी बासरी र्ाजि 

नािी, जेव्िा र्ाजिे िेव्िा िधरुच र्ाजिे आहि या बासरीिध्ये 

कसलीिी गाठ नािी, म्ििजेच िी "सरळ" आि.े म्ििनूच िला िी 

हप्रय आि.े या बासरी सारिेच अत्यांि हप्रय असे भगर्ांिाला जे 

आििे िे सांि िोय. त्या सांिाांचे र्िान करिाना िकुाराि ििाराज 

त्याांची आजार्िा साांगिाि,  
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िोकळे िन रसाळ र्ािी l 

याहच गिुी सांपन्सन िो ll 

िो सरळिागी आि ेयाचाच अर्ा त्याकडे अांिदृाष्टी आि.े िो 

असािान्सय आि.े आहि अिा असािान्सय सरळिागी व्यक्तींना या 

सिाजाचा त्ास आिचे कारि ज्याप्रिािे राजा जनकाच्या 

दरबारािील सेर्काांकडे जी दृष्टी िोिी िी या जगाि अनेकाांकडे 

आि.े परांि ुअिी दृष्टी व्यर्ा आि.े िािसाला जािनू घ्यायचे असेल 

िर त्याला अांिदृाष्टीने पाििेच योग्य ठरेल.   
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८. आिांद 

 

िो िाांिपिे नदीच्या काठार्र उभा िोिा. नदीचा प्रर्ाि िसा 

र्ेगर्ान  िोिा. आहि िीन - चार हठकािी पाण्याचे भोर्रे 

गरगरिाना हदसि िोिे. त्यानां सिज बाजलूा पाहिलां. भगव्या 

र्स्त्रािला एक साध ूिाांिपिे, िट्र्पिे, सािीभार्ान नदीकाठच 

दृश्य पािि िोिा. त्याच्या चेिऱयार्र एक हर्लिि साहत्र्क आनांद 

िोिा.  

त्या साधलूा नि्कार करार्ा या भार्नेन त्याच्या हदिेने िो 

िािसू हनघाला, िोच त्याला नदीच्या प्रर्ािािनू कािीिरी र्ािि 

येिाना हदसलां. त्यानां न्सयािाळून बहघिल्यार्र त्याच्या लिाि आल 

की िी एक िािाि धरायची काठी आि ेर् हिची िठू चकाकिेय. 

ििाचािी हर्चार न करिा त्यानां पाण्याि उडी िारली. पोिून जर्ळ 

जाऊन पाििो िर िी सोन्सयाची िठू असलेली िीसर्ीची कोरीर् 

काठी िोिी.  

त्यानां िी िािाि पकडली हन पोिि काठार्र येऊ लागला. िो 

चाांगला पोििारा असला िरी सोन्सयाच्या िठुीच्या काठीच्या 

हर्चाराि असल्याने पाण्यार्रच्या भोर्ऱयाि सापडला. भोर्ऱयाचा 

्र्िःभोर्िी हफरण्याचा र्ेग भयांकर िोिा. िा त्या र्ेगाने गरगर 
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हफरू लागला. भोर्रा भेदनू बािरे पडिां ि ेिोठां हदव्य असि. भले 

भले पोििारे सदु्धा िळाला जाऊन र्ािि जािाि. िा दोन्सिी िािाांनी 

भोर्रा भेदण्याचा प्रयत्न करू लागला. त्या प्रयत्नाि िो 

भोर्ऱयाच्या बािरे पडला िरा, पि त्याच्या िािािली िी काठी 

सटुली हन प्रर्ािाबरोबर र्ािि गेली. ्र्िःचा जीर् र्ाचर्नू िा 

काठार्र आला हन त्या दरू र्ािि जािाऱया काठीकडे पािि 

्र्िःची छािी बडर्ि जोराने रडू लागला, 'िाझी काठी गेली, िी 

लटुला गेलो 'साधनेू त्याच िे रडिां हन ओरडि कािीर्ेळ ऐकलां, 

नांिर िाांिपिे त्याच्याजर्ळ जाऊन त्याच्या पाठीर्रून िाि 

हफरर्ि प्रेिाने म्ििाला,  

'हित्ा, िी सर्ा प्रकार पाहिला. कािी र्ेळापरू्ी िी काठी िझुी 

कुठां िोिी?  कुिाची िरी पाण्याि पडून र्ािि आली िोिी. िी ि ू

पकडलीस. आनांदाि परििाना भोर्ऱयाि अडकलास. ि ू िरिा 

िरिा र्ाचलास. ज्या काठीबद्दल ि ूदःुि करिोस िी िझुी कधीच 

नव्ििी, र्ेड्या, प्राि र्ाचल्याबद्दल दरे्ाचे आभार िान.  अरे, या 

जगाि सिु दःुि नार्ाची र््िचू नसिे. आपि कल्पनेन सिु 

आहि दःुि हनिााि करिो हन कधी िसिो िर कधी रडिो, हित्ा 

िरी र््ि ूआि ेआनांद! िो असिोच असिो. िो आपला जन्सिहसद्ध 

अहधकार असिो. िो आपला ि ूहिळर् ूिकिोस. नव्ि,े  हिळर्च, 

िाझ्यासारिा!' साधचू्या त्या िब्दाांनी र् ्पिााने िो िािसू िाांि 
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झाला. त्याची 'नसलेली 'काठी त्याने गिार्ली िोिी. पि त्याच्या 

जीर्नािल एक अनोि सत्य त्याला गर्सल िोि... आहि िे 

म्ििजे आनांदाच !  

जी गोष्ट आपली नािी त्यासाठी आपि रडि बसि हकां र्ा 

त्याांचा िोक करि बसिे ि ेअयोग्य आि ेनव्ि ेचकुीचेच आि.े या 

जगाि काय आपले आि ेर् काय दसुऱयाचे आि ेिा हर्चार करि 

बसण्यापेिा सत्काि किा करण्याि र्ेळ घालर्ला पाहिजे. जे 

आपल्याच साठी आि े िे आपल्याला हिळाल्याहिर्ाय राििार 

नािी िग िला साांगा, उगीच िोक करण्याि काय फायदा? आपि 

जसे आिोि त्याच पद्धिीची लोक आपि आकहषाि करि असिो. 

िग जेव्िा आपि म्िििो िी व्यक्ती र्ाईट आि ेिी िाझ्यासाठी 

नािीये म्ििजेच िो दोष सर्ा्र्ी ििुचा आि ेिमु्िी आधी ्र्िः 

िध्ये सधुारिा करा आपोआप ििाच व्यक्ती ििुच्या आयषु्याि 

येि जािील र् ििुचे आयषु्य आनांदाने बिरून जाईल. 
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९. अिस्मात 

 

एके हदर्िी घरी परिि असिाना र्त्याि एक अपघाि 

झालेला िोिा आहि अपघािाच्या हठकािी नेििीप्रिािेच गदी 

झालेली िोिी. दचुाकीर्रील दोघेिी गांभीर जििी झालेले िोिे. 

त्यािील एकजि बिुधा जागीच गिप्राि झालेला िोिा. ज्याच्या 

घरून िे पाच हिहनटापरू्ी बािरे पडले िोिे, िो हित् िेर्े पोिचिाच 

िेर्ील िे करुि दृश्य पािून रडि रडि म्िि ूलागला, 'एक हिहनट 

र्ाांबनू ि े हनघाले असिे िर अपघािाि सापडले नसिे काळाचा 

घाला पडला नसिा.' कािी र्ेळाि पनु्सिा िोच म्ििाला, 'पि ितृ्य ू
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केव्िा - कसा - कुठे येिार ि े ठरलेलचे असिे ना? ' या दोन 

र्ाक्याांची सांगिी लार्िे हनहििच कठीि आि.े  र्ोडां र्ाांबलो 

असिो िर अपघाि टळला असिा, पि अरे अपघाि िाच िर 

िळुाि अटळ असिो नािी का? 

िरांच या हर्श्वाि - जगाि आपल्या जीर्नाि अपघाि म्ििनू 

कािी नसिांच,  सार एका हनयोहजि कायाक्रिानसुार - 

घटनाक्रिानसुारच घडि असि. जन्सि र्ा ितृ्य ूअटळ आि.े एक 

िक्ती ि ेसर्ा हनयांत्ीि करि असिे. हिला दरे् हकां र्ा दरै् न म्िििा 

‘हनयिी’ म्ििायचां आहि याच  हनयिीला अपघाि िांजरू नसिो. 

कारि एकच कायाकारिभार् या साऱयाांच्या िळुािी असिो. 

र्ैज्ञाहनक घटनाांचे भौहिक घटकाांच्या िारे ् पष्टीकरि करू पाििाि. 

कोििीिी घटना घडल्यानांिर आपि हिला कसा प्रहिसाद दिेो 

यार्रच त्याचे पररिाि अर्लांबनू असिाि. याचेच एक सिीकरि 

िाांडायचे झाले िर,  

घटिा + प्रनतसाद = र्रिणाम  

सिर्ा रािदासाांनी 'िनाच्या श्लोकाि, 'अक्िाि' या िब्दाचा 

र्ापर अत्यांि प्रभार्ीपिे केलेला आपल्याला हदसनू येईल. िे एका 

सािर्थयार्ान लांकाधीिाच्या सांदभााि असे साांगिाि हक,  

िना साांग पा रार्ि काय जालें l  
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अक्िाि िे राज्य सर्े बडुाले l 

एर्ढा िोठा लांकाधीि िो, त्याची सोन्सयाची लांका ििाधााि 

नष्ट झाली. िेव्िा आपि आपल्या आयषु्यािील घटनाांचा जर 

बारकाईने हर्चार केला िर लिाि येईल हक अहनहिि गोष्टी या 

िोिारच आििे िेव्िा त्याांना सािोरे जािे िचे आपि करू िकिो. 

भहर्ष्यािील बदलाांना सािोरे जािे िाच त्यार्रील उपाय साांगिा 

येईल.   

जीर्नािील ितृ्यचूी अटळिा साांगिाना पढेु सांि रािदास 

साांगिाि,  

िरे एक त्याचा दजुा िोक र्ाि ेl 

अक्िाि िोिी पढेु जाि आि ेll 

एिाद्या घडलले्या घटनेचा हकिी त्ास करून घ्यायचा ििेी 

आपिच ठरर्ायचे असिे. आपल्या हनकटिि असिाऱया व्यक्तीचे 

जेव्िा हनधन िोिे िेव्िा िोक जरूर करार्ा पि हकिी काळ यालािी 

एक सीिा असार्ी. गेलेला िनषु्य पनु्सिा येिे नािी. नािर्ांि िा दिे 

असिो परांि ु िो िनषु्य ििुच्या िनाि त्याची िक्काची जागा 

प्र्र्ाहपि करून गेलेला असिो त्यािळेु त्याच्या िरीराने जर्ळ 

नसल्याने ििुच्याि कािीिी फरक पडू न दिेे र् पढुील जीर्न 

आनांदाने जगिे िचे अपेहिि आि.े  



यासि जीवन ऐि ेनाव सनसिता गाांगरेु्ड 

पान | 47 

 

अिांकाराचा फुगा व्यर्ा आि ेि े ्पष्ट करिाना सांि रािदास 

असे साांगिाि,  

िनी िानर् व्यर्ा हचांिा र्िािे l  

अक्िाि िोिार िोऊहन जािे ll 

जे िोिार असिे िे िर येनेकेनप्रकारे िोिारच आि ेपि िरीिी 

िनषु्य नािक हचांिा िनी र्ािि असिो. हचांिा या हचिा सिान 

असिाि. िरीराचे नष्ट पार्िे ि ेएकच र्ेळा िोि असिे परांि ुिनाि 

सिि कसली ना कसली हचांिा असेल िर िो िनषु्य त्या प्रत्येक 

र्ेळी िरिच असिो.   

त्याचप्रिािे, अिांकार िा दिेील िनषु्याच्या जीर्नाि अगदी 

अचानक पिे उद्भर्िारा हर्कार आि.े ि ेपढेु ्पष्ट केले आि.े  

'अिांिा अक्िाि येऊहन लागे l' 

सांिाचा जीर्नअनभुर् आपल्याला िचे साांगिो हक  अपघाि 

नार्ाची गोष्टच अह्ित्र्ाि नसिे, आकह्िकपिे, अकहल्पिपिे, 

अक्िाि घटना घडिाि. भहूििीच्या हनयिानसुार, कोनाच्या 

सिोरील एक बाज ूजर आपल्याला ठाऊक असेल िर बाकीच्या 

बाज ूदिेील काढिा येऊ िकिाि अगदी त्याच प्रकारे 'जीर्नाची 

एक बाज ू म्ििजेच डायिेंिन 'अक्िाि' िी िानली िर जीर्न 
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र्ाचि,  सिजनू घेिां सोपां जाि. म्ििनूच जेव्िा प्रभ ूश्रीराि भरिाच 

साांत्र्न करिाि िेव्िा त्याला िे म्िििाि हक,  

'अिक्र्य ना घडले l कािी जरी अक्िाि ll' 

आपल्याला र्नर्ास झाला, सीिेचे अपिरि झाले, ि े सर्ा 

‘अक्िाि’ जे कािी झाले िे पढेु रािायि बननू गेले. म्ििनूच 

आपल्या हनयिीच्या पढेु जाण्याचा प्रयत्न सोडून दऊेन फक्त 

आजच्या  आपल्या कायााचे हनयोजन करिे िचे आपि करू 

िकिो.  

अपघाि नार्ची गोष्टच अह्ित्र्ाि नािी जे कािी आि ेिे 

हर्हधहलहिि आि.े ि ेसिजिे हकिीिी अर्घड असले िरी आपि 

िे सिजनू घेिलेच पाहिजे. अनेकदा िॉह्पटलिध्ये हकर्ा इिर 

अपघािाांच्या हठकािी नेििीच बोलण्याि येिे हक ि ेटाळू िकले 

असिे. परांि ुिी िचे साांगेल हक अपघाि िा अटळ असिो कारि 

िो हर्हधहलहिि असिो त्यार्र कुिाचािी अांकुि नािी. िो.. पि 

आपि त्यािनू हिकून हकां र्ा ्र्िःला बदलनू पढेु जािे आर्श्यक 

ठरिे.   
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१०. सोस तु माझ्या मिा िे 

 

िाझ्या या लेिािनू िी आपिापढेु िनाच्या सोसण्याला कसा 

आनांदाचा सरू दणे्याचा प्रयत्न केला जार्ा ि ेसाांहगिले आि.े सोसिे 

म्ििजेच काय हक जेव्िा आपि एिादी गोष्ट िनाच्या हर्रुध्द 

असिानािी करिो कारि िी करिे अपररिाया असिे हिर्नूच पढेु  

सोसिे सरुु िोिे. एिाद ेकाि आपल्या आर्डीचे असेल िर िे काि 

करि असिाना िनाला िरगळ येि नािी, ििान भकू लागि नािी, 

िेव्िा िे काि करिे ि ेसोसिे न राििा िी एक साधना बननू जािे.  

पढेु कहर्र्या बा.भ. बोरकर याांच्या कहर्िेिील ह्या कािी 

काव्यपांक्ती आििे. 

सोस ि ुिाझ्या िना रे  
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सोसण्याचा सरु िोिो l  

सरु साधी िाल केव्िा  

भार त्याांचा दरू िोिो ll  

या त्याांच्या काव्यपांक्तीिनू िनाला 'अजनू र्ोडां सोस ' असां 

र्ारांर्ार बजार्लेले हदसनू येि. या सोसण्याचा पररपाक र्रील 

कडव्यािनू िाांडला आि.े िनाने जर सोसले हकां र्ा िे सोसि राहिले 

िर सोसण्याचा सरु िोईल. पढेु िाच सरू त्याचे सुांदर सांगीि हनिााि 

करेल िाच आिय आि.े  

'हिहिज जसे हदसिे ििी म्ििार्ी गािी l  

दिेार्रची त्र्चा आांधळी छीलनू घ्यार्ी कोिी ll 

गाय जिी िांबरिे िसेच व्याकुळ व्िार्े l  

बडुिा बडुिा साांजप्रर्ािी अलगद भरूनी यार्े ll' 

र्रील या काव्यपांक्तीिनू कहर्र्या ग्रेस िीच आकाांिा ठेऊन 

आििे. हिहिजाचे असिे िी एक कल्पना आि.े हिहिज उांचसिल 

असिे. गािेिी िसे असार्े. सोसण्याचे काल्पहनक सरू हनिााि 

पाहिजे आहि िाच सोसण्याचा सरू लागि असिाना िनाला 

िोिाऱया र्ेदना दिेील आपल्याला सोसिा आल्या पाहिजे. 

ज्याप्रिािे गाय आपल्या र्ासरासाठी िांबरिे त्यािनू आपल्याला 

परि कारुण्याचा सािात्कार िोिो त्याप्रिािे आपलेिी हृदय 

व्याकूळ व्िार्े. कारुण्याचा उगि जसा प्रेिािनू िोिो अगदी िसाच 
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िो दःुिािनूिी िोिो. दिेार्रची आांधळी त्र्चा काढून घेिाना जी 

र्ेदना िोईल अगदी ििीच र्ेदना ििुर करिारे गािे असार्े. 

र्ेदनेचा र्ेद व्िार्ा िी कर्ीची आकाांिा आि.े सांध्याकाळी 

अ्िाला जािाऱया सयूााच्या हकरिाांनी नभिांडळ ज्याप्रिािे 

व्यापनू जािे िसेच पढेु आपल्यािी हृदयाि असीि आनांदाचे भरिे 

हनिााि िोईल याि िांकाच नािी. गाईच्या िांबरन्सयाि परि कारुण्य 

असिे, िेच िाझ्या गाण्यािनू प्रकट व्िार्े. या सगळ्याांच्या िागे 

सोसिे आि.े असे सोसिे झाले िर सोसण्याचा सरु िोिो. गािे ि े

अिराांिनूच हनहिाि असिे र् िे िाश्वि सत्य पसरर्नारे असिे. 

सोसण्याच्या सरुाने जर िाल साधला िर िनार्रील सोसण्याचा भार 

दरू िोिो. जेर्े िा भार दरू िोिो िेर्े सोसिे ि ेसोसिे न राििा जगिे 

िोऊन जािे.   

िािसाच जगिां ि े सरु िाल साधि झालां िर जीर्नाि 

सांगीिाची हनहिािी आपोआप िोिे. जीर्न ि ेदःुििय असल्यािळेु 

र् 'सब्ब दःुिि'् असां गौिि बदु्धाांच अर्लोकन असल्यािळेु 

त्याला असां आनांदानकुुल करि आर्श्यक आि.े सोसि िलक 

करि िित्र्ाच असल्यािळेु सरुाने िाल साधार्ा. नसुिा सरु 

एकसरूी िोिो र् िो बदसरु िोण्याचा धोिािी सांभर् ूिकिो पि 

सरुाला िालाची जोड हिळाली िर सरुाची िलूार्ट र्ाढिे 

र्  िनार्रचा सोसण्याचा भार दरू िोिो. आनांदहनहिािीचे एक सतू् 
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म्ििनूिी या कडव्याचा हर्चार करिा येईल. पि िखु्य िदु्दा िनाचा 

आि.े या सर्ा प्रहक्रयेच्या कें द्र्र्ानी िन आि.े िनाने सोसले िर 

आहि िरच ि ेसांिलुन साधांले जाईल. िनाने सोसिे म्ििजे हनिल 

रािून सोसिे. दधू नास ु नये म्ििनू िापर्ार्े लागिे, भाकरीला 

िरपसूपिा यार्ा यासाठी िी भाजार्ी लागिे, झळाळीसाठी 

सोन्सयाला िापर्ार्े लागिे, हिऱयाांना चकाकी येण्यासाठी पैल ू

पाडार्े लागिाि अगदी त्याचप्रिािे िनाला जर सोसण्याची 

कसोटी लार्ली िर हनहििच त्याांचा सरु आहि िाल याांचा एक 

िेळ साधला जाऊन सांगीिाची हनहिािी िोऊ िकिे आहि हर्श्वास 

ठेर्ा अिा सुांदर सांगीिाला कोित्यािी र्ाद्याची दिेील गरज 

पडिार नािी.  

एकदा का िनाला सोसण्याची सर्य लागली हक नक्कीच 

त्यािळेु पढेु आपल्या जीर्नािील सिु र् दःुि िनू्सय िोऊन 

जािाि. कारि सांगीिाच्या सरुाांप्रिािे आपल्या जीर्नाला त्याांनी 

एक अर्ीट अिी गोडी हनिााि करून हदलेली असिे. िनािील 

असांख्य भार्नाांचे िरांग उठि असिाना सोसण्याचा सरू व्िार्ा र् 

अिेर आपले आयषु्य गािे बनार्े अिीच या ओहर्िागील भार्ना 

आि.े  
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११. त्याग 

 

 

किासाठी किाचा त्याग करार्ा ि ेसिजिे िित्र्ाच असि. 

ओिर िय्याि असे म्िििाि,  'लोक हनरहनराळ्या र््ि ूहर्किाि, 

ि ेपटू िकि कारि िे िी र््ि ूहर्कून दसुरी िित्र्ाची र््ि ूहर्कि 

घेि असिाि. अगदी एिादी असिाय्य स्त्री ्र्िःचा दिे हर्कून 

िोच दिे जगर्ण्यासाठी अन्सनर्स्त्र इत्यादी हर्कि घेिे, ििेी पटू 

िकि,  पि दारू हर्किारे दारू हर्कून हिच्यापेिा कोििी 

िौल्यर्ान र््ि ूिरेदी करिाि? दारूचा असा त्याग किासाठी?' 

त्याचर्ेळी एिादा िहलल जीब्रान म्िििो, की अनेक लोक 

पाप - भ्रष्टाचार करुन पैसा हिळर्िाि पि अिा रीिीने 'आत्िा' 
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हर्कून िे दिेाच्या सिुासाठी कोििी गोष्ट हर्कि घेऊ िकिाि?... 

दोघेिी आपल्यापरीने िरे आििे पि िय्याि दिेाच्या सिुाचा 

हर्चार करिो िर जीब्रान आत्िानांदाचा ! ि ेहचत् पिा. 

एका धिािाळेिनू एक गिृ्र् बािरे पडि असिानाच एक 

साध ूआि हिरि िोिा. भगव्या कपड्यािल त्याच िेज्र्ी रूप 

पािून त्या गिृ्र्ाने साधचू्या पायाला ्पिा करून नि्कार केला. 

लगेच त्या साधनु गिृ्र्ाच्या चरिी लोटाांगि घािलां. 'ि े काय 

साधिूिाराज?' या प्रश्ार्र साध ू त्या गिृ्र्ाला म्ििाला, 'अरे, 

िझुा त्याग िोठा आि,े िी परिेश्वराच्या प्राप्तीसाठी साधा प्रपांचाचा 

त्याग केला, पि ि ुप्रपांचासाठी सािाि परिेश्वराचा त्याग केलायस. 

िो ना? म्ििनू िझु्या ििान त्यागाला िाझ दांडर्ि.’ 

या लेिाि म्ििल्या प्रिािे िरांच, किासाठी किाचा त्याग 

करायचा ि े िित्र्ाच असि. आिा दसुरा पैल,ू हप्रयकराच्या 

हर्चाराि दिेभान िरपलेली एक िरुिी र्ाटेि प्रार्ाना करिाना 

र्ाकलेल्या साधचू्या पाठीर्र पाय ठेऊन पढेु जािे. साधलूा राग 

येिो िो हिला िडसार्नू हर्चारिोिी, यार्र िी िाांिपिे हर्चारिे, 

'िी िर एका िाझ्यासारख्याच सािान्सय िािसाच्या हर्चाराि 

दिेभान हर्सरले िोिे पि साधिूिाराज, िमु्िी प्रार्ानेि परिेश्वराच्या 
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हचांिनाि असिानािी दिेभानार्र िोिाि? िमु्िी एकरूप झाला 

नव्ििा त्या परिेश्वरािी? ' 

आपली चकू लिाि येऊन साधनू त्या यरु्िीची ििा 

िाहगिली. इर्ां एक गोष्ट लिाि घेिली पाहिजे की दिेभार्ना 

हर्सरून िल्लीन व्िायचांय िे केर्ळ िाडािासाच्या, अपिूा 

व्यक्तीिी की सािाि सहच्चिानांदािी?  

गोपी रासनतृ्य करायच्या िे बािरेच्या कृष्ि कन्सियैािी नव्ि े

िर त्याच्याि अांियाािीच्या हचत्तचोर िनिोिनािी...ऋषीकेिािी 

!म्ििनू ‘रासक्रीडा’ ि ेहदव्य नतृ्य िोिे. केर्ळ दिेप्रदिान करिारा 

आजकालचा  'दाांहडया नाच' हनहििच नव्ििा. दोन हटपऱया 

असल्या िरी त्याि नाद एकच िोिा हन गोहपकृष्िाची चार पार्लां 

असली िरी पदन्सयास एक िोिा. परिात्म्यािी हिलन व्िार् म्ििनू 

गोहपनी केलेला लौहकक त्याग िा श्रेष्ठ, हदव्य त्याग िोिा.  

जन्सिदात्ी आई जेव्िा आपल्या अपत्याला जन्सि दिेार असिे 

िी अनेक गोष्टींचा त्याग करिे त्याि िग हिला हकिीिी त्ास सिन 

करार्ा लागला िरी िी हनिटू पिे करिे कारि हिला ्र्िःच्या 

आि र्ाढि असिाऱया त्या जीर्ाची काळजी असिे. िा हिचा 

त्यागच हिला पढेु अपत्याच्या िनाि शे्रष्ठत्र् प्राप्त करून दिे असि.  
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१२. नदल्यािे येत आहे िे 

 

 

आपि सर्ांनी ऐकलां आि े 'केल्याने िोि आि े रे...’ परांि ू

आज िी िाांडि असलेला हसद्धाांि जरा र्ेगळाच आि.े "हदल्याने 

येि आि ेरे आधी हदलेची पाहिजे" ि ेििार्ाक्य आि.े  

िा हसद्धाांि जर िमु्िाला पटला, उिजला आहि ििुच्यािध्ये 

रुजला िर ििुच्यािध्ये सिु नाांदनारच. आिा िमु्िीच हर्चार करा 

ििुच्याकडे जर सिु नसेल िर िमु्िी दणे्यािध्ये किी पडि आिाि. 

ि े र्ाचल्यार्र ििुच्या िनाि असांख्य प्रश् हनिााि झाले 

असिील,  दिे इिकां  िित्र्ाच आि?े का हदल पाहिजे? कस हदल 
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पाहिजे?  काय हदल पाहिजे? हकिी हदल पाहिजे?  िरांिर 

दररोजच्या जीर्नािध्ये 'दिेीघेिी' सरुु असिािच. उदािरिार्ा, 

लग्नासिारांभाि, बारिाला हकां र्ा कािी इिर कारिासाठी 

आपल्याकडे कािी भेटर््ि ूआिरे आला की आपि िो हलिून 

ठेर्िो आहि आपल्याला जेव्िा दणे्याची र्ेळ येिे िेव्िा िो व्यर्िार 

लिाि घेऊन दिेो.  

आपि एिाद्याच्या घरी गेलो िर त्याांनी आपल्यासाठी काय 

केल, आपल्याला काय हदले, िे बरोबर लिाि ठेऊन िी व्यहक्त 

आपल्या घरी येिे िेव्िा अगदी िसाच व्यर्िार पिूा करिो. किी 

नािीच पि जा्िसदु्धा नािी. िर िग याला दिेे म्िििां नािी.  

िरां 'दिे' पािायचे असेल िर हनसगााकडे पािायचां. हनसगा 

फक्त दिेच असिो. सयूा सर्ांना प्रकाि दिेो. झाडाांकडे पाहिल्यार्र 

िला कौिकुच र्ाटि, आपल्याला प्रािर्ाय ूिर दिेािच हिर्ाय 

पान, फुल, फळ सर्ांसाठी दिेाि. आांब्याच्या झाडाला इिके आांबे 

येिाि त्यािल्या एकािी आांब्याांची झाड चर्दिेील चािि नािी. 

सर्ा आांबे आपल्यासाठी दिे असि. िमु्िी हर्चार करि असाल, 

िमु्िी म्िििाय िरां परांि ूआिच्याकडे नािी, आिचांच भागि नािी, 

दररोजच्या व्यर्िाराची साांगड घालिाना नाकीनऊ येिाि ; त्याि 

िमु्िी कुठे दणे्याची गोष्ट करिा आिाि. घेण्याच्या कािी गोष्टी 
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असिील िर त्या आम्िाला आधी साांगा. िरांिर िी घेण्याचीच गोष्ट 

हिकर्िे आि.े  

आपि कॅरि िेळि असिो िेव्िा दोन प्रकारचे िॉट्स 

असिाि. एक िोि िॉट आहि दसुरा ररबाउांड िॉट आि.े कॅरिच्या 

िेळािध्ये िोि िॉट सोपा असिो. "हदल्याने येि आि े रे " िा 

ररबाउांड िॉट आि.े आहि ररबाउांड िॉट कॅरििध्ये कठीि असिो. 

पि जीर्नािध्ये िोि िॉट अर्घड असिो, िर ररबाउांड िॉट सोपा 

असिो.  

्र्िःचा हर्चार कराल िर िराल र् दसुऱयाचा हर्चार कराल 

िरच िरे  जगाल कारि त्यािळेुच िर िमु्िी अिर िोिार आिाि. 

दसुऱयाच्या िनाि ्र्िः बद्दलचे अढळ ्र्ान हनिााि करिार 

आिाि िग िला साांगा हक ्र्िः चा हर्चार करून िरण्यापेिा 

दसुऱयासाठी जगिे हनहििच चाांगले नािी का ? 

अजनू एका उदािरिािाफा ि िी ि ेसाांग ूिकिे हक एिादी गोष्ट 

जर आपि अत्यांि िनोभार्े दऊेन टाकली हक त्या हर्षयीच्या 

भार्ना आपल्या िनाि उत्साि हनिााि करिाि ज्यािळेु हदली 

गेलेली गोष्ट िर आपल्याकडे परि येिेच आहि िीिी दपु्पट र्ेगाने.  

ज्याप्रिािे गरुुत्वािषवणाच्या हनयिानसुार आकािाकडे 

फेकलेली कोििीिी गोष्ट पनु्सिा जहिनीर्रच येिे अगदी त्याचप्रिािे 
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िा हनयि आि.े िमु्िी जेर्ढे दणे्याहर्षयी हर्चार दृढ कराल िेर्ढे 

अहधक िमु्िाला प्राप्त िोि जाईल.   

एकदा एक म्िािारा आपल्या िेिाि जाऊन आांब्याची कािी 

रोपाांची लागर्ड करि असिो. त्या राज्यािील राजा र् प्रधानजी 

साध्या र्ेिाि नगर भ्रिांिीसाठी बािरे पडिाि जेिेकरून त्याांना 

त्याांच्या राज्यािील लोकाांची सिुः दिुः सिज ूिकिील. अिािच 

त्याांना पढेु िा म्िािारा आांब्याच्या रोपाांची लागर्ड करिाना 

हदसिो. राजाला र्ाटिे प्रजा दिुाि आि े एर्ढ र्य झालेल्या 

म्िािाऱयाला रोपाांची लागर्ड करार्ी लागिेय. नक्की िा सर्ा काय 

प्रकार चाललाय ि ेपािण्यासाठी िे दोघे त्याच्या जर्ळ जािाि र् 

त्याला हर्चारिाि, ‘अिो, ि ेिमु्िी काय करिाय? ििुचे र्य काय 

आहि िमु्िी एर्ढे कष्टप्रद काि करिाय, बर िेिी जाऊद,े िमु्िी 

आज करि असलेल्या या रोपाचे पढेु झाड िोईल कधी त्याांना फळे 

लागिील कधी? िे िमु्िी िािार कधी आहि िोर्र िमु्िी जगिार 

आिाि का?’ त्यार्र म्िािारा उत्तरिो, ‘िी ि े सर्ा िाझ्या 

नािर्ांडासाठी करिोय, ज्यािळेु िे भहर्ष्याि या फळाांचा आ्र्ाद 

घेऊ िकिील’  

परोपकाराचा िपू िोठा धडा त्या हदर्िी राजाला हिळाला. 

सर्ा कािी ्र्िःसाठीच करायचे असे ठरर्नू र्ागले िर त्याने 
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कुिाचेिी भले िोिार नािी पि िो जर िमु्िी परोपकार जाििा र् 

त्यायोगे िमु्िी उत्ति काया करिाय िर नक्कीच िे चाांगले काया आज 

ना उद्या ििुच्याकडे येिारच आि.े राजाला त्याची िी परोपकाराची 

गोष्ट िपू आर्डली त्याने िेर्ेच प्रधानजी िारे त्या म्िािाऱयाला 

दिा सरु्िा िदु्रा दऊेन टाकल्या. म्िािारा आनांदाने राजाला 

म्ििाला, ‘पिा राजे, िाझ्या परोपकाराच्या या झाडाचे फळ िला 

लागर्ड केल्या केल्याच हिळाले.’ त्याच्या या बोलण्याने पनु्सिा 

ििु िोि राजाने त्याला दिा अजनू सरु्िा िदु्रा दऊे केल्या, त्यार्र 

म्िािारा आििी आनांदाने म्ििाला, ‘पिा राजे, इिर लोकाांच्या 

आांब्याच्या झाडाला र्षाािनू एकच र्ेळा बिर येिो पि िाझ्या या 

परोपकाराच्या झाडाला िात् एकाच हदर्साि दोनदा बिर येऊन 

गेला.’ 

साांगायचा िदु्दा िाच हक दणे्याचा हर्चार केलाि िरच हिळेल 

नािीिर कािीिी हिळिार नािी आहि यापढेु ििेी साांगेल हक दिेे, 

ि े‘घेिे-दिेे’ या प्रकाराि नसिारे असार्े. 

दिेाऱयाने दिे जार्े घेिाऱयाने घेि जार्े l 

घेिा घेिा एक हदर्स दिेाऱयाचे िाि घ्यार्े ll 

म्ििजेच त्याचा िो परोपकाराचा ्र्भार् घ्यार्ा र् िो 

आपल्या अांगी बािार्ा. दणे्यािध्येच िरे घेण्याचे गहुपि दडलय.   



यासि जीवन ऐि ेनाव सनसिता गाांगरेु्ड 

पान | 61 

 

१३. माणसािी निां मत 

 

एका झोपडीि र्डील, िलुगा र् त्याची आई असां छोटांसां 

कुटुांब रािि िोि. त्याि र्डील आहि आई ि ेदोघेिी र्य्कर घराि 

काय िो फक्त त्या िरुि िलुाचा त्याांना आधार. अिािच िो िलुगा 

हजर्े काि करायचा त्या िािसाने त्याला कािार्रून काढून 

टाकले. आिा िा िलुगा हनराि िोऊन घरी आला. आहि 

हदर्सेंहदर्स िो अहधकच हनरािेच्या गिेि जाऊ लागला अिा 

र्ेळी त्याच्या र्हडलाांना कािी सचुेना हक काय केल म्ििजे आपला 

िलुगा पनु्सिा एकदा ्र्किृात्र्ाने किर्ायला लागेल.  

एके हदर्िी त्या िलुाच्या र्हडलाांनी त्याला एक जीिा 

झालेल्या कपड्याचा एक िकुडा फाडून हदला र् साांहगिलां, "बाळ, 

िा जीिा कपड्याचा िकुडा घे आहि दिा रुपयाांना जाऊन हर्कून 

ये" िलुगा आज्ञाधारक िोिा, आिा र्हडलाांनी साांहगिलां 

म्ििल्यार्र िो 'िो ' म्ििि हनघाला, परांि ूत्याला ि ेअिक्य र्ाटि 

िोि िरीिी त्याने प्रयत्न करायचां ठरर्लां. त्याने हर्चार केला, 

हसग्नलर्र गाड्या र्ाांबिाि िर आपि हिर्े उभां राहिलो िर 

कोिाची गाडी पसुण्यासाठी म्ििनू उपयोगाि येईल र् ि ेकापड 

हर्कलां जाईल या आिेने िो हिर्े िे हर्कू लागला, िोच गाडी 
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चालर्ीि असिाऱया एका व्यक्तीने िे कापड आपल्याला गाडी 

पसुायला कािाि येईल म्ििनू हर्कि घेिलां, िलुाला िपू आनांद 

झाला हक र्हडलाांनी आपल्याला हदलेल काि पिूा झालां. िो घरी 

आला, र्हडलाांना साांहगिलां, "िमु्िी हदलेलां कापड हर्कलां िी दिा 

रुपयाि" र्डील त्याच्या पाठीर्रुन िाि हफरर्ि त्याला म्िििाि 

"छान केलस, आिा त्याच कपड्याचा िा दसुरा िकुडा घे आहि 

िा र्ीस रुपयाांना हर्कून ये" आिा या िलुाला र्ाटल आधी िचे 

कापड दिा रुपयाि कसबस गेलांय आिा याचे र्ीस रुपये कोि 

दईेल? िग त्याला एक यकु्ती सचुली, त्याने त्या कपडार्र छान हचत् 

काढलां, रांगरांगोटी केली, आिा िो एक निीदार रुिाल बनला 

आहि आिा िो एका िाळेच्या बािरे उभा राहिला र् हर्कू लागला. 

िाळा सटुली, हिर्े िलुाांना त्याांचे पालक घ्यायला आलेले 

असिाि आहि त्याि एका लिान िलुाने आई पािी िट्ट धरला हक 

िो रुिाल त्याला िर्ाय. िलुाच्या िट्टापढेु आईचे कािी चालेना 

हिने िो रुिाल घ्यायचां ठरर्ल आहि जेव्िा हिला त्या िलुाची सर्ा 

पररह्र्िी सिजली हिने त्याला त्याच रुिालाचे र्ीस रुपयाांऐर्जी 

चाळीस रुपये हदले. त्या िलुाला अत्यानांद झाला कधी एकदा 

र्हडलाांना साांगिोय अस झालां. पळिच घरी आला, र्हडलाांना 

साांगीिले "िमु्िी र्ीस रुपयाांना हर्कायला लार्लेलां कापड िी 

चाळीसला हर्कलां." र्डील ििु झाले त्याांनी िलुाची पाठ 
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र्ोपटली र् म्ििले, "अहिउत्ति, िलुा अिक्य र्ाटिार काि ि ू

करून दािर्लांस आिा त्याच कापडाचा िा िकुडा बाजाराि 

जाऊन िांभर रुपयाांना हर्क." आिा िात् िलुगा बोलला, " ि ेकस 

काय िक्य आि?े कोिीच नािी घेिार?" िलुाला र्डील म्िििाि 

िलुा आधी पि असच र्ाटि िोि पि गेलां ना हर्कल्या, प्रयत्न 

कर, ि े पि हर्कलां जाईल. िलुाला प्रश् पडला करायचां काय? 

त्याने िागचे जे पैसे िोिे त्याि एक ईस्त्री घेिली, िे कापड धरु्नू, 

र्ाळर्नू, ईस्त्री करून ठेर्लां, त्याला िाहिि पडलां हक त्याच्या 

ििराि एक प्रहसद्ध अहभनेत्ी येिार आि ेिो हिर्े जािो, गदीिनू 

र्ाट काढि कसा बसा त्या अहभनेत्ीपािी पोिचिो र् िो रुिाल 

दिे त्यार्र त्याांची सिी करून घेिो. आिा िो रुिाल ििाग झाला 

िोिा. िो र्त्याकडेला िो रुिाल हर्कू लागला, 'अिकु अिकु 

अहभनेत्ी ने सिी केलेला रुिाल फक्त, िांभर रुपये " आहि िो 

रुिाल दिेील हर्कला गेला. आिा या िलुाचा आनांद गगनाि 

िार्ेना. घरी आला, र्हडलाांना साांहगिलां, "िािी कपड्याचा 

िकुडा  हर्कला गेला." र्डील िाांि िोिे, िे त्या िलुाच्या 

डोळ्यािील आनांद पािि िोिे, िे म्ििाले, "बाळ, जर या फाटक्या 

कपड्याची हकां िि दिा ची िांभर िोऊ िकिे िर आपि 

िर िाडािासाची िािसां आिोि. आपि आपली हकां िि हकिी 

र्ाढर् ूिकिो?", िलुाला र्हडलाांचा बोलण्याचा अर्ाबोध झाला. 



यासि जीवन ऐि ेनाव सनसिता गाांगरेु्ड 

पान | 64 

 

पनु्सिा असां िोिार नािी साांगनू नर्ीन उिेदीने ्र्िःची हकां िि 

र्ाढर्ि नेण्यासाठी सज्ज झाला. कापड िेच पि त्याने त्या 

कपड्याची हकां िि र्ाढर्ि नेली. लगेच र्ाढली का िर नािी त्याने 

प्रयत्न केला र् िेिनि दिेील केली.  

र्ोडक्याि काय हक कोित्यािी िािसाची हकां िि िी ज्याची 

त्याांनी ठरर्ायची असिे. असां म्ििलां जाि हक, 'िािसू गेल्यार्र 

त्याची हकां िि कळिे' पि कोिी आपली गेल्यार्र हकां िि करो 

अर्र्ा न करो त्याआधी आपि ्र्िः आपली हकां िि करायला 

हिका र् हिला जेर्ढां र्ाढर्ि नेिा येईल िेर्ढां न्सया. कारि येर्े 

हकां िि म्ििजे फक्त िोल नसनू हकां िि म्ििजे आदर दिेील आि.े 

जो आपल्याबद्दल दािर्ला िर जािो पि िो दसुऱयाच्या नजरेि 

हदसि असिो.  

एिाद अपयि पदरी पडलां हक लोक िचनू जािाि उिेद 

िरर्नू बसिाि अिा र्ेळी नक्कीच ्र्िः ची हकां िि 

र्ाढहर्ण्यासाठी प्रयत्न केला गेला पाहिजे ज्याने जीर्न आनांदी 

बनेल र् ्र्िः चा नव्याने िोध घेिा येईल. 
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१४. एिाग्र मिािा िमत्िाि 

 

िनाचे एकाग्र असिे म्ििजेच सांपिूा िनार्र ्र्िः चीच 

िुकुिि असिे ि े िोय. भारिाि प्राचीन काळापासनू ‘िन’ िा 

हचांिनकऱयाांचा आर्डिा हर्षय राहिला आि.े अगदी र्ेदापासनू 

सांि साहित्यापयंि िनाबाबि फारच िोलाि जाऊन व्याख्या 

केलेल्या हदसनू येिाि. 

'िन एर् िनषु्यािा कारि बांधिोियो' 

म्ििजेच िनच िनषु्याचे बांधन आहि िोिाचे कारि आि.े 

िोि हिळर्ायचा असेल िरी िनच आहि आपि बांधनाि असलो 

िरी त्याि आपले िनच कारिीभिू आि.े भारिीयाांच्या आहि 

पाहििात्य हर्चारर्ांिाांनी िनाबद्दल केलेल्या हचांिनाि बराच फरक 

हदसनू येिो. 

िनाची साधना म्ििजे त्यार्र लि कें द्रीि करिे िोय. जस 

जसे िन कें हद्रि िोि जाईल िस ििी त्याची िक्ती र्ाढि जािे 

आहि िािसाचे हर्चार िपू िोलर्र र्  सजानिील िोऊन जािाि. 

एका हिहनटाि िजारो हर्चार िानर्ी िनाि हनिााि िोिाि र् 

त्यािील अनेक हनरर्ाक असिाि. आहि िे आपल्या िनाची िक्ती 

किी करि असिाि.  
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ज्याप्रिािे हर्िरूलेल्या सयूाहकरिािध्ये एर्ढी िाकद नसिे 

परांि ूिीच सयूाहकरिे हभांगािारे एकहत्ि झाली िर कोििीिी र््ि ू

जाळून टाकू िकिाि. त्याचप्रिािे हर्चार कें हद्रि िोिाि िेव्िा 

त्याांच्याि िपू िाकि हनिााि िोिे.  

धिा आहि हर्ज्ञान या िेत्ािध्ये अनेक िोठां िोठ्या हसद्धाांिाचे 

िळु म्ििजेच ज्याांनी िे हसद्धाांि िाांडले अश्या हर्भिूीचा हर्चार 

केला असिा असे हदसनू येईल हक एकाग्रिा िचे त्याांच्या यिाचे 

गिक आि.े भगर्ान बदु्धाांनी हपांपळाच्या र्िृािाली बसनू िन 

एकाग्र केले,  भगर्ान ििार्ीराांनी ऋजरु्ाहलका नदीच्या िीरार्र 

बसनू िन एकाग्र केल,े न्सयटून ने गरुुत्र्ाकषाि या हसद्धाांिाचा िोध 

दिेील एकाग्र िनानेच लार्ला, िसेच पदार्ा र् ऊजाा याांचा हसद्धाांि 

आईन्टाईनने एकाग्र िनािनूच हनिााि केला. आपििी ध्यानािारे 

िन एकाग्र करून आपल्या जीर्नाि सकारात्िक बदल घडून आि ू

िकिाि.  

िनाच्या एकाग्रिेिळेु आपि िर्ी िी गोष्ट साकार करू िकिो 

िसेच िनोहनग्रिाने यि्र्ी जीर्नाकडे र्ाटचाल करू िकिो. 

ज्याप्रिािे अजुानाला केर्ळ िािाचा डोळाच हदसला ज्यािनू 

त्याच्या एकाग्रिेचे दिान आपल्याला िोिे. एकाग्र र् ह्र्र िनािळेु 

हर्चाराांर्र हनयांत्ि िर राििेच हिर्ाय आपल्याला आपल्या 
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आयषु्यािील हनिाय घेिे अहधक सलुभ िोिे. िन नेििी एकाग्र 

असार्े र् िरीर नेििी चांचल असार्े. आहि या दोघाांच्या सांगिानेच 

िािसाचे िित्र् र्ाढीला लागिे. ज्याच्या िनाि ्र्िः हर्षयी र् 

इिराांहर्षयी केर्ळ चाांगलुपिा आि,े त्याच्या बाबिीि िा गिु 

प्रकषााने हदसनू येिो.  

िनाच्या चांचलिेिळेु िािसाचा ऱिास िोि जािो. त्याची ििी 

कुां ठीि िोि जािे. कोित्यािी गोष्टीर्र ह्र्र िोऊ िकि नािी. 

हर्चार आहि आचरिाि सिानिा रािि नािी आहि याचीच 

पररििी पढेु नैराश्याि िोिे. नैराश्याने ग्रासनू जाऊन पढेु आयषु्याची 

िानी करण्यापेिा एकाग्र िनाने हर्चार करा र् त्यािनूच उद्याचे 

ििुचे भहर्ष्य साकार करा. या िनाला एकाग्र कसे करार्े ? िर उत्तर 

सोपे आि,े जोर्र िमु्िाला एकाग्र िनािळेु काय काय बदल ििुच्या 

आयषु्याि घडू िकिाि र् त्यािळेु िमु्िी कुठपयंि पोिच ूिकिा ि े

सिजि नािी िोर्र िमु्िी िी एकाग्रिा साध्य करू िकिार नािी. 

त्यािळेु आधी एकाग्रिा सिजनू घेिे िी प्रर्ि पायरी आि े र् 

त्यानांिर झालेल्या आत्िसािात्कारािनूच पढेु ििुचे िन एकाग्र 

िोईल.   
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१५. िौतुिािे दोि शब्द 

 

 

सकाळी जेव्िा र्त्यार्र सफाई कािगार त्याांचे ्र्च्छिेचे 

काि करि असिाि िेव्िा आपल्यािील हकिी जि सिोर जाऊन 

त्याांच्या या कािाचे कौिकु करिो ? िर नािी, आपल्याने िे दिेील 

िक्य िोि  नािी कारि पहिला हर्चार िनाि काय येिो अरे, त्याांना 

िर याचे पैसे हिळिाि िर काय त्याि कौिकु करायचां. ‘पैसे 

हिळिे’ ि े त्याांच्या कष्टाचा भाग आि े परांि ु कौिकु करिे िा 

आपल्या िनाचा िोठेपिा आि ेि ेलिाि घेिे अहधक िित्र्ाचे 

ठरेल. 
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एिाद्याचे कौिकु करायचे असेल िर र्ा - छान ! असे म्िांटले 

हक आपले काि भागिे. िेर्ढे करण्याचीिी ज्याची ियारी नािी 

त्याांनी ‘छान’ िा िब्द जरी िनापासनू उच्चारला िरी िपू झालां. िा 

िब्द उच्चारायला पैसे पडि नािीि हकां र्ा त्यासाठी डोंगर 

चढण्यासारिे कष्टिी करार्े लागि नािीि. िरीिी िािसां कौिकु 

करायच्यार्ेळी िाि आिडिा का घेिाि िचे िला कळि नािी.  

‘कौिकुाचे दोन िब्द’ िी अलांकाररक भाषा झाली. दोन 

म्ििजे दोनच िब्द बोलले पाहिजेि असे नािी. चाांगल्या 

कािाबद्दल नेििी कृिज्ञिा व्यक्त करार्ी आहि ज्याने िे काि 

करण्यासाठी पररश्रि घेिले त्याला लगेच दाद द्यार्ी. कौिकु 

करिाना िब्द काय बोलले? ि ेिित्र्ाचां नसनू कौिकु करून त्या 

व्यक्तीचां िनोधैया र्ाढर्िे ि े िित्र्ाचां आि.े िोिांय काय हक 

आपल्या आजबूाजलूा, सिाजाि, हनरपेिपिे चाांगले काि करिारे 

अनेक लोक र्ार्रि असिाि परांि ूत्याांच्या कािाची दिल घेऊन 

त्याांना हकिपि दाद दिेो? आहि दिे असलेली दाद िनापासनू 

असिे का? कृिज्ञिा िा िािसािील असा गिु आि े हक ज्याने 

िािसाचे ्र्िः चे िर अांििान िर िदु्ध िोिेच परांि ूिो इिराांपढेु 

दिेील आदिा बनि जािो. एिादा िािसू चाांगल काि करिो िे 

कुिीिरी येऊन आपलां कौिकु करिार आि ेम्ििनू नव्ि ेि ेआधी 

लिाि घेिले पाहिजे. चाांगले काि करिे ि े त्याच्या ्र्भार्ाचा 
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एक भाग असिो, कोिी कौिकु करो न करो, आभार िानो न िानो 

- अिी िािसे भल्या बऱुयाचा हर्चार न करिा आपले काि करि 

राििाि. एिाद्याने त्याांचे कौिकु केलेिर िी लोक िेर्ढ्याच प्राांजळ 

पिे िी ्र्ीकारिाि. 

िबरीच उदािरिां आपिास ठाऊक असेलच, रािाला 

द्यार्ांयाची बोरे आांबट हनघ ूनये, प्रत्येक बोर गोडच असार्ां म्ििनू 

हिने प्रत्येक बोर चािनू पाहिलां. रािाचेिी िोठेपि असे हक त्याांनी 

बोरे उष्टी आििे म्ििनू िी नाकारली नािीि उलट आनांदाने त्याांचा 

्र्ीकार केला. िबरीच्या िनािील सेर्ेची आहि रािाच्या 

िनािील कृिज्ञिेची भार्ना प्रत्येकाने जािनू घेिली िर िािसा - 

िािसािील नािेसांबांधाचे पलू हनिााि िोण्यास हकिीसा र्ेळ 

लागेल?  

घरकाि करिाऱया िार्िी, पेपर टाकिारा िलुगा, 

औषधासाठी लगबग करिारी नसा, आलां कोहर्ांबीर सोबि 

्र्ििुीने कढीपत्ता दिेारे भाजीर्ाले काका अिी अनेक िािसे 

आपल्या अर्िी भर्िी र्ार्रि असिाि. आपले जगिे ससुह्य 

व्िार्े म्ििनू नकळि झटि असिाि. त्याांचे कौिकु कधीच नािी 

करायचां का आपि?  छान काि करिाय िमु्िी, दरे् ििुचां भलां 

करो.. असां जरी म्िांटल िरी काय जाद ू िोिे पिा. ि े ऐकल्यार्र 
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त्याांच्या चेिऱयार्र जो आनांद उिलिो, त्याचे िलू्य हकिी, ि े

साांगिारे चलन सध्या िरी बाजाराि उपलब्ध नािीये.  

जर िमु्िी दसुऱयाांकडून चाांगल्या कािाची अपेिा ठेर्ि 

असाल िर ‘कौिकु’ िा त्यार्रील रािबाि उपाय आि.े 

कौिकुािळेु एक र्ेगळेच ्फुरि चढिे, काि करण्याबद्दलचा 

उत्साि हनिााि िोिो. 

िा हनयि हर्िेष करून ‘बॉस’ असिाऱयासाठी उपयोगाचा 

आि.े त्याांना नेििीच किाचाऱयाांकडून चाांगल्या कािाची अपेिा 

असिे. िसे नािी झाले िर पािउिारा करण्याि िे नेििीच अग्रेसर 

असिाि. त्याांनी ि े लिाि घेिले पाहिजे हक त्याांच्या अिा 

र्ागण्याने िे ्र्िः चेच नकुसान करि आििे. लिाि ठेर्ा 

‘कौिकु’ ि ेिे औषध आि ेज्यािळेु आपि आपले काया सिोरच्या 

िनषु्याकडून करून घेण्याि त्याला उपयकु्त बनर्ि असिो.   
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१६. क्णार्ासूि मिार्यंत 

 

एकदा िनाि हर्चार आला हक काय झाल असि जर 

आपल्याला ि े िाहिि असि हक पढेु काय िोिार आि े ? उत्तर 

ित्काळ हिळाले हक  झाल एर्ढच असि, आपि जीर्नाला िित्र् 

दऊेच िकलो नसिो. र्ेळेला, िािसाांना, पररह्र्िीला कसे सािोरे 

जार्े ि ेहिकू िकलो नसिो. जीर्न काय आि ेिचे सिज ूिकलो 

नसिो.    

पढुच्या ििी आपि अस ूहक नस ूयाची िात्ी िािसाला दिेा 

येि नािी. िरीिी िो आपल्या भहर्ष्याहर्षयी हचांिाग्र्ि, 

ििार्ग्र्ि आहि आपल्या प्रॉपटीहर्षयी भयग्र्ि का असिो ि े

लिाि येि नािी. या हिन्सिी हदिानी त्याचे लि सिि हर्चहलि 

केल्याने िािी घेिलेलां कुठलांच काि िो नीट पिूा करू िकि नािी. 
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त्याने िरी काळजी घेिली पाहिजे िी आजच्या हदर्साची, 

िािािल्या कािाची, आिाच्या ििाची. या ििी जर िो िरीराने 

आहि िनाने सिि असला िरच जगण्याचा आनांद व्यर्ह्र्ि घेऊ 

िकिो आहि िािािील काििी यि्र्ीपिे पिूा करू िकिो. 

एकदा दोन कुख्याि दरोडेिोर पकडले जािाि र् त्याांना राजा 

फािीची हििा सनुार्िो. िी फािीची हििा ऐकून एक दरोडेिोर 

रडि रडि म्िििो, ‘काय ि े िाझे आयषु्य जे एर्ढ्या लर्कर 

सांपिार आि’े, त्यार्र दसुरा िात् आिाळभिू नजरेने त्याच्याकडे 

पािि म्िििो, ‘कोि िरिार आि ेआहि कधी? िचू िर िी नािी’, 

त्याला त्याचे बोलिे सिजि नािी. िेर्ढ्यािच राजाला त्याांची 

कुजबजु ऐकू येिे. िो त्याांना म्िििो, ‘ काय रे काय कुजबजु 

चालली आि?े’ त्यार्र दसुरा दरोडेिोर आत्िहर्श्वासाने म्िििो 

हक, ‘िी त्याला घोडा उडर्ायचा कसा ि ेसाांगिोय’ आिा त्याच्या 

या बोलण्याने सर्ात् ििा हपकिो. राजा म्िििो ’काय? घोडा कसा 

काय उडेल? िलुा फािीची हििा सनुार्ल्यािळेु कदाहचि िझु्या 

डोक्यार्र पररिाि झाला असार्ा.’ परांि ुिो दरोडेिोर िात् ्र्िः 

च्या हनिायार्र ठाि रािून राजाला पटर्ण्याि यि्र्ी िोिो. िेर्टी 

राजा हर्चार करिो, कोित्याच राज्याि असा प्रयोग झालेला नािी 

आहि आपल्या राज्याि जर असा िा प्रयोग यि्र्ी झाला िर 

त्यािळेु आपल्या आरिाराि भरच पडेल र् ित् ूदिेील घाबरिील. 
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िग राजा त्याला म्िििो, ‘बर ठीक आि,े िी िलुा िीन हदर्स दिेो 

िाझा घोडा उडून दािर्, नािीिर ....’ त्यार्र ित्काळ िो म्िििो 

, ‘नािीिर राजे, िमु्िी िला फािीची हििा सनुार्लीच आि ेअजनू 

िाझे काय र्ाईट िोिार आि.े’ त्यार्र राजा दिेील िान्सयिा दिेो. 

पहिला दरोडेिोर त्याला हर््ियाने हर्चारिो, ‘ि ेकसां काय िक्य 

आि?े िला आहि िलुािी ि ेिाहिि आि ेहक घोडा कधी उडिे 

िक्य नािी िग ि ू फक्त िझुे आजचे िरि िीन हदर्साांर्र पढेु 

ढकलले.’ त्यार्र दसुरा त्याला म्िििो, ‘अरे िो पि िी िक्यिा 

हनिााि केल्या. किाच्या िर जगण्याच्या, िलािी िाहिि आि े

घोडा कधी उडिारच नािी पि या िीन हदर्साि कािीिी िोऊ 

िकि, म्ििजे िी ज्या घोड्यार्र िा प्रयोग करिार आि ेिो घोडाच 

िरू िकिो, हकां र्ा िग राजाच िरू िकिो, हकां र्ा....’ त्यार्र 

पहिला त्याला िध्येच म्िििो ‘...आहि यािील कािीिी नािी 

झाल िर..’ त्यार्र दसुरा पनु्सिा त्याच आत्िहर्श्वासाने म्िििो, 

‘िाझ्या प्रयत्नाांना फळ हिळून घोडा िरच उडू िकिो.’  

र्रील गोष्टीिनू आपल्याला आिार्ादी असिे ि े दिेील 

सिजिे र् भहर्ष्याची अहनहिििा दिेील सिजिे. पढुचा हर्चार 

पढेु करा पि आिाच्या जगण्याला पयााय हनिााि करिा आले 

पाहिजे. एक गोष्ट जर आपल्या िनासारिी नािी झाली िर याचा 

अर्ा सर्ा िागा बांद झाले असा िोि नािी.  
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आज आहि आिा िाच फक्त िाझा आि,े भहर्ष्य काय आि े

र् िला कोठे नेिार आि ेि ेिला िाहिि नािी. िळािील व्यक्तीला 

हििरार्र नेऊ िकेल िर हििरार्रील व्यक्तीला गाळाि नेऊ 

िकेल. र्ेळेच्या चक्राचा आधार भहर्ष्यकाळ आि े आहि 

हर्ज्ञानाने हकिीिी प्रगिी केलेली असली िरीिी अजनू आपि 

आपले भहर्ष्य हनहिि ्र्रुपाि  साांग ूिकलेलो नािी. िे अहनहिि 

असिेच योग्य आि.े भहर्ष्याहर्षयीची अहनहिििाच आपल्याला 

पढेु जाण्यासाठी प्रर्तृ्त करि असिे.   

एक आजीबाई आयषु्याि प्रर्िच पाांडुरांगाच्या दिानासाठी 

पांढरपरूला हनघाल्या. जाण्यापरू्ी आपले सारे दागदाहगने एकत् 

करून त्याांनी िे गाठोडां िेजारिीकडे ठेर्ले. पि त्या जसजिा 

पांढरीच्या हदिेने िागे िागे जाि िोिे. आपले दाहगने चोरीला गेले 

िर आपले पढेु काय िोईल या भीिीने त्या इिक्या ग्र्ि िोत्या हक 

पाांडुरांगाच्या जागी त्याांना िे दाहगनन्सयाचे गाठोडांच हदसायला 

लागलां.  

असेच एक सदग््रिु्र् आजारी र्हडलाांना भेटण्यासाठी 

िेनिध्ये बसनू हनघाले िोिे. िे इिके टेन्सिनिध्ये िोिे हक बसिाना 

िे आपली बॅग डोक्यार्र घेऊन बसले. िेजारी म्ििाला, बॅग र्र 

हकां र्ा पायािालच्या जागेि ठेऊ िकिा त्यार्र िे सदग््रिु्र् काय 
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म्िििाि िी िाझे हिकीट काढले आि ेबॅगेचे नािी ! आिा बॅग 

डोक्यार्र ठेर्ल्याने त्याांचे टेन्सिन किी कसे िोिार िोिे. ि े त्या 

पाांडुरांगालाच ठार्े. 

हर्चहलि न िोिा िािी घेिलेल्या कािाि पिूापिे बडूुन 

जािारा हकां र्ा चाल ू ििाला आनांदाने सािोरे जािारा िािसू 

आपोआप यिाच्या िकु्कािी पोिचिो. हर्द्यार्ी असो, िेळाडू 

असो, हचत्कार असो, गायक असो, हििक असो र्ा आििी 

कोिी असो. कािाि पिूा लि घािले हक िो यि्र्ी िोिार ि े

नक्की. बफा  जसा पाण्याि हर्रघळून जािो हकां र्ा िेल आहि र्ाि 

जसे एकरूप िोऊन प्रकाि दणे्याचे काि करिाि, िसेंच िािसाला 

कािािी एकरूप झाले पाहिजे.  

आजीबाई ांनी गाठोड्याचा हर्चार डोक्यािनू काढून टाकिे 

हकां र्ा त्या गिृ्र्ाने डोक्यार्रचे ओझे उिरून ठेर्िे आर्श्यक 

िोिे. आजीबाईनी हर्ठ्ठलाचे नाि्िरि करि राििे आहि त्या 

गिृ्र्ाने र्हडलाांना आराि पडार्ा म्ििनू औषधां-उपचाराचे 

हनयोजन करि, सदद््भार्नाांचे र्लयां हर््िाररि करिे अहधक 

िित्र्ाचे िोिे.   
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१७. शाांती - नवशाल मिोवृत्ती 

 

ििात्म्यापासनू सािान्सय िािसापयंि सर्ाजि म्िििां असिाि 

आम्िाला 'िाांिी' िर्ी आि.े लोकव्यर्िारािनू अनेक सांकटाांिी 

झगडि त्यार्र िाि करीि व्यर्िारी जीर्न जगिारा िनषु्य सदु्धा 

कुठेिरी िाांिी लाभार्ी अिी अपेिा करिो िर अिाांिीला 

कारिीभिू असिारी प्रलोभने र् प्रपांचबांधने िोडून अनासक्त जीर्न 

जगिाऱया र्ैराग्याला सदु्धा िाांिीच िर्ी असिे. प्रापांहचक 
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िािसाची धडपड िर पारिाहर्ाक िािसाची उपासना िी केर्ळ 

िाांिीसाठीच आि.े  

'िाांिी' िी भगर्ांिाची आर्डिी हर्भिूी आि.े भगर्िगीिेने 

‘िाांिी’ या ित्र्ाला िानर्ी िलू्य म्ििनू गौरर्ीले आि.े भक्ती, 

ज्ञान, र्ैराग्य, किा, उपासना या साऱयाांपेिािी ‘िाांिी’ सर्ाशे्रष्ठ आि.े  

'श्रेयो िी ज्ञानि ्अभ्यासाि' या गीिेिील बाराव्या श्लोकाचे 

हर्र्ेचन ज्ञानेश्वर िाऊलींने केले आि ेिे असे,  

'अभ्यासािुनी गिन l पार्ाा िग ज्ञान l 

ज्ञानापासहून ध्यान l हर्िेहषजे ll  

अभ्यासापेिा ज्ञान गिन आि.े ज्ञानापेिा ध्यान सर्ाश्रेष्ठ आि.े 

ध्यानापेिा किाफल त्याग श्रेष्ठ आि े आहि िेर्टी किाफल 

त्यागापेिािी िाांिी सर्ाशे्रष्ठ आि.े िेर्टी ज्ञान आहि ध्यान ज्या 

गार्ाच्या िकु्कािी जािाि त्या गार्ाचे नार् 'िाांिी' िोय. 

दरे्गिुीसांपत्तीच्या अहधकाहधक जर्ळ जािे ि ेिानर्ी जीर्नाचे 

प्रयोजन आि.े  

िाांिी िी भगर्ांिाच्या अगदी जर्ळ र्ार्रिारी आहि प्रेिाचा 

आनांद दिेारी अर््र्ा आि.े िाांिी या गिुसौंदयााचे लिि सांिशे्रष्ठ 

ज्ञानेश्वर िाऊहलांने साांहगिले आि,े हर्िालिा र् व्यापक िनोर्तृ्ती 

म्ििजे िाांिी िोय.  
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जगाच्या व्यर्िाराि बैचेनी आहि अिांकार र्ैिान घालि 

असिाि. िी आहि िाझे या अिांिेचे आहि िििेचे दडपि दरू 

झाल्याहिर्ाय आनांद हिळिार नािी. िाांिीच्या र्ाटचालीिनू 

सिाधानाचा िकु्काि गाठला जािो.  

हर्िाल िनोर्तृ्ती अर्ाािच ज्याच्या िनाि अिां भार् नािी, 

सांपिूापिे दरे्ाच्या ्र्ाधीन िोिे. जेर्े ‘िी’पिा जाऊन फक्त एकच 

ित्र् हिल्लक राििे, त्याजागी प्रभ ूहनर्ास करिाि. कारि िाांिीचे 

ििात्ि ि ेकेर्ळ िोच व्यक्ती जाि ूिकिो जो िे पािण्याची दृष्टी 

ठेर्िो.    

सांिाच्या याच िनाच्या हर्िालर्तृ्तीिळेु िे दरे्ाच्या जर्ळ 

कायि र्ास करीि असि. सांि िकुारािाांना जेव्िा त्याांच्या आईने 

दरे्ाला नैर्द्य दािर्ण्यास साांहगिला िेव्िा ‘ि ूजेर्ला नािीस िर 

िी दिेील जेर्िार नािी, ि ू दगडाचा आिसे हक िाडािासाचा 

आिसे िला घेि दिे नािी ि ूये आहि जेर्.’ िाच िो भार्. आहि 

अिा हठकािी दरे्ाला दिेील येिे भागच आि.े भव्यिा र् हदव्यिा 

यािी पेिा िी िनाची हर्िालिा म्ििजेच ‘िाांिी’ अहधक 

िित्र्ाची आि.े 
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१८. साांगा िस जगायिां? 

 

सुांदर र् आनांदाने जगिे िक्य असिाना दिेील िािसू ििाि 

रािून जगिे पसांि करिो. का बर अस व्िार्? याच उत्तर िात् कािी 

केल्या गर्सिच नािी आहि याचेच उत्तर िांगेि पाडगार्कराांच्या 

पढुील काव्यािनू ्पष्ट केलेले हदसनू येिे. दसुऱयासाठी जगण्याला 

िरे जगिे िानले गेलेले आि.े िनाच्या अांिदृाष्टीला िित्र् हदल 

गेलेलां आि.े िग या अिा सुांदर आयषु्याि िािसाला त्ास नक्की 

िोिो कसला? िर याचे उत्तर आि ेअपेिाांचा . 

या अपेिाांच्या ओझ्यािाली िो असा कािी दबला जािो हक 

पढेु त्याच्या चेिऱयार्रील िस ूकायिचे गायब िोऊन जािे आहि 

िखु्य म्ििजे ि ेकोिाच्याच लिाि दिेील येि नािी.  
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आपल्या जगण्याला एक सरू प्राप्त झाला िर त्याचे एक सुांदर 

गािे बन ूिकिे र् त्या गाण्यािळेुच ििुचे सर्ांग आयषु्य उजळून 

हनघेल. जेर्ढी आपली ्र्िः र्रील श्रद्धा आहि हर्श्वास दृढ िोि 

जािो िसिसा आपला आत्िहर्श्वास र्ाढि जािो ज्यािळेु प्रत्येक 

िािसू आपल भल करण्यासाठीच जन्सिाला आला आि ेि ेसिजनू 

येिे.  

अिा र्ेळी िािसाचे आयषु्य कोिाचसाठी ओझे न बनिा िे 

एक आदिा व्यहक्तित्र् बननू जािे.  

दसुऱयाच्या दिुाः ने आपििी दिुी व्िार्े र् दसुऱयाच्या 

सिुाने आपििी सिुी बनार्े िीच िर िरी अपेिा आि ेआहि 

बाकी ऐहिक सांपत्ती िी केर्ळ नार्ालाच राििे. ऐहिक सांपत्तीच्या 

िोिाने आपल्या जर्ळ असिाऱयाांचा त्याग करण्यापेिा आपल्या 

िािसाांसाठी ऐहिक सांपत्तीचा त्याग करिे ििेी योग्यच आि.े 

िागील एका लेिाि िी अधोरेहिि केलेलेच आि ेहक त्याग िा 

किासाठी करायला िर्ा ि ेअहधक िित्र्ाचे आि.े  

आजकालच्या धकाधकीच्या आयषु्याि िािसू असा कािी 

अडकून गेलाय हक त्याच्या ि ेलिािच येि नािी हक अपेिाांच्या 

ओझ्याने परुिा त्याचा आर्ाज दाबनू गेलेला आि.े िी या लेिािनू 

साांग ूइहच्छिे हक, अपेिा या अर्ाजर्ी असिा कािा नये. अपेिाांचे 
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ओझे कधीिी र्ाटू नये आहि जर असे नसेल िर नक्कीच िमु्िी िा 

हर्चार करायलाच िर्ा हक नक्की आपि कुठे चकुिोय. 

िर्ी िी गोष्ट हिळाली नािी म्ििनू कुढि बसायचे, उगीच 

आपल्या िनासारिे झाले नािी हक िाप दिे बसायचां त्यापेिा 

सर्ांसाठी भल्याची अपेिा करिे कधीिी चाांगलेच नािी का? 

जगािील सर्ा िाळेि काटकोन, हत्कोि, लघकुोन, 

हर्िालकोन हिकर्ला जािो परांि ुकोित्यािी िाळेि ‘दृष्टीकोन’ 

हिकर्ला जाि नािी, िो आपला आपल्यालाच हिकार्ा लागिो 

आहि म्ििनूच आयषु्य िीच एकिेर् िाळा सिजार्ी जी सर्ा 

प्रकारचे ज्ञान आपल्याला दिे असिे. िग अिी सुांदर िाळा 

आपल्यासारख्या हर्द्यार्थयांसाठी कायिच उपलब्ध असिाना का 

कण्िि कण्िि जगायचां ? 

आकाि हनरभ्र आि.े िे कोिाच साठी बांधन नािीये. िग 

कोिी प्रगिीपर्ार्र असेल िर त्याबाबि आपल्या िनाि ईषाा का 

असार्ी?  

दसुऱयाकडील अर्गिुाांकडे पािण्याआधी ् र्िःच्या आिील 

दृष्टीबद्दल, ्र्िःच्या गिुाांबद्दल हर्चार करिे अहधक गरजेचे आि.े  
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या हनिाांि सुांदर आयषु्याचा चर्ीचर्ीने आ्र्ाद घ्या कारि 

िे िपू साधे, सरळ आहि सोपे आि ेआहि जे असे साधे सरळ सोपे 

असिे िे िे सर्ा भगर्ांिाला हप्रय असिे. 

सिु आििे हिर्े दःुििी असिारच, हजर्े जन्सि आि ेहिर्े 

ितृ्य ू असिारच आि े िग असा असिाना उगीच आपले जगिे 

सोडून दऊेन दसुऱयाच्या आयषु्याला कोसिे ि ेव्यर्ाच नािी का ? 

आि ेिो िि आनांदाने जगण्याि घालर् ूआहि दसुऱयाांच्या 

आनांदाि आनांदाने भागीदार बन ू िा हसद्धाांि िनार्र हबांबर्ा र् 

याचिळेु िमु्िी ििुचे आयषु्य एका साित्याने र्ाििाऱया िभु्र 

झऱयाप्रिािे जगाल. झऱयाचे र्ाििे जर र्ाांबले िर त्याचे डबके 

बनिे र् िेर्े डासाांची उत्पत्ती िोिे. म्ििनूच आपले जगिे ि े

्र्च्छांदी असार्े. आपल्या र्ाटेिील काट्याांना दिेील फुलाि 

रुपाांिर करूया आहि िग बघा िो चित्कार. कधी कल्पनािी 

केल्या नसिील अिा गोष्टी साकार िोण्यास प्रारांभ िोईल.    

दररोज आपल्याला जगर्ण्यासाठी आपल्या िरीराि लािो 

पेिी, हृदय, ्नाय,ू चेिना सां्र्ा, िेंद,ू यकृि, ्र्ादहुपांड, जठर, 

आहद अनेक अर्यर् अिोरात् न र्किा काि करिाय िे 

कोिासाठी? एिाद्या कारिान्सयाििी एर्ढे अचकू र् प्रभार्ी 

िांत्ज्ञान नसेल जेर्ढे आपल्या िरीराच्या आि आि ेआहि असे 
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असिाना आपल्याला फक्त आनांदाने जगायचे आि ेआहि पढेु िेच 

सतू् उराि जपायचे आि.े पढेु र्डाच्या  पारांब्याप्रिािे त्याांनी 

जहिनीिनू पनु्सिा नव्याने जन्सिाला येिे अपेहिि आि.े  

याच जीर्न जगण्याहर्षयी साांगिाना िांगेि पाडगार्कर 

त्याांच्या कहर्िेिनू ्पष्ट करिाि, िे म्िििाि, 

पेला अधाा सरला आि े,असां सदु्धा म्िििा येि  

पेला अधाा भरला आि,े असां सदु्धा म्िििा येि  

सरला आि ेम्ििायचां की भरला आि ेम्ििायचां, ि ेिमु्िीच 

ठरर्ा  

पि िी आििी पढेु जाऊन ििेी म्ििेल हक पेला भरलेला 

नसला िरीिी आपि िो भरलेला म्िि ूिकिो. या र्ािार्रिाि 

उपलब्ध असिारी िर्ा ज्याि अनेक हर्हर्ध र्ाय ूआििे त्याांनी 

प्रत्येक सजीर् हनजीर् व्यापनू टाकलेले आििे आहि असे 

असिाना पेला ररकािा रािीलच कसा? जर कोिी ररकािा पेला 

आपल्या सिोर ठेऊन हर्चारलच हक पेला ररकािा आि े हक 

भरलेला त्यार्र आत्िहर्श्वासाने उत्तर द्या, ‘अर्ाािच िो काठोकाठ 

र्ायनेु भरलेला आि े र्ेळ आल्यार्र िो त्याच्याि असलेल्या 

र्ायचु्या अह्ित्र्ाचा पररचय नक्कीच दईेल’  
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िासित्य िासित्य म्िणजे अिं अितं तरी काय? 

 

साहित्य साहित्य म्ििजे असां असिां िरी काय? 

खरां थोर्डां खाली, वर खर् यावरची िाय! 

थोर्डां मीठ, थोर्डी समची, खरां लपवत नाही.  

ज्याचां जळतां त्याला िळतां, पाणी थाांबत नाही.  

एिीिरे्ड िासहत्य म्हणज ेपर्डद्याआर्डची आग 

दिुरीिरे्ड िासहत्य म्हणजे लपवलेला राग 

थोर्डां प्रेम, थोर्डा द्वषे, थोर्डी धाय धाय 

िासहत्य म्हणजे तमु्ही-आम्ही दिुरां-सतिरां िाय? 

 

आनांद घ्या. आनांद द्या.  
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