


द मॉक  सो ड हीज फेरारीला मळालेले काही तुतीपर शेरे
“द माँक  सो ड हीज फेरारी ही एक संप ी आहे. यश वी जीवनासाठ  आ ण

आनंदासाठ  एक उ कृ  अ भ ची असलेले भावी सू . रॉबीन एस्. शमानी ाचीन ानाचे
भांडार एक त क न आजकाल या ु ध वेळेत उपयोगी पड याक रता ात बं द त
केले आहे. मी पु तक पूण होईपयत खाली ठेवूच शकलो नाही.”

यो टाय, ने हर फयर, ने हर वीट चे लेखक
“एक अ तशय उ कृ  पु तक! रॉबीन एस्. शमा हे सरे मॅ डीनो.”

डॉट  वॉ टस, पीक ॲ ड ो रच चे लेखक
“ वतः या उपयोगी पडेल असा नवा माग आ ण वहारात आण यायो य स ला.”

द लबरल
“एक उ म कथा आ ण जीवन समृ  करतील अस ेधडे.”

केन वेगोट क , द अलट मेट पावर चे लेखक
“आपली व पूत  कर यासाठ  अंतरंगा या यथाथ ानांनी भरलेले एक उ म पु तक.

वाचनीय.”
ज ट न आ ण मायकल टॉ स्, यु डायमे श स ्रेडीयोचे सहसं थापक आ ण ट वक: द

सॅ े ड डायमे श स ्ऑफ अ नग ए ल ह ग चे सहलेखक
“रॉबीन शमानी उ म साधने एका मनोरंजक कथेत घालून जीवना या सो या

त व ानात पांत रत केले आहेत. एक आनंदमयी पु तक तुमचे जीवन बदलून टाकेल.”
एलायन सट जे स्, स लीफाय युवर लाइफ

ॲ ड इ र स लीसीट चे लेखक
“वैय क सुधारणा, वैय क आनंद, प रणामकारकता हे सव मौज, आकषकता,

साहस ा पात दले आहेत. येकाचे आयु य सुधारेल आ ण प रपूण होईल असे ानाचे
भांडार ा पु तकात आहे.”

‘ ायन ेसी, मॅ झीमम अची हमटचे लेखक
“रॉबीन शमानी एक मह वाचा संदेश आप या सवाना दला आहे. याने आपले

आयु य बदलणार आहे. आजकाल या धकाधक या जीवनात प रपूणता आण यासाठ
यांनी हे एकमेवा तीय पु तक ल हले आहे.”

कॉट डीगाम , स सेस मॅगझीनचे भूतपूव काशक
“एक मनाची पकड घेणारी कथा जी आप याला शकवते व आनंदही देते.”

पॉलो कोयलो, द अ केमी टचे लेखक



‘मेगा ल ह ग’ ला मळालेल ेकाही तुतीपर शेरे
“मेगा ल ह ग हे तु हांला तुमचे आयु य ३० दवसात कसे उ कृ  दजाचे बनवायचे

हे शकवते.”
माक ह टर हॅ सन, चकन सूप फॉर द सोलचे सहलेखक

“ याला कोणाला वतःचा म व वकास करायचा असेल आ ण यश वी
जीवन जगायचे असेल याला मी आवजून हे पु तक सुचवतो.”

पीटर हॅ सन, एम.डी., द जॉय ऑफ ेसचे लेखक
“मेगा ल ह ग! प रपूण जीवनासाठ  तीस दवस, वैय क वकासासाठ  सव म

पु तक.”
नॉथवे ट अक सस टाई स्

“एक अ तशय सुंदर पु तक! वैय क वकास आ ण आ या मक यश
मळव यासाठ  ा पु तकात दले या ानाचा वतःसाठ  उपयोग करा. तुमचे आयु य
बदलेल.”

कैन वेगोट क , द अ ट मेट पावरचे लेखक
“रॉबीन एस्. शमानी जीवनात या उ मो म प ती, डावपेच, गूढाथ आ ण

याच माणे बु मान माणसे ात एक त केली आहेत.”
फॅ मली सकल

“एका दशकापासून रॉबीन शमानी समाधानी आयु य जगणा या माणसांचे यश वी
डावपेच अ यासल ेआहेत यांचे दैनं दन जीवन आ ण यां या कथा वेचून यांनी एका ३०
दवसा या साचेब  काय मात घात या आहेत, या माणसाला जीवनाम ये हमखास यश
देतात.”

र वस बुक वॉच
“पूव आ ण प मेचे एक अचूक म ण.”

द कग टन हीग टॅ डड
“३० दवसात तुमचे जीवन बदला.”

ई टन आय
“मेगा ल ह ग हे एक र न आह,े यांना व व शोधायचे आहे यां यासाठ  हे एक

उपयु  पु तक आहे.”
इ हे टमट ए झ यु ट ह
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माझा मुलगा कॉलबीला
याला पा न मला जगात या

सग या चांग या व तंुची आठवण होते.
तुला आशीवाद



वीकृती

‘द माँक  सो ड हज फेरारी ही एक अ तशय वशेष प रयोजना आह ेजी काही वशी
लोकां या य नांनी पूण वास आली आहे. आम या ोड शन टम या आ ण बाक  सव
यां या अथक उ साहाने माझी ही पु तकाची क पना स यात आली आह े यांचा मी अ यंत

आभारी आहे, वशेषतः शमा लडरशीप इंटरनॅशनल या मा या परीवारासाठ -तुमची
वचनब ता आ ण जवीत कायाची भावना मा या मनात घर क न बसली आहे.

मी अ यंत आभारी आहे -

माझे प हले पु तक ‘मेगा ल ह ग’ या हजारो वाचकांचे यांनी वेळात वेळ काढून
मला ल न कळ वल ेक  ा पु तकामुळे यांची जीवन शैली बदलली, यांनी उ र
अमे रके या बाहेर मा या प लक से मनारम ये भाग घेतला, याचबरोबर शमा
लडर शप इंटरनॅशनल या अनेक समथक आ ण ायोजकांचा मी आभारी आह े यांनी
आप या कमचा यांसाठ  माझे भाषणाचे काय म आयो जत केले या ायोजकांचा
मी आभारी आहे.

संपादक, जॉन लॉ डन, यांनी मा या पु तकावर जो व ास दाख वला, मरजरी
बुचनान, करेन लेवायन, हारपर सेन ा सीसको यां या उ म ट म ने ा क पने साठ
जो य न केला या ब ल माझे आभार.

ायन ेसी, माक ह टर हॅ सन आ ण माझे सरे सहकारी ां या नेतृ वासाठ  आ ण
स दयतेसाठ .

कॅथी डन या आकषक मुखपृ ासाठ . मला वाटले होते क  “टाईमलेस वसडम फॉर
से फ मा टरी” या पु तका या मुखपृ ापे ा आकषक कुठलेच मुखपृ  नाही पण
माझा हा समज चुक चा होता.

स य पॉल, कृ णन आ ण संद प शमा या सतत या उ ेजनासाठ .

सवा धक आभार मा या पालकांना, शव आ ण शशी शमाना यांनी प ह या
दवसापासून मला मागदशन व मदत केली आ ण माझ े बु मान बंधू संजय शमा



(एम.डी.) आ ण यां या प नी सुसान, यांची मुलगी बयांका ां या उप थतीसाठ
आ ण माझा मुलगा कॉलबी ाचा उ साह, माझी प नी आ ण माझी जीवलग मै ीण
अलका - तु ही सवानी दाखवले या काश तंभासाठ  जो मला माग दाखवतो.
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जीवन मा यासाठ  केवळ एक मेणब ी नाही, तर हा एक वैभशाली टॉच आहे जो मी काही
काळासाठ  मा याकडे ठेवला आह ेआ ण नवीन पीढ कडे याला सुपुद कर यापूव  याचा

काश जा तीत जा त च कडे पसरवू इ छ तो.

-जॉज बनाड शॉ



करण प हले

जागृती

तुडंुब भरले या कोट म या म यभागी तो एकदम कोसळला. तो होता एक नामां कत
कायदे पं डत, शहरात या महान व कलांपैक  एक. तो जसा या या तीन हजार इटा लयन
डॉलस या सुटांसाठ  स द होता तसा व कली पेशात या या या अनेक यशांसाठ ही

स द होता. मी समोर ज े य पाहत होतो तथे तसाच अ व ासाने ज मनीला खळून उभा
रा हलो. इतका मोठा वक ल, यु लयन मँ टल एखा ा न य लहान बालकासारखा
ज मनीवर थरथरत आ ण प ाघात झा यासारखा तडफडत होता आ ण याचे सवाग घामाने
डबडबल ेहोते.

सगळे च  संथ गतीने पुढे सरक यासारखे वाटले. “अरे देवा!! यु लयन संकटात
आहे” सवाचे ल  वेधावे हणून वरोधी प ाची वक ल जोरात कचाळली. यायाधीशाचा
चेहरा भीतीने पांढराफटक पडला आ ण तने त या जवळ या इमज सी फोनम ये काहीतरी
सूचना द या. मी तर ा आक मक संकटाने भांबावून तथेच उभा रा हलो. मी मनात या
मनात ाथना करत होतो. “ यु लयन, मा या म ा, म  नकोस. तुझे ा जगातले
अशारीतीने जाणे फार लवकर होते आहे.”

कोटातला बेलीफ, जो इतका वेळ श ा के यासारखा उभा होता तो चटकन वाकला
आ ण याने यु लयनला कृ म ासो छ् वास ायला सु वात केली. वरोधी प ाची वक ल
या या चेह यावर वाकली ते हा त या सोनेरी कुर या केसा या बटा या या लालबंुद

चेह यावर वसाव या. ती काहीतरी याला सांगत होती. पण यु लयन काहीही ऐक या या
पलीकडे गेला होता.

यु लयनला मी गे या सतरा वषापासून ओळखत होतो. त णपणी मला जे हा
यु लयन या पाटनरनी समर ेनी हणून कामावर घेतल े ते हा आ ही थम भेटलो होतो.
यु लयन अ तशय शार, तडफदार, बाबदार आ ण धाडसी होता. तो यां या फमचा

उगवता तारा होता. तो फार मोठमोठ  व  उराशी बाळगून होता. मला तो दवस अजूनही
आठवतो, जे हा काही कामा न म  मी रा ी उ शरापयत थांबलो होतो आ ण प ह यांदाच
या या के बनम ये गेलो होतो. रगल ऑ फस या कोप यात याची के बन होती. या या

भ  टेबलावर व टन चच लची काही अथपूण वा ये एका े मम ये ल हलेली होती.
“मला खा ी आह ेक  माझ ेभ वत  घड व यात मी यश वी होईन. जे माझे काय, मी

हाती घेतले आहे ते पूण कर यास मी समथ आहे. यासाठ  यावा लागणारा ास कवा



कळा सोस याची सहनश  मा यात आहे. जोपयत माझा वतःवर व ास आह े आ ण
जक याची द य इ छाश  आहे तोवर यश ी मला नाका  शकत नाही.”

यु लयन अगद  ा माणेच वागत होता. दवसाचे अठरा अठरा तास तो यश
मळव यासाठ  अ तशय क  करायचा. मी असे ऐकले होते क  याचे आजोबा एक स द
सनेटर होते. वडील फेडरल कोटात यायाधीश होते. ा पा भूमीवर यु लयन
लहानपणापासून अगद  ीमंतीत वाढला. साह जकच सवा या या याब ल या अपे ाही
उंचाव या हो या. एक मा  होते क  तो अ तशय ज चा होता. येक गो  आप या
मनासारखी करत होता आ ण करवून घेतही होता.

यु लयनचे कोट ममधील ना पूण संभाषण आ ण या या डावपेचांनी रोज या
वतमानप ांचे रकाने या रकाने भरत असत. या या भोवती कायम ब ा लोकांचा घोळका
असे. ीमंत आ ण स द लोकांना जे हा काही अडचणी येत ते हा ते हमखास
या याचकडे धाव घेत. कोटाबाहेरील जीवनातही तो बराच शौक न होता. पु कळदा रा ी

उ शरापयत शहरात या एखा ा पंचतारां कत हॉटेलम ये तो एखा ा सुंदर फॅशनेबल मॉडेल
बरोबर म  पत बसलेला दसे.

यु लयनने या या एका अ तशय मह वपूण खुना या केसम ये माझी ‘मदतनीस’
हणून नवड या वष  कशी काय केली कोण जाणे. कारण मी जरी “हॉवड लॉ कूल”

मधून काय ाची पदवी घेतली असली तरी मी काही यां या फमचा खूप शार आ ण माट
मदतनीस न हतो. माझी आ ण याची कुठेच बरोबरी न हती. माझे घराणे या यासारखे उ च
वगातले न हते. समु ावर काही वष नोकरी के यावर माझे वडील एका खासगी बँकेत साधे
सुर ा र क हणून काम करत होते आ ण माझी आई झोपडपट् ट त गंुड लोकां या व तीत
लहानाची मोठ  झाली.

यु लयनसारखा मी शारही न हतो आ ण ीमंतही न हतो. माझ े सरे सहकारी
या या हाताखाली काम कर यास उ सुक असतानाही याने माझी नवड केली. ती केस

होती एका बझनेस ए झ यु ट हची. या यावर आप या बायकोचा नघृणपणे खून
के याचा आरोप होता. अथातच ती केस आ ही जकली.

या केसम ये मी बरेच काही शकलो. काहीही घडलेल ेनसताना ब यापैक  संशय कसा
नमाण करायचा इ याद  बारकावे मी या याकडून शकलो. हा कायदेपं डत ही केस कशी
चालवतो हे या या हाताखाली काम क न जवळून पाहायला मळणे ही म ळ संधी मला
मळाली होती आ ण या संधीचे मी पुरेपूर सोने केले.

यु लयन या आ हाव न मी या फमम ये कायम रा हलो आ ण आमची मै ी तथेच
वाढली. यु लयन या हाताखाली काम करणे ही साधी बाब न हती. कधी कधी मी खूप
वैतागायचो. पु कळदा रा ी उ शरापयत थांबायला लावून तो माझी खूप खरडपट् ट
काढायचा. अथात या या कामाची ती प दतच होती. तो अ तशय श त य होता. पण ा
कडक कवचामागे एक मृ  मनही होते. तो या या माणसांची खूप काळजी यायचा.

कतीही कामात असला तरीही मा या बायकोची जेनीची चौकशी करायचा. घर यांचीही



चौकशी करायचा. जे हा याला कळले क  मी पैशांअभावी कॉलेजची फ  भ  शकत नाही,
ते हा याने मा यासाठ  श द टाकून कॉलर शपही मळवून दली. म ांकडे याने कधीही
ल  केल े नाही. तो अगद  झपाट यासारखा काम करायचा याचा ास या या

हाताखाल या लोकांना होत असे.
या या कामाचा झपाटाच खूप होता. प ह या प ह यांदा फम या भ यासाठ , फमचे

नाव मोठं कर यासाठ  तो प र म करतच रा हला. दरवष  हेच घोकत रा हला क  ही केस
झाली क  एक म ह याची सुट् ट  यायची, आराम करायचा, पण सुट् ट  घेणे याला कधी
जमलेच नाही. अशीच वषामागून वष गेली. याची स द  वाढली. अनुभव वाढला. कामाचा
पसारा वाढला. अ धका धक केसेस यायला लाग या, अगद  मो ा आ ण आ हाना मक
आ ण मग यु लयन काम करतच रा हला. अ धक म, अजून जा त पैसा, जा त स द ,
नाव, क त  आ ण यश ा सवाब लची याची भूक वाढतच गेली.

अगद  अ पकाळातच या याकडे सव काही आले. एक अ तशय यश वी आ ण
मह वाकां ी वसाय, सात आकडी उ प , चांग या पॉश आ ण ब ा लोकां या व तीत
एक अवाढ  सुंदर बंगला, वतःचे एक खासगी जेट, एका सुंदर बेटावर नवांत वेळ
घालव यासाठ  सरा एक बंगला आ ण याची आवडती लालचुटूक रंगाची चकाकती फेरारी
गाडी जी या या बंग या या पोचम ये दमाखात उभी असायची.

जरी यश मळत गेले तरी नयती काहीतरी वेगळेच सुचवत होती. मी या याबरोबर
कायम अस यामुळे काहीतरी वपरीत घडणार अस याचे संकेत मला मळत होते. कामाचा
पसारा वाढतच होता. एक मो ा केसचा नकाल लागला क  सरी या न मोठ  तयारच
असायची. येक केसची कतीही पूवतयारी केली तरी यु लयनचे समाधान होत न हते.
यायाधीशांनी हा  उप थत केला तर? आपली तयारी कमी पडली तर? एखाद  नवीन

घडलेली घटना जर आप याला माहीत नसली तर सवासमोर आप यावर आ यच कत
हायची वेळ येईल. मग आ ही अजून कसून तयारी करायचो. आ ही दोघे जसे काही

घ ाळाचे गुलाम अस यासारखे ऑ फस या या चौस ा ा मज यावर काम करीत
बसायचो आ ण यावेळेला सगळे जग आप या कुटंुबासमवेत आपाप या घरी असायचे.

यु लयन बरोबर मी जसाजसा जा त वेळ घालवला तस ेतस ेमा या ल ात आल ेक
तो कामा या गतत कती खोल तत चालला आहे. तो कायम असमाधानी असायचा. इतके
काम करायचा क  ा कामातच आपण एक दवस संपून जावे अस े याला वाटत होते.
प रणामी याचे कौटंु बक वा यही याने बघडले. व डलांशी याने बोलणे बंद केले. याचे
ल नही अयश वी ठरले. जरी या याकडे सव ऐ हक सुखं होती तरीही तो या सुखा या
शोधात होता ते सुख याला मळालेच नाही.

ेप  वषाचा यु लयन अगद  स रीत या हाता यासारखा दसायचा. चेह यावर
सगळ कडे सुरकु या, अ तशय तणावपूण दैनं दन आयु य ामुळे तो फारच हातारा
दसायला लागला. उंची सगार, उंची म ाचे पे यावर पेले रचव यामुळे आ ण रा ी उ शरा
महाग ा च रे टॉरंटम ये जेवणे ा या या जीवनप दतीमुळे तो फारच थूल झाला



होता. सारखा आजारी असायचा, थकून जायचा. या या आयु यातला सगळा आनंद आ ण
हा यच नाहीसे झाल े होते. एकेकाळचे याचे खळाळ या उ साहाचे पांतर एका भयाण
उदासीनतेत झाले. याची जग याची उमेदच संपली होती.

जी कोट म तो एकेकाळ  या या अ तशय ना पूण संभाषणांनी आ ण वाद ववादाने
गाजवायचा याच कोट मम ये आता तो अगद  ु लक केसेस लढवत होता. वरोधी प ाने
घेतले या हरकतीवर तो पूव  आकषकरी या तासन् तास वाद ववाद घालायचा, आता मा
या या बोल यात उपरो धक कडवटपणा आला होता. खरोखरच यु लयनमधला

उ साहाचा झराच आटला होता.
ाला कारण फ  याचे धावपळ चे जीवनच न हते तर आणखीही काही खास होते.

रोज या रटाळ जीवनाला तो कंटाळला होता. रोज तो मला सांगायचा क  तो जे काम
करतोय यात याला अ जबात रस वाटत नाही. या यात एक पोकळ  नमाण झाली आहे.
यु लयन सांगत होता क , घर यांनी जरी याला जबरद ती कायदे वषयक अ यासासाठ

पाठवले तरी नंतर यात याला रस वाटायला लागला. खूप अ यास क न यात तो तरबेज
झाला होता. काय ात या वाटा पळवाटा या या त लख बु द म ेला आ हान देत असत.
तो नुसताच एक ीमंताघरचा मुलगा न हता तर याचे वतःचे असे एक अ त व होते. येय
होते. स यांना अडचणीत मदत करायची हे येय याला आयु याची पुढची वाटचाल
करायला कारणीभूत झाले.

या या आयु यात ही पोकळ  नमाण हो यास अजून एक कारण होते. मी या फमम ये
जू हो याअगोदर या या आयु यात काहीतरी घटना घडली होती असे जुने लोक सांगत,

पण काय घडले होते ते मा  कोणीच सांगत न हते. हाड  नावाचा आमचा एक पाटनर होता
तो खूप बोलका होता. कोटापे ा जा त वेळ तो बारम ये ग पा मार यात घालवायचा.
यालाही मी वचारल े पण याने काहीही सांग यास नकार दला. याला गु ततेची शपथ
दली होती. पण ही जी घटना यु लयन या आयु यात घडली होती तीच या या
आयु या या घसरगंुडीला जबाबदार होती. मला याला मदत करायची होती. कारण तो माझा
नुसता स लागारच न हता तर चांगला म ही होता.

आ ण हे सव घडले. सोमवारी सकाळ  भरले या कोट मम ये जथे तो एकेकाळ
खुना या केसेस लढवत होता, तथेच याला ती  दय वकाराचा झटका आला आ ण तो
एकाएक  कोसळला.



करण सरे

रह यमय पा णा

आम या फमची स या दवशी तातडीची बोड मट ग बोलावली गेली. आ ही
दाट वाट ने बोड मम ये बस याबस याच मला जाणवल ेक  काहीतरी गंभीर गो  घडलेली
आहे. वयोवृ द मॅने जग पाटनर हाड नी प ह यांदा जमले या लोकांना सांगायला सु वात
केली.

“मला तु हांला सांगायला अ तशय ःख होते आहे क , काल ी. यु लयन मॅ टल,
जे हा एअर ॲटलां टकची केस चालवत होते ते हा यांना दय वकाराचा ती  झटका
आला. स या ते आय. सी. सी. यु. म ये आहेत. यांची कृती सुधारत आहे असे यां या
डॉ टरांनी मला सां गतले. परंतु यु लयननी एक अ तशय मह वाचा नणय घेतला आहे जो
मला वाटते क  मी तु हा सवाना कळवायला पा हजे. यु लयनने आपली फम सोडून जायचे
ठरवले आहे. यांनी व कलीही न कर याचा नणय घेतला आहे. आता ते आप या फमम ये
कधीच परत येणार नाहीत.”

मला फार ध का बसला. मला माहीत होते क  तो खूप अडचण ना त ड देत होता पण
तो फम सोडेल असे कधीच वाटले नाही. आमची एवढ  जवळची मै ी होती क  खरंतर याने
मला हे वतः येऊन सांगायला पा हज ेहोते. याने मला हॉ पटलम ये सु दा भेटू दले नाही.
जे हा जे हा मी हॉ पटलम ये गेलो ते हा याने तथ या नससना सांगून ठेवले होते क  ‘ते
झोपले आहेत यांना आता भेटता येणार नाही.’ असा नरोप मला सांगा. माझा फोन
यायचाही याने टाळला कदा चत याला याचे पूवायु य वसरायचे असेल आ ण कुणी

सां गतले कदा चत याला मला ब घत यावर याचीच आठवण येत असेल. पण मला मा
अ तशय वाईट वाटले.

या सग या घटनांना तीन वष उलटून गेली. मी शेवटचे या याब ल ऐकले क  तो काही
व श  हेतू मनात ध न भारतात गेला आहे. यांनी आम या पाटनरला ए हढेच सां गतले
क  याला अ तशय साधे आयु य जगायचे आहे. याला काही ांची उ रे हवी आहेत
आ ण कदा चत ती उ रे याला भारतासार या गूढ देशात मळतील, हणून तो भारतात
गेला आहे. याने याचा बंगला वकला. जेट वकले, याचे ते बेटावरचे घर वकले आ ण
याची फेरारीसु दा वकली. मा या मनात वचार आला क  यु लयन मॅ टल आता

“भारतीय योगी” होणार. कायदा गूढ मागाने जातो हेच खरे.
ा तीन वषात मी जो जा त काम करणारा त ण वक ल होतो तो हालचाल मंदावलेला



म यमवयीन गृह थ झालो. जेनीशी माझे ल न झाले, मुले झाली. कदा चत मुलांमुळे असेल
पण मी थोडासा बदलत होतो. माझी जगाकडे बघ याची ी बदलत चालली होती. माझे
वडील नेहमी हणायचे “जॉन तू जे हा मृ युश येवर असशील ते हा तुला ख चतच
ऑ फसम ये नसावेस ेवाटणार” आ ण मी घराकडे थोडेसे ल  ायला लागलो. मी आता
नोकरीत आ ण कौटंु बक जीवनात चांगलाच थरावलो होतो. रोटरी लबचा मबर झालो
होतो. श नवारी मा या अ शलांबरोबर गो फ खेळत होतो. पण मी जे हा जे हा एकटा
वचार करत बसायचो यावेळ  मला हमखास यु लयनची आठवण यायची. काय झाले
असेल याचे? आ ही अनपे तरी या राव यानंतर तो मला कधी भेटलाच नाही.

कदा चत तो भारतात थरावला असेल. भारत हा एक व वधतापूण देश आहे. तथे
तरी या या अ व थतेला शांतता मळाली असेल का? तथे तरी याने घर केले असेल का?
कदा चत नेपाळ या ड गरद यांत भटकत असेल. एकमा  होते क  तो परत व कली
करायला लागला न हता. कोणालाही याचे साधे पो टकाडसु दा आलेल े न हते. याने
वे छेने हा अ ातवास वीकारला होता.

यानंतर दोनच म ह यांनी मा या काही ांची उ रे मला मळाली. मा या के बनम ये
मी मा या शेवट या अ शलाचे काम संपवून वसावलो होतो. अ तशय धावपळ या
दवसातले कचकट काम संपवून मी नुकताच वचार करत बसलो होतो. तेव ात माझी
कायदे वषयक अ यासातली अ यंत शार मदतनीस जनी ही मा या के बनम ये डोकावली.

“जॉन तु हांला भेटायला एक गृह थ आले आहेत. ते हणताहेत क  यांचे मह वाचे
काम आहे. ते तु हांला भेट या शवाय जाणार नाहीत.”

“मी आता बाहेर चाललोय. मी काहीतरी खाईन आ ण नंतर मला हॅ म टनची केस
संपवायची आहे यावर मी आज काम करणार आहे. आज मला कोणालाही भेटायला वेळ
नाही. यांना सांग क  मी आज भेटू शकणार नाही. बाक या लोकांसारखी तारीख, वेळ
ठरवून या आ ण मग या. ते जर ऐकत नसतील तर खुशाल स यु रट ला बोलाव.”

“पण ते ऐकतच नाहीयेत. यांना ‘नाही’ हे उ र ऐकायचे नाही.”
णभर मला वाटले क  आपणच स यु रट ला बोलवावे पण मग वचार केला खरंच

कुणी गरजू असला तर हणून मी माघार घेतली.
“ठ क आहे पाठव यांना आत. कदा चत माझा काहीतरी धंदा होईल.”
मा या ऑफ सचा दरवाजा हळूहळू उघडायला लागला आ ण जे हा पूणपणे उघडला

ते हा दारात एक प तशीचा हसतमुख त ण उभा होता. तो उंच आ ण हडकुळा होता.
या यात श  आ ण अमयाद उ साह दसत होता. याला पा न मला मा या काय ा या

शाळेत या मुलांची आठवण आली. ही मुले अगद  चांग या कुटंुबातली, चांग या घरातली,
उ कृ  गा ा असलेली आ ण उ म मऊसूत वचा असलेली अशी होती. समोर या
माणसात ता य आ ण उ साह ओत ोत भरलेला होता आ ण याही पे ा या या
चेह यावर शांतता व दैवी श चा वास अस यासारखा वाटत होता. याची भेदक नजर
मा या अंतःकरणाचा ठाव घेत होती.



मा या मनात वचारच  सु  झाले क  हा एखादा सु स द वक ल माझी जागा
पटकावायला आलाय क  काय? अरे या हा तथेच का थांबलाय? का माग या आठव ात
मी जी घट फोटाची एका बाईची केस जकली तचा नवरा असेल ब धा, आपण
स यु रट ला बोलवायला सां गतले ही काही फार मूखपणाची क पना न हती तर.

तो त ण तथे दारात तसाच मा याकडे पाहत हसत उभा रा हला. एखादा नामवंत गु
आप या आवड या श याकडे जसे पाहतो तसे बघत. जरा वेळाने या अ व थ शांततेचा
भंग करीत तो आप या कमावले या अ धकारवाणीने हणाला,

“तु याकडे भेटायला आले या लोकांना तू असेच वागवतोस का जॉन? आ ण यांनी
तुला कोटातले सगळे यश वी डावपेच शक वले यां याशी असा वागतोस? मी मा या

वसायाचे गु पत तुला सांगायलाच नको होते.” तो हसत हणाला.
मा या म त एक व च  संवेदना झाली, मी ताबडतोब तो मधाळ आवाज ओळखला.

माझ े दय जोरात धडधडायला लागले.
“ यु लयन! अरे या माझा व ास बसत नाहीये! खरंच तूच आहेस का?”
तो मो ाने दलखुलास हसला आ ण माझी खा ी पटली. मा या समोरचा माणूस

सरा तसरा कुणी नसून यु लयन मॅ टलच होता. “एक भारतीय योगी” या यात झाले या
पांतराब ल मी फारच आ यच कत झालो होतो. भुतासारखा दसणारा सुरकुतलेला

चेहरा, ते सारखं खोकणं, ते न तेज डोळे सव काही गायब झाल ेहोते. वय कर दसणारी
रोगट शरीरय ी, आ ण श थल हालचाली सव काही गेले होते. मा यासमोर जो माणूस उभा
होता तो आरो या या सव च ब वर होता. तुकतुक त तेज वी चेहरा, चकाकणारे भेदक
डोळे, ता यपूण आ ण उ साहवधक शरीरय ी. या सवापे ाही मला या या उप थतीने
सव वातावरण एखा ा दैवी श ने भार यासारखे वाटत होते. तथे बस या बस या
या याकडे टक लावून पाहताना मला शांत, नवांत वाटत होते. मा यासमोर बसलेला माणूस

आता एखा ा ए- लास व कली फमचा व र  भागीदार न हता, तर मा यासमोर उभा होता
एक ऊजा, उ साह आ ण ता यांनी ओत ोत भरलेला एक हसरा, आदश अंतःबा
बदललेला माणूस.



करण तसरे

यु लयन मॅ टलचे अद ्भुत पांतर

मी यु लयनम ये झाले या ा अचानक बदलामुळे फार आ यच कत झालो होतो.
मा या मनात हेच वचार होते क  एखादा माणूस जो काही वषापूव  एकदम थकलेला,

मरगळलेला, वय कर दसायचा तो माणूस कसा काय एकदम तरतरीत आ ण चैत यपूण
दसतोय? मी मूक अ व ास दशवत होतो. याने ता या या कारं यातून आलेले एखादे
जा ई औषध तर यायले नाही? काय कारण असेल ा असामा य बदलाचे?

यु लयनने सांगायला सु वात केली क  ा पधा मक जगाम ये आ ण या या
व कली या वसायात इतके चढउतार आल,े इत या तणावपूण केसेस आ या क  तो
मान सक र या आ ण शारी रक र या कोलमडला होता. हे धावपळ चे आयु य आ ण
कामाची कधीही न संपणारी मागणी ाने तो पुरता पोखरला होता. कामातला सगळा रस
संपून गेला होता. तो फ  यां क र या काम करायचा. याचा दय वकाराचा झटका हे एक
वरवर दसणारे ल ण होते. कामाचा सतत दबाव आ ण रोजची धकाधक ची जीवनशैली

ाने तो पार मोडून गेला होता. जे हा डॉ टरांनी सां गतल ेक  व कली कर याचे सोडून ा
कवा जग याची आशा सोडा ते हा तो मनाशी हणाला क  आप या शरीरात या चैत या या
ठणगीला व लत कर याची सुवणसंधी हाती आली आहे. ही ठणगी कधीचीच वझली
होती. ा सुवणसंधीचा फायदा क न यायचा कारण व कली कर यात आता काही आनंद
उरला न हता.

यु लयन अगद  उ साहात सांगत होता क  तो ही सगळ  ऐ हक सुखं सोडून भारतात
गेला, या भारतात जु या परंपरा आ ण काहीतरी गूढ आ ण दैवी वातावरण होते. तो तथे
खूप भटकला, एका छो ा खेडेगावातून स या, कधी पायी, कधी बस, तर कधी रे वेने.
तेथे तो न ा चालीरीती शकला. अमाप नसग स दय अनुभवले. भारतीयांचे आदरा त य
अनुभवले. ेमळपणा अनुभवला. खरोखर यां याकडे वतःचे अस ेफार थोडे होते यांनी
देखील खु या दलाने ा परदेशी पा याचे वागत केले. जसजसा थोडा काळ म ये गेला
तशी यु लयनची कृती सुधारायला लागली. खु या वातावरणात, नसगा या सा यात
या या शरीरात अस े चैत य खेळायला लागल ेजे अगद  लहान असताना याने अनुभवले

होते, याला हळूहळू शांत आ ण आनंद  वाटायला लागले. याची नैस गक उ कंठा,
क पकता आ ण उ साह हळूहळू परतायला लागला होता. जीवनातल ेहा य परतत होते.

यु लयन जरी ा अनो या देशातला येक ण आनंदात जगत होता पण अ त



माने थकले या शरीर आ ण मनाला व ांती हा एवढा ा द घ भारता या वासाचा
एकच हेतू न हता तर याने मला व ासात घेऊन सां गतले क  याला व व शोधायचे होते.
प रपूण आ ण अथपूण आयु य जगायचे होते. याचे ाधा य याने जु या भारतीय चालीरीती
आ ण ाचीन भारतातले चरंतन सुख आ ण प रपूण आयु याचे तं  आ मसात कर यासाठ
दले होते.

“जॉन मी काही अ तशयो  करत नाही पण तथे गे यावर माझे अंतमन सांगायला
लागले क  मी एका दैवी आ ण गूढ वा या वासाला चाललोय. मा यातल ेज ेचैत य नाहीसे
झाले होते ते मला ा त होणार आहे. मा या ीने हा काळ मु  वातं याचा होता.”

जसजसा तो जा त भटकला तसतसे याला कळल े क  काही भारतीय योगी शंभर
वषापे ाही जा त जगलेले आहेत. यां या वयापे ाही यांनी वतःचे आयु य अ तशय
उ साहात आ ण ता यात घाल वले आहे. यु लयननी ा यो यांब ल जे हा जा त मा हती
मळवली ते हा याला समजले क  यांनी वतः या मनावर कसा ताबा मळवला होता.
यां यात एक कारची दैवी श  एकवटली होती. मग यु लयननी ा यो यांना भेटून हे

तं  शकून यायचा यासच घेतला. हे तं  आ मसात क न आप या रोज या जीवनात
ाचा उपयोग करायचे याने ठर वले.

या या सु वाती या वासात तो अनेक योगी आ ण महान गु ं कडे रा हला. या
लोकांनी सु दा यु लयनचे वागत मनमोकळेपणाने केले. यां याजवळचे अनमोल ानाचे
भांडार ा यासाठ  खुले केले. भारतात या ाचीन मं दराचे वैभव तथली प व ता ा
सवाचे वणन यु लयनने करायचा य न केला. ा मं दरां या इमारती ाना या
भांडाराजवळ एखा ा इमानी दारपालासार या उ या हो या. सभोवतालचा तो प व
प रसर पा न यु लयनचे मन भ न आले.

मी पूवकड या वासाला जा याचे धाडस केले. तो काळ मा या ीने अगद
सुवणकाळच होता. मी हा असा थकलेला वय कर वक ल, वतःचे सव व वकलेला, अगद
रेस या घो ापासून ते रोले स घ ाळापयत. जे काय थोडेफार मी बरोबर नेल े होते ते
सतत मा याजवळ एका पशवीत होते.

“पण काय रे सगळे असे सोडून जाणे फार अवघड होते का?” माझी उ सुकता मी फार
काळ ताणू शकलो नाही.

“उलट अ तशय सोपे होते ते. माझे सव व वकून, जगातली सव ऐ हक सुखं सोडून
जा याचा माझा नणय साह जकच होता. ॲ बट कॅमस एकदा हणाला होता. ‘सव सुखांचा
याग कर यातच खरे दातृ व आहे.’ आ ण मी हेच केले. मा या अंतमनाचेच मी ऐकले. मी

जे हा मा या पूवायु याचे गाठोडे मागे सोडले या णी आयु य अगद  साधे, सरळ आ ण
सोपे झाले. या णी मी मो ा सुखा या आ ण आनंदा या मागे धावणे सोडल े या णी मी
आयु यातली छोट  छोट  सुखं अनुभवायला लागलो. अगद  चांद या रा ीत तासन् तास
चांद यांकडे बघत बस यापासून ते उ हा या या दवसात सकाळ  सूय करणांम ये हाऊन
नघ यापयत सव काही. भारतात ानाचे ए हढे भांडार आह ेक  मागची आठवण मला फार



व चत आली.
इतके सव काही शकायला मळाल ेतरी यु लयनची ान संपादन कर याची भूक मा

भागली न हती. याला हवे होते ते ाचीन काळचे प रपूण आयु याचे तं  आ ण मं  काही
याला सापडले न हते. भारतात येऊन याला सात म हने झाल े ते हा याला वाटले क

ख या अथाने प ह यांदाच आपले येय पूण करायला दशा मळाली आहे.
हमालया या पाय याशी वसले या का मीर या खो यात तो जे हा पोहोचला ते हा

याला योगी कृ णन नावाचे एक गु  भेटले. योगी कृ णन आप या केशर हत तुळतुळ त
डो याव न हात फरवीत याला हसत सांगत क  आप या पूवज मात आपणही वक ल
होतो. नवी द लीसार या गजबजले या शहरात अ तशय धावपळ चे जीवन जग यावर
यांनी सु दा एके दवशी सव वकून ा मं दराची व था सांभाळायचे काम घेतले आ ण ते
तथेच रा हल े आ ण एवढेच नाही तर योगी कृ णन असेही हणाले क  यांना यां या
जीवनाचा हेतू सापडला आहे. व व सापडले आहे.

“मा या रोज या जीवनात या याच याचपणाला मी कंटाळून गेलो होतो. मा या
आयु याचे येय स याला मदत करायची, स यांना काहीतरी दे यासाठ  जगायचे हे मला
समजले. जे ाथनेला येतात यांना मी जमेल ततके शकवतो आ ण यांना श य होईल
ततक  मदत करतो. ा कारचे जीवन खडतर आहे पण प रपूण आहे. मी काही फार
मोठा धमगु  नाही पण मी एक असा माणूस आह ेक  याला जीवनाचा अथ सापडलाय.”

यु लयननी सु दा वतःची संपूण ह ककत यांना सां गतली. एकेकाळ  याला पैशाची
कशी भूक होती, कामाचा यास होता. या या अंतःकरणाची दधा मनः थती, ती संकटे,
तो दय वकाराचा झटका, याची अ नय मत आ ण असंतु लत जीवनशैली वगैरे सव काही
स व तर सां गतले.

“मी अगद  ाच मागाव न गेलो आहे. मलाही असेच अनुभव आले.” योगी कृ णन
हणाल े“ येक गो  जी घडत असते ती काही कारणा तव घडत असते. येक अपयश,

मग ते वैय क असू दे, ावसा यक असू दे, कवा आ या मक अस ूदे, आप याला धडा
शकवत असते, हणून अपयशांनी खचून न जाता यातून आपण काय शकलो हे बघायचे
असते, याने आपली वैय क सुधारणा होते. भूतकाळाब ल कधीही खंत क  नकोस.
अपयश हा एक चांगला श क आह ेअस ेसमजून याला सामोरा जा.”

हे ऐक यावर यु लयन अ तशय हषभ रत झाला. इतके वष तो यां या शोधात होता ते
योगी कृ णन हेच याचे गु  असावेत, मागदशक असावेत असे याला वाटले. ा
पूवा मी या व कलाने उ म रतीने जग याचा आ या मक माग शोधला होता, जो याला
संतु लत, आनंद  आ ण काशमय जीवनाचे रह य शकवेल.

“मला तुमची मदत पा हजे कृ णन, मला वतःला एक अथपूण, प रपूण जीवन जगायचे
आहे. ते कस ेजगता येईल? काय करता येईल?”

“मी तुला मदत क  शकलो असतो तर मी वतःला ध य समजलो असतो.” कृ णन
हणाले. “पण मी तुला एक सुचवतो.”



“चालेल सांगा.”
“मी इथे काही वषापासून ा मं दरात राहत आहे. इथे जे लोक येतात यां याकडून मी

अस े ऐकल े आह े क  हमालया या अगद  वर या टोकाकडे काही योगी राहतात. यांनी
आप या आयु याची शदोरी फ  शारी रक र याच नाहीतर मान सक र या सु दा
वाढव यासाठ  काही तं ं आ मसात केली आहेत. यांची काही अमू य अशी त वे आहेत.
ती ते रोज आचरणात आणतात. ा यो यांचा शरीरावर, मनावर, आ ण म वरही ताबा
असतो.”

यु लयन एकदम सतक झाला. याला जे हवे होते ते हेच तर होते. “हे योगी न क  कुठे
राहतात?”

“हे कोणालाच माहीत नाही. यांचा शोध घे याइतक  ताकद आता मा यात नाही. मी
खूप हातारा आहे. पण मी तुला एक सांगतो पु कळजणांनी यांचा शोध यायचा य न
केला पण ते सगळे अयश वी झाले. हमालया या वर या भागात चढून जाणे अ तशय
अवघड आहे आ ण अ तशय धो याचे आहे. अगद  गयारोहकांनी आ ण अनुभवी
माणसांनीसु दा नसगा या ा रौ  पासमोर हात टेकलेत, पण तू जा. यांना तू शोधून
काढू शकलास तर तु या हातात द घायु याची आ ण प रपूणतेची गु क ली कवा
सुवण क ली आली हणन समज. ा गो ी मी तुला शकवायला असमथ आहे. यां याकडे

ा ानाचे फार मोठे भांडार आहे.”
यु लयन सहजासहजी हार मानणारा न हता. योगी कृ णनना यांनी परत वचारल,े

“पण तु हांला ते न क  कोण या जागी राहतात ते खरेच माहीत नाही?”
“मी फ  एवढेच सांगू शकतो क  ा गावातल ेलोक यांना ‘ शवानाचे महान योगी’

हणतात. पौरा णक काळ  ‘ शवाना’ ाचा अथ ‘आनंदाचे भांडार’ असा होता. ा
यो यांकडे दैवी श  आहे. मला यापे ा जा त मा हती नाही. असती तर मी तुला न क च
सां गतली असती. मला खरंच काही मा हती नाही.”

स या दवशी पृ वीवर या सूय करणां या प ह या वेशाबरोबर शवाना ा जागे या
शोधात यु लयन हमालय चढायला लागला. प हले याने वचार केला क  ा ड गरावर
चढायला एखा ा शेरपा गाइडला बरोबर यावे. पण याने तो वचार सोडून दला. या या
अंतमनाने याला सां गतले क  हा वास तुझा एक ाचा आह,े तू एक ानेच करायचा
आहेस आ ण आयु यात प ह यांदा याने च क सा न करता आप या अंतमनावर व ास
ठेवला. याला सारखे वाटत होते आपण ा हाती घेतले या कामात यश वी होणार आ ण
मग तो उ साहाने चढायला लागला.

प हले काही दवस ती चढण अ तशय सोपी होती. कधी कधी तो तथ या
र हवाशांबरोबर चढायचा. हे र हवासी एखादे श प कर यासाठ  यो य लाकडा या
तुक ा या शोधात येत असत. कधीकधी तो एकटाच आपण कुठे होतो, काय होतो, आ ण
काय करायला चाललो आहोत याचा वचार करत चढायचा.

खूप वरती चढ यावर खालचे छोटे गाव अगद  ठप यासारखे दसायला लागले. उंच



हमालयाची शु  शखरे पा न या या दयातली धडधड वाढली. ास रोखून तो ते य
पाहत होता. याला एकदम हमालयाशी खूप जवळ क अस यासारखे वाटू लागले. अगद
जसा काही आपला जुना म च आप याला भेटायला आला आहे. वरती गे यावर तथ या
शु द हवेमुळे याला एकदम ताजेतवाने वाटायला लागले. पूण जगाचा वास याने खूपदा
केला होता. याला वाटले क  याने जगातले सव काही पा हल े आहे, पण इतके सुंदर
नैस गक य याने कुठेच पा हले न हते. याला या णी एकदम आनंद , उ साही आ ण
मु  वाटायला लागले. मानवी व ती या इत या वरती आ यावर यु लयनला सामा य
कोशातून बाहेर पडून असामा यां या ांतात आ यासारखे वाटले.

“मला एकदम मा या मनात चालले या वचारांची खळबळ जाणवली.” यु लयन
हणाला. “शेवट  आयु य हणज ेतरी काय, आपण घेतले या नणयाव न नयती आपला

एकएक प ा उघडत असते. मला खा ी होती क  मी अगद  यो य नणय घेतला आहे. माझे
आयु य परत तसेच राहणार नाही. अगद  वेगळं काहीतरी, काहीतरी खास अनाकलनीय,
सुंदर असे मा या बाबतीत घडणार आहे. एक आ यच कत करणारी जागृताव था होती
ती.”

यु लयन जसजसा या भ  हमालयाची छोट  छोट  शखरे पालथी घालायला लागला
तसतसा तो शवानात या यो यांना भेट यास जा त उ सुक झाला. “ती उ सुकता, एखाद
आ हाना मक केस स या दवशी चालणार हट यावर स द  मा यमाचे लोक
कोट मपयत माझा पाठलाग करतात ते हा जशी असते तशी होती. मी जरी कुठलाही गाइड
कवा नकाशा घेतला नसला तरी अस े वाटत होते क  माझा माग मला अ तशय प
दसतोय. मा या अं तम ट यावर जा यासाठ  माझ ेअंतमन मला सारखे मागदशन करीत
आह े असे वाटत होते. मला थांबावेस े वाटले तरी मी थांबत न हतो” यु लयन अगद
उ साहात सांगत होता.

यु लयन दोन दवस या शवाना नावा या छो ा गावा या शोधात भटकत होता आ ण
ते ठकाण मळावे हणून ाथना करत होता. या काळात याचे वचारच  ही धावत होते.
यु लयनला आता पूव सारखी थकावट आ ण तणाव जाणवत न हता तरी आपण ा जागी

आपले उव रत आयु य घालवू शकू कवा नाही ाची खा ी न हती. तथे होते अमाप
सृ स दय पण पूव सारखे बु द ला चालना देणारे या या व कली पेशासारखे काहीच काम
न हते. पण लगेचच याला आठवायचे याचे जुने ऑफ स, याचा तो सुंदर बंगला, ते
बेटावरचे सरे घर जे याने अगद  नग य कमतीत वकले. या या जु या म ांना घेऊन तो
चांग या रे टॉरंट म ये जायचा. एक बटण हळुवारपणे दाबायचा अवकाश क  याची फेरारी
गाडी एक मोठा धमाका करीत जवंत हायची.

जे हा तो ड गरा या आणखीन वर या भागात पोहोचला ते हा या या मनात या
भूतकाळात या वचारांना खंड पडला कारण समोरची येच इतक  मनोरम होती.
नसगा या ा कमयेचे व देणगीचे कौतुक करत असतानाच याला आ यच कत करणारे
काहीतरी जाणवले.



डो या या कोप यातून याला रवर एक आकृती या यापुढे झपाझप चालताना
दसली. या ने व च  कारचा एक तांब ा रंगाचा पायघोळ झगा घातला होता.
याचे डोके आ ण मान एका न या रंगा या टोपीमुळे झाकली होती. यु लयनला आ य

वाटले, इत या एकांतात काही मनु यव ती असेल अस े याला वाटल े न हते. या जागी
पोहोचायला याला सात दवस कठोर प र म करावे लागले आ ण याचे अं तम ट यातले
‘ शवाना’ हे गाव कुठे आहे हे ही याला मा हती न हते. यु लयनने याला हाक मारली.

एकदा, दोनदा मो ाने. पण मागे वळूनही न पाहता तो आणखी जोराने चालायला
लागला. थो ा वेळाने तो च क पळायला लागला. याचा तांबडा झगा हवेत फडफडत
होता.

“ म ा, कृपया शवाना नावाची जागा शोधायला मला मदत कर” यु लयन जोरात
हणाला, “मी गेल ेसात दवस इथे भटकतोय. अ तशय थो ा अ पा यावर जगतोय. मला

वाटते आहे क  मी आता म न जाईन.”
ती  ताबडतोब थांबली. यु लयन लांब लांब टांगा टाक त या यापाशी पोहोचला.

तोपयत ती  शांतपणे उभी होती. यु लयनला या या व च  टोपीमुळे याचा चेहरा
दसत न हता. पण या या हातात या या व तूकडे बघून यु लयन आ यच कत झाला.
या या हातात एक फुलांची परडी होती. या लहानशा परडीम ये यु लयननी कधीही

पा हली नसतील अशी सुंदर, नाजूक आ ण सुवा सक फुल ेहोती. यु लयनचे ल  फुलांकडे
जाताच या ने ती परडी हातात ग च ध न जवळ घेतली. या या चेह यावर या
फुलांब ल ेम आ ण ा परदेशी पा यावरचा अ व ास प  दसत होता.

यु लयनने या कडे उ सुकतेने नरखून पा हले. एकदम सूय करणांची तरीप
आली आ ण याचा चेहरा आणखीनच प  दसायला लागला. यु लयनने असा माणूस
कधीच पा हला न हता. तो साधारण यु लयन याच वयाचा होता. परंतु याचा चेहरा रेखीव
होता. यु लयन एकदम मो हत आ ण आक षत झा यासारखा या याकडे बघतच रा हला.
सग यात जा त याचे डोळे ल  वेधून घेत होते. याचे डोळे अ तशय भेदक होते.
यु लयनला असे वाटले क  ाची नजर आप याला भे न आरपार जाते आहे. यु लयन

जा त वेळ या या नजरेला नजर देऊ शकला नाही. याची वचासु दा मऊसूत, चमकदार
होती, पण शरीरय ी भ कम होती. या या हाताकडे बघून मा  यु लयनला खा ी पटली
क  हा काही फार त ण नाही. पण तरी ही याचे म व इतके उठावदार होते क
यु लयन संमो हत झा यासारखा या याकडे पाहतच रा हला एखा ा लहान मुलांनी

जा गाराकडे याचा प हला काय म झा यावर पाहत राहावे तसे.
यु लयनने मनात वचार केला क  हा कदा चत शवानात या या महान यो यांपैक च

एक असावा आ ण यु लयन मनात या मनात वतः या शोधावर आनं न गेला.
“माझे नाव यु लयन मॅ टल आहे. मी शवाना या योगी महाराजांकडून काही

शक यास आलो आहे. तु ही सांगू शकाल का मला ते कुठे भेटतील ते?” यु लयनने
वचारले.



तो माणूस वचारपूवक ा पा याकडे बघत रा हला. या या चेह यावरची नभयता
आ ण शांतता पा न यु लयनला एखा ा देव ताचीच आठवण येत होती.

या माणसाने मृ वरात उ र दले “ या योग ना तु हांला कशासाठ  भेटायचे आह?े
यां याकडून काय शकायचे आहे?”

यु लयनची आता खा ी पटत चालली होती क  हाच शवानातला योगी असला पा हजे.
याने या ला सव काही सां गतले. ा वासाचे योजन सु दा सां गतले. अगद

प ह यापासून याने व कलीत कस ेयश मळ वले, क त , पैसा सव काही मळवले. मग तो
कसा आतून पोखरत गेला. आजारी पडला, सव व वकून इकडे आला. याची जीवनशैली
कशी धकाधक ची ‘तणावपूण आयु य जगा आ ण त णपणी मरा’ अशी होती. योगी कृ णन
जे पूव  नवी द लीला वक ल होते यां याब लही सां गतले आ ण तो व वाचा शोध
घे यासाठ , अथपूण आयु य जग यासाठ , प रपूणतेसाठ  आ ण चरंतन सुखासाठ  इथे
आला आह ेहेही सां गतले.

ती  शांत च ाने हे सव ऐकत होती. इतके सां गत यावर आनंदात म न अस याचे
आ ण मनावर ताबा मळव याचे ाचीन तं  शक यासाठ  तो इथे आला आहे ही याची
मनाची इ छा बोलून दाखव यावर तो यु लयन या खां ावर हात ठेवून हणाला “जर तुला
खरोखरच मनापासून हे तं  आ ण मं  शकायचे असतील तर ते तुला शकवणे हे माझे
कत  आहे. मी खरोखरीच शवानामध या या यो यांपैक  एक आहे, यां या शोधात तू
इथपयत आला आहेस. क येक वषानंतर क येक अयश वी लोकांपैक  तू प हला आहेस
यांनी आ हांला शोधून काढल े आहे. मला खरोखरीच तु या ज चे आ ण चकाट चे

कौतुक वाटते. तू खरोखर एक चांगला वक ल असला पा हजेस” याने सां गतले.
थो ा वेळ थांबून तो हणाला, “तुझी इ छा अस यास तू मा याबरोबर ये आ ण

मा या मं दरात, ज ेइथून बरेच लांब आह,े तथे माझा पा णा हणून राहा. अजून काही तास
तुला चालावे लागेल. तथे माझे बंधू आ ण ब हणी आहेत. ते सवजण तुझे वागतच करतील.
आ ही सव मळून आ हांला जी तं  माहीत आहेत ती तुला शकवू. आ हांला हे ान
आम या पूवजांकडून मळाले आहे.”

“पण आम या एकांतवासा या जगात मी तुला ने यापूव  आ ण आ ही आमची सारी
गु पते आ ण ानाचे भांडार उघड यापूव  मला तु याकडून एक वचन हवे आहे. जे हा तू हे
सव शकशील ते हा तू तु या देशात जा आ ण तथे तुम या लोकांना हे शकव. आ ही जरी
एकांतवासात इथे असलो तरीही तथे काय चालले आहे हे आ हांला मा हती आहे. तु ही
लोक तथे कस े जगत आहात, कती तणावपूण वातावरणात आ ण दधा मनः थतीत
जगत आहात ह ेआ हांला मा हती आहे. तू तथे जाऊन यांना हा आशेचा करण दाखव. हे
त व ान यांना आचरणात कस ेआणायचे ते सांग. ए हढेच माझे मागणे आहे.”

यु लयनने व रत वचन दले क  हे ान तो प मेकडील लोकांना ायला तयार आहे.
जे हा ते दोघे पुढ या वासाला लागले ते हा सूया त होत होता. असे वाटत होते क  एखादा
आगीचा गोळाच दवसभरा या कामाने थकून झोपी गेलेला आहे. यु लयनने मला सां गतले



क  तो ण तो कधीही वसरणार नाही. ा भारतीय यो याबरोबर चालताना याला असे
वाटत होते क  आपला एक भाऊच आप याबरोबर चालला आह ेजो आप याला आपण जे
इ छल ेते सव काही शकवणार आहे.

“तो ख चतच मा या आयु यातला सवात मह वाचा ण होता. यु लयननी मला परत
तेच सां गतले. आयु यात जे काही थोडेसे मह वाचे ण येतात यातील हा एक होता आ ण
हा ण याचे आयु य बदलणारा होता.”



करण चौथे

शवानात या यो यांशी भेट

ड गरातून खूप वळणे पार के यावर, झाडाझुडपातून वाट काढ यानंतर, क येक तास
चाल यानंतर ते दोन वासी एका सुंदर हर ागार दरीपाशी येऊन पोहोचले. दरी या एका
बाजूला उंच आकाशाला भडलेले बफा छा दत ड गर एखा ा कुशल योद ्या माणे पहारा
देत उभे होते आ ण स या बाजूला सूचीपण झाडांचे घनदाट जंगल होते. ती दरी एखा ा
नसगर य का प नक च ासारखी दसत होती.

“ शवाना या नवाणात तुझे वागत असो” योगी हसत हणाले.
ते दोघेजण दरी उत  लागले. सुचीपणाचा आ ण चंदनाचा सं म  वास या थंड

वातावरणात मसळला होता. पाय खतात हणून यु लयनने याचे बूट काढून ठेवले होते.
या या अनवाणी तळ ांना थंडगार शेवा याचा ओलसर पश होत होता. सगळ कडे भडक

रंगाची ऑक डची फुल ेझाडांवर डोलत होती. या वातावरणात अगद  वगात आ यासारखा
भास होत होता.

यु लयनला न हळुवार मृ  वरातले लोकां या बोल याचे आवाज येत होते तो या
या मागोमाग न बोलता चालत होता. पंधरावीस म नटे चाल यावर ते दोघे एका

मोक या मैदानावर आले. यु लयनसार या जग फरले या माणसालाही तथले ते
वातावरण मो न टाकत होते. ते एक छोटेसे गाव होते. सगळ कडे गुलाबाचीच झाडे होती.
म यभागी एक छोटेसे मं दर होते. मं दराची धाटणी साधारणतः नेपाळ कवा थायलंडमध या
मं दरासारखी होती. मं दर नर नरा या रंगा या फुलांनी सज वले होते. फुलांना का ांनी
आ ण दो यांनी बांधले होते. मं दरा या अवतीभवती छो ा छो ा झोप ा हो या. या
ब तेक सव यो यां या हो या. या झोप ास दा गुलाबा या फुलांनी सजव या हो या. ते

य पा न यु लयन अंतमुख झाला.
तथ या लोकां या बोल यातून यु लयनला कळले क  आप या बरोबर आले या

यो याचे नाव “योगी रामन” आहे. ते सवात मोठे योगी असून शवाना या यो यांचे मुख
आहेत. ा गावातल ेसव र हवासी आ यजनक र या त ण दसत होते. या जागेचा आदर
राखावा हणून क  काय ते सवजण शांतपणे न बोलता आपापली कामे करत होते.

दहा, बारा जणांनी योगी रामनसारखेच तांब ा रंगाचे झगे घातले होते. या सवानी
यु लयनकडे पा न मतहा य केले. येकजण अगद  शांत आ ण समाधानी वाटत होता.

जसे काही ताणतणाव वगैरे गो चे या गावात वागतच होत न हते, हणूनच क  काय जथे



यांचे वागत होते या आधु नक जगात या गेले या हो या. खरंतर या गावात वषानुवषात
एकही नवीन चेहरा यां या पाह यात आला न हता पण तरीही ते सवजण यु लयन इत या
लांबून यांना भेटायला आला हणून अगद  संयतपणे ुकून याचे वागत करत होते.

या गावात या यासु दा अ तशय मोहक हो या. गुलाबी रेशमी साडी नेसून आप या
का याभोर केसांम ये कमळाची फुले खोवून या गावात अगद  उ साहात फराय या.
सवजणी कामात कायम गंुतले या असाय या. मं दरात सणावारासाठ  तयारी करणे,
गा ल यांवर, चादर वर क शदा काढणे कवा न ीकाम या सार या कामात या गंुतले या
असाय या. यां यातली येकजण अगद  आनंद  दसत होती.

तथले लोक जरी वयाने मोठे व वय कर असले तरी येक जण खूप बा लश दसायचा.
येकाची नजरसु दा खूप चमकदार दसायची. कोणा याही चेह यावर सुरकु या न ह या.

केस पांढरे न हते आ ण कुणीही हातारे दसत न हते.
यु लयन जे अनुभवत होता या यावर याचा व ास बसत न हता. यु लयनला

गे याबरोबर काही ता या फळभा या आ ण ता या फळांची मेजवानी दली गेली. ा
कार या खा या वषयी याने नंतर ऐकले क  या योग या उ म कृतीचे रह य ताजी फळे

आ ण क या भा या खाणे हे ही एक होते. जेवण झा यावर योगी रामननी यु लयनला
या या झोपडीत सोडले. ती झोपडीसु दा अशीच फुलांनी सजवलेली होती. याम ये एक

पलंग आ ण एक वही ठेवली होती. काही दवसांसाठ  तरी यु लयनचे हेच घर होते.
यु लयननी कधीही हे शवाना गाव पा हल ेन हते तरीही थो ाच वेळात याला असे

वाटू लागल ेक  आपण आप या घरीच आहोत. जस ेकाही आपण पूव  इथेच राहत होतो
फ  व कलीची ॅ टस करायला स या देशात गेलो होतो आ ण आता परत आप या घरी
आलो आहोत. ा जागी याने वतःमधले चैत य जागृत करायचे ठरवल,े ज े तो व कली
करत असताना या यापासून रावले होते. ही एक अशी प व  जागा होती क  या यातली
ही उणीव हळूहळू भ न यायला लागली होती. यु लयनचे शवानातले आयु य सु  झाले.
अगद  साधे, सोपे, नभय आ ण शांत जीवन. उ मातल ेउ म तर अजून यायचे होते!



करण पाचवे

यो यांचा आ या मक श य

“मोठ  व  बघणा यांचे व  कधीच नुसते साकार होत नाही, तर ते व ां या पलीकडे जाते.”

- अ े ड लॉड हाईटहेड

आता आठ वाजून गेले होते. मला स या दवशी या मा या केसची तयारी करायची
होती. पण यु लयनम ये हे चम का रक पांतर कसे झाल,े या योग नी याचे आयु य कसे
काय बदलवले हा रोमांचक अनुभव ऐकायला मी फार उ सुक झालो होतो. खरोखरच
अद ्भुत होते ह ेसव. मला  पडला होता क  यु लयन ज े हमालयात जाऊन शवाना ा
गावी शकला ते माझेही आयु य बदलू शकेल का? जसजसे मी यु लयनचे बोलणे ऐकत
होतो तसतसे मला अ धक जाणवत होते क  माझे वतःचे आयु यसु दा असेच गंजून गेले
आहे. मी जे हा त ण होतो ते हा येक गो  मी अगद  ेमाने आ ण उ साहाने करायचो.
कुठे गेला तो माझा यावेळचा उ साह? यावेळ  छो ा छो ा गो ी करताना सु दा फार
आनंद हायचा. कदा चत हीच वेळ असेल मी वतःला बदलायची.

यु लयन या ा द घ वासाब लची माझी उ कंठा जाणवून, माझी उ सुकता जा त
न ताणता यु लयनने सु वात केली. याने सां गतल ेक  याची ान मळ व याची इ छा
आ ण कोटातले डावपेच लढवताना मळवलेली त लख बु द म ा यामुळे तो शवानात
थो ाच काळात सवाचा लाडका झाला. तो शवानातला एक स माननीय  हणून
ओळखला जाऊ लागला. शवानातल े लोक याला आप यातील एक मह वाची 
समजू लागले. यु लयन वतःच आप या शरीरावर, मनावर ताबा कसा मळवायचा हे सव
शकायला अ तशय उ सुक अस यामुळे याने णन् ण योगी रामन या संगतीत घालवला.
योगी रामनचे वय यु लयनपे ा थोडेसेच जा ती होते तरी गु ं पे ाही वडीलक या ना याने
ते वागत होते. योगी रामन यां याम ये यां या अनेक ज मांचे ान एक त झाले आह ेअसे
वाटत होते आ ण हे ान ते वखुशीने यु लयनला ायला तयार झाल ेहोते.

अगद  पहाटे पहाटे योगीरामन वतः आप या ा उ साही व ा याबरोबर बसून याला
जीवन हणजे काय, ते अथपूण कर यासाठ  काय करायचे ाब ल शकवीत. यांनी
यु लयनला द घायुषी कस े हायचे, ता य कसे टकवायचे, आ ण आनंद  कस ेराहायचे हे
शकवले. आप या मनावर ताबा कसा मळवायचा आ ण आपले जीवनातले येय कसे



गाठायचे हे यु लयन हळूहळू शकत होता. हळूहळू दवस जात होते, दवसांचे आठवडे
होत होते व आठव ांचे म हने आ ण यु लयनला हे कळू लागले क  आप या मनाची जी
अमयाद मता आहे ती आपण जागृत केली तर काही तरी न मती मता आप यात उ प
होईल. कधी गु  आ ण श य दोघेही उगव या आ ण तळप या सूयाकडे एकटक बघत
बसत, तर कधी दोघेही एका ठकाणी यान लावून शांतपणे बसत कवा सूचीपणा या
जंगलात लांबवर फरायला जात आ ण फरत फरत जीवनात या त व ानावर चचा करीत
आ ण एकमेकां या सहवासाचा लाभ घेत.

यु लयन सांगत होता क  तथे गे यानंतर प ह या तीन आठव ात याला वतःम ये
झाले या बदलाची जाणीव हायला लागली. छो ा छो ा गो ीतले स दय याला दसायला
लागले. मग ते चांद या रा ीतले स दय असो कवा पाऊस पडून गे यावर को याचे जाळे
असो ते कती सुंदर दसते ते ही जाणवले. याने हे ही सां गतले क  ही नवीन जीवनशैली
आ ण न ा सवयी आ मसात के यामुळे या या अंतमनावर याचा प रणाम जाणवला. एक
म हना भर ही नवी जीवनशैली आ मसात के यावर याला मनःशांती मळू लागली जी
या या देशात या यापासून रावली होती. येक दवसाग णक तो जा त उ साही, आनंद

आ ण सृजनशील होत होता.
ा शारी रक बदलामुळे आ ण आ या मक साम यामुळे या या वृ ीतही फरक पडू

लागला. याची एकेकाळची थूल आ ण आजारी शरीरय ी जाऊन तो थोडासा बारीक
आ ण नरोगी दसायला लागला. याला असे वाटायला लागले क  तो काहीही क  शकतो.
कोणासारखेही होऊ शकतो. आप या मनाची अमयाद मता अजमावून पा  शकतो.

येक गो ीत तो रस घेऊ लागला. खरोखरीच ा ाचीन तं  आ ण मं ामुळे यु लयनम ये
चम कारीक र या बदल घडायला लागले.

थो ावेळ थांबून यु लयन हणाला, “जॉन तुला मा हती आह?े मला एक मह वाची
गो  कळली आहे. आपले बाहेरचे जग आ ण वतःचे आतल ेजग ही दो ही अ तशय वेगळ
आहेत. जोपयत तुम या आत या जगात तु ही यश मळवत नाही, तोपयत तुम या बाहेर या
जगातील यशाचे याला काहीच वाटत नाही. सुखात लोळणे आ ण सुखात असणे ात खूप
फरक आहे. जे हा मी व कली करत होतो ते हा काही लोकांचे हे आतले जग आ ण बाहेरचे
जग मला फार हा या पद वाटायचे पण आता मी आप या शरीराची, मनाची, आ मश ची
काळजी घेणे कती गरजेचे आहे हे शकलो. तु ही जर वतःची काळजी घेतली नाहीत तर
तु ही स यांची काळजी कशी याल? जर तु हांला वतःला बरे वाटत नसेल तर तु ही
स यांना कसे बरे क  शकाल? जर मी वतःवर ेम क  शकलो तरच मी स यावर ेम

क  शकेन ना?”
यु लयन एकदम सतक आ ण अ व थ झाला. “मी माझे मन स याजवळ कधीच

मोकळे केले न हते याब ल मला माफ कर. पण मा या भावना तुला सांगा ात हणून मी
इथे आलो. मी तथे ड गरद यांत जे अनुभवल,े जागृताव थेचे साम य मला कळले व ते
स यांनाही कळावे हणून मी तुला सां गतले. याब ल मी तुझी मा मागतो” यु लयन



हणाला.
आता उशीर झाला आहे ाची जाणीव झा यामुळे यु लयनने मला सां गतले क  याला

आता नघायला पा हजे.
“ यु लयन मी तुला असा जाऊ देणार नाही. तू जे ान हमालयात जाऊन मळवले

आहेस ते ऐक यासाठ  मी फारच उ सुक झालो आह ेआ ण तू सु दा तु या गु ं ना वचन दले
आहेस क  हे तं  तू प मेस आप या देशात पसरवशील हणून! मला असा अंधारात ठेवून
जाऊ नकोस, तुला माहीत आह े म ा क  मी कती उतावळा आह ेते?”

“मी परत येईन मा या म ा. तुला तर माहीत आहे, क  मी एखाद  गो  सांगायला
सु वात केली क  थांबू शकत नाही. पण तुलाही तुझी कामे करायची आहेत आ ण मलाही
काही कामे संपवायची आहेत.”

“पण मला एक सांग क  ा जीवनप दती तू शकला आहेस या मा याही उपयोगी
पडतील का?”

“जे हा व ाथ  ानाजनासाठ  तयार असतो ते हा गु  कट होतो” यु लयनने
व रत उ र दले. “तू आ ण आपले सव सहकारी यांनी हे ान, हे तं  शकलेच पा हजे.

आप यात या येकाने हे शकले पा हजे. येकाला याचा फायदा होईल. मी हे ान तुला
देईन, धीर धर! उ ा रा ी मी तुला पु हा भेट न, पण तु या घरी. यावेळ  तुला ज ेहवे ते सव
काही सांगेन. चालेल?”

“ठ क आहे. हे ान न मळवता मी जर इतक  वष काढू शकलो, तर आणखीन चोवीस
तासात काहीही होणार नाही.” मी नराशेने हणालो.

आ ण ा बरोबर तो महान वक ल आ ण ानी नघून गेला. मा या मनात मा  असं य
 अनु रत रा हले.
मी जे हा मा या ऑफ सम ये शांतपणे वचार करत बसलो ते हा मा या मनात आले

क  हे जग कती छोटे आहे. जे ान मी अजून मळवलेच नाही याब ल वचार करत
रा हलो. जो उ साह, जी श  मी त ण असताना मा यात होती ती मा यात परत येईल
का? मला आवडेल सव काही शकायला. कदा चत मी सु दा व कली सोडून देईन. कदा चत
मा यातही अशी जागृताव था येईल. ा वचारातच मी ऑफ सचे दवे, पंखे बंद केले आ ण
उ हा यात या या रा ी बाहेर पडलो.



करण सहावे

वैय क बदलाच ेचातुय

“जग याची कला मी जाणतो. मा या कामाची कला हेच माझे जगणे आहे.”

- सुझुक

श द द या माणे स या दवशी सं याकाळ  यु लयन आला. बरो बर स वासात
वाजता दारावर चार वेळेला याने अधीरतेने टकटक केलेली मी ऐकली. यु लयन आत
आला. तो काल यापे ा आज एकदम वेगळा दसत होता. काल या सारखाच तेज वी,
नरोगी आ ण शांत दसत होता फ  याने जो पेहराव केला होता याने मी एकदम बेचैन
झालो.

या या उंच आकृतीवर याने लाल रंगाचा झगा घातला होता आ ण जरी ती जुलै
म ह याची रा  होती आ ण हवामान उ ण आ ण दमट होते तरीही डो यावरती याने न या
रंगाची न ीकाम केलेली टोपी घातली होती.

“शुभे छा” याने मला अ भवादन केले.
“इत या आ याने मा याकडे पा  नकोस जॉन, तुला काय वाटल ेमी ‘आरमानी सूट’

घालून येईन?”
आ ही दोघेही खूप हसलो. अगद  पोट खेपयत हसलो. खरोखरच यु लयनचा

तरकस वनोद  वभाव आहे तसाच आहे.
मग आ ही दोघेही आम या अ ता त बैठक या खोलीत आरामशीर बसलो.

बस यावर माझे ल  यु लयन या ग यात लटकणा या जपा या माळेकडे गेले.
“कुठली माळ आहे ती? अ तशय सुंदर आहे.”
“माळेब ल नंतर!” माळेत या म यांना तजनीने सरकवत यु लयन हणाला

“आप याला खूप बोलायचे आहे.”
“खरंच आपण आता सु वात क  या. आज माझे काही काम झालेच नाही. मला

आप या आज या भेट ब ल फार उ कंठा लागली होती.”
यु लयनने सांगायला सु वात केली. या यात कसा बदल होत गेला आ ण कती

सो या त हेने होत गेला. मनावर ताबा क़सा मळवायचा, काळजी जी आपले सव व भ ण
करते ती मनातून कशी पुसून टाकायची, हे तं  तो शकला, याब ल याने सां गतले.



योगीरामन ब ल आ ण स या यो यांब ल, यां या ानाब ल, उ पूण आयु याब ल
याने सव काही सां गतले. येकाने आवजून आचरणात आणावी अशी ही सगळ  तं ं

मा लका प दतीत गोवली आहेत.
यु लयन जरी मनापासून प  श दात सांगत असला तरी मा या मनात एक शंका

आली. मी एखा ावेळेस ा या म करीला तर बळ  पडत नाही. कारण हा हॉवडम ये
शकलेला वक ल एकेकाळ  सग यांची टर उडव यात आ ण म करी कर यात खूप स द
होता. याचा वतःचा अनुभवही एखा ा परीकथेसारखा होता. वचार करा क  एक
सु स द वक ल आपले सव व वकून हमालया या द घ वासाला जातो काय आ ण एक

ानी योगी हणून परत येतो काय, हे काही खरे नसेल.
“ यु लयन, माझी म करी करणे सोड. मला तुझी ही सगळ  ह ककत एखा ा

कपोलक पत कहाणी सारखी वाटते आहे आ ण मी पैजेवर सांगतो हा झगासु दा तू मा या
कायालया या समोर या कानातून भा ाने घेतला आहेस” मी घाबरत घाबरत मनातले
बोलून गेलो.

माझा यावर व ास बसणार नाही हे याला अपे तच होते. तो व रत हणाला, “तू
तुझी बाजू कोटात कशी स द करतोस?”

“मी अगद  स जड पुरावाच दाखवतो.”
“बरोबर. मी तुला दाख वलेला हा पुरावा बघ. मा या नतळ आ ण सुरकु यारहीत

चेह याकडे बघ. मा या शरीरय ीकडे बघ. मा यातली अमयाद श  आ ण उ साह तुला
दसत नाहीये का? मा या चेह यावरचे शांत भाव तुला दसत नाहीत? मी बदललोय ह ेतर तू
बघतोच आहेस.”

या या ा बोल यात मा  त य होते. हाच माणूस तीन वषापूव  स रीचा दसायचा.
“तू लॅ टक सजनकडे तर गेला न हतास?”
“नाही” याने हसतच उ र दले. “अरे ते फ  माझ ेबा  प बदलतील. मला आतून

बदलायची गरज होती. माझी जी पूव ची जीवनशैली होती तीच ा सवाला कारणीभूत होती.
या दय वकारा या झट यापे ाही कतीतरी जा त मी भोगलेय. मी आतूनच कोलमडून

गेलो होतो.”
“पण तुझी ही ह ककत मला एखा ा गूढ कपोलक पत कहाणीसारखी वाटते.”
यु लयन शांत रा हला. याने मा या कपात चहा ओतायला सु वात केली. कप

भरेपयत तो चहा ओतत रा हला. पण कप भ न चहा बशीत सांडायला लागला, तरीही तो
ओततच होता. नंतर तर बशीसु दा भ न वाहायला लागली. मा या बायकोने आणले या
प शयन गा ल यावर चहा सांडायला लागला तरीही तो ओततच रा हला. मी पाहतच रा हलो.
मग मा  मला राहवले नाही.

मी एकदम जोरात रागाने याला हणालो. “तू काय करतोस यु लयन. माझा कप
भ न वाहतोय. आता तू कतीही य न केलास तरी एक थबही या कपात मावणार नाही.”

यु लयनने मा याकडे शांतपणे ब घतले. “माझ ेह ेवागणे चुक या अथाने घेऊ नकोस



जॉन. तु या भावनांचा मी आदर करतो. पण ा कपासारखाच तू पण तु या क पना आ ण
समजुती यांनी भ न वाहत आहेस आ ण तू तुझा कप रकामा के या शवाय नवीन वचार,
नवीन क पना तु या डो यात जातीलच कशा?”

मला या या बोल यातले स य पटले. मा या इत या वषा या काय ा या अ यासात मी
हेच तर करत होतो. तेच लोक, तेच वचार, तीच प दत वगैरनी माझा कप काठोकाठ भरला
होता. माझी बायको जेनीसु दा हेच हणायची, “जॉन आपण नवीन लोकांशी मै ी केली
पा हजे. नवीन काहीतरी केले पा हजे. जॉन तू जा त धाडसी असायला पा हजे होते.”

कायदे वषयक पु तक सोडून मी क येक वषात नवीन काही वाच याचे मला आठवत
न हते. माझ ेजीवन हणजे माझी व कलीच झाल ेहोते. ा जगात माझी क पकता नाहीशी
झाली होती. र ी कमी झाली होती.

“तुझे हणणे अगद  यो य आहे. पु कळ वषा या व कली पेशामुळे मी संशयी बनलो
होतो. आप या व कली पेशात काह चे वचार जरी पटत असले तरी आपण केस लढवतच
राहतो. वरोध करतच राहतो. तसेच हे आहे. मी कबूल करतो क  खरंतर काल तुला
पा ह यापासूनच तु यात या बदलाची मला जाणीव झाली होती. ात मलाही
शक यासारखे भरपूर काही आह े अस े मला वाटतही होते पण दसत असले तरी मन
व ास ठेवायला तयार न हते.”

“जॉन तु या नवीन आयु याचा हा प हला दवस आह े हणून मी तुला सांगतो क  ा
ानावर, त वावर संपूण व ास ठेवून ही प दत एक म हनाभर सात याने आचरणात आण.

हजारो वषापूव ची ही त व आहेत. ही हजारो वष टकली कारण ती प रणाम साधतात.”
“पण एक म हना फार जा त होतो.”
“सहाशे बहा र तास ही प दत अमलात आणायला फार जा त नाहीत. संपूण आयु य

सुधारायचे हे उ म भांडवल आहे. हा काही फार महाग सौदा नाही. वतःसाठ  गंुतवलेले हे
उ म भांडवल आहे. या या बद यात तुझे आयु य तर सुधारेलच पण तु याबरोबर तु या
सहवासात या इतरांचेही आयु य सुधारेल.”

“हे कस ेकाय?”
“जे हा तू वतःवर ेम करायला शकशील ते हा तू इतरांवर ेम करायला लागशील.

जे हा तू वतःचे मन इतरांजवळ मोकळे करशील ते हाच तू इतरां या दयाचा ठाव घेऊ
शकशील.”

“ ा सहाशे बहा र तासांम ये मा यात काय बदल होतील?” मी ामा णकपणे
वचारले.

“तु या कामात, तु या वाग यात आ ण तु या शरीरात झालेला बदल तुला जाणवेल
आ ण तुझे तुलाच आ य वाटेल. पूव  कधीही वाटला न हता एवढा जा त उ साह वाटेल.
मनःशांती वाटेल. लोक तुला सांगायला लागतील क  तू जा त उ साही, आनंद  आ ण त ण
दसायला लागला आहेस, हा आह े शवाना या लोकांची जीवनशैली आ मसात कर याचा
प रणाम.”



“अरे वा! खरंच?”
“हे सगळे नुसतेच वरवरचे नसून आज तू जे ऐकणार आहेस याने तुझे नुसते

ावसा यक आयु यच नाहीतर वैय क आयु यही सुधारेल. ही जी त वे आहेत ती पाच
हजार वषापूव  जे हढ  ताजी होती ते हढ च आजही आहेत. ांनी नुसते तुझे आतल ेजग
सुधारणार नाही तर बा  जगातही फरक पडेल. ह े योग अ तशय साधे, सरळ आ ण

वहारात आणता येतील असे आहेत. हे योग कोणालाही उपयु  ठरतील असे आहेत
पण मी हे सव ान तुला दे यापूव  मला तु याकडून एक वचन हवे आहे.”

मला वाटलेच होते तथे काहीतरी पाणी मुरते आह े हणून, माझी आई नेहमी हणायची,
“कोणीही कधी फुकट जेवायला घालत नसतो.”

“एकदा तू हे सव शकलास व याचा ना मय प रणाम तुला जाणवला क  हे सव इतर
लोकांपयत पोहचवायचेस हणज े इतरांना सु दा याचा फायदा होईल. हे ए हढेच मी
तु याकडे मा गतले आहे. यामुळे मी योगी रामनना जे वचन दले आह,े याची पूतता काही

माणात होईल.”
मी ताबडतोब वचन दले. शवाना नावा या गावी यु लयन ज े शकला ते खूप वेगवेगळे

कार होते पण याम ये सवात मह वाची सात मूलत वे होती. याम ये आपला आप या
मनावर ताबा असणे, वतः या म वाचा वकास आ ण आनंदात म न कस ेराहावे याचा
समावेश होता.

शवानाम ये काही म हने काढ यानंतर योगी रामनने ही सात त वे याला शकवली
होती. एका शांत रा ी सवजण गाढ झोपेत असताना योगी रामननी या या झोपडीचा
दरवाजा वाजवला. योगी रामन आत आल ेआ ण हणाल,े “मी तुला पु कळ दवसांपासून
बघतो आहे. तू एक स य माणूस आहेस व जगात जे ज ेकाय चांगल ेआह ेते तु या जीवनात
असावे अशी तुझी इ छा असते. ह े ान मळव याची तुझी ज ासा खरी आहे. तू आम या
बरोबर रा हलास, आम या रोज या सवयी आ मसात के यास, याचा प रणामही तुला
चांगला जाणवला. आम या जीवनशैलीचा तू आदर केलास. आमचे लोक ही जीवनप दती
क येक वष चालवत आहेत. पण ती फार थो ा लोकांना माहीत आहे. आज रा ी तु या
इथ या वा त ा या तस या म ह यात तुला या सव प दती मी सांगेन. तु या फाय ासाठ
आ ण इतरां या फाय ासाठ . मी जसा रोज तु याबरोबर चचा करत बसतो तसा मा या
मुलाबरोबर मी बसत होतो. पण दवाने तो काही वषापूव च वारला. याचा इथला
जीवन वास संपला. मी या याबरोबर या या सहवासात घाल वलेली काही वष मला
अ यंत सुखदायक वाटली. मी आता तुला माझा मुलगा समजून ही द ा देत आहे.”

मी यु लयनकडे पा हल े तर तो डोळे मटून शांत बसला होता. जस े काही तो
परीकथेत या शवाना ा गावी पोहोचला होता.

“योगी रामननी मला सां गतल ेक  तुमचे आयु य प रपूण, समृ द क  शकणारी सात
मूलत वे एका अद ्भुत दंतकथेत सामावली आहेत ही दंतकथा ा सग याचे सार आहे.”
नंतर याने मला डोळे बंद करायला सां गतले आ ण बंद डो यासमोर एक च  उभे करायला



सां गतले.”
“अशी क पना कर क  तू एका अ तशय सुंदर, हर ागार बागेत बसला आहेस, ा

बागेत अ यंत म ळ तू कधी आयु यात पा हली नसशील अशी सुंदर फुले आहेत.
सभोवतालचे वातावरण अ तशय शांत आहे. तुला ा बागेत फरायला भरपूर वेळ आहे.
जे हा तू ा बागेत आजूबाजूला पाहतोस ते हा तुला दसते क  ा जा ई बागे या
म यभागी एक सहामजली बंगला आह े जो द ां या रोशणाईने झगमगत आह े अगद
एखा ा “द प तंभ कवा द पगृहा सारखा”. अचानक ा बंग याचा दरवाजा खूप करकर
आवाज करीत उघडतो आ ण यातून एक नऊ फूट उंच, नऊशे पाउंड वजनाचा जपानी सुमो
बाहेर येतो आ ण बागेत इकडे तकडे फरायला लागतो. हा जपानी सुमो न न आह ेआ ण
याने आप या कमरे भोवती गुलाबी रंगाची तार गंुडाळली आहे.

जे हा तो इकडे तकडे फरतो ते हा याला एक चकाकणारे सो याचे घ ाळ दसते जे
कोणीतरी तथे खूप वषापूव  वसरलेले आहे ते तो हातात घालतो आ ण जोराचा आवाज
येऊन तो खाली पडतो आ ण बेशु द होतो. आप याला अस ेवाटते क  तो आता शेवटचा

ास घेईल. कदा चत या बागेत या पव या गुलाबा या फुला या सुवासाने असेल, पण
याला जाग येते. एकदम तो फूत  आ यासारखा उठून उडी मा न उभा राहतो आ ण इकडे
तकडे पाहतो. एका ठकाणी याला झाडां यामधून एक अ ं द लांब र ता पार बागे या
टोकापयत गेलेला दसतो. तो र ता चमक या र नांनी भरलेला असतो. या सुमोचे अंतमन
याला सांगते क  या र याव न तू जा! तो जातो. तो र ता याला चरंतन सुख, आनंद

आ ण मनःशांती देतो.”
ही दंतकथा हमालया या शखरावर शवाना नावा या गावी बसून एका ानी

यो गराजांकडून ऐक यानंतर यु लयननी मला सां गतल े क  याची खूप नराशा झाली.
खरोखर याला अस े वाटले होते क  आप याला काहीतरी अद ्भुतर य कथा ऐकायला
मळणार आह े कवा पृ वी भंगून जाईल असे, काहीतरी रोमांचक, अत य, कवा ज ेऐकून
आप या डो यात पाणी येईल कवा जे ऐक यावर आपण ताबडतोब ते कृतीत आणायला
नघणार आहोत. पण ऐकायला मळाली ही वायफळ सुमोची आ ण बंग याची परीकथा.

योगी रामननी याची नराशा जाणली. “ ा गो ी या साधेपणात जी श  आह े याकडे
ल  क  नकोस.”

ही गो  तू अपे या माणे रोमहषक, अद ्भुतर य नसेलही कदा चत पण ा गो ीत
एक कालाबा धत स य दडलेल े आहे. जे हापासून तू इथे आला आहेस ते हापासून मी
हाच वचार करतोय क  आमचे हे ान तु यापयत कस े पोहोचवायचे. सवात आधी मला
वाटले होते क  तुला रोज थोडी थोडी भाषणे ायची, वचने ऐकायला लावायची पण ही
जुनी प दत तु याबाबतीत सोयी कर न हती. कारण तू जा याच अ तशय शार, बु दमान
वक ल आहेस. तुला ही प दत पटली नसती. दररोज थोडेथोडे शकवले. तरीही संपूण ान

ायला ही प दत चुक ची होती हणून मी ठरवल ेक  शवानातली ही जीवनशैली तुला ा
सात मूलत वाम ये ा दंतकथेतून सांगायची.”



योगीरामन हणाल,े “प ह यांदा तुला ही गो  अ तशय बा लश वाटेल. पण मी खा ी
देतो क  ा दंतकथेचा येक घटक हे एक अमू य त व आहे आ ण अथपूण आहे. ती बाग,
तो बंगला, तो सुमो पैलवान, ती गुलाबी तार, ते घ ाळ, ते गुलाब आ ण तो र नांनी भरलेला
माग जो याला चरंतन सुख, आनंद आ ण मनःशांती देतो. ही सव सुखी जीवनाची तीके
आहेत. मी तुला खा ी देतो क  जर तू ही गो  नीट ल ात ठेवलीस तर तुझे आयु यच बदलून
जाईल. ही मा हती तू तु या सहवासात या लोकांना सांग. ही त वे रोज या जीवनात
आचरणात आण. तुझे आयु य शारी रक र या, मान सक र या आ ण भाव नक र या
बदलेल. तू ही गो  कृपया आप या मनावर बबव, दयात ठेव, ल ात ठेव!”

“आ ण जॉन मी ती गो  ल ात ठेवली. काल जंगनी एकदा हटल े होते क , ‘जे हा
तु ही तुम या मनात डोकावाल ते हा तुमची ी व छ होईल. जे लोक बाहेर बघतात ते
व  बघतात, जे मनात बघतात ते जागृत होतात’ या रा ी मी शारी रक, मान सक

पोषणासाठ  मा या मनात डोकावून पा हले. मी मना या कोप यातली गु पते उघडून
पा हली. मी आता ते सव ान तुला सांगेन.



करण सातवे

अद ्भुतर य बाग

“पु कळसे लोक यां या शारी रक, बौ दक आ ण नै तक मते या एका मया दत वतुळात राहतात. खरंतर आप या
येकात एखा ा महासागराइतक  मता आहे. जी आपण व ातही पाहत नाही.”

- वलीयम जे स

“ या दंतकथेम ये जी बाग आहे ती आप या मनाचे तीक आह”े यु लयन हणाला
“जर तु ही वतः या मनाची एखा ा सुपीक आ ण चांग या बागेसारखी काळजी घेतलीत
तर तुम या अपे ेपे ाही ती जा त बहरेल. पण जर या यात नको असलेल े गवत कवा
जंगली झाडेझुडपे उगवली तर तुमची मनःशांती तु हांला सोडून जाईल.”

“जॉन मी तुला एक अगद  साधा  वचारतो. तु या घरा या मागे तु ही जी बाग
लावली आहे याब ल तू मला नेहमी सांगायचास या बागेत मी वषारी रसायन टाकले तर
तुला न तच राग येईल हो क  नाही?”

“अथातच!”
“चांग या बागांचे मालक आपली बाग एखा ा देशा भमानी योद ्याने जपावे तशी

जपतात. कुठ याही हा नकारक कवा नुकसानकारक व तंूना आत वेश क  देत नाहीत.
तरीही काही लोक यां या मना या बागेत कती वषारी रसायने टाकतात ते बघ. भूतकाळात
जे होऊन गेले याब लची खंत, भ व यकाळात काय होईल ाची चता, वतः नमाण
केलेली भीती ा सग यांमुळे मना या बागेचे कती नुकसान होते. शवाना या लोकां या
भाषेत, जी हजारो वषापासून आह,े ‘ चता’ ा श दाचा अथ ‘ ेत या वधी’ असाही होतो.
योगी रामन हणाले, हा योगायोग नाही. खरोखरच चता ही मना या श ची हानी करते
आ ण आप या अंतरा याला जखमी करते.”

“जर तु हांला चरंतन सुख आ ण अथपूण आयु य जगायचे असेल तर तु ही बागे या
दरवाजाजवळच राखण केली पा हजे. चांग या ानालाच आतम ये शरकाव क  ा. तु ही
तुम या मनाम ये एकही नकारा मक वचार आणू नका. ा जगातली जी मोठ  त व ानी
आ ण वचारवंत माणसे आहेत ती वरवर पाहता तु या मा यासारखीच आहेत. येकाचा
देह याच हाडामासांनी बनलेला असतो. पण जो माणूस नुस या जग यापलीकडे काहीतरी
जा त करतो, जो आप यात या मतेला उ ेजन देतो आ ण सामा यांपे ा काहीतरी वेगळे
पण चांगले करतो, तोच माणूस मोठा होतो. सग यात मह वाची गो  हणजे असे लोक



यां या मनात सकारा मक वचारांनाच थारा देतात.”
यु लयन सांगत होता “ शवाना या यो यांनी मला सां गतले क  एका सवसाधारण

माणसा या मनात एका दवसात सरासरी साठ हजार वचार येतात आ ण आ य हणजे
यापैक च पं या णव ट के वचार हे तेचतेच असतात कवा कालचेच असतात.”

“हे तू खरं सांगतोयस?” मी वचारले.
“हो. हाच तर ा वचारांचा जुलूम आहे. एखादा माणूस तेच तेच आ ण ते ही

नकारा मक वचार, दवसाला इत या वेळा करतो क  याला मान सक र या वाईट वचार
कर याची सवयच जडते. भूतकाळात जखड यापे ा आप या आयु यात या चांग या
घटनांवर ल  क त करावे. याच गो ी अजून चांग या कारे कशा करता येतील ाकडे
ल  ावे. या जु या इ तहासजमा झाले या गो ी उक न काढू नयेत. काही लोक
भूतकाळात या आप या तुटले या मै ी वषयी चता करतात, आ थक प र थती वषयी
चता करतात. काही लोक आपले बालपण सुखात गेले नाही हणून खंत करतात. काही
लोक छो ा छो ा गो ची काळजी करतात. या सा या कारकुनाने माझा अपमान केला
कवा तो माझा म  आहे, सहकारी आहे तरी याने मा याब ल असा शेरा मारला. अशा
प दतीने जे काम करतात ते काळ यांना आपले आयु य कुरतडू देतात. ही माणसे आप या
शारी रक आ ण बौ दक मतेचा माग रोखतात, ा माणसांना हे कळतच नाही क
मनः वा थ हा जीवनाचा क ब  आहे.”

“आप या मनात वचार हे सवय माणे येतात” यु लयन संभाषण चाल ूठेवत हणाला
“पु कळ माणसांना मनाचे साम य कती अमयाद आह े हे माहीतच नाही. आपण यांना
अगद  वचारवंत हणतो ते सु दा यां या मान सक मते या एक शंभरांश इतका भागच
वापरतात. शवानात या यो यांनी रोज या य नांनी मनाची मता शोध याचा य न केला
आहे आ ण याचे प रणाम फार आ यकारक आहेत. योगी रामननी रोज या य नांनी
मनावर एवढा ताबा मळवला आह े क  यां या दया या ठो याची गती ते वतः या
इ छे माणे हळू क  शकतात. यांनी वतः या शरीरावर एवढे नयं ण ठेवले आह े क
काही आठवडे सु दा ते न झोपता रा  शकतात. असे काहीतरी करायला शकणे हे तुझे येय
असावे असे मी हणत नाही. पण मनाची शक् ती ही नसगद  देणगी आह े याचा यो य
वापर झाला पा हजे.”

“मनाची श  उघड कर याचे काही योग असतील तर ते सांग” मी यु लयनला
सां गतले. “ दयाचे ठोके कमी केल े तर मला कॉकटेलची एक फेरी करावी लागेल” मी
ख ाळपणे हटले.

“ याची काळजी तू क  नकोस. मी तुला य  कर यासार या काही गो ी आहेत या
सांगतो. या तू नंतर य न क न बघ हणजे तुला ाचीन त वाचे साम य कळेल. तुला हे
माहीत आहे क  म वर ताबा ठेव यासाठ  यावर नयं ण करावे लागते. आप या सवाची
शारी रक रचना सारखीच असते. फ  ज े खरोखरच महान असतात ते ा शारी रक
घडणी या क या मालाला खूप धार करतात. शु द करतात. जे हा तु ही अंतमनात



डोकावून पाहाल, यात बदल कर यासाठ  वतःला झोकून ाल ते हा तुम यात सामा य ते
असामा य  असा बदल घडेल.”

माझा हा गु  बोलताना जा त भा वत झाला होता. मनाची आ ण अंतमनाची ही जा
सांगतांना याचे डोळे चमकत होते.

“जॉन तुला माहीत आह ेका, क  जे हा सव उपाय थकतात, ते हा एकच उपाय श लक
राहतो याचे सवावर भु व असते.”

“हो, आपली मुले” मी हसून ामा णकपणे उ र दले.
“नाही, आपले मन, आपल ेअंतमन. आपण आपले वातावरण कवा हवेत बदल क

शकत नाही, कवा आपण वाहतुक वर नयं ण क  शकत नाही. आपण आप या
सभोवताल या लोकांचा मान सक कल कवा यां या मनः थतीवर नयं ण क  शकत
नाही. पण आपण ा गो कडे बघ याचा आपला कोन बदल ूशकतो. आप यात ही
गो  श य कर याइतके साम य आहे. कारण आपण माणूस आहोत. पूवकडील देशात ानी
लोकांनी एक अ तशय साधा आ ण सोपा माग शोधला आह”े यु लयन नंतर णभर
थांबला.

“तो कोणता?”
“जगात पूण स य काहीच नसते. तसेच पूण चूकही काहीच नसते. माझा एखादा क र

श ू हा तुझा अगद  जवळचा म  असू शकतो. आपण याला एखाद  घटना हणतो ती
एखा ा वेळेला स याला अमयाद संधी उपल ध क न देणारी घटना ठरते. फ  ती घटना
बघ याचा आशावाद  माणसाचा कोन वेगळा असतो आ ण दयनीय प र थतीत या
एखा ा नराशावाद  माणसाचा वेगळा असतो.”

“पण यु लयन एखाद  घटना ही घटनाच असते ती सरे काही कशी अस ूशकते?”
“आता ाच गो ीचे उदाहरण घे. मी जे हा कलक यात फरत होतो ते हा मी एका

श केला भेटलो ‘म लका चांद’ तचे नाव. तला तचा श क  पेशा फार आवडायचा. ती
आप या पेशावर मनापासून ेम करायची. मुलांना तर ती वतः या मुलासारखे शकवायची.
ती गरजू ना खूप मदत करायची. समाजात तची तमा अ तशय चांगली होती.
‘तुम या बु दयांकापे ा तु ही काय क  शकता हे मह वाचे आह’े अस े तचे येयवा य होते.
पण एका रा ी दवाने तची य शाळा काही  वृ ी या लोकांनी केले या जाळपोळ त
आगीचे भ य झाली. सवाना अ तशय ःख झाले. या शाळेत शकणा या मुलां या
पालकांना तर ते वतःचे नुकसान झा यासारखे वाटले. यांना वाटल ेक , आपली मुले आता
चांग या शाळेत जाऊच शकणार नाहीत.”

“आ ण म लका चांदचे काय?”
“ती अ तशय वेगळ  होती. एक द य आशावाद  ी होती ती. स यांना ात फ

आपले अ तशय नुकसान झाले आह ेअस ेवाटले. पण तला ा सव घटनेत एक चांगली
संधी दसली. तने सव पालकांना एक  बोला वल े आ ण सां गतले ‘ येक घटनेमागे
आपण शोधली तर एक संधी सु दा असते. आपली शाळा जुनी झाली होती, पावसा यात



गळत होती. यावरचे मजलेही हजारो छोट  पावल ेबागड यामुळे वाकले होते. आता हीच
वेळ आहे आपण सवानी एक त येऊन आधी या पे ाही चांगली इमारत बांधायची जी नंतर
खूप वष मुलां या उपयोगी पडेल.’ आ ण ा चौस  वषा या उ साही ना यकेमागे ते सव
पालक उभे रा हले. अनेक मदतीचे हात आले. अनेक ध नक लोकांनी मदत केली आ ण
‘ तकूल प र थतीवर र ीने केलेली मात’, ाचे उ म उदाहरण देत एक सुंदर नवीन
इमारत दमाखात उभी रा हली.”

“हे उदाहरण हणज ेजु या हणी माणे ‘कप अधा रकामा आहे असे न समजता अधा
भरलेला आह’े अस ेसमजणे.”

“हाच उ म माग आहे असे समज याचा आ ण प र थतीवर मात कर याचा. तुम या
आयु यात कुठलीही घटना घडली तरी याला यु र ायची तुमची मता असली पा हजे.
जे हा तु ही तकूल प र थतीत सकारा मक उ र शोधायची सवय अंगी बाणवून याल
याचवेळ  तुमचे आयु य उ च दशेला माग मण करेल, हा एक नःसंशय मह वाचा स दांत

आहे.”
“ही सवय लावायची सु वात मना या मतेचा चांग या त हेने वापर करणे इथून होते”

मी हणालो.
“अगद  बरोबर जॉन, आयु यात या यशाचे ग णत मग ते ऐ हक असो कवा

आ या मक असो हे आप या खां ावर या या बारा पाउंड वजना या गो यापासून सु
होते. थोड यात सांगायचे हणजे येक सेकंदाला, येक म नटाला, येक दवसाला
तु ही जे वचार मनात आणता तेच वचार तुम या बा  जगात कट होत असतात आ ण
तुम या बा  जगातले वागणे तुम या अंतरंगातले वचार कट करत असतात. अंतरंगातले
वचार जर आपण नयं त केले तर बा  जगात या घटनांवर याचा चांगला प रणाम होतो.

ा योगे तु ही तुमचे भ वत ही नयं त क  शकता.”
“खरोखरच यु लयन, ा सव गो ीत खूप त य आहे. मी कधी ा गो ीचा वचारच

केला नाही. मी जे हा व कली करत होतो ते हा माझा एक म  ॲले स कायम, यातून
फूत  कवा ेरणा मळेल अशी पु तके वाचायचा. तो हणायचा क  ही पु तके वाच याने
याला रोजचा कामाचा ढगारा उपसायची श  येते. मला आठवते तो एकदा हणाला होता

क  एका पु तकात चीनम ये ‘संकट’ या श दा या अथात दोन उपश द होते, एक ‘धोका’
आ ण सरा ‘संधी’. कदा चत चीनम ये सु दा ा तं ाचा अवलंब ाचीन काळ  करत
असतील. चनी लोकांना सु दा हे मा हती आह ेक  येक का या प र थतीला एक उजळ
बाजू असते.”

“योगी रामनचे तर हणणे होते क  आयु यात कधीही चुका होत नाही फ  धडे
मळतात. नकारा मक अनुभव वगैरे काहीही नसतो. यातून फ  सुधारायची संधी मळते.
ःख हा सु दा एक अ तशय चांगला गु  आहे.”

“ ःख” मला हा वचारच पटेना.
“खरोखरच. ःख कमी कर यासाठ  कवा यावर मात कर यासाठ  ते प ह यांदा



अनुभवावे लागते कवा स या श दात सांगायचे तर पवता या शखरावर पोहोच याचा
आनंद मळ व यासाठ  अगोदर खाल या दरीतून जावे लागते. आता समजल?े”

“ हणजे चांग याची ल जत घे यासाठ  वाईटाचा अनुभव यावा लागतो.”
“हो तर, मी सांगतो कुठलीही घटना ही चांगली आहे का वाईट आह े ाचा तपास करणे

सोडून दे. फ  यांचा अनुभव घे. तो अनुभव साजरा कर. यापासून शकून घे. येक
घटना आप याला एक धडा शकवीत असते. हेच धडे आप या बाहेर या आ ण आत या

गतीसाठ  इंधन पुरवत असतात. यां या शवाय तुझी गती खंुटेल. तु या आयु या या
ीने ावर वचार कर. पु कळशी मोठ  माणसे यां या आयु यातील आ हाना मक आ ण

अ तशय अवघड संगांना धीराने सामोरी गेली आहेत. यातूनच तर ती शकली आहेत. तुला
तू घेतलेला एखादा नणय जर चुक चा वाटत असेल, तू नराश झाला असशील तर ल ात
ठेव जे हा एक दार बंद होते ते हा सरे दार नेहमी उघडते असा एक वाभा वक नयम
आहे.”

यु लयननी हवेत अस ेकाही हातवारे केल ेक  जणू तो एखा ा प रषदेतच बोलतोय.
“हे त व तु या रोज या जीवनात तू अमलात आणलेस आ ण तु या आयु यात घडणा या

येक घटनेला तू सकारा मक कोनातून ब घतलेत तर काळजी तुला नेहमीसाठ  सोडून
जाईल. ‘तू तु या भूतकाळाचा कैद  होणार नाहीस, तर भ व याचा श पकार होशील.’”

“ठ क आह,े मला हे समजल े क  वाईट असला तरी येक अनुभव मला धडा
शकवतो. हणून मी मनाची कवाडे उघडून येक घटनेतून शक याचा य न करायचा,
आ ण ामुळे मी, कणखर आ ण आनंद  होईन. एक स जन, म यमवग य वक ल अजून
काय क  शकतो सुधार यासाठ  नाही का?”

“मह वाचे हणजे तु या मरणश ला न ह ेतर तु या क पनेला तू खा  पुरव!”
“पण ते कसे? मला कळले नाही.”
“शरीरा या आ ण मना या मतेला मु  कर यासाठ  क पना श या भरा या

मारायला शीक. क पनाश  वाढव. तुला माहीत आह,े येक व तू, दोनदा तयार होते.
एकदा आप या मनात आ ण स यांदा वा तवतेत. मी ाला ‘ यू ट’ हणतो, न या
रंगा या कागदावर काढले या परेखेचे, तुम या मनात या व तूचे यू ट तयार होते. मग
वा तवात, जे हा तु ही तुम या वचारांना अंकुश घालाल आ ण जे हा तु ही तु हांला काय
हवे आह े ाचा क पना श ला जोर देऊन वचार कराल ते हा तर तुम या मनाला
जागृताव था येईल आ ण मग मना या मतेपे ा जा त वचार क न एक जा ई नगरीत
आपण आयु य घालवावे अस ेवाटेल. आजपासून तू भूतकाळाब ल वचार करणे सोडून दे
आ ण व  बघायला शीक. स  प र थतीपे ा तू न तच जा त चांग या कारे जगू
शकतोस, न तच! उ मात या उ माची अपे ा कर आ ण याचे प रणाम तुला
आ यच कत करतील!”

“जॉन तुला माहीत आह ेमला अस ेवाटायचे क , मला व कलीतले खूप ान आहे. मी
चांग यात या चांग या शाळेत काय ाचा अ यास केला. उ मातली उ म पु तके वाचली.



चांग या लोकांबरोबर काम केले. खरोखर मा या व कली पेशात मी वजेता होतो. पण माझी
जीवनाची खेळ  मा  मी हरलो. मी जीवनात या मो ा सुखा या मागे पळ यात म न होतो
आ ण मी सव छो ा सुखापासून वं चत झालो होतो. मा या व डलांनी मला आवजून वाच
अशी सां गतलेली उ म पु तके वाचायलाही मा याकडे वेळ न हता. मी चांग या म ांशी
मै ीही टकवली नाही. चांग या संगीताला कधी दाद ायला शकलो नाही. पण मी
खरोखरच नशीबवान आहे. मा या ा दय वकारा या णामुळे मी जागृताव थेत आलो.
मला स यांदा जगायची संधी मळाली. म लका चांद सारखे मा या ःखात मी संधीचे बीज
पा हले आ ण मी याला खतपाणी घालायचे धाडस केले.”

यु लयन बा पाने त ण दसत होताच पण आतून तो पूव पे ा जा त बु मान
झाला होता. माझी खा ी पटली क  आज सं याकाळ  मी मा या जु या म ाबरोबर नुसता
संभाषण करत न हतो, तर यापे ाही न तच काही तरी जा त होते. आज रा ी कदा चत
माझा नणायक ण येईल नवीन काहीतरी शकायला सु वात कर याचा. मी मा या
आयु याचा आढावा घेऊ लागलो. या चुका मी आजपयत करत आलो यांचा वचार
करायला लागलो. माझी नोकरी खूपच चांगली होती, कुटंुबातली माणसेही खूप चांगली होती.
पण तरीही एखा ा नवांत वेळ  मला वाटायचे क  मा या आयु यात पोकळ  नमाण झाली
आहे.

जे हा मी लहान होतो ते हा मी खूप मोठ  व े पाहायचो. पु कळवेळा मी वतः एक
मोठा खेळाडू झालोय कवा एखादा मोठा उ ोगपती झालोय असे वाटत असायचे. मला
नेहमी वाटायचे क  मला जे हावेसे वाटते ते हावे. जे हा मी लहान मुलगा होतो, ते हा मी
समु कनारी खेळायचो, छो ा छो ा गो ीतही खूप गंमत यायची. अगद  सायकलव न
बागेत चकरा मार यातसु दा खूप आनंद मळायचा. मी खूप धाडसी होतो. कशालाच मयादा
न ह या. मला नाही वाटत गे या पंधरावीस वषात असा आनंद आ ण अस े वातं य मला
मळाल ेअसेल. काय झाले असावे?

जे हा मी मोठा झालो ते हा माझ े व  बघणे बंद झाले आ ण मोठ  माणसे जशी
वागतात तसाच वागायला लागलो. कदा चत मी व कली शकायला लागलो ते हापासूनच
वक ल जस ेबोलतात तसे बोलायला लागलो. या सं याकाळ  यु लयन बरोबर बसून चहा
घेताना मी ठरवल ेक  एवढा वेळ आपण पैसा कमाव यासाठ  घालवला यापे ा काहीतरी
नमाण करावे.

“असे वाटतेय क  मी तुला तु या जीवनाचा आढावा यायला भाग पाडले आह”े
यु लयन मला याहाळत हणाला. “ याब ल वचार कर. स या बदल हणून तू जे हा

लहान होतास ते हा काय व  पाहत होतास ते आठव. जोनास ्स क एकदा खूप अथपूण
वा य हणाला होता ‘मी व े पा हली, ः व ेही पा हली. मा या व ामुळे मी मा या
ः व ातून बाहेर पडलो’ तु या व ावरची धूळ झटक याचे धाडस कर. आयु याब ल

पुन वचार कर. जीवनातले सव चम कार अनुभवायला शीक. मना या जागृताव थेत वेश
कर. हे केलेस क  सगळे जग एकजुट ने तु याबरोबर जीवनात या ा चम काराचा अनुभव



घेईल.”
यु लयननी या या झ या या खशात हात घालून एक काड काढले. ते ह ज टग

काड या आकाराचे होते. ते दो ही बाजूंनी खूप फाटलेले होते. अथातच ते जा त हाताळले
गेल ेहोते.

“एक दवस योगी रामन आ ण मी ड गरा या न त ध र याव न फरत होतो. जे हा
मी यांना वचारले क  तुमचा सवात आवडता त ववे ा कोण आहे. यांनी सां गतले क
यां या जीवनावर अनेक महान चा भाव आहे आ ण कुणाही एका फूत दा याचे

नाव सांगणे अ तशय अवघड आहे. पण तरीही एका त ववे याचे वचार यां या मनात
कायमचे ठाण मांडून बसल ेआहेत. या वचारात जीवनाचे सार, सारी त वे आहेत आ ण
या शांत जागी या महान ानी यो याने मला ते सार सां गतले. मी ते मा या मनावर को न

ठेवल े आहे. ते वचार आप याला आपण कोण आहोत आ ण काय करत आहोत ाची
आठवण देतात. हे वचार एका महान भारतीय चे आहेत. या चे नाव होते
‘पतंजली.’ दररोज सकाळ  जे हा मी ाथना करतो, यान धारणा करतो, ते हा मी ते
मो ाने हणतो. याचा मा या जीवनावर फार मोठा भाव पडलाय आ ण जॉन हे वचार
हणज ेशा दक साम याचे मूत व प आहे.”

यु लयनने मला ते काड दाखवले. यावर ल हल ेहोते.-
“जे हा तु ही एखादे महान काय कर यासाठ  े रत हाल, एखादे असामा य काम

कर यासाठ  उ ु  हाल ते हा तुम या वचार ृंखला तुटतील, तुमचे वचार मयादे या
पलीकडे जातील. तुम या अंतमना या क ा च बाजूंनी ं दावतील आ ण तु ही वतःला
एका वेग या, नवीन आ ण चम कारी जगात पाहाल. तुमचे न त वचार आ ण श
जागृताव थेत पोहोचतील यावेळ  तु ही वतःला व ातही पा हल ेनसेल एवढे मोठे झालेले
पाहाल.”

या णी मला अस ेवाटले क  शारी रक चपळता आ ण मनाचे चैत य ाचा काहीतरी
जवळचा संबंध आहे. यु लयन नरोगी दसत होता. आप या वया यापे ा खूप त ण दसत
होता. याचे आरो य अगद  जसे असायला पा हजे तसेच होते. तो चैत यपूण दसत होता
आ ण अस े वाटत होते क  याची श , याचा उ साह आ ण याचा आशावाद ाला
काहीच मयादा नाहीत. मला हे ही दसत होते क  या या प ह या जीवनशैलीत याने खूपसे
बदल केले होते, पण ा पांतराची सु वात मान सक वा यापासून झाली आहे.
खरोखरच बा  जगात या यशाची सु वात आतून होते. यु लयननी वचारांम ये बदल केला
आ ण याचे जीवनच बदलून गेले.

“ यु लयन मी मा यात हा सकारा मक आ ण ेरणादायी कोन कसा वाढवू
शकतो? एव ा वषात मा या म वर जी नकारा मकतेची पुटे चढली आहेत ती मी कशी
घालवू शकतो? माझा मा या मनावर अ तशय थोडा ताबा आहे. मा या मना या बागेत
येणारे नकारा मक वचार मी कस ेथोपवू शकतो?” मी ामा णकपणे वचारले.

“मन हे एक उ म ‘गुलाम’ आह े पण ततकेच भयंकर मालक आहे. तू नकारा मक



वचार करणारा आहेस, कारण इतके वष तू कधी यावर अंकुश घालायचा य नच केला
नाहीस. चांग या गो वर तू कधी ल  क त केले नाहीस. व टन चच ल हणाल े होते,
‘तुम या येक वचारांची मालक  घे यातच खरी महानता आहे.’ ल ात ठेव मन हे सु दा
शरीरात या स या कुठ याही नायू सारखेच आहे. ते वापरले नाहीतर नकामी होईल.”

“ हणजे तुला असे हणायचे आहे क  मी जर माझ े मन वापरले नाही तर ते बळे
होईल?”

“हो. याकडे ल  दे जर आप याला आप या दंडातले नायू बलशाली करायचे असतील
तर जसे आपण ायामाने ते तयार करतो तसे, कवा तुला पायातले नायू कणखर करायचे
असतील तर जसा ायाम करावा लागतो, जा त चाल याची सवय करावी लागते तसे
तुमची क पना श  भरा या मा  शकते, तु ही मनाला वचारां या अधीन केले तर. जर
तु ही ा अमयाद श चा वापर केला तर तुमचे इ छत काय सा य होऊ शकते. मग
तु हांला उ म आरो य हवे आहे तर तु ही यो य ती काळजी या, तु हांला ते न त मळेल.
शवानाम य या योग चा एक वाक् चार आहे ‘तुम या जीवना या क ा ा तु हीच
ठर वले या असतात.”’

“ हणजे, मला हे नीटसे समजल ेनाही यु लयन!”
“जे मोठे वचारवंत असतात यांना हे माहीत असते क  यांचे वचारच यांचे जग

नमाण करीत असतात. आप या जीवनाचा दजा आपले वचारच ठरवत असतात. तु हांला
शांत, नभय आ ण अथपूण जीवन जगायचे असेल तर तु ही वतः अथपूण वचार तुम या
मनात आणला पा हजे.”

“मला ावर काहीतरी उपाय सांग यु लयन!”
“ हणजे तुला काय हणायचे आह?े” यु लयन मा यापुढे हात नाचवत हणाला.
“तुला काय सांगायचे आह ेते मला कळले आहे यु लयन. पण मी फार उतावळा माणूस

आहे. तु याकडे काही ायाम कवा तं  असतील ना, मनावर ताबा ठेव याचे जे मी
आ ा या आता ा मा या हॉलम ये बस या बस या वाप  शकेन.”

“ता पुरते उपाय कधीही काम करत नसतान जॉन. जर कायमचे बदल हवे असतील तर
यासाठ  वेळ ावा लागेल आ ण य न करावे लागतील. चकाट  ही वैय क बदलाची

जननी आहे. हणजे मला असे हणायचे नाही क  तु यात बदल घडायला वषानुवष
लागतील. पण ही जी त वे मी तुला सांगतोय ती एक म हना तू न चुकता आचरणात
आणलीस तर तुला जे फळ मळेल याने तुझे तुलाच आ य वाटेल. तू तु या मनात या सु त
वचारांना जागृत कर. तु या मते या बाहेर वचार कर आ ण चम कारां या नगरीत वेश
कर. पण ा अव थेत येताना तू फळाचा वचार क  नकोस, तू ा अव थेचा आनंद
उपभोग, याने तुझे वतःचे म व वकसीत होईल. जे हढा तू फळाचा कवा
प रणामांचा वचार करणार नाहीस ते हढा तू अं तम येया या जा त जवळ जाशील!”

“कसे काय?”
“ ाब ल एक गंमतशीर गो  आहे. एक त ण मुलगा या या घरापासून खूप र एका



गु ं कडे शकायला गेला. गु ं ना भेट यावर याने प हला  वचारला क , “मला
तुम यासारखे ान मळवायला कती वेळ लागेल?”

“पाच वष” गु ं नी व रत उ र दले.
“हा तर खूप जा त काळ झाला. मी पट वेगाने शकलो तर?”
”दहा वष” गु जी हणाले.
“आ ण जर मी दवसरा  मेहनत घेतली तर?”
“पंधरा वष” गु जी हणाले.
“मला तुमचे हे ग णत कळतच नाही. जे हा जे हा मी जा त वेगाने शकाय या गो ी

करतो ते हा याला लागणारा वेळ पट झालेला असतो. असे का?”
“उ र अ तशय सोपे आहे. जे हा तुझा आ ण माझा एक डोळा येयावर असेल ते हा

एकच डोळा उरतो तुला शकायला आ ण मला शकवायला.”
“मला तुझा मु ा कळला” मी ामा णकपणे कबूल केले “अगद  मा यासारखीच कथा

होती ती.”
“ चकाट ने ानाची कास धर. ज े तुला अपे त आहे, ज े तू शोधत आहेस, ते सव

तु याकडे येईल!”
“पण मी नशीबवान नाही, यु लयन, आ ापयत जे काही मला मळाले आहे ते

वक ाने आ ण खूप चकाट ने काम के यावर मळाले आहे.”
“नशीब हणज े काय, म ा?” यु लयनने हळुवार आवाजात उ र दले “नशीब

हणज े सरे तसरे काही नसून पूवतयारी आ ण संधी ांचा ववाहयोग आहे.”
यु लयन सांगत होता, “मी हे सव तुला शक व याआधी काही मह वाची त वे तुला

सांगतो. हे ल ात ठेव क  मनावर ताबा मळ व यासाठ  मनाची एका ता हवी.”
“खरं सांगतो आहेस?”
“हो अगद  खरं. तू ह े शकला आहेस क , मन असामा य गो ी सा य करायला मदत

करते. तुला व  बघायची इ छा आह े हणजे ती कृतीत आण याची सु दा तु यात मता
आहे, हे एक कालाबा धत स य आहे. हे स य शवानात या लोकांना माहीत होते. प हले
मना या श ला आ ण वचारांना वातं य दे. तु या हातात जे काय घेशील यावर च
क त कर. अस ेएकच काय स या तू नवड आ ण यावर ल  दे.”

“एका ता असणे इतके मह वाचे का आहे?”
“मी तुला एक कोडे घालतो. याचे उ र तु या उ रात आहे. समजा तू एखा ा

जंगलात हरवला आहेस. कडा या या थंडीचे दवस आहेत व तुला गरम शेकोट ची गरज
आहे. तु याकडे फ  तु या द तराम ये तु या जु या म ाने पाठ वलेले एक प  आहे, एक
हवाबंद अ ाचा डबा आह े आ ण एक लहान भग आहे. तुला जंगलात भटकताना एका
ठकाणी वाळलेले गवत दसते, पण तु याकडे का ाची पेट  नाही. मग तू आग कशी
लावशील?”

मला काहीच क पना न हती. मी हणालो “मी हरलो.”



“अगद  सोपे आह,े गवता या पाचो यावर ते प  ठेवायचे आ ण यावर भग धरायचे
आ ण सूयाची करणे यावर पडतील आ ण आग लागेल.”

“अ ाचा काय उपयोग?”
“अ ाचा काहीही उपयोग नाही. मी तुला असेच मु य उ रापासून लांब ने यासाठ

ग धळात टाकले. पण ाचा सारांश इतकाच आहे क  गवता या पाचो यावर नुसते प
ठेवून उपयोग न हता. भगाम ये सूयाची करणे एक तरी या जमा होऊन, यातूनच आग
लागेल तसेच मनाचे आहे. जे हा तू तुझी श  एका मो ा मह वा या कामावर एक त
करतोस ते हा तु या मतेला ठणगी मळते आ ण ाचा प रणाम फारच अद ्भुत होतो.”

“कसा?”
“ ाचे उ र तूच देऊ शकतोस. तुला एक चांगला पता हायचे आह?े का अ तशय

संय मत आ ण अथपूण आयु य जगायचे आहे? का आ मक समाधान मळवायचे आह?े
का तुला जीवनात साहस आ ण मजा हवीय ाचा वचार कर.”

“ चरंतन सुख हवे आहे असे मी हणालो तर?”
“सु वात छो ा गो पासून करायची असते. तुला ते ही मळेल!”
“कसे?”
“ शवानात या यो यांनी हे पाच हजार वषापूव चे गु पत मला सां गतले आहे. तुला

ऐकायचे आहे?”
“नाही नाही! मला थोडी व ांती हवी आह ेआ ण गॅरेजम ये वॉलपेपर लावायला जायचे

आहे”. मी गमतीने हणालो आ ण लगेच याला सां गतले “अथातच मला ऐकायचे आहे!
येकजणच ा सुखा या मागे धावत असतो.”

“ऐक तर मग, अगद  सोपे आहे हे. ‘तुला जी गो  करायला मनापासून आवडेल अशी
कामे नवड आ ण तुझी सव श , ल , च  या गो ी कर यावर क त कर.’ तू जर
सग या महान चा अ यास केलास तर तु या ल ात येईल क  ा सव  एका
यासाने पछाडले या हो या. येकाला जीवनात ा गो ी कर यात काहीतरी अथ वाटत

होता. येकाचा तो आवडता छंद होता आ ण हा यास यां या वतःसाठ  न हता तर
स यांसाठ  होता. स यांची सेवा कर या या हेतूने केलेला होता. तुझी सव इ छा,

शारी रक ऊजा, मान सक श  पणाला लाव आ ण मग बघ, अ तशय सहजतेने हे सव
सा य होताना पाहशील. मग आताच ठरव तुला काय करायचे आह?े आ ण हो ते ‘यो य’
काय असल ेपा हजे.”

“यो य काय याची ा या तू कशी करतोस यु लयन?”
“मी आधी सां गत या माणे तुझा छंद कवा काय हे लोकांचे आयु य सुधार यासाठ

कवा लोकांची सेवा कर यासाठ  असावे. ही टर ँ कने हट या माणे ‘यशा या मागे
सुखासारखे धावू नये. ते आप यामागे येतेच आ ण आपले काय जे हा आपण अ तशय
ह ररीने, ज ने आ ण वैय क मेहनतीने पूण करतो ते हा याचा चांगला प रणाम घडून
येतो.’ एकदा तु ही आयु याची दशा ठरवली, येय ठरवल,े यास घेतला क  तु हांला



वतःला जाणवेल क  दररोज सकाळ  उठ यावर तुम यात एखा ा महासागराइतक  मता,
श , ऊजा आलेली असेल. सगळे तुझे वचार तु या येयाभोवतीच फ  लागतील. मग
तुला वेळ घालवायलाही वेळ मळणार नाही. हणून जी मनाची अमू य श  आहे ती
काळ या, हेवेदावे ात खच  घालू नकोस. काळजी, चता कर याची तुझी सवय आपोआप
जाईल आ ण ाबरोबरच हवी असलेली मनःशांतीही मळेल. ही एक आ यकारक भावना
आहे. मला आवडते ती” यु लयन हणाला.

“अ तम आहे. तू सां गत या माणे सकाळ  उठ याबरोबर आप याला चांगले वाटणे
हा भाग मला आवडला. मला कधी कधी वाटते झोपूनच राहावे. ती वाहतूक, ते रागावलेले
अशील, ते आ ही भू मका घेणारे बचाव प ाचे लोक, ा सग यांना त ड ायचे हणजे
नकारा मक कोन वाढत जातो. मी ा सग या गो ना अगद  कंटाळून गेलो आहे.”

“काही लोक जा त का झोपतात तुला मा हती आहे?”
“का?”
“कारण क  ते बाक या गो ी करत नाहीत. जे लोक सूयाबरोबर उठतात, यां यात एक

गो  समान असते, ती कोणती माहीत आहे?”
“ते सगळे मूख असतात?”
“नाही, तर या सवापुढे एक यास आहे, येय आह,े यामुळे यां यातील मते या

ठणगीला हवा मळते. ाधा य कशाला ायचे हे ते जाणतात. ा यासावर ते अगद
सहजग या काम करतात. यांचे ल  ते यां या ‘ल या’ वर क त करतात हणून यां या
ऊजला कवा श ला गळती लागत नाही. असे लोक जा त उ साही आ ण चैत यपूण
असतात.”

“ऊजला गळती कवा श ला गळती? यु लयन हे सगळे तू न तच हॉवड लॉ
कूलम ये शकला नाहीस ना?”

“खरे आहे, शवानात या यो गराजांनी ज े सां गतले ते त व फार जुने असल े तरीही
आजही ते ततकेच पूरक आहे. आप या काळ या, चता आप याला गळतात. ामुळे
आप या शारी रक आ ण मान सक श चा हास होतो. तू कधी सायकलची रबरी नळ
पा हली आहेस?”

“अथातच पा हली आहे!”
“जे हा ती पूण भरलेली असते ते हा ती आप याला आप या इ छत थळ  घेऊन

जाते. तला एखादे जरी भोक पडल े क  ती गळते आ ण यातली हवा नघून जाऊन ती
चपट  होऊन जाते आ ण आपला वास थांबतो. ाच कारे आपले मन सु दा काम करीत
असते. काळ या आ ण चतेमुळे मना या मतेला गळती लागते या सायकल या
नळ सारखी आ ण मग थो ाच वेळात तुम याकडे ऊजा, श  ांपैक  काहीही राहत
नाही. तुमची सगळ  न म त मता, आशावाद, उ साह वा न जातो आ ण तु हांला अगद
संपून गे यासारखे वाटते.”

“हो मला माहीत आहे. असा अनुभव मलाही आला आहे. कधी कधी कामाचा इतका



ग धळ असतो क  वचा  नका. सगळ कडे मीच असायला हवा असतो आ ण मग मी
कुठलेच काम नीट क  शकत नाही. ा दवसात मी शारी रक काम खूप कमी केले असले
तरी मान सक तणाव आ ण काळजी ामुळे सं याकाळपयत मा यातली हवा गेलेली असते.
मग घरी आ यावर मी प हली गो  करतो, मा यासाठ  कॉच तयार करतो आ ण सरे
हणज े रमोटशी खेळत बसतो.”

“अगद  खरे आहे. जा ती या ताण तणावामुळे तुझी ही अव था होते. जे हा तू तुझे
येय ठरवशील, यास घेशील ते हा आयु य अगद  सहज आ ण सोपे वाटायला लागेल.

जे हा तू तुझे मु य येय ठरवशील ते हा नयती तुला एकही दवस काम क  देणार नाही.”
“ हणजे वे छा नवृ ी?”
“नाही” यु लयन ठासून हणाला “तुझे काम हाच तुझा आनंद असेल.”
“पण मी नोकरी सोडून मा या येया या आ ण छंदा या मागे जाणे हे जरा धो याचे

आहे अस ेनाही वाटत तुला? मा यावर एक कुटंुब पोसायची जबाबदारी आहे. चार माणसं
मा यावर अवलंबून आहेत.”

“पण मी असे हणतच नाही क  तू उ ाच व कली करणे सोडून दे. पण तू थोडा धोका
प करायला सु वात कर. तुझे आयु य ढवळून टाक. मनावर बसलेली को ळ के झटक. जो
माग कमी लोकांनी अवलं बला आहे तो माग नवड, योगी रामन एकदा मला हणाले होते
क  येक दवशी आद या दवशीपे ा थोडेस े जा त काम करायचे, थोडे पुढे सरकायचे
हाच उ म माग आहे आप या वतःवर नयं ण ठेव याचा आ ण मग आप या मानवी
जीवना या ई रद  देण यांची खरी मता आप याला कळेल.”

“काय आहेत या?”
“तुमचे मन, शरीर आ ण आ मा”
“मग मी कोणते धोके प करायचे?”
“तुला या गो ी खूप दवसांपासून कराय या आहेत या करायला सु वात कर. काही

असे वक ल मा या पाह यात आहेत, नोकरी सोडून कुणी अ भनेता झालाय, कुणी
अकाऊ टंट झाला आहे, कुणी संगीतकार आहे. ा सव कायात यांना कमालीचा रस
नमाण झाला आहे. कदा चत यांना वषाला दोनदा पूव सारखे मजा करायला आ ण
फरायला जाणे परवडत नसेल, पण जर तु ही वहारी छोटा धोका प करलात तर याचे
तु हांला चांगल ेफायदे मळतील.”

“खरं आहे, मला तुझे हणणे पटते आहे.”
“मग वचार कर, तुझे इथल ेअ त व कशाक रता आहे हे शोधून काढ आ ण यावर

कृती कर याचे धाडस कर.”
“ यु लयन मी सारा वेळ वचारच करत असतो. माझी खरी अडचण ही आहे क  मी

खूप जा त वचार करतो. माझा म  थांबतच नाही. म चा नुसता भुगां झाला आहे वचार
क न क न.”

“पण मी जे तुला सुचवतोय ते वेगळे आहे. शवानातले योगी दररोज थोडा वेळ वचार



कर यात घालवतात क  काल आपण कुठे होतो? आपले कुठे चुकत होते? आणखीन
मह वाचे हणजे ते हा ही वचार करतात क  आपले कुठे चुकले आ ण ती चूक आपण
स या दवशी कशी सुधारणार आहोत. आपण दररोजचा कामाचा आढावा घेत यास

आप याला याचे फार चांगल ेप रणाम दसून येतात.”
“ हणजे मी दररोज मा या दवसा या कामाचा आढावा यायचा तर?”
“हो अगद  दररोज दहा म नटे सु दा पुरतील तुला तु या कामाचा आढावा यायला.”
“पण यु लयन मला तर माझा दवस सु  झाला क  दहा म नटे जेवायला सु दा वेळ

मळत नाही.”
“तुला दररोज शांत च ाने वचार करायला दहा म नटेही वेळ नाही हे हणणे हणजे

तुला पे ोल भरायला सु दा वेळ नाही असे हण यासारखे आहे. पे ोल भरले नाही तर तुझा
वास म येच थांबेल.”

“हो बरोबर आहे तुझे हणणे. पण मला तू काही ा य के क न दाख वणार होतास
ना, हे सव मी ऐकले आहे ते य ात आण यासाठ ” जे मी ऐकत होतो याची ा य के
पाह यासाठ  मी हणालो.

“एक अगद  मह वाचा पण सोपा उपाय आह,े जो शवानात या यो यांनी सां गतला
आहे. जो सवात जा त प रणामकारक आहे. हा उपाय जर तू फ  एकवीस दवस केलास
तर तुला जा त उ साही वाटेल, चैत य वाटेल पु कळ वषात तुला असे वाटले नसेल. हा सराव
लोक चार हजार वषापूव पासून करताहेत. याला हणतात, गुलाबाचे दय!

“मला ाब ल जा त मा हती सांग.”
“हा उपाय करायला फ  एक नवांत जागा आ ण एक ताज े गुलाबाचे फूल लागते.

नसगा या सा यात असलात तर उ मच, परंतु जमत नस यास घरातलीच एखाद  नवांत
जागा चालेल. या जागी बसून हातात गुलाब घेऊन या या म यभागी ल  क त करा.
अगद  या या म य ब वर! योगी रामनने सां गतल े क  गुलाब हा अगद  आप या
जीवनासारखा आहे. जीवनात तु हांला काटे लागतील पण तुम या व ांवर तुमचा जर
व ास असेल तर तु ही हे काटे पार क न फुला या सुगंधापयत पोहोचू शकाल. फुलावर
ल  क त करा. यांचा रंग बघा, याची घडण बघा. याचे डझाईन बघत राहा. याचा वास
या, आ ण फ  आप या पु ात या ा सुंदर व तूकडे बघत राहा. प ह या प ह यांदा

तुझे वचार भरकटतील. सरे वचार मनात येतील आ ण गुलाबाव न च  वच लत होईल.
असे च  वच लत होणे हे मनाला काबूत न ठेवता आ यामुळे होते पण काळजी क
नकोस हळूहळू सुधारणा होईल. फ  परत आप या गुलाबावर ल  क त करायला
सु वात करायची. लवकरच तुझे मन तु या काबूत येईल.”

“पण हे एवढेच करायचे? हे तर कती सोपे आहे.”
“ ातच तर खरी गंमत आह”े यु लयन हणाला. “हा मनाचा ायाम रोज करायचा.

प हले काही दवस तू पाच म नटे सु दा फुलावर ल  देऊ शकणार नाहीस. आप याला
पु कळवेळा ग गाट आ ण गडबड ांची सवय झाली अस यामुळे शांतता आप याला



नवीनच असते. या लोकांना मी हे सां गतले ते लोक हेच हणतात क  यांना फुलाकडे बघत
बसायला वेळ नाही. हे असे लोक आहेत यांना मुलांबरोबर हसायला, खेळायला वेळ नाही,
पावसाची मजा उपभोगायला वेळ नाही, यांना मै ी करायला वेळ नाही, टकवायलाही वेळ
मळत नाही.”

“तुला अशा लोकांब ल खूप मा हती आहे.”
“मी यां यातलाच एक होतो” तो न ल एका जागी पाहात होता. मी पा हले तर तो

मा या आजीने मला आ ण जेनीला दले या घ ाळाकडे बघत होता. “जे हा मी अशा
लोकांचा वचार करतो यावेळ  मला एका जु या टश सा ह यकाचे वा य आठवते. ा
सा ह यकाचे सा ह य मा या व डलांना खूप आवडायचे. ‘आयु यातला येक ण हा एक
चम कार आहे, गूढ आह,े स य आहे. हे ण उघ ा डोळयांनी अनुभवावे, घ ाळा या
का ांनी आ ण कॅलडर या चौकट नी डोळे बांधून घेऊ नये.”’

“ चकाट  धर आ ण जा तीत जा त वेळ ा गुलाबावर तीत कर” यु लयन घोग या
आवाजात सांगत होता. “एक कवा दोन आठव ात तुला तुझे च  वच लत न होता वीस
म नटे तरी गुलाबावर ल  क त करता आले पा हजे. जर ह े जमल े तर तु या मनाचा
बाले क ला तू परत काबीज कर यास सु वात केली आहेस हे समजायची ही प हली खूण
आहे. मग तुझे मन तुला यावर क त करायचे आहे यावर तू क  शकशील. मग ते मन
तुझा गुलाम होऊन राहील. या असामा य गो ी तुला कराय या आहेत या तू ा दारे क
शकशील. ल ात ठेव, तू तु या मनावर ताबा मळव नाहीतर ते तु यावर ताबा मळवेल.”

“खरोखरीच तु या हे ल ात येईल क  तुला पूव पे ा खूपच शांत वाटते आहे. नंतर तू
काळजी कर याची सवय सोडू शकशील आ ण तु यात जा त ऊजा नमाण झाली असेल व
तू जा त आशावाद  झाला असशील. ा गुलाबा या तं ाने येक दवशी कतीही कामाचा
ताण असला, कतीही आ हाने आली तरी तू याचा सामना करशील. हे तुझे वाळवंटातील
जलाशय आहे. हे तुझ ेशांत आ ण नवांत बेट आहे. येक ा णमा ासाठ  शांतता आ ण
न लता, हे ान मळवायची आ ण बु द म ा वाढवायची पुढची पायरी आहे.”

यु लयन जे सांगत होता याने मी पुरता े रत झालो होतो. ा इत या सो या तं ाने
माझ ेआयु य खरोखरच सुधारेल का?

“गुलाबा या दयापे ाही अजून कतीतरी गो ी असतील तु यात या ा ना मय
बदला या” मी यु लयनला आठवण क न दली.

“हो खरं आहे. मा यातला हा बदल कतीतरी सोपी पण प रणामकारक तं
एक तरी या आचरणात आण यामुळे झाला आहे. ही सगळ  तं  मी आता
सां गत या माणे सोपी आहेत आ ण ततक च प रणामकारक आहेत. जॉन तु या मना या
बागेची कवाडे उघडून बघ. तुझे आयु य कती अथपूण होईल ते.”

यु लयन शवानाम ये काय काय शकला ते पुढे सांगत हणाला, “काळ या आ ण
नकारा मक कोन घालव याचा सरा अ तशय चांगला उपाय हणजे ‘ वरोधी वचार’
मला योगी रामननी सां गतले. नैस गक नयमा माणे येकाचे मन एकावेळ  फ  एकच



वचार क  शकते. जॉन मी य न क न पा हले आहे. ही छोट शी मा हती वाप न कुणीही
अगद  सहजतेने अ तशय कमी काळात सकारा मक कोन बनवू शकतो. हा माग
अ तशय सोपा आहे. जे हा आप या मनात एखादा वाईट कवा नको वाटणारा वचार येतो,
ते हाच आ ण याच णी सरा याच बाबतीतला चांगला वचार आपण य नपूवक मनात
आणायचा, जसे आपले मन हणजे एक च  ेपण यं  आहे. एखाद  नको असलेली पाट
आली क  ताबडतोब ती बदलून सरी चांगली पाट  ठेवायची.”

“आता या मा या ग यात या ा ा या माळेचे काम आहे “ यु लयन सांगत होता.
“ येक वेळेला जे हा मा या मनात नकारा मक वचार येतील ते हा मी या माळेतला एक
मणी काढून एका कपात ठेवतो. हा कप मी मा या रोज या पशवीत ठेवतो. या कपातले
मणी मला कायम आठवण देतात क  मनावर ताबा मळवायला मला अजून बरेच अंतर पार
करायचे आहे.”

“खरंच फारच अद ्भुत आहे हे. हा तर योग कर यासाठ  अ तशय सोपा आहे. मी असे
कधी ऐकलेच न हते. वरोधी वचार ा त वाब ल मला अजून जा त सांग.”

“अगद  वा तवातले उदाहरण आहे. समजा तुझा आजचा दवस अगद  वाईट गेला
आहे. यायाधीशांना तुझी बाजू पटली नाही. तुझे अशील तु यावर भडकलेले आहेत. तू घरी
येतोस आ ण तु या आवड या खुच त उदास होऊन बसतोस. आता तु या मनात उदास
वचार येणार. आप या मनात आता हे उदास वचार येणार आहेत हे ओळखणे ही ाची
प हली पायरी आहे. आप याब ल आप या वतःला मा हती असणे ही वतःवर नयं ण
अस याची प हली पायरी आहे. सरी पायरी हणज े जसा तू ा उदास वचारांना थारा
दलास तसे हे वचार बदलून आनंद  वचार मनात आण, औदा स या या व द वचार कर,
आनंद  आ ण उ साहपूण राह यासाठ  मन एका  कर. तू असा वचार मनात आण क  तुला
फार आनंद झाला आहे. कदा चत तू थोडासा हास. अशा शारी रक कृती कर या तू नेहमी
आनंद  असताना करतोस. ताठ बैस, असा द घ श् वास घे आ ण मनावर काबू कर. आनंद
वचारच मनात आण. काही म नटातच तुला फरक जाणवेल. सवात मह वाचे हणजे
नकारा मक कवा उदासीन वचार आला क  तो लगेचच बदलायचा व चांगला वचार मनात
आणायचा हा य न तू काही आठवडे केलास तर तू पाहशील क  ा नकारा मक वचारात
काहीच दम नाही. तुला कळतेय का मी काय हणतोय ते?”

यु लयननी याचे संभाषण चालूच ठेवले. “ वचार हे खरं तर खूप मह वाचे आहेत.
पु कळस ेलोक आप या मनात कुठ या कारचे वचार येत आहेत, ाचा वचारही करत
नाहीत. आपल े वचार हे आप या अ त वासारखे खरे असतात. जसे तु ही एखा ा
तलावात पोहता कवा र याव न चालता ते हा तो र ता कवा तलाव हा खरा असतो.
बळे मन बळ  या करते. एका सश  आ ण श त य मनावर कोणीही रोज या

सरावाने एखा ा बागेसारखी मशागत क न चम कार घडवू शकतो. जर तुला अथपूण
आयु य जगायचे असेल तर तु या वचारांची तू काळजी घे. ा मना या अनावर झाले या
नकारा मक वचारांचा अडसर र कर. याचे खूप फायदे होतील.”



“ यु लयन, मला वचारांना कधी अ त व आहे असे वाटलेच न हते” मला नवीन
मळाले या मा हतीचे आ य वाटत होते पण तरी मा या येक वचाराचा जगात या

येक घटकावर कसा प रणाम होतो ते मला अजमावून बघायचे आहे.
“ शवानात या यो यांचा तर व ास आहे क  येकाने नेहमी सा वक वचार कवा

शु द वचार केला पा हजे. आता मी तुला सां गतले या प दतीने आ ण आणखी काही
प दतीने हणजे नैस गक आहार, केवळ सकारा मक व चांगलाच वचार, मं पठण वगैरे

कारांनी यांनी वतः या मनावर नयं ण ठेवले आहे. जर एखादा उदासीन कवा
नकारा मक वचार यां या मनात आला तर ते वतःला क येक मैल चाल याची श ा
करतात कवा अगद  बफासार या थंड पा या या धबध याखाली जोवर यांना अस  होत
नाही तोवर उभे राहतात.”

“मला तर वाटले होते क  हे योगी अ तशय ानी आ ण शार आहेत, पण एका
नकारा मक वचारासाठ  हमालयासार या वातावरणात थंड पा याखाली उभे राहणे हणजे
हे फार अ त होते आहे.”

यु लयनकडे उ र तयारच होते “हो खरंच आप याला एकही नकारा मक वचार
मनात येणे परवडत नाही.”

“का?”
“कारण एक काळजी करणारा कवा नकारा मक वचार हा एखा ा गभासारखा

असतो, सु वातीला तो लहान असतो पण हळूहळू वाढत जातो आ ण मग लवकरच तो
वचार ज म घेतो.” यु लयन थोडावेळ थांबला व हणाला “मा या ा वासात जे काही
मी शकलो याचा मी फार उ साहाने पुर कार करतो कारण मी ही जी साधने शकलो आहे
ती पु कळशा असमाधानी लोकांचे आयु य सुधा  शकतील. रोज या न य मात थोडासा
बदल क न आ ण यात गुलाबा या दया या प दतीचा समावेश क न आ ण व द
वचारसरणीचा अवलंब क न यांना यां या आयु यात हवे ते करता येईल हे या सवाना
मा हती क न दले पा हजे.”

“योगी रामन या दंतकथेतील बाग झा यावरचा सरा ट पा सांग यापूव  अजून एक
रह य मला सांगायचे आहे. हे एक ाचीन त व आहे क  येक व तू ही दोनदा तयार होते.
एकदा आप या मनात आ ण स यांदा वा तवात. आपले वचार हे एक जवंत व तू आहे.
ते संदेशवाहक आहेत, जे आपण बा  जगात पसरवत असतो हे तर मी तुला सां गतलेच
आहे. मी तुला हे पण सां गतले आहे क  आप या बा  वातावरणात जर आप याला
सुधारणा करायची असली तर आपण आप या अंतमनात या वचारांची दशा बदलली
पा हजे.”

“ शवानात या योग नी एक अद ्भुत माग शोधला होता. आपण जी इ छा केली ते ा त
कर यासाठ  हा माग अ तशय प रणामकारक आ ण अ तशय साधा आहे. ही प दत
सग यांसाठ  उपयोगी ठ  शकते. एखा ा अनुभवी व कलाक रता याला फ  पैसा हवा
आहे, एखा ा गृ हणीला चांगले कौटु बक सुख मळ यासाठ , कवा एखा ा व े याला



जा त व  कर यासाठ  याचा उपयोग होऊ शकेल. ही प दत आह े ‘तलावाचे रह य’
पहाटे या वातावरणात चम का रक गूढ गुणधम असतात हणून शवानातल ेलोक पहाटे चार
वाजता उठून ड गरा या उंच भागात जाऊन बसत. र या या तफा सुचीपणाची झाडे आ ण
सुंदर फुले यांचा मनोरम देखावा दसे. मैदाना या शेवट या टोकाला न याशार पा याचा
एक तलाव होता आ ण तलावात पांढरी छोट  छोट  कमळे होती. तलावाचे पाणी अ तशय
संथ असायचे. खरोखरच एक मनोहारी य असायचे ते. योगी सांगायचे क  तो तलाव यांना
म ासारखा वाटायचा.”

“पण याचे रह य काय?” मी उतावीळ होऊन वचारले.
मग यु लयननी सां गतले, “ते योगी ा संथ आ ण थर पा यात टक लावून बघत व

यांची जी व  आहेत ती पूण झा याची च े डो यासमोर आणीत. जर यांना आपली
मनाची श  वाढावी अस ेवाटत असेल तर ते अस े च  डो यापुढे आणत क  ते सकाळ
उठून रोजचा ायाम वगैरे क न पहाटे त याकाठ  येऊन या शांत वातावरणात त यात ते
च  बघत. जर यांना जा त आनंद हवा असेल तर ते एकमेकांना भेटताना मोठमो ाने
हसत आहेत अस े च  मनात तयार क न ते तलावा या थर पा यात बघत. जर यांना धैय
हवे असेल तर ते कुठलेतरी आ हान मो ा धैयाने पार पाडत आहेत अस े च  मनात तयार
क न तलावात ी थर करत.”

“योगी रामननी मला एकदा सां गतले होते क  लहानपणी यां यात आ म व ास कमी
होता कारण यांचा बांधा नाजूक होता. बाक चे सगळेजण अथातच यांना खूप जपायचे
यामुळे ते आणखीनच लाजाळू झाले. ा बलेपणातून बाहेर पड यासाठ  योगीरामन ा
वग य ठकाणी येत आ ण ा तलावाचा उपयोग सनेमा या पड ासारखा क न यांना

जसे हायचे आहे या चे च  ते पाहत. कधी कधी ते खूप मोठे नेते झाले आहेत कवा
खूप मोठे व े  झाल ेआहेत आ ण जमावासमोर ते अ धकारवाणीने बोलत आहेत असे य
पाहत. कधी असेही पाहत क  ते वय कर योगी आ ण ानी झाले आहेत. यांना आयु यात
जे काही हायचे होते याचे थम का प नक च  यांनी ाच तलावात पा हले.”

“काही म ह यातच ते ज े च  पाहत होते ते वतः ते बनले. जॉन एक गो  ल ात ठेव,
य च  मनावर ठसा उमटवतात. याचा प रणाम तुम या वतः या तमेवर होतो आ ण

तुम या वतः या तमेचा प रणाम तु हांला काय वाटते, तु ही काय करता ावर अवलंबून
असतो. जर तुमचे मन तु हांला सांगते आहे क  तु ही एक यश वी वक ल हो यासाठ  फार
त ण आहात कवा तुम या सवयी बदलायला तु ही फार वय कर आहात तर तु ही ते येय
कधीच गाठू शकणार नाही. जर तु ही असा वचार करत असाल क  आरो य, सुख, चैन,

ीमंती ह ेसव आप याला सोडून इतरांनाच मळते तर हे भा कत खरे ठरते.”
“पण जे हा तु ही फूत  देणा या वचारांचे का प नक च  डो यापुढे आणाल, ते हा

तुम या आयु यात आ यजनक गो ी घडतील. आईन टाईन हणाल े होते क , ‘ ान
मळ व यापे ाही क पकता ही जा त मह वाची आहे.’ दररोज तु ही थोडा वेळ का होईना
आप या क पनाश ला उ ेजन दे यासाठ  खच करा. ज े तु हांला कधीतरी हायचे होते



पण होता आल ेनाही, ते तु ही या तं ा दारे ा त क  शकाल. मग ते मोठा यायाधीश होणे
असो कवा चांगला पता कवा चांगला नाग रक होणे असो.”

“ यु लयन यासाठ  मला एखादे अस े व श  तलाव कवा तळे शोधायला जावे लागेल
का?” “मी वचारले.

“नाही जॉन, सव यो यांनी वतः या मनावर नयं ण ठेव या या ा प दतीचे तसे नाव
ठेवले आहे. खरोखरच याचा तुला वापर करायचा अस यास ा तु या बैठक या खोलीत
सु दा तू क  शकतोस. दार बंद कर. सगळे टे लफोन कॉ स बंद कर, आ ण डोळे मटून
बैस. मग खोलवर द घ श् वास घे, दोन तीन म नटानंतर तुला एकदम मोकळे वाटेल नंतर
तुला जे हवे असेल ते य तू मनात आण, मग डो यासमोर आण, जर तुला एक चांगला
पालक हायचे असेल, चांगला पता हायचे असेल तर तू अस े च  डो यापुढे आण क
तु या मुलांबरोबर तू खेळत  आहेस आ ण हसतो आहेस यां या ांची मनमोकळेपणाने
उ रे देतो आहेस आ ण अस े य डो यापुढे आण क  टे शनम ये सु दा तू यां याशी ेमाने
वागतो आहेस. या यांची अशी रंगीत तालीम कर क  अस े च  वा तवात घडल ेपा हजे.”

“ही अशा त हेची प दत आपण पु कळ ठकाणी वाप  शकतो. कोटात तुझी केस
प रणामकारक लढवायची अस यास, नाते संबंध टकवायचे अस यास कुठेही ा तं ाचा
वापर के याने आ थक फायदाही होईल. एक गो  ल ात ठेव क  मनाची आकषणश
जबरद त असते. ती तु हांला ह ा असलेली गो ी आक षत करते. जर तुम या आयु यात
एखा ा गो ीची कमी असेल तर तुम या वचारांम ये काहीतरी कमी आहे हणून समजा.
मना या पड ावर नेहमी सुंदर च  ठेवा. एखादेही नकारा मक च  तुम या मना या
घडणीसाठ  वषारी आहे. जी श  आ ण उ साह तु या मनात न ताव थेत आहे तला
मु  कर. एकदा ा आनंदाचा अनुभव यायला सु वात केली क  तुला मना या मतेची
कमया कळेल.”

अस े वाटत होते क  यु लयन एखाद  अनोळखी भाषा बोलतो आहे. मनात या
आकषण श ने आप याला ह ा असले या गो ीची आपण मनात तमा तयार करायची
याचा प रणाम आप या बा  जगातही होतो असे मी कधी ऐकले न हते. पण यु लयन जे

सांगत होता यावर माझा व ास बसत होता. या माणसाची शारी आ ण ान वादातीत
होते. याचा नणय अचूक होता. तो या या व कली े ात जग स द होता. या मागाब ल
तो सांगत होता या मागाव न तो गेलेला होता व मी पण जाणार होतो. यु लयन या या

ा पूवकडील वासात खूप काही मह वाचे शकला होता. याचा खळखळता उ साह
आ ण श , याची थर च ता आ ण याचे ह े पांतर ा सवामुळे याचे ऐक यातच
खरा सु पणा आहे ह ेमी ओळखले.

मी ज ेऐकले होते, याचा जसजसा जा त वचार क  लागलो तसतस े यात खूप त य
आहे अस ेमला वाटायला लागले. खरोखरच मनाची मता खूप जबरद त असली पा हजे,
नाहीतर काही आयांनी मुले गाडीखाली सापडली हणून वजनदार न उचलता येणारी गाडी
सु दा कशी काय उचलली असेल? कवा माशल आट ट कस ेकाय एका हाता या फट यात



वटेचा तुकडा तोडतील? पूवकडचे साधू कवा योगी कसे काय आपले दयाचे ठोके मंद
करत असतील कवा अतीव वेदना डो याची पापणीही न हलवता सहन करत असतील?
कदा चत मा यातच खरी सम या असेल. कदा चत ा सं याकाळ  पूवा मी या ा
करोडपती व कला या आ ण आ ा या यो याशेजारी बसून ह ेसव ान मळवणे हणजेच
माझी जागृताव थेत ये यासाठ ची हाक होती.

“पण यु लयन हे सव कार ऑफ सम ये केले तर, माझ े भागीदार मला व च च
समजतील.”

“योगी रामन आ ण बाक  सव योगी एक हण कायम वापरायचे ती हण यां या
पूवजांपासून आली आहे. ती तुला सांगायला मला फार आनंद वाटतो. ‘ स यांपे ा तु ही
वरचढ आहात ात काहीही थोरवी कवा उदा पणा नाही. तुम या पूव या कामापे ा तु ही
वरचढ काम गरी केलीत तर खरी महानता आपोआप येईल.’ मला ातून एवढेच समजले
आहे क  तुला जर तुझ े आयु य सुधारायचे असेल तर तुझा तू लढ. लोक काय हणतील

ाकडे ल  देऊ नकोस. जोपयत तू करतो आहेस ते बरोबर आहे अस ेतुला वाटते तोपयत
तू सरे काय हणतात ाकडे ल  देऊ नकोस. तुला काय वाटते ाला जा त मह व आहे.
तु या सदस वेक बु द ला पटेल अशी कोणतीही गो  तू क  शकतोस. ज ेबरोबर आहे,
स य आह,े ते करायला कधीही लाजू नकोस आ ण स याची कास कधीही सोडू नकोस.
कधीही तुझे मोजमाप तू इतरां या तुलनेतून कवा ीतून क  नकोस. योगी रामन
हणा या माणे, ‘तु ही स यां या व ांब ल वचार कर यात जे हढा वेळ घालवता ते हढे

तु ही तुम या व ापासून लांब जाता.”
आता खरंतर म यरा  उलटून गेली होती आ ण आ य हणज े मी अ जबात थकलो

न हतो. हे मी यु लयनला सांगताच तो हसला आ ण हणाला, “तू चांग या रतीने
जग याचे आणखी एक तं  शकलास. पु कळ वेळेला थकणे हे मनाने तयार केलेल े खणे
असते. या लोकांना वतःचे अस े येय नाही यां यावर ा थक ाचा पगडा फार असतो.
मी तुला एक उदाहरण देतो. एखा ा पारी जेवण झा यावर तू कुठलातरी कचकट केस
पेपर वाचतो आहेस अशावेळ  तुझ ेल  लागत नाही. तु या डो यावर झापड यायला लागते
अस ेतु या बाबतीत कधी झाले आहे का?”

“पु कळवेळा!” मी उ रलो. खरंतर ती माझी काम कर याची वशेष प दत होती ह ेमी
अथातच लपवून ठेवले. ‘पु कळजणांना पारी काम करताना अशी झापड येते.”

“जर याच वेळेला तु या एका म ाने फोन केला आ ण वचारले क  तू रा ी
या याबरोबर बाहेर येशील का? कवा गो फमधला काही स ला वचारला तर मला खा ी

आहे क  तु यात एकदम चैत य सळसळेल, जवंतपणा येईल. थकवा आपोआपच जाईल.
बरोबर आह ेका?”

“हो अगद  बरोबर आहे.”
“ हणजेच तुझा थकवा हा तु या मनाने तयार केलेला होता. ही वाईट सवय तु या मनाने

तुला लावली कुबडी या आधारासारखी. आज रा ी तुला मा या गो ीत खूप रस वाटत होता,



याने तू भा वत झालास. तुला ा सव गो ी शक यात रस वाटायला लागला. हा तुझा
मा या गो ीतला रस आ ण तुझी मनाची एका ता ांनी तुला श  दली. आज तुझ ेमन हे
भूतकाळातही नाही आ ण भ व यकाळातही नाही, ते फ  वतमानकाळात आहे आप या
बोल यावर. जे हा तू मनाला सतत एका  क न वतमानावर क त करतोस ते हा
घ ाळात कतीही वाजले तरी तुला अमयाद श  मळते.”

मी होकाराथ  मान हालवली. यु लयनची ही त वे खरोखरच इतक  प  होती, व छ
होती तरीही मला ती अगोदर कळलीच नाहीत. खरोखरच सामा य ान ह ेनेहमीच सामा य
नसते. माझे वडील मला ज ेसांगायचे ते आठवले. “ यांनी ते शोधले यांना ते मळाले.” मला

णभर असे वाटून गेले क  ते आता मा याबरोबर असायला हवे होते.



करण सातवे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -  

सदाचार - मनाची मालक

चातुय - मना या बागेला खतपाणी घाला तुम या अपे ेपे ाही ती जा त बहरेल.

तुम या जीवनाचा दजा हा तुम या वचारां या दजावर अवलंबून असतो.

चूका होत नाहीत तर धडे मळतात.
आयु यातली पीछेहाट ही एक वैय क वकासाची संधी आहे.

ा य क- गुलाबाचे दय

वरोधी वचार

त याचे रह य

मह वाचा
उतारा

- आप याला जी गो  मनापासून करायला आवडेल अशी कामे नवडून आपली
सव श , ल , च  या गो ी कर यावर क त कर यातच खरा आनंद
मळतो. मग अ तशय सहजग या आप या इ छा पूण होतात आ ण जीवनात
वपुलता येते.



करण आठवे

आप या अंत योतीला जागवा

“आ म व ास बाळगा. तु हांला जसे आयु य जगावेसे वाटते, या यात आनंद वाटतो असे जग साकार करा.
मते या ठणगीचे पांतर परा मा या योतीत करा.”

- फो टर मॅ लीन

“ या दवशी योगी रामननी हमालया या उंच क ावर बसून ती गूढ दंतकथा मला
सां गतली तो दवस आ ण आजचा दवस मला सारखाच वाटतोय” यु लयन हणाला.

“खरंच!”
“आमची बैठक या दवशी अशीच सं याकाळ  सु  झाली आ ण अशीच रा भर

चालली. आम या दोघांत खूपच घ न ता नमाण झाली. मी तुला सां गत या माणे प ह या
दवशीपासूनच योगी रामन वषयी मला फार आ था वाटली. अस े वाटले क  हा आपला
भाऊच आहे जो मला आधी कधीच न हता. आज रा ी इथे तु या बरोबर बसून, तु या
चेह यावरची उ सुकता बघून मला असेच चैत य आ ण आ था वाटतेय. मी तुला सांगतो को
तू मला नेहमी लहान भावा माणे वाटायचास, जे हापासूनच आपण म  बनलो. तुला खरे
सांगायचे तर तु यात मी नेहमी मला पाहत होतो.”

“तू एक तरबेज वक ल होतास यु लयन, तुझे ते प रणामकारक बोलणे मी कधीच
वसरणार नाही.”

यु लयनला अथातच या जु या गो ीत अ जबात रस न हता.
“जॉन, योगी रामन या दंतकथेतला पुढचा भाग मला सांगायचा आह,े पण यापूव  मला

एक गो  प क  करायची आह,े तू आ ापयत पु कळशी वैय क सुधारणा कर याची
मह वाची त वे शकला आहेस. यावर तू रोज सराव केलास तर याचे चम कार तुला
दसतीलच. आज मी तुला सगळे तं  सांगेन. फ  तू ते नीट समजावून घे, ते अ तशय
मह वाचे आहेत आ ण तू ते यांना गरज आह े यांना शकव. माग दाखव. स या आपण
सवजण अ तशय कठ ण प र थतीतून जात आहोत. नकारा मक वचार आप या मनाला

ापून टाकत आहेत. आप यातले पु कळजण पा यात सुकाणूर हत नावेसारखे तरंगत
आहेत. या सवाना एक द प तंभ हवा आह,े जो यांना खडकावर आदळ यापासून रोखणार
आहे. तू यांचा सवाचा क तान हो, तू हा शवाना या यो यांचा संदेश यां यापयत नेशील
असा माझा व ास आहे.”



मी वचारांती यु लयनचे हे काम कर याचे वीकारले.
“ ा सव कार या तं ात गंमत अशी आहे क  जतके तु ही स यांना मदत कराल

ततके तुमचे वतःचे आयु य सुधारेल. उ च तरावर पोहोचेल. हे स य एका ाचीन
उदाहरणावर आधा रत आहे.”

“मी ऐकतो आहे.”
“ शवानातले योगी हमालयात एका सा या शर यावर यांचे आयु य कंठतात. जो

स यांना आ थक, शारी रक, भाव नक, आ ण मान सक र या सवात जा त मदत करतो
याला जा त फळ मळते. मनःशांती आ ण बा  जगातील प रपूणतेचा हाच खरा माग

आहे.”
मी एकदा वाचल ेहोते क  जे लोक स यांना ओळखतात, यांचा अ यास करतात, ते

शार असतात. पण ज े वतःचा अ यास करतात, ते ानी असतात. इथे प ह यांदाच मी
असा माणूस पा हला क  जो वतःला ओळखतो. बु दासार या दसणा या या या
चेह यावर हा य वलसत होते. यु लयन मॅ टलकडे सव काही होते. आरो य, मनःशांती
आ ण प रपूण आयु य तरीही याचे वतःचे असे काहीच न हते.

“आता आपण द पगृह कवा द प तंभापयत आलो आहोत” यु लयन हणाला.
“मला आ य वाटते आहे क  योगी रामन या दंतकथेत हे द पगृह कस ेआले.”
“मी तुला मा हती देतो.” एखा ा व कलापे ाही एखा ा ा यापकासारखा समजावत

यु लयन हणाला. “आ ापयत तुला हे कळले क  आपल ेमन हे एक सुपीक बागेसारखे
आहे आ ण ती बहर यासाठ याला दररोज खतपाणी घालावे लागते. हणून या यात
नकारा मक आ ण अशु द वचारांचे गवत आ ण झाडी उगवू देऊ नकोस. बागे या
दरवाजाजवळ तू याची राखण कर. मन सश  आ ण नरोगी ठेव. मग तु यासाठ  ते
जा ची कमया करेल.”

“तुला आठवत असेल तर बागे या म यभागी एक झगमगते द पगृह आहे. हे द पगृह
तुला प रपूण आयु य जग या या ाचीन त वाची आठवण देईल: ‘जीवनाचे उ  हणजेच
उ पूण जीवन’ जे लोक खरोखर ानी असतात, यांना जीवनात भाव नक, शारी रक
अ या मीक र या आप याला काय हवे आहे ते समजते. तुम या जीवनातली काही ाधा ये
असतील, ती प पणे नेमून दलेली असली पा हजेत. येक े ातल ेआपले येय ठरले
असले पा हजे. जे द प तंभासारखे तु हांला माग दाखवेल व जे हा समु  खवळलेला असेल
ते हा तु हांला नवाराही देईल. ांतीची दशा ठर वली असली तर एखादा माणूस आप या
जीवनात ांती घडवून आणेल. पण जर तु हांला तु ही कुठे चालला आहात हेच माहीत
नसेल तर तु ही तथे के हा पोहोचणार?”

यु लयननी मला योगी रामन या काळात नेले. योगी रामनचे श द याला आठवले.
“जीवन हे अ तशय मजेशीर आह”े योगी रामन हणाले. “आप याला असे वाटते क  आपण
जेवढे कमी काम क  तेवढे आप याला जा त सुख मळेल. पण ख या आनंदाचा सुखाचा,
जर माग यायचा असेल तर ‘सा य करणे’, ‘काहीतरी मळ वणे’ ा श दातच आहे.



आप या आयु याचे उ  संपादन कर यात, सा य कर यात आहे. या ीने वाटचाल
कर यातच खरा आनंद मळतो. तुम यात या ठणगीला पेटवणे ातच खरे रह य आहे. तू
इत या हजारो मैलाचा वास क न इथे हमालयात योग ना भेटायला आलास हणजे तुझे
येय तू सा य केलेस आ ण तरी इथे आ यावर तेही तुला हेच सांगतात क  खरा आनंद हा

काहीतरी सा य कर यात आहे हे कदा चत फार उपरो धक बोलणे आहे हे मलाही कळते
आह ेपण हे खरे आहे.”

“सगळे योगी जा त काम करायचे का?”
“अगद  व . ते सगळे योगी काम करताना उ पादकता वाढवायचे पण असे

कामासाठ  वेडे पसे कधीच झाले न हते. ा उलट अ तशय शांतपणे एका तेने काम
करायचे.”

“कसे काय?”
“कारण, ते जे करत होते या सवाक रता यांचा एक हेतू होता, ढ न य होता एक

उ ेश होता. जरी ते गत जगापासून वेगळे होते आ ण एका वेग या जगात वावरत होते,
तरी ते सवजण अ तशय प रणामकारकरी या काम करत होते. कुणी मोठा त व ानाचा

बंध ल हला होता. तर कुणी अ तशय अथपूण क वता ल ह या हो या. ही सव काय
यां या बु दम ेला आ हान देत होती आ ण यांची क पनाश  वाढवत होती. उरलेले

योगी यान धारणा, मनन, चतन ात वेळ घालवायचे आ ण एखा ा तेजोमय
पुत यासारखे दसायचे. शवानात या योग या आयु याला अथ होता आ ण यां याकडे
कत  पार पाडायची जद ्द होती.”

“योगी रामन सांगत होते क , शवानात जसे काही काळ, वेळ थांबून गेला होता. तुला
वाटेल क  ा सा या, यां याजवळ वतःचे अस े काही नसले या साधंू या काय गरजा,
इ छा, आशा असणार आहेत. पण ज े मळवायचे आहे ते फ  ऐ हक सुखसु वधा, पैस ेवगैरे
थोडेच आह?े आता माझ े येय मनःशांती, आ मसंयमन आ ण ान संपादन करणे होते. जर
मी ा गो ी मळव यात असफल झालो तर मरताना मला असमाधानी आ ण अपूण
वाटेल.”

यु लयन मला सांगत होता क  प ह यांदाच शवाना मधले कोणीतरी मृ यू या गो ी
करत होते. “योगी रामननी मा या चेह यावरचे हावभाव ब घतले आ ण ते लगेच हणाले. तू
काळजी क  नकोस मा या म ा. मी शंभरी पार केली आहे आ ण इत यात वर जायचा
माझा वचार नाही. माझा सांग याचा हेतू एवढाच आह ेक  तुझे येय जर तू प पणे ठरवले
असशील मग ते कुठलेही असो, ऐ हक, शारी रक, भाव नक कवा आ या मक, तू तुझा वेळ
हे येय मळव यात घालवशील व यातच तुला आनंद वाटेल. मग तुझे आयु य मा या
सारखेच आनंद  राहील. पण तू तुझे येय ठरवून आ ण ते च  डो यांपुढे आणून यावर
सतत काय केले पा हजेस. आ ही योगी लोक ाला ‘धम’ हणतो. हा ‘जीवनाचा हेतू’ ा
अथाचा सं कृत श द आहे.”

“मी मा या धमाची पूतता के यावर मला चरंतन सुख मळेल?” मी वचारले.



“अथातच! धमापासून तु हांला मनःशांती मळते आ ण चरकाल समाधान मळते. धम
हणज े ाचीन काला माणे येकाला एक काय पूण करायचे आह,े ा त वावर आधा रत

आह ेआ ण याच माणे आप या येकाला काही दैवी देण या आ ण बु दम ा दली आहे.
याची गु क ली शोधणे आ ण ते पूण करणे हे आप या सवाचे येय असले पा हजे.”

“मग तू जे धोका प करणे वगैरे हणत होतास ते हेच आहे तर.”
“आह े कवा नाही” यु लयन.
“मला समजले नाही.”
“हो. कारण तु हांला तु ही कुठल े चांगले काम क  शकता. ते शोध यासाठ  धोका

प करावाच लागतो. पु कळस ेलोक या णी यांना आप या जीवनाचा उद ्देश कवा हेतू
कळतो या णी ते आप या जीवनाची गती खंुटणारी नोकरी सोडून देतात. इथे
आप याला वतःचे परी ण करायला कवा व व शोधायचा थोडा धोका प करावा लागतो.
नाही. कारण तु हांला वतःचे परी ण करायला आ ण तुमचे आयु याचे येय शोधायला
कधी धोका प करावा लागत नाही वतः ब ल ान असणे, अ तशय चांगल ेआहे. अगद
गरजेची गो  आह ेही.”

“तुझा धम काय आह े यु लयन?” मी माझी उ सुकता दाबून वचारले.
“माझा धम अगद  साधा आहे, स याची सेवा करणे. ल ात ठेव, झोपा काढून, आराम

क न, न ो यासारखा वेळ घालवून तुला खरा आनंद कधीच मळणार नाही. बे जा मन
ड ायली हणाल े होते क , “तुम या उ ात सात य असणे हेच तुम या यशाचे गमक
आह”े जीवनातला जो आनंद तु ही शोधत आहात तो तु हांला तुमचे येय ठरवून यावर रोज
थोडे काम क न पुढे जा यातच आहे. ाब ल एक अमू य त व ान सांगतो. कमी
मह वा या गो क रता मो ा व मह वा या गो चा याग क  नका. योगी रामन या कथेत
सां गतलेला तो सहा मजली बंगला हणजेच द प तंभ तु हांला तुमचे येय, उ  ठरवून
यावर काम कर याची आठवण क न देतो.”

नंतर यु लयन कडून मी शकलो क  जे खरोखरचे महान लोक आहेत यांनी कशी
आप यातली मता ओळखली, येय गाठले. काह नी डॉ टर बनून माणसांची सेवा केली,
काही कलाकार झाले, काही लोकांनी वतःतली संभाषण कला ओळखली आ ण ते श क
झाले. तर काह नी ओळखल े क  आपली क पकता आपण व ानात कवा धं ात
दाखवावी. नयमांचे पालन आ ण र ीने यांनी ओळखले क  यांचे काय काय आहे.
यांनी स यांची सेवा करायचे त घेतले.

“ येय ठरवायचा हाच एक कार आह?े”
“ही तर सु वात आहे. तुमचे जीवनाचे उ  कवा येय, न त करा आ ण या

मागावर वाटचाल करा. योगीरामन आ ण सरे योगी आपले येय कवा उ  अगद
नकरावर येऊन पूण करायचे.”

“इतके ानी योगी आ ण साधू हमालयात इत या उंचीवर रा न रा भर यान धारणा
करतात, मनन करतात आ ण दवसा आपले उ  ठरवतात तू म करी तर करत नाहीस?”



“जॉन तू फ  याचे प रणाम बघ. मा याकडे बघ. मी जे हा आरशात बघतो ते हा
वतःला सु दा ओळखत नाही. माझे एकेकाळचे अपूण आ ण असमाधानी जीवन बदलून

आता साहसी आ ण प रपूण जीवन झाल ेआहे. मी परत त ण झालोय आ ण चैत यपूण
आरो य उपभोगतोय. मी खरच खूप आनंद  आहे, जे ान मी तुला देतोय ते इतके मह वाचे
आह ेक  तू याचे ताबडतोब वागत केले पा हजेस.”

“ यु लयन मी ते तर करतोच आहे. तू जे काही आ ापयत सां गतले आहेस ते सव मला
पटले आहे. यातली काही त वे जरी मला व च  वाटली तरी मी तुला शपथ दली आहे क
मी ती रोज आचरणात आणीन आ ण आणणारच आहे. ही मा हती अगद  उपयु  आहे.”

“मी स यांपे ा र ीने पा  शकतो कारण माझे गु  अ तशय महान होते” यु लयन
हणाला, “मी तुला एक उदाहरण देतो. योगी रामन हे एक तरबेज धनुधारी आहेत. जीवनाचे

उ  ठरव या या त व ानाब ल यांनी एक ा य क क न दाखवले ते मी कधीच
वसरणार नाही.”

“आ ही जेथे बसलो होतो तथे एक ओकचे झाड होते. यां या ग यात गुलाबाचा हार
ते नेहमी घालायचे यातला एक गुलाब काढून यांनी या झाडा या खोडावर ठेवला आ ण
यां या कातडी पशवीतून यांनी तीन व तू काढ या या कायम यां या बरोबरच

असाय या. प हल े हणजे यांचे आवडते चंदनाचे सुवा सक व मजबूत धनु य, सरा बाण
आ ण तसरा पांढराशु  हात माल, मी यायाधीश आ ण युर ना भा वत कर यासाठ
मा या महाग ा सुटवर वापरत होतो अगद  तसाच.”

मग योगी रामननी यु लयनला तो पांढरा हात माल यां या डो यांवर बांधायला
सां गतला.

“मी या गुलाबापासून कती लांब आहे?” योगी रामननी यां या श याला वचारले.
“शंभर फुटावर” यु लयननी अंदाज केला.
“तू कधी मला रोज या सरावा या वेळेला बाण चालवताना पा हले आहेस का?” योगी

रामननी वचारले. यु लयनचे उ र यांना माहीत होते तरीही यांनी वचारले.
“मी तु हांला पु कळवेळेला तीनशे फुटाव न ल यावर बाण मारताना पा हल े आहे

आ ण तुमचे ल य चुकलेल े मला कधीच आठवत नाही.” यु लयनने ामा णकपणे उ र
दले.

मग डोळे झाकून योगीरामननी यांचा धनु य बाण घेतला आ ण बाण गुलाबा या
फुलावर नेम ध न मारला. तो बाण सुटला आ ण ओक या झाडावर जाऊन आदळला
आ ण आप या ल यापासून खूप अंतरावर जाऊन पडला.

“मला वाटले तु ही तुम या नेहमी या तरबेज धनु व ेचे मला दशन घड वणार आहात,
काय झाल ेयोगी रामन?”

“आपण इथे या एकांत जागी का आलो आहोत ाला ही एक कारण आहे. मी माझे
सव ान तुला देणार आहे. आज या ा य का दारे मला हेच सांगायचे होते क  आपले
उ  कवा येय योजनाब द असल े पा हजे आ ण कुठे जायचे आहे हे सु दा ठर वले



पा हजे. आता तू ज े ा य क पा हलेस यामुळे हे स द होते क  ‘तु ही ज ेल य पा  शकत
नाही यावर तु ही बनचूक हार क  शकत नाही.’ पु कळशी माणसे आयु यभर व
पाहतात क  ते खूप ीमंत झाले आहेत आ ण जा त आनंदात आ ण उ साहात राहत
आहेत, पण कधीही दहा म नटे सु दा हा वचार करत नाहीत क  यासाठ  आपले येय काय
असले पा हजे, आपले कत  काय असले पा हजे, आपला धम काय? जर तुमचे उ
कवा येय तु ही ठरवल ेअसेल तर तुमचे आयु य जा त प रपूण होईल.”

“तर यु लयन, आप या पूवजांनी आप याला हवे असलेल ेमान सक, शारी रक आ ण
धा मक े ातल े येय ठरवायला शक वले. तू या जगातून आलास तथे आ थक आ ण
ऐ हक सुख लोकांना हवे असते. हे काही चूक नाही. पण वतःवर नयं ण ठेवणे आ ण
मनःशांती मळव यासाठ  योजनाब द उ  ठरवणेही आव यक असते. तुला आ य वाटेल
माझ े येय आहे मनःशांती, चैत य, ऊजा जे मी वतःत रोज आणतो आ ण ेम जे मी सवाना
देतो. येय ठरवणे हे काम फ  तु यासार या मो ा व कलानेच केले पा हजे अस ेनाही तर
कुठ याही माणसाने याला आपले आयु य सुधारायचे आह े याने एक कागद पेन घेऊन
आप या जीवनात आपले येय कुठले ते ल हल ेपा हजे. या णी नैस गक श  नमाण
होऊन ही उ  वा तवात यायला मदत होते.”

मी जे ऐकत होतो याने खूप भा वत झालो. जे हा मी शाळेत असताना फुटबॉल
खेळायचो ते हा आमचे सर नेहमी सांगायचे क  येक साम यामधून तु हांला काय हवे आहे
हे अगोदर ठरवा. ातून न प  काय होणार ते समजून या असा यांचा स ला असायचा.
आमचा संघ यशाचा खा ीदायक आराखडा काढ या शवाय कधीही मैदानावर उतरला नाही.
पण नंतर मा  मी वक ल झा यावर मा या आयु याचा असा आराखडा कधीच तयार केला
नाही. कदा चत यु लयन कवा योगी रामन सारखे इथे लागतात.

“कागद पेन घेऊन यावर आपली जीवनाची उ  े ल हणे, यात एवढे खास काय
आह?े इतक  साधी या कशी काय इतका फरक क  शकते?”

“तुझा ा यातला रस पा न मला फार आनंद वाटतोय जॉन, यश वी जीवनासाठ
उ साह कवा उ सुकता या सवात मह वा या गो ी आहेत. मला आनंद होतोय क  तू येक
गो ीत रस घेत आहेस. ा आधी मी तुला सां गतले होते क  येक माणसा या मनात
दररोज ६०,००० वचार येतात. कागदावर आपले उ  ल ह यामुळे तु ही तुम या म ला
हा संदेश देता क  उरले या ५९,९९९ वचारांपे ा हा जा त मह वाचा आहे. नंतर तुमचा
म च संधी येईल ते हा ा गो ची न द क न मागदशन करतो, ही अगद  शा ो  प दत
आह ेजी पु कळांना मा हती नाही.”

“माझे काही सहकारी येयपूत साठ  फार चकाट ने काम करतात. ते आ थक ाही
फारच यश वी आहेत. पण यां यात समतोलपणा नाही” मी उ रलो.

“कदा चत ते यां या वतःसाठ  यो य येय आखत नसतील. जॉन आपण जे मागतो
तेच जीवन आप याला देते. पु कळसे लोक असे आहेत क  यांना जा त ऊजा मळवायची
आह,े श  मळवायची आह,े जे असमाधानी आहेत यांना वचारल े क  यांना जीवनात



कुठली गो  हवी आह?े तर यांना उ र देता येत नाही. हणूनच जे हा तु ही तुमचे येय
ठरवता ते हाच तुमचे आयु य बदलते” यु लयन या डो यात चमक दसत होती.

“तुला असा अनुभव आलाय का, क  तू कधी एखा ा व च  नावा या माणसाला
भेटला आहेस कवा व च  नाव ऐकल े आहेस आ ण नंतर ते नाव रदशनवर व
वतमानप ात स द होते. कधी तुला नवीन वषयाम ये रस नमाण झाला आहे, समजा

लाय फ शगब ल आपण ऐकतो आ ण नंतर सगळ कडे तेच नाव होते. योगी रामन ा
काराला “जोरीक ” हणतात कवा मनाची एका ता. व वाचा शोध घे यासाठ  तुम या

मना या श चा येक स खच  घाला. यात तु ही काहीतरी असामा य क  शकाल
कवा जे करताना तु हांला आनंद होतो अशाच गो ी शोधून काढा. स या तू व कली करतोस
पण कदा चत तुला श कही हायचे असेल, शकव याची कला तुला अवगत आहे, चकाट
आहे. कदा चत तुला एखादा च कार कवा श पकार हावेसे वाटत असेल. काही का
असेना तुझा छंद काय आहे ते शोध आ ण मग यावर वाटचाल कर.”

“आता मी तर ावर खरंच वचार करतोय क , मला काहीतरी हायचे आहे. माझी खरी
मता मी वापरलीच नाही. स यांना मदत केलीच नाही आ ण माझा शेवट असाच आला

तर मला फार ःख होईल” मी हणालो.
“खरं आहे हणूनच ा णापासून वचार कर. तुझे जीवनातले येय काय आहे ते ठरव

आ ण यावर उ साहाने काम कर. मानवाचा म  ही सवात मोठ  गाळणी आहे. याचा यो य
वापर केला तर तो कमी मह वा या गो ी गाळून तु हांला यावेळ  हवी असलेली मह वाची
मा हती देतो. आता ा णी आपण इथे तु या बैठक या खोलीत बसलेलो असताना
शेकडो गो ी घडत आहेत. पण आपण तथे ल  देत नाही आहोत. ते खेळ यातले छोटे

यकर ेयसी एकमेकां या हातात हात घालून गोल गोल गरक  घेत आहेत व खदळत
आहेत. फ शटँक मधला तो सोनेरी मासा, जो तु या मागे आहे तो फरतो आह,े
एअरकंडीशनर मधून गार हवा येत आहे आ ण मा या दयाची धडधड पण ऐकू येत आहे.
मा या दया या धडधड यावर मी माझ े च  एका  करायचे ठरवीन या णी मी याची
लय अजमावीन. तसेच जर तू तु या ल यावर मन एका  करायचे ठरवलेस तर तुझा म
इतर कमी मह वा या गो ी गाळून फ  मह वा या गो ी तु यापयत आणेल.”

“तुला खरं सांगू? आता ही खरी वेळ आह े आप या जीवनातले उ  काय आहे ते
जाणून यायची” मी हणालो, “मा या आयु यात ब याचशा चांग या गो ी घड या आहेत,
तरीही या तत या मो ा आहेत असेही नाही. जर मी ा जगातून गेलो, तर मी न क
नाही सांगू शकणार क  मा या जा याने काही मोठा फरक पडेल.”

“ ाब ल तुला कस ेवाटतेय?” यु लयन हणाला.
“ नराश वाटते आहे” मी ामा णकपणे हणालो. “मला मा हती आहे क  मा यात

शारी आहे. खरंतर मी त ण असताना चांगला कलाकार होतो, मग व कली करायला
सु वात केली आ ण यातच थर झालो.”

“तुला कधी अस ेवाटले का, क  तू चांगला च कार झाला असतास, च कला हा तुझा



वसाय हणुन; तू वीकारला असता का?”
“मी खरंच ा बाबतीत फार वचार केलाच नाही पण मी एक सांगू शकतो क  जे हा मी

च  काढायचो ते हा मला वगात अस यासारखे वाटायचे.”
“तू यातच गढून जात असशील नाही” यु लयन हणाला.
“खरंच जे हा मी टु डओत च  काढायला बसायचो ते हा मला वेळेचे भानच

नसायचे.कॅन हासवर या च ाम ये मी इतका बुडून जायचो क  असे वाटायचे क  मी वेळ
वगैरे गो या पलीकडे गेलो आह ेआ ण स याच एका व ात गेलो आहे.”

“जॉन तू या गो ीवर मनापासून ेम करतोस कवा या गो ी तुला करायला
आवडतात या गो वर मन एका  कर याची ही श  आहे. गोथे हणतात, ‘ या येवर
आपण ेम करतो ती आप याला आकार देत असते’ दररोज थोडा तरी वेळ च  काढ यात
घालव. चांग यातल ेचांगले च  काढून ा जगातला आपला धम साथ कर.”

“ही प दत जर आपण स याही गो कडे वळवली तर?”
“तर खूपच चांगले” यु लयन हणाला. “पण कुठ या गो कडे?”
“मा या पु कळशा येयांपैक  एक छोटेसे येय होते, मा या कमरेचा जा तीचा घेर कमी

करणे मी कुठून सु वात क ?”
“ येय ठरव याची कला तू अवगत क न घे. येय ठरवताना अगद  छोटया गो पासून

सु वात कर.”
“हजारो मैलां या वासाची सु वात एका पावलाने होते” मी अंतः ेरणेने हणालो.
“खरं आहे. जॉन छोट  छोट  उ े ठरवून या सग यातून मोठे उ  पार करायचे तर

यासाठ  छो ा येयाचा आराखडा तयार कर. ा कामात आपोआपच मोठ  येयपूत
होईल.”

यु लयननी मला सां गतले क  शवानात या यो यांनी येयपूत साठ  एक पाच कारचा
मब द आराखडा तयार केला आहे. तो अ तशय साधा आ ण सोपा आहे. प हली पायरी

हणज े आप या मनात प रणामाची प  तमा तयार करायची. जर मला वजन कमी
करायचे आहे तर दररोज सकाळ  उठ याबरोबर मा या सडपातळ आ ण उ साहपूण
देहय ीचे मा या डो यासमोर का प नक च  उभे करायचे. जतके हे च  जा त प
असेल ततक  ही या प रणामकारक होते. माणसां या मनाची वैचा रक मता इतक
आहे क  ती ा च ामुळे जा त प रणामकारक होते. ा का प नक च ामुळे मनाची
कवाडे उघडतील आ ण यावर काय करायची तु हांला आपोआप इ छा होईल. सरी पायरी
हणज ेआप या ा येवर सकारा मक दबाव आणायचा.

“लोकांना परत जु या सवयीम ये अ तशय सहजग या जाता येऊ नये हणून हा
सकारा मक दबाव असतो. दबाव हा नेहमीच वाईट नसतो. हा दबाव आप याला खूप मो ा
उंची पयत घेऊन जातो. ा दबावामुळे आपण आप या मते या बाहेर जाऊन काम क
शकतो” यु लयन.

“पण यु लयन मी हा सकारा मक दबाव मा यावर कसा आणू शकतो?” आता मी



ासाठ  अगद  सकाळ  लवकर उठ यापासून ते एक चांगला पता हो यासाठ  कवा माझी
सहनश  वाढव यापयत सव काही करायचा वचार गंभीरपणे करत होतो.

“ याचे पु कळसे कार आहेत सग यात चांगली प दत हणज े सावज नक त ा
करायची. सग यांना तू सांगून टाकायचे क  मी वजन कमी करणार आह े कवा सवाना
सांगून टाकायचे क  मी पु तक ल हणार आह े कवा जे काय तुझे येय आहे ते. एकदा का तू
सवाना सां गतलेस क  हे येय तू ठरवल ेआहेस आ ण तू ते पूण करणार आहेस क  तु यावर
ते पूण कर याचा सकारा मक दबाव आला. कारण कोणालाही लोकांनी आप याला
अयश वी झालेले पाहणे आवडत नाही. शवानात या योग नी हा सकारा मक दबाव
आण याची फारच ना मय प दत वीकारली होती. ते जाहीर करत क  यांनी ठरवलेले
उ  जसे एक आठव ाचा उपास कवा सकाळ  ४ वाजता यान धारणेसाठ  उठायचे
वगैरे जर पूण झाली नाहीत तर ते बफासार या थंड पा या या धबध याखाली उभे राहतील
अगद  हातपाय ब धर होईपयत. हे दबाव तं  इ छाश  आ ण येयपूत चे अगद  टोकाचे
उदाहरण आहे.”

“ यु लयन ाला टोकाचे हणणे हणज ेकमीच आहे. हा तर वल ण कार आहे.”
“ वल ण आह े तसाच तो प रणामकारक सु दा आहे. इथे मह वाचा ल ात

घे यासारखा मु ा हा आहे क  जे हा तु ही तुम या मनाला शकवता क  चांग या सवय चा
आनंद उपभोगायचा तसेच वाईट सवय ची श ा, तरच तुमचा कमकुवतपणा जाईल.”

“तू हणत होतास क  येयपूत चे पाच कार आहेत. मग अजून तीन कुठल ेआहेत?”
मी उ सुकतेने वचारले.

“हो जॉन. प हली पायरी हणजे तुम या डो यापुढे तु ही प रणामाचे प  च  उभे
करायचे. सरे सकारा मक दबाव तं  आ ण तसरे आहे येयपूत साठ  कालमयादा न त
करायची. वेळ न त न करता कधीही येय ठरवू नये. येयपूत ची या सु
कर याअगोदर याची कालमयादा न त करावी. जसे कोट केसेसम ये या केसेसना
यायाधीशांनी कालमयादा दले या आहेत या केसेसची तू आधी तयारी करतोस तस े कवा

उ ा या केसेसवर तू आज जा त ल  क त करतोस तसे.”
“आ ण हो” यु लयन हणाला, “ल ात ठेव क  ज े येय तु ही एका कागदावर ल न

ठेवत नाही ते येयच नाही. हणून बाजारात जा एक व तातली का होईना छोट  डायरी
कवा वही वकत घे. ा वहीला तू ‘ ीम बुक’ कवा ‘मह वाकां ेची वही’ अस ेनाव दे.
यात तुला जे हायचे आहे कवा ठरवले आहेस ते लही. तु याब ल लही.”

“पण मी काय वतःला ओळखत नाही?”
“पु कळशा लोकांना हे मा हती नाही. यांनी कधी वत: साठ  वेळ काढून आपले

साम य कशात आह,े बळेपणा कशात आह,े आप या इ छा आकां ा काय? व  काय?
ाचा शोध यायचा कधी य नच केला नाही. चनी लोक आपली तमा तीन कारांनी

ठरवतात. प हला कार तु ही वतःला जे समजता ते. सरी तमा हणज े सरे लोक
तु हांला काय समजतात ती आ ण तसरी हणज ेआरसा. जे स य आहे ते तो दाखवतो. तू



वतःला ओळख. तेच स य आहे.”
“तु या मह वाकां े या वहीचे वेगवेग या े ासाठ  वेगवेगळे भाग कर. उदाहरणाथ

तु या शारी रक यो यतेसाठ  एक भाग, आ थक येयासाठ  एक, तु या वैय क
अ धकारासाठ , तु या सामा जक कायासाठ  आ ण सग यात मह वाचे धा मक कायासाठ ,
असे वेगळे भाग कर.”

“खरंच मजेशीर आहे ह ेसव. मी ा आधी एव ा कवा अशा क पकतेचा वचार ही
केला न हता. आता मला खरंच अशी आ हाने वीकारली पा हजेत” मी हणालो.

“अजून एक प रणामकारक तं  हणजे तुझी ही जी मह वाकां ेची वही आहे यात
तुला ज े हावयाचे आहे याची च े, कवा अशी मता असले या लोकांचे च  चकटवायचे
कवा लावायचे. जर तुला कमरेचा घेर कमी करायचा आहे तर एखा ा मॅरेथॉन शयतीत भाग
घेणा या पधकाचे च , कवा एखा ा सु स द धावपटूज े च  तू लावले पा हजेस. जर
तुला वतःला एक आदश नवरा हायचे असेल तर अशा माणसाचे च  लाव कदा चत तु या
व डलांचा फोटो चकटव. जर तुला समु  कनारी एक सुंदरसा बंगला असावा, बाहेर एक
गाडी असावी असे वाटत असेल तर तसे च  शोधून ते च  या वहीत चकटव आ ण मग
दररोज ही च  काही म नटे चाळ, याचे फळ तुला आ यच कत करेल.”

“ही खरोखर फारच प रणामकारक प दत आहे. मला मा हती असलेल ेपु कळ जण ा
प दतीचा अवलंब करतात. आपण ा प दती आचरणात आणून आपले जीवनमान सुधा
शकतो. मा या बायकोला ही ‘मह वाकां ेची वही’ अ तशय आवडेल. ती तर कदा चत या
वहीत माझा फोटो पण माझ ेपोट सुटलेले नसलेला फोटो लावेल.”

“ते काही जा त सुटलेले नाही.” यु लयननी माझी समजूत घालायचा य न केला.
“मग जेनी मला म. डोनट का हणते?”
आ ण आ ही दोघे खळाळून हसत सुटलो अगद  ज मनीवर लोळेपयत हसलो.
“मला असे वाटते क  जर तु ही तुम यावर हसू शकला नाहीत तर तुम यावर कोण

हसेल” मी हणालो. अजूनही मी खदळतच होतो.
“अगद  खरंच म ा. मी मा या आधी या जीवनात येक गो  गंभीरपणे घेतली. आता

मी अगद  लहान मुलासारखा येक गो  खेळ मेळ त घेतो. मी येक छो ा गो ची सु दा
मजा घेतो.”

“पण इथे माझ े वषयांतर झाले. मला खूप काही सांगायचे आहे आ ण ते सगळे एकदम
बाहेर पडत आहे.”

“तर आपली मह वाकां ा पूण कर यासाठ  ा पाच प दत चा आराखडा तयार कर.
एकदा तू मळणा या फळाचे, प रणामाचे प  च  तु या मनात तयार केलेस क  यावर
सकारा मक दबाव आण. कालमयादा ठरव. मह वाकां ा वहीत लही. पुढचा उपाय हणजे
योगी रामननी सां गत या माणे २१ चा जा चा नयम. शवानात या ानी लोकां या
समजुती माणे नवीन प दतीची सवय कर यासाठ  आपण सतत २१ दवस ते आचरणात
आणायचे.”



“२१ दवसच का? काय वशेष आहे ात?”
“ शवानातले योगी ा नवीन सवयी वतःला लावून घे यात अगद  तरबेज होते. योगी

रामननी मला एकदा सां गतले होते क  वाईट सवय एकदा लागली क  ती कधीच पुसली
जात नाही.”

“पण तू तर सं याकाळपासून मला ेरणा देतो आहेस क  माझी जीवनप दती मी
बदलावी. मग मी माझी एकही वाईट सवय घालवू शकलो नाही तर मी हे करणार कसे?”

“पण मी हणालो वाईट सवयी घालवता येत नाही. नकारा मक सवयी बदलता येत
नाहीत असे नाही” यु लयनने व रत उ र दले.

“ओहो! यु लयन श द ् छल कर यात तू तर तरबेज आहेस. पण मला तुझे हणणे
पटले.”

“एखाद  नवीन सवय अंगी भनवायची असेल तर आपली सगळ  श  याकडे
एक त कर हणजे मग जुनी सवय एखा ा नको असले या पा यासारखी बाहेर पडेल. ही

या पूण हायला साधारण २१ दवस लागतात.”
“माझी काळजी कर याची सवय घालव यासाठ  मी गुलाबा या दयाची प दत

आचरणात आणणार आहे हणजे मग मला मनःशांती लाभेल पण हे मला रोज याचवेळेला
करावे लागेल का?”

“अगद  यो य  वचारलास. मी तुला माझा चांगला म  हणून ही सव मा हती, हे
सव ान सांगत आहे. ा प दती, हे उपाय, हे कार, ही ा य के अ तशय प रणामकारक
आहेत. यांनी ते आचरणात आणले यांना याचा फायदाही झाला आहे. जरी माझ ेमन मला
सांगतेय क  तुला यासव प दती आचरणात आण याची गळ घालावी तरीही माझ ेअंतमन
मला सांगतेय क  माझे कत  फ  हे ान तु यापयत पोचवायचे आह ेआ ण याचा वापर
करणे हे पूणतः तु या हातात आहे. मु य मु ा असा आह ेक  हे करायचे आहे हणून तू क
नकोस, तर तुला काही तरी करायची इ छा आह ेआ ण तु यासाठ  ते हतावह आह ेअसे
तुला वाटत अस यास कर.

“ यु लयन हे अगद  यो य आहे. काळजी क  नकोस. मला एक णभरसु दा असे
वाटले नाही क  तू ही मा हती मा या गळ  उतरवत आहेस. आजकाल मी मा या गळ  फ
डोनट उतरवतो” मी खुलासा केला.

यु लयन हसला “आभारी आह े म ा, आता तु या ाचे उ र मी देतो. गुलाबा या
दयाची प दत तू एकाच वेळेस एकाच जागी बसून दररोज कर. ा प दतीत खूपच साम य

आहे. आंतररा ीय दजाचे खेळाडू रोज तेच जेवण घेतात, याच प दतीने आप या बुटा या
ना ा बांधतात, चचचे त नधी रोज तीच ाथना करतात, रोज तोच झगा घालतात.

ामुळे यां या ाथनेत साम य येते. मोठमोठे ावसा यक रोज याच मागाने जातात.
मो ा जमावासमोर तेच भाषण करतात. यामुळे यात सहजता येते. जे हा आपण
कुठलीही या रोज करतो, याच प दतीने, याच वेळेला, ते हा लवकरच ती सवय होऊन
जाते.”



“उदाहरणाथ पु कळशी माणसे उठ याबरोबर काही वचार न करता डोळे उघडतात,
उठून बसतात, बाथ म पयत जातात आ ण दात घासायला लागतात. याच माणे तुझी
नवीन जीवनप दती तू एकवीस दवस आचरणात आण. ती तुझी रोजची सवय होऊन
जाईल. मग ते यान धारणा मनन चतन असू दे कवा सकाळ  लवकर उठणे असू दे कवा
रोज एक तास वाचन अस ू दे. ते तू सहजतेने क  शकशील अगद  जस े तू रोज दात
घासतोस तसे.”

“शेवटचा ट पा कुठला?”
“ येयपूत या मागावर पुढे जा याचा शेवटचा ट पा ततकाच मह वाचा आहे.”
“माझा कप रकामा आह”े मी हणालो.
“शेवटची पायरी हणज े या सव येचा आ वाद घेणे. शवानात या यो यांचे असे

हणणे आहे क  एकही दवस न हसता कवा कुणावर ेम न करता घालवणे हणज ेतो
दवस जवंतपणाने न घालवणे.”

“ हणजे? मी नाही समजलो!”
“माझे असे हणणे आहे क  ा सव प दती आचरणात आणताना हसतखेळत मजेत

रहा. तुला आनंददायी वातावरणात जगायचे आह े हे वस  नकोस. आजचा हा ण तू
आ ण मी जगतो आहे तो देखील आप याला मळालेली देणगीच आहे हे वस  नकोस.
नेहमी चैत यपूण, उ साहपूण राहा. तु या मह वाकां ेवर मन एका  कर. याचवेळेस
स यांना नः वाथ पणे मदत कर. मग बाक ची काळजी हे जग करेल. हा एक नैस गक

स दांत आहे.”
“भूतकाळात जे घडले आहे याची चता क  नकोस” मी हणालो.
“अगद  बरोबर. तु या बाबतीत जे घडल े आह े आ ण ज े घडणार आह े या सवाला

काहीतरी एक कारण आहे. मी तुला काय सां गतले ते ल ात ठेव जॉन, येक धडा हा
माणसाला एक अनुभव देत असतो. याचे मोजमाप करणे सोडून दे. तुझे आयु य तू
आनंदात जग”

“झाले सव सांगून?”
“अजून बरेचस ेकाही मला तुला सांगायचे आहे. तू थकला आहेस का?”
“अ जबात नाही, उलट मला ात खूप रस वाटतोय. तू ेरणा देणारा आहेस यु लयन”
“योगी रामन या दंतकथेतला पुढचा भाग घे याअगोदर मह वाकां ापूत  कर यासाठ

अजून एक मु ा मला सांगायचा आहे.”
“सांग”
“एक श द जो साधू लोक अ तशय आदराने वापरतात.”
“कोणता?”
“ ा सा या श दाम ये खूप अथ भरला आहे. हा श द तू नेहमी तु या मनात ठेवला

पा हजेस. तो हणज े‘उ कटता’. जे हा तू तुझे उ  सा य करशील ते हा ते काय उ कटतेने
कर. तु या कामावर उ कट ीती कर. ही उ कट ीती तु या मतेला ठणगी दे याचे काय



करील. आप या रोज या जीवनात आपण हा श द हरवून बसलो आहोत. आपण या गो ी
करतो या यावर आपण ेम करतो हणून करत नाही तर या आप याला कराय या
असतात हणून करतो. हीच खरी दशा आहे. मी जी उ कटता हणतोय ती ेमातली
उ कटता नाही, जरी ेमातली उ कटता यश वी आ ण ेरणादायी जीवनाचे मह वाचे अंग
आहे तरीही, मी सांगतो आहे ती उ कटता आयु याब लची आहे. तू सकाळ  उठलास तर
तुला उ साह आ ण आनंद उपभोगायला मळेल. मग लवकरच तुला ऐ हक आ ण
आ या मक सुखाची चांगली चती येईल.”

“हे सगळे खूप सोपे अस यासारखे तू हणतो आहेस?”
“आहेच! आजपासूनच तू आयु याची दोरी तु या हातात घे. एकदाच घे तु या

भ व याचा मालक हो. तुझी लढाई तू लढ. तु यात या जागृताव थेची हाक ऐक. नवीन
आयु यात तुला चैत याचा अनुभव येईल आ ण शेवट  ल ात ठेव तु या भूतकाळात जे
घडलेय आ ण तु या भ व यात जे घडणार आहे ते तु या वतःत जी मता आह े यापे ा
काहीच नाही.”

“ यु लयन खरंच हे ऐकून मला फार बरे वाटले. मा या जीवनात या कमतरतेचा मी
कधी वचार केलाच न हता. आजवर मी असाच न ेश भटकत होतो. पण आता असे
होणार नाही. सव काही बदलेल. मी तुला वचन देतो. ही मा हती द याब ल मी तुझा फार
ऋणी आहे.”

“तुझे वागत असो मा या म ा. मी फ  माझ ेकत  करतो आह!े”



करण आठवे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार - येयपूत या मागावर वाटचाल करा.

चातुय -ऊ पूण जीवन हेच जीवनाचे उ .

जी वतकायाचा शोध घेऊन ते वा तवात आणणे ातच चरंतन सुख.

वैय क, ावसा यक आ ण आ या मक येय ठरवून यावर या कर याचे
धाडस करा.

ा य क- वप र णातल ेसाम य

येयपूत साठ  पाच प दत चा आराखडा



मह वाचा
उतारा

-हसतखेळत मजेत राह याचे आ ण आनंददायी वातावरणात जगायचे तं  वस
नका. येक सजीव ा णमा ाचे स दय र सकतेने पहा. आजचा ण ही देणगी
आहे. येयपूत या मागावर वाटचाल करा. मग बाक ची काळजी हे व  करेल.



करण नववे

आ म नयं णाचे ाचीन तं

“मह वाकां ी लोक सात याने वतःचे साम य वाढवत असतात.”

- क फयु शयस

“घ ाळाचा काटा फार जोरात पळतोय” यु लयन कपात पु हा चहा ओतताना
हणाला, “लवकरच सकाळ होईल. मी पुढचे सांगू का आज इथेच थांबू या?”

मी ा माणसाला या याकडे इतके ानाचे भांडार आह े याला असा कथा पूण
के या शवाय जाऊ देणारच न हतो. प ह या प ह यांदा याची कथा एक अद ्भुत कथा
वाटत होती. पण जस ेजस ेमी ऐकत होतो तसे तसे ही सारी त वे आ ण प दती मला पटत
चाल या हो या. कारण हा काही वरवरचा साधा मनन चतनाचा कार न हता. यु लयन जे
सांगत होता ते खरे होते. तो जस े बोलत होता तसेच वागत होता. माझा या यावर पूण
व ास होता.

“ यु लयन, तू थांबू नकोस. आज मला खूप वेळ आहे. मुल े आज यां या आजी
आजोबांकडे झोपायला गेली आहेत आ ण जेनी अजून काही तास तरी उठणार नाही.”

माझा ामा णकपणा याला जाणवला असावा. याने योगी रामननी सां गतलेली
दंतकथा पुढे चाल ूकेली.

“मी तुला सां गत या माणे ती जी बाग आह े ती तुम या मनाचे तीक आहे, तो
द प तंभ आप या उ  कवा मह वाकां ेचे तीक आह ेआ ण अंतमनाची हाक ऐक याचे

तीक आहे. ही दंतकथा जसजशी पुढे सरकते तसा या द प तंभाचा दरवाजा हळूहळू
उघडतो आ ण एक नऊ फूट उंचीचा नऊशे पाउंडाचा सुमो पैलवान बाहेर पडतो.”

“हा तर गॉड झला च पटातलाच सीन वाटतोय.”
“मला लहानपणी हे च पट खूप आवडायचे” यु लयन.
“मला पण. तू पुढे सांग. मी तुला म येच टोकत नाही” मी हणालो.
“हा सुमो पैलवान शवाना या योग या जीवनप दती सुधार या या एका मह वा या

गो चे तीक आहे. योगी रामननी मला सां गतल े क  अगद  ाचीन काळ  पूवला काही
महान गु ं नी ‘कैझन’ नावाचे तं  वक सत केले होते. हा एक जपानी श द आह े आ ण
याचा अथ ‘सतत वकास’ असा आहे आ ण हा येकाचा यांना वतःम ये सुधारणा



करायची आह े यांचा हा वैय क सुधारणेचा माग आहे.”
“साधंूना यांचे जीवन सुधार यासाठ  ‘कैझन’ चा कसा उपयोग झाला?” मी वचारले.
“जॉन मी आधी सां गत या माणे बाहेर या जगातले आपले यश हे आप या आत या

यशावर अवलंबून असते. जर तु हांला तुमचे बाहेरचे जग सुधारायचे असेल, मग ते तुमचे
आरो य, तुमचे नातेसंबंध, तुमची आ थक प र थती काहीही असो तु ही अगोदर तुमचे
आतल े जग सुधारले पा हजे. ासाठ  आप यात सात याने सुधारणा करायची. आप या
आयु यावर वजय मळवायचा असेल तर याचा क ब  हणजे आ म नयं ण.”

“ यु लयन मला हे सांगावेस े वाटते आह े क  हे अंतःमन हे आतल े जग, हे मा या
आकलन श या बाहेर आहे. मी फ  एक म यमवग य वक ल आहे.”

“हे बघ आ ापयत तू जे काही मला सां गतलेस ते सव मला पटले आहे. खरं सांगायचे
तर हे पु कळसे सामा य ानावर आधा रत आहे. पण आजकाल या जगात सामा य ान
‘सामा य’ रा हले कुठे? आता मी तुला प  सांगतो क  ह े‘कैझन’ मला कळायला अवघड
जात आहे. कैझनचा इथे काय उपयोग?”

यु लयनने व रत उ र दले “आप या समाजात अ ानी लोकांना आपण कमकुवत
हणतो, पण जे लोक वतःचे अ ान उघडे करतात आ ण स यांकडून याची मा हती
मळवतात तेच लोक ानी होतात. तुझे  अ तशय ामा णक आहेत आ ण तुला नवीन
क पना आ मसात कराय या आहेत हणून तू वचारतोस. ‘बदल’ हा आप या समाजातला
सवात श मान घटक आहे. पु कळ लोक ाला घाबरतात आ ण शार लोक ाला
‘आ लगन’ देतात. ज ेलोक बदल खु या दलाने वीकारतात, ‘ यांचे कप नेहमीच रकामे
असतात’ ते नेहमीच काहीतरी सा य करतात. कधीही छो ात छोटा  असला तरी तू
वचारायला बचकू नकोस.  हे ान मळव यासाठ  फार प रणामकारक आहेत.”

“आभारी आहे, यु लयन पण अजूनही मी कैझन ब ल साशंक आहे.”
“जे हा मी आतले जग सुधार याचे हणतो ते हा मला वैय क सुधारणा आ ण

वैय क वकास ाब लच हणायचे असते. तू कदा चत असाही वचार करशील, मला
खूप कामे आहेत. वतःवर खचायलाही वेळ नाही, तर ही फार मोठ  चूक आहे. जे हा तु ही
वतःसाठ  वेळ काढून संयम, उ साह, श , ऊजा आ ण आशावाद ा गुणांनी प रपूण

असे म व घडवाल यावेळ  बा  जगात तु हांला हवे ते तु ही सा य क  शकता.
जे हा तु ही वतःची क पनाश , मता ावर द य व ास ठेवाल यावेळ  तु हांला यश
मळ यात कुठलीही बाधा येणार नाही आ ण एक प रपूण आयु य तु ही जगू शकाल. जर
तु ही तुम या मनाला हवे तसे वाकवू शकलात, शारी रक काळजी घेतलीत आ ण आ याचे
संगोपन नीट कर यासाठ  वेळ काढलात तर तु हांला आयु यात चैत य, आनंद आ ण
उ साहाचा ख जना मळेल. इ पक टेटस एकदा हणाला होता, ‘ या माणसाची वतःवर
मालक  नाही, तो माणूस कधीही मु  नसतो.’”

“ हणजे कैझन हे एक ा य क कर याचे तं  आहे.”
“हो खूपच. वचार कर जॉन. एखादा मनु य एखाद  मोठ  सं था कशी चालवू शकेल



जर याने वतःचे नेतृ व केले नसेल? जर तू वतःचे पालनपोषण क  शकला नाहीस तर तू
कुटंुबाचे पालन पोषण कस ेक  शकशील? जर तुला वतःला आतून बरे वाटत नसेल तर तू
स याला कसे बरे क  शकशील? हा मह वाचा मु ा ल ात आला का तु या?”

मी सहमतीदशक मान हाल वली. प ह यांदाच आयु यात मी गंभीरतेने वतःला
सुधार याचा वचार करत होतो. मी पु कळ लोकांना सकारा मक वचार कर याची श ,
अथपूण आयु य जगणे अशी पु तके वाचताना पाहत होतो. या सव लोकांना काही
अडचणी हो या आ ण यावरचे औषध ते शोधत होते अस ेमी समजत होतो पण आता मला
कळतेय क  ज े वतःला साम यवान बन व यास वेळ देतात तेच सव श मान लोक होतात.
वतःला सुधार यामुळे आप या बरोबरी या लोकांचे आयु यही आपोआप सुधारते. मी

कोण या गो ीत सुधारणा क  शकतो हा वचार मी करायला लागलो. मी जर दररोज
ायाम केला तर जी जा तीची ऊजा आ ण तं ती मळेल याचा मला उपयोगच होईल.

मा या रागावर जर मी अंकुश घालू शकलो आ ण स यां या कामात वारंवार दखल
घे याची माझी जी वाईट खोड आह ेती मी घालवली तर मा या बायको व मुलांबरोबरचे माझे
संबंध न तच सुधारतील. माझी काळजी कर याची जी सवय आहे ती मी घाल वली तर
मला मनःशांती मळेल.

जतका मी ा गो चा वचार करायला लागलो, ततके मला यात त य वाटायला
लागले, आ ण जसजसा मी ा ब ल सकारा मक वचार करायला लागलो तसतसा मी
जा त उ े जत होत गेलो. पण मला जाणवल ेक  रोजचा ायाम, संतु लत आहार आ ण
तणावर हत दैनं दन जीवनाचे मह व ापे ाही यु लयन जे मला सांगतो आह े ते खूप
काहीतरी जा त होते. तो हमालयात जे शकला ते जा त अथपूण आ ण जा त सखोल होते.
तो सांगत होता आप या म वाचे साम य, मनाचा कणखरपणा आ ण साहस ा तीन
गो ी माणसाला नुसते प रपूण आयु य देत नाहीत तर काहीतरी सा य के याचे समाधान
आ ण आंत रक श  देतात. साहस आ ण धैय हे सवानी जोपासले पा हजे आ ण याचा
फायदा आप याला जीवनात रपयत मळतो.

“साहस, वतःचा वकास आ ण आ मसंयमन ाचा काय संबंध?” माझ े आ य मी
बोलून दाखवले.

“साहस हे तुला तुझी वतःची लढाई लढ यासाठ  मदत करते. साहसामुळे कवा
धाडसामुळे तु हांला जे हवे आहे ते तु ही क  शकता. कारण तु हांला मा हती आह ेहे यो य
आहे. धीटपणामुळे जथे बाक चे हरतात तथे तु हांला वतःवर अंकुश ठेवायला मदत होते.
शेवट  तु ही जेवढा धीटपणा दाखवाल तेवढ  तु हांला तृ ततेची चती येईल. ते तु हांला
जीवनातले सव चम कार खरोखर समजायला भाग पाडतील. ज े आ मसंयमन ठेवतात
यां यात अमयाद धाडसीपणा असतो.”

“ठ क आह े यु लयन. मला समजायला लागले आह ेक  वतःम ये कती श  आहे.
पण मी कुठून सु वात क ?”

यु लयनने याचे आ ण योगी रामनचे हमालयात एका टपूर चांद या रा ी झालेले



संभाषण सां गतले.
“मलाही प ह यांदा हे वतःला सुधार याचे तं  समजायला कठ ण गेले. कारण मी

हॉवडम ये शकलेला एक वक ल होतो, याला हे नवीन तं  शक यास वेळ न हता. मला
वाटत होते हे जे लोक वाईट वागतात यांनीच हे वतःला सुधार याचे तं  शकायचे असते.
पण मा या ा अ पबु द मुळेच माझ ेआयु य इतके वष ासदायक होत गेले. जतके जा त
मी योगी रामनचे ऐकत होतो आ ण मा या पूवायु या या वेदनेचा आ ण ासाचा वचार करत
होतो ततके ा कैझन या त व ानाचे आ ण शारी रक, मान सक आ ण आ मक सुखाचे
मी जोरदार वागत केले.”

“आजकाल मी हे शरीर, मन आ ण आ मा ाब ल जा तच ऐकतोय. अस ेवाटायला
लागले आह ेक  ा सवाब ल ऐक या शवाय मी एक ूबलाइट सु दा लावू शकत नाही.”

“मानवी जीवना या देण यांची ही तीन का  आहेत. शारी रक देणगीची जोपासना न
करता फ  मनाची श  वाढवली तर केवळ पोकळ यशच मळते. मनाची आ ण शरीराची
जोपासना क न यांना उ च तीवर नेऊन ठेवल े पण आ याचे पोषण केले नाही तर
तु हांला सव काही पोकळ आ ण अतृ त वाटेल. पण जे हा तु ही सगळ  श  एकवटून
मानवी देण यांची ही कवाडे पूण उघडता ते हा तु हांला दैवी ान ा त होते.”

“तू मला फार उ े जत केले आहेस म ा!”
“तू  वचारलास क  कुठून सु वात करायची, मी तुला सांगतो क  मी तुला पु कळ

अशी भावी तं  सांगेन पण या आधी एक ा य क क  या. तू जोर-बैठका काढून
दाखव.”

हा यु लयन तर अगद  ील मा तरच झाला आहे मी मनात या मनात हणालो.
उ सुकतेने माझा रकामा कप ठेवत मी उठलो.

“आता तू जोर बैठका काढ. जत या जा त काढता येतील तत या काढ! ापुढे तुला
एकही जोर बैठक काढता येणार नाही अस ेवाटेपयत काढ!”

माझ ेहे दोनशे पंधरा पाउंड वजन आ ण चाल याचा ायाम फ  मा या जवळ या
मॅकडोन ड पयतचा कवा कधी एखादा गो फचा सामना इत या सरावा नशी मी जोर
बैठका काढायला लागलो. प ह या पंधरा जोर बैठका हणज े न वळ ती  वेदना हो या.
उ हा यात या या गरमीम ये मी अगद  घामाघूम होऊन गेलो होतो. तरीही मी चकाट
धरली आ ण बळेपणाची कुठलीही खूण न दाखवता सु च ठेवले. मग मा  मी माझी
फुशारक  जा त ताणू शकलो नाही. बा वसा ा बैठक या वेळेस मा  मी सोडून दले.

“नाही यु लयन, अशाने मी म न जाईन. तुला काय स द क न दाखवायचे आहे
यातून?”

“तुझी खा ी आह ेक  तू अजून क  शकणार नाहीस.”
“मला आता थोडावेळ व ांती दे. ा ध ामुळे मी फ  हे शकू शकेन क  दय

वकार कसा आणायचा.”
“अजून दहा बैठका काढ. नंतर तू व ांती घेऊ शकतोस” यु लयन अ धकारवाणीने



हणाला.
“तू माझी चे ा करतोयस.”
पण मी जोर बैठका काढायला सु वात केली. एक, दोन, पाच, आठ आ ण दहा. मी

संपून गे यासारखा ज मनीवर कोसळलो.
“योगी रामन बरोबर या रा ी जे हा यांनी ती दंतकथा मला ऐक वली यावेळ  मला ही

असाच अनुभव आला” यु लयन हणाला. “ यांनी सां गतले क  वेदना कवा ःख हे मोठे
गु  आहेत.”

“पण ा अनुभवातून कोण काय शकणार आह?े” मी दम घेत वचारले.
“योगी रामन आ ण शवानात या साधंूचे हणणे आह ेक  जे हा माणसे अ ातात वेश

करतात ते हा यांचा जा त वकास होतो.”
“ठ क आहे. पण या या मा या जोर बैठकांशी काय संबंध?”
“तू बावीस जोर बैठका झा यावर मला खा ीने सां गतलेस क  तू अजून बैठका काढूच

शकणार नाहीस. पण जे हा मी तुला आ हान दले, ते हा तू अजून दहा बैठका काढ यास.
हणजेच तु यात अजून मतेचा साठा होता याचा तुला फायदा झाला. योगी रामननी जे हा

मी यांचा व ाथ  होतो ते हा एक मूलभूत स य मला सां गतले क  ‘तुम या मयादा ा तु ही
वतःच ठर वले या असतात.’ जे हा तु ही तुम या सुखसु वधां या प रघा या बाहेर पडता

आ ण अ ाताचा शोध यायचे साहस करता ते हा तु ही तुम या मतेला मु  करता. ही
वतःवर वजय मळव याची आ ण स या े ातही नैपु य मळव याची प हली पायरी

आहे. जे हा तु ही वतःला तुम या सीमे या प रघा या बाहेर ढकलता जसे तू ा
ा य कात केलेस तसे, तो साठा तु याकडे होता ाचा तू कधी वचारही केला नसेल तो

जा ती या मतेचा साठा तू आता वापरलास.”
“अद ्भुत” मी मनात वचार केला. मी नुकतेच एका पु तकात वाचले होते क  माणूस

आप या शारी रक मते या अगद च थोडासा ह सा वापरतो. मला आ य वाटत होते क
जर आपण उरलेली सव श  पणाला लावली तर काय होईल.

“तू कैझनची ही प दत रोज या आचरणात आण. अशाच नेटाने येक गो  कर. तु या
शरीर आ ण मनाचे साम य वाढव. या गो ी तू करायला घाबरतोस याच गो ी कर आ ण
अमयाद श , ऊजा आ ण उ साह ासह जगायला सु वात कर. सूय दय पाहा. पावसात
भीज. तू ज े हायने व  बघत होतास ते हो. तुला जे हायचे होते ते तू झाला नाहीस कारण
तू वचार करत होतास क  मी ा करता फार लहान आहे कवा फार वय कर आह,े ीमंत
आह े कवा गरीब आह ेवगैरे. अ तशय उ च तीचे आयु य जग. पूवकडील लोक हणतात
क  या माणसाचे मन स ज असते यालाच नशीब साथ देते. मी तर हणतो क  याचे मन
स ज असते, याला आयु य साथ देते.”

यु लयन सांगत होता “ या गो ी तुला मागे खेचत हो या या अगोदर शोधून काढ. जर
तुला भाषण ायची भीती वाटत असेल, तुला सकारा मक वचार करता येत नसेल कवा
तुला जा त ऊजा कवा श  हवी आहे, या सव गो ी तू शोधून काढ. तु या बळेपणाची



कवा कमकुवतपणाची याद  तयार कर. समाधानी लोक स यांपे ा जा त वचारी
असतात. या गो ी तू करायला धजत नाहीस या गो वर वचार कर यासाठ  वेळ काढ.
एकदा तू तुझा बळेपणा कशात आह ेहे ओळखलेस क  पुढची पायरी हणजे या गो ना
सामोरे जायचे. तु या भीतीवर थेट चाल क न जा. जर तू लोकांसमोर भाषण ायला
बचकत असशील तर आपण वीस भाषणे ायची असा न य कर. नवीन धंदा सु
करायला भीत असशील तर कवा तु या नातेसंबंधात आले या असंतोषातून बाहेर यायचे
असले तर तु यातले साम य एकवटून ा गो ी कर. पु कळ वषातला प हलाच मु चा
अनुभव तुला येईल. भती हा तु या मनाने तयार केलेला एक रा स आहे सरे काहीही
नाही. हा नकारा मक जा णवेचा एक वाह आहे.”

“ भती हा फ  एक नकारा मक जा णवेचा वाह आहे? हणजे माझी सगळ  भती ही
मा या मनाने तयार केलेला म आहे जो इतके वष मा या म त बसला होता?”

“अगद  बरोबर आहे. येक वेळ  याने तुला काहीही या कर यास अडथळा
आणलेला आह ेआ ण तू या आगीत इंधनच ओतल ेआहेस. पण तू जे हा तु या भीतीवर
वजय मळवशील ते हाच जीवनावर वजय मळवशील.”

“मला एक उदाहरण दे!”
“ठ क आहे. आपण जाहीरपणे भाषण कर याचे उदाहरण घेऊ या. ही एक अशी गो

आह े क  ब तांशी लोक अगद  मृ यूला सु दा घाबरत नसतील इतके भाषण ायला
घाबरतात, जे हा मी खटल ेचालवत होतो ते हा असे काही वक ल मी पा हले आहेत क  जे
कोटात वेश करायलाच घाबरतात. ग च भरले या कोट मम ये सग यांसमोर बोलावे लागू
नये हणून ते काहीही करतात, अगद  यां या अ शला या सहजग या जकता येणा या
चांग या केसेस सु दा समझोता क न मटवून टाकतात.”

“मी पण पा हले आहेत.”
“तुला अस ेवाटते का क  यांची ही भती ज मजात होती.”
“ब तेक नाही.”
“तू एखा ा लहान मुलाचा अ यास कर. लहान मुलांना कसलीच भीती नसते. यांचे मन

हणज े यांची मता आ ण श यते या हर ागार बागेचे च च आहे. ही बाग
सकारा मकतेने मशागत के यास उ म होते. हीच जर बाग नकारा मकतेने भरली, हणजे
घातक रसायने पडली तर अगद  सामा य होईल. मी काय सांगतोय, क  कुठलाही अनुभव
असो मग तो जाहीरपणे भाषण ायचा असो, कवा साहेबांना पगारवाढ मागायचा असो क ,
उ हात एखा ा जलाशयात पोह याचा असो कवा चांद यारा ी समु कनारी फर याचा
असो हा मूळचा ःखदायक कवा सुखदायक नसतो. तो आप या वचारांमुळे तसा झालेला
असतो.”

“मजेशीर गो  आहे.”
“एखा ा लहान मुलाला आपण एखादा सूय काश असलेला दवससु दा अगद

नैरा याने ासलेला दवस आह ेअसे शकवू शकतो. याला छोटेसे पाळलेल ेकु ेसु दा 



कवा नदयी आह ेअसे शकवू शकतो कवा एखा ा मो ा माणसाला मादक पदाथ सु दा
अगद  सग या तणावातून मु  करणारे उ म  आहे असे शकवू शकतो. हा सव
शकव याचा प रणाम आहे.”

“खा ीने!”
“हाच कार भीतीचा आहे. भती पण अंगवळणी पड यावर अवलंबून आहे. जर तु ही

काळजी घेतली नाही तर एखाद  अ त वाईट सवय तुमची ऊजा, उ साह, सव काही खचून
टाकते. जे हा भती डोके वर काढते ते हाच ताबडतोब तला आत दाबून टाक. ासाठ
सग यात चांगला उपाय हणजे या गो ी करायला तू घाबरशील याच कराय या. भीतीचे
शा  समजून घे. ती तुझी वतःची न मती आहे. जशी स या कुठ याही गो ीची तुझी
न मती तू न  करतोस, फाडून टाकतोस, तशी भीती न  कर. जी तु या मनात गु तपणे घर
क न बसली आहे ती भीती शा ीय प दतीने शोध आ ण न  कर. ही तुझी या तुला
अमयाद आ म व ास, आनंद आ ण मनःशांती देईल.”

“एखा ाचे मन संपूण नभय अस ूशकते का?” मी वचारले.
“चांगला  आह!े याचे प  उ र आहे “हो.” शवानामधला येक योगी हा नभय

होता आ ण ते यां या चालीतून, यां या बोल यातून दसत होते. जे हा ते आप या डो यात
बघून बोलत होते ते हा समजत होते आ ण मी तुला अजून एक गो  सांगतो जॉन.”

“काय?” जे ऐकत होते याने मी भा वत झालो होतो.
“मी सु दा नभय आहे. मी वतःला पूण ओळखल ेआहे. माझी अमयाद मता आ ण

ऊजा ही माझी नैस गक थती आहे. इतके वष वतःकडे ल  आ ण असंतु लत वचार
ामुळे मा यात या ा ऊजत अडथळे नमाण झाल ेहोते. आणखीन एक गो  जे हा तू

तु या मनातून भती न  करशील ते हा तू जा त त ण आ ण चैत यपूण दसशील.”
“अ छा हणज े जुने शरीर आ ण मनाचा संबंध.” मी माझे अ ान झाकायचा य न

करत उ र दले.
“पाच हजार वषापासून ही गो  पूवकडील लोकांना मा हती होती.” यु लयन हसत

हणाला ते हा याचा हसरा चेहरा चमकत होता.
“ या साधंूनी अजून एक अ तशय प रणामकारक तं  सां गतले होते. याब ल मी नेहमी

वचार करतो. जे हा तू वैय क सुधारणा करशील ते हा तुला ते खूप मोलाचे वाटेल. जे हा
मी सग या गो ी अगद  सहजग या घेत होतो ते हा मला या तं ाचा खूप फायदा झाला. हे
तं  थोड यात सांगायचे हणज े जे लोक कधीही ेरणादायी असे आयु य जगत नाहीत
यांना या गो ी करायला आवडत नाहीत या गो ी उ च तीचे आयु य जगणारी माणसे

करतात.”
“जे खरोखरच ानी असतात, जे चरंतन सुखाचा अनुभव घेतात ते लोक मो ा गो ी

सा य कर यासाठ  छो ा सुखांना पुढे ढकलायला तयार असतात. हणून ते आप या
बळेपणाशी ट कर देतात. भीतीशी लढतात आ ण जरी गैरसोय झाली तरी अ ातात या
े ात वेश करतात. येक े ात सात याने न थांबता सुधारणा कर यासाठ  कैझन



प दती आचरणात आण याचा यांनी न य केलेला आहे. मग कालांतराने या गो ी
अवघड आहेत असे वाटत होते या सो या वाटायला लागतात. जी भती एकेकाळ
सुखा या, आनंदा या, आरो या या आ ण समृ द या आड येत होती तीच भीती वादळात
उडून र याव न बाजूला पडले या काडीसारखी र होईल.”

“तुला अस े सुचवायचे आहे का क  माझ े आयु य बदलव याआधी मी वतःला
बदलावे?”

“हो, हे अगद  या जु या गो सारखे आहे. मी शाळेत होतो ते हा माझ ेआवडते श क
ही गो  सांगायचे. एका रा ी एक वडील दवसभरा या कामानंतर वतमानप  वाचत बसले
होते. यां या मुलाला यां या बरोबर खेळायचे होते. तो यांना सारखा ास देत होता. शेवट
कंटाळून व डलांनी वतमानप ात आलेले एक पृ वीचे च  फाडले आ ण याचे बरेचसे
तुकडे क न मुलाला दले आ ण मुलाला सां गतले ‘हे सगळे च  बरोबर लाव.’ यांना
वाटले यामुळे तो मुलगा पु कळवेळ च  जुळवत बसेल आ ण मग यांना वतमानप  वाचून
संपवता आले असते. पण एका म नटात मुलाने ते च  अगद  बरोबर जुळवले. हे पा न
यां या आ याला पारावार रा हला नाही. मग यांनी मुलाला वचारले क  तू च  कसे

जुळवलेस. तो हणाला, बाबा या पृ वी या च ामागे एका माणसाचे च  होते, मग मी तो
माणूस जुळवला क  जग आपोआप जुळले.”

“ही तर फार चांगली गो  आहे.”
“जॉन खरं सांगायचे तर शवानात या योग पासून ते हॉवड लॉ कूलपयत मला जे हढ

शार माणसे भेटली यासवाना ही सुखाची गु क ली माहीत होती.”
“पुढे सांग” मी थांबू शकत न हतो.
“थोड यात सांगायचे झाले तर मी आधी सां गत या माणे ग तपथावर वाटचाल

कर यात आ ण आपले उ  वा तवात ये यातच खरा आनंद आह ेआ ण जी गो  करायला
आप याला आवडते यातच आप याला समाधान मळते.”

“आपली आवडती गो  कर यात जर समाधान आनंद मळत असेल तर पु कळसे
लोक ःखी का होतात?”

“चांगला मु ा आहे जॉन. याचा अथ तु ही जे काम करता ते सोडून एखादा अ भनेता
हायचे कवा कमी मह वा या कामाला कमी वेळ देऊन मह वपूण कामांसाठ  वेळ काढणे

या सग याला खूप मोठे धाडस लागते. या सवासाठ  तु हांला तुम या सुखसोय या
प रघाबाहेर यावे लागते आ ण सु वातीला कोणताही बदल नेहमी गैरसोईचा असतो आ ण
हा थोडासा धाडसी नणय असतो पण हा माग खा ीने जा त सुखाचा आहे.”

“साहस कवा धैय गोळा कर यासाठ  काय करावे लागते?”
“ते ा सां गतले या कथे माणेच आहे. तू वतःला जोडलेस क  तुझे जग आपोआप

जुळेल. एकदा का तू शरीर, मन आ ण म व ावर वजय मळवलास क  या
पाठोपाठ अमयाद सुख, आनंद, उ साह सगळे आपोआप येईलच. पण तू वतःला दररोज
थोडावेळ दे. अगद  दहा ते पंधरा म नटे दलीस तरी चालतील.”



“तो नऊ फूट उंच नऊशे पाउंडाचा जपानी सुमो पैलवान योगी रामन या दंतकथेत काय
दश वतो?”

“आपला हा वजनदार म  आप याला जपानी श द कैझन हणजेच आपला वैय क
वकास सात याने कर याची आठवण क न देतो.”

काही तासातच यु लयनने अ तशय मह वाची आ ण आ यकारक मा हती दली जी
मी कधी मा या आयु यात ऐकलीही न हती. मना या मतेची जा  आ ण याची अमयाद
समृ दता मी शकलो. आप या व ाची आ ण आकां ांची पूत  करणारी अ तशय
प रणामकारक ा य के मी शकलो. आप या वैय क आयु यातली ावसा यक आ ण
आ या मक येय अचूक कशी ठरवायची आ ण याची पूत  कशी करायची ही अ तशय
मह वाची मा हती मी शकलो. आता मी कैझन ारे वतःवर वतःचे नयं ण कसे ठेवायचे हे
ही शकायचा य न करत आहे.

“कैझनचा सराव मी कसा क ?”
“मी तुला अ तशय ाचीन अशा दहा प रणामकारक आचारप दती सांगतो. या ारे तू

वतःवर नयं ण ठेव या या मागावर माग मण क  शकशील. जर तू ा गो या
उपयु तेवर पूण व ास ठेवून दररोज एक म हनाभर ही आचारप दती आचरणात
आणलीस तर तुला याचे प रणाम फारच उठावदार दसतील. मग तुला प रपूण आरो य,
अमयाद ऊजा, चरंतन सुख, आ ण मनःशांती मळेल तो तुझा ज म स द अ धकारच आहे.”

“योगी रामननी या दहा आचारप दती सां गत या आहेत यांना ते ‘सव म’ हणतात
आ ण मी या श चे ‘ जवंत उदाहरण’ आहे हे तर तुला मा य असेलच. आता तुला मी जे
सांगेन ते फ  ऐकायचे व याचा तू वतःच नवाडा कर.”

“फ  तीस दवसात आयु य बदलतील अस ेप रणाम?” मी अ व ासाने हणालो.
“हो या यात नुकसान इतकेच आहे क  तुला दररोज एक तास असे सतत तीस दवस

वेळ काढावा लागेल ाचा सराव करायला. ह ेएवढेसे भांडवल लागते ाला, जॉन कृपया
असे हणू नकोस क  तुला वेळ नाही.”

“पण मला खरोखरच वेळ नाही यु लयन” मी ामा णकपणे हणालो, “माझी
व कलीची ॅ टस अगद  जोरात आहे. मा याकडे खरोखरच एक तास तर सोडाच, दहा
म नटे सु दा नाहीत.”

“मी तुला सां गत या माणे तु याकडे तुझे आयु य सुधारायला वेळ नाही, मनाची श
वाढवायला वेळ नाही असे हणणे हणजे तु याकडे तु या वाहनात पे ोल भरायलाही वेळ
नाही अस े हण यासारखे आहे कारण तू वाहन चालवतोस शेवट  जे हा इंधन संपेल ते हा तू
अडचणीत येशील.”

“खरंच?”
“हो खरंच?”
“कसे काय?”
“मी तुला ा प दतीने सांगतो. तू एखा ा खूप वेगात धावणा या पध या गाडीसारखा



आहेस. जची कमत लाखो डॉलसम ये आहे. अ तशय चांगले तेल इंधन असलेले वेगवान
आ ण उ म तीचे मशीन आहे.”

“आभारी आहे यु लयन.”
“तुझा म  ा व ातले सग यात मोठे आ य आहे. तुझी शारी रक पा ता अ तशय

उ च पातळ वर पोहोचलेली आह ेआ ण तुझे तुलाच आ य वाटेल अस ेकाम क  शकते.”
“मा य आहे.”
“मग ा अमू य मशीनचे कतृ व मा हती असताना ा मशीनला एकही म नट व ांती

न देता कवा गरम झालेली मोटार थंड हो याचीही वाट न पाहता आ ण पे ोल
भर यासाठ ही न थांबता चालवणे शहाणपणाचे ठरेल का?”

“अथातच नाही.”
“मग तू पे ोल भर यासाठ  कवा व ांतीसाठ ही दररोज थोडावेळ का देत नाहीस?

तु या मना या इं जन या उ म ती या सेवेसाठ  याला थंड हो याचाही वेळ तू का देत
नाहीस? माझा मु ा तु या ल ात आला का? वतःला नवचैत य दे यासाठ  वेळ देणे हे
अ तशय मह वाचे आहे. तु या रोज या धावपळ या जीवनात वतःचा वकास आ ण
वैय क पूणतेसाठ  वेळ दला तर याची प रणामकारकता सुधारेल.”

“फ  रोज एक तास! तीस दवसात होईल हे सव?”
“हा एक जा चा स दांत आहे याचा मी शोध घेत होतो. जु या दवसांम ये मी ा

जा या स दांताची कमत काही लाख डॉलस मोजली असती जर मला ाचे मह व
यावेळ  कळले असते तर. मला हे थोडेच मा हती होते क  हे ान मोफत आह े आ ण

अमू य आहे. इतके सां गत यावर तू ही आचारप दती यां यावर पूण व ास ठेवून
आचरणात आणायची श त अंगी बाणली पा हजेस.”

“पण ही ता पुरती नाही. एकदा तु ही ात शरलात क  तु हांला ा गो ी कायम या
करा ा लागणार.”

“ हणजे काय?” यु लयन हणाला “रोज एक तास तीस दवस खचून तुला अ तशय
प रणामकारक फायदे मळतात. नवीन सवय अंगी भनवायला एक म हना लागतो आ ण

ानंतर ा सवयी आप या स या वचेसार या इत या पुरेपूर अंगी भनतात. ा सवाचा
रोज सराव करायचा हणज े याचे फायदे मळतील हीच ाची गु क ली आहे.”

“ठ क आहे” मी मा य केले. यु लयनने न क च वैय क चैत य आ ण स तेची
कवाडे या या जीवनात उघडली होती. खरंतर एक आजारी वृ द वक ल ते चैत यपूण
त व ानी हे याचे पांतर ही पण एक कमयाच होती. याच वेळेला मी ठरवल ेक  दररोज
एक तास ा सव आचार प दत ना यां या वषयी मी आता ऐकणार होतो यांना ायचा.
मी ठरवल ेक  वतःला सुधार यासाठ  वेळ ायचा. स यांना बदलवाय या आधी वतःला
बदलायचे “मॅ टल” सारखे ( द ा या काशासारखे) हे सव य न कर याजोगे होते.

या रा ी मा या या अ ता त बैठक या खोलीत यु लयनने सां गतले या तेज वी
जीवना या दहा आचारप दती मी शकलो. यात या काह ना जरा जा त एका ता लागत



होती. पण बाक या अगद  वनासायास कर याजो या हो या. सग या अगद  आपली
ज ासा वाढ वणा या आ ण अ तशय उ च ती या आ ण असामा य गो ी घडवून
आणणा या आचार प दती हो या.

“प हली प दत आह े एकांतवास. ा यात जा त काही नाही पण तुम या रोज या
जीवनात तुमचा वतःचा शांततेचा काही काळ असला पा हजे.”

“शांततेचा काळ कशासाठ ?”
“कमीत कमी पंधरा म नटाचा काळ कवा जा तीत जा त प ास म नटाचा काळ

तु हांला शांततेचे साम य कळ यासाठ  आ ण तु ही कोण आहात हे माहीत क न
घे यासाठ  लागतो” यु लयननी समजावले.

“मा या गरम झाले या इं जनासाठ  ही एक कारची व ांती आहे का?” मी हसत
वचारले.

“हा तर ा गो कडे बघ याचा अगद  अचूक माग आहे. तू कधी तु या कुटंुबाबरोबर
लांब या वासाला गेला आहेस का?”

“हो तर. दर उ हा यात आम या गाडीने आ ही काही आठव ाक रता जेनी या
आईव डलांबरोबर बेटावर जातो.”

“ठ क आहे. मग तू कधी ा वासाम ये पे ोलसाठ  गाडी थांबवतोस का?”
“हो जेवणासाठ  कवा मला झोप येत असेल ते हा कवा मागे बसले या मा या मुलांची

भांडणे सतत पाच सहा तास ऐक यावर मी एक छोट शी झोप काढतो.”
“मग ठ क आहे. तुझी ही पे ोलसाठ ची व ांती हणजेच एकांतवास असे समजू या.

ाचा हेतू वतःला नवजीवन ायचे हा आहे आ ण हे वेळ खचूनच येते. वतःला नरामय
शांततेत बुडवून टाक.”

“शांततेत एवढे काय वै श  आहे?”
“शांततेत आ ण नवांत जागी तुमची क पकता जागी होते आ ण अमयाद बु दम ा

मु  होते. जॉन आपले मन हे एखा ा त यासारखे असते. आप या ा धावपळ या जगात
आपले मन थर नसते. आपण आतून खूप ु ध असतो. पण जे हा आपण शांत
राह यासाठ  वेळ काढतो, ते हा आपले मन एखा ा काचे या बशीसारखे थर असते.
अंतमना या शांततेचे खूप फायदे आहेत आ ण आप याला खूप बरे वाटत अस याची
जाणीव होते. मनःशांती आ ण श  मळते. आप याला झोप चांगली लागते आ ण रोज या
दैनं दन जीवनात आनंद आ ण नवचैत य ा त होते.”

“ ा एकांतवासासाठ  मी कुठे जाऊ?”
“तसे पाहायला गेल े तर तू कुठेही जाऊ शकतोस. अगद  तु या झोपाय या खोलीत

कवा तु या ऑफ सम ये तुला तशी नवांत आ ण सुंदर जागा मळणे हे मह वाचे आहे.”
“ ात सुंदर जागेचा काय संबंध?”
“सुंदर तमा आप या अ व थ आ याला शांत करते.” यु लयननी एक द घ ास

घेतला आ ण परत हणाला “एक साधा गुलाबाचा गु छ कवा एक साधे फूल सु दा आप या



जा णवांवर अ तशय चांगला प रणाम सा य करतात आ ण आपली गा े श थल करतात.
खरे सांगायचे तर तु ही अस े सुंदर ठकाण कवा असे आ य थान आप या वतःसाठ
शोधून ठेवल ेपा हजे.”

“पण कुठले?”
“ थमतः आप या मान सक वकासासाठ  असे गु त ठकाण पा हजे. ते हणजे

तुम या घरातील एक जा तीची खोली कवा तुम या छो ा घरातील एखादा शांत कोपरा.
यान मनन, चतनासाठ  एखादा असा कोपरा राखून ठेवायचा जो शांत बसून तु या ये याची

वाट पाहत असेल.”
“मला आवडली ही क पना. मला वाटते क  ऑफ समधुन घरी आ यावर अशी एखाद

नवांत जागा पा हजे, याने खूप फरक पडेल. अशा ठकाणी मी बस यावर दवसभराचे
ताणतणाव नघून जातील. ा प दतीमुळे मी कदा चत एक चांगला माणूस समजला
जाईन.”

“ ात आणखी एक मह वाचा मुद ्दा आहे. एकांतवासाची प दत ही जे हा आपण रोज
एकाच वेळ  एकाच जागी बसतो ते हा जा त प रणामकारक ठरते.”

“का?”
“कारण ही मग तुम या दैनं दन काय माचा एक भाग होऊन जाते. दररोज याच

वेळेला शांततेचा सराव केला क  मग ही सवय होऊन जाते. जी तु ही ल त क  शकत
नाही. ही सकारा मक सवय तुमचे भ वत  घड व यात मागदशक ठरते.”

“अजून काही?”
“हो श य असेल तर नसगाशी सा य साधायचा य न कर. नसगाशी हतगुज कर.

दररोज सकाळ  बागेत कवा शेतात फरायला जा कवा अगद  थोडा वेळ तु या टोमॅटो या
वा यात काम कर. हे ए हढे केलेस तरी तुला मनःशांती लाभेल. तु यातल े ान, बु दम ा
ही उ च पातळ वर जाईल. जे हा तू नसगा या सा यात असतोस ते हा तुझे वतः ब लचे

ान, वैय क साम य वेगवेग या दशा गाठेल. हे कधीही वस  नकोस” यु लयनचा
आवाज भावनेने ओथंबला होता.

“ही आचारप दती तु यासाठ  प रणामकारक ठरली का यु लयन?”
“अथातच. मी सूय दयाबरोबर उठतो आ ण मा या गु त एकांत जागी प ह यांदा जातो.

तथे गुलाबा या दयाचा सराव जतका वेळ गरज असेल ततका वेळ करतो. कधी कधी मी
तासनतास शांततेत घालवतो. कधी फ  दहा म नटे सु दा बसतो याचा फायदा सारखाच
असतो. एक आंत रक सुख आ ण अमयाद शारी रक ऊजा मळते. ही ऊजा मला स या
आचारप दतीकडे नेते. ‘शारी रक आचारप दती’’’

“मजेदार आह!े हे काय आहे?”
“हे शारी रक नगेब ल, साम याब ल आहे.”
“हं”
“अगद  सोपे आहे! जशी तु ही तुम या मनाची काळजी घेता तशीच शरीराची काळजी



या” ा त वावर ही शारी रक आचारप दती आधा रत आहे. जसे तु ही मनाला शकवता
तसेच शरीराला शकवा. आप या शरीराची काळजी घे यासाठ  दररोज थोडा वेळ ायाम
करा. तुमचा र  वाह जोरदार वा  दे आ ण शरीर हदकाळू दे. तुला माहीत आहे एका
आठव ात एकशे अडुस  तास येतात.”

“मला माहीत नाही.”
“हे खरं आहे. यातले कमीत कमी पाच तास शारी रक ायामासाठ  गंुतवल ेपा हजे.

शवानात या साधंूनी योगा या नर नरा या कारांचा सराव क न यांची शारी रक मता
जागृत केली. शवानातले एकूण एक साधू हे उ म आरो याचे एक एक नमुने, चरता याचे
उदाहरण असायचे. ते य असामा य असायचे.”

“ यु लयन तू योगा कर याचा य न केलास? जेनीनी गे यावष या उ हा यात
सु वात केली आ ण ती हणते क  तचे आयु य पाच वषानी वाढले आहे.”

“जीवनात बदल घडवणारी कुठलीही एक प दत नाही आ ण तुला हे मी सांगणारा
प हलाच आहे. शेवटपयत टकणारा बदल हा सात याने सग या प दती आचरणात
आण याने होतो या सव मी तुला आता सां गत या. पण योग व ा ही तुम यात या
चैत याचा ऊजचा साठा उघड याची अ तशय प रणामकारक प दत आहे. मी रोज सकाळ
योगा करतो आ ण सग या प दतीत ही प दत मा यासाठ  चांगली आहे. योग व ा ही
नुसतीच नवजीवन देत नाही तर मा या मनाला एका ता देते. मा या क पनाश तले
अडथळे र करते. ती खरोखर भ ाट आहे.”

“ शवानातले योगी अजून काही करत होते का शारी रक ायामासाठ ?”
“नैस गक वातावरणात जोरजोरात चालणे, ड गर कवा पवतावर चढणे कवा दाट

वनराईत चालणे हे सव थकवा घाल यासाठ  आ ण शरीराला पूव थतीत आण यासाठ
अ तशय उ म उपाय आहेत अस ेयोगी रामन आ ण यां या भाऊब हण चे मत होते. जर
वातावरण जा त कडक असेल तर ते यां या झोप ांम ये ायाम करायचे. एकवेळेस ते
यांचे जेवण सोडतील पण रोजचा ायाम सोडणार नाहीत.”

“ यां या झोपडीत काय होते? अ याधु नक ायामा या सु वधा हो या का?” मी
वचारले.

“नाही. कधी ते योगाचे कार करत असत तर कधी कधी मी यांना जोर बैठका
काढताना ब घतले आहे. जोवर ते शरीर हालवत असतात आ ण यांना शु द नैस गक हवा
आजूबाजू या वातावरणातून मळत असते तोवर ते कशा कारे ायाम करतात ाला ते
मह व देत नाहीत असे मला वाटते.”

“शु द हवा ासो छवासाठ  मळणे ाचा काय संबंध?”
“मी ाचे उ र योगी रामन या हणीतून देईन. यो य त हेने जग यासाठ  यो य त हेने

ासो छ् वास करा.”
“ ासो छ् वास करणे हे इतके मह वाचे आहे?” मी आ याने वचारले.
“ शवानाम ये जे हा मी गेलो ते हा सु वातीला तथ या यो यांनी मला आप यातली



ऊजा पट कवा त पट कर यासाठ  प रणामकारक ासो छ् वास कसा करायचा हे तं
शक वले होते.”

“पण ासो छ् वास कसा करायचा हे सवानाच मा हती आहे नाही का? अगद
ज मले या बाळालाही?”

“नाही जॉन! आपणा सवानाच जग यासाठ  ासो छ् वास कसा करायचा याचे ान
आहे पण आप याला जोमाने जग यासाठ  ासो छ् वास कसा करायचा हे माहीत नाही.
पु कळस ेलोक वर वर ासो छ् वास करतात मग आप या शारी रक मते या उ च तरावर
जा यासाठ  लागणारा ाणवायू घेत नाहीत.”

“ हणजे यो य त हेने ासो छ् वास घेणे हे एक शा  आहे तर.”
“हो तर. या साधंूनी ासो छ् वासाचे तं  व ाना या मागानेच नेले आहे यांचे हणणे

अगद  सोपे आहे. यो य मागाने ासो छ् वास क न जा तीत जा त ाण वायू आत या
आ ण अगद  नैस गकरी या आप या ऊजचा साठा मु  सोडा.”

“मी सु वात कुठून क ?”
“अगद च सोपे आह ेते. दवसातून एक कवा दोन म नटे खोल आ ण प रणामकारक

ासो छ् वास कसा करायचा ावर वचार कर.”
“मला कसे कळणार क  मी बरोबर ासो छ् वास करतो आहे क  नाही?”
“ ास आत घेतांना तुझे पोट थोडेसे हलले पा हजे. हणजे याचा अथ तू पोटातून

ासो छ् वास करतो आहेस आ ण ते चांगले आहे. यासाठ  योगी रामननी मला एक यु
शक वली. हाताची जळ क न आप या पोटावर ठेवायची. आपण ास आत घेत यावर
हात हलले तर ासो छ् वासाचे हे तं  बरोबर आहे.”

“खूपच मनोरंजक आहे हे तं .”
“हे तुला आवडले असेल तर चैत यपूण जग याची तसरी आचारप दती सु दा तुला

आवडेल” यु लयन हणाला.
“ती काय आहे?”
“ तसरी आचारप दती आहे ‘सजीव खा ’. मी जे हा वक ल होतो ते हा मी तळलेले

मासे आ ण सरे न पयोगी पदाथ खा ले. अगद  ा देशात या चांग यात चांग या
हॉटेलम ये खा ले पण मी सव न पयोगी पदाथ खा ले. यावेळ  मला हे माहीत न हते क
असे खाणेच मा या असमाधानाचे कारण आहे.”

“खरंच?”
“हो. नकृ  जेवणाचा प रणाम तुम या आयु यावर न क च होतो. यामुळे तुमची

मान सक आ ण शारी रक ऊजा तुम या शरीरातून वा न जाते. तुम या मान सक संतुलनावर
याचा प रणाम होतो आ ण क पनाश वरही प रणाम होतो. योगी रामननी सां गतल ेआहे

क  तुम या मनाचे जसे पालनपोषण कराल तसे शरीराचे करा.”
“मी असे गृहीत धरतो क  तू तुझा आहार बदलला आहेस!”
“मुळापासून बदलला आहे. ाचा प रणाम मला कसे वाटतेय आ ण मी कसा दसतोय



ावर झालाय. मला असे वाटायचे क  मी रोज या कामा या ताणामुळे थकून जातोय पण
शवानाम ये गे यावर मला कळले क  नःस व अ  जे मी मा या पोटात ढकलत होतो
यामुळेच मला सु ती येत होती.”

“ शवानामधले लोक ता य टकवायला आ ण उ साहात राह यासाठ  काय खात
होते?”

“सजीव खा ” व रत उ र आले.
“ओहो यु लयन. सजीव खा  हणजे काय?” मी उ सुकतेने वचारले.
“सजीव खा  हणजे नैस गक त हेने बनलेले, सूय, हवा, माती आ ण पाणी ा या

कृतीतून बनलेले अ , हणजे शाकाहारी जेवण. द घायु यासाठ  तु या आहारात ताजी फळे,
ता या क या भा या आ ण कडधा य असावीत.”

“हे श य आहे?”
“ शवानातले पु कळसे योगी शंभरवषापे ा जा त वयाचे आहेत आ ण आयु य कमी

हो याची कुठलीही खूण यां यात दसत नाही. चीनमधील पूवकडील समु ात ‘ओक नावा’
नावा या एका छो ा बेटावर जे लोक राहतात याब ल मी गे याच आठव ात एका
वतमानप ात वाचले. संशोधक लोक ा बेटावर गद  करत आहेत. कारण यांना एक
चम का रक स य कळले आहे क  जगात ा बेटावर शंभरी गाठलेले सग यात जा त लोक
आहेत.”

“संशोधकांना काय कारण मळाले?”
“शाकाहार हाच यां या द घायु या या रह यांपैक  एक मह वाचा घटक आहे.”
“पण शाकाहार सकस आहार आह े का? आप याला ा आहारातून काही श

मळेल असे वाटत नाही. मी अजूनही एक वक ल हणून काम करतो यु लयन.”
“हा नैस गक आहार आहे. हा मह वाचा सजीव आ ण अ तशय सकस आहार आहे.

योगी लोक ा आहारावर हजारो वषापासून जगत आहेत. ते याला ‘सा वक’ आहार
हणतात. तु या श  वषयी या ाब ल हणशील तर ा हावरचे सग यात

श शाली ाणी गो रलापासून ह ीपयत सवजण शाकाहारी सं दायात येतात. तुला हे
माहीत आहे का क  गो रलाम ये माणसा या तीसपट जा त श  असते?”

“आभारी आह ेया मह वा या मा हतीब ल!”
“ शवानातले योगी हे अगद  टोकाकडची भू मका घेणारे न हते. यांचे हे सव ान हे

एका अमू य त वावर आधा रत होते क , कुठलीही कृती माफकपणे करायची आ ण
‘कुठलीही गो  अ त करायची नाही’ तसेच जर तुला मांसाहार करायचा असेल तर तू कर.
पण हे ल ात ठेव क  तू सजीव खा  खात नाहीस. तू जो मांसाहार करतोस यातले ‘रेड
मट’ हणज ेबकरी या, हशी या मांसाचे माण कमी कर. ते पचायला अ तशय जड आहे
आ ण आपली जा तीत जा त श  पचन येत खच होते. आपली अमू य श  गरज
नसताना ा रेड मट मुळे खच होते. तुला ल ात आलेय का मी काय हणतोय ते? क या
फळभा या खा यानंतरची तुझी उजाश ची पातळ  आ ण मांस खा यानंतरची ऊजची



पातळ  ा यात तुलना कर. तुला पूण शाकाहारी हायचे नसेल तर फ  दररोज ‘सॅलड’
हणज ेक चा फळभा यांचे काप आ ण फळे येक जेवणाबरोबर घेत जा. ा प दतीने

सु दा तु या शारी रक गुणव ेत खूप फरक पडेल.”
“हे फार अवघड नाही करायला” मी उ रलो. “मी सु दा शाकाहारी जेवणात या

फाय ाब ल पु कळसे ऐकतो आहे. जेनीने मला गे याच आठव ात सां गतले क
फनलँड म ये जे एक सव ण केले यात ३८% नवीन शाकाहारी लोकांना केवळ सात
म हने हे शाकाहारी जीवन सु  के यापासून खूप कमी थकवा आला आ ण उ साही वाटले.
मी आता येक जेवणाबरोबर सॅलड यायला सु  करेन. खरंतर यु लयन तु याकडे पा न
मला असे वाटते आहे क  जेवण हणून सॅलडच यावे.”

“एक म हना य न कर आ ण याचे आ यजनक फायदे बघ.”
“ठ क आहे ज े या यो यांसाठ  चांगले आहे ते मा यासाठ ही चांगले आहे. मी तुला

वचन देतो क  मी हा य न करेन. हे काही खूप अवघड नाही आ ण दररोज रा ी मला ाणी
भाज यासाठ  आग पेटव याचा कंटाळाच आला आहे.”

“सजीव खा  ही क पना मी तुला पटवली असली तर तुला चौथी आचारप दती न त
आवडेल.”

“तुझा व ाथ  याचा रकामा कप ध न उभा आहे!”
“चौथी आचारप दती आहे ‘ ानाची समृ द ’. तुम या ानात वृ द  कर यासाठ

तुम या चांग यासाठ  आ ण तुम या सभोवताल या माणसांसाठ  आयु यभर शकत राहणे
ही ाची म यवत  क पना आहे.”

“ती जुनी ‘ ानातच साम य आहे’ ही क पना?”
“ ा यात याहीपे ा काहीतरी जा त आहे. ानात फ  अ  साम य आहे पण ते

साम य कृतीत आणावे लागते. वापरावे लागते. पु कळ लोकांना एखा ा संगी काय
करायचे असते हे माहीत असते. पण हे ान ते रोज या जीवनात वापरत नाहीत आ ण
हणूनच यांची व  वा तवात येत नाहीत. ानाची समृ द  ा आचारप दतीत आपण

ज मभर व ाथ च रा हले पा हजे आ ण याही पे ा मह वाचे हणज ेवगात जे शकले ते
रोज या जीवनात वापरले पा हजे.”

“योगी रामन आ ण सरे साधू ही आचारप दती कशी आचरणात आणत होते?”
“ ा आचार प दतीत पु कळ उप वभाग होते. ते सवजण याचा सराव करायचे. ा

ाना या समृ द साठ  एक सग यात मह वाचा आ ण सोपा माग ही होता. तू अगद  आज
सु दा सु  क  शकशील.”

“ याला जा त वेळ नाही लागणार ना?”
यु लयन हसला. “ ा सव प दती, कार, त व मी जे सांगतोय यामुळे तुझी

क पकता आ ण प रणामकारकता वाढेल. तर इं जी हणी माणे Penny Wise, Pound
Foolish (एक पे ी वाच व याचा य न करायचा, पण पाउंड घालव याचा मूखपणा
करायचा) असे क  नकोस.”



“कसे काय?”
“जे हा लोक संगणकावर काम करतात ते हा ज े अस े हणतील क  आ हांला इतके

सतत संगणकावर काम आहे क  जे केलेय ते ‘से ह’ (र ण) करायलाही वेळ नाही, आ ण
मग जे हा मशीन बंद पडते ते हा म हनोन् म ह यांचे मह वाचे काम वाया जाते. मग यावेळ
ते सगळे आपण काही सेकंद से ह कर यात घाल वल ेनाही हणून प ा ाप करतात. तुला
पटला का माझा मु ा?”

“ हणजे ाधा य कशाला ायचे ह ेओळखायचे?”
“हो बरोबर. तु या वेळाप का माणे वाग या या बे ा तोडून बाहेर ये. अशा गो ी कर

या तुझी सदसद ्ववेक बु द  आ ण मन सांगतेय क  कर. जे हा तू वतःवर वेळ गंुतवशील
ते हा मन, शरीर आ ण वभाव वशेष ा गो ी उ च तरावर जातील. वचार कर क  तू एक
वैमा नक कवा गलबत चालवणारा आहेस मग ठरव कुठ या गो ी तू के यास क  तुला
चांगले आ ण उ च तीचे फायदे मळतील. मग तू कती वाजले ाची काळजी करणार
नाहीस आ ण तु या प दतीने आयु य जगशील.”

“मु ा ल ात आला. तर तो उप वभाग कोणता जो तू मला शकवणार होतास?” मी
वचारले.

“रोज वाच. रोज तीस म नटाचे वाचन तुला अचं बत करेल. पण एक खबरदारी घे.
नुसते काहीही वाचू नकोस. तु या मना या बागेत तू नवडक मा हतीच घातली पा हजेस. जी
मा हती घालशील याचे यो य पोषण झाले पा हजे. अशी मा हती वाच क  जी तुला सुधारेल
व तुझ ेआयु य सुधा  शकेल.”

“योगी लोक काय वाचत होते?”
“ते योगी ाचीन काळातील यां या पूवजांनी ल न ठेवलेली शकवण वाचत असायचे

आ ण परत परत वाचायचे. ह े त व ान ते त मयतेने आ मसात करायचे. मला अजून
आठवतेय यां या छो ा वेता या खु यावर बसून ते यांची पु तके वाचीत यावेळेला ते
आनंदाने हसत असायचे. शवानाम ये मी पु तकांची श  आ ण साम य शकलो. हे ही
शकलो क  पु तक हे ानी माणसाचा घ न  म  असतो.”

“मग मला मळालेले येक पु तक मी वाचायला सु वात क  का?”
“हो आ ण नाही” उ र आले. “तू जतक  जा त पु तके वाचू शकशील ततक  वाच

अस ेमी तुला कधीच सांगणार नाही. पण ल ात ठेव. काही पु तकांची फ  चव बघायची
असते. काही पु तके चघळायची असतात आ ण काही संपूण गळून टाकायची असतात. हा
सरा मु ा आहे.”

“तुला भूक लागली आहे का?”
“नाही जॉन” यु लयन हसायला लागला. “मला फ  एवढेच सांगायचे आहे क  जी

एकदम चांगली पु तके असतील यांचा अ यास कर. नुसती वाचू नकोस. तू जसे तु या
मो ा अ शलांचे केस पेपस काळजीपूवक वाचतोस तस े वाच. या यावर वचार कर.
या या वचारांवर जग. शवानातल े योगी यां या वाचनालयातली पु कळशी पु तके दहा



पंधरा वेळा वाचतात. ते चांग या पु तकांना यांचा प व  ंथ मानतात. पो या
पुराणासारखे.”

“वाचन ह ेइतके मह वाचे आहे का?”
“दररोज तीस म नटात तुला तु या जीवनात सुखदायक फरक पडलेला दसेल. कारण

तु याकडे ानाचा बराच मोठा साठा तुला वापरायला उपल ध हायला सु वात होईल.
तु या येक ाचे तुला छापील उ र मळेल. तुला जर एक चांगला वक ल हायचे असेल,
चांगला पता हायचे असेल, चांगला म , चांगला यकर हायचे असेल तर आपली
येयपूत  कशी करायची ाची पु तके उपल ध आहेत. तु या आयु यात तू या चुका के या

असतील याच चुका तु या आधी या मागावर जाणा या लोकांनी सु ा के या असतील.
स या या आ हानांना तू त ड देतो आहे ती आ हाने काय फ  तु याच आयु यात आली
आहेत?”

“मी ाचा कधी वचारच केला नाही. यु लयन पण तू हणतोयस ते पटतेय मला.”
“एखा ाचे या या आयु यात याला आलेले सगळे  आ ण येणारे सव  मांडले

गेल ेआहेत” यु लयन हणाला. “आ ण ते सगळे  आ ण यावरचे उपाय ह े पु तकात
ल हल ेगेले आहेत. फ  चांगली पु तके वाच. आता जी तू आ हाने पेलतोयस तीच आ हाने
तु या आधी या लोकांनी कशी पेलली ते शीक. यश मळव यासाठ  यांचे उपाय अमलात
आण आ ण तु यात या सुधारणेचे तुलाच आ य वाटेल.”

“चांगली पु तके हणज े कुठली?” यु लयन या हण यातला मु ा मला लगेच
जाणवला.

“ याची नवड तू वत: करायची आहे मा या म ा. मी मा  पूवकडून आलो
ते हापासून यांची मी नेहमी शंसा करत आलो या महान ी पु षांचे जीवन च र
वाचतो आहे. अ तशय महान सा ह य आह ेते!”

“अशा कुठ या पु तकाची नावे तू सुचवू शकतोस का?” मी हसून वचारले.
“न क च महान अमे रकन बैजा मन ँ कलीन यांचे आ मच र  आहे. महा मा गांध चे

आ मच र  आहे ‘द टोरी ऑफ माय ए सप रमटस वीथ टथ’ हरमन हेस चे ‘ स दाथ’ जे
रोज या जीवनात अमलात आण यासारखे आहे. माकस ऑरे लयसचे आ ण सेनेका
नावा या लेखकाचे पु तक ह ेमी तुला सुचवू शकतो. आणखीन नेपो लयन हलचे ‘ थक अँड

ो रच’ वगैरे. मी ते माग या आठव ात वाचले आ ण मला ते अगद  सखोल ान वाटले.”
“पण तु या दय वकारानंतर तू सव मागे ठेवून गेलास ना. मी आता ‘ या कमी वेळात

भरपूर पैसा कमवा’ वगैरे पु तकांना कंटाळलोय” मी एकदम हणालो.
“शांत हो! मी तु याशी सहमत नाही” यु लयन हणाला. या या चेह यावर एखा ा

ेमळ आजोबांसारखी चकाट , ज हाळा दसत होता. “ते ज ेछोटे पु तक आहे ते खूप पैसा
कमव यासाठ  नाही तर जा त अथपूण आयु य जग यासाठ  आहे. मी तुला सांगतो क
सुखात असणे आ ण सुखात लोळणे यात खूप फरक आहे. मी ते आयु य जगलोय आ ण
खूप ीमंतीत अस या या वेदनाही मी जाणतो. ‘ थक ॲ ड ो रच’ ा पु तकात तुम या



आयु यात चांग या गो चा समावेश तु ही कसा क  शकता ावर काश टाकला आहे. तू
ह ेवाचावेस अशी मी तु यावर स  करत नाही.”

“सॉरी यु लयन मला अगद  एखा ा आ ही व कलासारखे माझे मत मांडायचे न हते”
मी दल गरी या सुरात हणालो. “कदा चत माझी मन: थती कधी कधी मा यातले चांगले
सगळे शोषून घेते. अजून ा गो ीवर मला सुधारल ेपा हजे. हे सगळे ज े ान तू मला देतो
आहे यासाठ  मी खरच तुझा फार ऋणी आहे.”

“काही बघडत नाही. आता पुलाखालून बरेच पाणी गेल ेआहे. माझा मु ा एवढाच आहे
क  वाच आ ण वाचत राहा. तुला अजून एक मजेशीर गो  सांगू का?”

“काय?”
“जे तु हांला पु तकातून मळते ते ान माणसाला समृ द करत नसते, तर पु तके

तुम यातून काय आ ण कती घेतात यावर तुमचे बदलणे अवलंबून असते. खरं सांगायचे तर
जॉन पु तके तु हांला नवीन काहीच शकवत नसतात.”

“खरंच”
“खरंच, पु तके तुम यात अगोदरच जे आहे ते तु हांला शोधायला मदत करतात आ ण

यालाच ान हणतात. जे हा मी हा सव वास केला, वतःला शोधले ते हा मी फरत
फरत एखा ा गोलासारखे परत याच ब पाशी आलो, जथून मी त ण असताना सु वात
केली होती. पण आता मला मी कोण आहे, मी काय क  शकतो, आ ण अस ूशकतो ते
पूणपणे कळाल ेआहे.”

“तर ही ान मळव याची आचारप दती वाचनाब ल आहे आ ण यातून जी मा हती
मळते याने ानाची समृ दता येते हणून रोज तीस म नटे वाच. बाक चे आपोआपच
येईल” यु लयन हणाला.

“ठ क आह ेआता तेज वी आयु य जग याची पाचवी आचारप दती कुठली आहे?”
“ती आहे आ म चतन. योगी लोकांचा आ म चतन कर या या साम यावर ढ व ास

होता. आ म चतन आ ण वतःला एका अनो या दशेने वाटचाल कर यावर आपण वेळ
ायचा!”

“फारच सखोल ान आह ेहे.”
“हे खरं तर एक य ात उतरव याजोगे त व आहे. आपणा सवाना माहीत आहे क

आप यात येकात खूप सु त कलागुण असतात. यावर वचार करायला वेळ देऊन आपण
याला जागृत करतो आ ण एकांतवासात आपण वचार केला तर याचा जा त फायदा होतो.

ही प दत तु हांला जा त कणखर आ ण जा त शार बनवेल. तुम या मना या श चा
तु हांला फायदेशीर वापर करता येतो.”

“मी ा बाबतीत साशंक आहे, यु लयन.”
“ठ क आहे. जे हा मी ह ेप ह यांदा ऐकले ते हा मला सु दा ह ेनवीन होते. आ म चतन

हणज े सरे तसरे काहीही नसून वचार कर याची सवय ह े ाचे मूळ प आहे.”
“पण आपण सगळेच जण वचार करतो. आप या मनु य अस याचा तो एक भाग आहे



नाही का?”
“हो पु कळस े लोक वचार करतात. पण काही लोक फ  ज री पुरताच वचार

करतात. मी ज े हणतोय ते वत: या समृ द साठ  वकासासाठ  वचार करणे. जे हा तू
बजा मन ँ कलीनचे आ मच र  वाचशील ते हा मी काय हणतो आहे ते तुला कळेल.
दवसभरा या कामानंतर तो या या घरा या एका कोप यात सं याकाळ  बसायचा आ ण
दवसभरात काय घडले ाचा वचार करायचा. या या वत: या कामाब ल तो वचार
करायचा, या या चांग या कामाब लही आ ण चुक या कामाब लही वचार करायचा
आ ण मग या या काय चुका झा या ाचा आढावा घेत यावर या ताबडतोब सुधार या या

य न करायचा. आ मपरी ण आ ण आ मसंयमना या मागावर तो पुढे चालायचा.
शवानातले योगीसु दा हेच करत होते. दररोज रा ी यां या सुगंधी गुलाबा या पाक यां या
झोपडीत ते एकांतवासात वचार करायचे. योगी रामन तर हा सव आढावा ल न ठेवायचे.”

“ते कुठ या कार या गो ी लहायचे?” मी वचारले.
“प हले ते आप या कामांची याद  करायचे. अगद  वतः या वैय क कामांपासून ते

इतर योग शी जो संवाद झाला यापासून ते जंगलात जळणासाठ  लाकडे आणायला कवा
ताजी फळे आणायला जा यापयत सव काही. आणखीन एक मजेशीर गो  हणजे
या दवशी यां या मनात कोणकोणते वचार आल ेहे सु दा ते ल न ठेवायचे.”

“पण ह ेतर कती अवघड आहे? मला तर पाच म नटांपूव  मी काय वचार केला ते
सु दा आठवत नाही, तर बारा तासांची बातच सोडा.”

“अवघड नाही जर तु ही रोज ाचा सराव केला तर कुणीही इथपयत पोहोचू शकतो
तथे मी पण पोहोचलोय. आपली खरी अडचण ही आहे क  पु कळस ेलोक ‘ म व’ ा
भयंकर रोगाने पछाडलेल ेआहेत.”

“ब तेक मला सु दा पूव  ा रोगाची लागण झाली असली पा हजे.” माझा हा ानी
म  कशाब ल सांगतोय ाची पूण मा हती असूनही मी हणालो.

“ मा मागून सुटका क न घेणे सोडून दे आ ण कामाला लाग.” यु लयन उ ारला.
या या आवाजातला ठामपणा मला जाणवला.

“काय क ?”
“ वचार कर यासाठ  वेळ दे. वत:वर वचार कर याची रोजची सवय लाव. योगी रामन

एका दवसात काय काम केले ते वही या एका भागात आ ण काय वचार केला ते स या
भागात लहीत असत. मग याचे सव ण कवा आढावा तस या भागात लहीत असत. मग
यां या हातात जी ल खत त होती ती वाचून ते वतःला वचारायचे ह ेसव सकारा मक

आहे का? आ ण जर सकारा मक असले तरच या कामांना ते वत:ची श  खच करीत
असत. मग हीच कामे यांना जीवना या द घ वाटेवर जा त परतफेड करत असत.”

“आ ण जर ते नकारा मक असले तर?”
“मग योगी रामन ते काम कवा या सवयी प पणे सोडून दे यासाठ  काय या

करायची ाचा आराखडा तयार करत.”



“मला वाटते एखादे उदाहरण मला समजायला मदत करेल.”
“ते वैय क असल ेतर चालेल?” यु लयनने वचारले.
“चालेल. मला तु या मना या तळाशी काय वचार चाललेत ते ऐकायला आवडेल.”
“खरं सांगायचे तर मी तु याब लच वचार करत होतो.” आ ही दोघेही शाळकरी

मुलांसारखे खदळायला लागलो.
“ठ क आह ेतुला नेहमीच माग सापडतो?”
“आता आपण आज तू काय काय काम केलेस यावर वचार क . या टेबलावर जो

कागद आहे यावर सव ल न काढ” यु लयनने आ ा केली.
मला जाणवले क  काहीतरी मह वाची गो  घडणार आहे. पु कळ वषात प ह यांदाच

मी आज काय केले आ ण मा या मनात काय वचार आहेत ावर वचार कर यासाठ  मी
वेळ काढला होता. हे सव अगद  अजब होते तरीही खूपच उपयु  होते. जर मी कुठ या
बाबतीत गती करायची हेच ठरवले नाहीतर माझी गती कशी होणार?

“मी कुठून सु वात क ?” मी वचारले.
“आज सकाळ  काय केले ापासून सु वात कर आ ण फ  मह वा या गो ी लही.

अजून आप याला खूप पुढे जायचे आहे. योगी रामनची दंतकथा काही म नटात पुढे
सांगायची आहे.”

“बरं. मी आज सकाळ  साडे सहा वाजता आम या घर या यां क क ब ां या
आवाजाने उठलो” मी हणालो.

“गंभीरपणे सांग आ ण सु  ठेव” यु लयन ठामपणे हणाला.
“मग मी आंघोळ केली, दाढ  केली, एक छोटासा केक खा ला आ ण कामावर गेलो.”
“तु या कुटंुबाचे काय?”
“ते सव गाढ झोपेत होते. मग मी ऑफ सम ये गेलो तर साडेसातला या माणसाला मी

वेळ दली होती तो सातपासून माझी वाट बघत बसला होता आ ण रागावला होता.”
“मग तू काय केलेस?”
“मग मी पण या याशी भांडलो, मी काय याचे ऐकून घेऊन ग प बसणार होतो?”
“ठ क आहे. मग काय झाल?े”
“मग काय गो ी वाईटातून अ तवाईटाकडे गे या. मग मला नरोप मळाला क

यायाधीश वाई डाबे टना मला भेटायचे आहे. दहा म नटात मला तथे जायला सां गतले
होते. तुला आठवते आहे का या या पा कग या जागेत तू तुझी फेरारी उभी केलीस हणून
याने तुला कोटात खेचले होते याचा अपमान झाला हणून. तूच तर याचे नवीन बारस ेकेले

होतेस. ‘वाई ड बी ट’ (जंगली अ वल) हणून” मी हसत हसत याला आठवण क न
दली.

“ते नाव तू पुढे सु  ठेवायला हवे होतेस.” ख ाळपणे हसत यु लयन हणाला.
“जाऊ दे. मग मी कोट हाउसम ये गेलो आ ण सरा वाद तथ या कारकुनाबरोबर

घातला. जे हा मी ऑफ सम ये परत आलो ते हा मा यासाठ  ऑफ सम ये स ावीस फोन



येऊन गेल ेहोते. सगळे तातडीचे होते अजून पुढे सांगू?”
“हो!”
“ऑफ समधून घरी येतांना गाडीत जेनीने फोन क न मला त या आई या घ न

‘पाईज’ (एक मांसाहारी प वा ) घेऊन ये हणून सां गतल,े ज ेमा या सासूबाई फार छान
करतात. जे हा मी तथून नघालो ते हा र ता भाजकामुळे मी खूप पुढे आलो. मी
वाहतुक या क डीम ये फसलो. इतक  गरमी, तणाव आ ण इथे आणखीन वेळ वाया
चालला होता.”

“मग तू याला सामोरा कसा गेलास.”
“मी मग वाहतुक ला खूप श ा घात या” मी ामा णकपणे सां गतले “मी मा या

गाडीत बसून मोठमो ाने ओरडत होतो. तुला ऐकायचे आहे मी काय ओरडत होतो ते?”
“नाही, मा या मना या बागेचे पोषण करणारे ते श द नाहीत” यु लयन हसत हणाला.
“पण याचा खत हणून चांगला उपयोग होईल.”
“नको आभारी आहे. आता आपण इथे थांबू या. जर यावर वचार केला तर आ ण तुला

सरी संधी मळाली तर ात या काही गो ी तू टाळू शकला असतास.”
“अथातच!”
“कुठ या?” यु लयन हणाला.
“मी जर सकाळ  लवकर उठलो असतो तर, सकाळ  थो ावेळे व थ बसून वचार

केला असता तर, कदा चत गुलाबा या दयाची प दत जी तू मला सां गतली आहे ती
आचरणात आणली असती कवा मी जर माझा ना ता मा या कुटंुबा या सोबत घेतला
असता तर मी थोडा संयमाने वागलो असतो. मला नेहमी वाटते क  मी जेनी आ ण
मुलांबरोबर पुरेसा वेळ घालवत नाही.”

“पण हे सगळे कस ेअगद  यो य जीवन आहे. तुला तुझा दवस नयं त करता येतो
आहे तुला सकारा मक वचार करता येतो आहे आ ण तुझी व ही स यात आण याची
तु यात श  आह”े यु लयन जोरात हणाला.

“मला हे सव जाणवते आहे. मला अस ेवाटायला लागल ेआहे क  मी बदलू शकतो” मी
हणालो.

“वा! उ म आहे. अजून तु या दवसावर वचार कर.”
“आता वाटतेय क  मी या अ शलावर ओरडायला नको होते. कारकुनाशी वाद

घालायला नको होता आ ण मी वाहतुक वरही ओरडायला नको होते.”
“वाहतुक ला काही देणेघेणे नसते.”
“वाहतूक ही फ  वाहतूक आहे” मी हणालो.
“आता तू आ म चतनाचे साम य बघ. तू आज काय केलेस ावर वचार क न तु या

गतीची परेखा आखू शकतोस. उ ा ात सुधारणा करायचा एकमेव माग हणज ेआज
या चुका के या या कराय या नाहीत.”

“आ ण एक प  नयोजन क न परत ह ेहोऊ ायचे नाही ाची काळजी यायची”



मी यात भर घातली.
“थोड यात सांगायचे हणज े चुका कर यात काहीही चूक नाही. चुका ा आप या

जीवनाचा एक अ वभा य भाग आहे आ ण गतीसाठ  याची गरज आहे. या माणे एक
हण आहे. ‘सुख हे चांग या नणयातून मळते. चांगला नणय आपण अनुभवामुळे घेऊ

शकतो, आ ण अनुभव हा चुक या नणयामुळेच येतो.’ पण एकच चूक परत परत करणे
हीच सग यात मोठ  चूक आहे. ामुळे वतःब ल या ानाचा पूण अभाव दसून येतो.
माणसाचे हेच गुण आहेत जे माणसाला ा यांपासून वेगळे काढतात.”

“मी ह ेपूव  कधीच ऐकले नाही!”
“हे खरं आहे. माणूस हाच फ  ातून बाहेर येऊ शकतो, वचार क  शकतो, परी ण

क  शकतो क  ह ेचांगले आहे का वाईट आहे. एखादे कु  ेहे न तच नाही क  शकणार.
एखादा प ी नाही क  शकणार कवा एखादे माकड सु दा नाही क  शकणार पण तू क
शकशील. हेच आ म चतन कवा वैय क वचार करणे आहे. काय चूक आहे, काय बरोबर
आहे ाचा येक दवशी आढावा घे. मग तू ात ताबडतोब सुधार याचा य न कर.”

“खूप वचार करावा लागेल यु लयन” मी हणालो.
“जी सहावी आचारप दती आहे, ती आहे लवकर उठ याची, याब ल जर वचार केला

तर?”
“हो मला मा हती आह ेतु या मनात काय आहे ते”
“ शवानाम ये शकले या सग या प दतीपैक  सवात चांगली प दत आहे ती हणजे

सूयाबरोबर उठायचे आ ण दवसाची सु वात चांगली करायची. आप या पैक  पु कळजण
ज रीपे ा जा त झोपतात. एका नरोगी माणसाला सहा तास झोप पुरेशी असते. मग तो
नरोगी आ ण सतक राहतो. झोप ही सवयीपे ा सरे काहीही नाही. स या सवयीसारखी
ही पण तु ही कमी क  शकता आ ण प रणाम साधू शकता.”

“पण मी जर लवकर उठलो तर मला फार थक यासारखे होते” मी हणालो.
“मी ह े कबूल करतो क  प हले काही दवस तुला थक यासारखे जाणवेल. सकाळ

उठताना सु दा प हला आठवडा तुला थक यासारखे जाणवेल. ा छो ा वेदना आहेत
मो ा फाय ासाठ  अस ेसमज. जे हा तू ही नवीन सवय अंगी बाणवशील यावेळ  थोडे
बेचैन होणारच. जशा नवीन चपला सवय होईपयत काही दवस चावतात, पण लवकरच
एखा ा पायमो यासार या या तु हांला चपखल बसतात. मी आधी सां गत या माणे वेदना
ही तुम या वैय क वकासाची प हली पायरी आहे. तला घाब  नका उलट तला
आ लगन ा.”

“ वत:वर नयं ण ठेव यासाठ  लवकर उठायची ही क पना आवडली तरी पण लवकर
हणज े कती लवकर?”

“ यासाठ  अशी न त वेळ नाही. पण बाक या गो ीसारखे ज े बरोबर आहे जे
आप यासाठ  यो य आहे ते करणे. योगी रामनची शकवण आठव. ‘कुठलीच गो  अ त
नाही, सगळे माफक माणात.’”



“पण सूयाबरोबर उणे हे अ त वाटते आहे.”
“अ जबात नाही. काही गो ी नवीन दवसा या सूय करणांपे ाही जा त नैस गक

असतात. योगी लोक सूय काशाला वगाची देणगी मानत होते. ते रोज सूय नान यायचे
पण जा त माणात नाही. कधी कधी पहाटे या सूय काशात खेळत आ ण नाचत असायचे.
ही पण यां या द घायु यांची गु क ली आहे असा माझा ठाम समज आहे.”

“तू सूय नान घेतलेस!” मी वचारले.
“अथातच. सूय काश मला नवजीवन देतो. जे हा मी खूप थकलेला असतो ते हा तो

माझा मुड चांगला करतो. पूवकडील ाचीन लोक तर सूयाचा संबंध आ याशी आहे असे
मानतात. सूयामुळे यांची पके मना माणे बहरतात. सूय काश आप यात जोम नमाण
करतो, मान सक आ ण शारी रक चैत य देऊन तु हांला पुन जीवीत करतो. जर याचा
यो य माणात उपयोग केला तर सूय काश हा चांगला डॉ टर आहे. अरे चा! मी वषयांतर
केले पण मूळ मु ा असा क  दररोज लवकर उठल ेपा हजे.”

“ही आचारप दती मी मा या रोज या वहारात कशी अमलात आणू?”
“हे काही व रत कर याचे उपाय आहेत. एक आपण कती वेळ झोपलो ापे ा कसे

झोपलो हे मह वाचे आह े ह े कधीही वस  नकोस. दहा तासां या खं डत झोपेपे ा सहा
तासांची अखंड झोप जा त चांगली. तुम या शरीराला व ांती मळणे आ ण रोज या
कामामुळे जी शारी रक झीज होते ती भ न काढणे व शरीर परत नैस गक अव थेला
आणणे हे काम झोपेचे असते. शवानात या यो यां या मते झोपेचा काळ मह वाचा नसून
झोपेची अव था मह वाची आहे. उदाहरणाथ योगी रामन कधीही रा ी आठनंतर जेवत
नसत. जर आठनंतर खा ल ेतर ते अ  पच यासाठ  जी पचन या चालू राहते याने गाढ
झोप लाग यात बाधा येते अस े ते हणत. अजून एक उदाहरण हणजे सग या यो यांना
रा ी झोपायला जा यापूव  सारंगी या आवाजावर यान धारणा कर याची सवय होती.”

“ ामागचे कारण काय होते?”
“मी तुला वचारतो जॉन क  दररोज रा ी झोपायला जा यापूव  तू काय करतोस?”
“मी जेनीबरोबर बात या बघतो. मला माहीत असलेले ब तांश लोक जे करतात तेच.”
“मला वाटलेच होते” यु लयन या डो यात एक कारची चमक आली.
“मला कळत नाही क  रा ी झोप यापूव  बात या ऐक यात काय वाईट आहे?” मी

हणालो.
“झोप यापूव चा तुझा दहा म नटांचा काळ आ ण उठ यानंतरचा दहा म नटाचा काळ

हा अ यंत मह वाचा असून तो आप या सु त मनावर भाव पाडतो. हणून ा वेळेला
नेहमी काहीतरी फू तदायक आ ण प व  वचार आप या मनात आणायचे.”

“तू तर असे हणतोयस क  मन ह ेसंगणकासारखे आहे.”
“ही एक उ म उपमा आहे.”
“तु ही यात ज े घालाल तेच तु हांला मळते. तु ही वतःच ा संगणकाचे ो ॅमर

आहात. तु ही आत काय घातले आहे ाचा आढावा घेतला क  तु हांला काय मळणार आहे



ह े ही माहीत असते. हणून झोपायला जा याअगोदर कधीही बात या पा  नयेत कवा
कोणाबरोबर वाद ववाद घाल ूनयेत कवा दवसभरा या घडामोडी डो यांपुढे आणू नयेत.
आरामात एखादा कप चहा घे. वाट यास शा ीय संगीत कवा साधे संगीत ऐक आ ण
वतःला गाढ झोपेसाठ  तयार कर.”

“ जतक  गाढ झोप मला लागेल ततक  ती मला कमी वेळ पुरेशी होईल.”
“अगद  बरोबर आ ण आपला २१ दवसाचा नयम ल ात ठेव. कुठलीही गो  सतत

एकवीस दवस केली क  ती सवयीम ये बदलेल हणून लवकर उठ याची सवय ती कंटाळून
सोडून दे याअगोदर तीन आठवडे कर. तीन आठव ानंतर तु या आयु याची ती अ वभा य
अंग होऊन जाईल. थो ाच दवसात तू साडेपाच कवा पाचला सहजग या उठू शकशील
आ ण दवसभर ताजातवाना राहशील.”

“ठ क आहे. मी दररोज साडेपाचला उठेन. पण मी क  काय?”
“तुझे च सांगत आहेत क  तू ावर वचार करीत आहे. एकदा तू उठलास क

पु कळशा गो ी तुला कर यासार या आहेत. ाचा मूळ हेतू इतकाच आहे क  तुमची
दवसाची सु वात चांगली झाली पा हजे. मी तुला आधी सां गत या माणे सकाळ
उठ याबरोबर प ह या दहा म नटात तू ज े वचार करतोस कवा या करतोस याचा

भाव तु या उरले या दवसावर असतो.”
“अथातच सकारा मक वचार कर. तु याकडे जे आहे याब ल आभार मान यासाठ

एखाद  ाथना कर. दजदार संगीत ऐक. सूय दय होताना बघ कवा तुझी इ छा अस यास तू
सकाळ  नसगा या सा यात फरायला जा. योगी लोक तर हसू आले नाही तरी

य नपूवक खूप हसायचे हणज ेमग तो ‘आनंद  रस’ पहाटे आप या शरीरात वाहतो.”
“ यु लयन, माझा कप रकामा ठेव याचा मी अटोकाट य न करतोय आ ण मी

अननुभवी असलो तरी पु कळ शकायचा य न केला आहे ह ेतुलाही पटते आहे. पण योगी
असले तरीही आ ण हमालयात इत या वरती राहत असले तरीही ह े काहीतरी व च च
आहे.”

“पण हे व च  नाही. एक नरोगी चार वषाचा मुलगा दवसातून कती वेळा हसतो
ाचा अंदाज आहे तुला?”

“काय माहीत?”
“मी अंदाज केलाय. तीनशेवेळा. आता एक ौढ माणूस दवसातून कती वेळा हसतो

ाचा अंदाज कर.”
“प ास वेळा” मी य न केला.
“पंधरा वेळा य न क न बघ.” यु लयन समाधानाने हसत हणाला. “माझा मु ा

ल ात आला का? हसणे हे आप या अंतरा याचे औषध आहे. जरी हस ूयेत नसले तरीही
आरशात पाहा आ ण काही वेळ हसायचा य न कर. तू एकदम वल ण उ े जत होशील.
वलीयम जे स हणाले आहेत क , ‘आपण आनंद  आहोत हणून आपण हसत नाही तर
आपण हसतो हणून आनंद  आहोत.’ आनंदात दवसाची सु वात कर. हास, खेळ आ ण जे



तु याकडे आहे याब ल आभार मान. येक दवस हा सव कृ  ब ीस हणून मळेल.”
“तुझा दवस चांगला जा यासाठ  तू दवसाची सु वात कशी करतोस?”
“मी रोज सकाळ  माझी ठरलेली आचारप दती आचरणात आणतो. अगद  गुलाबा या

दयापासून ते सकाळ  काही ता या फळांचा रस प यापयत पण या सग यात एक
अ तशय मह वाची गो  मी रोज करतो.”

“कोणती?”
“उठ याबरोबर थो ा वेळाने मी एकांतवासात जातो. शांत आ ण थर च  बसतो.

नंतर वत:ला एक  वचारतो “आज जर मा या आयु यातला शेवटचा दवस असला तर
मी आज काय करेन? ा ा या उ रातच खूप अथ आहे. मनात सव कामांची याद
करतो. ज े ण आप या जीवनाची ल जत वाढवतील याचा आ वाद यायचा आ ण
आपण ा गो ी करतोय ाचे च  डो यांपुढे आणायचे. तू तु या कुटंुबाशी, म
मै ण शी कसा वागशील ह े च  डो यांपुढे आण. जर तुझा आजचा दवस शेवटचा आहे
तर तू अनोळखी लोकांशी कस े वागशील हे च  डो यांपुढे आण. जसे मी तुला
सां गत या माणे आजचा आपला दवस शेवटचा आह े अस े समजून वागशील तर तुझे
आयु य उ च दजा या पातळ वर येऊन ठेपेल आ ण आता सातवी तेज वी जीवनाची
आचारप दती ‘संगीत उपचार.”’

“मला ही आचारप दती आवडेल?” मी उ रलो.
“मला खा ी आह ेतुला आवडेल. यो यांना संगीत खूप आवडायचे. सूया माणे संगीत

यांना हसवायचे, नाचवायचे आ ण गायलाही लावायचे. संगीत तुलाही तेच करील. संगीतात
ज ेसाम य आहे याला वस  नकोस. संगीताबरोबर दररोज थोडा वेळ घालव. अगद  तू
ऑफ सला जाताना गाडीत बसून ऐकलेस तरी चालेल. जे हा तू काळजीत असशील
यावेळ  संगीत ऐक. ह ेएक मला माहीत असलेले सवात जा त उ ेजना देणारे फू तदायी

साधन आहे.”
“हे तुझे संगीताब लचे वचार ऐकतानाच कती बरे वाटते आहे.” मी ामा णकपणे

हणालो “तू खरंच बदलला आहे यु लयन, फ  बा पानेच नाही. ती तुझी पूव ची
उपहासीक वृ ी गेली. पूव चा नकारा मक कोन गेला. पूव ची तुझी आ ही वृ ी सु दा
गेली. तुला खरोखरीच मन:शांती मळालेली दसते आहे. तू मा या दयाचा ठाव घेतला आहे
आज रा ी यु लयन” मी हणालो.

“अरे, पण मला अजून जा त सांगायचे आहे” यु लयन हवेत हातवारे करत हणाला.
“आपण पुढे जाऊ या.”

“मला ही मा हती सरीकडून मळणार नाही”
“ठ क आहे. आठवी आचारप दती आहे ‘श दो चाराची’ साधंूनी काही मं  शकले होते

ते मं  रोज सकाळ , पारी आ ण रा ी हणायचे ही सवय यांना आनंद , कणखर, आ ण
एका  बनायला मदत करते.”

“मं  हणज ेकाय?” मी वचारले.



“मं  हणज े काही श दांचा समूह एक तपणे हणा यावर याचा प रणाम साधतो.
सं कृत म ये ‘मं’ हणज े “मन” आ ण ‘ ’ हणज े ‘मु  करणे’ तर मं  हे मनाला मु
कर यासाठ  बन वल े आहेत. मा यावर व ास ठेव. जॉन ह े मं  आप या येयपूत साठ
फार प रणामकारक ठरतात.”

“तू रोज मं ाचा उपयोग करतोस का?”
“हो तर. ते तर मी कुठेही गेलो तरी माझ े व ास ूसाथीदार आहेत. मी बसम ये असलो

तरी, मी वाचनालयात जात असलो तरी, बागेत असलो तरी मा या आयु यात ज ेज ेकाय
चांगले आहे याचा मी मं ाम ये समावेश करतो.”

“मं  हणायचे असतात?”
“असेच काही नाही. आपण मं  ल  पण शकतो. आपण मं  जे हा मो ाने हणतो

ते हा यांचा जा त प रणाम आप या आ यावर होतो असे मला समजले आहे. जे हा मला
फूत  कवा चेतना हवी असते ते हा ‘मी पूणत: ेरणादायी श तब द आ ण साम यवान

आहे’ ह े परत परत दोनशे ते तीनशे वेळा मो ाने हणतो. माझा आ म व ास जो मी
उ चपातळ वर नेऊन ठेवला आहे तो टकव यासाठ  ‘मी खूप साम यवान, काय म आ ण
शांत च  आहे’ अस ेमी परत परत हणतो. मला ता यपूण आ ण जोशपूण ठेव यासाठ
मी मं ाचा उपयोग करतो” यु लयनने कबूल केले.

“हे मं  तुला कसे काय त ण ठेवत असतील?”
“श द हे मनावर प पणे प रणाम करतात. मग ते उ चारलेले अस ू देत नाही तर

ल हलेले असू देत ते भावी असतात. ज े तू स यांना सांगतोस ते तर मह वाचे असतेच
पण ज ेतू वतःला सांगतोस ते जा त मह वाचे असते.”

“ वत:शी बोलणे?”
“बरोबर आहे. दवसभर तू काय वचार करतोस यापे ाही तू वत:शी काय बोलतोस

ह ेजा त मह वाचे आहे. तू जर दवसभर वत:शी हणत राहशील क  तू हातारा आहे, तू
आता थकला आहे तर हा मं  वा तवात येईल. जर तू दवसभर मनाशी हणत रा हलास क
तू कमजोर आहे आ ण तु यात उ साहाचा अभाव आहे तर तसेच होईल. पण ‘तू जर मी
नरोगी, चैत यपूण आ ण रसरशीत आह ेअस े दवसभर घोकलेस क  याचे पांतर तु या
जीवनात होईल.’ ज ेश द तू वत:शी बोलतोस याचा प रणाम तु या तमेवर होतो आ ण
तू जी या करतोस यावर तुझी तमा ठर वली जाते. उदाहरणाथ जर तु यात
आ म व ासाचा अभाव आहे तर तु याकडून या सु दा ा गुण वशेषानुसार होणार पण

ा उलट जर तुझी तमा नभयी बनधा त आ ण तेज वी आहे तर ा गुण वशेषा माणे
तु याकडून या होईल. आपली तमा ही आप या वचारांची पूतता करते असे भाक तच
आहे.”

“कसे काय?”
“जर एखाद  गो  करायला तू वतःला अकाय म समजत असशील तर, गृहीत ध

क  तू वत:ला एक यो य जोडीदार शोधायला अकाय म समजत असशील कवा



तणावर हत जीवन जग यास अकाय म समजत असशील तर तुझी तमा तुला यो य
जोडीदार शोध याची या कर यास बाधा आणील कवा साधे जीवन जग यासाठ  बाधा
आणील. या दशेने केलेले कुठलेही य न यामुळे न  होतील.”

“हे अस ेका?”
“अगद  सोप ेआह ेते. तुमची वत:ची तमा ही एक कारची शासक य काय करते.

ती तमा तला वसंगत असलेली कुठलीही गो  आप याला क  देत नाही. पण ात एक
चांगली गो  अशी आहे क  जर एखाद  गो  आप या फाय ाची नसली तर आपण आप या
जीवनातील स या व तू बदलू शकतो तशी आपण आपली तमा बदलू शकतो. ा अशा
येयपूत साठ  मं ाचा फार उपयोग होतो.”

“जे हा माझे आतले जग बदलेल ते हाच माझे बाहेरचे जग बदलेल” मी आ ाधारकपणे
हणालो.

“तू तर फारच लवकर शकायला लागलास” यु लयन जे हा मोठा वक ल होता ते हा
जसा थ सअपचा अंगठा दाखवायचा तसा दाखवून हणाला.

“आता तेज वी जीवन जग याची नववी आचारप दती शकायची ती हणज े ‘समान
वभाव वशेष.’ ही आठ ा आचारप दती पे ा थोडी वेगळ  आहे. थोड यात सांगायचे तर
ा आचारप दतीत आप याला दररोज आपली वृ ी सुधार यासाठ  काहीतरी सुधा रत
या करावी लागेल, काय करावे लागेल. तुम या वभावात या साम याचा प रणाम तु ही

वत:कडे या प दतीने पाहता व यावर काय कृ य करता ावर अवलंबून असते. तु ही जे
काय करता या सवयी बनतात आ ण या सवयी हणज ेतुमचे व ध ल खत असते. योगी
रामननी हे सू  अ तशय चांग या रतीने समजावल े आहे. ‘तु ही एक वचार पेरला क

येचे फळ उगवते. या कर याचे फळ या आ ण सवयीचे बीज पेरा. सवयीचे बीज
पेरलेत क  तु हांला वभाव वशेषाचे फळ मळते. वभाव पेरा क  तुमचे व ध ल खत
फळा या पात मळते.”’

“माझे चा र य उ वल कर याकरता मी कोण या गो ी के या पा हजेत.”
“कुठलीही गो  कर जी तु या सद ्गुणांना खतपाणी घालेल. सद ्गुण हणज े काय हे

वचार याआधीच सद ्गुण हणज ेमा या ीने काय ह ेसांगतो. शवानात या यो यां या मते
सद ्गुण हणजे अथपूण आयु य, हणून यां या या ा ाचीन त वांवर आधारीत
हो या.”

“पण यां या या ा यां या हेतंूवर आधा रत हो या ना?”
“हो पण ा त वांना समांतर अशी यां या जीवनाची शैली होती. ही त वे यां या

पूवजांनी हजारो वषापूव पासून अमलात आणली आहेत.”
“ही कुठली त वे आहेत?”
“ती एकदम सोपी त वे आहेत. उ मशीलता, वनयशीलता, माशीलता, सहनशीलता,

ामा णकपणा आ ण धैय ही ती त वे आहेत. जे हा तुझी येक या ही या त वांना
समांतर असेल ते हा तुला आंत रक सुख आ ण शांतता वाटेल. ा त हेने जग यावर तुला



आ मक समाधान मळेल कारण तू ज ेयो य आहे तेच करशील आ ण तू व ा या आ ण
नसगा या नयमा माणेच वागत असशील. ा त वा माणे वाग यावर स या दशेने तुझी
वाटचाल सु  होईल. ा पातळ वर पोहोच यावर तुला सामा य ते असामा य व ा त होईल
आ ण तुला यातल ेपा व य कळेल. चरंतन सुख मळव याचा हा प हला ट पा आहे.”

“तू हा अनुभव कधी घेतला आहे?” मी वचारले.
“हो आ ण माझा व ास आहे क  तू सु दा घेशील. यो य गो ी कर. तु या

वभाव वशेषाशी समांतर अशा सव गो ी कर. ामा णकपणाने काय कर. तु या मनाला
पटतील अशा गो ी कर. बाक चे आपोआप येईल. तू कधीही एकटा नाहीस, समजल?े”
यु लयन हणाला.

“ हणजे काय?”
“ते मी तुला परत कधीतरी सांगेन. तुझ ेचा र य संप  कर यासाठ  लागणा या छो ा

छो ा गो ी तू दररोज करत जा. इमसनने हटले आह ेक : ‘बु दम ेपे ाही चा र य े
आहे.’ ा त वां माणे जर तू या केलीस तर तुझ ेजीवन चा र यसंप  बनेल आ ण जर तू

ात अयश वी झालास तर खरा आनंद तु यापासून र जाईल.”
“सग यात शेवटची आचारप दती कुठली आहे?”
“ती सग यात मह वाची आहे. ती हणजे ‘साधेपणा’ ‘ न कपट पणा’. ा

आचारप दतीम ये तुला अगद  साधे आयु य जगायचे आहे. योगी रामन हणतात तु ही या
गो ना ाधा य देता या अथपूण अस या पा हजेत. यावर ल  क त करा. मग तुमचे
आयु य सुरळ त सव म आ ण शांततामय होईल. ते अगद  बरोबर हणत होते. या णी
मी ग हापासून भुसकट बाजूला केले ते हापासून मा या जीवनात शांतता आहे. धावपळ या
जीवनाचा मी आद  होतो. आता मी ते जीवन जगणे बंद केले आहे. एखा ा वावटळ सारखे
माझे आयु य मी जगणे बंद केले आहे. याउलट ते ध या गतीने चालले आहे. आता एखा ा
सुवा सक गुलाबाचा आ वाद यायलाही मी वेळ काढतो.”

“साधेपणाने जग यासाठ  तू कोणकोण या गो ी के यास?”
“मी महागडे कपडे घालणे सोडून दले, दररोज मी सहासहा वतमानप  वाचायचो ती

सवय मी सोडली. यांना माझी गरज भासते या येकवेळ  यांना मी उपल ध होत नाही.
मी पूण शाकाहारी झालो आहे आ ण मी कमी खातो. मा या गरजा मी मु यत: खूप कमी
के या आहेत. जॉन, जोपयत तु ही तुम या गरजा कमी करत नाहीत तोपयत तु हांला
समाधान वाटत नाही. ‘लासवेगास’ मध या या जुगा यासारखे ‘अजून एक य न’ क
हणज ेआपला लक  नंबर लागेल ा भरवशावर जो खेळतो तस ेतुमचे होते. आप याकडे
जतके आहे यापे ा कायम माणसाला जा तच हवे असते. मग माणूस सुखी कसा
होणार?”

“पण आधी तू मला सां गतलेस क  खरा आनंद हा काहीतरी सा य के यावर मळतो.
आता तू मला सांगतोस क  मा या गरजा मी कमी क  आ ण आह े यात समाधान मानू. हा
वरोधाभास नाही का?”



“अ तशय चांगला  वचारलास. हा जरी वरोधाभास वाटत असला तरी तो तसा
नाह . चरंतन सुख ह े तुमची व े साकार कर यातच आहे. जे हा तु ही काहीतरी
मळव या या खटपट त असता ते हा तु ही सवात चांग या थतीत असता. तु हांला जर
सो या या मोहरांनी भरलेला हंडा मळाला तर तु ही यात समाधान मानता तसे आनंदात
कधीही समाधान मानू नका. उदाहरणाथ मी पूव  ल ाधीश होतो तरीही मी वत:ला बजावत
होतो क  तीनशे दशल  डॉलस मा या बँकेत असले तरच मी यश वी झालो आहे असे
समजेन. पण हा माग मला रसातळाला घेऊन चालला होता.”

“तीनशे दशल  डॉलस?” मी अ व ासाने वचारले.
“हो तीनशे दशल  डॉलस. पण मा याकडे कतीही असल ेतरी मी समाधानी न हतो.

मी नेहमी ःखी असायचो. याचे कारण माझी हाव हेच होते. माझ े मडास राजा या
गो ीसारखे झाले होते. माझी खा ी आहे तू ती ऐकली असशीलच.”

“हो तर. ा राजाला सोने खूप आवडत होते. मग याने ाथना केली क  तो या
व तूला हात लावेल याचे सोने होईल. मग याची ाथना जे हा खरी झाली ते हा याला खूप
आनंद झाला. पण जोपयत याला हे समजल ेनाही क  तो खाऊ शकत न हता कारण याचे
अ ही सोने झाल ेहोते.”

“हो अगद  बरोबर आहे. मी इतका पैशा या मागे लागलो होतो क  मी कुठ याही
गो ीचा आनंद लुटू शकलो नाही. मग अशी वेळ आली क  मी पाणी आ ण ेड ा

त र  काहीच खाऊ शकत न हतो.” यु लयन भावना धान होत हणाला.
“बाप रे! तू खरंच सांगतो आहे? मी नेहमी वचार करायचो क  तू तु या सु स द म

मै ण बरोबर चांग यात या चांग या हॉटेलम ये जेवायचास.”
“पण ते आधी या दवसात. मा या या धकाधक या जीवना या मयादेबाहेर या त

दैनं दनीत मला अ सर झाला. मग एखादा प झासु दा खा ला तरी मी आजारी पडत होतो.
एवढा पैसा होता पण मी ेड खात होतो आ ण पाणी पत होतो. खरोखरच ती फार
क णाजनक प र थती होती. मी भूतकाळात जगणारा माणूस नाही. पण आयु यात जे
मला मोठे धडे मळाल े यापैक  हा एक होता. मी तुला आधी सां गत या माणे वेदना ही एक
महान गु  आहे आ ण वेदना शमव यासाठ  याचा मला प ह यांदा अनुभव यावा लागला.
या शवाय मी आज जथे आहे तथपयत पोहोचू शकलो नसतो” यु लयन हणाला.

“साधेपणाचे आयु य जगायचे हणज ेमी नेमके काय करायचे?” मी वचारले.
“तुला कर यासार या पु कळ गो ी आहेत अगद  छो ा छो ा गो नी सु दा फरक

पडतो.”
“कुठ या?”
“ येक वेळेला फोनची रग वाजली क  तो उचलू नकोस. रोज या या बनमह वा या

मेलस् आहेत या सग या वाच यात वेळ घालवू नकोस. आठव ातून तीन वेळा तू जे
बाहेर जेवतोस ते बंद कर. गो फ लबची मबरशीपही बंद क न टाक. मुलांबरोबर जा त
वेळ घालव. आठव ातून एक दवस घ ाळा शवाय घालव. दररोज सूय दय बघ. पेजर



आ ण मोबाईल वकून टाक. अजून सांगू.”
“मला यातला मह वाचा मु ा कळला. पण मोबाईल वकू?” मी उ सुकतेने वचारले.

जसे काही एखा ा बाळाची नाळ काप अस ेडॉ टरांनी सां गत यावर वाटते तसे.
“मी आधी सां गत या माणे तुला ह े ान देणे हे माझे कत  आहे. या सग याच

गो चे तू पालन केले पा हजेस असे नाही. तुला या गो ी यो य वाटतील या कर.”
“हो बरोबर आहे. कुठलीही गो  अ त नाही. येक गो  माफकपणे करायची.”
“हो.”
“पण मला ह ेमा य करायला लागेल ा सग या आचारप दती अगद  सव म आहेत.

पण या खरेच मा या जीवनात तीस दवसात बदल घडवू शकतील?” मी वचारले.
“ याला तीस दवसांपे ा कमी दवसही लागतील कवा कदा चत जा तही लागू

शकतील” यु लयन ख ाळपणे हसत हणाला.
“मला प  क न सांग!”
“मी हणालो क  तीस दवसांपे ा कमी लागतील. कारण जीवनातला बदल हा ऐ छक

असतो” यु लयन
“ऐ छक?”
“हो. या णी तू अगद  मनापासून ठरवशील क  आपण आपल े आयु य अगद

अ यु च पातळ वर नेऊन ठेवायचे, या णी डो याचे पाते लवते ना लवते तोच हा बदल
घडतो आ ण या णी तू बदललेला असशील हे व ध ल खत आह”े यु लयन

“मग तीस दवसांपे ा जा त वेळ का लागतो?”
“ ा आचार प दतीचा सराव के यामुळे तुला तीस दवसात याचे फळ दसायला

लागते. जा त श , ऊजा मळते, काळ या ताण तणाव कमी होतात आ ण जा त
कला मकता येते. यो यांची ही प दत ‘ता का लक’ नाही ह ेमी तुला आधीच सां गतले आहे.

ा आचारप दती हजारो वषापासून या आहेत. उव रत आयु यात या दररोज अमलात
आणाय या आहेत. जर या तू थांबव यास तर हळूहळू तू जु या वळणावर येशील.”

यु लयननी आ ापयत तेज वी जीवना या दहा आचारप दती सां गत या. मग
थोडावेळ थांबून तो हणाला “मी अजून पुढे सांगावे अस ेतुला वाटते आहे. मी सांगणारच
आहे. तुला रा भर जागरण झाल ेआहे ा गो ीचा मला अ जबात खेद होत नाहीये. कारण
हीच वेळ आह ेजरा सखोल वचार कर याची.”

“ हणजे तुला काय हणायचे आहे? मला तर वाटल ेहोते क  आ ापयत मी ज ेऐकले ते
सव सखोल त व ानच आह?े” मी आ याने हणालो.

“जे त व ान मी तुला सां गतल याने तु या आ ण तु या सहवासात या लोकां या
आयु यात तू ज ेइ छले आहे ते मळेल. पण शवानात या साधंूचे तं  ज ेमी तुला शकवले
आहे ते त व ान ते या आ या मक वाहावर अवलंबून आह े ते आता मी तुला सांगेन.
तुला जरी कळले नाही तरी हरकत नाही फ  आता ऐक, नंतर चघळ आ ण मग ते पचव.”

“जे हा व ाथ  तयार असतो ते हाच गु  कट होतो.”



“बरोबर आहे” यु लयन हसत हणाला “तू नेहमीच एकपाठ  होतास. लवकर
शकायचास.”

“आता तो तुझा त व ानाचा वाह सांग” रा ीचे अडीच वाजले होते. तरीही मी
उ साहपूण आवाजात हणालो.

“तु याम ये सूय आहे, चं  आहे आकाश आहे आ ण व ातल ेजे काही आ य आह ेते
सु दा तु याम येच आहेत. या सव  श ने ह ेआ य बनवल ेआहेत याच श ने तुला
पण बनवल ेआहे. तु या आजूबाजू या सव व तू कवा सव गो चा उगम सार याच मागाने
झाला आहे. आपण सव एक आहोत.”

“मला तू काय हणतोस ते काही कळतच नाही” मी हणालो.
“जगात या येक व तूला, येक माणसाला आ मा आहे. ह ेसव आ मे एका वै क

आ यातून येतात. जॉन, जे हा तू तु या मनाचे आ ण आ याचे पोषण करतोस ते हा तुला
अस े वाटेल क  तू वै क आ यांचे पोषण करतो आहे. जे हा तू सुधारतोस ते हा तु या
आजूबाजूचे व  सुधारत असते. जे हा तू तु या व पूत साठ  साहस गोळा करतोस ते हा
तु यात वै क श  नमाण झालेली असते. मी आधी सां गत या माणे ज े तू इ छले
आहेस ते सव तुला मळेल. ती वै क श  सव ऐकत असते” यु लयन.

“ हणजे कैझन आ ण वत:वर भु व ा गो ी मला वतःची मदत करायला इतरांना
मदत करतील.”

“असेच आह ेते. जशी तू तु या शरीराची काळजी घेशील तशी मनाची घे.”
“ यु लयन तू काय हणतोस ते मला कळते आहे पण एक स वा दोनशे पाउंड

वजना या, घर गृह थी करणा या सामा य माणसाला जो म व वकास वगैरे पे ाही
फ  व कली करतो याला हे वतःवर नयं ण फार डो याव न जाते आहे. मी ात
अपयशी झालो तर?”

“ य न करायला न धजावणे हणज े अपयश. पु कळ लोकां या येयाम ये आ ण
यां यात, अपयशा या भीतीचा बागुलबुवा उभा असतो. तरीही अपयश यशाची प हली

पायरी आह ेअस े हणतात. अपयश ही आपली परी ा घेते आ ण आपला वकास हायला
मदत करते. अपयश हे आप याला धडाही शकवते आ ण ान मळव यासाठ  मागदशनही
करते. पूवकडचे गु  हणतात क  येक बाण जो ल याचा वेध घेतो यामागे शंभर
अयश वी बाणाचे य न असतात. तो तो ातून नफा असतो ह ेएक कालाबा धत स य
आहे हणून य न करायला कधीही घाबरायचे नाही. अपयश हा तुझा म  आहे.”

“अपयशाला आ लगन ायचे” मी हणालो.
“जग हे साहसावर ेम करते. एकदा तू ठरवलेस क  आपले आयु य आपण सुधारायचे

इत या उ चतम पातळ वर नेऊन ठेवायचे क  तुझी आंत रक श च तुला मागदशन करेल.
योगी रामन हणतात क  येकाचे व ध ल खत ह े या या ज मापासून ठरलेलेच असते. ा
आचार प दत चा माग सुखाकडे व समृ द कडे जातो. ा मागाव न चालायचे साहस
बांधले पा हजे. योगी रामननी ावर मला एक गो  सां गतली जी तुला सांगावीशी वाटते.



एकदा ाचीन काळ  भारतात समु काठ  एका अ तशय सुंदर महालाम ये एक रा स राहत
होता. हा रा स खूप वष सगळ कडे यु द करत फरत होता हणून या या महालात या
बागेत वाजू या गावातली मुल ेयेऊन खेळत असत. एक दवस तो परत आला आ ण याने
सग या मुलांना बागे या बाहेर फेकून दले आ ण रागारागाने ‘इथे परत कधी यायचे नाही’
हणून सां गतले व रागाने बागेचे दार लावून घेतले. नंतर या रा साने मुलांनी येऊ नये
हणून या बागेभोवती एक मोठ  भत बांधून घेतली.”

“कडा याची थंडी पडायला लागली. रा साला वाटल े क  लवकरच थंडी जाईल
वातावरणात थोडी गरमी येईल. पण बाजू या गावात वसंत ऋतू आला तरी या या बागेत
बफच बफ होता. पु कळ दवस थंडी हट याचे नावच घेत न हती आ ण एक दवस या
रा साला फुलांचा सुगंध आला आ ण खडक तून सूयाचे करण आत आले. वसंत ऋतू
आला अखेर अस ेजोरात ओरडून तो बागेत धावला पण तथे ज े य याला दसले याची
या या मनाची तयारी न हती. गावात या मुलांनी भत चढून आत वेश मळवला होता

आ ण ती मुल ेबागेत आरामात खेळत होती. अस ेवाटत होते क  या मुलां या उप थतीमुळे
कडा याची थंडी जाऊन वसंत ऋतू आला होता. सगळ कडे हरवेगार गवत आ ण सुवा सक
फुले वा या या झुळुक बरोबर डोलत होती. सगळ  मुल ेहसत खदळत आनंदात होती पण
एक मुलगा जो बाक  सवापे ा लहान होता तो बागे या बाहेर एका जागी बसून रडत होता.
कारण याला ती उंच बागेची भत ओलांडता येत न हती. आयु यात प ह यांदाच या
रा साला या मुलासाठ  फार वाईट वाटले. आप या पणाब लही वाईट वाटले. ‘मी
याला मदत करीन’ हणत तो या मुलाकडे धावला. पण रा स येतो आहे हे बाक या

सवानी पा हल े आ ण तो मारेल हणून ते पळाले. पण तो छोटा मुलगा मनात या मनात
हणाला ‘मी या रा साला मारीन आ ण आम या खेळा या मैदानासाठ  मी लढेन’ तो

धैयाने तथेच उभा रा हला.”
“तो रा स जे हा या मुलापाशी पोहोचला ते हा याने दो ही हात लांब क न याला

जवळ घेतले ‘मी तुझा म  आहे. मी तुला भत ओलांडायला मदत करीन आ ण बागेत
जायला मदत करीन. आजपासून ही बाग तुझी आहे.’ तो धीट लहान मुलगा जो आता
सग यांचा नायक झाला होता याला खूप आनंद झाला आ ण याने रा साला आप या
ग यातली सो याची साखळ  भेट हणून दली. ‘ही माझी आवडती साखळ  आहे. शुभ
शकुनाची आह ेती तू नेहमी घाल’ या दवसापासून ती मुले बागेत रा साबरोबर खेळायला
लागली. पण तो धीट मुलगा जो रा साला आवडायचा तो परत कधीच दसला नाही. अशीच
काही वष गेली. तो रा स आता हातारा झाला आ ण आजारी पडला. मुल ेबागेत खेळायची
पण यां यात आता रा स नसायचा. या दवसात तो या छो ा मुलाचीच आठवण सूप
काढायचा, याचाच वचार करायचा. एक दवस जे हा कडा याची थंडी पडली ते हा
रा साने खडक तून डोकावून बाहेर पा हल ेआ ण याला एक अचं बत करणारे य दसले
जरी पूण बाग बफानी झाकली गेली होती तरी बागे या म यभागी एक सुंदर गुलाबा या
फुलाचे रोपटे उगवले होते. याला अ तशय मनमोहक रंगाची फुले आली होती. या



झाडाजवळ तो धीट मुलगा उभा होता. तो लहान मुलगा अगद  गोड हसत होता. रा स
अ यानंदाने नाचायला लागला आ ण या मुलाला घे यासाठ  बाहेर धावला ‘तू इतक  वष
कुठे होतास मा या छो ा दो ता. मला तुझी कती आठवण आली.’”

“ या मुलाने अगद  वचारपूवक उ र दले ‘खूप वषापूव  मला तू उचलून ही भत
ओलांडून ा सुंदर बागेत आणलेस. आता मी आलोय तुला मा या बागेत यायला’ नंतर या
दवशी सगळ  मुले बागेत खेळायला आली. ते हा यांना तो रा स ज मनीवर म न पडलेला
आढळला. अगद  डो यापासून पायापयत या या शरीरावर हजारो सुंदर गुलाबाची फुले
घातली होती.”

“जॉन, या छो ा मुलासारखा धीट हो. तु या मैदानावर तू अगद  घट् ट पाय रोवून उभा
राहा. येयाचा पाठलाग कर. तेच तुझ े व ध ल खत बनेल, व ध ल खताचा पाठलाग कर
आ ण व ात या चम कारांना सामोरा जा. चम कारांचा पाठलाग कर, ते तुला गुलाबां या
सुंदर बागेत नेतील.”

ही गो  खूपच चांगली आहे ती मा या मनाला खूप भडली हे सांग यासाठ  मी
यु लयनकडे पा हले ते हा तो एवढा मोठा वक ल, जो ीमंत आ ण सु स द लोकां या

केसेस लढवायचा तो च क रडत होता.



करण नववे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार -कैझनचा वापर

चातुय -आ म नयं ण ही जीवना या मालक ची गु क ली आहे.

बाहेर या यशाची सु वात आत या यशातून होते.

शरीर, मन आ ण आ याची मशागत के यावर काशमय जीवन ा त होते.

ा य क- या गो ी आपण करायला घाबरतो या करा.

तेज वी जीवना या दहा प दती.



मह वाचा
उतारा

-जग हे साहसावर ेम करते. एकदा आपण ठरवल ेक  आपले आयु य उ चतम
पातळ वर यायचे क  आपला आ माच या जा ई नगरीत वेश कर यासाठ
मागदशन करतो.



करण दहावे

नयमांचे काटेकोर पालन

“मला खा ी आहे क  माझे भ वत  घड व यात मी यश वी होईन. जे काय मी हाती घेतले आहे ते पूण कर यास मी
समथ आहे यासाठ  यावा लागणारा ास कवा कळा सोस याची सहनश  मा यात आहे जोपयत माझा मा या
वत:वर व ास आहे आ ण जक याची द य इ छाश  आहे तोवर यश ी मला नाका  शकत नाही”.

- व टन चच ल

यु लयन योगी रामनची दंतकथा जस े काही ानासाठ  पायाभरणीचा दगड
अस यासारखा मला सांगत होता. मी मना या बागे वषयी शकलो ज यात अमयाद मता
आ ण ऊजा असते. मानवा या जीवनातले एक न त येय मी द पगृहापासून शकलो. येय
न त झा यावर येयपूत ब ल शकलो. नऊ फूट उंच नऊशे पाउंडा या सुमोचे उदाहरण
घेऊन कैझनब ल शकलो. कैझन आ ण वतःवर नयं ण कर याचे फायदे शकलो. पण
सग यात उ म तर अजून यायचेच होते ाची मला क पना न हती.

“तुला आठवतेय क  हा सुमो न न होता आ ण या या कमरेला एक गुलाबी रंगाची तार
बांधली होती.”

“तर ही गुलाबी तार आप याला कायम वतःवर नयं ण ठेव याचे आ ण नयमांचे
पालन कर याचे आ ण यामुळे मळणारे सुख आ ण आनंद  आयु य याची आठवण क न
देते. मला भेटलेले शवानातले सव गु  नःसंशय अ तशय समाधानी नरोगी आ ण प व
लोक होते व ते नयमांचे पालन करणारे होते. ा योग नी मला शकवले क  नयमांचे पालन
करणे हे या तारेसारखे आहे. तू कधी वजे या तारेला नरखून पा हल ेआहेस?” यु लयन.

“मी कधी तला इतके मह व दलेच नाही” मी हसत कबुली दली.
“मग ती तार पाहा कधीतरी. तुला या तारेम ये अगद  छो ा छो ा तारा एकावर एक

ठेव यासार या दसतील. येक तार जे हा आपण वेगळ  पाहतो ते हा ती खूप पातळ
आ ण कमकुवत असते. पण जे हा यांची बेरीज होते ते हा यां यात जा त श  नमाण
होते व ती तार लोखंडापे ाही जा त मजबूत बनते. वतःवर नयं ण आ ण इ छाश चे
पण असेच आहे. यो यांसारखी मजबूत इ छाश  बनवायची असेल तर वैय क नयमांचे
पालन करणा या छो ा छो ा या करणे गरजेचे असते. ा छो ा छो ा या जर
रोज य सरावा माणे एकानंतर एक के या तर अंतमनाचे अमयाद साम य मळते. एक जुनी
आ कन हण आह े ‘को याचे जाळे जर एकसंघ झाल ेतर याने सहाला सु दा बांधता



येते’ जे हा तु ही तुमची इ छाश  मु  करता ते हा तुम या वत: या जगाचे तु ही मालक
बनता, जे हा तु ही वत:वर शासन कर या या ाचीन प दतीचा दररोज सराव करता
ते हा तु हांला उ च पातळ वर जा यास कुठलाही अडथळा येणार नाही. कुठलेही आ हान
तु हांला पेलायला जा त अवघड जात नाह . कुठलेही संकट तु हांला जा त तणाव देऊ
शकणार नाही. तु ही लगेच शांत हाल. जीवनात धोकादायक वळणे जे हा येतात ते हा
श त यता ही आप याला मान सक श  देते.”

“अजून एका वा तवतेब ल तुला सांगावेस ेवाटते ते हणज ेइ छाश  कमी असणे हा
एक कारचा आजारच आह”े यु लयननी सां गतले. “ ा आजाराने जर तु ही पछाडलेले
असाल तर ताबडतोब ा बळेपणाला र सारा. अमयाद इ छाश  आ ण नयमांचे
काटेकोर पालन के यास म व कणखर होते आ ण उ च तीचे जीवन ा त होते. तु ही
जे बनणार अस े सांगता ते बनायला इ छाश  मदत करते. जे हा तु ही हणता क
यानधारणा कर यासाठ  कवा सकाळ  फरायला जा यासाठ  पाच वाजता उठणार जे हा

कडा या या थंडीत तु हांला बछा यातून उठावेसे वाटत नसतांना ही इ छाश च असते जी
तु हांला उठवते. जे हा एखादा माणूस तुमचा अपमान करतो कवा तो अस ेकृ य करतो क
तु ही या याशी अ जबात सहमत नसता ते हा तुम या जभेला आवर घाल याचे काम ही
इ छाश  करते. जे हा तुमचे व  साकार कर यात अडथळे येतात. ते पार करता येणार
नाहीत असे वाटते ते हा ही इ छाश च तु हांला पुढे ढकलते. तु ही स यांना दलेले
आ ासन आ ण तुमचे वतःचे आ ासन पूण कर यास ही इ छाश च तु हांला आंत रक
श  देते.”

“ही इतक  मह वाची आहे का?”
“अथातच म ा, यांनी आपले आयु य उ कटतेने आ ण शांततेने समृ द केले आहे

यां यासाठ  हा गुण अ तशय मह वाचा आहे.”
ाचीन काळ  इ ज तम ये व तुसं हालयात पाहायला मळत असतील, अस े एक

चकाकते चांद चे लॉकेट यु लयननी या या भग ा कफनी या खशातून बाहेर काढले.
“हे तु याकडे कसे आले?” मी वचारले.
“ शवानात या यो यांनी मला ही भेट मा या तथ या मु कामात या शेवट या

सं याकाळ  दली. या रा ीचा शवानात या सव यो यांबरोबरचा तो समारंभ अगद
आनंददायक होता आ ण यांनी मला ेमळ नरोप दला. ती सं याकाळ मा यासाठ  सवात
चांगली आ ण सवात वाईटही होती. मला शवाना सोडायचे न हते. ती जागा हणज ेमाझा
एकांतवास होता. मा या जीवना या वाळवंटातील हरवळ चा देश होता. ते सव योगी माझे
आ या मक बंधू आ ण भ गनी झाले होते. मी मा या शरीराचा अधा भाग या दवशी
हमालयात ठेवला” यु लयन हणाला.

“ या लॉकेटवर काय ल हल ेआह?े”
“मी तुला ते वाचून दाखवीन. ते तू कधीही वस  नकोस. मी संकटात असतांना कवा

कठ ण प र थतीत असतांना ा वा यांनी मला मदत केली आहे. मी अशी ाथना करतो



क  ते श द तुलाही अडचणी या वेळ  मदत करतील. ते असे:-
‘पोलाद  श तीने तु ही तुमचे म व, साहस आ ण धैयाने समृ द कराल.

तुम यात या इ छाश मुळे तु ही जीवनाची उ चतम पातळ  गाठाल. सग या उ मो म
व तू असले या वग य महालात तु ही आनंदाने वा त  क  शकाल. इ छाश  आ ण
धैय या शवाय मा  तु ही एखा ा होकायं ा शवाय भरकटले या दशाहीन खला यां माणे
आहात जो जहाजांबरोबर वतःही बुडतो.’”

“मी वत: नयं ण, इ छाश  वगैरे गो ना कधी एवढे मह व दलेच नाही पण
पु कळवेळा मला वाटायचे क  मा या अंगी जा त श त असती तर” मी हणालो. “तुला
अस ेसुचवायचे आहे का ही श त मा यात हळूहळू आकार घेऊ लागेल जस ेमाझा त ण
मुलगा जवळ या जमम ये जाऊन दंडाचे नायू वाढवतो तसे.”

“तू फारच सुरेख उपमा दलीस. तुझी इ छा श  तू अशी वाढव जसा तुझा मुलगा
जमम ये जाऊन याचे दंडाचे नायू वाढवतो. एखादा माणूस कतीही आळशी कवा
न साही असला तरीही अगद  कमी वेळात तो श तीचा भो ा बनू शकतो. महा मा
गांध चे उदाहरण ासाठ  उ म आहे. जे हा लोक ा आधु नक संताची आठवण करतात
ते हा यांना आठवतो हा आप या येयपूत साठ  काही आठवडे उपवास करणारा कवा
आप या कायपूत साठ  अतोनात वेदना सहन करणारा माणूस पण जे हा तू यां या
जीवनाचा अ यास करशील ते हा तुला ल ात येईल क  हा माणूस प ह यापासून असा
न हता.”

“आता तू मला हे नको सांगूस क  यांना चॉकलेट खूप आवडत होते.”
“नाही जॉन. द ण आ केत ते एक त ण वक ल होते. हे भावनेचा उमाळा, उपवास

वगैरे गो ी यां या खाद  सार याच यांना नवीन हो या. नंतर खाद , स या ह वगैरे गो ी ा
यांची वैय क नशाणी झाली होती.”

“ हणजे तुला असे सुचवायचे आह ेका क  यो य प दतीचे श ण आ ण पूवतयारी
ाने मी गांधीज या इ छाश या इत या पातळ वर पोहोचू शकेन.”

“ येकाची कृती वेगळ  असते. योगी रामननी सां गतले या गो म ये एक मह वाची
गो  हणजे जे खरोखरचे ानी लोक असतात ते स यासारखे हो याची इ छा करत
नाहीत. ाउलट ते वत: आधी जस े होते यापे ा वरचढ बनायचा य न करतात.
स यासारखे बनायची शयत क  नकोस तर तु या तू वतःशीच शयत लाव.” यु लयन
हणाला.

“जे हा तुझा वत:वर अंकुश राहील ते हा या गो ी तुला कराय या हो या या तू क
शकशील. तु यासाठ  एखा ा धाव या या शयतीची पूवतयारी असो कवा तरा याने
लाकडाचे डके वा न ने याचे काम असो, व कली सोडून काहीतरी कलाकृती घडवायची
असो, जे व  तू बघत असशील ते पुरे होईल मग ते ऐ हक सुख असो नाहीतर आ या मक
सुख असो. यावेळ  मी तुझा परी क असणार नाही. मी फ  एवढेच सांगेन ही सव मता
तु यात होतीच. तु या आवा यात होती फ  ती न त इ छाश  तू जागृत केलीस”



यु लयन हणाला.
“ वत:वर नयं ण आ ण नयमांचे काटेकोर पालन के यामुळे तुला अमयाद वातं य

मळेल. हेच घटक तुझे आयु य बदलवून टाकतील.”
“ हणजे काय?”
“काही लोकांना कुठेही जायचे, काहीही करायचे वातं य असते पण बरेचसे लोक

यां या भावनांचे गुलाम असतात. दो ही अंगाने वचार करायचा सोडून ते एकच बाजू
बघतात आ ण त या  करतात. असे लोक समु ात या पा या या वाहासारखे
आहेत जे खडकावर आदळतात आ ण लाट या दशेने नेईल तथे जातात. अशी माणसे
जे हा आप या कुटंुबासमवेत आनंदात वेळ घालवत असतांना जर कामा या ठकाणा न
फोन आला तर ते त परतेने कामा या ठकाणी जातात. आप या जीवनात कुठले काम
मह वाचे आह े ाचा जरा सु दा वचार करत नाहीत. इथे प मेकडे आ ण पूवकडेही असे
लोक मी पा हले आहेत. अस ेलोक वतं  तर असतात पण ते मु  नसतात. अशा लोकांचे
आयु य अथपूण आ ण प रपूण अस ूशकत नाही. वातं य हणजे या गो ीवर दबाव आहे
ते कर यापे ाही जे यो य आह ेते करणे.”

यु लयनचे हणणे मला पूणपणे पटले होते. मला त ार करायला जागाच न हती. माझे
एक चांगल ेकुटंुब होते. एक छानसे घरकुल आ ण उ म वसाय. पण तरीही मी मु  आहे,
वतं  आह े अस े मी हणू शकत न हतो. माझा पेजर हणज े जसा काही मा या उज ा

हाताचा एक जा तीचा अवयव होता. मी कायम धावपळ तच असतो. जेनीशी कधी आरामात
वेळे काढून ग पा मारत बसलो नाही. वतःसाठ  वेळ काढून एकांतात नवांत बसणे हणजे
मा यासाठ  एखाद  मॅरेथॉन शयत जक यासारखे होते. ाब ल मी जतका वचार करत
होतो ततकेच मला जा त जाणवल े क  मी त ण असताना सु दा अमयाद वातं य
अनुभवलेच नाही. खरोखरीच हा माझा मान सक बळेपणाच होता. सवानी मला जे
करायला सां गतल ेतेच मी केले.

“इ छाश  वाढवून मी असे वातं य मळवू शकेन का?”
“ वातं य हे घर बांध यासारखे आहे. ते एका वटेवर सरी वीट ठेवून बांधायचे असते.

प हली वीट असते इ छाश ची. ही इ छाश  तु हांला जे यो य आह े ते कर यासाठ
उ ु  करते. ही इ छाश  तु हांला धैयाने काम कर यासाठ  ऊजा पुरवते. जे चालले आहे
ते वीकार यापे ा जे तु हांला हवे आहे ते मळव यासाठ  लागणारे आ म नयं ण देते.”

यु लयनने श त यता अंगी बाण याने आणखीही बरेच फायदे होतात हे सां गतले.
“तू व ास ठेव अगर ठेवू नकोस पण आप या इ छेम ये जे साम य आहे याने

काळजी कर याची सवय सु दा जाते. ही इ छाश  तु हांला नरोगी ठेवते आ ण तु हांला
प ह यापे ा जा त उ साह देते. वतःवर नयं ण हणज े सरे तसरे काहीही नसून मनावर
नयं ण आहे. इ छा ही मना या साम याचा राजा आहे. जे हा तु ही मनावर नयं ण ठेवाल
ते हा तु ही तुम या जीवनावर अंकुश ठेवाल आ ण मनावर नयं ण ठेव याची सु वात
तुम या येक वचारापासून होते. जे हा तु ही कमकुवतपणाचे वचार कर याचे सोडून



ाल आ ण सकारा मक वचार मनात आणाल ते हा तु ही जीवनात या सवात चांग या
गो ी आहेत याकडे खेचल ेजाल.”

“मी तुला एक उदाहरण देतो. तु या येयांम ये एक वैय क वकासाचे येय आहे.
सकाळ  सहा वाजता उठायचे आ ण जवळ या बागेत धावायला जायचे. असे गृहीत धर क
आता हवाळा अगद  म यावर आहे आ ण तु या घ ाळाचा गजर तुला अगद  गाढ
झोपेतून उठवतो आहे. तु या मनात प हला वचार हाच येतो क  गजर बंद करावा आ ण
परत झोपून जावे आ ण उ ापासून फरायला जायला सु वात क  या. असेच काही दवस
चालत राहते. मग असेच अजून काही दवस चालले क  ा सवयी बदलायला तू खूप
हातारा आहेस आ ण तु या शारी रक तं तीचे जे येय होते ते अवा तव होते असा तु या

मनाचा प का नणय होतो.”
“तू मला खूपच जा त ओळखले आहेस” मी ामा णकपणे हणालो.
“आता ा या उलट च  बघू या! तसाच हवाळा आहे, गजर होतो आ ण तू अजून

अंथ णात झोपून राहायचा वचार करतोस. पण सवय चा गुलाम हो यापे ा तू तु या
सवय ना जर आ हान केलेस आ ण भावी वचार मनात आणले आ ण तू तु या
मन:पटलावर एक च  बघायला सु वात केलीस क  तू अ यंत तं त अ तशय बारीक
अंगकाठ  असलेला आ ण आरो या या शखरावर आहेस. तू कसा दसशील, कसा काम
करशील? तुला काय वाटेल? कामा या ठकाणी तु या बारीक हो याचे आ ण तं त
उ साहपूण राह याचे सव जण कौतुक करतील. रोज या ायामामुळे मळणा या जादा
श वर तुझे ल  क त होईल. रा ी तू जा त वेळ ट. ही. पुढे बसूच शकणार नाहीस
कारण तू दवसभर खूप थकलेला असशील. तुझे दवस अ यंत उ साहात, आनंदात जात
आहेत.”

“पण समजा हे सव असेच घडले आ ण तरीही मला असे वाटले क  पळ यापे ा परत
झोपायला जावे तर.”

“सु वातीला काही दवस जड जाईल आ ण परत आप या जु या सवय कडे जावे
असेही वाटेल पण योगी रामनचे एक त व असेही आह ेक  ‘नेहमी नकारा मक गो वर मात
क न सकारा मक गो ी वर येतात.’ जर तू तु या कमकुवत वचारांशी जे तु या मना या
चोरक याम ये वषानुवष बं द त आहेत यां याशी लढशील तर या वचारांना अस ेवाटेल
क  यांना इथे थारा नाही आ ण मग नको असले या पा यासारखे ते नघून जातात.”

“ हणजे तुला अस े हणायचे आह ेका वचारांना सु दा अ त व असते.”
“हो आ ण ते तुम या नयं णाखाली रा  शकतात. जसे आप या मनात नकारा मक

वचार सहजग या येतात तसे सकारा मक वचारही येऊ शकतात.”
“मग पु कळस े लोक सतत काळजी का करत असतात आ ण कायम जगात या

नकारा मक मा हतीवर का भर देतात?”
“कारण वत: या मनावर नयं ण ठेव याची कला यांना अवगत नसते. यां या

वचारांना श त नसते. पु कळशा लोकांशी जे हा मी ा वषयावर बोललो ते हा यांना हे



मा हती सु दा न हते क  येक णी येक सेकंदाला येक म नटाला दर दवशी जे
वचार आप या मनात येतात यां यावर आपण नयं ण ठेवू शकतो. ती श  आप यात
आहे. यांना असे वाटते क  वचार असे येतच असतात आ ण यांना हे ही ल ात आलेले
नाही जर आपण आप या वचारांवर नयं ण ठेवल ेनाहीतर ते आप यावर नयं ण ठेवतात.
जे हा तू सकारा मक वचारांवर भर देशील आ ण वाईट वचार मनात न येऊ दे याचा य न
करशील ते हा ते लगेच पळतील मी सांगतो.”

“ हणजे मला सकाळ  लवकर उठ याची, कमी खा याची, जा त वाच याची, काळजी
कमी कर याची, चकाट ने काम कर याची आ ण जा त ेम कर याची इ छाश  असली
पा हजे आ ण यासाठ  मा या नकारा मक वचारांना मी घालवले पा हजे.”

“जे हा तु ही वचारांवर ताबा मळवता ते हा तुम या मनावर तु हांला ताबा मळतो
आ ण मनावर ताबा मळाला क  तुम या जीवनावर तुमचा ताबा राहतो. जे हा तु ही तुमचे
जीवन पूण ता यात मळवता ते हा तु ही न शबावर ताबा मळवता.”

मला ह े ऐक याची गरज होती. ा अनो या आ ण फूत दायी सं याकाळ  मी एका
च क सक व कलापासून ते ा सग यात मो ा वक ल कम यो यावर व ास ठेवणारा
असा बदल मा यात झाला याचे डोळे खूप वषानंतर उघडले होते. मला असे वाटते आहे
क  हे सव जेनीने ऐकायला पा हज े होते. खरेतर मा या मुलांनी ऐकायला पा हजे होते.
यां यावरही मा यासार या ग हरा प रणाम झाला असता. मी नेहमी खूप चांगला माणूस
हायचे, कौटंु बक वा थ मळवायचे असे ठरवत आलो आहे. पण मी नेहमी रोज या

दैनं दनीत गुरफटून जायचो. कामा या रगा ात बुडून जायचो. कदा चत हा माझा
बळेपणाही असेल वतःवर नयं ण नस याचा प रणाम असेल आ ण आयु य असेच पळत

होते. अगद  कालपयत मी उ साहाने ओत ोत भरलेला एक त ण वक ल होतो यावेळ  मी
नेता हायचे ठरवले होते कवा सव च यायालयात यायाधीश हायचे ठरवल े होते. पण
जसजसा काळ गेला तसा मी रोज या कामाम ये बुडून गेलो. यु लयनसु दा एक वक ल
हणून मला सांगायचा क  अ पसंतु पणा माणसाचे नुकसान करतो. जे हढा मी जा त
वचार केला ते हढे मला समजल ेक  माझी भूकच मंद झाली आहे. पण ही भूक पैशाची
न हती, मो ा बंग याची न हती, चांग या गाडीची न हती तर ही भूक अथपूण आयु य
जग याची होती. जा त आनंदो सव, जा त समाधान ाची भूक होती.

यु लयन बोलत होता ते हा मी दवसाढव या व  पाहत होतो. तो आता काय
सांगतोय ाकडे माझे ल च न हते. मी पाहत होतो मला वत:ला प ास कवा साठ वषाचा
झालेला. याही वेळेस मी असाच व कली करत असेन काय. तीच कामे करत याच
लोकांबरोबर झगडत असेन काय याचा मी धसकाच घेतला. जगात काहीतरी चांगल ेकाम
क न दाखवायचे माझे नेहमीचे व  होते आ ण मी तेच करत न हतो. मला वाटते याच

णी जे हा यु लयन मा या बाजूला बसलेला होता या रा ी मा या घरात, ते हाच मी
बदललो. जपानी भाषेत ाला ‘सटोरी’ हणतात. हणज े या णाला जागृताव था येणे
आ ण माझी अव था तशीच होती. मी ठरवल ेक  माझ े व  मी साकार करणारच आ ण



आयु यात काहीतरी क न दाखवणारच. आपण आप या प दतीने आयु य जगायचे असे मी
जे हा ठरवल ेते हा मला मु तेची प हली चा ल लागली.

“इ छाश  वाढव यासाठ  मी तुला एक सू  सांगतो” यु लयन हणाला. याला
अथातच मा या मनात काय खळबळ चालली होती ाची काही क पना न हती. “ ान
सु दा यो य साधनां शवाय उपयु  ठरत नाही”.

“दररोज जे हा तू कामाला जाशील ते हा काही सोपी, साधी वा य हण” यु लयन
हणाला.

“हे तेच मं  आहेत का या याब ल तू मला आधी सां गतले होतेस?” मी वचारले.
“हो. ह े तेच आहेत. पाचहजार वषापासूनचे हे मं  आहेत. शवानात या फार थो ा

लोकांना हे मं  मा हती आहेत. योगी रामननी सां गतले क  ा मं ाचे वारंवार पठण
के यामुळे आपण वत:वर नयं ण क  शकतो आ ण थो ाच काळात अमयाद
इ छाश  वाढ स लागते. ल ात ठेव श दांम ये फार ताकद असते, वच व असते. श द हे
श ला मूत व प देतात तु या मनात तू फार दयाळू आहेस असे श द आण आ ण तू
दयाळू होशील. आशेचा करण तु या मनात आला क  तू आशावाद  होशील. धैयाचा वचार
कर क  तू साहसी होशील. श दांम ये फार जा  आहे” यु लयन हणाला.

“उ म! मी ऐकतो आहे.”
“तो मं  दवसातून कमीत कमी तीस वेळा तरी तू हण असे मी तुला सुचवतो. तो मं

असा आहे क  ‘मी जसा दसतो यापे ा कतीतरी पट ने जा त श  मा यात आहे. सा या
व ातली श  आ ण साम य मा यात सामावले आहे.’ ा मं ाम ये तुझे जीवन बदलून
टाक याचे साम य आहे. व रत प रणाम साध यासाठ  ा मं ाचा वापर कर आ ण मी
आधी सां गत या माणे ाचे य डो यापुढे आण. उदा. एकांत ठकाणी जा. डोळे मटून
यान थ बस. मन कुठेही भरकटू देऊ नकोस. शरीर ताठ ठेव! थर शरीर न ठेवता येणे हे

कमकुवत मन अस याचे ल ण आहे. आता हा मं  वारंवार हण. हा मं  हणतांना तू एक
श त य, कणखर, शरीर आ ण आ यावर पूण ताबा मळवलेला माणूस आहेस असे च
डो यापुढे आण, अगद  महा मा गांधी नाहीतर, मदर टेरेसा आ हाना मक भू मकेत कसे
वागतील तसे आपण वागत आहोत असे च  डो यापुढे आण. याचे प रणाम फारच
अचं बत करणारे ठरतील” यु लयननी सां गतले.

“एवढेच?” इत या सा या सहज सू ाब ल मला फार आ य वाटले. “ ा इत या
सा या सो या सरळ प दतीने मी माझी इ छाश  वाढवू शकतो का?”

“ही प दत पूवकडील लोकांनी शतकानुशतके वापरली आहे. शकवली आहे. ती
आजही च लत आहे. कारण ही प दत लागू पडते. नेहमी माणे आप याला या या
प रणामाव न कळते. जर तुला रस असला तर इ छा श चे साम य वाढ व याची आ ण
श तीची अजून काही ा य के मी तुला सांगेन. पण सु वातीला ती अगद  व च
वाटतील.”

“ यु लयन मी जे काय तु याकडून ऐकतो आहे याने मी फारच भा वत झालो आहे



तर तू आता थांबू नकोस!”
“ठ क आहे. प हली गो  जी गो  करायला आप याला अ जबात आवडत नाही ती

करणे. ती गो  कदा चत गा ा घालणे आ ण गा ा काढणे ह ेअसू शकते कवा कामा या
ठकाणी गाडीने जा यापे ा पायी जाणे हे ही असू शकते. इ छाश वर जोर देऊन तु या

ा सवय ना मुरड घालून तू तु या कमकुवत मनाचा गुलाम होणे बंद करशील.”
“वापरा नाहीतर वसरा हे तं ?”
“अगद  बरोबर. इ छाश चे साम य वाढ व यासाठ  आधी ती वापरायला हवी.

जे हढ  जा त मेहनत तू नयमाचे पालन कर यावर घेशील तत या लवकर तुला
प रप कता येईल, आ ण इ छत प रणाम दसायला लागतील. सरी प दत योगी रामनची
आवडती प दत आहे. एक दवसाचे संपूण मौन. जर फ  एखादा  सरळ यांनाच
वचारला असला तरच ते उ र ायचे.”

“मौनाचे त घेत यासारखे दसते आहे.”
“खरेतर हे तच आहे जॉन. ही मौनाची था तबेट  साधंूनी पाडली आहे. जभेला

आवर घालून आपण आपला ढ न याचा प रणाम साधू शकतो.”
“पण कसा?”
“एक दवस मौन पाळून तु ही तुम या इ छेला तु हांला हवे तसे वळव याची आ ा

देता. जे हा तु हांला बोल याची जबरद त ऊम  येते याच वेळेला ती दाबून तु ही ग प
बसता. तुम या इ छेला वत:चे असे मन कवा म  नसतो. ती तु ही सूचना देईपयत थांबते
मग या करते. हणूनच जेवढ  जा त मेहनत तु ही यावर याल ते हढ  जा त साम यवान
तुमची इ छाश  बनेल. लोक यांची इ छाश  वापरत नाही हीच अडचण आहे.”

“असे का?”
“कदा चत पु कळशा लोकांना ती असते हेच माहीत नाही. ा वत: या कमकुवत

पणासाठ  ते स यांना आ ण प र थतीला दोष देतात. जे अ तशय शी कोपी असतात
कवा संतापी असतात ते हणतात ‘मी काही क  शकत नाही यात, माझ ेवडीलही असेच
होते.’ जे जा त काळजी करतात ते हणतात ‘हा माझा दोष नाही आहे माझी नोकरीच अशी
तणावपूण आहे.’ जे जा त झोपतात ते हणतात ‘मी काय क . मा या शरीराला दहा तास
शांत झोपेची गरजच आहे.’ अशा माणसांना वतः या जबाबदारीची जाण कमी असते.
आप या येकात असलेली असामा य मता कृतीम ये बदलायची गरज असते. नसगाचे
एक एक चम कार तू जवळून पा हलेस तर व ाची जी एक अ यु य श  आह े या माणे
तर तु ही जे आयु य जगता यापे ाही कती तरी पट ने जा त चांग या माणात जग याचा
तु हांला अ धकार आहे. तुम या भूतकाळाचे कैद  हो यापे ा जादा मतेचा वापर करा
आ ण हे कर यासाठ  तु ही तुम या इ छेचे मालक हा.”

“अगद  जा त सखोल आहे हे.”
“हो अगद  य ात उतरव यासाठ  यो य प दती आहे ही. समजा तुझी इ छाश

स या जतक  आहे यापे ा तू पट कवा यापे ा त पट वाढवली आहे. तू ायामाची



सु वात करशील जो करायची तुझी इ छा होती. कदा चत तु या वेळेचा तू जा त चांग या
माणात उपयोग करशील. काळजी कर याची तुझी सवय जाईल. तू एक चांगला आदश

नवरा होशील. तु या इ छाश चे साम य, तू हणत असतोस क  ती तुला सोडून गेली आहे
तला व लत क न तुला हवी ती गो  तू घडवून आणू शकतोस. हा एक मह वाचा घटक
आहे.”

“ हणजे ता पय हे क  मी माझी इ छा श  दररोज वापरायला सु वात केली पा हजे.”
“हो. आरामा या मागाव न न जाता तू या मागाव न जायचे ठर वले आहेस या

मागाव न जा. जसे एखादे ेपणा  ज मनी या गु वाकषण श चा सव जोर झुगा न
आकाशात झेप घेते या माणे तु या वाईट सवय चा आ ण कमकुवत मनाचा जोर
झुगारायला सु वात कर. या व द झगडायला सु वात कर. ा सवा व द झगड आ ण
मग काही आठव ात तू फरक बघ.”

“आ ण याला हा मं  मदत करेल?”
“ न तच! तुला सां गतलेला तो मं  वारंवार हण आ ण ा बरोबरच तुला जे हायचे

आहे याचे य डो यापुढे आण याचा सराव दररोज कर आ ण हीच प दत तुला एक
त व न , श त य, आयु य जगायला मदत करील. एका दवसात तुझ ेआयु य बदलायची
तुला गरज नाही. लहान लहान गो पासून सु वात कर. हजारो मैलां या वासाची सु वात
ही प हली पायरी ओलांड यावर होते. आपण ट याट याने मोठे होतो. अगद  तुझे ज े येय
होते एक तास लवकर उठायचे यावर इ छाश चा जोर लावून ही सवय दररोज आचरणात
आण यास तुझा आ म व ास वाढेल. तू उ च तरावर पोहोचू शकशील.”

“पण ाचा संबंध कसा?” मी वचारले.
“लहान लहान वजय हे मो ा वजयाकडे नेतात. मो ा गो ची सु वात लहान

लहान गो मधून होते. अगद  दररोज तासभर लवकर उठ याचा छोटासा मानस क न तू
मो ा गो ी सा य क  शकतोस. हेच येय तू आप यापुढे ठेव. तुला खूप उ साही वाटेल.

ात यु  अशी आहे क  दररोज आप या एका व श  खुणे या थोडे पुढे जायचे. मग हीच
प दत एक जा ई चम कार क न तुला तु या अमयाद मतेपाशी पोहोच याची फूत
देईल. तुला बफावर घसरगंुडी खेळायला आवडते का?” यु लयनने वचारले.

“हो मला अ तशय आवडते. जेनी आ ण मी मुलांना घेऊन व चत कधीतरी, जे हा
श य असेल ते हा जातो, नेहमी जात नाही हणून ती नराश होते” मी व रत उ रलो.

“ठ क आहे. वचार कर जे हा तू ड गरा या शखराव न सु वात करतोस तू ते हा
अगद  हळू सु वात करतोस आ ण एका म नटात वेगाने ड गरा या शखराव न खाली
घसरायला लागतोस. बरोबर?”

“हो अगद  बरोबर. मला अ तशय आवडते.”
“तू इतका वेगाने कसा येऊ शकतोस?” यु लयन हणाला.
“माझी हवे या गतीशी साध य साधणारी शारी रक मता” मी सां गतले.
“हा चांगला य न आहे.” यु लयन हसला आ ण हणाला “मला अस ेवाटते क  याचे



उ र ‘चालना’ अस ेदेता येईल. तसेच वत:ला श त लावायची अस यास मह वाचा घटक
हणज ेचालना आहे. जसे मी सां गत या माणे तू लहान लहान गो पासून सु वात कर.

मग ते अगद  सकाळ  लवकर उठ याचे अस ूदे नाहीतर रा ी शतपावली कर याचे असू दे
कवा खूप वेळ ट ही पा न झा यावर याचे बटण बंद कर याचे असू दे, अस ेछोटे छोटे
वजय आप याला चालना देतात. मग मो ा या कर यासाठ  उ ु  करतात. लवकरच
तू क पनाही क  शकणार नाही अशा गो ी जा त उ साहात करशील. ही प दत तुला
सुखावेल आ ण आनंद देईल जॉन. खरोखरच आन दमयी वास आहे हा. योगी रामन या
दंतकथेतील ती गुलाबी तार तुला कायम इ छाश ची आठवण देत राहील.”

इ छाश  आ ण नयमांचे पालन ावरचे वचार यु लयननी सांगायचे थांबवल ेते हा
प हली सूय करणे मा या घरात अंधाराला ढकलत खडक तून डोकावत होती, जस ेकाही
एखादा लहान मुलगा नको असलेले पांघ ण ढकलून देतो तसे. ‘आजचा दवस खूपच
चांगला असेल.’ मी मनात या मनात हणालो. ‘मा या उव रत जीवनाचा प हला दवस.’



करण दहावे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार - श तीत जगा

चातुच -धाडसा या छो ा छो ा या कर यामुळेच श त यता वाढते.

नयमांचे पालन कर या या सवयीला जतके जा त तु ही खतपाणी घालाल
ततक  ती प रप व होते.

वा तवातले जीवन जग यासाठ  इ छाश  हा सद ्गुण असणे आव यक असते.

ा य क-मं पठण आ ण क पक र ी

मौन त



मह वाचा
उतारा

- बळे वचार जे आप या मना या राजवा ात ठाण मांडून बसले आहेत या
व द लढा. या वचारांना वाटेल क  इथे आपण नकोस ेआहोत आ ण नको
असले या पा यांसारखे ते नघून जातील.



करण अकरावे

सवात अमू य घटक

“वेळेचे यो य नयोजन ह ेउ म मान सक घडणीचे तीक आहे.”

- सर आयझॅक पटमॅन

“तुला जीवनाब लची एक मजेशीर गो  माहीत आहे?” यु लयनने मला वचारले.
“सांग.”
“पु कळसे लोक आप याला खरंच काय हवे आह ेआ ण ते कस े मळवायचे हे जोपयत

ठर वतात तोपयत खूप उशीर झालेला असतो. ‘ता यात हे समजले असते तर आ ण
उतारवयात जमले असते तर’ ही हण खरी आहे.”

“हे योगी रामन या दंतकथेतील टॉपवॉचब ल आह ेका?” मी वचारले.
“हो या न न नऊ फूट उंची या आ ण नऊशे पाउंड वजना या सुमोनी या या

कमरेभोवती गुलाबी तार गंुडाळली होती. तो ा घ ाळाव न घस न पडतो. हे घ ाळ
कुणीतरी या सुंदर बागेत वसरलेले असते” यु लयनने मला आठवण क न दली.

“मी कसा वसरेन?” मी हणालो.
“सुखी जीवनाची ाचीन त व ल ात राह यासाठ  ही मेख आह े जी योगी रामन या

दंतकथेतून सां गतली आहे. ती ल ात ठेव यास सोपी जावी हणून दंतकथेतून सां गतली
आहेत हे मी यु लयन याही ल ात आणून दले.”

तसा तो हणाला, “व कलाचे हे सहावे इं य आहे. अगद  बरोबर आहे. मा या वद ्वान
गु ं या ा प दती मलाही प ह यांदा खूपच जु या आ ण व च  वाट या. जे हा मी तुला
प हले सां गतले ते हा अगद  तुला वाट या तशा. पण नंतर मी यावर खूप वचार केला. मी
तुला एक सांगतो, जॉन, या कथेतली सगळ  सात मूलत वे अगद  बागेपासून ते सुमो
पैलवान पयत कवा पव या गुलाबापासून ते हरेज डत मागापयत याब ल लवकरच मी
तुला सांगणार आहे, ा सग या प दती या मी शवानात शकलो, आप याला समृ द ान
देतात. ती बाग मला कायम फूत  देते, ते द पगृह मला मा या येयाची आठवण क न देते,
सुमो मला सतत वतःवर नयं ण कसे ठेवायचे ाचे मरण देतो, ती गुलाबी तार मला
इ छाश चे अचं बत करणारे तं  आ मसात करायची आहे हे ल ात आणून देते.
योगीरामन या त व ानाब ल वचार केला नाही असा माझा एकही दवस जात नाही.”



“मग ते चकाकणारे सो याचे घ ाळ न क  कशाचे तीक आह?े”
“ते एका अ तशय मह वा या घटकाचे तीक आह,े “वेळ”.
“पण मग, सकारा मक वचार, येयपूत , वतःवर नयं ण वगैरे?”
“वेळेअभावी ते सव अथहीन आहेत. सहा म ह यांनंतर शवानाम ये मा या गुलाबा या

झोपडीत जे माझे ता पुरते घर होते, तथे मी अ यास करत बसलो होतो ते हा एक दवस
या यो यांपैक  एक मा या झोपडीत आली. तचे नाव ‘ द ा’ होते. ती दसायला अ तशय

सुंदर होती. कमरेपयत ळणारे काळेभोर केस आ ण त या आवाजात अ तशय गोडवा
होता. तने सां गतल ेक  योगी रामन या सांग याव न ती तथे आली आहे. योगी रामननी
तला सां गतले क  यां या आ ापयत या सव व ा याम ये मी सव म व ाथ  आहे.”

“कदा चत तु या पूवायु यात तू सवात जा त भोगले आहेस हणून तू आमची ही सारी
त वे आ ण प दत चे खु या दलाने वागत केल ेआहेस” ती हणाली. “मी आम या सव
यो यांम ये सवात लहान आहे. मी आ हा सवा यावतीने तुला एक भेट आणली आहे. कारण
तू खूप लांबून आम याकडे आम या प दती शकायला आला आहेस. ही भेट आ हा
सवाकडून तु याब ल या आदराचे तीक हणून आणली आहे तचा वीकार कर. तू
कधीही आम या त वांची चे ा कवा टगल केली नाहीस. तू आता काही आठव ात परत
जा याचा वचार करत आहेस. तू आ हाला आम यातलाच एक वाटतोस. तुला जी भेट
आ ही देणार आहोत ती आ ापयत बाहेर या कुठ याही माणसाला कधीही मळाली नाही.”

“ती भेट व तू काय होती?” मी उ सुकतेने वचारले.
“ द ानी त या घरी शवले या सुती पशवीतून एक व तू बाहेर ओढून काढली. एका

सुंदर रंगीबेरंगी वे णात एक व तू होती. वे णाचा कागद सु दा फार अ तम होता मी असा
कागद कधीही पा हला नाही. आतम ये एक अ तशय सुंदर चंदनाचे आ ण काचेचे छोटेसे
पे याचे घ ाळ होते. मा या चेह याचे हावभाव पाहत द ा हणाली क  आ हा सव
साधंूना हे एक घ ाळ मळते. जरी आम याकडे काही संप ी नसली तरी आ ण आ ही
अगद  साधे आयु य जगत असलो तरीही आ ही वेळेचा खूप आदर करतो. ही छोट  घ ाळे
आ हाला आपले जीवन कती णभंगुर आह ेआ ण प रपूण, येयपूण आयु याचे मह व ा
गो ची आठवण क न देतात.”

“ हमालयात इत या वरती हे योगी लोक वेळ पाळत होते?”
“ येकाला वेळेचे मह व समजले होते. येकाने वेळेचे नयोजन यो य रतीने केले

होते. वाळूचे कण जसे हातातून नसटून जातात तसा वेळ नसटून जातो परत कधीही न
ये यासाठ . जो वेळेचे सु वातीपासूनच यो य नयोजन करतो, तोच समाधानी समृ द
आयु य जगतो. जो वेळेवर यो य नयं ण ठेवू शकत नाही याला मानवाची मता कती
अफाट आहे हे कधीही कळणार नाही. वेळ हा एक मोठा घटक आहे. जरी आपण फाय ात
असलो काय कवा तो ात असलो काय, आपण टे सासम ये असलो काय कवा टोक योत
असलो काय, आप या सवाना दवसाचे चोवीस तासच दलेल े आहेत. असामा य जीवन
जगणारी माणसे आ ण सामा य माणसे वेळेचा वापर कशा कारे करतात ातच यांचे



वेगळेपण आहे.”
“जो माणूस सग यात जा त कामात  आहे यालाच वेळ वाचवावा लागतो असे

माझ ेवडील हणताना मी ऐकल ेआहे ावर तुझ ेकाय हणणे आह?े” मी वचारले.
“हो मलाही ते पटते. जी माणसे सग यात जा त कामात बुडून गेलेली असतात ती

जा त काय म असतात. यांना तसे राहावे लागते. पण ाचा अथ असा नाही क  वेळेचा
यो य वापर करणारा माणूस जा त काम करतो. ा उलट वेळेचे नयोजन करणा या
माणसाला सरे आप या आवडीचे काम करायला वेळ मळतो. वेळेचे यो य नयोजन क न
माणूस आप या आयु याचा मालक बनतो. वेळ वाचव. ल ात ठेव हा कधीही भ न न
येणारा घटक आहे.”

“मी तुला एक उदाहरण देतो” यु लयन हणाला, “अस े गृहीत धर क  आज
सोमवारची सकाळची वेळ आहे. तुझी आज या दवसात कराय या कामाची याद  फार मोठ
आहे. भेटायला येणारे, मट ग, कोटात या केसेस वगैरे अशावेळ  सकाळ  साडेसहाला उठून
एककप चहा पऊन धावत कामावर जाऊन तथे तणावपूण दवस घालव यापे ा, तू
आद या दवशी रा ी फ  पंधरा म नटे काढलीस व स या दवसा या कामाची योजना
आखलीस कवा असे गृहीत धर क  र ववारी सकाळ  तू एक तास बाजूला काढून संपूण
आठव ाची योजनाब द आखणी केलीस तर तू जा त काय म होशील. तू कुठ या
अ शलाला के हा भेटणार आहेस, के हा काय ाचा अ यास करणार आहेस, सग या
फो सना उ रे के हा देणार आहेस, हे न दवहीत लही. सग यात मह वाचे ा न द वहीत
या आठव ातील तुझी वतःची वैय क, सामा जक आ ण आ या मक येय काय,
वतःचा म व वकास कसा करायचा हे ही लही. ा छो ाशा गो ीत संतु लत

जीवनाचे रह य आहे. तु या ा रोज नशीम ये आप या जीवनाची सगळ  मह वाची येय
ल न रोज या कामांची योजनापूवक आखणी केलीस क  तो आठवडा शांततेत जाईल
आ ण तु या आयु याला अथ ा त होईल.”

“तू अस ेतर सुचवत नाहीस ना क  कामा या ा रामरगा ात मी व ांती घेऊन बागेत
जावे कवा यानधारणा करावी?” मी हणालो.

“हो. मी तेच तर सांगतो आहे. तू परंपरा आ ण ढ ना का एवढे बांधून घेतले आहेस?
स यांनी जे केले ते मी केले पा हजे अस ेतुला का वाटते? तुझी लढाई तू लढ. कामाला एक

तास लवकर सु वात क न सकाळ या स  वेळ  एखा ा सुंदर बागेत फरायला का जात
नाहीस? कवा आठव ा या सु वातीलाच एखादा तास जा त काम केलेस तर शु वारी
तुझे काम लवकर संपेल, ते हा तुला मुलांना ाणी सं हालयाला घेऊन जाता येईल? कवा
आठव ातले दोन दवस घरी काम केले तर तुला तु या कुटंुबाबरोबर राहता येईल. मी तुला
फ  एवढेच सांगतो आह ेक  तु या आठव ाची योजनाब द आखणी आ ण वेळेचा यो य
वापर कर. तुला या गो ना ाधा य ायचे असेल यावर वेळ खच कर याची वतःला
स य लाव. कमी मह वा या गो ी कर यात वेळ घालवून मह वा या गो ना तलांजली देऊ
नकोस. ल ात ठेव ‘योजनाब द आखणी न करणे हणज े अपयशी हो याची योजना



आखणे.’ तु या भेटायला येणा या लोकांचीच फ  याद  न करता मह वा या लोकांची
सु दा याद  न द वहीत क न कवा तु या बायकोला एक ेमप  ल न सु दा तू जा त
काय म रा  शकशील. कामा त र  घालवलेला वेळ न पयोगी नसतो हे कधीही वस
नकोस. ा गो ी तुला जा त काय म करतील. आगगाडी या ड यासारखे क याक याम ये
आपले जीवन जगणे सोडून दे. ज ेकाय तू करतोस ते एकसंघ आहे. तू घरी जस ेवागतोस
याचा प रणाम तु या कामावर होतो आ ण कामा या ठकाणी तू लोकांशी कस ेवागतोस
याचा प रणाम तू घरी आ ण म ांशी कसा वागतोस यावर होतो” यु लयन.

“मला पटते आह े ते, यु लयन मला खरोखरीच दवसात थोडीशी व ांती यायलाही
वेळ नाही. तसे तर रोजच सं याकाळ  मी काम करतो. माझ ेआजकालचे वेळाप क फारच
जोरदार आहे” मी हणालो. “मा या कामाचा ड गर आठवून मा या पोटात गोळा उठतो.”

“कामात गक असणे हे काही याचे समथन अस ू शकत नाही. तू कुठ या कामात
ए हढा गक आहेस? शी ट के प रणाम हा फ  वीस ट के केले या कामांवर अवलंबून
असतो. हे मी या ाचीन यो यांकडून शकलो आहे. योगी रामन ाला ‘ ाचीन वीसचा
नयम’ अस े हणत असत.”

“मला समजले नाही!”
“ठ क आहे. अगोदर आपण तुझा सोमवारचा कामाचा दवस घेऊ. सकाळपासून

रा ीपयत तू तुझी सव कामे करतोस, अगद  अ शलाचे फोन घे यापासून व कली कै फयत
कोटात मांड यापासून, ते तु या धाक ा मुलाला रा ी गो  वाचून दाखव यापयत कवा
बायकोबरोबर बु दबळ खेळ यापयत सव कामांवर वेळ दवडतोस. बरोबर?” यु लयन

“हो बरोबर”
“ ा सग या शेकडो कामांमधून फ  वीस ट के कामांना तू जो वेळ देतो तीच कामे

खरे फळ देतात. तू ज ेकाय करतोस यात या वीस ट के कामाचा तु या जीवनावर भाव
पडतो. ही काय जा त भावी असतात. उदाहरणाथ दहा वषापासून जो वेळ तू पाणी
प या या जागी ग पा मार यात घालवला कवा सगारेट या धुरानी भरले या जेवणा या
खोलीत जो वेळ घाल वला कवा रदशन पा न घाल वला तो ा वीस ट यात येईल?”

“नाही खरंच नाही.”
“बरोबर मग अशा अजून पु कळशा गो ी असतील या मोजता येतील!”
“मी माझ े काय ाचे ान वाढ वले तर, माझ े सवाशी संबंध सुधारले तर, मा या

अ शलांबरोबरचे संबंध कवा एखादा काय म वक ल बन यासाठ  जो वेळ खच केला तो
मोजता येईल असे तुला हणायचे आहे का?”

“हो. जेनीबरोबरचे आ ण मुलांबरोबरचे संबंध सुधार यासाठ  जो वेळ घालवशील तो,
नसगा या सा यात जो वेळ घालवशील कवा तु याकडे ज ेआह े याब ल कृत ता 
कर यासाठ  जो वेळ घालवशील तो कवा तुझे मन, शरीर आ ण आ मा यांना नवचैत य
दे यासाठ  जो वेळ घालवशील तो सु दा मोजता येईल. ही सव कामे तु या जीवनावर
खोलवर प रणाम साधणारी आहेत. ा सवात तुमची पा ता जशी असेल या माणे



आयु याला आकार मळतो. तुझा सगळा वेळ ा कामांवर खच कर ते मोजता येतील. जे
ानी लोक आहेत ते ाधा यांना मह व देतात. हे वेळेचे मालक बन याचे रह य आहे.”

“योगी रामननी हे सव तुला शकवले?”
“मी जीवनाचा व ाथ  झालोय. जॉन, योगी रामन खचीतच एक ानी आ ण

ेरणादायी गु  होते आ ण याब ल यांना मी कधीही वसरणार नाही. पण मी हे सव धडे
मा या जीवनात या अनुभवाव न एक एक तुकडे एक मो ा को ाचे उ र हणून
जोडले जे चांग या त हेने जीवन जग याचे मागदशक ठरले.”

यु लयन हणाला, “मला अशी आशा आह े क  तू मा या पूव या चुकांव न काही
शकशील. काही लोक स यां या चुकांव न शकतात. ते जा त शार असतात. काह ना
अस ेवाटते क  खरी शकवण ही वतः या अनुभवाव न येते. अस ेलोक यां या जीवनात
खूप यातना सहन करतात.”

वक ल अस यामुळे मी पु कळशा वेळे या नयोजनावर या प रसंवादांना गेलो आहे.
तरीपण मी यु लयनने सां गतलेले हे त व ान कुठेच ऐकले न हते. वेळेचे नयोजन हे फ
कामा या ठकाणीच करायचे आ ण कामाची वेळ संपली क  सोडून ायचे अस ेन हते, ती
एक प रपूण प दत आह े जी माझ े आयु य सग या े ात नयं त करेल जर मी यो य
रतीने या सव गो ी आचरणात आण या तर. मा या रोज या दवसाची योजनाब द
आखणी क न आ ण मा या वेळेचा यो य वापर क न मी नुसताच काय म होणार नाही
तर सुखीसु दा होईन.

“आयु य हे एक मांसाचा तुकडा आहे. तु हांला जर वेळेची मालक  हवी असेल या
मांसातली चरबी बाजूला क न टाकायची आहे.”

“अगद  बरोबर! जरी मा यातला शाकाहारी अस े हणत नसला तरी मला ही उपमा
आवडली. हे उदाहरण अगद  चपखल बसते आहे. जे हा तु ही तुमचा वेळ आ ण अमू य
मान सक ऊजा मांसावर क त करता ते हा तु हांला चरबीवर वाया घालवायला वेळ मळत
नाही. ा ठकाणी तुमचे आयु य सामा यातून असामा य वाकडे सरकते. ाचवेळ  तु हांला
ह ा असले या गो ी घडवायला तु ही सु वात करता आ ण ाना या मं दराची दारे
तुम यासाठ  उघडतात” यु लयन हणाला.

“आणखीन एक मु ा. स या ना तुझा वेळ चो  देऊ नकोस. वेळ चोरांपासून
सावध राहा. हेच ते लोक आहेत जे हा तु ही मुलांना झोपवून तुम या आवड या खुच त
एखादे रह यमय पु तक वाचायला सु वात करणार इत यात फोन करतात, हेच ते लोक
आहेत जे हा तु ही खूप धावपळ त कवा कामा या गद त असता कवा कामा या गडबडीत
तु ही णभर वसावला क  तुम या ऑफ सम ये जाता जाता च कर टाकतात. अगद
असेच घडते ना?”

“ यु लयन नेहमी माणे तुझे बरोबर आहे. मा या मवाळपणामुळे मी यांना हे सांगू
शकत नाही क  तु ही आता जा कवा माझा दरवाजा बंद करता येत नाही” मी मनातली गो
बोललो.



“तू वेळे या बाबतीत अगद  न ु र असले पा हजेस. “नाही” हणायला शीक. जे हा तू
छो ा गो ना नाही हणायचे धाडस दाखवशील ते हाच तु यात मो ा गो ना “हो”
हणायची श  येईल. जे हा तुला एखा ा मो ा केसवर काम करायचे असेल ते हा तू

ऑफ सचा दरवाजा बंद क न घे. मी जे सां गतले आहे ते ल ात ठेव. येक वेळेला
फोनची घंट  वाजली क  तू फोन घेऊ नकोस. तु या सोयीसाठ  तो आहे स यां या
सोयीसाठ  तो फोन नाही. तू वेळेला कती कमत देतोस हे जे हा लोकांना कळेल ते हा ते
तु या वेळेचा आदर करतील.”

“मी तर कायम चालढकल करत असतो. जी कामे मला करायला आवडत नाहीत ती मी
सारखा पुढे ढकलत असतो. मी टपाल चाळत असतो कवा काय ाची पु तक वाचत
असतो. मी वेळ मारत असतो.”

“वेळ ‘मारणे’ ही अगद  बरोबर उपमा आहे.”
“जी कामे आप याला करायला आवडतात ती आपण करतो आ ण जी आवडत नाहीत

ती आपण टाळतो. हे माणसा या वभावातच आहे. पण मी आधी सां गत या माणे ा
जगात या पु कळशा उ पादन म, माणसांनी असे काय कर याची यांना वतःला आवडत
नसली तरी सवय लावली आहे, जी कमी उ पादन म माणसांना करायला आवडत नाही.”

मी जरा वेळ वचार करत होतो क  हे त व मी आता नुकतेच ऐकल ेआहे. चालढकल
करणे हा माझा  न हता कदा चत माझे आयु यच फार कचकट झाल े असेल.
यु लयनलाही माझ े वचार जाणवले.

“योगी रामननी सां गतले क  या माणसांनी वेळेवर नयं ण ठेवल े आहे ती माणसे
अगद  साधे आयु य जगतात. हे धावपळ चे आ ण धकाधक चे आयु य जगणे हा काही
नसगाचा नयम नाही. यांनी आप या आयु यात वतःचे न त येय ठरवल ेआह ेआ ण
यावर प रणामकारक य न केले आहेत तसेच जे चरंतन सुखापयत पोहोचल ेआहेत यांना

हे येय सा य कर यासाठ  मनःशांतीचा याग करावा लागत नाही असा यांचा ढ व ास
होता. जे ान मी ऐकत होतो याने मी भारावून गेलो होतो. यामुळेच मी उ पादन म ही रा
शकलो व माझी आ या मक इ छाही पूण झाली.”

यु लयनजवळ मी माझे मन मोकळे केले “तू नेहमी मा याशी ामा णकपणे वागत
आला आहेस हणून मी पण तु याशी तसाच वागतो. मला चरंतन सुख आ ण समाधान
मळ यासाठ  माझी व कलीची ॅ टस सोडायची नाही. माझे घर, माझी गाडी मी जे
मळवले आहे ती ऐ हक सुखं मला आवडतात. जे हा आपण प ह यांदा भेटलो ते हापासून
आ ापयत मी जी इतक  वष मेहनत केली याचे हे फळ आहे. पण मला पोकळ  जाणवते
आहे. मी काय ा या शाळेत असताना माझी जी काही व  होती ती मी तुला सां गतली. मी
मा या जीवनात पु कळ काही क  शकतो. तुला मा हती आहे क  माझी चाळ शी आली
आह ेआ ण मी अजून आयफेल टॉवर सु दा पा हला नाही. कधी वाळवंटात फरलो नाही
कधी एखा ा शांत सरोवरात पडावातून सफर केली नाही, कधी माझ े बूट काढून बागेत
हरवळ वर अनवाणी चाललो नाही. कधी मुलांबरोबर हसत खेळत रा हलो नाही. कधी रवर



हमवषावानंतर पायी फ न याचा आनंद लुटला नाही.”
“मग तू साधेपणाने जीवन जग” यु लयननी सहानुभूतीपूवक सुचवले. “ येक

बाबतीत साधेपणाची आचारप दती आचरणात आण. मग अस े के याने वर सां गतले या
चांग या गो ी करायला तुला वेळ मळेल. पु कळसे लोक अस े आहेत क  ज े आप या
घरामाग या परसात या बागेचा आनंद लुट याऐवजी ते तजापलीकडे एक गुलाबाची
जा ची बाग आहे असे व  बघतात. काय ही शोकां तका.”

“मग तु या काय सूचना आहेत?”
“ते तुझे तू ठरवायचे आहेस. मी ा आचारप दती यो यांकडून शकलो या तुला मी

सां गत या. जर तू या आचारप दती आचरणात आणायचे धाडस केलेस तर या तु यासाठ
चम कार घडवतील. आणखीन एक गो  मला तुला सांगायची आहे क  माझ े आयु य मी
शांत आ ण साधे ठेवायचा य न करतो” यु लयन हणाला.

“ते कसे काय?”
“मला पारची एक झोप काढायला फार आवडते. यामुळे मला जा त उ साहपूण

आ ण ताजेतवाने वाटते. मला वाटते आता तू पण हणशील क  मला सु दा ा सुंदर झोपेची
गरज आहे” यु लयन हसत हणाला.

“सुंदरता हा तुझा कधीच मह वाचा गुण न हता.”
“हा तुझा वनोद  वभाव नेहमीच असतो. ासाठ  मला तुझे कौतुक वाटते, खळाळून

हस यातले साम य ल ात घे. संगीतासारखे तणाव घालव याचे ते एक उ साहवधक औषध
आहे. योगी रामननी ावर फारच सुंदर भा य केले आहे. हस यामुळे तुम या मनाची कवाडे
उघडतात आ ण तु हांला मनःशांती मळते. कुणीही आयु य एवढे गंभीरतेने घेऊ नये क  ते
वतःवर हसणे सु दा वसरतील.”

यु लयनला वेळ ा वषयावरचा शेवटचा वचार सांगायचा होता. “जॉन सवात
मह वाचे हणज ेआप याला अजून पाचशे वष आयु य आहे असे समजून वागणे सोडून दे.
जे हा द ाने ते घ ाळ मा याकडे आणले ते हा तने मला एक उपदेश केला होता तो मी
कधीच वसरणार नाही.”

“ती काय हणाली?”
“ तने मला सां गतले क  कुठलेही रोपटे लावायचे असेल तर सग यात चांगली वेळ

हणज े चाळ स वषापूव ची आ ण सरी सवात चांगली वेळ हणजे आजची हणून
दवसाचा एक म नट सु दा वाया घालवू नकोस. ‘मृ युश येची प दत’ आचरणात आण.”

“काय! काय हणालास?” मी जोरात वचारले. मला हा श द काहीतरी व च च
वाटला. “मृ युश येची प दत हा काय कार आहे?”

“ही जीवनाकडे बघ याची नवीन प दत आहे. ही जा त भावी प दत आहे जी
आप याला आजच तुमचा शेवटचा दवस अस ू शकेल ते हा पूणपणे जगा ाची कायम
आठवण देते.”

“मला वचारलेस तर मला ही वकृती वाटते. अशाने मा या मनात मृ यूचा वचार येतो.”



“खर तर हे जीवनाचे फार मह वाचे त व ान आहे. तू मृ यश येची प दती आचरणात
आण. येक दवस हा आपला शेवटचा दवस आहे असे समजून जग. क पना कर क
दररोज उठ यावर वतःला एक  वचारला तर ‘माझा जर आजचा शेवटचा दवस असेल
तर मी काय केले पा हजे’ मग आप या कुटंुबीयांबरोबर, म ांबरोबर तू कसा वागशील
आ ण यांना तू ओळखत नाही यां याशी सु दा कसा वागशील. येक ण असा जर
जा तीत जा त जगलास तर वचार कर क  कती उ पादन मता वाढेल आ ण उ साहवधक
आयु य तू जगू शकशील. एक ा मृ यश येवरचा ात एवढे साम य आहे क  तुझे आयु य
बदल ूशकेल. ही प दत तुझे दवस जा त उ साहवधक करतील आ ण तू जे करशील यात
तुला आनंद मळेल. अथपूण गो ी या तू आजपयत पुढे ढकलत आला आहेस यावर ल
क त कर आ ण या गो ी तुला अंदाधंुद  आ ण पेच संगा या दलदलीत ढकलतात यावर
वेळ उधळणे थांबव” यु लयन हणाला.

यु लयन पुढे हणाला क  “जा त काम कर यावर जोर दे. ते काम तुला जा त अनुभव
देईल. तु या व ां या क ा ं द कर यावर तुझी ऊजा जुंपव, तु या मना या गा यात
अमयाद मता आहे असे असताना सामा य आयु य वीका  नकोस. तुझी महानता जागृत
कर. हा तुझा ज म स द ह क आहे.”

“फारच चांगली मा हती आहे.”
“हे बघ नराशा कवा असफलता पु कळशा लोकांना ासते पण असफलता घालवायचे

एक साधे त व आहे.”
“माझा कप अजून रकामा आहे” मी मृ  वरात हटले.
“असफलता येणे अश य आहे अशा त हेने वाग आ ण तुझ ेयश न त होईल. येय

सा य न हो याचे येक वचार मनातून पुसून टाक. मग ते येय ऐ हक सुखाचे असो क
आ या मक असो, धाडसी हो आ ण तु या क पना श ला कुठ याही मयादा ठेवू नकोस.
भूतकाळाचा कैद  होऊ नकोस. भ व याचा श पकार हो. मग तू पूव सारखा राहणार
नाहीस.”

जस जशी पहाट होत होती, तशी शहराला हळूहळू जाग येत होती. रा भर याचे ान
मा यासार या उ सुक व ा याला सां गत यावर मा या ा चरत ण म ाम ये प ह यांदा
दम या भाग या या खुणा दसायला लाग या. यु लयनची तग धर याची जबरद त मता,
या यातले अमयाद साम य आ ण अ वरत उ साह पा न मी अचं बत झालो. तो नुसता

उ चारच करत न हता तर उ चारा माणे आचरणही करत होता.
“आपण आता योगी रामन या दंतकथेत या शेवटापयत आलो आहोत आ ण आता

माझी नघ याची वेळही झालेली आह”े तो हळूच हणाला “मला अजून खूप कामे करायची
आहेत आ ण खूप लोकांना भेटायचे आहे.”

“तू तु या भागीदारांना परत आ याचे सांगणार आहेस का?” माझी उ सुकता मी दाबू
शकत न हतो.

“कदा चत नाही” यु लयननी सां गतल े “ते या यु लयन मॅ टलला ओळखत होते



या यापासून मी फार वेगळा आहे. मा या मनात तसेच वचार येत नाहीत. मी पूव सारखे
कपडे घालत नाही, पूव सार या गो ी करत नाही. मी संपूण बदललेला माणूस आहे. ते मला
ओळखणार नाहीत.”

“तू खरोखरच एक नवीन माणूस झाला आहेस” मी गालात या गालात हसत कबूल
केले कारण मा या डो यापुढे पूव या लाल चकाक या फेरारीतून ा यो यांनी, यु लयननी,

ा शवानात या झ यात वतःला सुशो भत केलेल े य तरळले.
“नवीन होणे हणजे कदा चत जा त अचूक असणे” यु लयन हणाला.
“मला ातली तफावत नाही दसली” मी प पणे कबुली दली.
“ ाचीन भारतात एक हण आह े ‘आपण आ या मक अनुभव घेतलेले मानव नसून

यांनी मानवी अनुभव घेतलाय अशी आ या मक माणसे आहोत.’ मला आता ा जगातली
माझी भू मका समजली आहे. मला मी कोण आह ेहे कळले आहे. मी ा व ात नाही तर
सारे व  मा यात आहे.”

“मला सव त व ान चघळून आ मसात करायचे आहे” यु लयन काय हणत होता ते
पुरेसे न समजूनही मी ामा णकपणे हणालो.

“मला समजले आह ेते म ा. एक वेळ अशी येईल क  तुला मी काय हणतोय ते प
समजेल. मी तुला या प दती शकव या या तू आ मसात के यास तर तू ा काशा या
मागावर पुढे जाशील. तू ा वतःवर नयं ण मळव या या कलेवर वजय मळवशील. तुझे
आयु य खरोखरीच अनंत पड ावरची छोट  तमा आहे. ती बघ तुला तू कोण आहेस
आ ण तु या जीवनाचा हेतू काय ते कळेल.”

“काय आहे?”
“अथातच स यांना मदत करणे. तुमचे घर कतीही मोठे असल े तरी, तुमची गाडी

कतीही चांगली असली तरी, तुम या आयु या या शेवट  तु ही तुम या बरोबर फ  तुमची
सदस वेक बु द  नेता. तुम या अंतःमनाची हाक ऐका. तीच तु हांला माग दाखवेल. तला
माहीत आहे काय बरोबर आहे. ती तु हांला हेच सांगेल क  कुठ या ना कुठ या पात
स यांची नः वाथ सेवा करा. हेच मा या ा साहसपुण द घ वासाने मला शक वले

आहे. मला अजून पु कळ लोकांना भेटायचे आहे. यांची सेवा करायची आहे. यांना बरे
करायचे आहे. शवाना या ा योग नी जे ान मला दले ते गरजू लोकांपयत पोहचवायचे हा
माझा जीवनाचा हेतू आहे. हेच माझ ेजी वतकाय आहे.”

ाना या ा योतीने यु लयनचा आ मा काशमान झाला. हे तर मा या सार या
अ ानी माणसा या बाबतीत सु दा झाले असते, मग यु लयन तर खूपच भावना धान होता.
तो जे सांगत होता ते खूप कळकळ ने सांगत होता. ते या या शारी रक आकारमानाव न
समजल ेहोते. एका नाजूक, वृ द व कलामधून एक उ साहपूण, चरत ण यो यांम ये झालेले
याचे पांतर हे काही फ  रोज या ायामामुळे आ ण आहारात या बदलामुळे न हते तर

एक सखोल रामबाण उपाय यु लयनला या हमालयात या ड गरावर अचानक सापडला
होता. लोकांना वषानुवष शोधूनही सापडल ेनसते असे रह य याला सापडल ेहोते. हे नुसतेच



चरत ण राह याचे व प रपूण, आनंद  आयु य जगायचे रह य न हते तर याहीपे ा
काहीतरी जा त होते. यु लयनला व वाचे रह य सापडले होते.



करण अकरावे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार - वेळेचा आदर करा.

चातुय - वेळ हा एक कधीही न भ न येणारा आ ण अमू य घटक आहे.

तुम या ाधा यांवर ल  क त करा आ ण संतुलन राखा.

साधेपणाने आयु य जगा.

ा य क- ाचीन वीसचा नयम

‘नाही’ हण याचे धाडस करा.



मृ यश येची प दत

मह वाचा
उतारा

-वाळूचे कण जस ेहातातून नसटून जातात तसा वेळ नसटून जातो, परत कधीही
न ये यासाठ . जो वेळेचे यो य नयोजन करतो तोच समाधानी, समृ द आयु य
जगतो.



करण बारावे

जीवनाचे अं तम उ

“जी  एकट  नसते ती कधीच वतःपुरती जगत नसते”’

- व यम लेक

“ यांना मी भेटलो ते शवानातल ेयोगी नुसतेच चरत ण न हते तर ते नःसंशय दयाळू
पण होते” यु लयन हणाला.

“योगी रामननी मला सां गतल ेक  जे हा ते लहान होते ते हा झोपायची तयारी करताना
यांचे वडील यां या या गुलाबाने झाकले या झोपडीत यायचे आ ण यांना वचारायचे क
यांनी आज या दवसभरात कुठली चांगली कामे केली. व ास ठेव अगर ठेवू नकोस जर

योगीरामननी यां या व डलांना अस ेसां गतल ेक  आज कुठलेही चांगल ेकाम केल ेनाही तर
ते योगी रामनला सांगायचे क  ऊठ आ ण झोप यापूव  कुठलेतरी चांगले काम क न ये.”

यु लयन सांगत होता “आनंदमय जीवन घालव यासाठ  ज ेमह वाचे गुण असायला
पा हजेत जे मी तुला सां गतले, यात तू काय सा य केलेस? तु याकडे कती घरे आहेत,
कती गा ा तु या गॅरेज म ये आहेत, यापे ा तु या आयु याची गुणव ा ही तू स यांना
केले या मदतीवर अवलंबून आहे.”

“याचा संबंध योगी रामन या दंतकथेमध या पव या गुलाबाशी आहे काय?”
“अथातच, ही फुल ेआप याला चनी लोकां या एका ाचीन हणीची आठवण देतात

‘जे हात तु हाला गुलाबाची फुल े देतात या हातांना गुलाबाचा सुगंध थोडासा लागलेला
असतो’ याचा अथ प  आह े क  तू जे हा स यांचे आयु य सुधार यासाठ  काही काय
करतोस ते हा तु या नकळत तुझे जीवन ही उंचावलेल ेअसते. जे हा तू दररोज कुठलीही
अपे ा न करता दयाळूपणाचे काय कर याची काळजी घेतोस ते हा तुझ े आयु य समृ द
आ ण अथपूण झालेले असते. या प व  कायाची आ ण कत ाची दररोज सवय
लाव यासाठ  कुठ या ना कुठ या मागाने स यांची सेवा कर.”

“कुठ या ना कुठ या हणजे तुला अस ेसुचवायचे आह ेका मी कुठले तरी वयंसेवी
काय करावे?”

“ही तर फारच छान सु वात आह ेपण मी जे सखोल त व ानाब ल बोलतो आहे ते
यापे ा ही काहीतरी जा त आहे. मी अस े सुचवतोय क  तू नवीन भू मका वीका न



स यांसाठ  एक उदाहरण बन.”
“मला परत समजले नाही. ावर काहीतरी काश पाड. मला ही प दत प र चत

नाही.”
“जीवनाकडे कवा प र थतीकडे बघ याचा एक नवीन कोन हणजे नवीन

भू मका. काही लोक जसे अ या भरले या पे याकडे बघून तो अधा रकामा आहे असे
समजतात आ ण आशावाद  लोक याच पे याला अधा भरलेला आह े अस े समजतात.
सार याच प र थतीवर यांनी वेगवेग या त हेने प ीकरण केले. कारण याकडे
बघ याची येकाने वेगळ  प दत अवलं बली होती. येक अंतगत कवा बा  घटनेकडे
आपण या भगातून बघतो ते भग.”

“मग जे हा तू सांगतोस क  मी नवीन प दत आचरणात आणायची ते हा मी माझा
कोनही बदलावा अस ेतुला वाटते का?”
“हो तसेच काहीसे. तुझे आयु य तुला ना मयरी या बदलायचे असेल तर आपले ा

पृ वीतलावर ये याचे योजन कोणते हा कोन आप यासमोर ठेवावा लागतो. तू ा
जगात वेश करताना काहीच आणले नाहीस तसेच जातानाही तू काहीही नेऊ शकत नाही
हे स य तू वीकारले पा हजेस. असा कोन तू तु यापुढे ठेवलास तर तु या इथे अस याचे
एकच योजन असू शकते.”

“ते कोणते?”
“ स यां या सेवेत वत:ला वा न घेणे आ ण यां या कायाला अथपूण हातभार लावणे

“ यु लयन हणाला. “मी अस े हणत नाही क  तू तुझी व कलीची ॅ टस सोडून दे.
तु याजवळ असलेले सव सोडून दे आ ण तुझ े आयु य तू अडचणीत असले या लोकांना
मदत कर यात घालव, जरी आजकाल मी पु कळशा लोकांना भेटलो आह े जे हे काय
अ तशय समाधानपूवक करत आहेत. ा जगात खूप मोठे बदल घडत आहेत. लोक
अथपूण कायासाठ  पैसा लावत आहेत. वक ल लोक जे पूव  फ  अ शलाकडे कती
मालम ा आहे ाव न लोकांना मोजायचे तेच वक ल आता स यांनी कती वधायक
काय केले आहे, यांचे मन कती मोठे आहे हे बघतात. पु कळस े श कसु दा आपली
सुर त नोकरी सोडून गरजू व ाथ  जे कानाकोप यात झगडत असतात यांना श ण
दे याचे महान काय करतात. लोकांनी आता बदलाची हाक ऐकली आहे. यांना आता कळले
आहे क  आपण काही हेतू ध न इथे आलो आहोत आ ण यासाठ  आप याला एक देणगी
मळाली आहे, तची मदत यावी हे यांना समजले आहे.”

“कोणती देणगी”
“हेच तर मी तुला सं याकाळपासून सांगतो आहे. मनाची अमयाद श , अ नबध ऊजा

आ ण असीम क पकता, नयमांचे पालन आ ण शांतता. फ  ा सवाना बंधमु  करणे
आ ण आप या व स यां या भ यासाठ  या अमलात आणणे बाक  आह”े यू लयन
हणाला.

“मी तु याबरोबर आहे. ा बाबतीत एखा ाने चांगल ेकाय करावयाचे हणज े नेमके



काय करायचे?”
“मी फ  इतकेच हणतो आह ेक  तुझे जग बदलायला तू ाधा य दे हणज ेतू वतःला

एक  हणून बघू नकोस तर समुदायाचा एक भाग हणून बघ.”
“मग मी दयाळू आ ण मृ  असले पा हजे.”
“ स यांसाठ  काहीतरी करणे ातच खरी थोरवी आहे हे कळणे. पूवकडचे साधू ा

काराला ‘ वत: या बे ा टाकून मु  होणे’ अस े हणतात. हे हणजे व व वस न उदा
हेतूवर ल  क त करायचे. तुम या अवतीभवती ज ेअसतील यांना काहीतरी ायचे, मग ते
काहीही असो तुमचा वेळ असो कवा श  असो. ही दोन अ तशय अमू य अशी साधने
आहेत. मग ते मो ात मोठ एक वष कामाची व ांती घेऊन गरजू आ ण ग रबांसाठ  काम
करायचे कवा छो ात छोटे वाहतुक ची क डी झाली असताना थो ा गा ांना पुढे जाऊ
देणे, इथपयत काहीही असू शकते. जे हा तु ही जगाला चांगली जागा बनवायचा य न
करता ते हा तुमचे आयु य आकषकरी या पुढे सरकते. ात काही नावी य नसेल कदा चत
पण मी ही एक गो  मी शकलो. योगी रामन हणतात क  जे हा आपण ज माला येतो ते हा
रडत येतो आ ण सारे जग आनंदात असते, आपण आपले आयु य अशा रीतीने जगले
पा हजे क  जे हा आपण म  यावेळ  सारे जग रडल ेपा हजे आ ण आपण आनंदात मेले
पा हजे.”

यु लयनचा मु ा मला पटला. व कली करताना मी काहीतरी चांग या कायाला हातभार
लावतो आह ेअस ेमला अ जबात वाटत न हते, ा गो ीची मा या मनाला टोचणी होती.
काही मह वा या कचकट केसेस मी न क च चांग या त हेने लढ या यांचा चांग या
कायासाठ  पायंडाही पडला होता. पण तरीही व कली हा मा यासाठ  आवडीने कर याचे
काम सोडून एक वसाय झाला होता. मा या काय ा या कॉलेजम ये मी मा याबरोबर या
व ा यासारखा येयवाद  होतो. कॉलेजम ये बसून आ ही सु दा को ड कॉफ  आ ण शळा
प झा खाऊन जग बदलायचा न य केला होता. यानंतर आता जवळजवळ वीस वष
झाली आ ण माझी ही बदल घडवून आण याची ती  इ छा मी जे गहाण ठेवले होते, याचे
पैस ेभर यात आ ण मा या नवृ ीनंतरची तरतूद कर यात नघून गेली. खूप वषानंतर मला
कळून चुकले क  मी मा या म यमवग य कोशात वत:ला बं द त क न घेतले आहे.
यामुळे मी समाजापासून लांब रा हलो आ ण मग मला याची सवय झाली.

“मी तुला एक जुनी गो  सांगतो. ती कदा चत फार उपयु  ठरेल ावेळ ” यु लयन
सांगत होता. “एक बळ  वृ द ी होती. तचा नवरा वारला. मग ती मुलाकडे राहायला
गेली. मुलगा, सून आ ण नात होती. हळूहळू या वृ द ीची नजर धूसर हायला लागली व
ऐकूपण येईना. कधीकधी तचे हात इतके कापायचे क  त या ताटातून भाजी कवा वरण
सांडायचे. तने हे अस े सांडून ठेवल े क  सून आ ण मुलगा त यावर खूप चडायचे. एक
दवस यांनी ठरवले क  आता फार झाले. यांनी त यासाठ  एक छोटे टेबल एका लहान
अडगळ या खोलीत ठेवल े आ ण तला येक वेळेला तथेच जेवायला वाढले. ते सव
जेवायला बसल ेक  ती अडगळ या खोलीतून यांना अ ू भर या नजरेने बघत राहायची.



ते हा ते कुणीही त याशी बोलायचे नाहीत आ ण बोललेच तर ते सांड याब ल तला
रागवायचे.”

“एके दवशी सं याकाळ  जेव या अगोदर या वृ द ीची नात ज मनीवर बसून
ठोक याचा खेळ खेळत होती. “तू काय करते आहेस” त या व डलांनी तला वचारल,े
“मी एक छोटे टेबल तुम यासाठ  आ ण आईसाठ  बनवते आहे.” ती हणाली “ हणजे मी
मोठ  झाले क  तु ही ा कोप यात बसून जेवण कराल” आई व डलांना फार वाईट वाटले.
ते एकदम मूक झाले. मग ते दोघेही रडायला लागले. या णी यांना आपली चूक कळून
आली. या रा ी यांनी आईला आणून मो ा स मानाने डाय नग टेबलावर बसवले. जथे
तची ह काची जागा होती तथे बसवले आ ण या दवसापासून तला तथेच जेवायला
वाढले. जरी एखादा घास खाली पडला तरी याचे कुणालाही काही वाटेनास ेझाले.”

“ ा गो ीत ते आईवडील वाईट न हते” यु लयन हणाला “ यांना फ  सहानुभूतीची,
दयाळूपणाची ठणगी पेटवायची गरज होती. सहानुभूती आ ण दयाळूपणा आपले आयु य
समृ द करतात. जे हा तू सकाळ  मनन, चतन करशील ते हा स यांसाठ  तू काय चांगले
क  शकशील ावर वचार कर. यांनी कधी तुतीची अपे ा केली नाही यांची

ामा णकपणे तुती कर, गरज ू म ांपाशी कळकळ या भावना  कर. कुटंुबीयांशी
काही कारणा शवाय ेमळपणे वाग. हे सव मळून तुला जग याचा एक उ म माग
दाखवतील. घ न  मै ी कर. तीन चांगल े म  असलेला एखादा माणूस खरोखरीच ीमंत
हणवला जाईल.”

मी संमतीदशक मान हालवली.
“ म  कवा मै णी आप या जीवनाचे हा य, स दय आ ण ेम वाढवतात. एखा ा

जु या म ाबरोबर पोट धरध न हस यासार या फार थो ा गो ी नवचैत य आणतात.
जे हा तु हाला फार गव होतो ते हा ते तुमचा ताठा उतरवतात. जे हा तु ही फार गंभीर होता
ते हा ते तु हाला हसवतात. आयु या या धो या या वळणावर जे हा गो ी दसतात यापे ा
जा त वाईट असतात, यावेळेला चांगल े म  तुम या मदतीला येतात. मी जे हा खूप त
वक ल होतो ते हा मला म ांसाठ  वेळ न हता. मी आता एकटा आहे. तु या त र  मला
कोणीच नाही. आता बरोबर फरायला जायला मा याबरोबर कोणीच नाही. सगळे जण
आप या सुर त उबदार घर ात आप याच कोशात गाढ झोपेत असतात. जे हा मी एखादे
सुंदर पु तक वाचून संपवलेले असते, ते हा याब ल बोलायला कुणीच नसते. शरद
ऋतूत या सूय करणांनी दवस जे हा उबदार होतो, आनंद  वाटते ते हा माझ ेमन मोकळे
कर यासाठ  मला कुणीच नसते.”

यु लयन लगेच हणाला क  “मा याकडे जे नाही यासाठ  मला कधीच खेद न हता.
मा या शवानात या गु ं कडून मी शकलो क  ानी माणसांसाठ  येक पहाट ही नवीन
दवसाची सु वात असते.”

मी यु लयनला नेहमी व कली यु दात न णात असलेला एक असामा य यो दा समजत
आलो, जो त प याशी एखा ा माशल आटस ् या खेळाडूसारखा वाद ववादातले ह ले



तह ले करत होता. मी बघत होतो क  मला पु कळ वषापूव  भेटले या यु लयनचे एका
वेग याच पात पांतर झाल े आहे. जो मा या समोर होता तो मृ , दयाळू आ ण शांत
होता. तो जो कुणी होता याची जीवना या रंगभूमीवर एक न त भू मका होती. या या
पूवायु यात या वेदना तो एक चांगला धडा ा ीने पाहत होता आ ण याचवेळ  या या
पूवायु यात या घटना घड या हो या या यापे ा कतीतरी पट ने जा त आयु य
आप याला आहे असे समजत होता. मला या यासारखा सरा माणूस भेटला नाही.

यु लयनचे डोळे पुढे येणा या गो ीमुळे आशेने चमकले. जगात या आ या या आ ण
अचं बत करणा या गो मुळे याला नखळ आनंद होत होता या या नरंकुश आनंदाने
मलाही वेढले. मला असे वाटले क  हा यु लयन मॅ टल वाद ववादात त प याला जोरदार
टोल ेलगावणारा समोर याला क चा खाऊन टाकणारा वक ल, कुणाचीही पवा न करणारा
माणूस आता एक आ या मक गु  झाला आह े जो सतत स यांची काळजी घेत होता.
कदा चत ा मागाव न मी सु दा जाणार होतो.



करण बारावे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार - नः वाथ  सेवा करा.

चातुय - तु ही स यांना कती मदत केली आहे यावर तुम या जीवनाचा दजा ठरतो.

दररोज प व  कायाला हातभार लावा. स यांना काहीतरी दे यासाठ  जगा.

स यांचे आयु य उ च पातळ वर नेतांना तुमचेही आयु य उ च पातळ वर
जाते.

ा य क -दररोज दयाळूपणाचे काय करा.

यांना मदतीची गरज आहे अशांना मदत करा.



चांगल े हतसंबंध ठेवा.

मह वाचा
उतारा

- स यांना काहीतरी दे यातच खरी महानता आहे. जीवनाचे उ च येय
गाठ यासाठ  ल  क त करा.



करण तेरावे

चरंतन सुखाचे रह य

“जे हा मी सूया ताची कवा चं ा या स दयाची अनुभूती घेतो ते हा या या नमा या या भ ने मी ापून जातो.”

- महा मा गांधी

यु लयन मा या घरी काल रा ी शवानाम ये घेतलेल े ान सांग यासाठ  आ याला
आता बारा तास उलटून गेले होते. हे बारा तास नःसंशय मा या आयु यातले सवात मह वाचे
तास होते. मला आनंददायक, फू तदायक आ ण अगद  मु  झा यासारखे वाटत होते.
यु लयननी मा या आयु याब लचा कोनच योगी रामन या दंतकथेत या अजरामर

आचारप दतीमुळे बदलवला होता. मानवी मते या तळापयत मी अजून पोहोचलोही
न हतो. जीवनात या या अमू य देण या मा या आयु यात मला मळा या आहेत याही मी
उधळून टाक या. यु लयन या ा ानामुळे मा या मागात आलेले हा य, ऊजा, समाधान

ा वरची माझी पकड घट् ट कर याची संधी मला मळाली. मी फार भावना धान झालो.
“मला लवकर जावे लागेल. तुलाही तुझी कामे उरकायची आहेत. तु याकडे वेळेचा

अभाव आहे. मलाही माझ ेकाम करायचे आहे” यु लयन मा याचने या सुरात हणाला.
“माझ ेकाम मी थांबवू शकेन.”
“पण मी माझ ेकाम थांबवू शकत नाही” तो हसत हणाला.
“पण मी जा याअगोदर योगी रामन या दंतकथेत या शेवट या घटकाब ल तुला

सांगतो. तुला आठवत असेल तर तो सुमो पैलवान या या कमरेभोवती गुलाबी तार
गंुडाळली होती तो या द पगृहातून बाहेर पडला. या सुंदर बागेत आला आ ण या
सो या या चकाक या घ ाळाला अडखळून बागेत ज मनीवर पडला. थो ावेळाने या
पव या गुलाबा या सुवासाने तो परत शु द वर आला. तो आनंदाने उठून उभा रा हला
आ ण लाखो छो ा छो ा ह यांनी भरलेला एक वळणदार माग पा न आ यच कत
झाला. मग आप या या सुमो म ाने तो माग वीकारला आ ण यानंतर आनंदात चरंतन
सुखात जगला.”

“श यता आह”े मी हणालो.
“योगी रामन या जवळ ठळक क पना श  होती मला मा य आहे पण ा दंतकथेत

एक हेतू आहे. या आचार प दती नुस याच दमदार न ह या तर या जा त भावी आ ण



वहारात आण याजो या हो या.”
“खरंच” मला ते नःसंशय पटले.
“ काशमय जीवन जग यासाठ  जडजवा हरांनी भरलेला तो माग तुला नेहमीच

शेवट या गुणांची आठवण देईल. हे त व रोज या जीवनात आचरणात आणून तुझे जीवन
मला श दात सांगता येणार नाही इतके समृ द करता येईल. सा या गो ीत तुला चम कार
घडलेले दसायला लागतील. तू अ यानंदात म न होशील. हे ान मी स यांना शकवेन
आ ण यां या आयु यातही सामा य ते असामा य असा बदल घडवेन अस ेतू मला वचन दले
आहेस.”

“मला हे सव शकायला वेळ लागेल का?”
“ही त वे समजायला अ तशय सोपी आहेत पण प रणामकारकरी या शक यासाठ

सततचा काही आठव ांचा सराव लागेल.”
“मी ते ऐकायला अगद  तडफडतो आहे.”
“मजेशीर गो  हणजे हा सातवा घटक जीवनाब ल आहे. शवानात या यो यांचा असा

व ास आहे क  जर खरोखरचे आनंद  आ ण समाधानी आयु य जगायचे असेल तर ते
“वतमानात जगा” ा प दतीने येते. यांना हे माहीत आह ेक  भूतकाळ हणज ेपुलाखालचे
पाणी आ ण भ व यकाळ हणजे का प नक तजावरचा सूय, सवात मह वाचा ण
हणजे वतमान. तो जगायला शीक आ ण याची ल जत घे.

“ यु लयन तू काय हणतोस ते मला समजते आहे. मी तर माझे पु कळसे दवस
भूतकाळाब ल काळजी आ ण वचार कर यात घालवले आहेत. माझा भूतकाळाब ल व
भ व यात होणा या गो ब ल काळजी कर याचा वभाव बदल याचे मा याकडे साम य
नाही. मा या मनात कायम लाखो वेगवेगळे वचार येतात जे मला सव दशेने खेचतात.
नराशाजनक आहे हे सव.”

“का?”
“मी खूप थकतो. मला असे वाटते क  मला मनःशांती मळत नसावी. तरीही पु कळ

वेळा मी हे पा हलेय क  ज ेमा यासमोरचे काम आहे याने माझ ेमन ापून जाते. जे हा
मा याकडे एखाद  काय ाची केस एका ठरावीक वेळात संपवायची असते यावेळ  मला
हातात या कामा शवाय सरे काहीही सुचत नाही. अशा त हेची एका ता मी मा या मुलांशी
फुटबॉल खेळतांना येते, या यात मला जकायचे असते ते हा मी जा त ल  क त करतो.
तासचे तास म नटात संपतात अस ेमला वाटते. या णी मी जे करत असतो या त र
मला सरे काहीच मह वाचे वाटत नाही. यावेळ  काळ या, व कली काम, बले वगैरचा
कसलाही वचार येत नाही आ ण याच वेळेला मला अ तशय शांत वाटत असते.”

“आ मसमाधानासाठ  आ हानाचा पाठपुरावा करणे हाच एक खा ीशीर माग आहे. पण
तरीही ात मह वाची गो  अशी आह े क  ‘आनंद हा वासात आह,े मु कामाला
पोहोच यात नाही,’ हे ल ात ठेवले पा हजे. ‘आज या साठ  जग’ ासारखे सरे काहीही
नाही” यु लयन हणाला. याचे मऊसूत हात जुळले जसे काही तो आता ज ेकाही बोलला



ती ाथनाच होती.
“योगी रामन या दंतकथेतील तो ह यांनी भरलेला माग हणजे हेच त व आह ेकाय?”

मी वचारले.
“हो” याने थोड यात उ र दले “जसा या सुमो पैलवानाला आनंदाचा आ ण सुखाचा

माग सापडला तसे ही अजरामर अमू य त वे समजून घेशील आ ण या मागावर तू
चालशील तर तुलाही तू या आयु याची कामना करशील ते मळेल. आयु यातला मो ा
मो ा सुखा या मागे धावताना छो ा सुखांकडे ल  करणे सोडून दे. आयु याची गती
धमी कर. सभोवताली असलेल े स दय आ ण प व तेचा आ वाद घे. तू ा सव गो चा
ऋणी हो.”

“याचा अथ मी भ व यासाठ  मोठमोठ  येय मा यापुढे ठेवणे बंद क न वतमानावर
ल  क त करायचे का?” मी

“नाही!” यु लयन ठामपणे हणाला, “भ व याची येय आ ण व  ह े यश वी
जीवनासाठ  मह वाचे घटक आहेत. सकाळ  उठ यासाठ  ते तुला ेरणा देतात आ ण
दवसभराची फूत  देतात. येय तु या जीवनाला ऊजा देते. माझा सांग याचा हेतू एवढाच
आह े क  काहीतरी सा य कर यासाठ  सुखाला पुढे ढकलू नकोस. तु या चांग यासाठ
आ ण समाधानासाठ  मह वा या गो ी आहेत, या पुढे ढकलून कधीतरी क  हणून चाल
ढकल क  नकोस. आजचाच दवस आहे जो पूणतः जग यासाठ  आहे. जे हा आप याला
लॉटरी लागेल कवा आपण सेवा नवृ  होऊ ते हा चांग या त हेने जगू असा वचार क
नकोस. जगणे पुढे ढकलू नकोस.”

यु लयन उठला आ ण येरझारा घालू लागला जस ेकाही एखादा वक ल वाद ववादातला
शेवटचा मु ा प  करतो आहे. “आप या फमनी काही नव श या व कलांना कामावर घेतले
क  आप यावरचा कामाचा ताण कमी होईल, मग आपण आप या कुटंुबांवर जा त ेम क
शकू. यां यासाठ  जा त काहीतरी क  शकू असा वचार क न मनाचे सां वन क
नकोस. तु या बँकेत या खा यात जा त पैस ेआले क  आ ण तुला जा त वेळ मळाला क  तू
मन, शरीर आ ण आ याची काळजी घेशील असा वचार क न वतःला मूख बनवू नकोस.
तु या य नांची फळे चाख यासाठ  आजचा दवस आहे. आजचा येईल तो ण घट् ट
ध न ठेव. उ च पातळ चे जीवन जग. आप या मनात व ांचे बी पेर, कुटंुबाची ही तुला
मळालेली देणगी कधीही वस  नकोस.”

“कुटंुबांची देणगी हणज े तुला काय हणायचे आहे ते मला समजलेले नाही” मी
हणालो.

“तू तु या मुलांचे बालपण जग!” साधे उ र आले.
“हं?” चटकन ल ात येणा या ा वरोधाभासाने मी ग धळून गेलो.
“आप या मुलां या लहानपणाम ये काही गो ी अ तशय अथपूण असतात. आप या

मुलाचे प हले पाऊल पडताना जर आपण पा हल े नाही तर आप या यशा या पाय या
चढ याला काय अथ आहे? जर आपण घराला घरपण दले नसेल तर मोठा बंगला आप या



मालक चा असून ही काय उपयोग आहे. जर आपली मुल े यां या व डलांना पूणपणे
ओळखत नसतील तर देशाचा मोठा वक ल हणवून घे यात काय अथ आहे?” यु लयनचा
आवाज भावनेनी ओथंबलेला होता. “मी ज े काय बोलतो आह े याची मला पूण क पना
आहे.”

या या शेवट या वा याने मी भुईसपाट झालो. मला फ  यु लयन एक मोठा
कायदेपं डत होता हेच फ  माहीत होते, याने अनेक ीमंतांना वाचवले होते. यां या
फॅशनेबल सुंदर, मॉडे स बरोबर ठरले या सांके तक भेट त तो जे हढा नायक हणून स द
झाला ते हढाच कोटात तो संभाषणकुशल नायक हणून स द होता. ा पूवा मी या
खुशालचडू ल ाधीशाला पतृ व हणज े काय हे काय माहीत? रोज या मा या असं य
अडचण ना त ड देणे, एक वक ल हणून, एक वडील हणून काय असते हे ाला काय
कळणार? यु लयनला हे मा या मनातले वचार ताबडतोब कळले. याला हे सहावे इं य
होते.

“मुले ा देणगीब ल मला थोडी फार मा हती आहे” यु लयन मृ  वरात हणाला.
“पण मला तर तू व कली सोडून दे यापूव  ा शहरातला सवात यो य अ ववा हत

त ण आहेस अस ेवाटायचे.”
“तुला मा हती आह े ा ामक धकाधक या जीवनाम ये गुरफट याआधी मी ववा हत

होतो.”
“हो”
एखादे गु पत एखादा लहान मुलगा जसा या या जवळ या म ाला सांगतांना थांबतो

तसा तो थांबला. “तुला हे माहीत नसेल क  मला एक छोट  मुलगी होती आ ण मा या
आयु यात मी पा हले यांपैक  ती सवात जा त गोड लाघवी आ ण नाजूक मुलगी होती.
यावेळ  मी अगद  तु या सारखा येयवाद , च क सक आ ण आशावाद  होतो. एखा ा

माणसाला हवे असलेल े सव काही मा याकडे होते. लोक हणत असत क  माझ े भ व य
उ वल आहे. अ तशय लाव यवती आ ण देखणी बायको, एक गोड मुलगी. अस ेअसताना
सव काही एका णाधात मा यापासून हरावले गेले.”

यु लयनला परत भेट यापासून प ह यांदाच याचा चेहरा औदा स याने झाकोळून
गेला. एक अ ू या या डो यातून या या गालावर ओघळला आ ण या या तांब ा
झ यावर पडला. मा या म ा या ा भावुक दशनाने मी नःश द झालो.

“ यु लयन तू पुढे सांगू नकोस” मी या या खां ावर सहानुभूतीपूवक हात ठेवून याचे
सां वन करत हणालो.

“मला सांगू दे जॉन! मा या पूवायु यात मला भेटले या लोकांम ये तू जा त आ ासक
होतास. तुला पा हले क  मला माझे ता य आठवते. आताही तू जा त कामात गढलेला
असतोस जर तू अशा प दतीने काम करत रा हलास तर तू अनथाकडे जाशील. जगात
कतीतरी चम कार तुझी वाट पाहत आहेत. कतीतरी ण जपून ठेव यासारखे आहेत हे
तुला सांगायला आ ण दाखवायला मी परत आलो आहे.”



“ऑ टोबर म ह यात या या पारी या दा ा ाय हरने फ  मा या मुलीचा
अमू य जीवच घेतला नाहीतर याने दोन जीव घेतले. मा या मुली या मृ यूनंतर माझे
आयु यच व कटून गेले. मा या भंगले या दया या वेदनेवर उपाय हणून मी मूखासारखा
खूप वेळ ऑ फसम ये घालवायला सु वात केली. घरी परत यावर मला त या कतीतरी
गोड आठवणी सतावतील हणून मी ऑफ सम येच सो यावर झोपायला लागलो. जरी
माझा वसाय उ म चालत होता तरी माझ ेआतले जग व कटून गेल ेहोते. माझी बायको
जी माझी कॉलेज जीवनापासूनची सोबतीण होती ती मा या ा कामा या वेडापायी मला
सोडून गेली जस ेकाही या हणी माणे उंटाची पाठ प ांनी मोडायचे न म  झाले. माझे
आरो याचे संतुलन बघडले आ ण मा या आयु याने कु स द नागमोडी वळण घेतले.
पैशाने वकत घे यासारखे मा याकडे सव काही होते. पण मी यासाठ  खरोखरीच वतःला
पणाला लावल ेहोते” यु लयनचा गळा दाटून आला.

“ हणजे जे हा तू मला ‘मुलांचे बालपण जग’ असे हणत होतास, ते हा तू मला यांची
वाढ होताना बघ असे सांगत होता तर.”

“जे हा आ ही तला त या य मै णीकडे वाढ दवसा या पाट साठ  सोडून आलो
होतो याला आता स ावीस वष झाली. तचे फ  हा य ऐक यासाठ  मी काहीही ायला
तयार आहे. मला तला उचलून कडेवर यायला आ ण तचे सोनेरी केस कुरवाळायला
आवडायचे. ती गेली ते हा मा या दयाचा एक तुकडाच त या बरोबर घेऊन गेली आहे.
आता जरी माझ ेआयु य अस े फू तदायक अथपूण बनल ेअसल ेआ ण आ म नयं णाचा

काशमय जीवनाचा माग मी वीकारला असला तरी जे हा मी एकांतवासात बसलेला
असतो ते हा एकही दवस असा जात नाही क  मा या गोड मुलीचा चेहरा मा यापुढे येत
नाही. तुझी मुल ेखूप चलाख आहेत जॉन. मुलांना सग यात चांगली भेट देणे हणज ेमुलांना
तुमचे ेम देणे. यांची परत ओळख क न घे. तु या वसायात या णभंगुर
ब सांपे ाही मुले तुला जा त मह वाची आहेत हे यांना दशवून दे. थो ाच वषात ते
वतःचे आयु य घडवायला घराबाहेर पडतील आ ण यांची वतःची कुटंुब असतील.
यावेळ  फार उशीर झालेला असेल. वेळ गेलेली असेल.”

यु लयनने मा या दयाची तार अचूक छेडली. मला अंदाज होता क  मा या कामा या
रगा ात कौटंु बक बंधने हळूहळू ढली पडत चालली होती. पण ा वझत चालले या
अ नीचे नखारे पूण वझ याअगोदर आपली साम य दाखवतात या माणे हळूहळू सव
वनाशाकडे चालले होते. मला माहीत आहे क  मुलांनी मला तस े सां गतले नसले तरीही
यांना माझी गरज आहे.

यु लयनकडून मला ह ेसव ऐकायचे होते. वेळ हातातून नसटून चालली होती. मुलांची
वाढ झपा ाने होत होती. माझा मुलगा अँडी आ ण मी के हा मासे पकड यासाठ  शेवटचे
गेलो होतो तेही मला आठवत नाही. या या आजोबांना खूप आवडायचे मासे पकडणे.
आ ही दर आठव ा या सुट त जायचो. आता हा वेळकाढू छंद फ  आठवणीतच रा हला
आहे.



ा गो ीचा जतका मी जा त वचार करायला लागलो ततका तो मा या मनाला तो
जा त लागला. पयानोचे काय म, नाताळचे काय म, डामंडळाचे काय म ा सव
काय मांची मा या ावसा यक गतीमुळे पीछेहाट झाली.

‘मी काय करतोय?’ मी आ य करत हणालो. यु लयनने वणन के या माणे मी
घसरगंुडी या उताराव न खाली सरकतोय. तथ या तथे मी वतःला बदलायचे ठरवले.

“सुख मळवणे हा एक वास आह”े यु लयन भावने या भरात उ े जत झाला होता.
“तू जो माग नवडायचा आह ेतो नवड. शेवट  तुला या हरे असले या मागाव न जायचे
आह े क  या इं धनु या या शेवट  सो या या, चटकन नसटून जाणा या आ ण शेवट
रका या असणा या हं ा या मागे जायचे आहे आ ण दररोजची धावपळ करायची आहे?
दररोजचा येक ण तू आनंदात घालव. कारण तु याकडे फ  ‘आज’ आहे.”

“वतमानात कस ेजगायचे ते एखा ाला शकता येईल?”
“हो तर. आनंदात जगायचे कस े हे तु ही वतःला शकवू शकता आ ण स याची

प र थती कशीही असली तरी आप या रोज या जीवनातले हे र न तु ही तुम या अ त वाने
भ  शकता.”

“पण हा जरा अवा तव आशावाद आहे. समजा एखा ाला धं ाम ये खूप नुकसान
झाले आ ण या याकडे असलेल े सव व गेल े तर तो नुसते आ थक र याच नाही तर
मान सक र यासु दा तो कोलमडून जातो.”

“तुम या बँकेत या खा याचे आकारमान कवा तुम या घराचे आकारमान ावर तुमचा
आनंद आ ण सुख अवलंबून नसते. हे जग ःखी ल ाधीशांनी भरलेले आहे. या
शवानात या साधंूना मी भेटलो यां या खा यात खूप मोठ  र कम असेल अस ेतुला वाटते
का? कवा द ण ा सम ये यांची घर असतील असे तुला वाटते का?” यु लयन
ख ाळपणे हणाला.

“मला तुझा मु ा पटला!”
“खूप पैसा मळवणे आ ण खूप आयु य मळवणे ात मोठा फरक आहे. तू रोज पाच

म नटे फ  कृत तेची प दत अवगत क न घे. मग इतके दवस तू शोधत होतास ती
समृ दता तुला अनुभवास येईल. या माणसाचे तू आता उदाहरण दलेस याही माणसाकडे
कृत  राह यासाठ  पु कळशा गो ी आहेत. ा बकट प र थतीत आ थक नुकसान झाले
असले तरी याला वचार या याकडे अजून याचे आरो य आह,े याचे ेमळ कुटंुब आहे.
समाजात याचा चांगला नावलौ कक आहे. याला वचार ा बकट प र थतीत या या
डो यावर कमीत कमी छ पर तर आह,े ा मो ा देशाचे नाग रक व तर आहे. कदा चत
अफाट क  कर याची ताकद आ ण मोठे व  बघ याची मता या शवाय या याकडे सरे
काहीच नसेल पण ाच या या मौ यवान ठेवी आहेत याब ल याने कृत  रा हले पा हजे.
खरंतर आप या खडक या चौकट त बसून चव चव करणारा प ी सु दा आप याला
उ हा याची आठवण क न देतो ही सु दा एका र सक माणसाला देणगी वाटते. ल ात ठेव
जॉन, आपण जे मा गतले ते जीवन आप याला नेहमीच देत नसते, पण ते नेहमीच



आप याला याची गरज आह ेते देत असते.”
“ हणजे मा याकडे असले या सव गो साठ  मग या ऐ हक असो कवा आ या मक

असो, मी कृत  रा हलो तर मी वतमानात जग याचा सराव क न ती सवय वाढवू शकतो?”
“हो ही चांग या त हेने जग याची अ तशय प रणामकारक प दत आहे. जे हा तु ही

वतमानातला हा ण जपून ठेवाल ते हा तुम या जीवनातली ठणगी तु ही व लत कराल.
ती तुमचे व ध ल खत बन यास मदत करते.”

“ व ध ल खत बन यास मदत करते हणज?े”
“मी आधी सां गत या माणे आप या सवाम ये काहीतरी कलागुण आहेत. ा

पृ वीवरचा येक माणसाला हे अलौ कक कौश य असते.”
“मी यां याबरोबर काम करतो यातले काही वक ल तुला माहीत नाहीत.” मी

उपरो धकपणे हणालो.
“ येकजण मा हती आह”े यु लयन जोरदारपणे हणाला “आप या येकात

आप याला जे करायचे आह ेते सव कलागुण आहेत. जे हा तु ही तुम या जीवनातला हेतू
शोधाल आ ण आपली सव ऊजा तकडे वळवाल ते हा तुमची बु दम ा चमकेल व
जीवनात आनंद येईल. एकदा का तुम या जी वत कायाला तु ही वतःला वा न घेतले क
मग ते चांगल े श क बनणे असो कवा कलाकार बनणे असो तुम या सव इ छा अगद
वनासायास पूण होतील. तु हाला य न करावे लागणार नाहीत. खरं सांगायचे तर जतका
जा त तु ही य न कराल ततका तुम या येयाकडे जायला तु हाला वेळ लागेल. फ
तुम या व पूत या मागावर चला, आप या न शबा या औदायावर आशा ठेवून वाटचाल
करा. ही प दत तु हाला तुम या मु कामाकडे नेईल ालाच मी व ध ल खत बनवणे
हणतो.”

“जे हा मी लहान मुलगा होतो ते हा मा या व डलांनी मला एक परीकथा वाचून
दाख वली होती. ‘पीटर आ ण जा ची दोरी’ पीटर हा एक उ साही लहान मुलगा होता. याचे
आईवडील, याचे श क आ ण याचे म  सवजण या यावर खूप ेम करायचे. पण
या यात एक कमतरता होती.”

“ती कोणती?”
“पीटर कधीही वतमानात जगू शकत न हता. जीवना या कायप दतीचा आनंद

उपभोगायला तो शकला न हता. जे हा तो शाळेत असायचा ते हा तो बाहेर मैदानात
खेळायची व  ं बघायचा, जे हा तो मैदानात खेळत असायचा ते हा तो उ हा या या
सु ांची व  ं बघायचा. पीटर कायम व  ं बघायचा आ ण कधीच वतमानातले ण
जगायचा नाही. एके दवशी सकाळ  पीटर जे हा या या घराजवळ या जंगलात फरत
होता, ते हा फरता फरता तो थकला. तथे झाडाखाली थोडी व ांती यायची याने ठरवले
आ ण तथे तो बसला. शेवट  डुल या यायला लागला. काही म नटातच तो गाढ झोपला.
आप याला कुणीतरी बोलावते आह े असे याला ऐकू आले. पीटर! पीटर! असा आवाज
आला. जे हा याने डोळे उघडले ते हा एक ल वेधक ी या यासमोर उभी रा हलेली



पा न याला फारच आ य वाटले. ती ी वयाची शंभरी पार केलेली होती. तचे पांढरे केस
एखा ा घ गडीसारखे त या खां ांवर ळत होते. या ी या सुरकुतले या हातात एक
जा चा चडू होता याला म यभागी एक भोक होते व यातून एक सोनेरी दोरी बाहेर लटकत
होती.”

“पीटर” ती हणाली “ही तु या आयु याची दोरी आहे. ती थोडीशी ओढलीस तर एक
तास काही सेकंदात नघून जातील. जा त ओढलीस तर काही दवस सु दा काही म नटात
नघून जातील. आ ण तू तु या सव श नशी ही दोरी ओढलीस तर काही म हने, कदा चत
वषसु दा काही दवसात संपतील” पीटरला ा गो ीची खूप गंमत वाटली. मला हे पा हलेच
पा हजे. “मी हे घेऊ शकतो का?” याने वचारले. या ीने तो चडू आ ण जा ची सोनेरी
दोरी याला दली.

“ स या दवशी जे हा पीटर वगात बसला होता ते हा याला अ व थ वाटायला लागले.
याला लगेच या नवीन खेळ याची आठवण झाली. याने ती दोरी थोडीशी ओढली आ ण
यांनी वतःला घराजवळ या बागेत खेळत असलेल े पा हले. या या नवीन खेळ या या

सोनेरी दोरी या जा त कती श  आह ेहे याने पा हले आ ण वतः या शाळकरी मुलगा
अस याला तो लवकरच कंटाळला. याला त ण हायची इ छा झाली आ ण ता याची
मजा आठवली. याने दोरी जोरात ओढली.”

“एकदम तो त ण मुलगा झाला आ ण ऐलीस नावाची याची एक मै ीणही या या
बाजूला होती. पण तरीही पीटर समाधानी न हता. तो कधी या णाचा आनंद उपभोगायला
शकलाच न हता, कवा जीवना या येक अव थेचा आनंद यायला तो शकलाच न हता.
मग यापे ा याने ौढ हायचे व  ब घतले आ ण याने परत दोरी ओढली आ ण काही

णातच क येक वष नघून गेली. याचे एका म यमवयीन माणसात पांतर झाले. एलीस
आता याची बायको होती आ ण याला मुलेही झाली होती. पीटरने हे ही पा हले क
एकेकाळ  काळे कुळकुळ त असलेले याचे केस थोडेसे पांढरे दसत होते आ ण याची एके
काळ  त ण असलेली आई हातारी आ ण अश  झाली होती. तरीही पटरला तो णही
जगायचा न हता. वतमानात जगणे याने कधीच शकलेच न हते. याने परत ती दोरी
ओढली आ ण काय बदल घडतात ते पाहत रा हला.”

“पीटर आता न वद वषाचा हातारा माणूस झाला होता. याचे दाट काळे केस पूण
पांढरे झाल े होते. एके काळची याची सुंदर बायको एलीस आता हातारी होऊन काही
वषापूव च वारली होती. मुले मोठ  होऊन आपापल ेआयु य जग यासाठ  र नघून गेली
होती. आयु यात प ह यांदा याला आपण जग यातला आनंद उपभोगलाच नाही ाची
जाणीव झाली. मुलांबरोबर आपण मासे पकडायला गेलो नाही, एलीस बरोबर चांद या रा ी
फरलो नाही. घराभोवती फुलबाग लावली नाही कवा आप या आईने सां गतलेली पु तकेही
वाचली नाही. ाउलट सगळे आयु य धावपळ त आप या मागात काहीतरी चांगल ेआहे ते
पाहायलाही न थांबता नघून गेले.”

“पीटरला फार वाईट वाटले. या जंगलात तो लहानपणी जायचा या जंगलात याने



जायचे ठरवले. जंगलात गे यावर याने पा हल े क  जी छोट शी झाडे होती याचे आता
डेरेदार वृ  झाल ेआहेत. जंगल आता एकदम नसगाचे एक र य ठकाण झाल ेहोते. तथे
गवतावर तो प डला आ ण याला गाढ झोप लागली. एका म नटातच याला कोणीतरी
बोलावत होते पीटर! पीटर! याने आ याने वर पा हले तर सरे तसरे कोणी नसून ती वृ द

ी होती जने याला खूप वषापूव  चडू आ ण जा ची दोरी दली होती.”
“तुला मी दलेली भेट आवडली?” तने वचारले.
“पीटरने ता काळ उ र दले “सु वातीला मला याची फार गंमत वाटली. पण मी आता

याचा तर कार करतो. माझे संपूण आयु य मा या डो यादेखत मला उपभोगायची एकही
संधी न देता नघून गेले. याम ये ःखही असेल आ ण आनंदही असेल पण मी ते
अनुभवलेच नाही. मला आतून पोकळ  जाणवते आहे. जीवन जग याची संधी मी सोडली.”

“तू फारच कृत न आहेस” ती वृ द ी हणाली. “तरीही मी तुला अजून एक शेवटचा
वर देते.”

पीटरने थोडावेळ वचार केला आ ण घाईघाईने हणाला, “मला परत शाळकरी मुलगा
हावेसे वाटते आह ेआ ण माझे आयु य मला परत जगावेसे वाटते आह”े तो परत गाढ झोपी

गेला.
परत याला कुणीतरी हाक मार याचा आवाज आला. याला आ य वाटले “ ा वेळ

काय असेल?” याने डोळे उघडले आ ण याला याची आई डो यापुढे दसली. याला खूप
आनंद झाला. याची आई त ण, नरोगी आ ण उ साहवधक दसत होती. पीटर समजला
क  या जंगलात या वृ द ीने खरोखरीच याला वर दला होता आ ण याचे पूव चे आयु य
याला परत मळाल ेहोते.”

“पीटर लवकर कर. तू फारच झोपा काढतोस बाबा. तुला शाळेला उशीर होईल. आता
जर तू एका म नटात उठला नाहीस तर बघ” आई रागावली. पीटर मग अंथ णातून बाहेर
पडला. या सकाळ  याने जशी आशा केली होती तसे आयु य जगायला सु वात केली.
पीटरने आनंदात जगायला सु वात केली आ ण याने भ व यासाठ  वतमानाचा याग करणे
सोडून दले. आला तो ण अनुभवायला सु वात केली ते हापासून तो वतमानात जगायला
लागला.”

“अद ्भुत गो  आहे” मी हणालो.
“पण जॉन दवाने “पीटर आ ण जा ची दोरी” ही एक कथा आहे, परीकथा! आप या

वा त वक जीवनात आप याला प रपूण आयु य आनंदाने जग याची स यांदा संधी कधीच
मळत नाही. जा त उशीर हो याआधी आज तुला जग याची संधी मळते आहे. वाळूचे कण
जसे आप या बोटातून नसटून जातात तसा वेळ सु दा नसटून जातो. तु या आयु याचा
आजचा ण नणयाचा ण अस ूदे. एकदाच नणय घे आ ण काय मह वाचे आहे यावर
ल  क त कर. तुझे आयु य अथपूण हो यासाठ  जे मह वाचे आह े यावर नणय घे. तु या
जीवनात या खास णांचा आदर कर आ ण या यात या साम याचा उपभोग घे. तुला या
गो ी करा ाशा वाटत हो या या कर. एखा ा ड गरावर या यावर तुला नेहमी चढावे असे



वाटत होते यावर चढ. तुतारी वाजवायला शकायची अस यास शीक. पावसात भीज कवा
नवीन उ ोगधंदा सु  कर. संगीतावर ेम करायला शीक. एखाद  नवीन भाषा शीक कवा
तु या लहानपणा या आनंदाचा परत उपभोग घे. काहीतरी सा य कर या या नादात सुख
मळव यास चालढकल क  नकोस. यापे ा या या येचा आ वाद घे. तु यात
नवचैत य नमाण कर. वतःची काळजी यायला सु वात कर. नवाणाचा हाच माग आहे.”

“ नवाण?”
“ शवानात या यो यांचे हणणे आहे क  येक ानी माणसा या आ याचा शेवटचा

मु काम नवाण असतो. ही जागा अस यापे ाही ही थती कवा अव था आहे असे साधंूचे
हणणे आहे. नवाण हे सव ात गो या पलीकडे आहे. नवाणाम ये काहीही श य होते.
तथे वेदना नाहीत. जीवनाची लय तथे अ तशय यो य रीतीने सांभाळली जाते. नवाणात
गे यावर यांना पृ वीवर या वगात गे यासारखे वाटते हेच यां या आयु याचे अं तम येय
आहे.” यु लयनचा चेहरा शांत होता आ ण एखा ा देव तासारखा चमकत होता.

“आपण सव इथे एका व श  उ ासाठ  आहोत” यु लयन भ व य
सां गत या माणे हणाला. “तुझे उ  न क  काय आहे आ ण स यांना ातून तू काय
देऊ शकतोस ावर चतन कर. सामा जक बंधनांचा कैद  होऊ नकोस. आज तु या
जीवनातली ानाची योत पेटव. ती खूप जा त तेजाने उजळू दे. जी आचारप दती मी तुला
सां गतली ती आचरणात आणायला सु वात कर. जत या गो ी आचरणात आणता येतील
तत या आण. अशी एक वेळ येईल क  तुला सु दा ा सवाची फळे चाखायला मळतील व
तू पण नवाणात जाशील.”

“मला कसे कळेल क  ही काशमय जीवनाची अव था आह ेते?”
“ नवाणा या वेशाजवळ आलास क  तुला छो ा छो ा खुणा दसतील. तु या

अवतीभवती असले या येक गो म ये तुला पा व य दसेल. चं करणाची दैवीश ,
उ हा यातले नळेशार आकाश, बहरले या फुलांचा सुगंध कवा एखा ा ख ाळ मुलाचे
नरागस हा य या सवाम ये तुला पा व य दसेल.”

“ यु लयन मी तुला वचन देतो क  तू मा याबरोबर जो वेळ घालवला आहेस तो वाया
जाणार नाही. शवानात या यो यांचे जे ान आहे कवा जी त वे आहेत याला मी वा न
घेईन. मी ज ेकाय तु यापाशी शकलो आहे ते सव स यांना शकवायचे वचन मी तुला देतो.
मी हे अगद  मनापासून बोलतो आह,े मी तुला श द देतो.” मी ामा णकपणे आ ण भावनेने
ओथंबले या आवाजात हटले.

“तु या भोवताली असले या सग यांपयत हा शवानात या साधंूचा वारसा पसरव.
लवकरच स यांनाही ा ानाचा फायदा होईल आ ण यांचे आयु य सुधारेल जसे तू तुझे
आयु य सुधरवशील आ ण ल ात ठेव ा वासाचा आनंद यायचा हा माग ा या
शेवटासारखा उ म आहे.”

मी यु लयनला पुढे बोल ू दले “योगी रामन ह े उ म कथा सांगायचे पण यां या
सग या कथांपे ा एक कथा फारच उ म आहे. मी तुला ती सांगू का?”



“अथात सांग.”
“ ाचीन काळ  भारतात या एका महाराजाला या या बायको या ेमाखातर एक सुंदर

तीक बांधायचे होते. याला असे तीक बांधायचे होते जे जगात कधीही कुणीही पा हले
न हते, एक सुंदर तीक ज े चं काशात लुकलुकत राहील, शतकानुशतके लोक याची
तुती करतील. हणून दररोज रणरण या उ हात दगडावर दगड ठेवून कारा गरांनी अतोनात

क  केले. येक दवसाग णक ते तीक जा त प  दसायला लागले. अगद  एखा ा
मारकासारखे. नर  आकाशात एखा ा द प तंभासारखे ते दसायचे. तो एक संगमरवरी

महाल बावीस वषा या मेहनतीने तयार झाला. मी कशाब ल बोलतो आह ेल ात आल?े”
“मला काही क पना नाही.”
“ताजमहाल! जगातले सातवे आ य” यु लयननी उ र दले. “माझा सांगायचा मु ा

अगद  सरळ आहे. या हावरचा येक माणूस हा एक आ य आहे. येकजण कुठ या ना
कुठ या तरी बाबतीत नायक आहे. येकात असामा य व, आनंद आ ण चरंतन सुख सा य
करता ये याची मता आहे फ  आप या येयाकडे, व ांकडे जा या या छो ा छो ा
पाय या या दशेने ओलांडाय या. ताजमहाला माणे आपले पण आयु य आ याने
दवसाग णक ओसंडून वाहत जात असते. दगडावर दगड कवा वटेवर वीट ठेवून ते
बांधायचे असते. छो ा छो ा यशातून मोठे यश मळत जाते. छोटे छोटे बदल आ ण
सुधारणा या मी सुच व या यातून सकारा मक सवयी नमाण होतील. ा सकारा मक
सवयी चांगल ेप रणाम साधतील. प रणामातून वैय क बदलासाठ  ेरणा मळेल. येक
दवस तुझा शेवटचा दवस अस यासारखा जग. जा त शीक. जा त हास आ ण तुला
खरोखरीच जे करायला आवडते तेच कर. व ध ल खत अटळ आहे. ज ेमागे घडले आहे व
पुढे घडणार आहे यापे ा तु यात ज ेआहे या याशी तुलना केली तर ा कमी मह वा या
गो ी आहेत.”

काहीही न बोलता यु लयन मॅ टल, पूव चा एक अ जाधीश वक ल आ ण आ ाचा एक
ानी यो गराज उठला. वतः या भावासारखे जो याला कधीच न हता याने मला अ लगन

दले आ ण बाहेर या रणरण या उ हात मा या घरातून तो बाहेर पडला. मी एकटाच बसून
वचार करीत होतो. ा असामा य साधू या इथ या अ त वाची एकच खूण मा या पु ात
टेबलावर होती. ती हणज े याचा चहाचा रकामा कप.



करण तेरावे

सारांश - यु लयनचे चातुय

तीक -

सदाचार -वतमानात जगा

चातुय -वतमानात जगा, वतमाना या देणगीची ल जत चाखा.

काहीतरी सा य कर यासाठ  सुखाचा याग क  नका.

जीवन वासाचा आनंद लुटा आ ण येक दवस आपला शेवटचा आहे असे
समजून जगा.

ा य क -तुम या मुलांचे बालपण जगा.

ऋणी राह याचा सराव.



तुमचे व ध ल खत बनवा.

मह वाचा
उतारा

-आपण सव काही व श  कायासाठ  इथे आहोत. भूतकाळाचा कैद  होऊ
नका, तर भ व याचा श पकार हा.
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