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पृ� 5

�ेखकाचा दे� आ�ण समप�ण

तुम�या हातात हे पु�तक �मळा�याब�� मी अ�यंत आभारी आहे. म�ा आ�ा आहे क� ह ेपु�तक तुमची भेट आहे
आ�ण टॅ��टचे पूण� पा� सुंदरपण ेमांडतो. तुमची आंत�रक सज�न�ी�ता, उ�पादकता,
समृ�� आ�ण साव�ज�नक सेवेत य� बद�त.े

'5AM ��ब' ही संक�पना आ�ण प�तीवर आधा�रत आहे जी वीस वषा ��न अ�धक काळ �ावसा�यकांना मदत कर�यासाठ� वापर�� जात आहे.
�द�गजां�या मु�य काय�कारी अ�धका�यांना, खेळाती� सुपर �हरोज, संगीत �े� आ�ण रॉय� सद�यांना
�व��ण य�ासह, ��कवणे सु� ठेवा.

मी हे पु�तक चार वषा��न अ�धक काळात ���ह�े आहे - इट��, द��ण अमे�रका, कॅनडा, जाग�तक पाणी, द��ण, �ाझी� आ�ण
मा �स �म�खी. कधी कधी ��द उडून जायचे, अचानक येऊन मा�या पाठ�माग ेउभे राहायचे, आ�ण इतर
�संगी, मी पुढचे पाऊ� उच��यासाठ� धडपड�े. कधी कधी म�ा सृ�ीचा अभाव जाणवतो
म�ा पांढरा �वज आ�ण काही वेळा हा परा�मी खो� अ�या��मक फडकवू दे माझ �वताच
गरजेपे�ा मोठ� जबाबदारी म�ा ते करत राह�यास �वृ� करते.

तु�ा जे काही �ायचे होते त ेमी हे पु�तक एक� ठेव�े. आ�ण मी सव�
माझे '5 AM ��ब' हे पु�तक पूण� कर�यात म�ा मदत करणा�या माणसाचा मी खूप आभारी आहे.
रा�ह�े. आ�ण �हणूनच, संपूण� ट�मसह, मी हे पु�तक मा�या वाचकांना उ�साहाने सम�प�त करतो. कर�यासाठ�
आ�ण नायकाची गरज आ�ण �याची ती�ता अ�ीच जाते जे�हा तुम�याकडे सव��व असते. आजपासून
आपण सु� क�

समान + �वन�
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“आ�हा�ा �वजयो�सव साजरा कर�यासाठ� अनंतकाळ �मळे�, परंतु सूया��ता�या काही तासांपूव�च, �यां�यावर
�ज �क�यासाठ�."

- एमी कामा�इक�

"पण, हे फाय�ाचे आहे, कधीही उ�ीर झा�े�ा नाही, �क �वा मा�या बाबतीत, �वकरच काहीतरी घडत आहे, तू
तु�हा�ा जे �हायचे आहे... म�ा आ�ा आहे क� तु�ही असे जीवन जगता �याचा तु�हा�ा अ�भमान वाटे�. जर तु�हा�ा असे वाट�े असे�
जर तसे नसे� तर, म�ा आ�ा आहे क� तु�ही पु�हा सु�वात कर�यास स�म असा�."



- एफ . c f zra d

"�यांना नाचताना �दस�े, �यांना संगीत ऐकू येत न�हते �यांचा गैरसमज झा�ा."

- �ेड रॅच �न��े
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धडा १

धोकादायक कमी

वजन खूप जा�त असे�. फा�ीची गाठ �ाचीन मान�� जाई� आ�ण मनगटावर चाकूची धार
मग ते �ांत होई�. तर उभे राहा, तु�हा�ा जीवनात पटकन आ�ण अचूक य� कसे �मळा�े?
माग� , कमी - पे�ा - कमी �ासदायक , मो�ा �भावान ेसंपु�ात आण�े जाऊ �कते?

फ� एक वषा�पूव�, प�र��तीने अपे�ेपे�ा जा�त ना�मय के�े. उमी सव��, �व�ताराने
उ�ोगपती, सामा�जक नेते, मानव�ेमी, परोपकारी अ�ी �यांची ओळख होती. �यावेळ� तो तीस वषा �चा होता
�त�या ज�मानंतर, ��ा ही कंपनी चा�वत होती, जी �तने �त�या कॉ�ेज�या डॉम� �मम�ये घेत��.
काय होतं ते? �याने बाजारपेठेती� वच��वा�या वाढ�या �तरावर �या व�तूंचे उ�पादन के�े
हाक, मान देत असे.

आतापय �त ते वाईट भावना आ�ण भावनां�या ग�धळातून बनव�े गे�े आहे. जे एक उ�म �कार,े
�वसायाती� मा�क�चा वाटा कमी करतो. �यात �यान ेआयु�याचा बराचसा भाग �ब���गम�ये गुंतव�ा



हे काय आहे? आता �वत:साठ� नवीन नोकरी �ोध�यासाठ� �त�यावर दबाव आणत आहे.
या गो��ची �ूरता आ�ण प�र��ती बद�ण ेआता अपे�ा करणा�यांना अस� होत आहे. �नय�मत

बा� आवरणाखा�� धडधडणारे मऊ, �व�चक �दय, संवेदन�ी� आ�ण मनापासून �ेम करणारे
होते. �त�ा असे वाट�े क� जीवनानेच �तचा �व�ासघात के�ा आहे आ�ण ती अ�धक चांग�यासाठ� पा� आहे.

�याने क�पना के�� क� �याने खूप मोठ� बाट�� गो�या खा��या आहेत. �या धोकादायक कम या मागा�ने
अ�धक आ�ण अ�धक असे�. फ� �यांना सोबत घेत�याने काम �वकर होई�. म�ा या वेदनापासून मु� कर
आव�यक आहे.

मग, �या�या पूण� पांढ�या प�ंगावर, �या�ा एकोन��या बनव�े�या पाय�यांवर काहीतरी वेगळंच चमकताना �दस�ं.
ते पड�े �त�या आईने �द�े��, वैय��क �पांतर प�रषद कट-कट. उमी �ोक अनेकदा अ�ा �ोकांवर हसतात
जे अ�ा काय��मांना हजेरी �ावतात आ�ण �यांना "तुट�े�� �पसे" �हणतात आ�ण �मया-ग ुसे के �हणतात
सुपीक आ�ण य��वी जीवन जग�यासाठ� आव�यक अस�े�� ��येक गो� �यां�याम�य ेआधीपासूनच असते ते�हा उ�रे �वचारणे.

कदा�चत तुम�या मताचा पुन�व �चार कर�याची वेळ आ�� असे�. �त�ा फारस ेभाव �दसत न�हते. एकतर
जर �याने कॉ�फर�सम�ये जाऊन �व� ेषा�धकार अनुभव�ा तर �याचा जीव वाच ू�के�. �क�वा, ते
�त�ा �ांती �मळे� - �त मृ�यू�ारे.
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धडा 2

याड� बन�याचे दै�नक त�व�ान

“तुम�या वा�ा�ा बाहेर जाऊ देऊ नका, अजूनही आ�ाहीन द�द��त कधीही भ�न न येणा�या �ठणगीने �ठणगी पडू �ा,
आता नाही आ�ण अ�जबात नाही. एकाक�पणा�या हता�पणात तुम�या आती� नायकाच ेजीवन, न� होत नाही
डी, �या जीवनासाठ� तु�ही पा� आहात, परंत ुकधीही पोहोचू �क�े नाही. तु�ा पा�हजे अस�े�े जीवन,

ते �ज �कता येते. तो अ��त�वात आह.े �क �वा आहे. हे ��य आहे हे तुझ.े" -आयन रँड

तो सव��म मु�गी होता. एक वा�त�वक त�.

क� पाटा का�खंडा�या � ेवट�, �या�या ��ी�या द�कात तो �ेरणाचा महान नेता, जगाचा महान नेता बन�ा.
आ�ण �वन� राजकार�या�माणे आदरणीय बन�ा जो �ोकां�या मदतीने दररोज भेटव�तू ओळखतो
असायचे.

अ�न��तता, अ�न��तता आ�ण असुर��ततेने भर�े�या सं�कृतीत, �भु�वा�या काया�न ेमानवा�ा कंटाळा आण�ा.
�यांना केवळ सज�न�ी�ता, उ�पादकता आ�ण आनंदाचे जीवन जगायचे नाही तर उ�कटतेने देखी�
माणुसक�चा उदा�ीकरण करणारेही हवे होते. जेणेक�न � ेवट� �यांना खा�ी होई� क� ते पुढ�या �प�ांकडे गे�े आहेत.
�यांनी एक मौ�यवान वारसा सोड�ा आ�ण भावी �प�ांवर छाप सोड��.

या माणसाचे काम �व��ण होते. �याने आप�� ��ी, आप�या च�ाती� ����ा स�� के�े आहे.
बनवून मी आम�या प�ात अस�े�या भावपूण� कवी�ा आदर �द�ा होता. �याचा संदे� सहसा
�वसाया�या उ� �तरावर य��वी होऊन समृ� जीवनाची जा� क�ी जगता येई� हे सां�गत�े
आहे. �हणून, आपण देवाणघेवाण�या दारात पु�हा पु�हा येतो, �या�ा आपण �ु� आ�ण थंड जग समजत होतो,



भोगा�या गुंता, सं�द�धता आ�ण तां��क चुकांम�ये �याने आप�� नैस�ग�क बु��म�ा बसव�� आहे.
जरी ती कु�� मु�े होती, परंत ु�यां�या वाढ�मुळे �यांना थोडे नतम�तक झा�े. जे�हा तो �टेजवर असतो

च�ा, तो ��येक पाऊ� जपून पण कृपापूव�क टाकत होता. कोळ�ासारखे खूप चांग�े सरक�े
के�री सूट �यात पांढ�या �पनसारख ेप�े होते ते �या�ा चमकदार गुळगुळ�तपणा देत होते. आ�ण �नळा काच

का चा छमा यो�य �माणात �ीत�ता देत होती.

"तुम�या ��तभेसह �हान पैज खेळ�यासाठ� आयु�य खूप �हान आहे.", मा�टरी थाउजंड कडून
पूण� खो���ा उ�े� ून ते �हणा�े, “तु�ही संधी आ�ण जबाबदारी घेऊन ज�मा�ा आ�ा आहात. तुमची बांधणी

वीणा उ�कृ� �तरावरी� कामांसाठ� आ�ण अनाव�यकपणे मह�वाची कत�� े पार पाड�यासाठ� आ�� आहे.
यातून �ासर�हत चांगु�पणाची ��� बन�यासाठ� आ�ही तयार के�े आहे. हे सव� तुमचेच आहे
आता पूण�पणे खोटे अस�े�या वा�तवात तु�ही पु�हा तुम�या मूळ महानतेत आहात हे स�माननीय आहे.
पण ते करा. एक साव���क ��ी म�ये, �या�या खानदानी पुनस �च�यत कर�यासाठ�, जेथ ेसवा�त
�ोक चांग�े � ूज �वकत घेतात, महाग�ा व�तू �वकत घेतात पण �वतः�ा चांग�े बनव�यासाठ� गुंतवणूक करत नाहीत. तुमचा
वैय��क नायका�ा �सरे काहीही नको असते, आता तु�ही �ड�जट� उपकरणांकडे आक�ष �त होऊ इ��त नाही.
� ूर आ�ण � ूर हो�यासाठ� आप�या जीवनाची पुनर�चना करा आ�ण भ�ेचे उदाहरण सेट करा. तुम�याकडे
यागद, जे चांग�े मया��दत करत.े जगाती� चांग�े ��ी-पु�ष देणारे होते, घेणार ेन�हते.

सामा�यता ��ात ठेवा क� जे सवा�त जा�त जमा करतात तेच �वजयी होतात. �याऐवजी, अ�ा
काम क�न �हरो बनवा. �या�या कामा�या मौ��कतेमुळे तो तुम�या कामा�ा पा�ठ�बा देतो.
हादरती� असे करताना, मी ��फारस करतो क� आपण पॉ��सीम�ये आप�े वैय��क जीवन मजबूत करा, पण
� ंभर दया करा. जे�हा तुम�या आंत�रक साम�या�चा �वचार के�ा जातो ते�हा अ��त आ�ण खंबीर, खंबीर आ�ण ह�� �हा.
रडाय�ा उठ�ो. मा�या ��य! या गाडीने तु�ही देव�तासह फु�ता आ�ण देवतेबरोबर चा�ता. ”

पृ� 10

कु�� ���काने थोडा �वराम घेत�ा. �याने सव� हवा �गळंकृत के�� - ड�गराएवढ� मोठ�. �याचा �ास जड आहे
�त�ा आत घेताना ती खणखणीत आवाज करत होती. �याने �या�या बुडणा�या का�या �ूजकडे पा�ह�े
�या�ा सै�या�या पदापय�त पोहोचव�े गे�े.

पुढ�या रांगेत बस�े�या �ोकांनी पा�ह�ं क� फ� अ�ूंनीच काळाचा धसका घेत�ा, पण कधीच सुंदर नाही, मोहक �हा.
चेह�याव�न टपकत होते.

�याचे डोळे खा�� वाकवून ठेवा. �याचा आवाज गज�त होता. �वीण कौ��ये अ��र अस�याच े�दसत होते.

अनेक धकाधक��या चाच�यांनंतर, द�काने �यां�या जागांवर काही अ�व�ता सोड�� होती. कु�� आ�ण
�याने डा�ा हातात धर�े�ा माय�ोफोन खा�� ठेवा. �याचा उजवा हात �या�या �ेपट��या �ख�ात
तो घेत�ा आ�ण एक चमकदार कुरकुरीत तागाचे सा�ह�य बाहेर काढ�े. �याचा गा� चाट�ा.

“मृ�यूचा ��द ��येका�या आयु�यात येतो. तुम�यापैक� ��येकाने, तुम�या आ��यात उ�कृ�तेची देणगी बसवा.
ठेवते एखा�ा�ा सरासरी�ा �चकटून राह�याची गरज नाही, �क �वा मो�ा �माणात �वाद नसावा.
��कारीबरोबरच �वसायाचे �वक� ��करण सु� आहे. पै�ाची मया�दा ही एक मान�सकता आहे,
जे बरेच �ोक चांग�े �वहारात आणतात, जोपय �त ते स�य आहे असे मानतात. या
असे अनेक, ��यतो स�म, मानवतेने आ�ण वैय��क�र�या, हे पा�न माझे �दय तुटते.
असामा�य असू �कत नाही, क� कथेत अडक�े आहेत. तु�हा�ा हे ��ात ठेवावे �ागे� क� तुमचे �न�म� मूख� आहेत,
तुमची भीती खोट� आहे आ�ण � ंका चोर आहेत."

अनेकांनी मान ह�व��. काह�नी टा�या वाजव�या. मग, मु�गा �हणा�ा "टा�या".

"मी तु�ा समजतो. न�क�च म�ा समज�े आहे." कु�� ���म�व पुढे गे�े.

“म�ा मा�हत आहे क� तु�या आयु�यात काही कठ�ण �संग आ�े आहेत. सगळे येतात. म�ा समज�े क� तू
अ�नीने भर�े�या, �व�े आ�ण आ�ांनी भर�े�या गो�ी आप�यासार�या नसतात असे वाटणे
�हान मु� असताना म�ा वाटायचे क� असे होई�. आपण दररोज काय��मात आ�ा नाही, क� नाही? हे काम,
तुम�या आ��या�ा �ास �द�ा आहे, तणावपूण� �च �ता आ�ण अनंत जबाबदा�यांना सामोर ेजावे �ागे�, तुमचे
मौ��कतेने आप�ा �ास गमाव�ा आ�ण ��� चोर��. थक�े�या �य�ती�या मागे धावून आ�ण �यांची �भती पूण� क�न
कारण, अनेकदा आ�हा�ा मु� कर�याऐवजी गु�ाम बनवणा�या एखा�ा ����ार ेचा�व�े जाते. फ� एक
आठवडा हजार वेळा जगा आ�ण �या�ा जीवन �हणा. म�ा तु�हा�ा सांगायचे आह ेक� आप�यापैक� बरेच जण,
वया�या तीस�ा वष� ते मरण पावतात आ�ण ��ी�ा वष� �यांना पुर�े जाते. तर, मी तु�हा�ा न�क�च समजून घेतो.
तु�हा�ा काहीतरी वेगळे, अ�धक मनोरंजक, अ�धक रोमांचक, अ�धक समाधानकारक, �व�ेष अपे��त आहे
आ�ण खूप मोहक."

हे � ेवटचे ��द उ�ारताच तो कु�� आवाज हादर�ा. �या�ा �गेच �ास �याय�ा �ास झा�ा



काय. �भ ��माने कपाळा�ा मुरड घात�� आ�ण चेह�यावर घडी घात�या या �च �तेने. खुच�वरटेब�ा�या एका बाजू�ा बस�ा, जे �या�या सहा�यकान ेका�� ठेव�े होते.

“आ�ण, होय, म�ा मा�हत आहे क� या खो��त असे बरेच �ोक आहेत ज े�यां�या आवडीच ेजीवन जगत आहेत. तु�ही आहात
उ�म य� �मळवा, पूण�पणे तुम�या खेळात राहा आ�ण तुम�या कुटंुबा�ा आ�ण समाजा�ा एक नवीन �का� �ा
जगापासून आ�म�ान, जे इतर �ापं�चक जगा�ा वेगळे करते. �ा�बास! आ�ण फर देखी�,
तु�हा�ाही हवामानाचा फटका बस�ा आह.े ऐकणा�या�या अथांग अंधारात तू कुठे हरव�ास.
तु�हा�ा तुम�या उ�कृ� सज�न�ी� वैभवाची घट तसेच तुम�या उ�पादन �मतेचीही जाणीव झा�� आहे.
सोयी, भीती आ�ण उ�टपणा�या छो�ा वतु�ळात पडून आप�या �भु�वाचा आ�ण �ौया�चा �व�ासघात के�ा. तू पण,
उजाड जीवन जगून हतब� झा�े�े �ोक हता� झा�े आहेत.

तूही तु�या बा�पणी�या �व�ांपासून वं�चत रा�ह�ा आहेस. तु�ही �यांचीही फसवणूक के��
तुमचा �व�ास होता ते �मळा�े. तु�हीही तुमचे जीवन आद�� बनव�े आहे. तु�ही पण �वतः�न
�दय �नरा� झा�े आहे. आ�ण परक�य आ�मकां�या घुसखोरीमुळे तुमचा जीवही �हराव�ा गे�ा आहे.

उ�व�त झा�े�या दे�ा�माणे.
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भीषण अ�धवे�न सभागृहात अ�त�य �ांतता होती.

“जीवना�या वाटेवर या �णी तु�ही कुठे आहात याने काही फरक पडत नाही. कृपया काही अधा� भूतकाळ
तुम�या भयंकर भ�वत�ा�ा तुम�या भीतीने थांब ूदेऊ नका. आज तु�ही �वतः�ा �कती स�म समजता ते सांगा

अ�धक ����ा�� आहेत. भ� य� - अरे आ�ीवा�द - तुम�या मागा�वर येत आहेत आ�ण तु�ही तेच आहात,
�जथे तु�हा�ा असामा�य �नमा�ते सापडती�, अपवादा�मक अनोखे आ�ण �व��ण भावपूण� जीवन जे तु�ही अ�यंत कठ�ण परी�ांमधून सहन के�े आहे.
वाढ�यासाठ� जगणे आव�यक आहे. यात काही गैर नाही
जरी असे �दसते क� सव� काही तुटते आहे. जर तु�हा�ा वाटत असे� क� तुमच ेआयु�य असे आहे

वेळ �नघून गे�� आहे, फ� कारण तुमची भीती तुम�या �व�ासापे�ा अ�धक मजबूत आहे.
गे�े आहेत सरावाने तु�ही तुमचा भीतीदायक आवाज कमी क� �कता आ�ण तुमचा �वजयी आवाज वाढवू �कता.
स�य हे आहे क� आपण अनुभव�े�े ��येक �नकष, आप�या जवळ येणारे ��येक �वष.
मी आ�ो आहे, आ�ण तु�ही �या सव� परी�ांना सामोरे गे�ा आहात, �या सवा �ची तु�ही काळजीपूव�क रचना के�� आहे, यो�य तयारी के�� आहे आ�ण
आज तु�ही कोण आहात ते बनवा. आप�या�ा या �ायामाती� ��तभा आ�ण �व�ाथ� स��य करणे आव�यक आहे.
एक गरज होती जी आता तुम�यात जागृत होत आहे. काहीही संपु�ात येत नाही. �ू गे�ा होता. आपण न�क�च, ते
तु� हा�ा हवं तसं जीवन जगता यावं यासाठ� तु� हा�ा अस� याची गरज आहे. एक जीवन जे

बद�ासह तु�हा�ा एक पुरावा �नमा�ता बनवा आ�ण कदा�चत एक इ�तहास �ेखक देखी�.

"हे सव� सोपे वाटते, परंतु ��य�ात ते अ�धक कठ�ण आहे.", �ा� बेसबॉ� कॅप घात�े�ा,
पाच�ा रांगेत बस�े�या एका माणसान े�च� आण�े. तु�ही तुम�या �ोक�म�ये असा� तसाच तो �ट� आ�ण फाट�े�ा E-Gs घात�ा होता
तु�ही �कानदाराकडून �क �वा �ॉ�प�ग मॉ�मधून खरेद� क� �कता. ही घोषणा अपमाना�द वाट�� असे�, पण भाग
घेणा�याचा आवाज आ�ण �रीरा�या हावभावा�ा कौ��यापे�ा जा�त कौतुक �मळा�े.
पा�ह�े होते

“मी तु�या�ी सहमत आहे, तू आ�य�कारक आहेस”, कु��ने �याचे मोठेपण दाखवत उ�र �द�े.
तो उप��तांना �भा�वत करत होता आ�ण �याचा आवाज नेहमीपे�ा अ�धक ����ा�� होता, कारण तो �या�या खुच�पय�त पोहोच�ा.
व�न उठ�ो “�वचारांची अंम�बजावणी होईपय�त �यांना �क �मत नसते. अगद� �हान �रीर, मोठे-
� ेटर नेहमी मो�ा इ�ेकडे नेई�. आ�ण बळजबरी बनून, साधे असे� तर अट�तट�चे जीवन जगणे
तसे असते तर ��येकजण असेच करत असे�. म�ा काय �हणायचे आह ेते समज�े का?"

न�क�च, माझा �म�", रेड हॅटर �या�या बोटाने खा�चा ओठ चोळत �हणा�ा.

"समाजाने आप�या�ा साखळ�त खोटे �वक�े आहे." कु�� ���क सांगत रा�ह�े. "तो अजूनही �यात आहे
स�य स�यापे�ा भयंकर काय आहे त े�हणजे सव� चांग�या �व�ासासाठ� कठोर प�र�म, �नय�मत नवक�पना आव�यक आहे
आ�ण �ततके समप�ण आव�यक आह,े �जतके खो� समु� दररोज सुर��तते��वाय मं�दर सोडतो. माझे
�व�ास असा आहे क� भ� ेचा �ोभ आ�ण सोपे जीवन हे एक जीवन आहे �जथ ेआपण प�रपूण�तेने �वे� करता आ�ण
सवा�त आ�य�कारक �व�ासाठ� �न�व �वाद मोचापे�ा � ंभरपट जा�त. �तथून आ�थ �क पातळ� सु� होते
आहे , जेथे आप�े उव��रत - �े� संप�ा आह.े य��वी, भ�व�य आ�ण सदैव आनंद� राह�यासाठ� पाळणे आव�यक आहे.
��ात ठेवा."

�या माणसाने स�मतीत मान ह�व��. �ोकां�या गटांनी द�कभरात तेच के�े.

“�हानपणापासून, आप�या�ा �वचार कराय�ा ��कव�े जाते क� थोडे आयु�य खूप महाग आहे.
�हणून, जर जीवन कठ�ण झा�े आ�ण �यासाठ� थोडा संयम आव�यक असे� तर आपण चुक�च ेआहोत असे आप�या�ा वाटते.
मागा�त आ�े आहेत. कु�� समी�काने �ाकडी खुच�चा हात धर�ा आ�ण �या�या कृ��ा धर�े



पातळ �रीर झाकून तो खुच�वर बस�ा.
"आ�ही मऊ, �ब�� आ�ण नाजूक �ोकां�या सं�कृती�ा �ो�साहन �द�े आहे जे कारणा�तव जगत नाहीत,

�तताबवर जामीन देणारे. आ�ण थो�ा�ा अडथ�यावर ते �यां�या आकां�ा सोडून देतात. ”

मग, वा ने द�घ�, द�घ� �ास घेत�ा.

“कठोर असणे चांग�े आहे. खरी महानता आ�ण �याती� �प�े�या बु��म�ेची जाणीव हा एक कठ�ण खेळ आहे. फ�
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�यां�या मया�देपय�त जा�याची आकां�ा बाळगणा�यांनाच ते सापडे�. आ�ण तुम�या खास ���यांना बळ �ा
�यां�या �मते�या आ�ण सवा�त �ेरणादायी मह�वाकां�े�या �वासात �यांना जे आढळते ते मानवी समाधानाचे सवा�त मोठे आहे.
खूप मोठ� गो� आहे. आनंदा�या मु�य �क���पैक� एक - आ�या��मक �ांती - हे जाणून घेणे आहे क� आपण ��तफळ �मळ�यासाठ� सव�काही के�े आहे.
स��य झा�े आ�ण सव ��क हो�यासाठ� उ�कटतेने धाडस के�े. जाझचे ��खर
डे��हसने �या�या सामा�य समानतेचा पूण�पणे चुक�चा अथ� �ाव�ा जेणेक�न भावी प�नी �या�ा पूण�पणे समजू �के�.
मायके� जे�ोने महान ब��दान �द�े - मान�सक, भाव�नक, मू�भूत आ�ण आ�या��मक - नंतर �या�याकडे जाणे
�वदे�ी क�ेचा ज�म. रोजा पाक हा असामा�य आवडीचा सामा�य माणूस होता, जे�हा ए
पृ�वी बसम�ये जागा न सोड�यामुळे �यांना अपमान सहन करावा �ाग�ा. चास दा वनने या कारसाठ� ठराव के�ा आह.े
�या�ा स��ण �ाखा - होय, आठ वष � �द�घ� �ाखेचा अ�यास के�यानंतर �यांनी
�वकासवादा�या त�वांचे �बोधन के�े. वै���ां�ी जुळवून घे�याचे असे समप�ण आता आमचे आहे
जगाम�ये बा��त��याने वेडा �हट�े जाई�, जो �या�या ��र जीवनाचा मो�ा �माणात आनंद घेतो,
�ह�यु�अ� गेम �ेकफा�ट आ�ण आनंद� ��ह�डओ गेमवर खच� करा. तो पूण�पणे होता ते�हा कु�� ��� ��ात आ�े
तो हॉ�म�ये बघत होता. ��येक द�नाथांना डो�यात डोळे घा�ून पाह�याचा मान.

�ट�फन �क �ग हा हाय�कू� �ेखन ���क होता आ�ण 'कॅरी' कादंबरी �वक�यापूव�, �याच े�याने माग�द��न के�े,
�ोक संथ गतीने जात अस�याने �यांची वाढती वाहतूक सु�च होती. "अरे, असं आह ेका! आ�ण ह ेदेखी� जाणून �या क� आप�े
अपय� आ�ण नकारांमुळे तो इतका �नरा� झा�ा होता क� �याने आप�या जु�या प�ात �याची ह�त���खते टाक��.
कच�यात टाका दया आ�ण संघषा�ने पराभूत झा�ा. जे�हा �याची प�नी त�बतान ेहे पा�ह�े, ते�हा �तचा नवरा
इतरांनी �यां�या �सगारेटची राख साफ करताना ते पु�तक वाच�े आ�ण नंतर �ेखका�ा �वचार�े
�हट�ं तर रचना फारच अ��तम आहे. मग कांग�ा �का�नाची दया आ��. तरीही �या�या हाड�क�हर�या
ह�कासाठ� छोट� र�कम पंचवीस� े डॉ�स� आगाऊ �द�� होती.”

"�क �वा तु�ही खरे बो�त आहात?" टेब�ाजवळ बस�े�� एक बाई बडबड��. �तने दाट, �हरवी टोपी घात�� होती
प�रधान के�े होते �यातून एक चमकदार �ा� रंगाचा पंख बाहेर आ�ा आ�ण �या�ा �वतः�या �मचा आवाज ऐकू आ�ा.
पण यान क�न ती पूण� समाधानी झा��.

"हो", कु�� ���क �हणा�े. आ�ण जे�हा ��ह�टा �हॅन घोषने नऊ� े प��ट��ज आ�ण एक हजार बनव�े होते
ते अ�धक मनोरंजक होते. �यां�या मृ�यूनंतर �यां�या न��बी सु�वात झा�� होती. �यांच ेउ�पादन �ाइ�ह
�ो�क�य टा�यां�या ग�व ��तेने मो�हत झा�ा नाही, परंतु एक समंजस वाढ पाह�याचा हेतू होता.
आपण आप�या �वत: �या �न�म �ती �कती कट क� �कता? मग �यासाठ� �या�ा �कतीही �ास सहन करावा �ागतो
पडणे. गजा बनणे सोपे नाही. पण सव�साधारणपणे अडकून राह�या�या रागापय�त मी तो �वास पसंत करतो.
कांगा, �याचा अनेक संभा� नायक सतत �ास सहन करतात”, �ह�यु�ओसोने ठामपणे उ��त के�े.
�हणा�ा.

"बरं, मी सरळ सांगू इ��तो क� तुमची सवा�त मोठ� अ�व�ता ती जागा आहे �जथे
तुमची मोठ� संधीही जगत आहे. �व�ास जे तु�हा�ा अ�व� करतात, भावना जो धोका देतात, �क�प
जो हानी पोहोचवतो आ�ण तुम�या ��तभेचा थर तुम�या असुर��त भागावर उघड करतो, जो वाद घा�तो
ठ�क आहे, हे �न��तपणे आपण जाव ेअसे �ठकाण आहे. या चेह�यांब�� तुम�या अ�भमानाने
एक सज�न�ी� �नमा�ता �हणून वैय��क �वातं�य आ�ण �कूम�ाही�या �ोधात खो�वर झुका. आ�ण
मग, अ�ा �कारे आप�े जीवन तयार कर�याऐवजी, भावना आ�ण �नयोजनाने या �व�ासांना झपा�ान ेआ�मसात करा.

�यांना गो�ी करणे थांबवा. तु�हा�ा घाबरवणा�या गो��म�ये पु�हा चा��यासाठ�, तु�ही
तुझी �वसर�े�� ताकद तु�ा पु�हा पु�हा सापडे�, तुझा �नरागसपणा आ�ण �हानपणापासून तू हरव�े�े आ�य�.
एन.एस. परत �मळे�."

अचानक कु�� मु�ा�ा खोक�ा येऊ �ाग�ा. हळूवारपणे, नंतर जबरद�तीने, आदराने सु�वात करा
रा�साने �यांना ता�यात घेत�े असावे आ�ण तो बद�ा घे�यास वाक�े�ा असे�.

माग�या भागात काळा सूट घात�े�ा एक ���, ह��ेखोर �ू�या �स�या भागातून �ट�म�ये �प�े�ा
माईक �ांतपणे काहीतरी �हणा�ा. �दवे जळू �ाग�े आ�ण �वझू �ाग�े, मग मीच होतो. काही द�क सद�य, जो Tage �या
ते जवळच बस�े होते, ते समज ू�कत न�हते �क �वा क� �कत न�हते - ते उभे रा�ह�े.
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एक अ��त � ंभर दयाळू त�ण ��ी, �जने आप�े केस पोनीटे�म�ये ठेव�े होते, �तचे त�ड �त�या ओठांव�न उपट�े.
�याने घ� का�या रंगाचा �ेस घात�ा होता आ�ण कॉ�र पांढरी होती, भरतकाम के�े�� होती, एक �ोखंडी ��डी होती.
�यावर कु�� म�ह�ा �त�या संभाषणापूव� �त�यावर चढ�� होती. एका हातात फोन
आ�ण �स�या जु�या डायरीत, �ा� रंगाचा उंच टाचांचा आवाज - "��क �ेक, ���क �ेक", जे�हा
ती �त�या मा�काकडे धावत होती.

पण, म�ह�े�ा उ�ीर झा�ा होता.

प�रपूण� ��तभा पृ�वीवर �ोळ�� होती. समजा एखा�ाने �ाच खा��� - तु�ही मादक बॉस आहात. ते महान आहेत, पण
क�मसार हे क�ा क�ाकार होते �यांची एकेकाळ� उ�कृ� कारक�द� होती. जे �यांनी अनेक वषा �पूव� पूण� के�े
�ाय�ा हवे होते �क�येक द�के जीव गमाव�ा होता. पड�े�या डो�या�या �चमुक�यातून र� नद�सारखे वाहत होते.
जवळच �याचे काका पड�े�े होते. मा� अजून हातात होता. �याचे कधीही चमकणारे डोळे आता बंद झा�े आहेत
एनएस
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�करण 3

सहमत अनोळखी ����ी अपघाती भेट

“जगा क� तु�हा�ा दहा हजार वष � जगायची बाक� आहेत. तुमचे भ�व�य तुम�या डो�यावर टांग�े आहे
असायचे. जोपय �त तु�ही �जवंत आहात, जोपय�त तुमच ेअ��त�व या पृ�वीत�ावर आहे, तोपय�त ख�या अथा�ने महापु�ष.

हो�याचा �य�न करत रहा." - माक� स ऑरे��यस , रोमन �ासक

उमेदवाराने प�रसंवादात भेट�े�या �ोकां�ी खोटे बो��े होते क� तो खो��त कौ��य आ�ण कौ��या�या अ��त ��दांसह होता.
कायदा, घातांक उ�पादकता तसेच वैय��क �भु�वा�या �प�े�या दडपणाचा वै�ा�नक �ोध ��क�यासाठ� आ�ा आहे,
जो तो व�या�या महागु बरोबर � ेअर करत होता. �त�ा जे अपे��त आहे त े�तने काळजीपूव�क �च�हां�कत के�े
महागु� �या�ा अतु�नीय �तरावर नेती� �यामुळे तो �या�या फम��या ��त��या�वर अ�नयं��त होई�.
आ�ण �याचा �वसाय अवण�नीय कार साइन �ववाद होई�. आता तू �या�ा �तथे येण ंयो�य आहेस
कारण �ात आहे: �या�ा �याची आ�ा पुन��ी�वत करणे आव�यक आहे. आ�ण जीव वाचव�ा.

आप�या सज�न�ी�ते�ा वाव देऊन त ेसमजून घे�यासाठ� क�ाकार �या काय��मात होते
ताकद�ची गणना क�ी करायची जेणेक�न तो �या�या �े�ात, रेखा�च�ा�ारे मजबूत छाप सोडू �के�.

आ�ण कोणीही पाहत नसताना बेघरांनी समारंभात डोकाव�े होते.

उमी आ�ण क�ाकार एक� बस�े होत.े ते आज प�ह�यांदाच भेट�े.

"�क �वा तु�हा�ा वाटतं, �क �वा तो मे�ा?" �याने �वचार�े, जे�हा क�ाकाराने �याचा बॉब नर �टकव�ा होता
आ��ष बा�सोबत अ��र होता.

उमीचा चेहरा टोकदार आ�ण �ांब होता. �या�या कपाळावर सुरकु�या आ�ण भेगा यांचा ख�जना होता,
समजा � ेतक�याने नुकतेच � ेत नांगर�े आह.े �याचे राखाडी केस �ांब होते आ�ण तो �हणत होता
होते- "माझा �वसाय �वसाय आहे, आ�ण मा�या�ी ग�धळ क� नका", ती उंच रेसरसारखी पातळ, पातळ होती
�न�या ���पा�या �डझायनर कटमधून सुंदरपणे बाहेर आ�े�े हात आ�ण एक सुडौ� ट�गॉव�.
�याचे डोळे �: खी होते, जु�या जखमांनी �वझ�े होते जे कधीही बरे झा�े न�हते. आ�ण आजची वत�मान उ�थापा�थ
या ग�धळाचा प�रणाम �या�या वैय��क प�नीवर होत होता.

"मा�हत नाही. तो �हातारा झा�ा होता. तो जोरात होता. हे देवा! खा�� पड�े होते. मी हे आधी कधीच पा�ह�े न�हत.े"
क�ाकाराने कानात�े टांग�े, असे �च�पुवक �हणा�े.

मी �या�या कामात नवीन आहे. मी अ�ा �कारात नाही”, �व�ा�या�न ेनमूद के�े. ती बस��,
�याचा हात �पव�या �ोऊसवर वाक�े�ा होता, �या�या पाठ�भोवती एक मोठा काळा धनु�य टाय �टक�े�ा होता.
पण म�ा �याची उ�पादकता ब��ची मा�हती आवड��, जी आज�या काळात आप�या सखो� �वचारांचे साधन आहे.
मी मा�या मनाचा उपभोग घेत होतो. �या�या ��दांनी म�ा सावध के�े क� म�ा माझे �ान अ�धक चांग�या प�तीने �यायच ेआहे.
जतन करणे आव�यक आहे. औपचा�रक प�तीने तो सांगत रा�ह�ा. ��येक गो�ीतून ती जात होती, ती
ते कोणा�ीही � ेअर कर�यात �या�ा रस न�हता आ�ण तो आप�या क�ाळू उ�ोगपतीचा ठसा उमटवायचा.

ठेवायचे होते, �याने पुढ�या �तरावर जा�याचा �नधा�र के�ा होता.

'हो, तो एचपी असावा,' क�ाकार अ�व� होऊन �हणा�ा. �याने म�ा खूप मदत के�� आह.े
क�पना क� �कत नाही क� आता �क �वा आता, ते वा�तव आहे, नाही का?

तो �व���त होता. कारण �या�ा आप�या क�ेबरोबरच वैय��क आयु�यही सुधारायचे होते
�या�याकडेही �यांनी �भु�वाचे काम हाती घेत�े. पण, कारणे काहीही असोत, �या�या आती� गु�पते, �याची
ब�तेक �भाव �नयं��त के�े. �हणून �यान ेमू�त: �या�या मह�वाकां�ा आ�ण मूळ क�पना �� के�या.
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कृपया खं�डत करा

क�ाकार भारी होता. �या�या हनुवट�खा�ून ग�ांग �नघा�े होते. �याने का�या रंगाचा ट�-�ट� घात�ा होता आ�ण
एक �ांब काळ� अध� � ेपट�, जी �या�या गुड�या�या गाठ�पय�त होती. रबर-सो� काळे �ूज, अगद� तुम�यासारखे
ऑ��े��यन �ोकांनी संपूण� ��ए�ट�ह गणवे� प�रधान के�े�े खेळाडू पा�ह�े असती�. गुडनचा एक मनमोहक धबधबा,
दो�ही हाता�या खा�� आ�ण डा�ा पायापय�त होत.े एक �हणा�ा, "�ीमंत आळ�ी आहेत." �स�याने वडोर टाक�ा,
स� े�स पेन�या क�ाकाराची पेन चो�न तो �हणा�ा - "मी ��ज करत नाही, मी �वतः न�ा करतो."



"हॅ�ो कार, �म. बेघर �ोक, असामा�यपण े��तसादात, क�ाकार आ�ण उमेदवारांकडून फ� काही ओळ�
मागून बो� � े�ागृह अजूनही �रकाम ेहोत होते आ�ण ��य पा�ा� मो�ा आवाजात रंगमंचावर ��यय आणत हो�या.
कम�चा�याने फर�ी साफ के��. ताड, गोड आवाजात गाणे वाजत होते. "- नाईट मेस ऑन वेज."

दोन नवीन ओळखी�या �ोकांनी मागे वळून जंग�� माणसा�या केसां�या ग�धळ�े�या ग�धळाकडे पा�ह�े.
एक द�कापासून दाढ� के�� नाही. आ�ण कपडे अ�यंत क�ं�कत आ�ण जीण� अव� ेत होते.

"हो, मग?" उमेदवाराने थंड आवाजात �वचार�े, पा��यांचे �डपॉ�झट �हणज ेबफा�च ेआठ तुकडे समजा. "�क�वा मी
कोणी मदत क� �के� का?"

"अरे भाऊ, काय हरकत आह?े" क�ाकाराने सहज �वनवणी के��. बेघर माणूस �वतः उभा राहतो
groped आ�ण Far, �या दोघां�या बाजू�ा बस�ो.

"तु�हा�ा काय वाटतं महागुत बो��ात?" �या�या एका मनगटावर जखमा होती.
खरडून एक �वचार�े.

"म�ा न�क� मा�हत नाही", क�ाकाराने उ�र �द�े आ�ण केसांचा �सरा बंड� �फरव�ा. "आ�ा नाही."

“�क �वा तु�हा�ा से�मनार आवड�ा का? �हातारा काय �हणत होता माहीत आहे का?" अ�ु� अनोळखी
पुढे �हणा�े.

"�वन�", क�ाकार �हणा�ा. “म�ा �याचे काम आवडते �म�ा. हे सव� करताना म�ा खूप �ास होतो
सां�गत�े आहे. पण तो जे बो�तो त ेसखो� आह.े आ�ण सॅ� देखी�."

उमी मा�वा� ����ा �हणा��, “म�ा पूण� खा�ी नाही”, आज मी जे ऐक�े ते बरेच चांग�े आहे.
�वचार के�ा, पण तरीही मी पूण�पणे समाधानी नाही. �यांना समजाय�ा म�ा थोडा वेळ �ागे�
�ागे�

“पण म�ा वाटते क� ती तरीही अ��तीय आह”े, बेघर माणूस खडसावत �हणा�ा. माझे न�ीब चांग�े आहे
कमाव�े, कौ��यपूण� ��कवणीमुळे ध�यवाद आ�ण �या चांग�यामुळे, �वत�रता क� जीवन भी जी भी.
ब�याच �ोकांना काहीतरी असाधारण, घटना-�क �वा �यां�या बाबतीत घडावे अस ेवाटते. �यांनी म�ा ते �व��ण ��कव�े
कता� �व��ण घटना घड�यास भाग पाडतात. आ�ण महान गो� आहे
�याने म�ा फ� एक ��कवण �द�� नाही, जेणेक�न मी माझे �व� पूण� क� �केन, पण �याने म�ा ��कव�े
कौ��य आ�ण साधनांमधून मा�हतीचे प�रणाम कसे बनवायचे ते ��कव�े. �यांच े�वधान
एक फ�दायी सकाळची �दनचया� �ा�पत करणे जे एकटेच म�ा साम�य� देई� जे म�ा मा�या �वसायात मदत करे�.
असणे आव�यक आहे."

बेघर माणसा�या कपाळावरची घाव �या�या उज�ा डो�या�या अगद� व�न जात होती. �याची �भतीदायक दाढ�
ती म�यमवयीन होती - �तने �त�या ग�यात म�यांचे मणी घात�े होते जसे भारताती� धा�म�क पु�ष मं�दरात घा�तात. तसे
�या�या अ�त�यो��मुळे तो ��र झा�ा पण �याची ��तमा सांगत होती, क� तो अनेक वषा �पासून र��यावर आहे.
सां�गत�े रा�ह�े. �या�या आवाजान ेह�काची अ�नय�मत भावना द��व��. आ�ण �या�या डो�या�ा �स �ह �दस�ा
आ�म�व�ास ठेवा.

"एक दम मूख�" उमीने क�ाकारा�ा कुजबुज��. �तचे न�ीब असे� तर मी मदर तेरेसा होईन
ओ."
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"म�ा मा�हत आहे क� तो वेडा वाटतो." क�ाकाराने उ�र �द�े. "पण �या�या अवाढ� घ�ाळाकडे पा�ह�े."

बेघर माणसा�या डा�ा मनगटावर, जो साठ�या द�का�या उ�राधा�त होता, �याने हेज नावाचे मोठे घ�ाळ घात�े होते.
मेफेअरम�ये जेवाय�ा गे�यावर फंडाने ओ��स ठेव�े होते. इसमकडे �र�हॉ��हर�या रंगाचा डाय� होता
जे �टेन�ेस �ट���या रममधून खा�� आ�े होते. तासा�या हातासाठ� एक पातळ �ा� सुई होती आ�ण सुई के�री रंगाची होती.
�म�नटाचा हात. स�मानाचा हा उ��ेखनीय बॅज एका �व�तृत का�या कागदासह एक� येतो.
गोताव�यासारखे वाटते.

"एक �ाख, सरळ," उमी अ�गद �हणा��. “मा�या �कानाती� काही �ोकांनी आम�या IPO �या �ेजारी पैसे घेत�े.
डनॅने अ�ीच घ�ाळे खरेद� के�� होती. �द�वाने आम�या �ेअस�चे भाव घसर�े. पण �यांनी �यांची घ�ाळे �वक�� आहेत

घात��.

"मग, तु�हा�ा मा�टरी�या कथेब�� सवा�त जा�त काय आवड�े?" "भटकंती भाऊ" �वचार�े, आता कोण आहे
मनगटही खाजवत होता. “�क �वा हे सव� अ�ौ�कक बु��म� ेब�� होते, �याने �या�ा बनव�े
आर काय होते? �क �वा कदा�चत, �याने अ�जाधी�ांना उ�पादन�मता हॅकवर ��कव�े�े आ�य�कारक मॉडे�, ज ेदर�यान
आपण अडक�े होते? कदा�चत तुम�यावर सव� युरोबायो�ॉजी �यामुळे ��ी �नमा�ण होते. �क�वा तू



�या�या महानतेपय�त पोहोच�याचे धोरण �यांनी नाटक संप�यापूव� समजून घेत�े होतेउ�ीण� यानंतर बेघर माणसाने होकार �द�ा आ�ण �या�या मो�ा घ�ाळाकडे पा�ह�े.

"अरे, दोन, हे सव� खूप मजेदार होते. पण वेळ ही सवा�त मौ�यवान व�तूंपैक� एक आह,े मा�याकडे आहे
�हाय�ा ��क�ो बु��मान भांडव� गुंतवणूकदार वॉरन बफे यांनी �हट�या�माणे – �ीमंत वेळेत गुंतवणूक करतात. पै�ात
गुंतवणूक करा. �यामुळे मी तुम�याबरोबर यापुढे हँग आउट क� �कत नाही. माझी जेट आ�ण रनवेने मी�ट�ग आह.े माझे समजून �या
तु�हा�ा काय �हणायचे आहे?

“तो ��ार होता असे �दसत”े, �व�ा�या�न े�वचार के�ा.

"बफेने हे देखी� सां�गत�े", मी �मसेस सुस�ा खरेद� करतो. ते म�ा सामा�य वाटतात. अ�ी भावना आहे
तु�हा�ा तेही आठवत असे�. "आ�ण, ती पुढे �हणा��, म�ा खरोखर अ�व� �हायचे नाही, परंत ुम�ा नाही
तू इथे कसा आ�ास हे म�ा माहीत आहे, आ�ण तु�ा ते महाकाय घ�ाळ कुठून �मळा�े याची म�ा क�पना नाही
�म��, आ�ण/�क �वा तु�ही कोण�या जेटब�� बो�त आहात. आ�ण आता असे बो�ण ेबंद करा
मी आ�ो होतो �यात हस�यासारखे काही न�हते. गंभीरपणे, म�ा थोडेस ेमा�हत नाही क� तो
सा�या अजूनही �ास घेत आह.े"

"ते अगद� खरे आहे." क�ाकाराने होकार �द�ा आ�ण दाढ� वाढव��. �न�तेज नाही आ�ण तु�ही �वास करा
कसं बो�तोस?"

“अहो भाऊ, �ांत हो”, बेघर माणूस �हणा�ा. प�ह�� गो� �हणज े�वास. मा��बूम�ये माझे बा�पण गे�े
घटना�ळ� सां�गत�े. Raid Sass आह े�या पॉ�टवर सायक� चा�वायची. आता मी, टॅम रन बे म�य,े छो�ा �ाटेवर
मी हे करतो तु�ही कदा�चत कधीच गे�े नस�े�े �ठकाण.

“�या जागेचे नावही ऐक�े नाही. तू खूप अनादर करतोस." उमी हो �हणा��.

बेघर आता अ��य होते.

“आ�ण �सरे �हणजे, मी उ� �े�ात अ�धक य��वी झा�ो आहे. मी �पनायांचा एक गट तयार के�ा आह ेजो यात आहेत
न�या�या वेळेत कमवा, परंतु तळा�ी काहीही क� नका. �क �वा एक �वनोद. हे जग �नभ�य होऊन जाऊ दे
आहे खूप �ोभ, पण थोडाही चांग�ा वाटत नाही. आ�ण �तसरी गो�, जर मी असे �हणू �कतो.
तो कडक ��दात �हणा�ा, “�वमान माझी वाट पाहत आहे. तो र�ता
पण, जे इथून फार �र नाही. �हणून मी जा�यापूव�, मी तु�ा आणखी एकदा �वचारतो - कारण म�ा मा�हत आहे
म�ा पा�हजे �वीणते�या सादरीकरणाचा कोणता भाग तु�हा दोघांना सवा�त जा�त आवड�ा?"

"जवळजवळ सव�," क�ाकाराने उ�र �द�े. म�ा संपूण� �यान इतके आवड�े क� म�ा सव� काही जाणव�े,
��द: महापु�ष काय �हणा�े त ेरेकॉड� के�े.
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“असे करणे बेकायदे�ीर आह”े, बेघर माणसा�ा सावध के�े, “तुझा हात छातीवर घ� दाबून.
�हणा�ा. यासाठ� तु�ही गंभीर कायदे�ीर अडचणीत येऊ �कता."

“हे काय�ा�या �व�� आहे, उमेदवाराने पु�ी के��. तू असं कर�ी� का?"

"कारण म�ा असं वाटतंय. म�ा जे करायचे आहे ते मी करतो. �नयम मोडायच ेअसतात
तु�हा�ा माहीत आहे का? �पकासो �हणा�े, तु�ही एखा�ा �ावसा�यका�माणे �नयम ��क�े पा�हजेत
एखा�ा क�ाकारा�माणे तु�ही ते मोडू �कता. म�ा आता "�वतः" �हायचे आहे आ�ण म�ढर नाही, �या�ा �वार�य नाही
नाही आ�ण �त�या कळपा�या मागे जाते जी �यांना घेऊन जात नाही. ब�तेक �ोक, �व�ेषतः �ीमंत

नाही, नौटंक���वाय काहीही नाही”, क�ाकारान ेघो�षत के�े. तो नेहमीसारखा कु�� आहे-
कधीकधी �हणतात: "तु�ही �यात �वे� क� �कता. �क �वा जग बद�ा. तु�ा दो�ही कर�याची गरज नाही."
�यामुळे मी संपूण� गो� रेकॉड� के�� आहे. म�ा गो�या घा�, आ�ण तु�ंगात आनंद होई�. मी �तथे काहीतरी ��य आहे
छान �ोकांना भेटा."

"अरे, ठ�क आहे", बेघर �हणा�ा. "म�ा तुझा �नण�य आवड�ा नाही. पण मी तु�ा गमाव�े
असे वाटते. तर, पुढे जा. �या�ा इथे आण. से�मनारचा �ेरणादायी भाग उघडा
होते."

"मी जे काही रेकॉड� के�े आह ेते तुमच ेमन उडवून देई�!" �यावर क�ाकाराने हात वर के�ा
�गटार मामा �जम हस�चा एक �व�तृत टॅटू होता आ�ण हा आवाज देखी� -

“जे�हा � ेमाची ��� अ�धकारा�या �ेमावर �वजय �मळवते, ते�हा �व�ाची ��� पसरत”े, हा मृत सुपर
ते डांबरा�या चेह�यावर ���ह�े�े होते." आता तु�हा�ा काहीतरी खास ऐकाय�ा �मळणार आह,े” तो पुढे �हणा�ा.

“ठ�क आहे, पुढे जा आ�ण तु�हा�ा आवडणार ेभाग ऐका,” �व�ा�या�ने �या�ा �ो�साहन �द�े आ�ण तो उभा रा�ह�ा.
घड�े ती का समजू �क�� नाही, पण काहीतरी, हळू हळू, �त�यात गढून जात आहे. "कदा�चत



जीवनाने म�ा तोड�यास सु�वात के�� आह"े, �याने �वचार के�ा, "जेणेक�न म�ा एक �कारची संधी �मळे�."

काय��मात रा�न, क�ाकारा�ा भेटून, �भु�वाच े��द ऐकून, भ�े ते �याचेच असो
मी सां�गत�े�या सव� गो���ी सहमत नस ू�कतो, परंतु यावेळ� �या�ा वाट�े क� तो �या�या फम�म�य ेआप�या�ा पा�हजे ते क� �कतो.
अनुभवत आहे, हे ��य आहे क� �याची महानता तयारीची आव�यकता आहे. उमी अजूनही ग�धळ�� होती. परंतु
�त�ा वाट�े क� ती काहीतरी उघडत आहे. आ�ण �वकास घड�याची ��यता आहे. �हणून तो �वतः
माघार न घेता ती ही प�त अव�ंबत राही� असे वचन �द�े. �याची आता जग�याची जुनी प�त
य��वी झा�े नाही. परतीची वेळ आ�� होती.

�थओडोर �युवेट�या एका कोटचा आ�ादायक �वचार जो �या�ा खूप आवड�ा:

“समी�क मह�वाचा नसतो आ�ण जो ब�वान कसा आ�ण कुठे फसतो हे दाखवतो तोही मह�वाचा नाही.
कामाचा काय�कता� अ�धक चांग�े क� �क�ा असता. ओळख आ�ण ओळख �यांना येते
ख�या अथा�ने �ेतात आहे, �याचा चेहरा धूळ, घाम आ�ण र�ाने माख�े�ा आह,े जो �त�पणे �ढतो,
चुका करतो, जो पूण� उडी वारंवार चुकवतो, कारण चुकून �क �वा चुक�या��वाय कोणताही �य�न के�ा जात नाही.
करणार नाही; पण जो खरेच काम करतो �हणून काम करता येई�; �या�ा उ�साह आ�ण �ेरणा यांच े�ान आह,े �या�ा
समप�णाचे मोठेपण जाणते; जो यो�य कारणासाठ� �वतः�ा खच� करतो; कोण ते उ� माहीत आहे
ते कसे सा�य होते आ�ण �ेवट� अपय� आ�े तरी ते साहसी कृ�य करताना घडत,े

�याचा अथ� असा क� �याचे �ान कधीही अ�ात आ�ण अनोळखी अ�ा �ोकांम�ये राहणार नाही �यांना �वजय मा�हत नाही.
ना पराभव."

�या�ा उ�कृ� भाषणाचा मु�ा देखी� आठव�ा, जो काहीतरी असा होता, "�या �णी तु�ही सवा�त जा�त आहात
आता सोडा असं वाटा, तोच तो �ण आहे जे�हा तु�हा�ा आतून दडपण आणून पुढे जावं �ागे�. �यामुळे
आ�ावाद� ��ीने �वतः�या आत खो�वर पा�ह�े आ�ण �पथ घेत�� क� ती �तचे �येय पुढे चा�ू ठेवे�
तुमची उ�रे �मळवा, तुम�या सम�यांच े�नराकरण करा जेणेक�न तु�हा�ा भ�व�यात सव��म आनंद घेता येई�. �याची आ�ा
तो �व�तारत होता आ�ण काळजी हळूहळू कमी होत होती. आ�ण �याचे �वतःचे संथ, ��र सव��ण

पृ� १८

आवाज कानात घुमू �ाग�ा क� एक �व��ण �वग� सु� होणार आहे.
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धडा 4

सव� सामा�यता आ�ण सामा�यांचे प�रवत�न आ�ण �यांना सोडून देणे

"कारण कधीकधी माझा असा �व�ास आह ेक� ना�ता कर�यापूव� सहा अ��य गो�ी घड�या पा�हजेत." - yuis
कॅरो� , अ◌ॅ��स इन वंडर�ॅड

"�हणजे तु�ा काळजी वाटते ना?" बेघरांनी �वचार�े क� तो �या�या �ड��ोकेटेड फ�न�चर �ट��या �फर�या बटणासह खेळ�ा.

“हो”, क�ाकार बडबड करत �हणा�ा. "मी चांग�ा आह,े पण �नरा� ���सारखा महान नाही."

“मा�या चच��या ��ॅटम�य ेबरीच क�ाकृती चा�ू आहे”, बेघर �या�या डो�यांकडे वळून �हणा�ा.
“बहनहॉफ �ेसी येथे, �क �मत गगना�ा �भड�यापूव�च, जागा �वकत घेत��. म�ा सव� स��णां�या जवळ राहायचे आहे
मी �जथे जातो �तथे खूप काही ��क�ो. हा माझा सव��म �वजयांपैक� एक आह े�याने मी माझ ेआयु�य तयार के�े आहे
जसे मी बनव�े आहे. मी मा�या �वसायात फ� "A" खेळाडंूना परवानगी देतो, कारण "C"
‘अ’ � ेणीती� खेळाडू ‘अ’ �तराचे �द� �न देऊ �कत नाहीत. आ�ही फ� तेच उ�पादन बाजारात �वकतो, जे आम�या बाजारात उप�� आहेत.

तो एक जा. आ�ण ते �कती मौ�यवान आहेत ह ेपाह�यासाठ� �कमती पूण�पणे बद�ा. माझे
�वसाय केवळ सेवा �दान करतात �या नै�तक��ा आम�या �ाहकांना, वापरक�या �ना �ीमंत बनवतात

आ�य�कारक अनुभव तयार करा आ�ण एक�न� �ाहक-अनुयाय�ना ज�म �ा, जे नंतर
एक� �वसाय कर�याचा �वचारही क� �कत नाही. आ�ण मा�या �वतः�या वैय��क आयु�यातही तीच गो� आहे: फ�
आ�ण तु�ही खातात, पण �व�चतच खातात. मी फ� सवा�त मूळ आ�ण �वचार�ी� पु�तके वाचतो, माझे
ब�याच सनी �ठकाणी आ�ण ब�तेक �वासा�या जा��या �ठकाणी वेळ घा�वा
मी करतो आ�ण जे�हा नातेसंबंधांचा �वचार के�ा जातो ते�हा मी �वतः�ा अ�ा �ोकांभोवती घेरतो जे माझा आनंद वाढवतात,
मा�या �ांतीची काळजी घेतो आ�ण म�ा एक चांग�ा माणूस हो�यासाठ� �ो�सा�हत करतो. जीवनाची इ�ा
मौ�यवान �यांना आ�ही तु�हा�ा समजत नाही अ�ा �ोकांना घेऊ �कत नाही. �यां�या�ी तु�ही एक�प आहात
ओरडता येत नाही. �यांची जीवनमू�ये वेगळ� आहेत आ�ण �यांचा दजा� तुम�यापे�ा कमी आहे. पा�क
मनः��ती, �दया�या �हरी, �वरा�या हा�चा�� आ�ण आ��याची हा�चा� तुम�यापे�ा वेगळ� आहे. ती फ� जा� आहे
आप�� वृ�ी आ�ण वातावरण �कती ����ा�� आ�ण सखो�पणे आप�� उ�पादकता आ�ण उ�ाढा� आकार देतात
देते."

"इंटरे��ट �ग", उमीने �त�या फोनकडे पा�ह�ं. तो क�ाब�� बो�त आह ेहे �या�ा मा�हत आहे असे समजू नका
करत”, तो क�ाकाराकडे हळूवारपणे कुजबुज�ा. �याची नजर अजूनही �तकडेच होती.

को�या�या जा�यासारखा, सुरकु�या�या जा�यासारखा �याचा चेहरा जरा जा�तच ताण�ा गे�ा. एका मनगटात, दोन चांद�
क� � ु� बांग�ा �टकत हो�या. एकावर सं���तपणे �च�हां�कत के�े होते, “��य नस�े�े बद� क� �कत नाही आ�ण
�सरे �च�हां�कत के�े होते - "झा�े आह,े ज�म घेणे चांग�े आहे."

"जे के�े गे�े ते प�रपूण� पे�ा चांग�े आहे."



उमीने या दो�ही भेटव�त ू�वतःसाठ� �वकत घेत�या हो�या जे�हा �तची प�नी सु�वाती�या टेब�ावर होती आ�ण �तने �वतः
आ�म�व�ासपूण� मान�सकतेत.

"म�ा मान�सकतेब�� मा�हती आह"े, क�ाकार �हणा�ा, "पण कधीकधी प�, आ�मा आ�ण आ�मा यात फरक असतो.
वा�त�वक प�र��तीब�� ऐक�े नाही.

“तु�ही ऐक�ेच पा�हजे”, बेघरांनी सुचव�े. "आ�ण एकदा ऐक�े तर", �या प�तीने
तु�ही उ�पादन करा, उ�पादन करा आ�ण ते दाखवा, ते कोण�याही उ�पादक �क�वा उ�पादकासाठ� समान होणार नाही.
गंभीरपणे, �ां�तकारी �वचारांसाठ�. �यामुळे काही �ोकांना आ�ण इतर मानवांना �यां�याब�� मा�हती आहे. जाग आ�� तर
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तसे के�यास �यां�या आयु�याती� ��येक मह�वाची गो� वेगाने वाढू �ागे�. स�या मी मा�या वैय��क आ�ासनावर �वसंबून राहीन
आजूबाजू�ा सव� उ� गुणव� े�ा थांबवू इ��तात, अगद� उ�म गुणव� े�ाही. तुम�या मनाती� वातावरण,

आप�या अंम�बजावणी�ा �ेरणा �ा आ�ण आकार �ा. क�ा आ मा�ा अ� देते. तु�हा�ा �ुभे�ा दे�यासाठ� बुक करा
पासून वाचवा समृ� संवाद सज�न�ी�ते�ा मोठेपणा देतात. �दसणा�या संगीताने �दया�ा उभारी �मळते.
� ंभर �दवसांचे द� �न आ��या�ा आ�ीवा�द देतात. या सवा�साठ� सकारा�मक �वचारांनी भर�े�� सकाळ आव�यक आहे
�पढ��ा उ�र दे�यास स�म हो�यासाठ� त ेमो�ा �माणात डाउन�ोड करा. मानवजातीचा उदय, अस े�हणणे आव�यक आहे.
�वसायांम�ये ��खरा�या 5% �ारे खेळ�ा जाणारा सव��म गेम आहे. �वसायाचा खरा उ�े� केवळ खाजगी मा�म�ा आह.े

बनवू नका समाजाचे भ�े करणे हे या खेळाचे खरे उ��� आहे. माझे मु�य �� सेवा कर�यावर आह.े
संप�ी, संप�ी आ�ण ��स�� ही उप-उ�पादने आहेत जी म�ा मा�या वाटेत सापड��. एक जुना आ�ण उ��ेखनीय �म� म�ा �हणा�ा
मी �हान असताना या मागा�वर चा�ाय�ा ��कव�े होते. �याचा मा�या वैवा�हक ��तीवर आ�ण वैय��क �वातं�यावर प�रणाम झा�ा आहे.
पुरावा पूण�पणे बद��ा. आ�ण ते�हापासून, हे �वरोधाभासी �वसाय त�व�ान द���वणारी कामे
मा�या काय�प�तीवर �भु�व आह.े कोणास ठाऊक, कदा�चत मी तु�हा�ा मा�या गु��ी ओळख क�न देऊ �केन.

भटकंती. �याने �या�या मो�ा घ�ाळाकडे पा�ह�े. मग, �यान ेडोळे बंद के�े आ�ण �हणा�े: "तुझे
सकाळचे गु� �हा, जीवन उ�त करा." जणू काही जा�ने, एक अ�त�य �हान आ�ण जाड पांढरा कागद
पस�न ठेवा, �ांब डावा हात तळहातावर आ�ा. हे न�क�च एक कारण होते. तू �यापे�ा जा�त आहेस

तो असता तर हे �त�ही जीव एक� उभे रा�ह�े असते.
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�या कागदावरचा आकार काहीसा असा होता:

�व�ाथ� आ�ण क�ाकार दोघांचेही चेहरे जणू ते दोघेही �ेमात आ�ण मं�मु�ध झा�े होते.

“तुम�या ��येका�या आत एक नायक असतो. �हानपणीच �हाता�यान ेतु�याकडून ���ण घेत�े होते हे तु�ा माहीत होते.
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मया�दा घा�णे, �याची बु�� बं�द�त करणे आ�ण �या�या अंतःकरणाचे रह�य फसवणे."
बेघरांनी �या�ा सां�गत�े, मु�य�वे �भु�वा�या अथा�ने.

“वृ�, �बघड�े�� मु�ं ही मु�ं असतात”, तो पुढे �हणा�ा, “तु�ही खूप �हान असताना, तु�हा�ा कसं जगायचं हे माहीत होतं.
तो तारा पा�न मन आनंदाने भ�न आ�े. बागेत धावून अंग भरायचे.
आ�ण फु�पाखराचा पाठ�ाग करताना आनंदाचा पूर आ�ा. अरे, असे आह ेका! म�ा फु�पाख� �कती आवडायच.ं
आ�ण नंतर आपण मोठ� झा�यावर , आपण एक मनु�य कसे �वसर�े. �ूर आ�ण धैय�वान आ�ण �म� असणे
आ�ण न� े�या बळावर जगायचे �वसर�े. तुझी आ�ा �नमा�ण झा�� आह.े सामा�य होणे
जग�याचे मा�य के�े. सृजनाचा �दवा, सकारा�मकता आ�ण महानतेसह, तुमची आ�मीयता देखी� हरवते,
मी � ेमात पड�ो, तू का �वचार के�ास; इतरांपे�ा अ�धक �मळव�यासाठ� आ�ण �ोक��य हो�यासाठ�. ठ�क आहे
होय, मी हे सांगू: �व�ं�बत वडी�, उदासीनता मया�देचा भाग होऊ नका. मी तु�हा�ा आमं�ण देत आहे

होय, केवळ वा�त�वक महापु�ष आ�ण इ�तहासाती� महापु�षांनाच मा�हत अस�े�या वा�तवात �वे� करणे. आमचे
आती� आ�मे �ोध�यासाठ� जे तु�हा�ा माहीतही न�हते �तथे �प�े�े होते. तु�ही तुम�या कामात
खाजगी आयु�यातही जा� �नमा�ण क� �कतो. मी काय के�े आह?े आ�ण ते कर�यात मी तु�हा�ा मदत कर�यासाठ� येथे आहे.
मी तयार आहे.

क�ाकार आ�ण उमेदवार एक ��दही बो��याआधी बेघरांनी आप�ा ��द पाळ�ा. "अरे, असं आह ेका! एन.एस
क�ेम�ये आ�ण �या प�रसं� ेने तुमचे जीवन घड�े आहे �यात अडकून पड�े होते. तो म�ा कठपुतळ� करतो
�ेखका�ा फंडा डो पेसोआ�या अ��तीय ��दांची आठवण क�न �द�� आहे: “मा�या�ार ेक�ा आप�या�ा न� करते,
आपण अस�या�या चुका आ�ण हॅ��ेट, ���स ऑफ डेमाक� ने भोग�े�या चुका अनुभवतो
तुम�या चुका ��ात ठेवू नका, �या वाईट आहेत कारण �या आम�या आहेत आ�ण आम�या चुका आहेत कारण �या वाईट आहेत. मी vansat van
म�ा गॉगची आठवण क�न देत,े जो �हणा�ा होता: “म�ा �न��तपणे काहीही मा�हत नाही, परंतु ता�यांचे द��न म�ा देते
�व� े पहा."

बेघर आ�ण मो�ा क�ाने �गळ�े, �याचे डोळे गे�े. �याने �नरा� ेन ेआप�ा घसा साफ के�ा.

"मी! मी अनेक �संगातून गे�ो आह.े आयु�य म�ा धडक�े आ�ण अडखळ�े. मी आजारी आहे
ह��ा झा�ा आहे. ��पट ई. वाईट या अहो! गावाचं गाणं झा�ो मी! मा�या जोडीदाराने म�ा सां�गत�े तर
माझी फसवणूक झा�� असती आ�ण माझा कु�ा मे�ा असता तर मी अ�ववा�हत राह�यात य��वी झा�ो असतो.”

बेघर हस�े. एक ��वच, घ�ातून बाहेर पड�े�ा, �व�षकासारखा हसणारा, अ◌ॅ�सड �प�यानंतर हस�ा. तो पुढे
�हणा�े - ए, खो�ात उतर�याचा माग� आहे. समजून �या, मी काय �हणतोय? आ�ण वाईट �वभावाचा महान
सुधारक अ�भमानातून ज�मा�ा आ�े�� खोट� भीती आ�ण अ�भमान ते जळत नाही. आ�ही आमचे
बु�� आ�ण बु�� परत आणते, जर तु�ही �याम�य ेजा�याचे धाडस के�े �याने जखमा होतात. अनेक
ब��से �ा, �यात मौ��कता, सहानुभूती, सापे�ता आ�ण स�यता देखी� समा�व� आहे. जोनास �ारे
�हणा�ा, “म�ा �व�ंही असायची आ�ण �:खही. मी मा�या �व�ाने �ःखावर �वजय �मळव�ा”, पुढ�� गो�ी न सोडता
मो�ाने सां�गत�े.

"तो खूप �व�च� आहे. अ�व�सनीय गोड. पण �यात काहीतरी आहे”, उमी क�ाकारासमोर �हणा��.
च�ा, तुम�या �म�ांना थोडेसे अनमा�क करा. �याने आप�े �टारडम वाचव�े होते. "आता-
म�ा फ� ती काय �हणा�� ते ऐकायचे होते. म�ा कळ�ं क� तो गाय अस�यासारखा �दसतो
ड�यात, र��यावर राहतात. पण �याचे ��द ऐका! कधी कधी तो कवीसारखा बो�तो. तसे
सुप, हे कसे असू �कते? एवढ� खो�� कुठून येते? आ�ण हा "जुना �म�" कोण आहे �यान े�या�ा �द�े, ते
तो �हणतो, तु�ा काही ��कव�े आहे का? �यातही ती कळकळ आहे जी म�ा मा�या व�ड�ांची आठवण क�न देते. मी आता आहे
म�ाही आठवते तो माझा �म� होता. �यान ेम�ा सवा�त जा�त मदत के��. आ�ण माझा चांग�ा �म�. म�ा
रोज तुझी आठवण येते."

"ठ�क आहे!" क�ाकार अनोळखी माणसा�ा �हणा�ा. "तु�ही म�ा �वचार�े क� काय �करण आहे
चा�ू होते म�ा तो भाग आवड�ा �जथे कु��, डं�प�ग यो�ा डॉ.

�हणतात: "�या�ा से�स करताना जा�त घाम येतो, �या�ा यु�ात कमी र���ाव होतो." आ�ण म�ा त ेआवडते
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����ट खा��� �माणे आ�� होती – “�या सकाळ�या वेळ�, जे�हा कोणी पाहत नाही, आ�ण जे�हा,
बाक� सगळे झोप�े होते." आ�थ�क सकाळ�या �दनचय �बाबत �यांची धोरणे उ�म होती.

उमीने �त�या वा�ावर नजर टाक��. “मी काही चांग�े संदभ� गोळा के�े आहेत. पण मी �यांना सां�गत�ं



नाही जमवा”, ती �हणा�� आ�ण �तने जे ऐक�े होते �या�या�ी गाठ बांध��.“आ�हा�ा जे ऐकायचे आह ेतेच आ�ही ऐकतो”, बेघर माणूस ��ारीने �हणा�ा, जणू तो सं�यासी आहे. "सारा"
आपण नेमके कुठे आहोत याचे �ान आप�या�ा �मळते.” आ�ण जसजसे आपण मोठे होतो तसतस ेआप�या�ा चांग�े समजते

एन.एस. अचानक �या कु�� �व�ा�या�चा आवाज आ�ा. बेघरांचे डोळे ताजमहा�ासारखे मोठे असती�. कसे
�याचा �कती आ�म�व�ास होता हेही समज�े असते. तो आवाज ऐकून. तो वळ�ा
पहा, वा�याचा �ोत �ोध�यासाठ�. अचानक, सव�काही के�े जाते.

क�ाकार �यां�या प�रसंवादाचे अवैध पठण वाजवत होते.

"��य भाऊ, तुम�या संपूण� ��ा�या उ�रात हा भाग म�ा सवा�त जा�त आवड�ा." तो
तो सरळ भट�या�या डो�यात बघत �हणा�ा.

आज , म�य ेसायबर सं�कृती , जा�हरात एक सवय आहे आ�ण मृ�यूने ��त , नंतर सवा�त
�हाणपणाचा माग� �हणजे तु�ही सतत उ�कृ�ता , कु�� प�रणाम , तुमचे काय� -

मा�या वैय��क आयु�यातही. आ�ण �यासाठ� �स�या सकाळचा काय��म न�क� करा. आ�ण
तुमचे आर��त �ारं�भक तास आहेत , जे�हा नायक - ते बनावट आहेत.

�ब��ते�व�� �ढा आ�ण भीती�व�� चळवळ सु� करा. तु�हा�ा खरोखर मा�हत आहे : कॉ� करा
तु�ही उठू �कता. आ�ण रा�स बन�या�या मागा�त असे करण ेअ�यंत आव�यक आहे.

आप�ा �दवस समोर भाग �व� ेष काळजी �या , आ�ण �दवस �वत: �या उव��रत काळजी घेऊ
करणार हे �ात आहे : काळाचे मा�क �हा , आयु�य उबरो.

कु�� ����ा �या�या �ासात घरघर ऐकू येत होती, जणू काही नवीन ज�तरणपटू पटकन �ांब चा�त आ�ा होता.
गे�े आहेत आता ओरडत अस�े�ा आवाज वाढवत क�ाकार आप�ा रॅकून वाजवत होता.

येथे एक �हान �क �मत टॅग आह,े जे उ�ोगाचे �ीष�क आहे, क�ांचे �नवा�हक, मानवते�या मो�ा �माणात.
�ोक तुम�यासोबत कधीही सामा�यक करणार नाहीत: �चंड प�रणाम, अनुवां��कतेपे�ा खूपच कमी आ�ण
तुमचा उपवास हा सवयीपे�ा जा�त आहे. तुमचा �ताहका� धा�म�क उप�म
च� ब� मोज�यासाठ�, �वच�नासाठ� ते खूप मह�वाचे आहे.

जे�हा आपण महापु�षाचे स�य पाहतो ते�हा आप�या सं�कृतीन ेआप�या�ा �वकून टाक�े�या जबरद�त ��ोभनांनी जे
या �व��णतेत �यांचा ज�म झा�ा असे ते मानतात. सौभय�ा�� यांनी डीएनए �ॉटरी �ज�क�� आहे
�या�ा �हाणपणाचा वारसा �या�या आईकडून �मळा�ा आहे. पण स�य हे आहे क� आपण �यांना सव� वैभव देतो.
ओ�जवता, मी खा�ीची वष � पाहत आहे, �याम�ये अ�वरत तासांचा सराव आहे
आ�ा आहे जे�हा आपण महान खेळाडंूना ��डा, �व�ान आ�ण क�ा �े�ात �वसाय करताना पाहतो,
तर �या �णी आपण, एका �ब ��भोवती सम�वाचे प�रणामी प�रणाम, कौ��यावर आका�ीय �� क� ��त करतो,
इको माडीचे वै��� �यागाची ती�ता, खो��ची अपवादा�मक पातळ� आ�ण ��यासाठ� �व��� ठोस सहन��� आहे.
�नरी�ण करत आहेत. ��ात ठेवा, ��येक �द�गज कधी ना कधी नव���या अस�ाच पा�हजे आ�ण ��येक �द�गजा�ा आहे
तु�ही �वतः�ा नव���या �हणून सु�वात के�� असे�. असामा�य काम�गरी करा
ते क� �कतात, जर �यांनी एकदा यो�य प�तीने यो�य सवय �ाव�� असे�.

“ही ��ी खूप मजबूत आह”े, बेघर माणूस �हणा�ा. �याने �हान मु�ासारखा हात मे�ेम �द�ा
�या ऐवजी �याने एकदा फर अस�े�या घ�ाळाकडे पा�ह�े. मग �याने आप�े पाय, �नतंब पुढे मागे ह�व�े.
काळ बद�तो. �याचे हात आता हवेत �हरत होते, आ�ण तो पु�हा डोळे �फरवत बोटे फडफडवत होता.
बंद क�न हा �वजय असाच रॅप �कार होता �यात पूव�चे रॅप बूम बॉ�स��वाय �यांचे फाट�े�े ओठ काढायचे.
होते. �तचे खरे पा�न तु�हा�ा आ�य� वाट�े असे�.
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"तु�ही हे करत आहात क� �वनोद?" क�ाकार हसत �हणा�ा.

"मी नाचतोय," बेघर माणसाने उ�र �द�े, सुंदरपणे �फरत. "हे �ेमळ �ेम मा�यापय�त पोहोचवत राहा,
सॉ�े�टस �हणा�ा, "���ण ह ेजळणा�या �द�ासारखे आहे." आ�ण आयझॅक अ�समो�हन े���ह�या�माणे, "�व-���ण आहे
माझा �व�ास आहे क� ��कवण ही एकमेव ���त आहे." �हणून �ाचीन गु�ंच ेवचन सतत ऐकत राहा. ते दे! या
सव� काही खूप ग�धळ�े�े आहे.

क�ाकार रागाने वाजव�े.

या प�ती�ारे तुम�या �भु�वा�या सव� चोरांचा ती� ��तकार करा �यांनी तु�हा�ा अ�व� के�े आहे, �ड�जट�
तु�ा हेतूने वेडे के�े आहे. तुम�या वाहना�ा तु�ही ��य �तत�या उ�म आकारात आण�यासाठ� स�� करा
वेदना �वीकारा आ�ण आजच, तुम�या वाढ��या �त�ते�ा कारणीभूत ठरणारी सव� कारणे �र करा.
तु�ही करा �या ��म �ळ �ोकांच े��खर बनणे सु� करा जे तुम�या भ�व�याती� �ा��नता, �व.



� ेवट�या ज�मा�या कै�ा�या स�ा�यातून पुढे आ�े. आप�यापैक� ��येकजण, अ��त चम�कारांनी भर�े�या �दवसासाठ�तळमळ आप�यापैक� ��येका�ा, �व� ू नायक यांचे धडे घेऊन, �ाचीन जगा�या उ�कृ� कृती तयार कराय�या आहेत.
��येक मनु�य, जो �जवंत आह,े सव��म �न�म �ती �नमा�ण कर�यावर �व�ास ठेवतो जेणेक�न ते देवाणघेवाण क� �कती�.
करा, सं�द�धतेची भावना �नमा�ण करा आ�ण हे ��ात �या क� आपण आप�े तास अ�ा �कारे घा�वत आहोत �यामुळे इतरां�या जीवनावर प�रणाम होतो.
समृ�� �नमा�ण करते. क��ह थॉमस�या पॉ�ने सुंदरपण ेसां�गत�े होत,े जे�हा �याने नमूद के�े, “�दयात जग�यासाठ�
कारण, आ�ही मराय�ा मागे रा�ह�े�ो नाही.

खरं तर, आप�यापैक� ��येकान ेआपाप�या अ�स� प�तीने इ�तहास घडव�यासाठ� �नमा�ण के�े�ा असतो. कसे
यासाठ� फ�� मॅ�युअ� तयार करणे �क �वा त�ण मनांना उ�त करणारे �ेरणादायी ���क बनणे याचा अथ� असा होई�.
तु क� �कतोस का इतरांसाठ�, या संधीचा अथ� एक आ�य�कारक आई बनणे �क�वा एक अ��त ��ासक बनणे असू �कते.
आता इतर कोणासाठ�ही, या संधीचा अथ� एक �व�ा� �वसाय वाढवणे �क�वा अ��तीय �व�ेता बनणे असे�.
�ाहका�ा जा�तीत जा�त सेवा देणारे असण.े ही संधी भावी �प�ां�या �मरणात राहो आ�ण असेच आयु�य �ाभो
जे मह�वाचे आहे ते जगा ही साधी बाब नाही. �क �ब�ना त ेस�य आह.े तरीही, ह�म पे�ा जा�त
नेम�या अ�ा मान�सकता, सकाळ�या प�ती आ�ण सुसंगत, हे थोडेच �ोधून काढ�े आहे
प�र��ती या प�रणामांची हमी देत,े जे आम�यासारखेच आहेत. आपण सव�जण आप�� अफाट ��तभा सामा�यक करतो, अमया�द
आनंद करा, जे भयमु� आहेत �यांना ह�कांचे पुनमू��यांकन करायचे आहे. पण आम�यापे�ा कमी
आ�हा�ा ते काम करायचे आहे, जे आम�या चाज� के�े�या बु��म�े�ा �वतः�ा सादर कर�यास अनुमती देई�. भूत तर नाही ना? आ�ण ते आहे
�:खही. आप�या स�वा�या �का�ाने आप�यापैक� ब�तेकांचा �म�नरास झा�ा आहे. आप�यापैक� ब�तेकांनी या काळातही
मी मा�या आयु�याती� मौ�यवान तास जगतो

�ु��क गो��चा पाठ�ाग क�न, नौटंक� करमणुक�त, तर आपण वा�त�वक जीवनाकडे ���� करत असतो.
हे, � ेवट�, आघाताचा क� � बनत.े तुमचे सव��ण सकाळ आ�ण उ�पादक �दवसाचा अंदाज
�या पव�तांवर चढ�यात वेळ घा�वून काय उपयोग, जे तु�ही कमजोर आ�ण सुरकु�या भर�े�े असताना,

तु�हा�ा मा�हत आह ेक� ते चुक�चे होते? अ�त�य �: खी

“हा भाग म�ा खूप आवड�ा,” उमी म�यभागी, काहीसे भाव�नकतेने �हणा��. "मी आहे
म�ा मा�या क�ेचे �सन आहे. सव�काही चाचणी कर�यास �वस� नका. सव� �थम सकाळ� आ�ण रा�ी�या �ेवट�.
�यामुळे माझी एकता न� होत नाही. मी आ�ण मा�या ट�मने जे काही के�े �याकडे मी �व�चतच �� देऊ �क�ो.
�वतरण ही देणगी दे�याची जबाबदारी आह.े आ�ण मा�या आयु�याती� सव� गडबड माझी �व�ा चोखत आह.े एवढेच
ग�धळून गे�ो. मा�याकडे आता मा�यासाठ� वेळ आह ेअसे वाटत नाही. हे सव� खूप आहे.
इतर अनेक दे�, आ�ण मा�हती आ�ण जा�हराती आ�ण नौटंक�. आ�ण �या �ानी माणसान ेजे सां�गत�े होते, तेही मा�यासाठ�
उपयु� कारण आता मी एक नायक �हणून माझा �तर उंचाव�ा आहे. "आता मी �भ �ती�ा मारतोय

ओ. मा�या कंपनीने मा�या अपे�ेपे�ा जा�त काम के�े आहे. मी क�पनेपे�ा जा�त फ�दायी झा�ो आहे. पण काही इतर आहेत
�याने मा�या ट�मवर मा�या �दयाचा भार टाक�ा. �याने प��कडे पा�ह�े आ�ण पु�हा हात जोड�ा.

"मी �यांना सांगू �कत नाही क� मी काय करत आहे", �व�ा�या�ने �वचार के�ा.

मग ती पुढे �हणा��: "म�ा खरोखर ह�ा अस�े�या अनेक �ोकांना सोडाव े�ाग�े, कारण मी ��क�े
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काही �ोक जे �वसाया�या एका घ�ाळात अचूक आहेत, ते सं�ा वाढ�यावर ��य आहेत, ते काम क� �कत नाहीत, असा �नण�य घे�यात आ�ा.
कष�ण. का� तो खूप खु� होता. पूव� त ेआद� � कम�चारी होत,े पण आता ते सोबती रा�ह�े�े नाहीत. आ�ण आता माझे
�कानात अनेक नवीन गो�ी उदयास येत आहेत, �यांनी माझे आयु�य उ�थून टाक�े आहे. मी �या�या �व�तारात,
खरंच, म�ा जायचे नाही. पण मा�यासाठ� हा अ��र काळ आहे."

“ठ�क आहे, तुम�या नायकाचा खेळ वाढव�याब�� बो�ा”, बेघर माणसाने उ�र �द�े, “कृपया ��ात ठेवा
अ�व�ासूंना �या�या ���कोनातून पकडणे, �यां�या कमकुवतपणावर राखेवर �वजय �मळवणे हे नायकाचे काम आहे.
गरीब आ�ण हता� �ोकांम�य ेआ�ा जागृत करणे. आ�ण त ूफ� तु�या मनासारख ंबो��ास क�

सोडून �ा, कारण �वसाय आता �यां�यासाठ� यो�य नाही - परंतु वाढ�या �वसायाचा हा एक सामा�य भाग आहे.
आ�ण याचे कारण असे क�, तु�ही �या �वसायां�या वाढ�सोबत रा� �क�ा नाही. �याचा �यांना �ास होऊ �ाग�ा.
�यांनी ��कणे आ�ण �ोधणे बंद के�े. �यांनी �या�ा ��� के�ा, ते �यांना सापड�यापे�ा जा�त होते.
कृपया चांग�े करणे थांबवा. आ�ण प�रणामी �यांनी तुम�या साहसात मो�ाची भर घात�� आहे
कृपया प�रणाम आणणे थांबवा. �यांनी कदा�चत तु�हा�ा दोष �द�ा असे�, परंतु �यांनी ते �वतःच के�े.
�नमं��त अनोळखी ���ने, कदा�चत �ेमसंबंधाने, �या�या �ो�या�ा �या�या कु�याकडे �� वेध�े.

संघ-संयोग आ�ण �वसायात �वजया�या �द� ेने.

"अरे, असं आहे का! यो�य."

उमीने उ�र �द�े. “�हणून आ�हा�ा �यांना मागे सोडावे �ाग�े, कारण ते यापुढे प�रणाम आण�यास स�म न�हते, �याचे
�यासाठ� आ�ही �यांना पैसे �द�े. �कतीतरी रा�ी मी घामाने �भजून पहाटे दोन वाजता उठ�ो. FI �या रेसरसारखे
ए�ं� �हणा��: जर सव� काही �नयं�णात असे�, तर तु�ही पुरेसे वेगाने जात नाही. "अगद� तसंच



म�ा ते �दवसा�या ब�तेक वेळा जाणवते. आ�ही आमचे मु�य अंम�बजावणी संचा�क इत�या वेगाने पास करत आहोतजे माझे डोके खाऊ �ागते. नवीन ट�म सद�य स��ागार बाँडसाठ� नवीन �ँड, नवीन बाजारात
�वे� करा, नवीन पुरवठा पहा, नवीन उ�पादकांना प�र�कृत करा, नवीन गुंतवणूकदारांना �भा�वत करा आ�ण �ेअर �ेअर करा
करणे आ�ण इतर हजारो नवीन नोक�यांसाठ� जबाबदार असणे. हे खरोखरच असे �दसते. मी मोठा
मोठ� कामे कर�याची �मता. पण मा�या खां�ावर खूप काही आह.े”

उमीने �तचा हात घ� के�ा आ�ण कपाळाची पुढची बाजू सरकव��. �तचे पातळ ओठ
दो�ही बाजूंनी पसर�े�ा, मान एखा�ा �ाणघातक ��कारी�ा �दस�े�या सागरी �ा�यासारखा झा�ा. परंतु
�त�ा खूप वेदना होत अस�याचे �तचे डोळे सांगत होते. खो� �:खात

आ�ण तुम�या �या गो�ीब��, क� आ�हा�ा तं��ानाची सवय झा�� आहे, फ� ��ात ठेवा क� जर
�याचा वापर ��ारीने के�ा तर मानवाचा �वकास होतो. ���पक�ा ��ारीने वागवा
आप�या जीवनात आणणे चांग�े होते, आप�े �ान वाढते आ�ण आप�े अ��त जग संकु�चत होते.

तं��ाना�या �वकृतीमुळे आप�ा म �� बनतो, आप�या समाजाची जडणघडण �बघडते.
उ�पादकता न� करते. तुमचा फोन तुमची मेमरी मारत नाही. �क �वा तु�हा�ा माहीत आहे का? जर तू
�दवसभर �या�यासोबत खेळत होतो. आ�ण तु�ही �वतःवर टाक�े�या दबावाब�� बो��ात, �कती छान आहे! "दबाव
हा एक �व� ेष अ�धकार आहे", टे�नस�या �ब�� जीन कांग �हणा�े, "बेघरांनी तो सामा�यक के�ा आ�ण एक ��� �हणून
चढाई हा तुमचे उव��रत आयु�य घा�व�याचा एक चतुर, नीटनेटका माग� आहे. ��येक आ�हानासह
एक सुंदर संधी देखी� येते �यामुळे तु�ही नायक, ��तपादक आ�ण माणूस �हणून तुम�या पुढ�� �तरावर पोहोचू �कता.
अडचण ही चाचणीपे�ा अ�धक काही नाही जी आपण पुर�कार �कती गांभीया�न ेघेऊ �कता हे मोजते.
तुम�या इ�ा तु�हा�ा जे देत आहेत ते �मळवायचे आहे. तु�हा�ा �कती सुधारणा करायची आहे ह ेते ठरवतात
ती मनात जोपास�� तर इतकं य� �मळू �कतं ही इ�ा. पराभव �हणजे �ांड�या�या �वचेचा �वकास.
आ�ण जीवनाती� वैय��क वाढ हे �वतः�या �मते�या �वकासापे�ा मह�वाच ेनाही.
टॉ� टायने ���ह�े, "��येका�ा जग बद�ायचे आहे, परंतु कोणा�ाही "�वतः�ा" बद�ायचे नाही. मोठा
एक माणूस �हा, आ�ण तु�ही नेहमीच एक चांग�ा नायक, चांग�ा �नमा�ता �हा�. आ�ण हो, म�ाही ते मा�य आहे
वाढ भीतीदायक असू �कते. पण मा�या गु�ंनी म�ा एकदा सां�गत�े क� तुझा तो भाग, जो भीतीन े�चकटतो

या, �याने सव� �कारे वध�तंभा�या वेदना सहन के�या पा�हजेत जेणेक�न तुम�याती� �या भागाचा पुनज��म होई�.
जे मो�ा स�मानास पा� आह.े" हे ��द �यान ेखरोखर मा�या�ी �ेअर के�े आहेत. ��वच आ�ण खो�, नाही का?
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भटकंती �हणा�ा आ�ण �या�या ग�यात पड�े�या प�व� मानका�ा अप�ण के�े.

उ�राची वाट न पाहता तो बो�त रा�ह�ा.

“मा�या �व�ेष ���काने म�ा असेही सां�गत�े क� तुमचा सव��म “�व” �ोध�यासाठ� तु�हा�ा हे करावे �ागे�
जीव गमवावा �ागे�. “आ�ण ह ेते�हाच घडे� जे�हा कठोर, सुधा�रत, �टकाऊ ���या �वतःच खण�या जाती�.
जर तु�ही दररोज उदयास आ�ा नाही, तर तु�ही आयु�यात अडकून राहा� - आयु�यभर. ते म�ा आठवण क�न देते
पूव�चे Noun Cause काय �हणा�े त ेम�ा समज�े. जीवनाचे �तक हे मृ�यूच ेनाही तर त ेआहे
ज ��हा आपण जगतो त ��हा आपण आप�यातच म� देतो."

बेघर माणसाने घरघर करत आवाज उठव�ा आ�ण पा�ह�ं, “माझा खास देव
म�ा ��कव�े क� एकदा आपण आप�ा चेहरा, मू�भूत नाते, आप�यासोबत अस�े�या र�ा�ी बद�तो
�यामुळे आप�े आप�या�ी अस�े�े नाते, आप�े काम, आप�� कमाई आ�ण आप�े संघष�ही बद�तात. अनेक
ते �वतः�ाही सहन क� �कत नाहीत, �हणून ते कधीही एकटे आ�ण �ांत नसतात. �यांना अ�धक

एखा�ा�ा जगणे आव�यक आह ेजेणेक�न इतर सव�, �वत: ची �तर�कारा�या भावनेन,े अ���ता, चम�कार आ�ण �ान वापरती�.
एकांत आ�ण �ांतता आणणार ेनुकसान टाळ�े जाऊ �कते. �क �वा ते अंतहीन ट��ही आहेत. बघत राहा �यांना कळतही नाही
ते �यां�या क�पने�या मागे �ाग�े असत,े तसेच बँके�या बै�ांचे औषध बाहेर काढत होते.

“माझे जीवन म�ा खूप गुंतागुंतीचे वाटते आ�ण मी तसा आहे. मा�याकडे मा�यासाठ� वेळ नाही"
उमी पु�हा �हणा��. "मा�या आयु�यात काय झा�ंय म�ा माहीत नाही. गो�ी अवघड झा�या आहेत. जीवनाची गती गमावणे
आहे."

“मी तु�ा समजून घेतो”, क�ाकाराने आप�ा एक हात आप�या नवीन �म�ा�या खां�ावर ठेवत �हट�े, “माझे मन
आपण जे सांगतोय �यापे�ा जा�त वेळ जातोय असं �हणत. आ�ण तोही बरा आहे. खूप वेळा
आयु�य खूप ग��� आहे, मी अंथ�णातून उठू �कत नाही. मी फ� खा�� पड�ो. मी डोळे बंद करतो
म�ा वाटते क� मा�या म ��ती� धुके फ� सरकती�. काही �संगी एक �दवस सु�ा मी सरळ �वचार करतो
क� �कत नाही आ�ण �या �दवसांत मा�या संघात आ�ा न�हती. �न�पयोगी वाटते. माणूसही �न�पयोगी आहे
चोखणे, माझा भाऊ. मी असामा�जक नाही, मी छ�ी�या �वरोधात आहे. आजका� मुके जा�त �दसतात.
�वत: �या मूख�पणाने फॅ�नेब� ��तमा, फु�णे, �यां�याम�ये सामा�य नस�े�या कप�ांम�ये. ते �ोक

�यांना ते आवडत नाहीत �यां�याबरोबर हँग आउट करा. �यापे�ा मी समजूतदार जीवन जगू इ��तो. एक



धोकादायक जीवन. एक ना दोन जीव. एका क�ाकाराच ेआयु�य. असा �वचार क�न मी वेडा होतो �ोकअसं खोटं आयु�य कसं जगतोस?

मग क�ाकाराने �या�या एका हाताची मुठ �स�या हाता�या तळहातावर मार��. �त�या ह�� अवां�छत wrinkles
जबडा जवळ आ�ा आ�ण एक �नळ� जाड ��रा जाड घ�ात गळू �ाग��.

“न�क�, म�ा तुमचा मु�ा समज�ा”, बेघर �हणा�ा. “जीवन सोपे नाही. एक सम�या ब�तेक वेळा
घोषणाबाजी. पण जॉन �ेननने �हट�या�माण:े '� ेवट� सव� काही ठ�क होई�. आ�ण जर ते चांग�े नसे� तर
तो � ेवट नाही', ”तो मनात�या मनात नाताचा �सरा कोट टाकत �हणा�ा.
याचा अमया��दत पुरवठा करा.

क�ाकार �गेच नरम�ा, आ�ण छान वाटे� अ�ा प�तीने हस�ा. फर, �याने द�घ� �ास घेत�ा
बाहेर काढा �याने नुकतेच ऐक�े�े �या�ा आवड�े.

“आ�ण”, घोडे�वार पुढे �हणा�ा, “ही खाजगी आ�ण �ावसा�यक चढाई आहे
�याम�ये आ�ही �तघांनी भाग घेत�ा आहे, तो �ब��ांसाठ� नाही. उ�रेकडे जीवन घेऊन जेणेक�न आपण
खरा आनंद जाणून घेणे आ�ण आप�े कौ��य प�रपूण� करणे आ�ण ते अंगीकारणे, हे अनेक वेळा ��य आहे
�या�ा आराम वाटत न�हता. मी �ामा�णक असणे आव�यक आह.े पण मी एक गो� ��क�ो आहे: कटुता
प�ा�ापा�या ना�ापे�ा �ेम खूपच कमी आहे."

"हे तू कुठे ��क�ास?" क�ाकाराने ते काढून टाकत �या�या डायरीत �वचार�े.

"आता सांगता येत नाही." बेघरांनी आप�ा जीव �द�ा, �याचे रह�य �ेवटपय�त जाणून घेत�े
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ब�तेक ��ी कुठून आ��?

उमीने क�ाकाराकडे पाठ �फरव�� आ�ण �तच ेकाही �वचार �त�या वा�ात जमा के�े. मग
बेघर माणसाने कापसा�या छेद�े�या �टा��या �ख�ात हात घात�ा.
गया �नद��ांक काड� काढ�े. �याने �त�ा अ�ा �कारे पकड�े क� बा�वाडीची �व�ा�थ �नी �त�ा "बघून सांगते".
वेळ पकडतो.

“मी अगद� �हान असताना, जे�हा मी माझी प�ह�� कंपनी सु� के�� ते�हा एका खास ���ने म�ा हे �द�े.
के�� होती. �यावेळ� तू �छछोरे सारखा होतास: �व�ात �हाऊन ये आ�ण जगावर आप�� छाप सोडायची आहे.
तयार. �वतः�ा �स� कर�याची भूक. खेळावर वच��व गाजव�याची �ेरणा �मळा��. आयु�या�या सु�वातीपासून प�ास वषा �ची वैधता
ते �मळाय�ा वेळ �ागतो. तु�हा�ा मा�हती आहे क� आ�हा�ा सामा�जक मा�यता हवी आह.े आम�या सोब�यांना आम�याकडून आदर �मळावा अ�ी आमची इ�ा आह.े
आ�हा�ा आ�ा आहे क� आमचे � ेजारी आ�हा�ा आवडती�. आ�हा�ा ह�ा अस�े�या सव� गो�ी आ�ही खरेद� करतो
म�ा गरज नाही. आ�ण उ�कटतेने, असे घडते क� आपण पैसे कमावतो �याचा आपण आनंद घेऊ �कत नाही."

"एकाच वेळ�." क�ाकार हळू आवाजात �हणा�ा, रागाने डोके ह�व�े आ�ण त�ड वर के�े.
आप�ा चेहरा बद�ा. आता �याचे केस खां�ावर पस�न ह�त होते.

आता ते काय��माचे �ठकाण होते.

जर आप�यात आत पाह�याची ��� असे� तर आप�या�ा आढळून येते क� आपण ते करतो कारण आपण
काही ओळ� आहेत. कारण बा� पदाथ� आप�याती� पोकळ� भ�न काढती� असा आप�ा खोटा �व�ास आहे.
आ�ण ते कधीही होणार नाही - ते कधीही होणार नाही. बरं, पण अधा� र�ता पार के�ा क� मग आयु�या�या �या ट��यापासून
काटकोनात वळण �या. आपण कायमचे आ�ण आप�े �दवस जगणार नाही आहोत याची जाणीव होऊ �ागते
मोजणी. आ�ण मग, आपण �वतः�ा मृ�यू�ी जोडतो. येथे एक मोठ� गो� आह.े आ�हा�ा वाटू �ागते
आ�ही मरणार आहोत मग, जे खरोखर मह�वाचे आहे, आपण �जतके जा�त �� वेधून घेतो �ततके अ�धक �वचार�ी� बनतो.
एन.एस.

आप�या ��तभे�या तु�नेत आपण आप�या मू�यां�ी एक�न� आहोत क� नाही असा �� आप�या�ा पडू �ागतो
आ�ण आ�हा�ा वाजवी वाटणा�या अट�वर य��वी होतात. आ�ण आपण �यां�यावर खूप �ेम करतो ते �ोक �यावेळ� �हणती�
आ�ही �नघाय�ा �ाग�ो ते�हा. हीच वेळ आह ेजे�हा आप�यापैक� बरेच �ोक मो�ा �ठकाणी जातात: समाजात कायदे�ीरपणा �मळव�यासाठ�.
�पतृ�व ��ा�पत कर�यापासून ते सहचरापय�त. मग, गे�� प�ास वष � मा�याब�� कमी आ�ण आम�याब�� कमी.
अ�धक होते. �ॉवरसाठ� कमी आ�ण सेवेसाठ� जा�त ओळख�े जाई�.

आपण आप�या जीवनात अ�धक गो�ी जोडण ेथांबवतो. आ�ण वजाबाक� आ�ण सर��करण सु� करा
मी देतो आपण सामा�य �ंभर �दयांचा रस घेतो, �हान चम�कारांब�� कृत�ता अनुभवतो, मान�सक आनंद-
�ांतते�या अमू�य मू�याची �� ंसा करणे, अ�धक वेळ घा�वणे आ�ण मानवी कने��न समजून घेणे
क� जो सवा�त जा�त �ज �कतो तो ��कतो आ�ण मग जे उर�े ते तुम�या आयु�याचा भाग आहे

तो एक आद� �वाद� बनतो, �वतःवर जीवन आ�ण दयाळू स�यावर �ेम करतो. बरं, ते तुमचं आहे
अमर आ�ण का महामाग होई�.



�व�ा�या�ने हळू आवाजात सां�गत�े, "तो खरोखर खास आहे." मी म�ह�यापासून खूप आ�ावाद� आहे,
स�� वाट�े नाही. कठ�ण �दवसात माझे वडी� म�ा माग� दाखवायचे. �याने क�ाकारा�ा सां�गत�े
�याचा दे� आ�यापासून मा�याकडे कोणीही उर�े नाही �यावर मी �वसंबून रा� �केन.”

"अरे क� तू आ�ास?" क�ाकाराने �वचार�े.

“मी स�या नाजूक प�र��तीत आह,े तसे, म�ा �यावेळ�या तु�नेत यावेळ� अ�धक स�म वाटते.
कारण सकाळ� इथे आ�ो ते�हा न�क�च आह.े पण मी एवढेच �हणेन क� �याने �वतःचा जीव घेत�ा. बाबा
तो एक अ�व�मरणीय ��� होता, एक उ��ेखनीय य��वी �ापारी होता. ते �वमान उडवतात, वेगवान कार चा�वतात
आ�ण �या�ा दा�चे �ौक न�हते. तो इतका �जवंत होता! मग �या�या �म�ान े�या�याकडून सव� काही घेत�े, तो
मी आज जगत अस�े�या भीषण ��यापे�ा हे ��य काही वेगळे न�हते. दबाव आ�ण ध�का अंतग�त आप�े जग
�याची पडझड, �याने �यांना ते कराय�ा �ाव�े जे आपण क�पनाही क� �कत नाही. �यांना बाहेर काढ�याचा कोणताही माग� नाही

पृ� 28

बघ, कदा�चत, उमी �या�या कक� � आवाजात �हणा��.

“तु�ही मा�यावर अव�ंबून रा� �कता”, क�ाकार हळूवारपणे �हणा�ा. �तने �तचा हात ठेव�ा �याम�य ेती �याय��
अंगठ� घात�� गे�� होती, पाट�वर ठेव�� होती ती हे ��द उ�ारताच, ती उदार आ�ण धडधाकट �दसत होती.

बेघर ���ने दोघां�या �वासाचा आनंद �ुट�यात अडथळा आण�ा.

"हे �या, ते वाचा", �याने �याचे "���ट काड�" देत सूचना के��. "हे दो�ही माग� आहेत, जसे क� तुम�या �वतः�या पुढ��
��ी�या पातळ�वर पोहोचण ेआ�ण मानवी नेतृ�वाखा��� रोमांच, वैय��क उ�कृ�तेसह येणार ेसव� काही अनुभवणे

आ�ण �व� ेष उ�पादनाचे आयु�य वाढव�यासाठ� उपयु� ठरे�.”

"��दाने �पवळा झा�े�या कागदावर �ा� रंगात काय ���ह�े होते ते असे: सु�वाती�ा सव� बद� करणे कठ�ण होते.
आहेत , म�य ेम�यम , त��ख आ�ण � ेवट� �ा��णक. "

"ते खूप चांग�े आहे", उमीने ���ह�े. “मा�यासाठ� ही एक उपयु� मा�हती आहे. ध�यवाद!"

मग, क�ाकार मा�टरी�या ग�ाचे बेकायदे�ीर अनुकरण खेळणे पु�हा सु� करतो:

तुम�यापैक� ��येका�या �दयात एक �ानी आ�ण �वजयी नायक आहे. y d
जर तु�हा�ा हवे असे� तर हे ��द काढा आ�ण एखा�ा वृ� ���चा आद�� ��ात घेऊन खा.
क� �कतो पण म�ा अ�भमान आहे क� मी आद� �वाद� आहे. या जगात आम�यासारखे आणखी �ोक असू �ा
आव�यक आहे. पण तरीही, मी देखी� वा�तववाद� आहे. आ�ण स�य ह ेआहे: आज ब�तेक �ोकांना ह ेआवडते
�भाषी �वतःचा फारसा �वचार करत नाही. ते �यांची ओळख सुर��त करतात क� ते

होय. ते �यां�या कतृ��वाचे मू�यांकन करतात, �यांनी काय जमा के�े आहे, �व�� �यांनी तयार के�े�� गुणव�ा.
होय, मी करतो. ते �वत:ची तु�ना �या �ोकांनी सादर के�े�या जु�या काळाती� ��ा�तां�ी करतात.
जे �यांचे �त आहेत. ते �ट��या साहा�यान े�वत:चे मू�य तो�तात. आ�ण �यांच ेअपहरण करा
जे के�े नाही - के�े जाऊ �कत नाही - �यां�या �ाथ�मक मू�यमापनाने के�े जाऊ �कत नाही
�या रोमांचक ��यतांसाठ� �यांचे जीवन तयार के�े जाते �या �र क�न, हे द���वते क� ब�तेक
तर काहीजण �ःखा�या, ग�धळा�या, सं�मा�या द�द��त बुडत आहेत.

"नॉट� मॉ�स", बेघरांना �रट्�वट के�े. “मी �या पु�ष आ�ण ���यांना सांगतो �यांना �ास सहन करावा �ागतो.
त�ारीचे दार �ाव�े आहे. ते फ� �यापे�ा �कती वाईट गो�ी बन�या आहेत याब�� त�ार करतात
�वतः�या बळावर गो�ी चांग�या क�न �वतः�ा पा� बनवा. ते ट�का कर�याऐवजी घेतात
�नमा�ण कर�याऐवजी, आ�ही काम कर�याऐवजी काळजी करतो. ��येक कार सोपी करा
तुम�या काया��यात आ�ण तुम�या वैय��क जीवनात, तुम�या घराभोवती कधीही झुंजू नका
हो�यासाठ�.

उमी आ�ण क�ाकार एकमेकांकडे पा� �ाग�े. मग अनोळखी झा�े�या ��दांवर तो हस�ा
करत होता आ�ण �या वत�नात �याने एक हात असा वर के�ा आ�ण �स�या हाता�या बोटांनी
खूण के�� नाही - �याने नुकतेच � ेअर के�े�े ��द बो�णे. आपण तेथे अस�यास, �यांचे
जर तु�ही एक� उभे रा�ह�ात तर तु�हा�ा वाटे� क� ते देखी� बद��े�े आहेत.

�यानंतर, ��तभावानांना रेकॉ�ड �गम�य ेना�मय प�तीने खा��� ��द बो�ताना ऐकू येई�:

अथा�त, दररोज, तुम�या उव��रत आयु�यासाठ�, तु�हा�ा नायक बन�याची आ�ण दाखव�याची संधी �मळे�, तु�ही कुठेही अस�ात तरीही.
राहा आ�ण तु�हा�ा पा�हजे त ेकरा. नायक आ�ण केवळ जाग�तक �च�ह, आ�ण उमी सुपर�हरोसाठ� नाही
हे एक �र�गण आहे, �जथ े��येका�ा खेळाय�ा �मळते. नेतृ�वात औपचा�रक पदवीपासून,



मोठे ऑ�फस आ�ण बँक बॅ��स यांना फारसे मह�व नसते आ�ण तु�ही ज ेकाही करत आहात ते सव�
डावीकडे, आ�ण तुमचे अ�धक मह�वाचे आह.े हा सामा�य �कूम�ाहीचा उतारा आहे.

नकारा�मकते�ा देवाणघेवाणी�या भावनेवर अ�त�मण क� देऊन आ�ण जीवन �टकवून ठेवणा�या ��येक �कार�या तेजापासून
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भुंगा सारखे खातो. नेतृ�व �हणज ेएक वेगळे उ�पादन, �जथे तु�हा�ा �ान �द�े जाते. wa tivak
नेतृ�व हे साहसी काया�चा �व�तार आहे जे अ�ौ�कक बु��म� ेचे उदाहरण आह.े �याच ेमा�क आहेत
�या�या उ�पादन आ�ण अंम�बजावणी�या �ा�ती�ारे आ�ण उदा�तेसाठ�
का�मया�दे�या कसोट��ा त�ड �द�े.

आ�ण, केवळ कमाईसाठ� कधीही काम क� नका. अथ� �ा�त कर�यासाठ� कठोर प�र�म करा. तुझे त�ड
फॉ�ो �दय��� बनवा जेणेक�न ते मू�याचा �वाह आ�ण एक अ��तीय होई�
चम�कार �हा आ�ण सरगमची पातळ� गाठा. माणसा�ा काय ��य आहे,
ते बांधा. तुम�या सहन����ा तुम�या �व�चकतेची जोड देऊन जाग�तक दजा�च ेउ�पादन तयार करा. फर
जरी आपण आयु�यात फ� एक उ�कृ� नमुना तयार क� �कता. या एकाच कामावर एकटा
फ�, तुमचा जीवन �वास य�ा�या मागा�वर नेई�.

क�ेत �नपुण �हा. अपवादा�मक आ�ण अपवादा�मक उ�रे अस�े�े प�ह�े 5 ट�के �ोक
तो पैसा, पैसा, मा�यता या गो��ची फार कमी काळजी घेतो. आ�ण ब�तेक वजन वग� �यां�या �वत: �या �ा�टसह
�यां�या ��तभे�या वरी�-उ��े�खत �ानाम�ये गुंतवणूक करणे आ�ण असे उ�पादन करणे
जो �नमा�ण क�न, करोड�ची सेवा क�न, आप�या पगारापे�ा अ�धक कमाई क�न �ेरणा�ोत बनतो.
�मळू �कते यामुळेच ते अनेकदा करोड�ची कमाई करतात. �यामुळे �या�ा कधीही अडव ूनका. नेहमी वर
वाढवा.

आता बेघर डोळे बंद. आता ज�मनीवर पडून तो एका हाताने पु�-अप करत आह.े
होते. ते सव� वेळ बो�त होते. “तुमचा सकाळचा गु� �हा. तुझा जीव घे."

�ावसा�यक आ�ण क�ाकारांनी समथ�नाथ� मान ह�व��.

“माझे वैय��क पु�तक एक संदे�ा आहे”, क�ाकार आठवतो. "तो �ोक आजपय�त ���ह�ा होता
सव� काही �न�म�ती आहे. जैन धमा��या पु�तकातून ख��� चार वष � ���पसोबत चा�त अस�याच ेमी वाच�े होते.
आ�ण अखंड � ूम करत रा�ह�ो, मग कषका�ा �द�ा. तर आता ती �व� ू क�ा होती. मी अजूनही ते ��द �व��त सांगतो
��ात ठेवा, जे�हा एका प�काराने �या�या सज�न�ी� काया�ब�� मु�ाखत घेत�� होती, कारण तो सतत होता
मी �टु�डओत असताना ते म�ा माग�द� �न करायचे. �यांचे ��द मा�यापय�त मो�ा उज�ने पोहोचतात.
बघत रहा. एक क�ाकार �हणून, जे�हा मी करतो, ते�हा मी �व�ंब करतो. मी �हट�या�माणे, मी
अरे हो परंतु म�ा मा�हत आहे क� मी मा�या आ�म-ना�ावर आ�ण मा�या दैवीवर �वजय �मळव�यास मी महान होऊ �कतो
�ा."

"�क �वा तो �हणा�ा?" बेघर उभा रा�ह�ा आ�ण �याचे मोठे घ�ाळ, घामाच ेथ �ब, �या�या टोका�ी छेडछाड के��.
चेहरा �वाहात वाहत होता.

“�याने नेमके हे ��द सां�गत�े”, क�ाकाराचा हवा�ा �द�ा: “म�ा अ�जबात खा�ी करायची होती
�न�� चतच, माझा ��येक ��द परी�ेचा होता, जो मी सम�प�त क� �कतो.”

“कठोर,” बेघरांनी उ�र �द�े, “हेच मानक आह ेजे सवा�त सुंदर �ोक नेहमीच �यांचे मानक �हणून राखतात.
एनएस."

तेव�ात �या कु�� माणसा�ा ऑ�डओम�य ेखोक�याचा आवाज आ�ा. नंतर आ�े�या �यां�या �ट�प�यांचा �वचार के�ा जातो
धडपडत होते, आतून येत होते जसे, मु�ाच ेकपडे आई�या सुर��त गभा�तून बाहेर पडत होते, उदा.
मु�ाचे आजचे वत�न.

मी सांगेन ते के�याने कोणीही �दवसाचा �हरो बनू �कतो. ते कधी साधे असे� आ�ण कधी
आजपासूनच �व� ेष अडचण सु� होई�, असे के�यास तु�हा�ा अ
सुनीतीचा �वजय आहे. आता म�ा एवढेच जोडायचे आहे क� जगात असा एकही माणूस �जवंत नाही.
कोण नाही, कोण नाही �या�या �वचारात, काय�कु��ता, पौ�ष�व, �ीमंती आ�ण आनंद आज�या काळात, �याचे दैनं�दन गंभीर काय�
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�यां�या�ी सहवास क�न आ�ण नंतर �यांचा सराव क�न जोपय�त ते तुमचा �सरा �वभाव नसतात
मी आ�य�कारकपणे उठू �कत नाही, आ�ण हा माझा बो��याचा एकमेव मू�भूत �नयम आह.े
तु� हा�ा जवळ घेऊन जाते: तुम� या �ो�ामम� ये �ज�क� याचा आ�ण तुमचे जीवन उ� तम कर� याचा सवा�त मोठा माग�

सु�वातीचे �च�ह आहे, �या�ा मी "सकाळ�या सभेत ५ वाजता सामी� �हा" असे �हणेन. तू �स�यांदा
जर तु�ही रोज सकाळ� काही वेळ �वत:साठ� खरडून काढू �कत नसा� तर तु�ही एक कसे बनू �कता!

उमी आता डायरीत ���हत होती, उ�कटतेने, �तने आधी कधीच पा�ह�े न�हते. क�ाकाराचे
"हे म�ा स�� वाटते" चेह�यावरी� हावभाव �या�ा फटकारत होते. ते�हा बेघर माणूस दडप�ा
ज�मनीवर बस�ो आ�ण मग एक �टथर पकड�ा, कारण आरो�य�ेमी �द�गजांना असे करणे आवडते
एक मजबूत �दय बनवू �कत ेजेणेक�न एखा�ाचा सखो� संबंध बनू �के�.

आता तु�हा�ा कु�� खोक�ा आणखी मो�ा �माणात ऐकू येत होता. द�घ� �वरामानंतर.

मग, �याने हे ��द एकामागून एक सां�गत�े. तो घरघर होते. �याचा आवाज
नव���या टे��मा कटर�या प�ह�या कॉ��माणे थरथर कापत होते, जे �या�या प�ह�या �व��वर होते
ब��, जणू रो���ग.

सकाळ� 5 वाजता उठणे ही खरं तर सव� दैनं�दन कामांची "आई" आहे. 5 वाजता�या बैठक�त सामी� �हा
��येक मानवी वत�ना�ा जागृत करणारी ही वत�णूक आहे. हा पुरेसा �नयम,
अप�रभा�षत मॉडे�म�य ेबद��यासाठ�, � ेवटचा ट्�व�टर आहे. �या �कारे आपण आप�ा �दवस सु� करतो
तु�ही काय करता, �याव�न तु�ही �कती �माणात �� क� ��त करता, ऊजा�, उ�साह आ�ण उ�कटता हे ठरवते.
आपण ते �या�याकडे आणू �कता. रोज सकाळ� कथेच ेएक पान जे तुझा नातू होतो
जातो ��येक नवीन तां�ळ ही तुमची चमक पसरव�याची, तुमची �मता मु� कर�याची एक नवीन संधी असते.
आ�ण मो�ा प�रणामांसह मो�ा गटांसह खेळा. तुम�यात खूप ऊजा� आह ेआ�ण ती
�वतः�ा कट करते, �दवसाचा ब�तेक भाग प�ह�या करणसोबत. कृपया �ेवटच े�ःख-के आ�ण

आज�या �नरा� ेने तुमचे आजच ेवैभव खराब होऊ देऊ नका, तुमची अ�ज ��यता ध�न ठेवा, अमया�द
आप�या सव��कृ� भागाम�ये �ा�यक झा�े�या �ापाचा गळा. या ओळ�त, जे तु�हा�ा खा�� ठेवतात
�वतः�ा वर उच�ून बांधायचे आहे. आज�या काळात, जे�हा ��येकजण अ�ी आ�ा करतो
तु�ही अंधारातच राहा�, �का�ात तुमची पाव�े ठेवा. अ�ा वेळ�, जे तु�हा�ा आ�ण तुमची भ�� मो�हत करतात
�याचे �हाणपण �वसरतो, �याचे �हाणपण परत �मळते. ��येकाकडून हीच अपे�ा असते - कौ�� के
सव� मानवजाती�या वाढ�चे �वामी �हा, वाढ�चे उपकारक �हा आ�ण असीम वाढ आ�ण अपार �ेमाचे वाहक �हा.
साठ� �हा

या �हान गावात राहणा�या ��येका�ा आदर आ�ण सहानुभूती दाखवा आ�ण दाखवा
होय, �यांची वं�, रंग, वं� न पाहता. �यांना वा�त�वकतेम�ये जोपासा जेथे अनेक, इतर
ते फाड�याने चैत�य वाढते. आ�ण �यांना �वतःम�ये झोप�े�ा चम�कार अनुभव�यास मदत करा
ते आहेत सरावा�ारे आप�या�ा कोणत ेगुण वाढवायचे आहेत ते सांगा. मी जे काही बो�त आह ेते तुमचे आहे
अ�धकारी अवयव सांगती�, तुमचा तो भाग भयंकर मागा�ने, हो�ड�ग�ा घाबरतो
करणे, करार करणे आ�ण अ�व�ास करणे ह े��क�याआधीचे जीवन होते. जीवनाचा नायक अस�याने, ते
तुमचे काय� हे आहे क� सज�न�ी� �हणून तु�ही सं�कृती बद�ता आ�ण पृ�वीचा र�हवासी �हणून
हे प�रमाण आ�ण प�रमाण �वतःम�य े�ोधा. आ�ण, एकदा असे झा�े क�, ते �वतःम�ये �ोधा.
आ�ण � ेवटपय �त �या�या�ी जोड�े�े राहा.

पृ�वीवरी� मानवतेची संधी �वीकारणे आ�ण मी वचन देतो, य� आ�ण चम�कार, तुमचे
उव��रत �दवस �व��न होई� आ�ण एक होई�. तु�हा�ा वेळेवर �मळ�यासाठ� स�ावनेचा �चंड ��ीकोन
भेटे� एक या���क साखळ� तुम�या सवा�त यो�य ��तीत उतरे� आ�ण
सव ��ण ��य�ात आणणार. आ�ण तु�ही �या ��म �ळ आ��यांपैक� एक �हा�. आम�या दर�यान
च�ा आ�ण संपूण� जगाची काळजी घेऊया.

आता, सभा�ान अ�धकृत होत.े उमीने मुंबई �हरासारखा �चंड �न:�ास सोड�ा. ग�तहीन क�ाकार
होते. बेघर माणूस रडू �ाग�ा.
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मग, तो खुच�वर उभा रा�ह�ा. धम�पदे�क आ�ण आय�र� नाटककार जॉज� सारख ेआप�े हात पसर�े



बनारड यांनी �ा��ा�या या ��दांचे भाषांतर कराय�ा सु�वात के��.

“ तु�ही �वतः�ा नेमून �द�े�या काही कामासाठ� उपयोगी पडणे हाच जीवनाचा खरा आनंद आहे ,
जे महान आहेत ; त�ारी , �हणून �नसग� एक ��� , ऐवजी �वमा एक गट �हणून
आ�ण हे जग तु�हा�ा आनंद� कर�याचा �य�न करणार नाही याची आठवण �हणून.

मी मत माझे जीवन संपूण� समाजा�ा अ�व�� े आहे क� आह े, आ�ण �या �ांब मी �जवंत �हणून , मी
म�ा एक �व� ेष अ�धकार आहे , मी �यासाठ� काहीही क� �कतो , जे यो�य आह.े

जे�हा मी असतो ते�हा माझे �रीर पूण�पणे काय��ी� असावे असे म�ा वाटते. मी �जतके
मी �जतके जा�त काम करतो , �ततके जा�त काळ जगतो. मी फ� जग�यातच आनंद घेतो. माझे
" �हान - �हान मेणब�या प�नी " जीवन नाही. तो माणूस एक अ��त ��� आह े, जो म�ा यावेळ� आहे
धर�े आहे , आ�ण �याच ती�ते�या OE �ा साइन इन कर�यासाठ� बन� , इ�तनी ते पाणी , �त�या फर म�ये आगामी
�पढ�कडे जा " .

मग, बेघर गुडघे टेक�े, �या�या प�व� माणसाचे चुंबन घेत�े आ�ण तो रडत रा�ह�ा.
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धडा 5

एका �व��ण , �व�च� साहसा�या दे�ात

“��येकाचे न�ीब �या�या �वत: �या हातात असते, एखा�ा �द�गज�माणे, जो एक गो� �स�याकडे आणू �कतो.
फॉम�म�ये मो� होई�... मटे�रय� मो� क�न इ��त आकार दे�याची क�ा ��क�� पा�हज ेआ�ण

मग, काळजीपूव�क �वक�सत करा.
- जोहान वा फॅग वॉन गोएथे



“तु�ही दोघांनी �च�ह पाळ�े तर”, बेघर माणूस �हणा�ा, “म�ा मा�या सकाळचा थोडा वेळ समु�ाजवळ मा�या कंपाऊंडम�ये घा�वावा �ागे�,
��कव�यात आनंद होई� मी तु�हा�ा माझा वैय��क, सकाळचा काय��म दाखवतो आ�ण ते कसे ते देखी� समजावून सांगेन

सकाळ�या प�ह�या तासासाठ� उ� �ेणीची आव�यकता असते जेणेक�न वैय��क �ा�व�य आ�ण उधळप��
खूप काम अस�े पा�हजे. म�ा तुम�यासाठ� ह ेक� �ा. तुमचे आयु�य, थो�ाच वेळात, अ��त
�दसाय�ा �ागती� आ�ण मा�यासोबतचा �वास सुखकर होई�. हे नेहमीच इतके सोपे नसते, जसे आपण त�डातून ��क�ो आहोत

पण मी ऐक�े होते पण त�ण, सुपीक आ�ण ब फ�दायी आ�ण चांग�े. सारख ेआनंददायी असणे ��य आहे
�स��टन चॅप�ची सी �ँग."

“मी प�ह�यांदा �या�ा पा�ह�े ते�हा मी रड�ो,” क�ाकार दाढ�चे केस �फरवत �हणा�ा.
�हणा�ा.

“मायके� अँजे�ो हा एक वाईट माणूस होता. आ�ण मी त ेचांग�े �हणत आहे", बेघरांनी ��ता�वत के�े कारण
तो �या�या दाढ��ी खेळत होता, जी घाण आ�ण खराब झा�� होती. मग �याने बंद उच��ा
�या�ा परमे�रा�या पोटाचे कोम� �नायू �दस�े. गडद हाताची �ांब बोट, आकृतीवर असे चा��े. जसे, मे
पावसानंतर गु�ाबा�या पाक�यांमधून पावसाचा एक थ �ब �ॉस मागा�वर खा�� येतो.

“म�ा काठ�ने मारा”, एक उसासा टाकत क�ाकार �हणा�ा, �याच उ�साहाने मान पोपटा�या �कानात �वक�ा गे�ा.
तु�ही मु�पणे �फरत आहात. "तु�ही �या�ा कसे �मळव�े?"

“��ॅ��टक�या जा�हरात��या �कानापासून फार �र नाही. मा�याकडे रा�ी उ��रा ट��ही आह.े सेही दाखवा
ते घेत�े आहे, माझा �व�ास आहे. कठोर प�र�म क�न मी पूण� �बळा झा�ो आह,े �छ�ीने छाटून म�ा �बळे के�े आहे.
अनेक पु�-अ�स, पु�-अ�स, ��ाइड ए�सरसाइज, �सट-अ�स आ�ण भरपूर घाम येणारे �दय

yam, sy: मा�या खास बीचवर."

बेघर माणसाने मौ�यवान �ेदरचा पुस काढ�ा, नंतर काळजीपूव�क एक काढ�ा
��ा��टकचा एक तुकडा काढ�ा �यावर एक आकार तयार के�ा होता. जे असे �दसत होते. �यामुळे तु�हा�ा तोच आकार �दसतो

�या �णी आ�ा आ�ण क�ाकाराने काय एक� पा�ह�ं होतं.
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�या�या दो�ही �ो�यांना ��त��या दे�याची परवानगी न देता
चा�ू ठेवा. "आज फार कमी �ोक ��तभा, ���त, संयम आ�ण कृती आ�ण मू�यांवर �व�ास ठेवतात,
ब�याच जणांनी मा�क�ची भावना संपादन के�� अस�� तरी, ते चांग�े, उ�पादन�म आ�ण समाधानकारक असावे अ�ी अपे�ा करतात.
जीवन कधीतरी उदयास येई� आ�ण �दसे�, �चमणी जीवना�या सु�वाती�ा आ�ण आप�या सभोवता��या ��येका�ा �दसते
ते �यासाठ� जबाबदार आहेत ते कोणीतरी करावे अ�ी �यांची अपे�ा असते. पण, या गाडीने

मी नायक कुठे आहे?

“मी आजका� मा�या समाजा�ा ब�याच वेळा एखा�ा �बघड�े�या �हान मु�ासारखा मोठा झा�े�ा समाज पाहतो.
खेळत आहे. चाचणी क� �कत नाही, फ� �हणत आहे. त�ार नाही, फ� मा�हती देत   आहे. ओहो

�चछोरे, म�ा काय �हणायचे आह,े मी बनव�े�े, बनावट� के�े�े abs पहा: काही �या �ोकांवर
कोणतीही भावना नाही , जे काम करत नाहीत. बो�णे कमी आ�ण काम जा�त, असे मी �हणेन. आ�ण हो
�य�न कर."

भटकंती पूण� वतु�ळात वळ�� आ�ण �यान े�छ�ाने भर�े�े �ट बटण उघड�े. �या�या पाठ�वर प�ेदार
�तथे एक टॅटू होता �यात असे ��द होत,े "��कार करमणूक करतो. �वजेता �हणज े���णावर �ेम करणे."

"च�ा, मा�याबरोबर एकदा राहा, मा�या जागी जे एका जा�ई छो�ा बेटावर आहे, एक अ��त समु� आहे.
केपटाऊन�या काठाव�न र��यावर 5 तास आह.े �या उमेदवारा�ा �यांनी हाताती� ��ा��टक काड� �द�े
समु� �कना�याचे ��य न�ीदार होते.

“या मा�या बा��या आहेत,” हाताने काढ�े�या �च�ाकडे बोट दाखवत तो �हणा�ा.

“या सह���ा फायदा होई�”, तो पुढे �हणा�ा. "जीवनाचा थरार, वडी�. तुम�यापैक� काही �ोक
इतर मौ�यवान आ�ण सनसनाट� अनुभव इथे येती� आ�ण राहती�. तुझा मा�यावर �व�ास आहे
चा��े पा�हजे अरे भाऊ, मी तु�ा सव� काही ��कवीन. म�ा ��यम सकाळ�या काय��मात मा�हत आह.े एन.एस
तु�हा दोघांना 5 AM ��बचे सद�य बन�यास मदत करे�. तु�ही �नय�मतपणे �वकर उठाय�ा ��का�. �यामुळे
तु�हा�ा �पारपय�त अनेक गो�ी कराय�या आहेत �या आठव�ातून �ोकांना करता येत नाहीत. या�या मदतीने तु�ही �वतःचे आरो�य बनवू �कता,
आनंद आ�ण �ांतता ��येका�ा जा�तीत जा�त मै�ीपूण� बनवे�. यामुळेच जगाती� ब�तेक सव� महान काम�गरी
सा�य करणारे सूया�पूव� उठतात - “हा �दवसाचा सवा�त �मुख भाग आहे. मी तु�हा�ा सांगेन क� मी
�ां�तकारी प�तीचा वापर क�न �याचा पुरावा ��ा�पत के�ा. आ�ण �हट�ं तरी पुरावा
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अनेक �पात येतात - अथ�प �यापैक� एक आहे.

“तु�ही सज�न�ी�ता, उ�पादकता, मानवता, परोपकार, वैय��क �वातं�य, अगद� अ�या�मात आहात.
पुरावे ��ा�पत क� �कतात. मा�या �वाम�नी म�ा ��कव�े�े ब�तेक �वषय मी डाउन�ोड करेन
�याने माझे आयु�य बद��े. तु�हा�ा काहीतरी नवीन सापडे�. तु�ही सवा�त खो�वर पोहोचा�. तुझे जग
नवीन ��ीकोनातून भेटू. तु�ही सव��णाच ेजेवण देखी� �या� आ�ण अ��त सूया��त पहा�. तु�ही �ोक
समु�ात पो� �कतो, नळ� टाक�यासाठ� डॉ��फन�ी �कअप क� �कतो, डुबक� मा� �कतो आ�ण मा�या डा�ा हे��कॉ�टरम�ये �फ� �कतो
तु�ही c �या काठ�ने हवेत नाचू �कता. आ�ण जर तु�ही दोघांनी माझे सौहाद�पूण� आमं�ण �वीकार�े आ�ण म�ा �वचारा
म�ा भेटाय�ा या, मग मी आ�ह करेन क� तु�ही मा�या घरी, मा�यासोबत रहा."

"हे �भू! तु�ही माझी चे�ा करत आहात, हे खरे नाही का? क�ाकार ओरड�ा. आता ते अ�धक असे�
जात होता, �या�या मंडळाती� अनेक �ोकां�माण,े तो देखी� अ�धक भाव�नक आ�ण असीम सतक�  होता आ�ण �याम�ये
वेदनेतून संवेदन�ी�ता ज�मा�ा आ��. जे इतरांपे�ा जा�त अनुभव घेतात ते सहसा असे गृहीत धरतात
�ाप �द�ा आहे. �क �ब�ना �यांना एक भेट �मळा�� आहे; �यामुळे �यांना इतर �ोकांना काय वाटते
अनुभवता येत नाही �याकडे ब�तेक �ोक ���� करतात आ�ण सामा�य �दसत नाहीत.
होय, अ�ा �ोकांना सहज नाराजी वाटते, परंत ुतेच आहेत जे महान समभावने, आ�क�टे�ट
भ� इमारती बांधा आ�ण आजारी �ोकांवर उपचार करा. उंच टॉय एकदा काळजी
क� "केवळ तेच जे मनापासून �ेम क� �कतात, ते उ��ूत�पणे �ःख सहन क� �कतात", तर सुफ� क�व
मी ���ह�े, "तु�हा�ा तुमचे �दय तोडत राहावे �ागे�, मग ते उघडे�." क�ाकार मान इन

��ी साकार झा��.

"नाही. पूण�पणे गंभीर �म�,” बेघर ��� उ�साहाने �हणा�ा. मा�याकडे एक घर आह ेजे "एकतफ�" आहे
नावा�या गावापासून फार �र नाही. “आ�ण मा�यावर �व�ास ठेवा, �यांनी हे नाव अगद� बरोबर ठेव�े आहे.
जे�हा तु�ही ग�गाट आ�ण अडथ�यापासून �र जा� आ�ण �ांत आ�ण �ांत असा� ते�हाच तुमची आठवण येई�
�क �वा-आ�ण-सव� खरे अस�े पा�हजेत. आयु�या�ा फ� "हो" �हणा. आ�ण आ�ही त ेकरतो! टेब� वर �हणून

पासून सां�गत�े �जतके तु�ही आ��याचे �ोषण करा� �ततक� जा� तुम�या मागा�त उदयास येई�, अस ेवाटे�



नरक आहे, पण जर तु�ही खेळ खेळू �कत नाही, तर तु�ही तो कसा �ज�कणार? हे ठ�क आहे का? �क�वा व�तु��ती आह ेक�तु�ही आयु�या�ा पाठ �फरव�� आह.े जे�हा ते जस े�दसते तसे नसत.े पण तु�हा�ा तुमची भू�मका करावी �ागे�
कर�यासाठ�. आ�ण संधी पाहताच ती पूण�पणे आ�मसात करावी �ागते. अरे, असे आह ेका! जर तु�ही आमचे घर, बेट असा�
पण, ये, मग मी तु�ा एकच �वचारतो क� त ूमा�यासोबत इतके �दवस रा�ह�ं पा�हजे, �हणजे मी
मी तु�हा�ा मा�या गु�ंचे त�व�ान आ�ण �ान ��कवू �कतो. सकाळ� पाच वाजता सभा सु� होते
ते कराय�ा थोडा वेळ �ागतो."

बेघर, काहीतरी पुढे जा�यापूव�, “मी तुझा सव� खच� उच�णार आहे. �याकडे या
जातो जर तु�हा�ा समज�े नसे� तर मी माझे खाजगी जेट तु�हा�ा उच��यासाठ� पाठवीन."

उमी आ�ण क�ाकार आ�या�ने आ�ण अ�न��ततेने एकमेकांकडे पा� �ाग�े.

"काही हरकत नाही भाऊ, मी आ�ण माझा �म� काही �ण एक� येऊ का?" क�ाकार
�ाथ�ना अ. डायरी अजूनही हातात होती.

"�कती वेळ �ाग�ा तरी घे. मी फ� मा�या सीटवर परत जाईन आ�ण
अंम�बजावणी संघा�ा काही कॉ� कराव े�ागती�, असे बेघर �हणा�े, जाता जाता आ�हा�ा आठवण क�न �द��.

"हे सव� कचरा आहे. पूण�पणे गढूळ", क�ाकार उमी�ा �हणा�ा. "मी तु�या�ी पुण� सहमत आहे
�यात काहीतरी �व� ेष आहे. काही जा� अस�याची ��यता आहे. म�ा मा�हत आह ेक� हा आवाज �कती वेडा आहे. आ�ण

मी �या महान गु�ंकडे मनापासून आक�ष �त झा�ो, �यांचा ते वारंवार उ��ेख करतात आ�ण �या ���काकडे
आधु�नक काळाती� "मा�टर" वाटतो. मी कबू� करेन क� या "पा�स �ग मॅन" म�ये काहीतरी खो� आह.े
अंत���ी अप�रहाय� आहे, आ�ण �यात, ते नेहमीपे�ा खूप अ�धक अनुभवाने भर�े�े आहे. पण �या�याकडे ब�घत�ं तर
यो�य! भाऊ, ती ��� पूण�पणे पृ�वीवर पड�� आ�ण गे��, �दसते - पूण�पणे गे��! एन.एस
�याने हाताने �ानही के�े असाव ेहे समजत नाही. �याचे कपडे खराब होत आहेत. तो �व�च� प��कडे आहे.
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आ�ण कधी कधी तो वे�ासारखा बो�तो. तो कोण आहे याची आप�या�ा क�पना नाही. ते धोकादायक आहे
हे ��य आहे. ते हा�नकारक असू �कते."

"हो, खरच भयंकर." सव� - आज जे काही इथे आ�े आह,े तो इ�वच कडून सुव�ेष मा�, "�याचा जोडीदार
पु�ी के��. उमीचा बारीक चेहरा �यावेळ� मऊ झा�ा होता. �याचे डोळे अजूनही उदास �दसत होते. "एनएस
मा�या आयु�याती� एका ट��यावर उभी आह े�जथे म�ा काही मोठे बद� करावे �ागती�”, ती गुपचूप �हणा��.
सां�गत�े. मी आता असा वेळ घा�वू �कत नाही. तू काय �हणतोस ते मी ऐकत आहे. मी ��येक
मी अकरा वषा�चा असताना मा�या व�ड�ांचे �नधन झा�यापासून बाक� सव� काही ��येकाकडे �ारी�रक आहे. मु�गी,
व�ड�ां��वाय वाढणे ही एक अ�व�सनीय भीती आहे. मी अजूनही मा�यासोबत आह ेहे स�य आहे
मी भाव�नक अ�ांततेने �फरतो. मी रोज �यां�याब�� �वचार करतो. मा�याकडे काहीतरी चुक�च ेआहे, खो�वर, संबं�धत आहे
गे�े होते. मी मा�या �वत: �या कमी मू�याने खूप संघष� के�ा आहे. आ�ण काही भयानक �नवडी, संदभा�त
के.

“सुमारे एक वषा�पूव�, मी एका डॉ�टर�ा भेट�ो, �यांनी म�ा सावध के�े क� मी अ�ा �कारे आह.े
अ�भनय,” उमी पुढे �हणा��. "मानस�ा��� �त�ा "बाप नस�े�� सून" �हणतात.

आत खो�वर, म�ा चुक�याची भीती होती आ�ण �या जखमेसोबत असुर��ततेची ती� भावना होती.
यामुळे म�ा बाहे�न, बाहे�न ठोस बनव�े आह.े अनेक �कारे दाई. मा�या खां�ावर व�ड�ांचे नुकसान
माक� ने म�ा माझी मोहीम आ�ण मह�वाकां�ा �द��. म�ा माझी �ेरणा �द�� आ�ण माझी क�पना��� जागृत के��. परंतु,
तरीही, �या अभावाने म�ा खूप �खाव�े. मी ��कत आहे आ�ण ती पोकळ� भ�न काढ�याचा �य�न करत आहे

ती गे�यानंतर �नघून जाते, कामाने दमून, या �व�ासाने क� जे�हा मी
मी अ�धक य��वी होईन, मी गमाव�े�े �ेम म�ा �मळे�. मी जा�त पै�ां�या मागे धावतो
�या�या भाव�नकतेची पोकळ� भ�न काढ�याचा �य�न करणे, जणू काही ��ज �सनी �सनी होत राहतो. एन.एस
सामा�जक ��त�ेसाठ� भुके�े�ा, मी मरतो क� म�ा आ�ाची पदवी �मळावी, फ� मनोरंजनासाठ�
जे�हा मी मह�वा�या गो�ी क� �कतो ते�हा मी आनंदासाठ� ऑन�ाइन धावतो. मा�या इ�े�माणे
�हणा��, म�ा असे �दसून आ�े आह ेक� माझी �वतःची ��ी �हणून माझे ब�तेक वत�न सु�वाती�या आ�हानां�या भीतीने होते.
पासून क� नका पै�ासाठ� कधीही कोणतेही काम क� नका, असे त�� �हणा�े ते�हा म�ा खूप आनंद झा�ा
नायक �हणून जगापय �त पोहोच�यासाठ� आ�ण नावाची जोड देणारा माणूस बन�यासाठ�,
वाढ�याची � ेरणा जागृत करत ेजेणेक�न आपण जग बद��याचे ��य बनवू �कू. �या�या बो��याने म�ा रडू आ�े
तु�हा�ा काय आ�ा होती? �याने सां�गत�े तसे म�ा जगायचे आहे, पण माझा �या�यावर �व�ास नाही.
मी अगद� जवळ नाही आ�ण अ��कडे मा�या कंपनीत आ�े�या सव� गो��नी म�ा बाजू�ा ठेव�े आहे. यावेळ� माझे
आयु�य नीट जात नाही. आईने म�ा इथे याय�ा सां�गत�यामुळेच मी या सभे�ा आ�ो
�� कट दे�यात आ�ा आ�ण मी �वरीत बद��े. ”

उमीने द�घ� �ास घेत�ा. "सॉरी", �यान ेमाफ� मा�गत��, काहीजण नाराज झा�े. "मी तु�यापे�ा कमी आहे



म�ा मा�हत आहे, �हणून मी ह ेसव� का सांगत आहे हे म�ा कळत नाही. म�ा वाटते क� मी तु�यासोबत सुर��त आहेम�ा वाटत यावर माझा �व�ास बसत नाही. मी तु�हा�ा आणखी काही सांगत अस�यास म�ा माफ करा.

“काही �ॉ��ेम नाही क� नाही”, क�ाकार �हणा�ा. �तची देहबो�� ती बरी अस�याच ेसांगत होती. आता ती
�याने हळुवारपणे आप�या � ेळ�सारखी दाढ� आ�ण केसांचा तुकडा मार�ा.

“जे�हा आ�ही टॅ�सी चा�क आ�ण इतर �ोकां�ी ग�पा मारतो ते�हा आ�ही खूप �ामा�णक असतो
तु�ा माहीत नाही का?" उमी पुढे �हणा��. म�ा एवढेच सांगायचे आह ेक� मी बद�ासाठ� तयार आहे.
आ�ण माझी �ह�मत सांगतेय क� हा पड�े�ा माणूस आप�या�ा ��कवू इ��तो क� ए
सव ��ण सज�न�ी�, उ�पादक, आ�थ�क आ�ण सकाळ�या वेळ� आनंद� कसे �स� होऊ �कते,
म�ा खरोखर मदत क� �कते आ�ण आ�हा�ा मदत क� �कते."

"आ�ण", तो जोड�ा, "�याचे घ�ाळ आठवत?े"

"म�ा ते आवड�े", क�ाकार �हणा�ा. “तो खरोखर एक मॉडे� आह.े म�ा ते �वतः आवडते
कधी त�डी, तर कधी उ�साहाने आ�ण उ�कटतेने तो इतरां�ी संपक�  साधतो. तो
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��पणे �वचार करतो आ�ण जोझनाद �ॉचा उ��ेख करतो जणू �याचा जीव �यात अडक�ा आहे. खरोखर
मूडी. पण तरीही माझा �या�यावर �व�ास नाही." क�ाकाराने उघ�ा तळहातावर मुठ� मार��
�हणा�ा, "�याने ते घ�ाळ एखा�ा �ीमंत मूखा�कडून घेत�े अस�याची ��यता आहे."

“हे बघ, म�ा माहीत आहे तु�ा कसे वाटते”, उमीने उ�र �द�े. "मा�याकडेही तेच आहे
भावना आहे. आ�ण तू आ�ण मी पण आ�ाच भेट�ो. तु�यासोबत या पृ�ावर का जायच ेते म�ा कळत नाही
हे कसे राही�. म�ा आ�ा आहे क� तु�ही असे �हण�यास हरकत नाही. तू खरोखरच चांग�ा माणूस �दसतोस. काही
उ� कडा कदा�चत माझा अंदाज आह.े ते कुठून आ�े हे म�ा समजते. पण तु�ही तळा�ी जा, अगद� खो�वर,
अरेरे म�ा मा�हत आहे."

क�ाकारा�ा काहीतरी आवड�े. �या�ा ��ा��टक�या �प�वीतून बाहेर काढ�े�ा बेघर माणूस �दस�ा.
मी avocado खात होतो.

“म�ा हे पाहावे �ागे� क� मी माझे काय��म ऑ�फसपासून �र ठेवू �कतो का, जेणेक�न आ�ही
तु�ही तुमचा वेळ �या�यासोबत घा�वू �कता”, उमी बेघर ���कडे बोट दाखवत �हणा��. जे�हा तो नसतो
तो चावत होता, मोबाई��या अव� ेषांसह, कोणा�ी तरी बो�त होता आ�ण छताकडे एकटक पाहत होता.
होते. “म�ा एका गावाजवळ आ�य�कारक खा�पदाथ� �मळा�े, �याचे नाव “एकता” आहे, जे एका �हान बेटावर आहे.
आ�ण जंग�� डॉ��फनसह पोह�याची क�पना �ेमात पडू �ाग�� आहे. म�ा वाटू �ाग�े आहे क� हे एक असामा�य आहे
आ�ण राक ऑफ चाम धैय�वान राही�. म�ा पु�हा �जवंत वाटू �ाग�ं."

"बरं, तू असं ठेव�ंस तर म�ाही �याचे ��द आवडू �ाग�े आहेत." क�ाकार
�हणा�ा, "मी �वचार क� �ाग�ो आहे. या सवा�साठ� वेडेपणा चांग�ा आह.े हा एक खास �संग आहे, नवीन,
वा�त�वक जगात ये�यासाठ�. हे ��य आह,े मा�या क�ेसाठ� ही खरोखरच सव��म गो� आहे. म�ा �वचार कराय�ा �ावा
�ेखक चास बको�ह यांनी काय �हट�े: “काही �ोक कधीच वेडे नसतात. �कतीही भयंकर असो,
�या�ा खरे आयु�य जगायचे होते." आ�ण �भु�वान ेखरोखरच आप�या अ�मते�या मया�दा तोड�यास मदत के�� आहे.
�वृ�, जेणेक�न आपण आप�या भेटव�तू, ��तभा आ�ण ���यांम�ये �वक�सत होऊ �कू

काहीतरी कराय�ा सांगत होते. �यामुळे तु�ही गे�ात तर आ�हीही जाऊ."

"ठ�क आहे, तु�ा माहीत आहे का? मी एक पाऊ� टाक�न हे �न��त आहे. मी पण पूण�पणे तु�या सोबत आहे! च�ा जाऊया" अं
घो�षत के�े.

“सब �वकार है”, क�ाकाराने होकार �द�ा.

ते दोघे उभे रा�ह�े आ�ण बेघर माणसाकडे गे�े, जो आता डोळे �मटून बस�ा होता.

"आता काय करतोयस?" क�ाकाराने �वचार�े.

“म�ा काय �हायचे आहे आ�ण उ�रेचे जीवन, जे म�ा तयार करायचे आहे.
एक मजेदार वापरकता� पाय�ट एकदा म�ा सां�गत�े क� आ�ही ��येक ��ाइट�या आधी उ�ाण कर�यापूव�
च�ा कुठे उडू आ�ण बघूया. तो आ�ण �याची ट�म काळजीपूव�क पूव��वचार क�न सुचवत होता
आप�या क�पने�या रंगमंचावर हजेरी �ावून आप�े खरे �भु�व समोर यावे अ�ी सभासदांची इ�ा होती.
�ा�पत कर�यासाठ�. तुमची मान�सकता तुमची वैय��क महानता, अपवादा�मक उ�पादकता आ�ण सज�न�ी�ता
आरो�य आ�ण आ�मा ��ती तसेच �वजयासाठ� आणखी एक ����ा�� साधन आहे. मी तु�ा
जर तु�ही माझे आमं�ण �वीकार�े तर मी तु�हा�ा या सव� उ��ेखनीय संक�पनांची ��कवण देईन. कसे परत करावे
मी डोळे �मट�े होते. जवळजवळ दररोज सकाळ�, जवळजवळ दररोज, मी मा�या आद�ा�ची क�पना करतो,
�स�या �दवसासाठ� करा. मी मा�या भावनांम�ये खो�वर जातो, जेणेक�न म�ा ते कळे�



म�ा �नयो�जत �वजय �मळा�यावर कसे वाटे�? मी पूण�पणे सुर��त आहे
अ�ा प�र��तीत समा�व� आहे, जेथे कोण�याही �कारचे अपय� सव� �कार�या �े�ाबाहेर आहे.
आ�ण तु�ही आहात मग �या �दवसाचा �तुतीसुमने आनंद घे�यासाठ� मी बाहेर जाऊन सव��णाच ेकाम करत असे.
मी क� �कतो."

"रंजक!" मी ग�धळ�ो आह.े
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ही फ� एक SOP मानक ऑपरे�ट�ग ���या आहे, जी आ�ही दररोज करतो जेणेक�न मी ��खरावर आहे
बनवा खरे �व�ान पु�ी करते क� ही सवय मा�या झोप�े�या वं�जांना जागृत करते
सुधार�यास मदत होते. तुमचा डीएनए तुमचे न�ीब नाही, तु�हा�ा मा�हती आहे. काळजी कर�यासारखे काही नाही!
तु�ही आम�या बेटावर आ�यावर �या वं�-उ�प��-वां��क, �वभाग�या गे�े�या �ोकांनाही कळे�.
��क�या�या �यासात य�ाचा गुणाकार कर�याची सुंदर यं�णाही तु�ही ��का�. फर सामू�हक

तुमची बु��म�ा �वना�ा�या ���ान ेन� होत नाही. सज�न�ी� �क�पाब�� मी जे काही �वचार करतो
काहीतरी माहीत असाय�ा हवं, ह ेसगळं इत�या कौ��याने के�ं जातं क� ते �प�ान�प�ा चा�त आ�े�ं असतं. आपण एक अ��त मागा�ने
मान�सक ��� ढा� आ�ण �ारी�रक ��� अवरोधक ऐके�. हे तु�हा�ाही कळे�
आ�थ �क �ापारी �यांचे मु�य �वसाय आ�ण कॅ��� े�न �स�टम कसे सेट करतात ते जाणून �या. कॅ��� े�न

मानवी जा��ा �� � करणा�या जीवना�या �न�म �तीसाठ� योगाम�ये दररोज वापर�� जाणारी �णा��.
मी आण�े अरे, असे आहे का! जर तु�ही संदभ� देत असा� तर SOP ही मा�काची ऑपरे�ट�ग �क�वा �ेड ऑपरे�ट�ग ���या आहे.
हे एक �व� ेष ��द आहे जे माझे �व� ेष स��ागार जे�हा ते दैनं�दन बांधकामाब�� बो�तात ते�हा वापरतात.
आयु�याचा खेळ �ज �क�यासाठ� काय आव�यक आहे याब�� बो�ायचे. म�ा वाटतं तु�ही दोघे येताय ना?"

“हो, आ�ही येत आहोत”, �व�ाथ� उ�साही �वरात �हणा�ा. "तुम�या ऑफरब�� ध�यवाद."

“होय, ध�यवाद भाऊ, मी”, क�ाकार जोड�ा. आता तो अ�धक �ांत झा�ा होता.

"कृपया", उ�ोजक �ामा�णकपणे �हणा�े, "आम�याकडे सव� आहे - कसे ��कवू �कतो, �ात: काय��म का�ावधी
आप�या�ा मह�वाकां�ेचा नेता आ�ण अ�यंत य��वी उ�ोजक �हायचे आहे. म�ा माझ ेरोजचे आ�ण रोजचे आवडते

उ�पादकता वाढवायची आहे. मा�या आयु�याच ेनूतनीकरण कर�यासाठ� म�ा तुम�या मदतीची गरज आहे
कराव �ागे� खरे सांगायचे तर आज म�ा �व� ेष उ�साह वाटत आहे. यापूव� कधीही अनुभव�े न�हत,े
पण मी अजूनही सव��म �ठकाणी नाही."

"हो, भाऊ," क�ाकार �हणा�ा. आ�ही आम�या गावचा सं�याकाळचा काय��म सांगतो �हणज ेमी
मी क�ाकार बनू �कतो - आ�ण हो भाऊ - मी बनू �कतो. "ती बो�ता बो�ता �तची डायरी हवेत ह�व��."
तुमची �ेन आम�याकडे पाठवा. च�ा तु�हा�ा आम�या गावात घेऊन जाऊ. आ�ही काही खरे नाही. आ�ही तुमचे डॉ�टर आहोत
सवारी क� �ा च�ा आप�े जीवन सुधा�या. याची आप�या�ा सवा�नाच सवय झा�� आह.े

"तु�हा�ा आ�य�कारक काहीही सापडणार नाही." सडपातळ जीव मो�ा आ� ेने �हणा�ा,
�यांनी ही बाब यापूव� कधीच सां�गत�� न�हती. हे सव� �न���य बद�ाब�� आहे. आ�ण ही सव� भावपूण� मा�हती
आधु�नक �ोध आ�ण अ�त�य �ावहा�रक मजुरी �यांचा �वसाय अ�ंद ���ट्सम�ये �ढ�ा गे�ा
हे संप�ं. पण तु�ही तुम�या आयु�याती� सवा�त मो�ा साहसासाठ� तयार असा�.

"अरे!" आ� ेने घोषणा के�� आ�ण हवामाना�ा झटक�यासाठ� तो अनोळखी ����या हाताकडे वळ�ा.
वाढवा. “म�ा कबू� करावे �ागे� क� संपूण� ��य आ�हा दोघांसाठ� �व��ण होते. पण, काहीही असो
कारणीभूत �हा, आता आ�ही तुम�यावर �व�ास ठेवतो. आ�ण, होय, आ�ही या नवीन अनुभवासाठ� पूण�पणे तयार आहोत."

“आम�यासाठ� हे कर�यासाठ� तु�ही दयाळू आहात. ध�यवाद!" क�ाकार आ� ेन े�हणा�ा. �याची उदारता
मया�दा पा�न काहीसा ग�धळ झा�ा.

"चांदचा अ��तम �नण�य, �ी. होय, आ�ा आहे. "कृपया उ�ा सकाळ� या हॉ��या बाहेर जा
राहतात. तसेच, �कमान काही �दवस कपडे आणा. इतकंच. जसे मी इतर सव� सां�गत�े
व�तू गोळा करणे ही माझी जबाबदारी आह.े सव� खच� मा�याकडे राही�. मी तुमचा ऋणी आह.े"

"तु�ही आमचे आभार मानता?" उमेदवार उ�ार�ा.

बेघर मंद हस�ा आ�ण �याची दाढ� खो�वर खाजव��. "मा टोन �यूथर कांग जू�नयर
�व�ासघातक� ह��यापूव� �यांनी �द�े�या � ेवट�या �वचनात मी �हणा�ो, "��येकजण महान असू �कतो.
कारण ��येकजण सेवा क� �कतो. आ�हा�ा सेवा दे�यासाठ� महा�व�ा�यीन पदवी आव�यक नाही. आ�ण नाही
आप�या�ा �वषय �नवडायचा आहे."

“आ�हा�ा �वषय आ�ण �वषय यांची सांगड घा�ायचीही गरज नाही. तुमची आ�ण तुमची सेवा कर�यासाठ� झोपा
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याची जाणीव असणे आव�यक नाही. आइ��टाईन�या �र�ाय�स�या दा�ाची सेवा कर�यासाठ�
गरज नाही. सेवा कर�यासाठ�, आप�या�ा भौ�तक �ा��ाचे �ान �क �वा अ�या��मक �व�ानाचे �ान आव�यक नाही.
�नयम समजून घेत�े पा�हजेत. फ� तुमचा �ू कृपेने प�रपूण� असावा. यार, ये माँ."

भट�याने त�डभर एवोकॅडोचा घोट घेत�ा, त�ड झाक�े आ�ण मग �याच ेचा�ू अस�े�े बो�णे संपव�े.

“मी गे�या अनेक वषा�म�ये एक चांग�ा धडा ��क�ो आहे क� जे�हा तु�ही इतरांना काही देता ते�हा तु�ही �वतः�ा काहीतरी देत   आहात.
�द�� असती इतरांना अ�धक आनंद �ा आ�ण तु�हा�ा अ�धक आनंद �मळे�. तुम�या सहकारी माणसा�या पातळ�वर
वाढवा आ�ण आप�े अ��त�व नैस�ग �क�र�या उदयास येई�. य� �मळत नाही, पण उ�कट आ�मा असता
आहे. औदाय�, ��म �ळता नाही, हे सव� पु�षांचे वै��� आहे �यांनी ही ��ी वाढव�� आह ेआ�ण आ�ही
नायक �व� ू नायक अस�ा पा�हजे, �वत: ची कबु�� देणारा माणूस नसावा, �या�ा �वाथा�ची काळजी असते, पूव� कधीच नाही."

बेघर माणसाने � ेवट�या वेळ� �या�या मो�ा घ�ाळाकडे पा�ह�े. "तु�ही तुमची पदवी सोबत घेऊ नका
पैसा, न�ीब, संप�ी आ�ण ग�डस खेळणी नाही तर तु�ही मे�यावर सोबत घेऊ �कता, तु�हा�ा माहीत आहे का? मी आता आहे
काही कळेपय �त कोणी जाताना �दस�े नाही, कोण सोबत चा��े आहे." �याने आप�े त�ड, दो�ही कान के�े
म�ा �वचार

“खरंच हा ख�जना आह,े” उमी कुजबुजत �हणा��.

"ते खरोखर आहे," क�ाकाराने कबू� के�े.

"पु�हा पु�हा ��द बो�णे थांबवा", उमी �हणा��. "तु�ा अ�व� करते."

क�ाकारांना काही कळत नाही. "ठ�क आहे."

“या पृ�वीवर तुमचा � ेवटचा �दवस मह�वाचा आहे क� तु�ही तुम�या �मतेचा, तुम�या �ौया�चा फायदा घेत�ा.
�ा�य��क के�े आ�ण मानवी जीवन चांग�े के�े, बेघरांनी ते व�ृ�वाने सां�गत�े. �हणून �ांत राहा

गया. मग, बराच काळ. आता काहीही असो. म�ा खा�ी आहे क� तु�ही येत आहात. आपण �ांतपणे �फ�."

"�क �वा मी माझे रंगव�े�े �रीर आण ू�कतो?" क�ाकाराने नटा�ा �वचार�े.

"जर तु�हा�ा चौकोन रंगवायचा असे� तरच." बेघरांनी होकार �द�ा आ�ण उ�र �द�े.

"आ�ण उ�ा सकाळ� या जागे�या बाहेर, �कती वाजता भेटू?" उ�मी �तची बॅग उघडते
�दय पातळ खां�ावर ठेवून �यान े�वचार�े.

"सकाळ� ५ वाजता", बेघरांनी कळव�े. "तु�या भाताचे धनी �हा, तुझा जीव घे."

बरं, तो गायब झा�ा.
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धडा 6

एक उ�ाणाचा उ�पादकता वाढव�यासाठ� , काय��मता आ�ण सगळे

तुमचा वेळ मया��दत आहे, �यामुळे �स�याचे जीवन जग�यात वेळ वाया घा�व ूनका. अंध�व म�ये
अडकू नका...�हणजे इतर �ोक काय �वचार करतात �या�या प�रणामांसह जगणे. इतर �ोकां�या �वचारां�या ग�गाटात
तुमचा अंतमु�खी आवाज आ�ण सवा�त मह�वाचे �हणजे तुम�या ट�मचा आवाज आ�ण �ेरणा गमावू नका
अनुकरण कर�याची �ह�मत क� नका. तु�हा�ा खरोखर काय �हायच ेआहे ह े�यांना आधीच मा�हत आहे
इ��त - ट��ही jows

“मी �कती थक�ो आहे”, वापरकता� �हणा�ा, सु���या �दव�ी, �ाचीन कासवा�या ऊज�सह कॉफ�चा मोठा कप
हो� हळूच �हणा�ा, "हे ��य आहे, हा �वास आ�ही �वचार के�ा होता �यापे�ा खूप कठ�ण असे�. म�ा वाटत
�यामुळे असं वाटत होतं क� मी एका �व�च� न�ा जगात जात आहे. मी का� �हट�या�माण,े प�रसंवादानंतर. एन.एस
बद��यासाठ� तयार अस�े पा�हजे. एका न�ा सु�वातीसाठ� तयार आहे पण म�ाही या सग�यापासून अ�व� वाटत आह.े एन.एस
मी पण या सग�यासाठ� अ�व� आहे. का� रा�ी मी जा�त झोपू �क�ो नाही. खूप भयानक, आ�ण कधीकधी �वना�कारी
�व� े. आ�ण हो, हा अनुभव, �या�ा आ�ही सहमती �द�� आहे, संभा�तः धोकादायक अस ू�कते."

"ठ�क आहे, म�ाही मे�यासारखे वाटत आहे," क�ाकार �हणा�ा. म�ा उठून खूप कंटाळा आ�ा आहे. हे एक
तो एक भयानक �वचार होता."

येडॉनचे धाडसी आ�मे हॉ��या बाहेर�या फुटपाथवर उभे होते �जथे �या स��णी माणसाने आप�ा क�र�मा दाखव�ा.
�यांनी साहस के�े होते - अनेकांनी �यांचे संघ तोड�े होते - ते पड�या�या एक �दवस आधी.

सकाळचे ४:४९ वाज�े होते.

“तो येणार नाही”, रड�े�या घ�ात क�ाकार हसत �हणा�ा. �याने काळे कापड घात�े होते, मा�या डा�ा हातावर.
माणका�या �ा� रंगा�या पो�का �ठप�याचा मा� बांध�ा होता. �ूज का� तेच होते, ऑ��े��यात बनव�े होते. तो एकटा
र��यावर त�ड भ�न थुंकणे. �याने �तर�या नजरेने आका�ाकडे पा�ह�े. आ�ण मग �तने �तचा गुंडाळ�े�ा हात ठेव�ा
कडे वळ�े

�या�या खां�ावर जाड नाय�ॉनची �प�वी होती आ�ण �याने सै� बोहे�मयन हात घात�ा होता.
ओ�टमु सुपर मॉड्स, द�प सुयात या �कार�या � ूजसह ��ू जी�स आ�ण उ� टाच प�रधान करा
च�मा �ाव�यासारखा. �याचे ओठ �नमुळते होते आ�ण चेह�या�या रेषा वळवळत हो�या, �यामुळे छेदन�ब�� मनोरंजक बनत होता.
एनएस

"मी पा� �कतो क� बेघरपणा दाखव�यात अथ� नाही." तो �नघून जात �हणा�ा. मी �त�ा
घ�ाळाची पवा� नाही. तो इतका �� बो�ू �क�ा असता असे �हणाय�ा हरकत नाही. मा�यासाठ� या गो�ी
काही अथ� नाही, कारण �याने म�ा मा�या व�ड�ांची आठवण क�न �द�� आहे. हे देवा! मी थक�ो आह.े ते प�रसंवाद
�यांनी काही तास �व�ांती �याय�ा हवी होती. हे ��य आहे क� ते कदा�चत प�रपूण� 5 AM ��ब आहेत
�क�ोरवयीन मु�ांना देखी� कळे� कारण �यांनी ऐक�े आ�ण डो�व�े, हे स��णां�या �तुतीचे रह�य आहे. आ�ण

�यांनी �या खाजगी जेट �ेनब�� बो��े ते �यां�या वैय��क मनाचा भाग असू �कते.

उमी आता �त�या सुर�े�या वतु�ळात परत�� होती, �त�या ओळखी�या भावपूण� बो��यातून गळून पड�� होती. आद�या �दव�ी
�दवसाचे आ�ावाद� पूण�पणे �वतळ�े होत.े

�यामुळे सॅ� हेड�ाइट्स�या ह�ोजन�या ����ा�� �का�ाने अंधारा�या �भ �ती�ा छेद �द�ा.

दो�ही साथीदारांनी एकमेकांकडे पा�ह�े. उमीने �त�या चेह�यावर ��मतहा�य के�े, पाठोपाठ हसू आ�े. "ठ�क आहे.
कदा�चत झाड कारणापे�ा ��ार आहे”, तो �वतः�ीच कुडकुडत �हणा�ा.
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र��या�या कडे�ा एक चकचक�त तां�ळ, कोळ�ाचा रंग उभा होता. ज�द, एक
एक, पांढ�या कुरकुरीत कापडा�या गणवे�ात, सेडानमधून उडी मार�� आ�ण दोघेही, जु�या �ा�ेय वयाती�.

तु काय के�स?

“गुड मॉ�न �ग टू यू मॅडम, आ�ण तु�हा�ा पण सर,” तो इं�जी उ�ारात बो��ा आ�ण
एका झट�यात �याने आप�� बॅग गाडीत टाक��.

"तो भटकंती कुठे आहे?" क�ाकाराने �वचार�े क� जणू गावक�याने जंग� सोड�ेच नाही.



�हा.

�ाय�हर एकदम हस�ा. थो�ाच वेळात तो मागे वळ�ा.

"म�ा माफ करा सर. होय, �म. रॅ�� जी काही कॅ�युअ� पो�ाख घा�तात. हेच सांगायचे आह.े
जे�हा �यांना "कॅरे�टर फोस�" आव�यक असत ेते�हा ते हे करतात. जसे तो सरावाच ेवग�करण करतो. ते
ब�तेक वेळा, उ��ेखनीय इतर जीवन जग�े जाते. आ�ण �या�ा हवे ते �मळव�याची सवय आहे. ��येक आ�ण तु�हा�ा �मळे�
व�ड�ांना सांगायचे असे� तर. �हणूनच, ते कधीकधी �यांची स�यता आ�ण स�यता दाखव�यासाठ� �त�ा व� करतात.
ठेवा परंतु देखरेख हे सु�न��त कर�यासाठ� काही गो�ी देखी� करते. हा �या�या जा�टो�याचा एक भाग आहे,
जे मी जोडू इ��तो. मी रॅ��ने तु�हा�ा ते दे�यास सां�गत�े आह.े"

�ाय�हरने दोन ��फाफे बाहेर काढ�े जे सव� कागदाचे होते. �यांना उघड�यावर उमी आ�ण क�ाकार
हे ��द पा�ह�े:

" हो चु�बु� ! म�ा आ�ा आहे क� तू मोठा झा�ा आहेस. उ�ा तु�ही दोघं भूत �हावं असं नको होतं - वागणं
करा - पण म�ा माझा जोडा ज�मनी�ा �चकटून ठेवावा �ाग�ा. " मा�या आवड�या द���क एआयपी ��त�पैक� एक
���ह�े : " पण , बै� �क �वा सूय� दोघेही अनेकदा ते काय आह ेहे सांग ू�कत न�हते ; �या�ा
सद�याने कठोर प�र�ा �ावी आ�ण �वतः�ा तयार के�े पा�हजे आ�ण �यात �वतः�ा नाही.
एक झ�क �ावी जी �या�यासाठ� यो�य नाही. "

जाणूनबुजून , तरीही �वतःचे कपडे घा�णे , माने घा��यासारखे होते , �क�वा आठव�ातून एकदा
म�ह�यातून एकदा उपवास , आ�ण / �क �वा ज�मनीवर झोपणे हे म�ा मा�या जीवनाचे क� ��ान बनव�े.
�ाधा�यासाठ� मजबूत , ���तब� आ�ण �� क� ��त ठेवते. आ�ण आता , घेऊन परा�मी उ�ाण , आ�ण मी

मी तु�ा �वकरच �वगा�त भेटेन. उबदार या.

�ाय�हर पुढे �हणा�ा, "कृपया ��ात ठेवा, �दसणे �द�ाभू� करणार ेअसू �कते. आ�ण �ेस नाही
सांगू �कते. का� तु�ही एका महान माणसा�ा भेट�ात. नव�याचे गुण सांगता येत नाही."

“म�ा वाटतं दाढ� के�यान ेसु�ा काही सांगता येत नाही,” क�ाकार �या�या का�या बूटांसह उ�ार�ा.
एका चाका�या म�यभागी चमकदार रॉस-रॉयस �च�ह R- दाबा. "मीम. रॅ�� कधीच सांगणार नाही, कोण
मी आता तु�हा�ा सांगणार आहे, कारण ते अ�यंत न� आ�ण दयाळू आहेत. पण ��� तु�ही
�न�काळजीपणाने सां�गत�े, तो जगाती� सवा�त �ीमंत आहे."

"तु�ही गंभीर आहात का?" उमीने डोळे पस�न �वचार�े.

"मी पूण�पणे वेडा आहे." �ाय�हरने हळूवारपणे दार उघड�े आ�ण पांढरा हातमोजा हात ह�व�ा.
ए, दो�ही �वासी वाहनात आ�े.

सीट�ा नवीन नारळाचा वास येत होता. हातान ेबनव�े�ा �ाकडी बोड�
एका छो�ा कुटंुबाती� छो�ा कारा�गरांनी बनव�े�ा आ

"मीम. रॅ�ेने अनेक वषा�पूव� �व�वध �ावसा�यक उप�मांम�ये आप�े न�ीब कमाव�े. क� ते
कंपनीचे सु�वातीचे गुंतवणूकदार होत ेजे आज आंतररा�ीय �तरावर ��त��त कंपनी आह.े गोपनीयतेमुळे
�याचे नाव सांगू �कत नाही, आ�ण जर, �ी. रॅ���ा कळे� क� मी तु�याबरोबर येऊ �कतो
जर तो या �करणाब�� बो�त असे� तर तो अ�धक अवा�तव होई�. �या�या सूचना फ� तुम�याकडे आहेत.
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�यां�या �ामा�णकपणापासून आ�ण सचोट�पासून आ�ण तुम�यापासून �वच��त होऊ नये �हणून �यां�या�ी काळजीपूव�क वागणे
नंबर�या �मठ�पय �त पोहोचायचे होते."

"हगर 21?" क�ाकाराने बेदा���ा रॉक�टार �क �वा �हपॉपसार�या वाहनात आरामात बस�यास सां�गत�े.
क�ाकारा�ा उ�ा मार�याची आ�ण बैठक�त बस�याची सवय असते. होय, ही तीच जागा आह े�जथे �ी. रे�े जेट्स
�वमानांचा ताफा ठेव�ा आहे,” �ाय�हरने थोड�यात �� के�े.

"���ट?" उमीने के�े, क� सुंदर तप�करी डोळा कुतूह�ाने �जवंत झा�ा.

"हो", �ाय�हर एवढंच बो��ा.

“सकाळ� जे�हा �ाय�हरने र��या�या मधोमध गाडी काढ��, ते�हा सगळ�कडे ती �व�त होती. क�ाकार
�खडक�तून बाहेर पा�ह�ं आ�ण �स�या हाताने अनै��कपणे पा�याची बाट�� �फरव��. �याने बरीच वष � घा�व��
मी सकाळचा सूय� उगवताना पा�ह�ा न�हता. खूप खास, खरोखर आनंददायक”, �याने कबू� के�े. "हा �दवस
का�ांतराने, सव� काही ठ�क आह.े आवाज नाही, सगळ�कडे �ांतता. जरी मी या �णी थक�ो आहे
मी अनुभवू �कतो, परंतु मी खरोखर �वचार क� �कतो, गो�ी म�ा वाटतात. माझे वाहन प�रपूण� नाही. या�माणे

असे �दसते क� बाक�चे जग झोप�े�े आह.े �कती चांग�े आहे ते?"



�याम�ये करणचा मु�गा सूरज या�या सै�यान े�दवसा�या पर�ाऊची ��� पसरवून �या�ा सोड�े
दयेने भर�े�े.

उमेदवाराने �याची चाचणी घे�या�या ��ीने �ाय�हरकडे पा�ह�े. "आता म�ा तुम�या बॉसब�� थोडे सांगा",
�याने �वनवणी के��, अ�धक अ�व�पण,े �या�या वा�ाने वाजवत.

"मी आता अ�धक सांगू �कत नाही. �यांची ��ती अ�जावधीपे�ा �कतीतरी पट�ने अ�धक आहे. उह ने
�याने आप�ा ब�तां� पैसा धमा�दाय काया�साठ� �द�ा आहे. मी म�ा माहीत अस�े�यांसाठ� रे�े अ�धक आकष�क, उदार आ�ण दयाळू आहेत

होय. �यांची इ�ा��� खूप मजबूत आह ेआ�ण �ामा�णकपणा, सहानुभूती, सचोट� आ�ण �ोखंडाची कठोर मू�ये आहेत.
सुसंगतता. आ�ण तो अथा�तच, एक आद� �, अ��तीय, अ��तीय आ�ण एक-एक �कारचा नमुना आहे, जर मी असे �हणतो.
मी काय क� �कतो? जसे क�, पु�कळ, पु�कळ, पु�कळ, पु�कळ �ीमंत नाहीत.”

"आ�ही याची काळजी घेत�� आहे," उमीने होकार �द�ा. बरं म�ा �याची काळजी आह.े पण, �क�वा कोण
तो एक ��वच आहे असे तु�हा�ा �हणायच ेआहे का?"

"तु�याकडे बघ" हे बोथट उ�र होते.

रॉस फ� खाजगी �वमानतळावर पोहोच�ा. मी रॅ��चे �च�ह न�हते. �र �ाय��ह �ग
ह��तदंती रंगा�या जेटकडे ने�े. जे अ�यंत अचूकतेने ठेव�े�े �दसत होते. हे जेट पा�न मा�हत होते-
हे खूप चांग�े के�े आहे. �याचा रंग फ� �या�या � ेपटातूनच �दसतो, सोनेरी के�री रंगापे�ा तीन वेगळा.
"5 एसी" उदयास आ�ा होता.

"5AC" चा अथ� काय?

उमेदवाराने आप�े "साधन" घ� पकडत �वचार�े.

"5 AM ��ब". तुमची सकाळ ता�यात �या, तुमचे जीवन उ�रेकडे घेऊन जा." मी Reilly �या अनेक
हे देखी� एक �हणी आहे. या अंतग�त �यांनी अनेक �ावसा�यक �ोध सु� ठेव�े आहेत. आ�ण आता, मी
माफ करा म�ा तुमचा �नरोप �यावा �ागे�. "गुडबाय," �यान ेसामान चमकदार �वमानाकडे नेत असताना �हट�े.
� ेवटची अव�ा.

आ�हा�ा के�बनकडे नेणा�या धातू�या �ज�याजवळ, दोन सुंदर के�बन सद�य एकमेकां�ी बो�त आहेत
करत होतो. �ँड के�े�या ��ाइट अट�डंटने, चमकदार वे�भूषा क�न, पा�णे आ�ण क�ाकारांना टॉवे� �द�े आ�ण
मग �याने �यांना चांद��या �ेममधून कॉफ� �द��. "चांग�े", ती �हणा�� आ�ण मी �यांच े�वागत के�े.

"मी तु�हा�ा भेटाय�ा खूप �व�त आह,े" कारम�ये जा�यापूव� �ाय�हर जेटकडे जाताना �हणा�ा. "कधी,
तु�ही �ी. जे�हा तु�ही रॅ���ा भेटता ते�हा माझे अ�भवादन �हणा. आ�ण मॉ�र�सम�ये आनंद करा."
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"मो �स?" सईता ओरड��. डायन, खरंच, �सणा�या गाठ�तून उठ�� आहे.

“हे सव� अ�व�सनीय आह”े, क�ाकार के�बनवर चढत असताना �हणा�ा. "मदर रस!" मी नेहमी �या बेटावर गे�ो आहे
पण जायचे होते, आ�ण मी �याब�� काहीतरी वाच�े आहे. ते चळवळ�चे �ठकाण आह.े �ास
सुगंधाने भ�न ये जा�त चांग�ा दर. आ�ण जसे त े�या�याब�� �हणतात - "पृ�वी�या पृ�भागावर राहणारे �ोक
तेथे बरेच जाग�क आ�ण आनंद� �ोक राहतात."

"म�ाही ध�का बस�ा," अपे�ा �� करणारी ��� �हणा��. �याने कॉफ� घेत�� आ�ण पाय�ट�ा पाह�यासाठ� कॉक�पटम�ये डोकाव�े.
जो उ�ाण कर�यापूव� सव� ��या करत होता. “मी ऐक�े आहे क� मॉ�र�स अ��त आह ेआ�ण तेथी� �ोक
�व��ण मै�ीपूण�, मदत करणारे आ�ण आ�या��मक�र�या ह�णारे. ”

सुरळ�त उ�ाण के�यानंतर, �थम �ेणी�या �वमानाने ढगात उ�ाण के�े. एकदा सामा�य चा�
घेत�यावर उ�र �द�ं, � े�� कॅटेगरी �द�� गे��, सुचना �द�� कॅ�वअर �ा आ�ण मग, अ��त माणूस
कोसाजची ओळ सुच��. उमेदवारा�ा बर ेवाट�े आ�ण �ोभ कमी, हे
�यां�या भांडव� मा�कांना �यांनी सु� के�े�� कंपनी काढून �यायची आहे.

खरे आहे, � ेक घे�याची ही आद� � वेळ असू �कत नाही जेणेक�न 5 AM ��बचे त�व�ान आ�ण
�या आडून दड�े�ा कारभार समज ू�कतो. रे�े�या आगामी चढाई�या �वसायाच े��खर-
पु�ष आ�ण साव���क मानव-�ेमी हे रॉकेट ते�ांसारखे आहेत. आ�ण/कदा�चत हीच यो�य वेळ होती जे�हा तो
आप�या नैस�ग�क वा�तवापासून �र जा आ�ण अ�धक य�, प�रणामकारकता आ�ण काय आहे ते �ोधा
वाढ�दवसा�या �ुभे�ा, या पृ�ावर आप�या �दवसाची सु�वात क�ी करावी ते �ोधूया.

काही �नवडक �ॅ� ेन घेत�यानंतर उमीने एक �च�पट पा�ह�ा. �यानंतर तो द�घ� �ास घेऊन झोप�ा.
या क�ाकाराकडे मायके� एजंे�ो �फओर टोनो एट राफे� डड ए बीओ: मॅट्स ऑफ एट नावाच ेपु�तक होते.
ते �टक करतात. तो �त�ा तासनतास वाचत रा�ह�ा. �या�ा �कती आनंद झा�ा असे� याची तु�ही क�पना क� �कता.



जेटने अनेक महाकाय बेटांवर, मैदानी �दे�ांव�न माग� काढ�ा. उडणे
कु��तेने चा�व�े जात होते आ�ण उतरणे �या�या सामा�य अनुभवाइतकेच तर� होते.

"बेने�ह यू �े मॉ�र�स", सामा�य साव�ज�नक मा�हती �णा��वरी� कॅटन, ताज े�सारण
धावप���या मज�यावर उतरताना अनाउंसम �ट. मॉ�र�समधी� "मेस उकोप" आ�ण सर �सवूसागर रामगु�ाम
आंतररा�ीय �वमानतळावर आप�े �वागत आह.े", तो आ�म�व�ासाने आप�े ��द बो�त �हणा�ा.
�याने आयु�याचा बराचसा भाग आका�ात घा�व�ा आहे. “तुम�यासोबत दोन खास पा��यांना पाहत आहे
अ�भमानाची बाब आहे. पुढ�या काही �दवसात आ�ही तु�हा�ा �ी �हणून पु�हा पु�हा भेटू. रॅ�े यांच े�वीय सहा�यक
मी �वासाब�� सां�गत�े आह.े आम�याबरोबर उ�ाण के�याब�� पु�हा एकदा ध�यवाद, आ�ण आ�हा�ा �व�ास आहे
तुमची भेट सुंदर, आनंददायी आ�ण सुर��त होती."

��ाइट अ�स�टंटने �या�या खास �वा�ा�ा धडक �द�� ते�हा काळ�, पॉ��� के�े�� ई-एसयू�ही र��यावर चमकते
साहा�याने उतरवून रेझोनंट वाहनात बसव�े.

“तुमचे सामान तुम�या मागे मागे जाई�. काळजी क� नका, तो तु�हा�ा तुम�या पा��याकडे घेऊन येई�, �ी.
ते रे�वे�या काठावरी� "पैसबा" या इ�टेटम�ये आढळे�. ते पुढे �वन� आवाजात �हणा�े
�ाट वाढत होती."

"हे सव� याद� A नुसार आहे.", �व�ा�या�न े��ात घेत�े क� ती �वतः�ा क�ापासून �र घेत होती,
अनपे��तपणे फॅ��न�टा फॅ�न�या चेह�या�माणे सामा�य, वै���पूण� �व�च�पणा, ��ायमॅ��संग करते.

"मोकळेपणाने, क�ाकाराने उ�र �द�े, �याचा फोटो काढून, जीभ बाहेर �चकटवून, जणू
आईन�टाईनने काय के�े, �या�या ब�हणी�या फोटोत �याने �या�या वै�ा�नकते�या गांभीया�चा �व�ासघात के�ा
दयाळूपणा आ�ण बा�पणाचा कमी होत जाणारा अथ� काप�ा गे�ा आहे."

राज रो�हरही हायवे�या बाजूने जाऊ �ाग�यावर �यांनी दमसागर�या गाईसाठ� दंडुका वापर�ा.
उडा�े�ा सुगंध हवेत डो�ाय�ा �ाग�ा. �तावर यांनी पंचतारा हॉटे� सारखी पांढरी टोपी घात�� होती.
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उ�ोषकांनी गणवे� प�रधान के�ा होता आ�ण �यां�याकडे गडद रंगाचा गणवे� होता, �यामुळे संतु�नावर एक प�र�कृत देखावा होता.
दयाळूपणाचे ��ण. वेग मया�देपय �त पोहोच�यावर, जे�हा जे�हा वळण येते ते�हा तो वेग कमी कर�यास चुक�ा नाही

तो कापायचा होता, �याने सॅटे�ाईट �ाइट चा�ू अस�याची खा�ी के�� असती. तसे ते फ� जा�त होते
�याचे आहे, पण तो र��यावर कार चा�वत होता, कौ��याने ��क�ा होता, एक प�रपूण� सव��ण हो�यासाठ�
सम�प �त संपूण� �वासात, �याचे �� �या�या �वा�ांना अग�य वाट�यासारखे फुटपाथवर क� ��त होते.
�वीणतेपासून सुर��त गतीकडे जा�याचा आ�हा�ा अ�भमान आहे.

ते �हान गावां�या गटातून गे�े जे एक का�ातीत अनुभव होता. र��यावर बोगन�व�े�या रांगा
र��या�या राजासारखे वागणे, र��या�या मधोमध उभे राहणे, �नरंकु� कु�े, �प��े आ�ण SUV चा जीवघेणा खेळ
समोरची मु�ं बारीकसारीक �वचार न करता छो�ा गवताने झाक�े�या �हरवळ�वर खेळत होती. पाळ�व �ाणी अधूनमधून �घवी करतात
आ�ण जुना आ�दम �या�या मूळ �ोकरी�या टोपीम�य,े दात नस�े�े त�ड आ�ण अ�ोडा�या रंगाची �वचा,
हवामानाचा फटका बस�े�या �ाकडी खु�या�वर �दस�ा. �यांना पा�न असे वाट�े क� �यां�याकडे आहे
बो�ाय�ा बरेच तास उर�े होते आ�ण मान जीवनाती� �:खाने पूण�पणे थक�े होते, पण �दवसभर
अ�ा �कारे बो�ून तु�ही अ�धक ��ार झा�ा आहात. उ�साही बायका मधुर गाणी गाय�� आ�ण रंगीबेरंगी फु�पाखरांनी नाच�या.
झुंड, जणू पंख फडफडवत सव�� उडत आहे.

जे�हा एक SUV �हान समाजातून बाहेर पड��, ते�हा एक �बळा मु�गा, �याच े�रीर �या�यानुसार
पाय खूप �ांब �दसत होते, उंच सीट, धातूची केळ� सायक� घेऊन, �ेमा�या नादात पेड���ग
मार�े गे�े �सरा गट �क�ोरवयीन मु��चा होता �या �हान टॉस, �व� �ूज आ�ण ���प �ॅ�स करत असत.
अ�ंद पण काळजीपूव�क बांध�े�या र��यावर आं�याचे ऑ���ह, कॉक�  �ूज घात�े�ा माणूस
ट�-�ट��या माग�या बाजू�ा "नाही. 1 �चकन गॅसवर ��जवा.

सव� काही, जसे होते, बेटा�या वेळेनुसार चा��े होते. �ोक बघत होते. �यांना चांग�े जीवन आहे
ते साम�या�ने ब�वान होते, अनेकदा �व�हतापे�ा जा�त, यं�ा�या वैभवाने भर�े�े, काही वेळा �नज�व होते
आज आप�यापैक� बरेच जण अनुभवत अस�े�े जीवन म�ा सहसा �दसत नाही. समु��कनारा, अवण�नीय
ते सुंदर होते. बागा अगद� मनमोहक हो�या. आ�ण संपूण� बागेचे ��य पूण�पणे ड�गरासारख ेआहे.

मा��केती�, पो�ट्सने झाक�े�े आहेत आ�ण जणू ते सोळा�ा �तकाती� ���पकारांनी तयार के�े आहेत-�ोराइट फे�ट�-
एन एस..

"वरचा तो पुतळा बघ." �ाय�हरने आप�� �ांत ��त�ा मोडून सां�गत�े आ�ण ड�गरावर चढ�ा.
��खरांवरी� मानवासार�या आकृतीकडे �नद�� क�न दाखव�े. "या�ा पीटर बाथ �हणतात. हे मॉ�र�स आहे
हे �तसरे सव�� ��खर आहे. पहा, तेथे ��खर पहा. हे मानवी डो�यासारखे �दसत.े नाही का? ती वर



�या�याकडे बोट दाखवत.
“तो तसा �दसतो”, युरीमधी� क�ाकार �हणा�ा.

“जे�हा आ�ही �ाथ�मक �ाळेत होतो”, �ाय�हर पुढे �हणा�ा, “�हणून आ�ही एका माणसाची गो� सां�गत��
जो ड�गरा�या पाय�या�ी झोप�ा होता. ��वच ऐकून, �याचे डोळे उघड�े, मग तो भागीदार आ�ण
तो देव�त �या�याभोवती नाचताना पाहतो. हे �ाणी �या माणसा�ा सांगतात क� �यांना �यां�याब�� कोणा�ाही मा�हती नाही.
�हणा, नाहीतर दगडाचा होई�. �याने पा�ह�े�या जा�ई अनुभवाब�� कोणा�ाही न सांग�याब��
मी तु�हा�ा खा�ी देतो, �याने मा�य के�े. पण नंतर �याने अनेकांना आप�या सौभा�याब�� सां�गत�े.
��थत होऊन देव�ताने �या�ा दगड बनव�े. आ�ण �याचे डोके इतके फुग�े क� तो
आपण पहात अस�े�या मो�ा पव�ता�या ��खरावर तो आरामात बस�ा. �याची आठवणही तो �ोकांना क�न देतो
आपण आप�े वचन �वस� नय ेआ�ण �पथ ��ात ठेवू नये.

एसयू�ही एका वळणा�या मागा�न े�स�या समुदायातून गे��. पुढ�या �हरां�ात जरा जोरात �पणे
पासून संगीत वाजत होते. दोन अ�पवयीन मु�े आ�ण तीन �हान मु��, केसांम�ये पांढरे आ�ण गु�ाबी केस आहेत.
ते फु�ांनी आनंदाने नाचत होते. मागून आणखी एक, थोडे मागे �हणा.

“खूप छान कथा”, उमी�ा �त�या मनात वाट�ं. �यां�या कार�या �खडक�ची काच उघडी होती
आ�ण �याचे कुरळे तप�करी केस वा�यावर वळवळत होते. �याचा साधा आ�ण रेखीव चेहरा, हा
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वेळ पूण�पणे सुरळ�त �दसत होती. आता ती �तच े��द आणखी हळू हळू बो�त होती. एक
�या�या आवाजातून अभूतपूव� थरकाप उमटत होता. �याचा एक हात सीटवर बस�ा होता,
जे क�ाकारा�या हातापासून �र न�हते, �या�या म�यम आ�ण सूचक बोटांम�ये टॅटू कारा�गरीसह न�दणीकृत होते.

“माक�  वेनने ���ह�े”, �थम मॉ�र�स बनव�े आ�ण नंतर, ��वेअर. "आ�ण वॅगने मॉ�र�स�ा फोन के�ा
मी ते कॉपी के�े”, �ाय�हरने � ेअर के�े, �ट��� झा�यानंतर �ततकेच उ�साही वाट�े
जेवढे � ेय उदघाटन समारंभात करतात, ते बो�णे संप�यावर.

“मी असं कधीच पा�ह�ं नाही”, क�ाकार गु सै� थरथर कापत �हणा�ा.
कमी �च �ता��त, �च �ता��त आ�ण आराम�ीर वत�न झा�े, �याऐवजी गॉथ माणूस.
"आ�ण इथे म�ा असे वाटते क� जण ूमा�याम�ये खो� सज�न�ी�ता फुटत आहे."

आ� ेने क�ाकाराकडे पा�ह�े, यावेळ�, ��य�ात ��य आहे �यापे�ा थोडा जा�त काळ. खूप प��कडे
सम दरा�या �द�ेने. बरं, पण गोड हसू आवरता आ�ं नाही.

एसयू�ही पीत असताना �ाय�हर फोनवर बो�ताना ऐक�ा, "फ� 5 �म�नटां�या अंतरावर."
मग �याने �या�या ��येक साथीदारा�ा हातान ेतयार के�े�� काठ� �द�� जी ब�धा सो�याची असावी.

"कृपया �यांचा अ�यास करा", तो �यांना �हणा�ा.

पाच आ�ण गुंडे यां�यासाठ� अ�यंत मौ�यवान कारा�गरी मो�ाची होती. ते या कारकडे पहात होते:

�नयम #1
�वच��त हो�याची सवय �ावणे �हणज ेआप�या वा�त�वक उ�पादनाचा �ेवट आहे. पुरावा �नमा�ता आ�ण
इ�तहासाचे �नधा�रक �वतःसाठ� सूय�दया�या एक तास आधी, �ांततेत ठेवतात

कोणतीही गुंतागुंत नाही, जेणेक�न आ�थ�क �दवस तयार होऊ �के�.

�नयम # 2
सबबीखा��, �हाणे ज�म घेत नाहीत. ���: तु�ही �वकर उठ�याची सवय �ावत नाही
आढळ�यास, याचा अथ� असा नाही क� आपण ते आता सु� क� �कत नाही. तुमची ��तब�ता सु� ठेवा
ठेवा आ�ण ��ात ठेवा क� दररोज �हान सुधारणा, सात�याने के�या गे�यास, द�घ� का�ावधीत, होऊ �कतात

बद��यायो�य प�रणाम �ा.

�नयम # 3
सव� बद� सु�वाती�ा कठ�ण असतात, म�यभागी �ेवट� आ�ण �ेवट� अ��त आ�ण अ�ंकृत असतात. ��येक
जी गो� तु�हा�ा आता सोपी वाटत आह,े ती तु�हा�ा सु�वाती�ा अवघड वाट��. सतत सराव के�यानंतर,

सूया�बरोबर उठणे तुम�यासाठ� एक नवीन नैस�ग�क होई�. फर, वयमीव.



�नयम # 4
प�रणाम �मळ�व�यासाठ�, केवळ 5% उ�पादकच प�रणाम आणतात. तु�ही काय कराय�ा सु�वात करा

95% �ोकांना नको आह.े जे�हा तु�ही या कारसोबत राहाय�ा सु�वात करता ते�हा तुम�यापैक� ब�तेक
तुका �हणे वेडे फ� ��ात ठेवा क� �व���त असणे ह ेमहानतेचे मू�य आहे.

�नयम # 5
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जावेसे वाटे� ते�हा चा�त रहा.
�चकाट�ने �वजय �मळतो.

समु��कना�यावरी� �हाईट हाऊसमधून वाहन संथ मागा�ने गे�े ते�हा �याचा वेग कमी झा�ा आ�ण कोरडा होऊ �ाग�ा.
ठेवा. एका वा�ुकामय घरा�या �हरां�ात तो एक छोटासा �वास कराय�ा उभा रा�ह�ा. �स�या पोच� समोर डाय��ह �ग
मा� पसार झा�ा. � ेवट�या घरासमोर�या �हरां�ात ब गट खेळत होता. तुमचा खेळ आवड�ा
ते आनंदाने आ�े आ�ण ते वे�ासारखे हसत होते.

पातळ� �हरवी आ�ण �नळ� दो�ही पृ�भागावर आ�� - �याम�ये बुडबुडे उतरत होते आ�ण वा�ुकामय होते
कोप�यावर आदळ�याआधी तो ���गा�ाचा आवाज काढायचा. वारा सागरी जीवनाचा सुगंध पसरवत होता, तरीही

नकळत दा��चनी�या इ�ा�यान ेअमृतसारखे गोड. �ंद ते ते फेरी घाटावर
माणसाची पातळ रेषा, �याची दाढ� सांता �ॉजसारखी होती आ�ण �च��या उंचाव�े�या, न�न
पाव �या�या फॅ�म�� �डनरसाठ� मासे पकडत होता. �हाता�या�या डो�यावर मोटारसायक� चा�व��.
अहो भेटून ठेव�े होते.

सूय� मावळाय�ा �ाग�ा होता. �वागत करणारा एक सुंदर, आंधळा भ� गो�
�न�� पा�यात सोनेरी �व �करणांना पराव�त �त करत होता. बायको अजूनही �चव�चवाट करत होती. फु�पाखरे अजूनही, उडतात-
उडणारे आ�ण चमकणारे. हे सव� खूप जा�ई होते.

"आ�ही इथे आहोत," �ाय�हरने मेट��या कंुपणाजवळ अस�े�या इंटरकॉमव�न घोषणा के��. जे जंग�� असू �कते
जनावरांना बाहेर ठेव�यासाठ� मोरे उभार�यात आ�े होते जेणेक�न �यांचा अन�धकृत �वे� रोखता येई�.

दार उघड�े. खूप हळू.

SUV Bougainvillea, Hibkas, Farangipani आ�ण Bouquet d'Ore �या, मॉ�र�सच ेरा�ीय फू�.
वळणदार र��याने दो�ही बाजूंनी खा�� उत�न �ाय�हरने �खडक� उघड�� आ�ण �यात ताजी चमे�� आ�ण गु�ाब �दस�े.
�म��त सुगंधाने समु�ा�या हवे�ा आदराने आमं��त के�े. माळ� सुंदर बागकाम कपडे प�रधान
सरळ तरंग �ाट वाहन जाताना एकाने "बो जोर" हे �च�ह उंच के�े. �सरा �हणा�ा "बो जोर"
कबुतरा�या त�डाएव�ा आकाराची दोन जाड कबुतरे खडकाळ र��यावर एक� उडू �ाग��.

अ�जाधी�ांचे घर सा�या बांधकामाचे होते. �याची रचना समु��कना�या�या बाजू�ा अस�े�या ��डी घरासारखी होती,
�वी�ड� फाम� हाऊसचा �वी�ड� अनुभव देणा�या अंगूरी कु�ा�या �मुखाचा स�मान करा. ती गाडी
ते अ�त�य सुंदर आ�ण पूण�पणे अन�य होते.

घरा�या माग�या अंगणापासून पसर�े�ा एक मोठा �हरांडा सपाट�पय�त आ�ा होता. वाळूने झाक�े�ा ड�गर
सायक� �भ �ती�ा �ागून उभी होती. र��या�या कडे�ा, र��या�या � ेवट� एक �� बोड� पड�े�ा होता. �चंड, मज�यापासून
ते छतापय �त सरक�े होते, �याच�माणे तेथे एकच बांधकाम सु� होते. अ�धक मौ�यवान फु�े
ते सुंदरपणे सजव�े�े होते, डेकसह जेथे �म��त चीज आ�ण आ�े घा�ून एक �ो�� को� �ड� दे�यात आ�� होती.
ता�या चहा �क �वा म� तुक�ाने माग� �दसत होता. सूय��का�ात ढगाळ आका� खा�� पडणे
आ�ही �यांना समु��कना�यावर घेऊन जायचो, जसे क� आ�ही अनेकदा सह���या �च�ांम�य ेपाहतो. �या�ा गद� वाचाय�ा आवडते
करतो.

या सव� उ�कृ�तेम�ये एक एकटा माणूस �धाळ वाळूवर उभा होता. तो ह��ा नाही
के. पूण�पणे अ��तुत.

�ट���वाय मानवी आयफे� टॉवरइतका उंच, तां�या रंगाचा, सै� अ�या� प�ट्यांची जोडी; ��ृ�ती �ै��
घात�े होते. �पवळे कॅनरी-रंगीत सूड आ�ण उबर-� ै��चे सन��ासेस तु�हा�ा �हाया देईवर कधीही नको असती�
क�डोट�, रोमम�ये, सोहो वेगर सारखे �ॅ�ह� झेन आणत आहे. तो �याच दरात खूप �र पाहतो
आका�ात�या एका मो�ा ता�या�माणे, न ह�ता होता.



“तेथे, तो,” अपे�ा दाखवत �हणा�ा, “अखेर, आ�हा�ा आम�या यजमाना�ा भेटाय�ा �मळा�े.
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सु�यात आ�ण य� �ही �ी. �र�े”, �यान ेउ�साहाने आप�ा वेग वाढवत �ाकडी ��डी पार के��.
जो �यांना अगद� �कना�यावर घेऊन जायचा. "�या�याकडे बघा. ते फ� पा�याभोवती �फरत आहेत, सूय��का�ाचे �रीर
मी गढून गे�े�ा आहे, आ�ण पूण�पणे जीवनावर �ेम करतो. मी �हणा�ो नाही, ते खूप खास आहेत. �कती
आ�ा क� मी मा�या �दयाचा आवाज ऐक�ा आ�ण वाच�ो आ�ण एका सुंदर �ठकाणी आ�ो. ते �यां�या ��दांवर खरे आहेत
या जगात तुमचे �ोक पु�कळ बो�तात, पण कोणीही पूण� करत नाही आ�ण �पथ घेत नाही
अ�ी खाती आहेत जी खेळत नाहीत, परंतु ती पूण�पणे सुसंगत आहेत. �याने आम�या�ी खूप चांग�े वाग�े
हे काय आहे? ते आ�हा�ा ओळखतही नाहीत, तरीही ते आ�हा�ा मदत कर�याचा �य�न करत आहेत. मा�या मनात �ंका नाही

�यांनी आमची फ� पाठच पा�ह�� आहे. ज�द जा, Badengen? तो �या�या संथ सोबती�ा �हणा�ा आ�ण
�याने ह�तांदो�न के�े. "म�ा �या�ा खो� �मठ� मार�यासारख ंवाटतंय!"

एका अ��ा �ंद �ाकडी फळ�वर एक �हान सरडा �दस�याने क�ाकार हस�ा, आनंदाने �त�या मागा�ने जात होता.
तु�ा ओ�ांडताना पा�ह�े रखरख�या उ�हात �या व�तू�या पोटा�या आकाराचे पोट आ�ण रसाळ आं�या�या आकाराची छाती �या�ा �दस��.
दाखवत �याने आप�ा काळा �ट� काढ�ा.

"मी पण. तो �या�या ��कवणीचे पा�न करतो. अरे भाऊ, म�ा थोडा सूय��का� हवा आह”े, ओरड�ा आ�ण �हणा�ा
�हट�या�माणे आषाढ��या जवळ जा�यासाठ� �याने वेग वाढव�ा. �या�ा दम �ागत होता.

"�नवाना" �या कंपाऊंडम�ये, �नवाना�या पा�या�या काठावर उभे अस�े�े दोन पा�णे जे�हा �या माणसा�या �द�ेने चा�त आ�े,
�यांना �या�या जवळ �सरे घर �दस�े नाही. एकही नाही फ� काही मासेमारी �ाकडी बोट वेळ
ह��यामुळे �याचा रंग �नखळ�ा होता. ते �कना�यावर, कमी पा�यात, घाटावर, धरणावर आ�ण इट��म�ये आहेत.
पुरा�ाचे सं�ापक इटा��यन �यांनी साव��त सूय�देवाची पूजा के�� ते साव��त राहतात. �यांचे
जवळपास, इतर कोण�याही मनु�याचा पुरावा न�हता. तेही सांगा

"मीम. Raleigh”, क�ाकाराने रेखाट�े, आता वाळूवर उभे रा�न, �या�या �व��ण अवण�नीय फु�फुसात उपा�ी आहे
�ोषक हवा a. तो आकाराने सडपातळ, राजवा�ाचा पहारेकरी �हणून ��र रा�ह�ा.
आगमना�या �ती�ेत.

"मीम. रॅ�े", उमीने उ�साहाने पुनरावृ�ी के��. कोणी आ�े नाही. समु�ाकडे पाहणारा माणूस
आ�ण मा�वा� जहाज, जे फुटबॉ� �टे�डयम�या आकाराचे होते, जे खारफुट��या प��कडे ने�े होते
क�ाकार �वतः गंभीरपणे ओरड�ा, माणसा�या खां�ाजवळ आ�ण �या�या डा�ा हातावर तीन पाय ठेवून उभा रा�ह�ा.
बार फेकून �ा. �गेच आकृती वळ��.

दो�ही पा��यांनी द�घ� �ास घेत�ा. उमीने �तचा पातळ हात �या�या चेह�यावर ठेव�ा. क�ाकार
वाळूवर पड�यापूव�, उ��ूत�पणे, �वत: �ा परत ध�का �ा.

दोघांनी जे पा�ह�े ते पा�न ते थ�क झा�े.

ते कु�� होते.
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धडा 7

बद�ाची तयारी �वगा�त सु� होते

“अ�व�सनीय गो��वर �व�ास ठेव�याम�ये मु�ा�ा कुठेच नाही; आ�ण फ� बु��म�ा नाही, �क�वा
वे�ा�ा तुम�या मो�ा म ��मुळे आ�ण तुम�या छो�ा प�ामुळे फ� मी आ�ण तु�हीच आहोत.

अ�व�ास, अ�त�वचार आ�ण संकोच." - �टफेन सेफ डी

"ओ. �क �वा बरेच काही!" उमी �त�या कु�ट� हा�यान े�हणा��, �यात काही आ�य� आ�ण काही आनंद होता.

"आ�ही तुम�या से�मनार�ा आ�ो होतो. तू �या �टेजवर थ�क करणारा �दसत होतास”, �ेवट� तो �वतःच
�तने भाव�नक प�तीने कट के�ा �यात ध�का बस�यापासून ती �या �व�ासूची �त�ा जा�त सवय झा�� होती.

मी एका तं��ान कंपनीचा �मुख आहे. आ�हा�ा आम�या �वसायात "रॉकेट जहाज" �हणतात कारण आ�ही
झपा�ाने वाढत आहेत. सव� काही आद� � �माणे चा��े होत,े पण कधीतरी परत...
आवाज गायब झा�ा.

तो कु�� वत�नापासून �र पा� �ाग�ा आ�ण दयाळूपणे क�ाकाराकडे पा� �ाग�ा. आयु�यभर �यांनी
टॅ��ेट�ी खेळू �ाग�ो, अ�व� होऊ �ाग�ो. �या�या चेह�यावर�या रेषा जरा जा�तच झा�या. आ�ण �या �णी, ते

वैभव�ा�� समु��कना�यावरचा �याचा चेहरा काजळ, थक�े�ा आ�ण घायाळ झा�े�ा चेहरा दाखव ू�ाग�ा.

"�क �वा येऊ?" कु�� माणसाने �वचार�े "तुम�या �वसाया�ा?"

“मा�या �वसायात गुंतवणूक के�े�या काही �ोकांना माझा इ��वट� �ेअर वाट�ा
अ�धक आहे. �यांना �वतःसाठ� अ�धक हवे होते. खूप �ोभी. �यानंतर �यांनी मा�या काय�का�रणी�ा सां�गत�े
मा�या�व�� दाखवा, असे आ�ासन �द�े आ�ण आता ते म�ा फम�मधून हाक�ून दे�याचा �य�न करत आहेत. कधी
ती जागा माझे संपूण� आयु�य आहे." उमीचा घसा �खत होता. अ�त�य सुंदर, रंगीबेरंगी, उ�णक�टबंधीय रेनफॉरे�ट

मा�ांचे कळप पा�यात पोहत �कना�यावर आ�े होते.

“मी माझा जीव �याय�ा तयार आह”े, ती पुढे �हणा��, “तुम�या से�मनारपय�त
गे�े नाही तुम�या �ानगटानेही म�ा आ�ा �द��. तु�या अनेक ��दांनी म�ा खूप आनंद झा�ा
क�न घेत�े हे सव� काय आहे ह ेम�ा मा�हत न�हते, परंतु त ूम�ा �वतःवर आ�ण भ�व�यावर �व�ास ठेव�ास.
साठ� ढक��े म�ा फ� तुमचे आभार मानायचे आहेत." �याने कु�� मु���ा �मठ� मार��. "तु�याकडे मी आहे
जीवना�या अनुकू�ते�या �वासा�ा सु�वात के�� आहे.”

“तुम�या दयाळू ��दांब�� ध�यवाद”, कु��ने उ�र �द�े आ�ण ते, ना�मय प�तीने.
�व��, � ेवट�या काळापासून पाहत होतो, जे�हा क�ाकार आ�ण आ�ावाद� �या�ा पा�ह�े. फ� �याचा चेहराच नाही

गाडीची अव�ा सूय��का�ासारखी �दसत होती, पण आता ती ��र उभी होती आ�ण काही वजनही
वाढ�े होते.

“तु�ही जे सां�गत�े �याब�� मी तुमचा आभारी आहे”, कु�� पुढे �हणा�ा, “पण स�य आहे
हे असे आहे क� मी तु�ा तु�या जीवना�या �ोधात ठेव�े नाही. काय��मात तू माझा जीव सां�गत�ास आ�ण
तुमची प�त सुधार�यासाठ� काम करा. अनेक �ोक चांग�या खेळाब�� बो�तात. ते �यां�या सव� इ�ा देतात
ते �कती वेळा �वास करती� आ�ण �यां�या आकां�ा पूण� करती� याची गणना करा. माझी चाचणी झा�े�� नाही, चुक�चा अहवा� �ा
मी आहे �म�कायत फ� मी आह ेअसे �हणण,े �गती क� नका: वैय��क जीवनाती� ब�सं�य , ते समान कार राहतात.
�यांनी भूतकाळात जे के�े, ते बद��यास घाबरतात. �वन�पणे सामा�य सह

अनु�पते�या साखळ�त सामी� होऊन, ते वैय��क �गतीसाठ�, �वकासा�या सव� संधी घेतात.
�वरोध
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आप�यापैक� अनेकांचे चांग�े आ�मे इतके घाबरतात क� भावनां�या �न�या महासागरात,
�जथे देव, धैया�चा अ�भमान आ�ण धैया�ची स�यता �यांची वाट पाहत आहे, �तथे जा�यास नकार �ा
देते. मा�या काय��मात �द�े�या मा�हती�या आधार ेतु�हा�ा काम कर�याची समज होती. तु�ही �या अ�पसं�याकांपैक� एक आहात

जो कोणी �जवंत आहे आ�ण �या�ा एक चांग�ा नेता, �नमा�ता आ�ण मानव बनायचे आहे. तु�या आ�ण मा�यासाठ� चांग�े



बद�णे हा सोपा खेळ नाही हे जाणून �या. तरीही, फु�पाखरा�या जीवनात चमक दे�यासाठ�
संपवावा �ागे�. जुने 'तु�ा' मरावे �ागे�, मगच 'तु�ा' नवीन जीवन घेता येई�. तु�ही तसे
�हाणे �हा क� �या�ा आद� � वातावरण मा�हत नाही तो जगात काम कर�यासाठ� पाऊ� उच�ू �क�ा असता आ�ण
वैय��क आयु�यात �नद�ष गुणव�ा �मळव��. सा�या सु�वातीमुळे मोठ� ऊजा�ही येते. जे�हा तु�ही ते
तुम�या टोका�या, तळमळ�ने उघड�े�े वतु�ळ बंद कर�यासाठ� पुढे जा, �यांना खरे क�न, तुमचे
आत �प�े�ा वेगवान वेग, ����ा �ात आह.े �नसगा��ा तुमचा कु�� काय��म माहीत आहे, आ�ण
मग पुढे जा आ�ण आप�या चम�कारांची साखळ� अवां�छत �वजयासह ��तसाद देई�. आप�े

साव�� वर येते. तुमचा आ�म�व�ास ��खरावर चढणे आहे आ�ण तुमचे तेज चमके�.
असे �हणतात एक वषा�नंतर, तू आजची सु�वात के�� �हणून तु�ा खूप आनंद होई�."

"कृत�ता!" उमी �हणा��.

“मी एका माणसा�ा असे �हणताना ऐक�े क� �याने धावणे सु� कर�यापूव� �या�ा वजन कमी करायचे आहे. वजन
�या�ा गती कमी करायची आहे जेणेक�न तो धावणे सु� क� �के�. हाच ��ीकोन �ेखक �ेरणा �ोधत आहे
जेणेक�न तो पु�तक ��� �के�, �क �वा मॅनेजर जो गतीची वाट पाहत आहे, जेणेक�न तो या �े�ाती� नेता होऊ �के�,
�क �वा असे काही काम देखी� आह ेजे पूण� य�ा�या �ोधात आहे जेणेक�न “�टेटस” कायम ठेवता येई�. जीवनाचा

�वा चांग�या कामाचे ब�ीस देते आ�ण कारवाई�ा ���ा देते. काहीही झा�े तरी म�ा खूप आनंद होई�
तु�ही तुम�या �वकासात अगद� �हान �माणात सहयोगी होऊ �कता. आपण वैय��क साहसा�या म�यभागी आहात असे वाटणे

एक कठ�ण वेळ आहे, परंतु रोमांचक वेळ आहे. कृपया ��ात �या क� अ�भमानासाठ�, आ��यासाठ� एक वाईट �दवस
�दवस चांग�ा आहे. आ�ण तुमचा भयभीत आवाज काहीही असो, ही वाईट वेळ आहे, तुमचे �ान आहे
ती एक अ��तीय भट आहे हे ओळखत.े"

“आ�हा�ा वाट�ं तू मे�ा आहेस”, उमीने आढेवेढे न घेता जाहीर के�े. "ध�यवाद
तू सुर��त आहेस आ�ण तू खूप न� आहेस याचे म�ा कौतुक आहे."

“माझा �व�ास आहे क� �या�याकडे �जतके जा�त आहे �ततका तो मोठा आह.े �पव नायक, �याचे
ते �यां�या �वतः�या �वचेत इतके �नद�ष आहेत क� �यांचे मु�य उ��� इतरांना उ�त करणे आहे. �याच े�वत: चे

�वा�भमान, साम�य� आ�ण आंत�रक ��� अ�ी आहे क� �यांना समाजात �यां�या य�ाचा दावा करता आ�ा पा�हजे, थोडेसे
बरे वाट�याचा �य�न कर�यासाठ�, तु�हा�ा जा�हरात कर�याची गरज नाही. मी पण �हणाय�ा हवे तर
मी �हणू �कतो क� वा�त�वक ��� आ�ण कृ��म ��� यात खूप फरक आहे. �वीण यांनी यं�णा �� के��
जगात आणखी खो�वर उत�न �याची ओळख क�न �द��.

“आप�� सं�कृती आप�या�ा धम�� ंथ आ�ण सामा�य व�ृ�वपूण� गो�ी सोडू नये अस े��कवते.
पा�हजे टा�या आ�ण टा�या, पैसा आ�ण इमारतीचा पाठ�ाग के�ा पा�हजे - हे सव� चांग�े आहे - होय, खरोखर
बरं, जोपय �त तु�ही �यां�या�ार ेमाणुसक� �वसरणार नाही. �यांचा आनंद �या, परंतु �यां�या�ी सं��न होऊ नका. अरे बा
�या, पण तुमची ओळख �यां�यावर टाकू नका. �यांना � ुभे�ा �ा, परंतु �यांची इ�ा क� नका. होय सव� बनावट
���चे वेगवेगळे �कार आहेत, आप�या वा�त�वकतेने आप�या�ा �व�ास ठेव�यास सां�गत�े आहे क� ती बाळगून आपण य��वी होतो.
�त व वी जाती�. स�य हे आहे क� यापैक� कोणतीही गो� आपण गमाव�� पा�हज,े �हणून आ�ही बद�� के��
�या�याकडून ��� �ा�त झा�� आहे, ती �वतःच न� होई� आ�ण आप�या�ा कळे� क� तो ��ांतात होता."

"कृपया आ�हा�ा अ�धक सांगा."

उमी ��येक ��द आ�मसात करत होती.

"खरी ��� बा� कोण�याही गो�ीतून येत नाही." कु�� ��� पुढे �हणा�� - "अनेक �ोक,
पु�कळ पै�ांसह, बरेच �ीमंत नसतात." म�ा या रेषेतून �कना�यावर जाऊ दे,” तो पु�यवान माणूस �या�या चकाचकपण े�हणा�ा
�पवळा ���ट काढा आ�ण �रीरा�माणे वाळूवर ठेवा. वा�त�वक ��� - कोणाकडून

पृ� 49

याचा अथ� असा नाही क� तु�ही बाहे�न आहात आ�ण तुम�याकडे जे आहे ते व�ड�ांकडून आहे. आता जग
आता, ते हरव�े आहे. वेळेची वा�त�वक आ�ण सामा�य ��� �याचा अथ� द��वते, जे�हा आपण
भेटव�तूंपासून सावध रहा. म�ा असेही �हणायचे आह ेक� खरी संप�ी ही स��णांसह जग�यातून येते.
जसे क�: उ�पादकता, आ�म-�नयं�ण, धैय�, �ामा�णकपणा, स�ह�णुता, प�रपूण�ता, सचोट�. तुमचा �दवस तुमचे �ंभर
पण म �ढरांचा पाठ�ाग कर�यापे�ा बो�ून, �यात आप�या आजारी समाजात इत�या �ोकांची परी�ा घेत�� जाते.
हे संप�ं आता ब�तेक �ोक गद��या मागे जाणार आहेत. चांग�� बातमी अ�ी आहे क� या �कारची ��� आहे
मी �याब�� बो�त आहे तो �यावर राहणा�या ��येकासाठ� उप�� आहे. आपण ते �वसर�ो असू.
जीवन �खाव�े गे�े, �नरा� आ�ण �ास�े गे�े असे स��ण हरव�े. पण तो आता
�या�या�ी नातेसंबंध �नमा�ण कर�यासाठ� आ�ण वाढव�याचा आप�ा माग� देखी� �ोधत आहे. इ�तहासाचे सव� ���क फार कमी आहेत
मा�क असायचा, तु�हा�ा मा�हती आहे. महा�मा गांध�चा मृ�य ूझा�ा ते�हा �यां�याजवळ जवळपास दहा व�तू हो�या
गु, �यांची च�प�, एक घ�ाळ, �यांचा च�मा आ�ण अ� खा�यासाठ� एक साधी ताट-वाडगा. मदर तेरेसा डाॅ
खूप �ीमंत पण तो � ेवटपय�त एका छो�ा�ा खो��त रा�ह�ा, �याम�ये कोणतीही पा�थ�व व�तू न�हती. कधी



जे�हा ती �वास करायची ते�हा ती �तचे सव� सामान पांढ�या �प�वीत घेऊन जायची.
"माणुसक�चे इतके नायक इतके कमी का होते?" क�ाकाराने �वचार�े, आता कोण

वाळूवर �वसाव�ा होता.

“कारण ते सव� �यां�या वैय��क प�रप�वते�या पातळ�वर पोहोच�े आहेत �यामुळे �यांना �यांचे �दवस घा�वता येतात.
�नरथ�कता पा�ह��, �याम�ये त े� ेवट�या गो�ी �मळव�यासाठ� पाठ�ाग करतात
मी जातो आ�ण �यांनी �यांचा �वभाव इतका बद��ा आह ेक� ते आता सव�साधारणपणे �यांचे �वतःचे आहेत
��यय, आकष�ण, प�ायन, चैनीने �रीर भर�याची गरज नाही, हे अगद� सामा�य आहे.
व�तूची �यांची भूक �जतक� कमी �ततक� भूक कमी �यांना �यां�या सज�न�ी� ��ीचा आदर करावा �ागे�, �यां�या
महान खोटेपणा, ��तभा आ�ण उ�र �ोधात वाढ झा�� क� मान�सक वृ�ीनुसार जगण.े ते
�वसंगतपणे समज�े क� भयभीत होण ेआ�ण �ौय� आ�ण �नभ�य होणे ही सव� �हरी नस�े�� काय� आहेत. आ�ण
��य� स�ा सापड�� क� बद�� आ�ण बद�� बद�ते, या �तजोरीतून पोस�े जाते.
मी भावने�या � ेमात पड�ो, अरेरे! आ�ण ह ेजड वजन इ�तहासाती� मह�वाच े�ोक? तो �तत�या �वकर
स�य जाणून घेत�यावर, �या�ा ह ेदेखी� कळ�े क� जीवनाचा एक मु�य हेतू आहे - योगदान, भावना,
उपयो�गता, आ�ावाद जो �वसाय-सं�ापक-कदा�चत धारक मू�य कमी कर�यासाठ� कॉ� करे�. मा�या इ�े�माणे
�या�या प�रसंवादात, तो पड�यापूव�, �याने सुचव�े - "नायक बनणे ही सेवा आह.े" मी इतका बरा कधीच न�हतो
त�व�ानी �हणूनही ते �� क� �कत नाही, जे�हा �यांनी �� के�े क�, "याग थ �ब थ�ब,
एक समान दर �हा." � ेअर के�याब�� ध�यवाद." उमेदवाराने क�ाकारा�या �ेजारी बसून न�पणे ��ताव �द�ा.

a, आ�ण �स�या हातापासून थो�ा अंतरावर वाळूवर काळजीपूव�क एक हात ठेवा.

"तु�ही आता बरे आहात हे पा�न बर ेवाट�े," क�ाकार �हणा�ा. �याने बूट काढ�े. ती मोजे��वाय
ते का होते? कडा�या�या उ�हात, सूया��ा बाईसारखे घेत �तने �वचार�े - "पण �तथे काय होतास तू?"

"थकवा", कु��ने �या�ा सां�गत�े, "अनेक �हर,े बरीच �वमाने. मी�डया�ी ग�पा मारा
सव� बैठक. खूप �वनोद. मी फ� एकाच इ�ेने �वतः�ा खा�� आणतो, �ोकांना मदत करतो
कर�या�या उ�े�ाने, �यां�या नायकां�या �य�ती�ा चा�ना दे�यासाठ�, �यांचे �येय खरे कर�यासाठ� आ�ण ते
�या�या आयु�याचा नायक हो�यासाठ� - म�ा चांग�े मा�हत आहे."

मग कु�� माणसाने आप�ा पातळ सन��ासेस काढ�ा आ�ण आप�या दोन �व�ा�या �कडे वाढव�ा.
"तु�हा दोघांना भेटून खूप आनंद झा�ा."

“आप से भी, ��य भाई”, क�ाकाराने उ�र �द�े.

"तुम�या कामामुळे म�ा काही कठ�ण काळातून जा�यास मदत झा��."

क�ाकाराने हे ��द उ�ारताच, �या�ा एक ताफा �दस�ा, उ�सवाचे कपडे घात�े�या पय�टकांनी भर�े�े.
पूण� पहा. कॅ�पटे नावा�या �स�या वं�ाती� मा�ांचा समूह, �व� पा�यात वेगाने पोहतो
�कते. कु�� ��ी हस��, �या�ा एक मोठे �माई� �द�� आ�ण नंतर पुढे बो���.
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तो �हणा�ा, “मी इथे का आ�ो असा �� तु�हा�ा पड�ा असे�.

"हे खरे आहे", उमीने �हट�े आ�ण �तचे बूट काढ�े आ�ण �त�या जोडीदारासह �तचे पाय पांढ�या वाळूत ठेव�े.
वळण.

"हो, मी �ी. रॅ�े, ते तेहतीस वषा�चा अस�यापासून स��ा देत आहे, सव� आ�ादायक उ�ोजकांसोबत आहे.
चांग�े फा�ी देणारे कु�� ���क असतात आ�ण �यां�याकडे �व�ेष �ावसा�यक असतात. तू एकटा

ते होऊ �कत नाही. ते भेट�े ते�हा तो सु� होणार होता. पण तरीही, �या�ा समज�े क� कोण�याही
तो �जतका अ�धक ��के� �ततके तो सा�य करे�. उ��ांती हा सव��म खेळासाठ� एक वा�त�वक खेळ आहे. ���णाच े�वघटन
�या�व�� �स आहे. हे सव� ���ण आ�ण �ानातून येते. जसे तु�ही चांग�े �हा�. तुम�यासाठ� चांग�े
तु�हा�ा प�रणामही �मळती�; जीवना�या ��येक पै�ूत मी �या�ा 2Х 3Х मनाची एकता �हणतो: तुमची कमाई �ा
करणे, �हेरी भाव मांडणे. तुमचे भांडव� �त�पट क�न तीन �कारे गुंतवा. दोन मी
अज� करा - तुमची वैय��क ��तभा आ�ण तुमची यो�यता.”

"खुप जा�त!" फुग�े�े पोट खाजवत क�ाकार �हणा�ा. �यानंतर �याने तुट�े�या पाया�या �ख�या�ा भोसक�े.

"मीम. Raleigh आधीच समज�े होते, पातळ� वाढ�यासाठ�, आ�हा�ा आ�थ�क मदत देखी� आव�यक आहे.
इत�या वषा�त आ�ही दोघे छान �म� झा�ो. पाम हॅट �ंच सारखा आ�ही एक� खूप वाईट वेळ घा�व�ा,
ताजे �म�ा�, �� च वाईनसह 5 तास �ांब �ंच, �वतः�या खाजगी समु��कनाया�वर."

कु�� ��ीने आप�े हात हवेत पसरव�े. �याने मोहक ड�गराकडे पा�ह�े, मग �णभर �ांत बसा
गया.



“आ�ण आ�ही एक� खूप �ःख सहन के�े, जसे क� माझा भाऊ, �या�या प�ासा�ा वाढ�दवसानंतर
तो आजारी पड�ा होता. असे असायचे क� �यां�या छतावर ��येक गो� आहे, परंतु �यां�या �वत: �या चांग�यात आहे
आरो�या��वाय, �यांना असे वाटू �कते क� �यां�याकडे काहीच नाही. या एका गो�ीने �यांना बद��े. चांग�े
हे माणसा�या कपाळावर�या मुकुटासारख ेआहे, जे फ� आजारी माणूसच पा� �कतो, नाही का?” �क�वा, �हणून

एक परा �हणतो, जे�हा आपण त�ण असतो ते�हा पै�ासाठ� आपण आप�े आरो�य वाया घा�वतो आ�ण जे�हा आपण वृ� होतो
आ�ण �ानी अस� याने, सवा�त मह� � वाचे काय आहे हे आ� हा�ा कळते - आ�ण आप�� सव� संप�ी, केवळ
उ�म आरो�यासाठ� एक �दवस �याग कराय�ाही तयार असतात. तु�ही तुम�या वगा�ती� सवा�त �ीमंत आहात
तु�ा माणूस �हायचं नाही ना?"

“ते खूप कडू बो�तात”, ग�गाट करणा�या पय�टकां�या दाराकडे बघत कु�� माणूस �हणा�ा.
कॅटामरनवर मजा करत अस�े�ा ताफा." �याच �कारे, तो �या�या �व�ाती� ��येक गो�ीपासून �वतःच ेर�ण करतो
पराभूत कर�याचा �य�न करतो. ध�का बसतो. टॉस एक अ��तीय ��� आहे. मी �या�यावर भावासारख े�ेम करतो

ओ."

"ऐका, बघा, तु�हा दोघांना भेटून खूप आनंद झा�ा.", कु�� ��� �हणा�ा. "मी ते ऐक�े
तू येत आहेस मी रॅ�� देखी� अ�धक उ�सा�हत आहे क� �यान ेतु�हा�ा जे वचन �द�े आहे ते तो पूण� करे�.
उ�पादकता, अ�त�र� काय��द� �न तयार करा आ�ण �दवसा�वषयी तु�हा�ा आवडते जीवन तयार करा
सु�वाती�ा ठेवा, म�ा आनंद आह ेक� मी �या�ा जे ��कव�े ते तो पुढे नेत आह,े �याचा गु� आहे. सव�
प�रचया�मक गो�ी आ�ण �ानाचे धडे जे तु�हा�ा ��कव�यात तु�हा�ा आनंद होई�. 5 AM ��ब तु�हा दोघांसाठ�

खरे अस�याचे �स� होई�. म�ा मा�हत आह ेक� हे �व�च� आ�ण अ�व�सनीय वाटते, परंत ुया प�तीतून एकदाच
जाणीव आहे पण �या �वरांची जे तु�हा�ा ��कवणार आहेत, खो�वर, खो�वर, तुम�या आत�या आत

टाकती� �ाना�या जवळ आ�यानेच तुम�या आत काहीतरी �व� ेष जागृत होई�.”

कु�� माणसाने आप�ा सुंदर सन��ासेस �ाव�ा.

"तथा�प", �ी. रे�ेने म�ा सांगाय�ा सां�गत�े क� आ�ही पुढ�� काही �दवस येथे अस ूआ�ण ते आमच े�वतःच ेबनवू.
तु�ही घरी रा� �कता. पुढचे काही �दवस मी तुम�यापैक� जा�त �दसणार नाही, कारण मी मदत क� �कत नाही पण डुबक� मा� �कत नाही.
मी ब�याच वेळा जहाज, बोट आ�ण मासे पकडेन. म�ा मा�या आयु�यात सवा�त जा�त मासेमारी कराय�ा आवडते
बरं वाटतंय. मी मॉ�र�सम�ये फ� �या महान आ�ण दयाळू आ��यांची परी�ा घे�यासाठ� आ�ो नाही �यां�याकडून तु�ही आहात
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तु�हा�ा ते �मळे�. ग�धळ�े�या जगापासून �र राह�यासाठ� आ�ण ते पुन��ी�वत कर�यासाठ� मी येथे आ�ो आह.े
�हणजे �याचे मो�ा �माणात नुकसान झा�े आहे, उ�ोग जा�तीत जा�त �माणात पसर�े आहेत, पया�वरणामुळे हे काही आहेत.
या अ�ा गो�ी आहेत �या आप�� सज�न�ी�ता, ऊजा�, ��ी, काय��द� �न आ�ण इ. मी नवीन जीवनासाठ� येथे आहे
आ�ण पंकजा गोळा कर�यासाठ� परत या. �ांतते��वाय ए��ट उ�पादन द�घ�, कायम�व�पी, कमतरता सोडते
तयार होतो. संतु�न आणते. आता, �या�याकडे �व�ांती आ�ण आनंद कर�याची वेळ आहे,
कोण�याही �व�ासी �क �वा भ� गो�ी ����क नाहीत, �या �ौया��या �ेम�नी घेऊ नयेत - ही एक गरज आहे. हे मा�याकडे आहे
मी वषा�नुवष � �व�ान ��कव�े, तरीही मी �वतः ते �वसर�े आ�ण म�ा काय��मात �याची �क�मत मोजावी �ाग��. माने
हे देखी� ��क�े आहे क� एकाक�पणात �ेरणा वाढवणे, सतत �ड�जट� ताण आ�ण मूख�पणापासून �र
जरी तुमची अ�त��त��या�ी�ता असे�, जी ब�तेक �दवसात उ�वते आ�ण हे देखी� जाणून �या क� तुमचे नैस�ग�क आहे
जे�हा तु�ही सवा�त आनंद� असता ते�हा बु�� �कट होते. जग बद�णारे
�वचार ते�हाच भेटतात. जे�हा आपण आराम�ीर असतो ते�हा आपण आराम�ीर आ�ण आनंद� असतो. "hhhhh"
समु�ाती� ही छोट� जागा म�ा �वतःचे पुनमू��यांकन कर�यास मदत करते. सुर��त, सुर��त
स�दय� आ�ण प�रवत�न हे �ोकांसह जठराची सूज वा�त�वक अभयार�य आहे
संघा�ा हातात घेऊन तो नाणेफेक करत बाहेर पडतो. मी मॉ�र�सची पूजा करतो. आज ब�तेक �ोक

जीवनाती� सा�या आ�या�साठ� ते मॉ�र�सची देखी� पूजा करतात. जसे क�, कौटंु�बक जेवण �क�वा बफा�सह पोहणे,
नंतर, रो�ट �चकन �डनर सुपरयुज �वकत �या आ�ण �वत�रत करा आ�ण ड�फन�या ड�यात वर�या बाजू�ा बफ�  घा�ा.
सह."

"�फन एस?" क�ाकाराने �वचार�े.

“ही मॉ�र�सची �बअर आहे”, कु�� माणसाने उ�र �द�े. “आ�ण मी ��येक वेळ� ह ेबेट �हणू इ��तो
100 पट मजबूत, ज�द, �� क� ��त आ�ण �े�रत. मी मा�या दैनं�दन जीवनात खरोखर, खरोखर कठ�ण आह.े
मी मेहनत करतो आ�ा आहे क� तु�हा�ा हा उ�टपणा वाटणार नाही. पण म�ा समाजाची उ�ती करायची आहे
मी खूप काळजी घेतो, आ�ण �ोभ, �ेष आ�ण संघष� कमी कर�यासाठ� मी माझा वाटा बांधतो. येथ ेयेत आहे
माझी नवीन �न�म �ती झा�� आह.े मी �तथ�या चेह�या�ी जोडून घेतो. जगासाठ� कामावर परत जा�यासाठ�
मी क� �कतो आपण सव� जगासाठ� असेच करतो, तु�हा�ा मा�हती आहे? बरं, तु�ही दोघं से��� ेट करता ना? आ�ण
मा�या से�मनार�ा आ�याब�� आ�ण तुम�या सकारा�मक ��दांब�� पु�हा एकदा ध�यवाद. ते मा�यासाठ� आहेत
अ�धक मह�वाचे, आपण कधीही समज ू�कत नाही. कोणीही ट�का क� �कतो. समा�व� कर�यासाठ�
�दयाची गरज आहे. एक आ�ासक नेता हो�यासाठ�, कधीही अनादर करणारी ��� अस�याची गरज नाही.



न�हते अ�धका�धक �ोकांना हा �नयम समजावा अ�ी माझी इ�ा आहे.

"अरे, असं आहे का! एक � ेवटची गो�”, कु�� गृह� �या�या �पून-छपून गुदमरणा�या �ूजम�ये थोडी वाळू गोळा करतात.
�हणा�ा.

" �क �वा?" उमीने आदरयु� �वरात �वचार�े.

"कृपया, उ�ा सकाळ� इथ ेबीचवर थांबा. मग त ून�न हो�ी�."

“�वन�,” उमीने सहमती द� �व��. "�कती वाजता?"

"सकाळ� ५ वाज�े," असे उ�र �मळा�े. “तुम�या सकाळचे मा�टर �हा. तुमचे जीवनमान उंचवा."
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धडा 8

5 AM प�त : �नमा��याचा �ोध : कॉ� पॅसेज

“आपण सूया�पूव� उठ�ो तर खूप चांग�ं आहे, कारण ही सवय आप�या आरो�यासाठ� आहे.
मी पैसा आ�ण बु��म� ेचा �म� बनतो. ” - अरे तू

"सकाळ� ५ वाजता �योग�ाळेत आप�े �वागत आहे!" अ�जाधी� �या�या बीच हाऊस�या पाय�या खा�� गडगडतो
ए �हणा�े. खूप जोरात! हे दोन भाषां��वाय बो��या जाणा�या भाषेती� ��द आहेत. तु�ही अगद� बरोबर आहात

वेळेवर आ�ात! म�ा ते आवडते! समयसूचकता ह ेभ� अ�भमानाचे ��ण आह.े �कमान तो माझा खेळ आहे
मा�याकडे पु�तक आहे. माझे नाव टोन रॅ�� आहे." �याने आप�या दोन पा��यांच े�वागत कर�यासाठ� न�पणे हात पुढे के�ा.
साठ� �व�ता�रत

जीण� झा�े�या जु�या कप�ांऐवजी यो�य �कारे काप�े�े अध � प�े आ�ण �न�क�ंक पांढरा ट�-�ट� घा�ा.
�यावर, “तु�ही ते करत नाही तोपय�त कोणतीही क�पना काम करत नाही”, न�ीदार आ�ण मु��त होते.
तो अनवाणी होता आ�ण �याची दाढ� �व� आ�ण पूण�पणे तं���त होती, �रीरात एक अ��त सनी वण� होता. हे सव�
से�मनारम�ये पा�ह�े�यापे�ा तो �क�येक वषा�नी �हान �दसत होता. �याने डो�यावर बा�केटबॉ� मार�ा
�याने काळ� टोपी घात�� होती, जी उ�ट� के�� होती.

�याचे �हरवे डोळे ��र, �व��ण �� होते आ�ण �याचे हसणे अ�यंत �व� ुतीय होते.
होय, या माणसाम�ये काहीतरी �व��ण �व� ेष आहे, जसे समथुमीने अंदाज �ाव�ा होता.

एक पांढरा कबूतर भांडव�दारावर �घर�ा घा�त होता, सुमारे दहा सेकंद हवेत तरंगत होता, जण ूकाही जा�ने
अडक�े मग तो उडून गे�ा. �क �वा आपण �याची क�पना क� �कता? ते खरोखर, एक अ��तीय, देखावा आहे
�याची �क �मत होती.

“तुमची हरकत नसे� तर म�ा तु�हा दोघांना �मठ� मारायची आहे”, अ�जाधी� उ�ार�ा
उ�राची वाट न पाहता उमी आ�ण क�ाकार दोघांना �ांब हात �हणा�े.

"अरे देवा! तु�ा फार काही माहीत नाही. होय, तू �तथे आहेस", �या�या ��ात आ�े. तु�ही �हाता�यावर
तुमचा काय �व�ास होता? एकूणच अनोळखी. म�ा मा�हत आह ेक� �या �दव�ी म�ा एक भटकंती वाटत होती. अहो! ते तसे नाही
मी कसा �दसतो ते म�ा माहीत नाही. होय, मी �वतःब�� इतका �वचार करत नाही क� मी कसा �दसतो."

तो हस�ा, �या�या �वतः�या आ�म-जाग�कते�या अभावावर. "म�ा गो�ी ज�ा आहेत त�ा ठेवाय�ा आवडतात - चांग�े आ�ण
साधे, पूण�पणे अ�स�, हे सव� म�ा मा�या जु�या ��ीची आठवण क�न देते: भरपूर पैसा असणे
तु�ही वेगळे होत नाही. ते तु�हा�ा पैस ेकमव�यापूव� जसे होते तसे बनवतात."



अ�जाधी�ांनी बाहेर पा�ह�ं, समु�ाकडे टक �ावून पा�ह�ं आ�ण ता�या सकाळ�या वेळ� आंघोळ के��.दया. �याने डोळे बंद के�े आ�ण एक द�घ� �ास घेत�ा. �याचे ओट�पोटाचे �नाय,ू जसे �या�या ट�-�ट�मधून �दसतात
होत होते मग, �याने �या�या का�या प�ट्या�या माग�या �ख�ातून एक फू� काढ�ं. ना उमी ना क�ाकार
असे फू� कधी पा�ह�े नाही. आ�ण �या अ�जाधी�ां�या �ख�ात राह�याची तसद�ही घेत�� नाही. ��वच करा!

“�यांना �यां�या कामात आ�ण वैय��क आयु�यात जा� �नमा�ण करायची आह े�यां�या आयु�यात फु�े खूप मह�वाची असतात.
पा�हजे." पाक�या हसत राजा �हणा�ा. वसीम�ा सांगायचे होते क� माझे वडी� �ेतकरी होते. एन.एस
साउथकॅ��फोन� �यू सोड�यापूव� मो�ा � ेतात येतात. आ�ही सरळ �वचार करायचो, साधे खायचो आ�ण साध ेराहायचो.
आपण गावाती� मु�ा�ा गावाबाहेर काढू �कतो, पण मु�ा�ा गावाबाहेर नेऊ �कत नाही.
�याने पुढे चा�ू ठेव�ा, �याचा उ�साह �कट के�ा जो संसगा�सारखा पसरत होता, परंतु �याची नजर आता रा�ह�� नाही.
जरी, समान दर �चकटवा.
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उमी आ�ण क�ाकाराने अ�जाधी�ांचे आभार मान�े. �यांनी सां�गत�े क�, आजपय�त �यांची �ह�मत आहे
अभूतपूव�, �ामा�णकपणे सां�गत�े गे�े आह ेक� हे बेट आ�ण �याचा एकाक� समु��कनारा, मी आधी पा�ह�े�या ��येक गो�ीतून
जा�त सुंदर "ते आद� � आहे, नाही का," अ�जाधी� सन��ासेस घा�ून �हणा�ा. "म�ा माझ ेआ�ीवा�द �मळा�े
होय, हे ��य आहे क� तु�ही येथ ेआहात.

"मग तु�या व�ड�ांनी तु�ा सूया�बरोबर उठ�याची सवय �ाव�� होती का?" क�ाकार सम दर
�कना�यावर चा�ताना �वचार�े.

एक छोट� काकडी एक� धावू �ाग�� आ�ण तीन फु�पाखरे वर उडून गे��.

च�कत होऊन अ�जाधी� धुरकट दार�व�ासारखे �च� कापाय�ा �ाग�ा. म�ये �फरत आहे
हे ��द ओरडत होते, “मी तुम�या च �बर�या पो�टम�ये हे ��हीन: “जर तु�ही �वकर उठ�े नाही
जर तु�ही उठ�ात तर तु�ही काहीही उ�र देऊ �कत नाही."

"ओम! काय करतोयस?" उमीने �वचार�े. “ही �व�यम �पट, चेथम�या अ�ची उ�कृ� आवृ�ी आहे
उरण आहे. काही कारणा�तव, म�ा आता ते सामा�यक कर�याची आव�यकता वाटते. तरीही मा�या व�ड�ांकडून
��ाचं उ�र �मळू दे," �ीमंत माणूस न�पणे �हणा�ा.

"हो आ�ण नाही. मी माझे बा�पण पा�ह�े आहे रोज सकाळ�, ती उठते. कोण�याही चांग�या सवयी�माणे
एक� घडते. �याने हे इतके वेळा के�े क� त ेन करण े�या�यासाठ� अ��य होते. पण ब�तेक
जसे क�, मी �यांना जे करायच ेहोते �या�ा मी �वरोध करायचो. मा�या मनात नेहमी काहीतरी कार असते
राग �तथेच होता. मी गाडीत दरोडेखोर होतो. रोज मा�या�ी भांड�यापे�ा मग कारण
काहीही झा�े तरी ते म�ा जे करायचे ते क� देत. �यामुळे मी उ��रापय�त झोप�ो.

“�ा� �पता, �ा� त,” उमी �हणा��, जी सकाळ� योगा�या पो�ाखात आ�ण वा�ांम�ये आ�ण काळजीपूव�क तयार होती.
मा�हती �मळव�यासाठ� �यांनी �वत:चे साधन आण�े होते. अ�जाधी�ांनी �वीकार�े आ�ण �या�या �व�ा�या �ना �मठ� मार��.
बाहेर ठेव�े, तो �ाचीन, समु��कना�यावर हळू हळू चा�त रा�ह�ा.

मी रॅ�े बो�तच रा�ह�ा. “वा�त�वक, त�ान ेम�ा पहाटे 5 चा माग� ��कव�ा. एन.एस
मी �या�ा प�ह�यांदा भेट�ो ते�हा मी �हान होतो. मी माझी प�ह�� कंपनी �याच वेळ� सु� के��. मी
म�ा माग�द� �न क� �के�, आ�हान देऊ �के� आ�ण �ावसा�यक ��खरावर य� �मळवू �के� अ�ा ���कडून मदत हवी आहे

वा�ा, आ�ण एक नायक �हणून. म�ा �वक�सत करा. सवा�नी सां�गत�े क� ते आतापय�त�या आ�थ �क सव��णाच ेकाय�कारी अ�धकारी आहेत.
तु�ही ���क आहात, का? �यांची तीन वषा�ची �ती�ा याद� होती. �यामुळे तो येईपय�त मी �या�ा रोज फोन करत रा�ह�ो

मा�या �ानाने ���क हो�यास संमती �द�� नाही. �यावेळ� तोही खूप त�ण होता. पण �या�या ��कवणीच े�ान
खो��, � ु�ता आ�ण साधेपणा होता. जो �यां�यापे�ा खूप पुढे होता."

"आ�ण मग, उठ�या�या काय�ान ेमदत के�� का?" म�येच क�ाकार बो��ा.

अ�जाधी� क�ाकार पा�न मोकळे झा�े आ�ण चा�णे थांबव�े.

"ही एक सवय होती जी ��येक सवय बद��� आ�ण सुधार��." सं�ोधक आता हे त�ड
सवयी�ा "मू�भूत आ�ण सवय" असे �हणतात जी तुम�या इतर सव�, सामा�य, �नय�मत ���चा गुणाकार करते. या
�वतः�ा तट�, ���हीन, अचूक ��� �हणून �वीकार�यासाठ� काही �य�न करावे �ागतात.
म�ा �द�े�े सवा�त मजबूत वचन मी पूण� क� दे. मी तुम�या�ी �ामा�णक राहीन. हे �क�वा
�वत:�ा �हरावून घेताना अनेक �दवस, �कतीतरी वेळा वेडा �हायचा. ते �दवस माझ ेडोके कोणीतरी, इतर
तो हातो�ासारखा हातोडा मारायचा, आ�ण ते सकाळ�, जे�हा म�ा झोपायचे होते. पण एके काळ�
�या�ा कु�ूप �ाव�ं आ�ण ठरव�ं क� रोज सकाळ� ५ वाजता उठायचं. आ�ण माझे �दवस वाढत गे�े-
मी अनुभव�े�या इतर कोण�याही गो�ीपे�ा अ�धक �व�तृत - अफाट, अफाट, �वपु�, अ�धक चांग�े झा�े.



"पण कसे?" दोन �ो�यांनी एकाच वेळ�, मो�ाने, आ�या�ने �वचार�े.
उमेदवार क�ाकारा�या मनगटावरी� एका बोटा�ा �� � करतो, आदर दाखवतो.

क� या अनुभवात ते एक� आहेत आ�ण आता ते एक संघ आहेत आ�ण �या�या �दयात, आता �या�यासाठ� सव��म आहे
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� ुभे�ा हो�या. क�ाकारानेही �या�यावर नजर �खळव��. गोड त�ड �नघा�े.

अ�जाधी� पुढे �हणा�े: “अ�ा घातांक�य बद�ां�या काळात, जड, �वच��त करणा�या आ�ण जबरद�त वेळा—
वेळाप�क असूनही पहाटे ५ वाजता उठ�ो आ�ण माझी सकाळची नेमणूक पूण� क�न, कु�� ���ने म�ा हवे ते �द�े.
म�ा ��कव�े, तो मा�या सामा�यते�या �वरोधात होता. आता माझी सकाळची गद� संप�� होती! खाणे
करा, ही गो� तुम�या �दवसा�या गुणव� ेसाठ� �कती क� �कते. तुमचा �दवस �ांततेत जावो
�ूट क�न सु�वात करायची, जी फ� वेळच देऊ �कते. �वयं-स�म, क� ��कृत आ�ण मु�
�दवसाची सु�वात वाटते. जसजसे �दवस जात होते तसतसे म�ा माझा �म� अ�धक एकटा वाटू �ाग�ा.
आढळ�े. ��येक महान ए��झ�युटर, मग तो चॅ��यन��प ऍथ��ट असो, उ�रेकडी� सरकारी अ�धकारी,
� याट � य�त� पक आ�ण/�क �वा आदरणीय �व�ान �हा, � याने द�घ�का��न �नपुणतेवर �� क� ��त के�े आहे.
अखं�डत काळासाठ�, खो�वर क� ��करण कराय�ा ��क�ो होतो. हे सामा�यता एक वै��� आहे जे ते
या जगात, �जथे बरेच �ोक �यां�या वां��क गटा�ी संबं�धत आहेत, केवळ �ेडच आ�हा�ा प�रणाम दे�यास स�म करते.
आ�ण तुमची �येये आ�ण तुम�या खराब काम�गरीचे �वभाजन करा, आ�ण
सामा�य कृ�ये सामा�यतेवर साव�� करतात.

“मी पूण�पणे सहमत आहे”, क�ाकाराने सू�चत के�े. आज�या काळात कुणा�ाही �यांची मा�क� �मळणे ��म�ळ झा�े आहे
सतत, तासभर क�ेवर �� क� ��त करा. जे�हा �याने आप�या अ�धवे�नात �ोकांना सां�गत�े ते�हा मा�टरफु� बरोबर होते
�या�या साधना�या '�सनी'�ा "सायबर झो बीज" असे �हणतात. या �ोकांना मी रोज पाहतो. जणू ते खरे मानव आहेत
आता नाही. रोबोट्स�माणेच, �यां�या गा�या�ा �चकटून राहा. नाही आह ेआ�ण अधा� आयु�यासाठ�
�जवंत"

"मी तु�ा ऐकतो," अ�जाधी� �हणा�ा. काय� कस ेकरावे हे जाणून घे�यासाठ� सुर��तता हा एकमेव माग� आहे
आव�यक आहे. �या�ारे तु�ही काम सु� करता, जर तु�ही तुम�या � ेतात पृ�वी जमा क�न तुमचे कौ��य वाढव�े
इ��त आपण �या अव� ेब�� बो�त आहोत, �या�ा मानस�ा��� उप-मान�सक अव�ा �हणतात, कुठे
आप�� अनुभूती �क �वा धारणा उदयास येत,े आ�ण आपण मूळ भावना आ�ण आपण वर चढतो
सव� नवीन �कारचे �व�ेषणा�मक ��� आढळत े- ���ट. आ�ण सकाळ� ५ वाजता उठून उदासीनतेने
"�वाह" �ा �ो�साहन देते. "अरे, असं आह ेका! आ�ण सूय�दयापूव� जागे क�न, जे�हा तुम�या सभोवता�च ेसव�जण झोप�े�े असतात
माझी सज�न�ी�ता वाढ�� आह,े माझी ��� ��पट झा�� आहे, माझी उ�पादकता कोण�याही प�र��तीत �त�पट झा�� आहे.
झा�ं... माझं..."

"वेडा आहेस का?" उमीने ��यय आण�ा, कारण �त�ा �तची नजर �नयं�णात ठेवता येत न�हती.
सकाळ�या काही कृत�कडे �वचार वळवून, मानवी जीवनाची संपूण� पुनर�चना करता येते.
जाऊ �कतो. - "पूण�पणे. या सव� वषा��या �वसायात �ामा�णकपणा हा माझा मु�य �व�ास आहे. तुझा �नम�
आ�मा आ�ण घाणेरडी �यू ट�मसह झोप�यासाठ�, �सरे काहीही तु�हा�ा हरवू �कत नाही. म�ा वाटते
कदा�चत हा मा�या � ेतकरी मु�ाचा �वभाव असावा. अ�जाधी�ांनी आ�य�च�कत के�े.

ब�याचदा उमेदवारा�या फोनव�न तातडी�या दे�ा�या आगमनाची मा�हती �द�� जात अस.े "म�ा माफ करा, पण तु�ही सहमत असा� तर तुमचा प�
म�ा इथे बो�ावू नका असा इ�ारा �द�ा होता. हा माझा आदे� होता. म�ा माहीत नाही क� �यांनी म�ा इथे ठेव�े आहे

तु�ा �ास होतोय?" आ�ण �या�याकडे बघत तो �हणा�ा -

सव� मो�ा अ�रांम�ये खा��� ��द चमकत होते:

पाणी सोडा. तसा त ूमर�ी�.

अपे�ेने �बनधा�तपणे �याचा फोन पकडाय�ा सु�वात के��. �यानंतर चुकून तो वाळूत टाक�ा. h di हाय
ती �ास घे�यासाठ� हवा �ोधत होती.

अडचणीचा अंदाज घेऊन क�ाकाराने ��ता�ा �वचार�े, "�क ये?"

�म�ा�या चेह�याव�न र� वाहत आ�ण हात थरथरत पा�न तो आणखीनच �:खी झा�ा
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पु�हा सहानुभूतीने �वचार�े, "�क ये?"

अ�जाधी�ही �च �तेत �दसत होते. "�क �वा तू ठ�क आहेस ना? �क �वा तु�हा�ा काही हवे आह ेका? पाणी, क� काहीतरी?"

“म�ा नुकतीच �जवे मार�या�या धम�या आ�या आहेत. मा�या... मा�या... भांडव�� गुंतवणूकदारा�या वतीने. ती माझी प�नी आहे
पा�हजे ते... आ�ण... म�ा अडखळत यातून बाहेर काढू इ��तात... कारण �यांना वाटते क� हा माझा भाग आहे
ते मोठे आहे. �यांनी म�ा एवढेच सां�गत�े क� जर मी गे�ो नाही तर... ते म�ा मा�न टाकती�."

ताबडतोब, अ�जाधी�ाने �यान ेघात�े�ा सन��ासेस काढ�ा आ�ण तो हवेत पकडताच तो झोकाव�ा.
ठेव�े. काही सेकंदांनंतर, ताडा�या झाडां�या मागून दोन �व�ा� रा�स बाहेर आ�े आ�ण �यांनी �यांचे कान ऐक�े,
रायफ� घेऊन, समु��कना�यावर धावत सायक��वार दा��या न� ेत असतात.

"वामी! तू ठ�क आहेस, नाही का? �यापैक� ब�तेक उ�नाने �वचार�े होते.

“होय”, आ�म�व�ासाने भर�े�या, सुर�ा कम�चा�यांना यो�य उ�र �मळा�े. "पण म�ा तु�ही दोघे हवेत
ते तप���ात जाणून �या, ताबडतोब, - जर मी असे के�े तर तु�हा�ा कायमचे ठेवे�”, तो अपे�ा करतो.
कडे पा�ह�े "मी कायमची सम�या �र क� �कतो."

फार अरब�पट �वत:�ीच काहीतरी बडबडत �हणा�ा. कबुतरांची फौज आजूबाजू�ा उडून बाहेर आ��.

"हो, ठ�क आहे. म�ा काही मदत हवी आह,े" उमीने उ�र �द�े. �तचा आवाज अजूनही थरथरत होता
आ�ण मा�या �दया�या पुढ�या भागात घामाचे मोती �नघा�े होते, �या भागात सव� सुरकु�या हो�या.

"ते आम�यावर सोडा," अ�जाधी� घो�षत के�े. मग तो �या�या र�ा�ा �हणा�ा, �या�या �दयातून नाही, पण
मा�या आवाजात “मा�या पा��या�ा इथे कोणीतरी गंभीरपणे �ास देत आहे असे �दसते,

काही फसवणूक क�न �या�ा �याचा �वसाय �यायचा आहे. कृपया ते न�क� काय करतात ते �ोधा
मग �या�ा तुम�या सूचनेसह कळवाव.े

"तू काळजी क� नकोस", तो अपे�े�ा �हणा�ा! “मा�या �ोकांनो, या कामात सव��कृ� आहेत. ते सम असे� �क�वा नसे�."

मी रे�ेने या � ेवट�या वा�या�ा उ�र �द�े, ��द जोडून - ��येक ��दावर जोर देऊन,
�यामुळे दबावाची भावना पहा.

"तुमचे खूप आभार," उमी युरी�ा �हणा��. आता ती खूप काळजीत �दसत होती.

क�ाकाराने हळूच �याचा हात धर�ा.

"�क �वा मी पुढे गे�ो तर ठ�क होई� का?" को�धी�ांनी परवानगी मा�गत��, कारण उ�-उंच सूय� �ंभर �दवस
आका�ात बरंच काही चढत होतं.

�या�या पा��याने होकाराथ� मान ह�व��.

समु��कना�यावर, उंचावर बांध�े�या झोपडीतून एक नोकर, �व� कपडे घात�े�ा, बाहेर आ�ा,
पण �हरवा छाप�ा होता, जो पांढ�या काठावर संप�ा होता. �तने फ� उमी आ�ण क�ाकारा�ा मदत के��
सवा�त �वा�द�, �वा�द� कॉफ� �द�� जी �याने आयु�यात कधीही �याय�� न�हती.

"जर, � ेवट�, ते समतो� �माणात सेवन के�े तर ते आ�य�कारक, फायदे�ीर फायदे देते,
अ�जाधी�ांनी वळण घेत या �करणाच ेतप�ी�वार वण�न के�े." आ�ण ते औषधांनी भर�े�े आहे, मग का?
हळूहळू वाढते.

"हो, तसे- आ�ही कुठे होतो? मी तु�हा�ा मा�यापय�त पोहणा�या अ��त फाय�ांब�� सांगत होतो.
या, जे�हा मी �वतः 5 AM ��बम�य ेसामी� झा�ो आ�ण मॉ�न�ग �स�टम�ी कने�ट झा�ो, �याने म�ा �वीणता �द��.
वा यांनी सां�गत�े होते. या�ा 20/20/20 Suo �हणा आ�ण एकदा तु�ही ही ���या एक�ाने ��का� यावर �व�ास ठेवा
जर तु�ही ते घेत�े असे� आ�ण नंतर ते हळूहळू, ��रपणे, �नय�मतपणे करा, तर तुमची उ�पादकता, आनंद आ�ण काय�-
काय��मता आ�ण भावना ��णीय वाढे�. इतर कोण�याही काय�ाची म�ा मा�हती नाही
य� आ�ण काय��मतेत असेच सहकाय� �ाभो. मी मा�या �वसायात काय के�े याची म�ा नेहमीच जाणीव असते.
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आतापासून मी बो�ाय�ा आ�ो आहे. मी फु�ारक� मारण ेआ�ण फु�ारक� मारण ेहा �या पा�ाचा �मुख दोष मान�ा आह.े



�जतका अ�धक स�म असे� �ततक� �वतः�ा �ो�साहन आ�ण �ो�साहन दे�याची गरज कमी असे�. आ�ण नायकते �जतके साम�य�वान आहेत, �ततके कमी करणे आव�यक आहे.

"तु�ही जे काही सा�य के�े आहे �याब�� मा�टरने थोडेसे सां�गत�े, कृ�यां�या �पात",
उमी�ा �हणायचे होते. आता ती अ�धक �नवांत �दसत होती.

"आ�ण तु�ही �या �कारे �ासो�वासात कपडे घात�ेत, तो �याचे समथ�न करतो." क�ाकाराने म�येच काहीतरी के�े
कामुक हा�याने सजव�े�े तुट�े�े दात �हणा�े.

“दररोज पहाटे ५ वाजता उठणे ही एक मोठ� वैय��क सवय होती जी ब�तेक बो�ते. तो म�ा
�रद�� �वचारवंत. मा�यावर दया करा. उ�कृ� उ�प� वाढ, उ�री जीवन
आ�ण चांग�े आरो�य. यामुळे म�ा एक चांग�� ��� बन�यास मदत झा��. तरी जाबो तेत
जरी सकाळ� �वकर उठ�याचा माझा �य�न म�ा अ�� � ठेव�ा.
तो खरा मी होतो. आता ये�या पाठात मी 20/20/20 या सू�ाब�� ��ीकरण देईन, मग कळे� क� उठायच ेआह े.
�यानंतर, सु�वातीपासूनच चम�का�रक प�रणाम कसे �मळावेत. तू चु�बु�, येणा�या मा�हतीची ���
आ�ण तु�हा�ा �याची �क �मत समजणार नाही. मी तु�हा दोघांसाठ� खूप उ�सुक आहे. "वाग" मध�ा तुमचा "वागतम्" आ�ण
"मंगळाचे आगमन" मंगळाचे आगमन प�ह�या �दव�ी उ�म जीवनाचे मह�वाचे �ुभ.

अनेक वषा �नंतर उमी मॉ�र�सम�य ेखूप गाढ झोप�� होती, धम�या �मळा�यानंतरही, अ�जाधी� मरण पाव�ा.
मा�हती, नैस�ग �क प�र��ती, समु�ाती� मंद वा�याची झुळूक आ�ण क�ाकारांब�� वाढणारी आपु�क�
�या�ा �या�या अनेक, अनेक सम�या �वसराय�ा �ाव�या आ�ण �या�ा जीवनाची �ांती �मळा�� जी �या�ा अनेकांकडून �मळा�� होती
वष � �वसर�� होती.

खूप �र, ठ�क 3.33 AM, �या�ा �या�या दारावर मोठा आवाज आ�ा.

�या�या टॉय�ेटने �या�ा �द�े�या अ�ाम��या घ�ाळाकडे नजर टाकताच �या�ा वेळ कळ��.
गे�ट हाऊस�या हो�टने �या�यासाठ� �ाकडी रा�ी�या टेब�ावर सजावट ठेव�� होती. उमी�ा समज�ं �त�ा
क�ाकार जेट-�े�ड असे� �क �वा �व�च�पण े�चंड �डनर असे� क� तु�ही दोघ ेएक� झोपू �कत नाही
होई�. कोण आहे हे न �वचारता �यान ेदार उघड�े.

�तथे कोणीच न�हते.

"हाय?" �याने तारां�कत आका�ा�ा �वचार�े.

�या�या झोपडीजवळ समु��कना�यावर �ाट आदळत होती. गु�ाबाचा सुगंध, हवेत चंदनाचा सुगंध
ओळख�े जाऊ �कते.

"�क �वा, इथे कोणी आह ेका?"

ख�ी नाही.

उमीने काळजीपूव�क दरवाजा बंद के�ा. यावेळ� तो अडक�ा. तो सरकताच, पाय
कापूस आ�ण इं�डगो ��नेनने झाक�े�े, घासून आप�या प�ंगा�या जवळ जा�याचा �य�न करणे,
दारात, ए मधून फरचे तीन बँग-आउट बॉ�स.

"हो?" उमी ओरडून �हणा��, आता ती चौक� होती. "बो�?"

"आ�हा�ा तुमची मॉ�न�ग कॉफ�ची ऑड�र �मळा�� आहे, मॅडम", भरड�े�या, जाड आवाजान ेउ�र �द�े.

उमीचा चेहरा फराने भर�ा होता. �या�या ट�मने जोरात मारहाण सु� के��. तो खूप �ःखी आहे
खा�� पडताना, था�ा �ास होऊ �ाग�ा आ�ण �या�या पोटात गुठ�या तयार होऊ �ाग�या, जण ूकाही �हान क�ा, गाठ� आहेत. "ते
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मा�यासाठ� कॉफ� आणतोस, या अ�व� वेळेत? एक आ�यघन."

ती गेट घरासमोर आ��, कु�ूप उघड�े आ�ण दरवाजा उघड�ा.

एक जाड माणूस, �सरा, ट�क� पड�े�या डो�याचा, �याचे डोळे केसांना जोड�े�े नस�यासारखे होते, �याने थ�ा के��.
�याने �ा� वँडकर आ�ण डे�नमचे �ॉट्स घात�े होते, जे �या�या गुड�यापय�त गे�े होते. घ�ात �नळा
रंगाची पातळ साखळ� होती. �यातून ��ा��टकचा �ॅ�मनेटेड चेहरा �टक�े�ा होता.

चेहरा अ�धक ��पणे पाह�यासाठ�, �व�ा�या�न ेडोळे ह�व�े, जेणेक�न �या�ा अंधारात काहीतरी �दसे�. आ�ण के�हा
जे�हा �तने असे के�े ते�हा �त�ा एका मो�ा माणसाचा चेहरा �दस�ा, �या�ा ती चांग�� ओळखत होती.
�त�ा खूप � ेम होतं, जे �त�ा खूप आठवत होतं.



��ॅ��टकमधी� �च� ती पाहत होती ती �त�या मृत व�ड�ांची होती.

"तू कोण आहेस?" घाबर�े�या उमीने ओरडून �वचार�े. "तु�ा हा फोटो कसा �मळा�ा?"

“म�ा तुम�या �वसायाती� भागधारकान ेपाठव�े आहे. आ�हा�ा तुम�याब�� जाणून घे�यासारखी ��येक गो� मा�हत आह.े
सव� काही. आ�ही तुम�या सव� वैय��क मा�हतीची फाई� उडवून �द��. तु�ही गमाव�े�ा सव� इ�तहास आ�हा�ा माहीत आहे
घेत�ा आहे." वांडकेर घात�े�या एका ट�क� माणसाने �या�या बॅट�या पुढ�या भागात हात घात�ा - आ�ण चाकू बाहेर काढ�ा
उमेदवारा�ा �या�या पातळ ��रा अस�े�या मानेवर ठेवा.

“तु�ा आता कोणीही हरवू �कत नाही. आमची संपूण� ट�म तुम�यासोबत ��य �हणून काम करत आहे. एन.एस
मी तु�ा �खावणार नाही... तूता�स. यावेळ� मी फ� एकाच मु�ावर बो��यासाठ� आ�ो आहे. तु�ही एकच दे� आहात
त�डी देणे…. तुमचे पैसे सोडा. आप�ा इ�त याग �ा. आ�ण बाय-बाय करा. �क�वा, ही धार
तुम�या घ�ात अडकणार. जे�हा तु�हा�ा क�पनाही नसे�…. जे�हा तु�हा�ा वाटते क� तु�ही सुर��त आहात.
कदा�चत तु�या �या उ�साही �चमेराने...”

�या माणसाने चाकू काढ�ा आ�ण �या�या बॅटखा�� ठेव�ा. "� ुभ रा�ी मॅडम. तुम�या कडून
तु�ा भेटून बरे वाट�े. म�ा माहीत आह,े �वकरच आपण पु�हा एकमेकांना भेटू." मग तो पुढे गे�ा आ�ण
�याने मो�ा आवाजात दरवाजा ठोठाव�ा.

पूण� हाद�न उमी गुड�यावर पड��.

"हे �भू! कृपया म�ा म�ा आता सहन होत नाही! म�ा मरायचे नाही."

दरवा�यातून अजून तीनदा वाज�याचा आवाज आ�ा. ते मंद होते.

"अरे! मी आहे. कृपया दार उघड."

या �दवसांनी उमी�ा आ�य� वाट�े. आ�ण �या�ा जागे के�े. दारावर टकटक चा�ूच होती. तो
आप�े डोळे उघडा, �का� ऐका, खो��त पहा - आ�ण �त�ा असे वाटते क� ती काही �ःखात आहे
होते.

वे��का �त�या प�ंगाव�न उठ��, ओक�या �ंद फळ��या मज�या�ा ��� करत थ�क होत.
दारात जाऊन समोरचा दरवाजा उघड�ा. ओळखीचा आवाज ऐकून समज�े क� हा क�ाकार आह.े

उमी �हणा��, “म�ा फ� डोके आ�ण पाय नस�याच े�व� पड�े आहे. “एक छोटासा इथे आ�ा, �मठ� मार��
मा�या व�ड�ांचा फोटो अस�े�ा ��ा��टकचा तुकडा मी �टकव�ा होता आ�ण म�ा जीवे मार�याची धमक� �द�� होती.
बरं, मी माझी कंपनी सोड�� नाही तर."

"आता ठ�क आहेस ना?" क�ाकाराने हळूच �वचार�े.

"मी ठ�क होईन."

“मा�याकडेही एक �व��ण ��ी होती”, क�ाकार �हणा�ा. "�यानंतर म�ा झोप येत न�हती. तो म�ा
अनेक गो��चा �वचार कराय�ा भाग पाडतो. माझी क�ा �मता, मा�या �व�ास �णा��ची खो��, माझे
�न�म�ाचा मूख�पणा. माझे वेडे वागणे माझी आ�मकता माझा आ�म�व�ास आ�ण माझा खा�चा �तर
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�व�ंबाने या. मी मा�या रोज�या कामाचे �व�ेषण करत आहे. आ�ण आता, मी माझे उव��रत आयु�य कसे जगू �कतो
मी सांगेन अहो! �क �वा तु�ा ते ठ�क आहे का?" क�ाकाराने के�े �या�ा �वतःब�� काहीतरी मा�हत आह ेअसा �वचार करत
जा�त बो�त होता, �या�या चौक�ती� सहकारी सपोट�कडे �व� ेष �� देत न�हता.

"मी ठ�क आहे, मी ठ�क आह,े कारण त ूमा�यासोबत आहेस."

"खरंच?"

"हो."

“म�ा तुझी आठवण आ��”, क�ाकार �हणा�ा. "�क �वा ते ठ�क आहे, जर मी मा�या �व�ाब�� असतो,
अजून काही सांगू का?"

"ठ�क आहे, म�ा सांग", �या�ा �ो�साहन �द�े.

"ठ�क आहे. मी �ाळेत �हान होतो आ�ण दररोज मी क�पना करायचो क� मी दोन गो�ी आहे: मी एक �य�त आहे.
, आ�ण एक दरोडेखोर. �दवसभर, माझा असा �व�ास आहे क� मा�याकडे रा�सांची ��� आह ेआ�ण जे कायदा मोडतात,

मी मा�या ����के�ा हवेत सां�गत�े क� मा�याकडे ही दो�ही पा� े आहेत. आ�ण घरी आईबाबांनाही तेच सां�गत�ं
होते. माझे ���क मा�यावर हसती� आ�ण नंतर म�ा खा�� आणती� आ�ण म�ा अ�धक वा�तववाद� हो�यास सांगती�
इतर मु�ां�माणे वाग�े पा�हजे आ�ण मी ��येक �कारचे ��द �क �वा वा�यां� "�व�" पा�ह�े पा�हजे



बंद के�े पा�हजे."
"तुझे आई-बाबा काय �हणा�े? क� त ेतु�यासोबत होते?" उमीने �वचार�े, “आता पाय कोण ह�वू �के�?

ती सो�यावर बस�� होती, ती योग मु�ा होती.

"मा�या गु�ंनी सां�गत�या�माणेच. �याने म�ा समजाव�े क� मी राजा नाही. आ�ण दरोडेखोर मग मागा�ने, नाही
होय. �याने म�ा आठवण क�न �द�� क� मी �हान मू� होतो. आ�ण मी मा�या क�पनेवर �नयं�ण का ठेवतो हे �� के�े
मी ठेवणार नाही, मा�या सज�न�ी�ते�ा ध�न ठेवणार नाही, आ�ण मा�या क�पने�ा तरंगू �ा, भरकटू �ा, मग ते
म�ा मरण दे."

"मग येऊ क�?"

“म�ा जे कराय�ा सां�गत�े होत ेते मी के�े. मी पराभव �वीकार�ा. म�ा मो�ा�या �वभावात उतरावे �ाग�े. माने
मी �वतः�ा मोठे बनव�याऐवजी �वतः�ा जा�त बनव�े नाही, जेणेक�न मी एक चांग�ा मु�गा होऊ �केन. म�ा माझी आ�ा आहे

भेटव�तू आ�ण ���य गुदमरतात-जसे ब�तेक �ोक दररोज करतात-�यां�या जीवनात. मी
आप�या तेजापासून आ�ण आप�या मनापासून �र जा�याचे आप�या�ा �कती वेड �ाग�े आहे, हे कळू �ाग�े आहे.

आमची ��तभा वा�न गे�� आह.े ��ार आ�ण अ�जाधी� दोघेही बरोबर आहेत."

"म�ा तु�या �व�ाब�� अ�धक सांगा ना!" उमीने �वनंती के��.

“मी �वतः�ा �व� ेनुसार साचे�. मी फॉ�ो क� �ाग�ो. मी आता �वचार करणे थांबव�े
खेदाची गो� होती क� मी �वा�ी माणसासारखा आहे आ�ण एका डाकूसारखा आहे. माने गटासह कळप सु� करा
�द�े, आ�ण सारखे होऊ �ाग�े. सरते� ेवट�, मी अ�ा ���म�ये बद��ो जो �यां�याकडे नस�े�े पैसे खच� करतो.
झा�े असते मा�याकडेही न�हते. म�ा न आवड�े�या व�तू �वकत �याय�या हो�या. �यांना
�भा�वत कर�यासाठ�, जे म�ा आवडत नाही. हे जग�याचा �कती दयनीय माग� आह.े"

“मी पण असेच वागेन”, उमीने कबू� के�े. “मी �वतःब�� खूप काही ��क�ो
मी यातून गे�ो आहे, पण हा एक अ�त�य उपयु� �वास आहे, हे म�ा कळाय�ा �ाग�े आहे
�कती अवा�तव, �कती � ेम आ�ण �कतीतरी चांग�या गो�ी, मा�या आयु�यात, मा�या �पान,े माझी साथ

के�े आहे मी �या आ�ीवा�दांचा उपभोग घेत आह े�याची क�पनाही या जगाती� अनेकजण क� �कत नाहीत.”

"समज�े", क�ाकार �हणा�ा. “�हणून मा�या आयु�यात मी अकाउंटंट झा�ो. माझे ��न झा�े आ�ण मी
एक कुटंुब होते. मी उप�वभागात राहत होतो आ�ण चांग�� गाडी चा�वत असे. माझे आयु�य चांग�े होते.
काही ��य� काम, माझे कज� फेडणारे काम आ�ण माझी कजा�ची �ब�े हाताळ�यासाठ� वापर�े�ा पगार
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घेत असे पण रोज तेच गाणं असायचं. रंगीत �व. मनोहर�या तु�नेत कंटाळवाणे. y-yy-m
�हातारा आ�ा, बी घर सोड�ं, �या�ा �वतःचं आयु�य जगायचं होतं. माझे �रीर वाढ�े आ�ण माझे
�� कमी झा�े. �द�वाने, मा�या �व�ात मा�या प�नीचे �नधन झा�े. जे�हा मी मोठे होतो ते�हा माझे डोळे कमजोर होतात
असे �दसते क� माझे ऐकणे कमी झा�े आह ेआ�ण माझी �मरण��� अ�धका�धक कमकुवत झा�� आहे."

“या सव� गो��मुळे म�ा �ःख झा�े आह”े, उमीचा ��तसाद असुर��ततेने आ�ण अ�तसंवेदन�ी�तेने भर�े�ा होता.

"आ�ण जे�हा मी खरोखर �हातारा झा�ो, ते�हा मी कुठे राहत होतो ते �वसर�ो, म�ा माझ ेनाव देखी� आठवत नाही.
आ�ण समाजात मी कोण आह ेयाची आठवण हरव��. पण म�ा आठवाय�ा �ाग�ं होतं क� मी खरोखर कोण आहे.

“एक �य�त, आ�ण एक दरोडेखोर. हे ठ�क आह ेका?"

"ठ�क आहे!" क�ाकाराने उ�र �द�े.

“�व�ाने म�ा समज�े, आता मी हे आ�य�कारक काम जा�त काळ पुढे ढक�ू �कत नाही. आता, तुमचे
आरो�य, माझा आनंद, माझा आ�म�व�ास, अगद� माझे �वतःचे �ेम, जीवनाती� सुधारणा पुढे ढक�ू नका

क� �कता"

"खरंच?" उमीने ��येक तुकडा पा�ह�ा आ�ण असहमत झा��.

"हो, खरंच." क�ाकार युर �हणा�ा.

मग तो पुढे गे�ा. �या�या कपाळावर एक खळखळ झा��.
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धडा 9

महानता सा�य कर�यासाठ� र�ता

“� ेट सरयू तु�यासोबत राहते. ते तुम�यासोबत राहत नाहीत. veva tvkta कर�यासाठ�
वेकत �, ते �दखाऊपणाने जगत नाहीत.

ते एकाचा �याग करतात आ�ण �स�याचा �वीकार करतात. - ju आणा

"अरे चु�बु�", अ�जाधी�ाचा आवाज घुम�ा. "तु�ही नेहमी�माण ेवेळेवर आ�ात. चांग�े
काय!"

वेळ होती सकाळचे ५ वाज�े आ�ण परत आ�ो तर आका�ात �ु�त झा�े�या चं�ाची साव�� कायम होती.
होते. समु��कना�यावर उ�या अस�े�या तीन मानवांचे �वागत नवीन दे�ाचे नयनर�य स�दय� करत होते.

�ा� �ह�ब�कस�या संगीत-ता�, गु�ाबा�या अंगठ� आ�ण गाठ��या न�यांसह सुगं�धत समु�ाची झुळूक.
मोहक सुगंध दरवळत होता. मॉ�र�स�या ��म �ळ प�यांपैक� एक बाज-खेरमु�टया-डो�याव�न उड�ा
आ�ण एक गु�ाबी कबुतरा - जे गायब झा�े आहे - खजुरा�या झाडां�या दाट गु�ात, आप�े काम करत आहे.
होते.

सरडे कुटंुब पटकन आम�याजवळून गे�े, काही आव�यक जागेवर आ�ण
�कना�यावर वाढ�े�या गवता�या कुरणातून रासकर अ�दा�ा कासव धावत आ�े. ही कार
��ब�या तीन सद�यांचा उ�साह आ�ण उ�साह पहाटे ५ वाजता वाळूवर उ�या रा�ह�याने �व�न गे�ा.

अ�जाधी�ांनी समु�ात तरंगणा�या एका बाट��कडे इ�ारा के�ा. जे�हा �याने आप�� बोटे बाजू�ा के��
एका बाजूने �स�या बाजूने �फरव�े तर बाट�� एका बाजूने �सरीकडे जाऊ �ागे�. जे�हा �याने बोट �फरव�े,
त�ीच बाट��ही �फ� �ाग��. आ�ण हळूच हात वर करताच बाट�� समु�ा�या पृ�भागाव�न वर आ��.
पा�ह�े.

ओ�या वाळूवर वाहता वाहता आ�ा आ�ण �या�या आत ना�याचा रो� गुंडाळ�याने �� झा�े.



ठेवे� �वचार करा हे सव� �कती �दवस वाटे�.“बाट��त�ा दे�,” अ�जाधी� एस टपुवाक �हणा�े. �याने �हान काव�यासारखे टा�या वाजव�या. तो
न�क�च एक �व��ण आ�ण पूण�पणे आ�य�कारक आकृती होती. "मा�यासोबत तु�ही आहात, स��ागार

सकाळ�या स�ाची सु�वात सोयी�कर कर�यात आ�� आहे,” ते �हणा�े.

मग उमीने पंजा उच��ा, क�हर न उघड�े आ�ण आतून कापड ओढ�े. �यावर खा��� दोन ओळ�
सापड�े होते

तीन ट�पा

य�ाचा सूर
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“ही सवा�त सोपी, परंतु सवा�त घातक, ��कव�या�या प�त�पैक� एक आहे. मा�तरांनी हे मा�या�ी �ेअर के�े, ते�हा �यांनी
मी �हान असताना ��कवाय�ा सु�वात के��," अ�जाधी�ांनी म�ा �या�या ना�वकाची भाषा वाप�न सां�गत�े.

ए �� के�े. आ�ण पुढ�� सव� ���णा�या वेळ� ते आप�या सवा�ना देई�. �हणून म�ा तू खरोखर हवा आहेस
ते खो�वर समजून �या. प�ह�या ��ी�ेपात हा एक मू�भूत नमुना अस�याचे �दसते. पण टाइमपास करताना
जे ते करतात �यांना ते �कती खो� आह ेते समजे�."

मी �यानंतर रे�ेने डोळे �मट�े, कान हातान ेझाक�े आ�ण हे ��द बो��े
काय:

“ बद�ाची सु�वात �हणज ेसमज वाढण.े जे�हा तु�ही अ�धक पाहता , ते�हा भौ�तक �ान देखी� होते
अ�धक घडते. पु�हा एकदा आपण चांग�े एक अथ� आहेत, ते�हा , आपण कोण�याही अ�धक मदत तर
क� �कता जगाती� महान ��त�ध� आ�ण पु�ष - ते जा��ी वधू समता �ाव गूढ हावभाव , �व�ान
वाढ आ�ण तं��ाना�या �वकासासाठ� जबाबदार आहेत - जे �याच े�वचार आहेत , फर

तोडून , �सरा �ेड के�ा ब�तेक �ोक म�ा माहीत आह ेआ�ण नाही , गु�त आहे
आ�ण या यामधून �यांना दररोज �न�म �ती कर�याची परवानगी सह, फ� काही अनुभव unintelligible प�रणाम.
�ोक घेऊ �कतात



उ�ोगपतीने पु�हा डोळे उघड�े. �याने आप�े टोकदार बोट ओठावर ठेव�े, जणू
खो�, जड ��ीम�ये म�न �हा. रे�मात �वण�े�या कामाकडे बघत, एका�मतेत बघत तो पुढे �हणा�ा-
“नायक, �व��ण ��� आ�ण �वरोधक—सवा �चे �वतःचे गुण असतात—जे सरासरी क�ाकारा�ा नसतात.
समज�े?"
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"कोणता?" मस�-�ट� आ�ण पेडो आ�ण �ब�कनी घात�े�या क�ाकारा�ा �वचार�े.

"�चकाट�" अ�जाधी� �ढ�ा. “सव��ण साम�ीम�ये खो�� आह.े सद�यांचे मत
तुम�या कामात वरवर�या मान�सकतेत अडकून पडा. �याचा ��ीकोन ह�का राहतो. कोणीतरी वा�त�वक
तयारी नाही कामा�या खचा�चा �वचार क�न, खूप कमी �वचारांसह इ��त प�रणामांसाठ� मोठ� ��ी
आ�य�कारक प�रणाम देते. 95% अंम�बजावणीकत � सवा�त �हान तप�ी�ांची काळजी घेत नाहीत, �यामुळे �हान �नराकरणे
महान नायकां�माणे कर�यात अय��वी. अनेकांसाठ� स�य हे आहे क� ते कमीतकमी संघषा�चे कारण आहे.
मागणी आहे. �यांना �मळ�यासाठ� �या गो�ी �ागतात, �या �या गुपचूप �मळतात. �या�ा समोर ठेवा
ते कर�याऐवजी ते मे� करतात. उप�� संभा�तेचा एक �हान अं�, जे�हा a वेगळा असतो
त�व�ान अंतग�त काय� करते.

“आ�ही सांगतो”, क�ाकारा�ा आवाहन के�े, कथानक.

“ते �दखाऊपणा ऐवजी क�णक मान�सकता वापरतात. �याने जीवना�ा आ�ण तु�हा�ा खो�� �द�� आहे
ते जे काही करतात �या सवा�मधी� महानतेब�� ती� उसासा खा�� आणखी काय अ��त�वात आहे याचा आभास
अपवादवाद� पूण�पणे समजतात क� सज�न�ी� उ�पादन - जरी ते �ंक-वाहक, सजावट अस�े तरीही
�क �वा बेकरी, मु�य काय�कारी अ�धकारी �क �वा �धवा�ा �क �वा गो�ाचा रोखपा�, �क�वा गाववासी

च�ा स�मानाचे ��त�न�ध�व क�या. कोण�याही एटंर�ाइझमधी� सव��णाम�ये तुम�या नावाची ��ंसा करा,
तु�ही सब�मट के�े�या कामाचा ��येक भाग �च�हां�कत के�ा गे�ा आहे. आ�ण �वतःब�� उ� बो��यास उ�सुक
तु�ही �ीकरवर �क �मत-�ेब� �ाव ू�कत नाही.

अ�जाधी�ाने ती बाट�� घास��, मग �यान ेती वर के�� आ�ण �यातून बुडणा�या सूया�चा �ेवटचा तमा�ा पा�ह�ा.
सा�ीकडे बघत �यांनी आप�े भाषण चा�ू ठेव�े.

"पण हे सामा�जक �वीकारापे�ा खो�वर जाते," उमीने सू�चत के�े. कोणा�ा
आपण �व�पुरव�ासाठ� �द�े�े काय� आप�यासाठ� �कती मान�सकता आहे हे द���वते. �यांचे
�वा�भमान खो�वर पसर�ा आहे, �यांना कोणतीही सामा�य गो� पाठव�याची �ह �मत होणार नाही.
हे �यांना खूप कमी करे�.

"जर तु�हा�ा तुम�या �े�ाचे नायक �हायचे असे�," �ी. रॅ�े पुढे �हणा�े, “काय द�क आ�ण खो��
एक ��� �हा" �याने आप�या मु�ावर जोर �द�ा, "�हणून एक �व�ेष, असाधारण ��� हो�यासाठ� काही वेळा आहेत,

डरपोक हो�याऐवजी, जसे ��येकजण करतो. मूळ जीवनाऐवजी आळ�ी जीवन जगणे
आयु�य जगा.

"ती�", क�ाकाराने अ�त�यो��न ेयोगदान �द�े, थोडा सूय��का� �मळव�यासाठ�. तुम�या कामात �नपुण
उ�पादन �व��ण �वचार�ी� आह,े �याचा �ट� काढून तो यो�य�र�या �वचार करतो. ते �यांचे सव��म करतात
पण �या. आ�ण अगद� छो�ा कारागीरा�ाही घाम फुटतो, जसे क� गुणी ���पकार �जयान �ोझ� ब�ी-
फतेना डी �ोफुमी - "चार न�ांचा झरा" - यांनी �याची उ�कृ� नमुना रच�� जी रोममधी� प�ह�� होती.
Piazza Navona �या म�यभागी भ� सजावट आहे. अ�ा �कारे �नमा�ते मा�टर आहेत आ�ण
�याचे जहाज जवळजवळ �नद�ष होते. आ�ण इतके ��यमान, जसे ऐकू येते. सारख े�दसते
�यांना फ� वा�तवाची काळजी असते.

"पण आजका� �ोकांना �दवसभरात अ�धका�धक काम करावे �ागते.", मधेच अपे�ा �हणा��. या वष� 1600
नाही ते आहे. माझा इनबॉस भर�ा आह.े माझा वेळ भर�ा आह.े मा�या एका नंतर बरेच �दवस
�सरे, मी�ट ��ज. म�ा एक अंतर करणे आव�यक आहे. म�ा वाटते क� मी ह ेसव� कधीच क� �कत नाही.
�भु�वा�या गो�ी करणे इतके सोप ेनाही.”

"म�ा समज�े", अ�जाधी�ने हळूवारपणे उ�र �द�े. "कमी खूप जा�त आह,े तु�हा�ा मा�हती आहे? तु�ही आहात
अ�धक ��ार हो�याचा �य�न करताना मा�टर बनव�यापे�ा मा�टर बनणे जाणून �या

एक हजार सौदा ��ए�न बांध�यासाठ�. हे देखी� कारण आह ेक� म�यवत� सव��ण क�ेभोवती जगतात.
�यांची �व�ासाह�ता, भाव�नक भाग आ�ण �या महान-��ेपणा�या काया�मुळे.

प�त माझे �रीर बंद rubs. आ�ण मी पूण� आ�म�व�ासान ेसांगू �कतो क�, ही सेवा
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ब�तेक ज��ाद �वसाय आ�ण समाजापासून वेग�या ज�मनीवर राहतात. मी दया दाखव�� �हणून."

तेव�ात, �याच वेळ� एक तेज�वी फु�पाख� �वरा�या रे�वे�या डा�ा कानावर येऊन उभे रा�ह�े.
घड�े तो हस�ा आ�ण �हणा�ा, "अरे, मा�या छो�ा �म�ा, तु�ा पु�हा भेटून आनंद झा�ा." फर
ते पुढे �हणा�े, “जे�हा आ�ही सुपर�टार, गु��जन आ�ण बु��मान यांना हे सव� कसे �मळा�े याचे �व�ेषण करतो
घडे�, �क �वा काय होई�, ते �यां�या, �संगाची, दररोज अ�धका�धक जाणीव होत अस�याच ेतु�हा�ा �दसून येई�
महानतेसाठ�, �याने �यांना �यां�या दैनं�दन �नवडी अ�धक चांग�या कर�यासाठ� �े�रत के�े आ�ण �यातून

दररोज प�रणाम चांग�े होत आहेत. ”

मी रे�े यांनी ��क�या�या आद�ा�कडे �� वेध�े.

"ही �व�ानाची ��� आह,े" तो पुढे �हणा�ा. "Y-y-yy, तू नवीन क�पना ��क�यास सुरवात करतोस
उ�पादक ��� �हणून �वक�सत होतात. �या �तरावर तु�ही तुमची अ�ंकृत आकां�ा अंम�ात आणा आ�ण
जे�हा तु�ही ते अंम�ात आणा�, ते�हा ते वाढे� आ�ण अथा�तच, जे�हा तुमची �व� आ�ण ��ी पूण� कर�याची तुमची �मता असे�
वा�त�वक �ब� वाढे�, तु�ही अ�धक कमाई करा� आ�ण अ�धक अथ� �ा�त करा� आ�ण उ�र घटक �मळवा�,"
रईसने बो�ता बो�ता �याचे एक बोट �चच�या पायावर ठेव�े. "�हणूनच माझी परी�ा आहे
सोबत घे�याचे मा�य करणे ही एक �ववेक� गो� होती. आ�ण इथ ेहेच �च� ��कव�यासाठ� तयार के�े आहे.

अ�जाधी�ाने �या�या कमकुवत �नायूंना खाजव�े आ�ण समु�ा�या हवेचा द�घ� �ास घेत�ा. "आ�ण �क�वा मी
मी असे �हणू �कतो क� �ोकांनी हे जग �या �कारे पा�ह�े आ�ण जे�हा ते �यां�या जहाजावर आ�े,
तो कसा वाग�ा आ�ण कारण �याने आप�े जीवन पूण�पणे वेग�या �कारे दाखव�े. मानवांचा समूह
�या�या�ी पूण�पणे वेग�या प�तीने वागतो—�या�ा वेडा, न जुळणारा, �व���त माणूस �हट�े जायचे "पण तो न�हता!",
अ�जाधी� उ�र देऊन �हणा�ा.

“�यांनी खूप उ� पातळ�वर काम के�े – कमी हवेत. �यांनी जे काही के�े �यात �चकाट� आण��. आप�या जहाजाचे
�यांनी �यां�या अचूक अथ� �ाव�यात आठवडे, म�हने, कधी कधी वष �ही घा�व�� असती, तर ते प�रपूण� झा�े असते. ते �वतःब�� काय �वचार करतात
जे�हा �यांना एकटे �क �वा भयभीत �क �वा �ःखी वाट�े. �यांना �यां�या नायकाचे द��न रोज �दसते.
स�य बद�ायचे होते, जे�हा काही गैरसमज �क �वा उपहास �क �वा ह��ा झा�ा ते�हा, हे परमे�रा! एन.एस
मी �वक�या उ�कृ� ��तभेचे कौतुक करतो. मी तु�ा न �वसर�याचा."

“जेवढा समाज स�यापासून �र जाई�, �ततका तो �यावर �व�ास ठेवणा�यांचा �तर�कार करे�.
बो�तेह गया,” क�ाकार सं���तपणे �हणा�ा.

उमीने �या�याकडे पा�ह�ं तसंच तो �या�या हातावर एक तार घासाय�ा �ाग�ा.

"जोस ऑव �� �हणा�े क�, ते �हणा�े, जे�हा तु�ही तुम�या सभोवता�� �ंभर �दये तयार करा�,
तु�ही तुम�या आ��याचे पुनबा�धणी करत आहात.” क�ाकार पुढे �हणा�ा, "अ◌ॅ��स वॉकरने त े�हट�े
होते."

"उ�कृ� क�ाकार ते अ�ा �कारे बनवतात क� सामा�य कारागीर �यांना �व���त �हणती�. औ�ो�गक
हे काय आहे? परंतु उ�कृ�तेचे स�य हे आहे क� 95% अ�धकारी गंभीर �क�पांसाठ� �नवड�े गे�े आहेत.

च�ा" सव� 5% उ�पादकांना ते आ�थ�क��ा �वहाय� बनव�याचे मू�य मा�हत आहे. या नमु�यातून
एक नजर टाका, जेणेक�न आपण �या�या सभोवता�चे वातावरण अ�धक जवळून समजून घेऊ �कू. अ�जाधी� आ�हा�ा सावध के�े
रे�मी कप�ा�ा हाताने �� � के�ा क� काय.

"या भागाती� ब�तेक र�हवासी आज अनुप��तीत अडक�े आहेत," �याने पु�ी के��. "उठ�याची तुमची ताकद आहे
ची मा�हती आप�या समभावा�या भावनेने वरवर�या अंतरंगाचे वरवरचे �ान. �नमा�ता �दवस
�नवड आ�ण �यांची इ�ा �या�ा �यांना आयु�यभर �ाधा�य �ायचे आहे. सवा��धक
ते अ�न��ततेत अडक�े आहेत. आ�ण अ�� आ�ण अ�� �वचार केवळ चुक�चे आ�ण सुधा�रत �नण�य देते.
आहे. एक झटपट उदाहरण: सव�साधारणपणे �द�ा�नद�� �वचारा आ�ण ब�तेक वेळा तु�हा�ा �यांची ��ती आढळे�-
सूचना तेथे नाहीत. कारण �यांना वाटते क� ते क�न� आहेत”, अ�जाधी� �हणा�े आ�ण
�या�याकडून एक काठ� उच��� आ�ण पारेखावर ���ह�े�या '�ॅ�यु�र' ��दाकडे इ�ारा के�ा.
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“महान य� �मळवणारे खूप वेगळे असतात. �यांना समजते क� छंदा�या पातळ�च े�ान कधीही होणार नाही
तसेच, ते चांग�या � ेणीती� �व�ा�या�चे �नका� देऊ �कत नाहीत. आणखी एक उदाहरण, तुम�या दोघांकडे मह�वाची अंत���ी आहे
देई� म�ा फॉ�यु��ा वन रे�स �गची फार�ी आवड नाही. म�ा मा�या आवड�या ट�मसोबत रा� घा�वायची आहे
भेट�साठ� आमं��त के�े होते. अ�यंत सावध�गरीन,े �� देऊन, सवा�त �हान गो��कडे, अ�यंत उ�कृ�तेकडे.

त�व�ाना�ती �याचे समप�ण आ�ण गो�ी महान कर�यासाठ� काहीही कर�याची �याची तयारी केवळ वैध नाही.
तेही खूप � ेरणादायी होते. पु�हा एक सामा�य, �हान गो��साठ� आव�यक �टपा
आ�ण वैय��क जीवनात, कठोर ��ीकोन एकतर सा�या मागा�ने मोठा फरक करते असे �दसते. पण तो एफआय संघ!
�चख�ाचे कॅ���े�न करताना रेसकारचा वेग अगद� �यां�या�ारे �चख� साफ कर�याचा वेग
प�त: �हॅ�यूम ���नरसह, कार बाहेर पड�यानंतर, जेणेक�न धुळ�चा कण देखी� आत जाऊ नये - इतकेच
ते भूत होते. माझे ��य इतकेच �हान आहे. कण पृ�भागापे�ा 5 ट�के कण गोळा करतात.
�ु��कपणा, जी ते �यां�या दैनं�दन कामात देखी� �याच मान�सकतेने, वृ�ीन ेआ�ण �य�नांनी वापरतात."

“�यांना छो�ा छो�ा गो��वर घाम फुटतो, इतका क� रेसकार गे�यावरही ते ख�ड्यातच असतात.
म�ा साफ क� दे!" झांमुळे क�ाकाराने ते के�े.

"हो." अ�जाधी�ांनी �ट�पणी के��, “तो संपूण� �े� झाडून टाकतो, �यानंतर, तो �युम �ेनरने संपूण� खाडी झाडतो.
आपण काय साफ के�े? आ�ण जे�हा मी �या�ा 'y' �वचार�े ते�हा तो �हणा�ा रेस म�ीन�या इं�जनम�य ेवाळूचा कणही ��र�ा तर.
गे�े तर तो �यांना '�वजय'पासून �र करे�. ते वाईट असू �कते - �र जा. स�य ह ेआहे क� ए
सभासद अचूक काम क� �क�े नाहीत, तर छो�ा�ा अपय�ानेही �तकाचा ज�म होऊ �कतो.
मा��कनने सोड�े�ा एक सै� तुकडा आप�ी �क �वा आणीबाणी�ा कारणीभूत ठ� �कतो. �क�वा संघ नाराज
सद�याकडून चुक�े�े कोणतेही पॅरामीटर �पट टॉपकडे �� वेधून �वजय �मळवू �कतो

आहे."

“मी तुम�या�ी सहमत आहे क� तुम�या चुक�े�या चेक आयटममुळे आप�ी हो�याची ��यता आहे
��ीकोन मह�वाचा आहे." उमीने �वीकार�े. "बरेच आ�ावाद� �ोक आ�ण इतर �ोक जसे क�,
क�ा, �व�ान आ�ण मा�म�ा - यापुढे अ�ा �कारे �वचार �क �वा वागू नका. नैस�ग�क �हणून घेत�े
कदा�चत आपण आप�या सभोवता��या गो�ी, आपण काय करतो, �न�म�तीब�� चांग�� मा�हती,
समजूतदारपणा क�न आ�ण छो�ा छो�ा मु�ांवर मा�हतीचे पुनरावृ�ी क�न सम�वय साधून आप�े काय� प�रपूण� बनवा
�न�काळजीपणे, उ�साही मागा�ने न करता, अचूकतेने उ�पादन करणे. अ�यथा
आ�ासन आ�ण अ�त�र� �वा�री ह�तांतरण आ�ण �वतरण. आप�या �न�म�तीचा अ�भमान बाळगा. खो�� पय�त
जात-�नवडा तुमचे ��द � ॅ�यु�ॅ�रट� (�ॅ�यु�र) �व�� वरवरचे.

"मी �जथे देय आहे आ�ण त ेदेय आहे �तथ ेपैसे �ावे," अ�जाधी� नस��ा �हणा�ा. "ही भाषा आ�ण ही
नमुना म�ा त�ाने ��कव�ा होता. पण, होय, जे�हा �ौय� येते ते�हा सव� �हान गो�ी मह�वा�या असतात.
ए येतो. मी वाच�े होते क� � ेस �ट� चेझरचा ना�, �याने अनेक �ू तोड�े, ते एकच होते
सी� अय��वी झा�यामुळे ओ रंग आ�ा, �याचे मू�य काही ��ोतांनुसार से�सर सेटवर होते, अनेक

तु�ही वण�न के�े�या कारणामुळेच आ��याचा ना� झा�ा."

हे सव� म�ा डच �हा�या वम�रब�� �वचार कराय�ा �ावते. क�ाकाराने सां�गत�े तो एक चम�कारच होता
उ�म वगा�चे काय काम होते? नैस�ग �क नैस�ग �क �का� �नमा�ण कर�यासाठ� �यांनी वेगवेग�या तं�ाने योगासन ेके��.
अ�ा �कारे �यांची क�ाकृती ���मतीत पाहाय�ा �मळणार आहे. �यांनी �नमा�ण के�े�या कथेत खूप खो�� होती.
�या�या ��येक �वभागात इतकं आकष�ण होतं, ��येक चा��त � ु�ता होती. �हणूनच मी सामा�य क�ाकारा�ी सहमत आहे
वा�त�वकतेब�� माझा एक मू�भूत आ�ण अधीर ���कोन आहे. �यांनी कारा�गरीपे�ा रोख रकमेवर अ�धक भर �द�ा.
एन.एस. �यांचे �� वाहतुक�वर आहे, उ�कृ�तेवर नाही. म�ा असे वाटते क� या कारणा�तव, ते कधीच नाहीत
जाग�कता आ�ण कौ��ये तयार क� नका �यामुळे �यांना अ�धक चांग�या �नवडी कर�यात आ�ण �यांची �ा�ती सुधार�यास मदत होई�
याड� ते बनवे�. हा सामा�य पॅटन� �कती ����ा�� आहे ह ेम�ा आता समजू �ाग�े आहे.”

"म�ा 'वुमन इन �ूअर इन �ा�टर' आ�ण 'गॅ� �वथ प� आय रंग' आवडतात,"
अ�जाधी� �हणा�ा, �याने महान क�ेची �� ंसा के�� हे �स� के�े.
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"तु�ही आ�हा�ा सांगत अस�े�� अंत���ी म�ा आवडते." उमीने डोळे वटारताच �� �द�े
मोठा . मग �याने क�ाकाराचा हात पकड�ा. मी रॅ��ने डोळे �मट�े.

"म�ा मा�हत होते क� ते होणार आह.े" वाढता �णय पा�न तो आनंदाने कुरकुर�ा.
मग पु�हा एकदा डोळे बंद करा. तडफड�े�या टायकून�या कानावर फु�पाख� अजूनही बस�े होते. �वकरात �वकर

�याने आप�े �व�वधरंगी पंख पसरव�े, �ी. रे�े यांनी महान कवी�या क�वतेती� काही ओळ� वाच�या:



" सगळे �ेमासाठ� - काहीतरी , दोन दांडी मार�� , जर तु�ही पॉवर से�टर , वा�त�वक मानव. तसे , हे फळ
ते सोडा. अधा� संघ , राजस�ा �मळा�े�ा नाही.

"मी एक �वचा� �कतो का?"

उमी उ�साहाने �हणा��. "ठ�क आहे," अ�जाधी� उ�र�ा.

"वैय��क संबंधांम�ये �चकाट� आ�ण कणखरपणा-त�व�ानाचा हा खेळ कसा काय� करतो?"

"बरं नाही," बक�मज नवाब न�तेने �हणा�ा. “कु�� गु�ने म�ा �द�े, ' Gn-gu �या अंधुक
'प' �वषयावर दया. �याची मू�भूत क�पना अ�ी आहे क� ��येक मानवी भेट नकारा�मक पै�ूसह येते.
येतो. आ�ण ती गुणव�ा, जी तु�हा�ा एका �वषयात �व� ेष बनवते, जी तु�हा�ा इतर �े�ांम�ये जुळत नाही आ�ण अयो�य बनवते.
बनवते. स�य हे आहे क� जगाती� अनेक महान ���ना �यां�या वैय��क आयु�यात खूप �ास होतो.
हे ��य पाह�याचा आनंद फार कमी जण घेऊ �कतात. एकटे रा�न �वतः�ा सव�� पातळ�वर नेणे
�यासाठ�, �यांनी बया�च काळापासून, उ�कृ� कृत�चा पाठपुरावा कर�यासाठ� �यांना एक�ाने मदत के�� आहे.
अथक वागणूक, �वयं���त आ�ण एखा�ा�या संघाचे ऐकणे �व�चतच अनुभव�े असे� आ�ण
समी�काकडे ���� क�न �यांनी वैय��क संबंध कठ�ण के�े. �यांचा गैरसमज झा�ा आ�ण
�हणा�े "कठ�ण," आ�ण "असंतु��त."

अ�जाधी� फार वाळूवर पड�ा आ�ण अ�धक वेगाने पु�-अप क� �ाग�ा. नंतर, एक पांढरा कबूतर
�या�याकडे एकटक पाहत, जो �या�या बाजू�या घरातून ओ�ांडत होता, �याने वीस फोड�े. आप�या पासून फर
मी कामा�ा �ाग�ो. तो पुढे चा�ू �ाग�ा.

"आ�ण सज�न�ी�ता, उ�पादकता आ�ण थेट अंम�बजावणी�या ��दांची सं�या अतु�नीय होती." �ीमंत
�हणा�ा. ते प�रपूण�तावाद�, नोकर�हा आ�ण क�रपंथी होते. “ही �ानाची काळ� बाजू आह.े �या आ�ण तु�ही ते तु�ही, तुमचे
म�ा क�ेत अ��त बनवते. ते तुमचे कौटंु�बक जीवन �ज �कू �कतात. तू चु�बु��ा खरं सांग
राहा,” अ�जाधी� पा�या�या बाट��तून एक घोट घेत �हणा�ा, �यावर छो�ा अ�रात काहीतरी ���ह�े होते. तर
जर तु�ही �यांना ब�घत�े आ�ण वाच�याचा �य�न के�ा तर ते असे काहीतरी असे�:

�फ��पकाटा, मॅसेडो�नया दे�ात , तु�हा�ा �व�ंब न करता तसे कर�याची सूचना दे�यात आ�� आहे
सब�म�न �वीकारत आह.े �याचे सै�य आप�या दे�ात आण�े तर कारण , आप�या �ेताती� �हणून
हार मानू नका , तु�ही �ोकांना गो�या घा�ून ठार करा� आ�ण तुमचे �हर हटवा�. "

पाटा युर : “ जर. "

"पण, फ� तुम�या �दयात नकारा�मक पै�ू अस�यामुळे, याचा अथ� असा नाही क� तु�ही ते अ�जबात पा� �कत नाही.
करा!" ��ार अ�जाधी� उ�साहाने उ�ार�ा, "तु�हा�ा जागे हो�याची गरज आहे क� ते तुमचे आहेत.
तु�ही �जथे जाता �तथे वैय��क जीवन तु�हा�ा अडचणीत आणू �कते आ�ण मग, तु�हा�ा �या साप�यात पडणे टाळावे �ागे�.
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आ�ण मी आज सकाळ� के�े�या ध�ाकडे म�ा कृपापूव�क परत घेऊन जाते. जे ��येकाचे आ�ण तुमचे �ासपीठ आहे
5 AM ��ब�या �हे�रएब� �हॅ�यू�ी तु�हा�ा प�र�चत होई� आ�ण ते सहन कर�यायो�य सवय बनवे�.
�हणून कसे बद�ायचे, ते देखी� सांगे�.

अ�जाधी�ांनी नतम�तक होऊन, गुंफ�े�� काठ� एकसमान दराने उच��� आ�ण मग �या रे�मी कापडा�ा ��� के�ा.

“कृपया चांग�या कामाचे मूळ त�व नेहमी ��ात ठेवा �याभोवती वैय��क महानता �दसून येते.
मु�य गो� अ�ी आहे: तुम�या दैनं�दन �ानात अ�धक चांग�या �ानाने सुधारणा क�न, तु�ही दररोज चांग�या �नवडी करता
आ�ण दररोज चांग�या �नवडीसह, आपण दररोज चांग�े प�रणाम पहा�. तीन पाय�या पार पाडा
य�ाब�� �यू �हणते. ��ात �या, तुम�या नैस�ग �क, नैस�ग �क ��तभेतून उ�म य� �मळव�यासाठ�
उदाहरणाथ�, तुम�या 5 AM �ो�ामम�य े5 AM प�त समा�व� क�न तु�ही तुमची उ�पादकता क�ी वाढवू �कता?
अ�ाना�या समाजापासून तु�ते�या समाजापय�त तु�ही यावेळ� संपूण� पृ�वीवर रा�य करत आहात.
उठती� या वृ�ीचे उ�र आ�ण आ�म-जाग�कता तुमचे दैनं�दन �नण�य �वयंच��त करे�. आ�ण �यामुळे

तुमचे दैनं�दन �नण�य ��य�ात येऊ �ाग�े क� तु�ही तुमचे नायक �हा�, अंम�बजावणी यो�य करा� आ�ण
नाटक न�क�च �भा�वत करे�. कारण तुमचे �नण�य तुमचे �नका� तयार करतात."



“आम�या एका � ै��णक ���बरात, परी आ�ण मी ��व�झ��डमधी� �ॉसने येथे भेट�ो. �ेकसाइड,�च�थरारक पव�तांनी वेढ�े�े ह ेअ�त�य सुंदर �हर आहे. मनु�य, द�-कथे�या परीकथेची भूमी �हा. आता
काहीही झा�े तरी, एके �दव�ी सकाळ� �यान ेगरम पा�याचे भांडे मागव�े, आ�ण ���बूपाणीही �च�न टाक�े जेणेक�न ते ताजे असे�.
तो ���बू चहा �पऊ �कतो, जो �या�ा रोज सकाळ� घेणे चांग�े वाटते. असे आहे..."

“हे मनोरंजक अस�े पा�हजे”, क�ाकारा�ा ��यय आण�ा आ�ण �याचा हात ओरबाड�ा
अँडी वॉरहो� यांनी उ��त के�े: "म�ा कधीच वाटत नाही क� �ोक मरतात. ते फ� �डपाट�म�ट� �टोअस� आहेत
मी जातो."

“मी आ�ो आहे”, अ�जाधी� पुढे �हणा�ा, “सव� � ु� चांद�ची भांडी. II �चनी के. सव� उ�म
मी तपास�े. आ�ण हे ��ात ठेवा: �या�ा अनेक �वयंपाकघरांम�य े���बाचा वास येतो तो खरोखर एक अ�त�र� मै� आहे.

जा आ�ण सतत �भु�व �मळव�यासाठ� आव�यक ह�तक�ा वापर�यासाठ� - आ�ण ��ो�हर�या तुक�ातून �बयाणे काप�यासाठ�
बाहेर काढा, अ��तम, नाही का?"

अ�जाधी� पु�हा तोच ��वच नाचू �ाग�ा जो �याने बैठक�त के�ा होता. �र तो.
उमेदवार आ�ण क�ाकार दोघांनीही मान ह�व��.

"हँड���ग आ�ण �� वेधून घे�याचा असाधारण �तर �या जगात वरवरचा आ�ण क�ा�मकता आहे
दोघेही उदासीनतेत अडक�े आहेत." आपण राजा�या ���कोनातून अस�याच ेउमेदवाराने �� के�े नाही.
आहे

“�माट� या�ा इ�ह �टचा �वसाय �हणतात. '�वसायाचे सामू�हक �ापारीकरण', अ�जाधी� �हणा�े
"जे �ोक काम करतात, �ाहकांचे मनोरंजन करतात, �यां�या �व� ेष कौ��यांचे �द��न करतात,
�क �मत अन�ॉक करणे आव�यक आहे जेणेक�न ते आ�ण �यांची सं�ा दोघांनाही य�ाचा अनुभव येई�, ते फोनवर �व�� करतात.
��ह�डओ पाहणे, ऑन�ाइन � ूज खरेद� करणे �क �वा तुमचा सो�� �फ� पाहण.े एन.एस
कामापासून इतके अ���त अस�े�े �ोक कधीही पा�ह�े नाहीत - इतके ��त आ�ण इतके थक�े�े. आ�ण हरकत नाही
�ोकांना खूप चुका करताना पा�ह�ंय."

अ�जाधी�ांनी �या�या कु�ट� �ाकडाने "तीन-चरण य� रेषा" कडे इ�ारा के�ा.

“वरवर�या व�न पातळ हो�या�या आ�हानासाठ� ���बा�या भुसातून �बया काढणे चांग�े आहे.
ते ��ज�े आहे. तुम� या वृ�ीम� य ेखरी कडकपणा, केवळ तु�ही कामावर काय करता याव�न नाही तर
तु�ही वैय��क जीवनात कसे वागता हे तु�ही ��य�ात कसे �वचार करता, कसे वागता या�या�ी सखो� संबंध असतो

करणे आ�ण कामे करणे. आरो�य, प�रपूण�ता आ�ण �वतःचे सव��ण कर�याचा एक अ�ानी �य�न, येथे मी
आ�य�कारक समु��कनाया�वर दोन �ोकांना सुचवणे क� ते �यां�या पा�तेचे बनती�. या
त� GCA काय �हणतात ते तु�हा�ा देई�: Gargatuan's Competitive Advantage. (ग�णत �ाथ�मक)
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नफा). �वसायात गेमची मा�क� घेणे आता इतके सोप ेनाही कारण बरेच कमी �ावसा�यक आ�ण द�के ते
काम करत आहेत जेणेक�न �यांना �वसायात मह�व �ा�त होई�. उ�कृ�ता आ�ण तेज या अ�यंत ��म�ळ गो�ी आहेत. अ��तम
�तरावर खेळणारे �ोक कमी आहेत. तर ते तुमचे आह!े मी सांगतो तो माग� जर तू चमकव�ास,

एक उ��व� ��ी आहे: सामा�य �तरावर अनंत आ�हाने आहेत, परंतु अमया�द �तरावर कोणतीही आ�हाने नाहीत. कधीही,
एक हो�याची इतक� मोठ� संधी आ�� न�हती. कारण आज�या ढासळ�या मू�यांम�ये जगणार ेमोजकेच �ोक आहेत.
आ�ण अंतभू�त साम�या�ने आप�यावरी� �व�ास कमी झा�यामुळे आपण '�व�तार' करतो
सम�प �त �कानात �क �वा रे�टॉरंटम�य ेपूण�पणे उप��त अस�े�या एखा�ा ����ा तु�ही �कती वेळा भेट�ात,
कमा��चा आ�म�व�ास अस�े�ा, �व��ण ��ार, पूण�पणे उ�साहाने भर�े�ा, असामा�यपणे
उ�ोजक, गंभीरपणे सज�न�ी�, आकष�क आमं�ण आ�ण उ��ेखनीय
तु�ही जे काही काम करा� �यात उ�कृ� �हा. कधीच नाही? नाही का?".

"हो", उमीने होकार �द�ा. “अ�ा �कारचा ख�जना �ोध�यासाठ� म�ा एक हजार डॉ�स� �ागतात.
कराव �ागे�."

“हो �छछोरे, तु�ा जीसीए �मळा�े आह!े � ुभे�ा”, अ�जाधी� �च� आण�े. "आता तु�ही �ोकं
मी फ��चा �मुख बनू �कतो, कारण आता असे फार थोडे बाक� आहेत. तुमची बां�ध�क�, बां�ध�क� वाढवा. आमचे

पातळ� देखी� उंच करा आ�ण अ�ा �कारे अकण� �हणून ��र �हा. आ�ण तो खरोखर
मह�वाचे: तु�हा�ा दररोज जुळवून �यावे �ागे�. �ा�तता हा खरोखर �भु�व आ�ण �हानपणाचा डीएनए आहे,

दैनं�दन सुधारणा, जे सामा�य वाटतात, द�घ�काळ �टकून रा�ह�यावर, नंतर
आ�य�कारक आ�ण �ासदायक प�रणाम �ा. कृपया ��ात ठेवा क� महान उ�ोग आ�ण ��ीकरणा�मक
जीवन फ� बद�ाने घडत नाही. नाही ते न�हते. ते अनु�मे, �वकासा�ारे ज�मा�ा येतात. �हान

दररोज, पुन��ानांची सं�या याड��या सं�येसह वाढते. पण आज�या युगात ते फार कमी �ोकांकडे आहे
धीर धर�ा क� ते एक �ांब खेळ खेळू �कतात. प�रणामी, आप�यापैक� फारच कमी �ोक आप�ा उदर�नवा�ह क� �कतात.”



“ही सव� मा�हती आ�य�कारक आहे. आ�ण मा�या क�ेची �क �मत आह.े क�ाकार बांधी� होते
�हणा�ा आ�ण पु�हा �ट� घात�ा.

"हे ऐकून आ�य� वाट�े", अ�जाधी�ने कबू� के�े. "हे बघ, म�ा माहीत आहे क� तु�ही दोघांनी हे के�े आहे
खूप ��क�ो. म�ा हे देखी� मा�हत आहे क� �वकर उठणे हे एक नवीन कौ��य आहे, जे तु�ही तुम�या आयु�यात वाप� �कता.
टेक ऑफ करत आहेत आ�ण तु�ही �ोकांनी गद�पासून �र, सामा�य सोडून आ�ण अव��� सोडून महानते�या �ोधात पुढाकार घेत�ा आहे.
य�ेब�� तु�ही जे काही ऐक�े ते अ�यंत खेदजनक आहे. �हणून, थोडा आराम करा, तणाव सोडा. जा�त �मता एक ��प

आहे. वीणा एक उ�ाण आहे. रोम एका �दवसात बांध�ा गे�ा नाही का? नाही का?

"हो", क�ाकार सहमत झा�ा.

“ठ�क आहे”, उमी उ�साहाने �हणा��.

“आ�ण म�ा हे देखी� कळ�े आहे क� ���यांनी उ� � ु�तेकडे जावे आ�ण अ�धक �ु� मानव बन�े पा�हजे.
भेट एक साधी आ�ण भयानक आहे. मी यातून आ�ण �यां�या मागा�वर अस�े�या �यां�या पूव�वत�ना पार के�े आहे
तु�ही हरव�े आहात कारण तु�ही �यांना ��क�यासाठ� वचनब� आहात. 5 AM माग� कोणतीही संप�ी, य�
आ�ण सांसा�रक ��� तु�हा�ा कधीही सापडे� �यापे�ा जा�त मौ�यवान आहे. आ�ण आज मी तु�हा�ा जे सां�गत�े ते आहे
जागृत हो�या�या ���येचा एक उपयु� घटक आह ेजो सूय�दयापूव� जागे हो�याची प�त सांगत ेजेणेक�न तु�ही एखा�ा भागात जागे होऊ �कता.
�ोक �यात सामी� होतात, महान क�ाकार बनतात आ�ण चमचमणारे मानव बनतात आ�ण जसजसे आपण पुढे जातो तसतसे अ�धक खो�वर जातात
�यावर मी चचा� करेन. म�ा वाटतं आजचा �� पूण� कर�यापूव� या चु�बु�ांना काही बो�ाय�ा हवं.
�यांनी घरी जाऊन नंतर मजा करावी अ�ी इ�ा आहे. �हणजेच, �नमा�ता आ�ण एक ��� �हणून �वकास करणे कठ�ण आहे
कदा�चत, परंतु ही एक गो� आह ेजी मनु�य सव��म मागा�ने क� �कतो. आ�ण पूण�पणे ��ात ठेवा
जे�हा तुमचे �दय खूप वेगाने धडधडत ेते�हा तु�ही सवा�त जा�त जगता. आ�ण मग आ�ही, ब�तेक
जे�हा आप�� भीती मो�ाने ओरडते ते�हा आपण अ�धक जगतो.”

"�हणून पुढे चा�त राहाव ं�ागे� ना?" Umi पु�ी, अगद� आनंददायी वा�याची झुळूक ते�हा
मु� मा�या जवळून गे�े.
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"पूण�पणे �या�य", अ�जाधी� �हणा�ा. “रा�सां�या सव� साव�या, �चकाट�ने, उ�णतेने �वतळती�
एनएस."

“ठ�क आहे, आता तुम�या अपे�ा आ�ण वैय��क घरगुती जीवनात कठोर ��ीकोन घे�याच े�ेवटचे उदाहरण.
�क�पा�या मह�वा�या बाबी ��ात घेऊन GCA �या बैठक�ती� सव� गुण
हे मह�वाचे आ�ण सोबत�या ��याक�ापांम�य ेसराव कर�याब�� आहे. �यानंतर, तु�ही दोघ ेअस�यास म�ा आनंद होई�
पोहाय�ा जा, डाय��ह �ग करा आ�ण सूय��नान करा. मग बघा अ��तम खा�पदाथ� मा�या ख�ा�ी
आपण पराभवाची तयारी के�� आहे! म�ा पोट� �ुईसम�य ेमी�ट�ग�ा जा�याची गरज आहे, पण माझा तुम�यावर �व�ास आहे
दोघंही ते आप�ं घर मानती�. तर ठ�क आह.े.."

मी �न���त होऊन, खा�� वाकून चार वेळा �या�या अंग�ा�ा �� � के�ा आ�ण मी खा�� ���ह�या�माणे बडबड करत रा�ह�ो
: "आज एक गौरव�ा�� �दवस आह,े आ�ण मी �याचा सव��म �कारे आनंद घेईन, �चंड उ�साहान ेआ�ण
अतु�नीय प�रपूण�ता आ�ण समप�ण सह. तुम�या ��ीने, तुम�या �दयाती� �ेमाने."

“म�ा एका �ेखाची आठवण झा�� आह,े अ�जाधी� चा�ू आहे, �याम�ये इटा��यन फॅ�न कंपनीचे �मुख मोयरे
सीईओ�ा तुमचा आवडता पदाथ� कोणता आह ेअसे �वचार�े असता �यांनी टोमॅटो चटणीन ेउ�र �द�े
पेज��. मग �याने गु�पत सां�गत�े क� ते बनवाय�ा खूप सोपे वाटते कारण �यात फ� पा�ता, ताज ेअसते

टोमॅटो, ऑ���ह ऑई� आ�ण तुळस असते. अ�धकाºयांनी ‘सम�वय’ बरोबर ठेव�याची गरज अस�याच ेसू�चत के�े.
�व� ेष आ�ण अपवादा�मक चाचणी आव�यक आह.े हा एक खास ��द होता जो आ�हा �तघांनी वापर�ा होता.
आ�ही आमचे A-Gesses पूण� के�यावर, आमची काम�गरी आ�ण द
आमची भागीदारी वाढवते : "�य - मे��या वेळ� फोन चाज� कर�यासाठ� इ��"ु सव��ण आ�ण छोट��ी चचा�
ते �हणजे "ता - मे�". “सव��म वृ�ीच े�वतःच ेअसत ेआ�ण सवा�त �हान तप�ी� बारीक आ�ण अ�ध���खत असतात
जा�ई जीवन जगणे आ�ण जा�ई जीवन जगणे - हेच ते आहे.”

अ�ववेक� नोब�ने बाट��ती� रे�मी कापड �या�या �ॉटगन�या �ख�ात ठेव�े, नंतर ते गायब झा�े.
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धडा 10

इ�तहास - �नमा��याची चार �येये

"�नसगा�ने आप�या�ा �द�े�े जीवन �हान आहे, परंतु चांग�या भूतकाळाची �मृती अमर आहे" - �ससेरो

सूय� तेजाने तळपत होता. जे�हा क�ाकार आ�ण क�ाकार हातात हात घा�ून को�धी�ांना बीचवर भेटाय�ा जातात
�यासोबतच ते �स�या �दव�ी�या समुपदे�नासाठ� ठर�े�या सभे�या �ठकाणी �नघा�े होते.

वेदन �तथे आ�यावर �ी. रे�� आधीच �तथे होती, वाळूवर बसून �याचे डोळे खो� �यानात होते.

ते बंद कर�यात आ�े. कॅम��ाज � ै��ती� � ूज, �या �दव�ी तो समु�ात होता �या �दव�ी कु�� ���ने प�रधान के�े होते
�कना�यावर आ�े आ�ण हसत हसत इमोजीसह रबर डाय��ह�ग बूट�ज पसर�े. तू म�ा खूप पैसे दे
जर तु�ही �या�ा �यात पा�ह�े असते तर.

अ�जाधी�ाने �वजयाची खूण दाखवत आका�ाकडे हात उंचावताच एक मदतनीस धावत आ�ा.
�या�या घरातून बाहेर आ�े. चमकदार का�या चाम�ा�या �प�वीतून तीन कुरकुरीत कागद� प�के काढ��
�ास नृपे�ा एक ��दही न बो�ता. टोन रे�ेने ही क�पना अ�ाच �कारे �वीकार��. म�ा उ�र दे,

�यांनी �यां�या ��येक �व�ा�या��ा प� �द�े.

�यावेळ� सकाळचे ठ�क ५ वाज�े होते.

मग �ीमंत माणसाने समु� � ंख उच��ा आ�ण पा�यावर कापणी के��. असे वाट�े क� �यांचे
सकाळपासून सखो� चचा� सु� होती. दररोज �ॉवर, उ�सव, अनमो� चम�कार

गे�े होते.

"तू ठ�क आहेस ना?" उमेदवाराने �या�या हाताची ����ग पकड�� होती �यावर असे ���ह�े होते - “ज�द धाव. उठ आ�ण
तो बाहेर slug. मी �या�ा हात �ाव�यावर झोपेन, असे �वचार�े.

टायकूनने बांगडीवरी� ���ा�ेख वाच�ा. �याने ओठावर बोट ठेव�े.

"तू मे�यावर कोण रडणार?" �याने �वचार�े.

" �क �वा?" क�ाकार उ�ार�ा.

"जे तु�हा�ा ओळखतात, तु�ही कोणत ेआयु�य जग�े ते तु�ही नसताना कुरकुर करती�", अ�जाधी� �हणा�े
कोने अ�त�य क�ा�मकतेने �वचार�े, “तु�ही असेच राहा, मान इथे कायमचा राह�यासाठ� आ�ा आहे. रडू नकोस

�कती काळापूव� कोणीही तुम�या ��ात आ�े नाही आ�ण ��ात न घेता
दया आहे. तु�ही एवढा वेळ वाया घा�वत आहात, जणू काही तु�ही ते नेहमी भरणा�या �कानातून बाहेर काढत आहात.
तथा�प, �या �दव�ी तु�ही एखा�ासाठ� देणगी �द�� असे� तो �दवस तुमचा �ेवटचा �दवस असे�.



"हो तुझे �वचार? आ�य�कारक," क�ाकार �हणा�ा.अ�जाधी� काहीसे अ�व� आ�ण उदास वाट�े. "जर फ�! नाही, ते ��र ता��वक सम�मण आहेत. �यांनी सं�ोधन के�े
"�ॉट�नेस ऑफ ��मन �ाईफ" मधून.

"पण या सुंदर सकाळ� आपण मृ�यूब�� का बो�त आहोत?"

“कारण आप�यापैक� जे आज �जवंत आहेत �यांना अजून थोडा वेळ �मळावा अ�ी इ�ा आहे. फर देखी�,
आपण वेळ वाया घा�वतो, जो आप�याकडे आहे. मृ�यूचा �वचार के�यान ेसवा�त जा�त काय आहे ते �येय गाठ�े जाते
अ�धक मह�वाचे आहे. आपण �ड�जट� ��ॉ�क �ग सायबर �वकृती, �वकृती, ऑन�ाइन खो�ा बंद क� �कता जेणेक�न
आयु�याचा �सरा भाग कोणीही चो� नये. आ�ही आम�या �दवसात परत येऊ �कत नाही, तु�हा�ा मा�हती आहे?
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अ�जाधी� हळूवार पण ठामपण े�हणा�ा. उ�ा मी पु�हा �दवसा�या उजाड�े�या मा�या �हरा�या बैठक�चा पाठ�ाग करत आहे
वाच�यानंतर. उ�ोजक सीईओ यूजीन ओ'के�� यांची ही खरी कहाणी आहे, �यांना सांग�यात आ�े क� �यांनी
फ� काही म�हने जग�यावर, �या�या डॉ�टरांनी �ोधून काढ�े क� �या�ा तीन म�� आहेत."

"मग, �यांनी काय के�े?" क�ाकाराने हळूच �वचार�े.

“�या�या � ेवट�या �दवसांत ज�ी जबाबदारी होती �याच जबाबदारीने �याने आप�े �ेवटचे �दवस घा�व�े.
सांगायचे ओ'के��ने तो गमाव�े�या �ाळे�या मै�फ���ा सजव�यासाठ� एक मु�ा बनव�ा
दया, �या कौटंु�बक समारंभात त ेजाऊ �क�े नाहीत आ�ण �या मै�ी�ा ते �वसर�े. पु�तकांपैक� एक

काही अं�ी तो �या�या �म�ा�ा चांद�या रा�ी नैस�ग �क �फराय�ा �या�यासोबत जाणार क� नाही हे �वचारे�
तू जा�ी� का? आ�ण बरेचदा, फ� � ेवट�या वेळ�च नाही, क� आपण इतक� �रची, आरामदायी फेरफटका मारतो.
करगेबीही प�ह�यांदाच होऊ �कत.े

“�ःखी”, उमीने �त�या हाताती� बांगडी फाडत �ख�पणे �हणा��. काळजी�या ओळ�
कपाळावर पु�हा घ�पणा आ�ा.

"मग का� रा�ी, मी मा�या आवड�या �च�पटांपैक� एकात द डा�य�ग बे� आ�ण बटर ���� पा�ह��,"
अ�जाधी� �हणत रा�ह�ा. “ही एक स�य कथा आह.े जगाती� सव�� ��खरावर अस�े�या माणसाचे
होते. f Elle मा�सकाचे मु�य संपादक जीन डो�म�नक बौबी यां�याकडे सव�काही होते, �यानंतर �यांना �दय�वकाराचा झटका आ�ा
�या�या डा�ा डो�याची पापणी सोडून �रीराती� सव� �नायू ह�णे बंद झा�े.
कृपया करा अ�ा ��ती�ा "��ण े�स�ट�मम�ये अडक�े�� असतात, तरीही �या�या म��ने उ�म �कार ेकाय� के�े" असे �हणतात.
काय. पण जणू �याचा मृतदेह ‘डायंग बे�’ �या कवचात कैद झा�ा होता. पूण�पणे

प�ाघात झा�ा आहे."

"�ःखी", क�ाकाराने �या�या जोडीदारा�या आवाजाचा संदभ� �द�ा.

"समजून �या," �ी. रॅ�� पुढे चा�ू ठेव��. "�त�या पुनव�सन-�ाभा�या डॉ�टरांनी �त�ा 'वेष' �द�ा आहे
'षडाव��' ची संवादाची प�त ��कव�� �या�ारे ते डोळे �मचकावून इतर ��दांमधून ��द बनवू �कतात.
आ�ण �यां�या मदतीने �याने आप�या अनुभवावर आ�ण जीवनाचा आव�यक अथ� यावर एक पु�तक ���ह�े? �यासाठ� ते
दोन �ाख वेळा डोळे �मचकावे �ाग�े, पण �याने पु�तक पूण� के�े."

"म�ा काही त�ार नाही," �व�ाथ� हळूच �हणा�ा.

"पु�तक �का��त झा�यानंतर, तो �वत: मरण पाव�ा", अ�जाधी� �हणू �ाग�ा. "पण मी क�ावर
मी यावर जोर देऊ इ��तो क� जीवन खूप �हान आहे. येथ ेअसे �ोक आहेत जे आज सकाळ� उठती�, जाणून �या
तु�ही तुमचे कपडे घा�ा�, तुमची कॉफ� �या�, तुमची द��या खाणार - आ�ण मग तु�ही मोटारसायक�वर अडकून पडा�.
खरे मी मे�े. जीवन असेच आहे. �हणून, तु�हा दोघांनाही माझा स��ा असा आहे क� तुमचा �वभाव नैस�ग �क आहे
बु��ची कापणी कर�यासाठ� जे काही �ागे� ते पुढे ढक�ू नका. तु�हा�ा यो�य वाटणा�या या कारसोबत राहा आ�ण
दररोज, तो �या�याबरोबर आण�े�या छो�ा चम�कारांकडे �� �ा."

“मी तुझे ऐकतोय,” पनामा टोपी घात�े�ा क�ाकार �हणा�ा, आज �या�ा �ाग�े�� भीती बघत.
फ� पहाटे ��कव�या�या वगा�साठ� �नवड�े होत.े

“मी पण ऐकतो”, उमी गंभीरपणे �हणा��.

“हर से �दवाच का आन दे �ो,” क�ाकार पुढे �हणा�ा.

"खूप �हाणपण अटळ आहे," �ी. रॅ�े �हणा�े.

"ते माझे नाही," क�ाकार �ाजत �हणा�ा. “होय, गा�याचे �ेखक वॉरेन जे�हन आहेत. ये� मग �हणा�ा
जे�हा �या�ा जाग आ�� ते�हा तो खूप आजारी होता.

"नुकसानासाठ� कृत� रहा. जे�हा तुम�या मह�वाकां�ेचा �वचार के�ा जातो ते�हा मूख� बनू नका. �हान,
मूख� गो��वर वेळ वाया घा�वणे थांबवा. सज�न�ी�ता, उ�साह आ�ण �मता पु�हा �मळवा
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तुमचा �नण�य आहे, �या�ा �ाधा�य �ा. हे करणे पूण�पणे आव�यक आह.े च�ा आपण "�वतः�ा ओळखूया"
साठ� ". तोपय �त आप�यात �चंड �मता आहे हे �या�ा मनापासून जाणवत होते
कोण�याही प�र��तीत, एखा�ान ेपोहोच�े पा�हजे आ�ण नंतर, आपण उ�साही, आनंद�, �ांत आ�ण अथ�हीन आहोत या जा�णवेने �याचा सराव के�ा पा�हजे.
मी आयु�य जगू �कतो याम�ये आप�या अंतरंगाकडे ���� करण,े मै�ीची वेदना, �नभ�यपणाची �नरा�ा आ�ण
अ�ात हे �वषा�या मऊपणाचे ज�म�ान आह.े

एक ग�ड पटकन बाजू सोडून गे�ा आ�ण �ग�हर�चा एक गट पा�यात पोह�ा, �याच ेपाणी
अब ���कन�या चेतने�माणे ते � ु� होते.

“हे सव� म�ा �या सवा�म�ये घेऊन गे�े आह,े �जथे म�ा आज सकाळ� तु�ा घेऊन जायचे होते. कृपया
तुमचा कागद काळजीपूव�क पहा,” अ�जाधी�ांनी सूचना �द��.

दो�ही �व�ा�या�नी पा�ह�े�ा ��क�याचा नमुना येथे आहे:

इ�तहास

�नमा��याची चार �येये
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�ह��� मेकस� गो� #1: � ेन कॅ�पट�ायझे�न

रईस यांनी मानस�ा��� जेसी ���कन�या भांडव��करणा�या क�पनेचा संदभ� �द�ा. �याने एक मौ�यवान के�े
एक क�ाकार �या�या नैस�ग�क गुणांमुळे इतका महान आहे ही अवा�तव संक�पना, �यान ेतो ज�मा�ा येतो
�या संभा�ते�या वा�त�वक भांडव�ाइतके नाही. “अनेक सव� ऑफ फायना�स, Sus.
�या�यमम�ये �या�या ���म�वापे�ा कमी ज�मजात गुण आहेत” �ी. रे��ने �नरी�ण के�े, "पण �याचे

�व��ण समप�ण, वचनब�ता आ�ण �ेरणा या सव� ���नी �या�ा ठसा उमटव�ा.

एक जुनी �हण आहे, "�ढाई�या वेळ� कु�या�या आकाराने काही फरक पडत नाही, तो कु�या�या आकाराचा असतो."
संघष� कर�याची �मताच फरक करते." अ�जाधी� नकळत �या�या पोटावर हात ठेवून उदब�ी करतो
नवीन च�मा घात�े�ा, जसा तु�हा�ा द��ण �क�फो नया�या �ाटेचा �वार �दसे�.

"कु�� ���काने म�ा ��कव�े, जे�हा मी सकाळ� 5 वाजता ��बम�ये सामी� झा�ो, ते�हा मा�याकडे माझे सव��म होते
संप�ी आ�ण संप�ी �नमा�ण कर�यासाठ�, �वतःसाठ� थोडा वेळ तयार करा आ�ण ��येकासाठ� कोणता वेळ
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�दवसा�ा एक छोटासा �हरा बनव�याची तयारी कर�यासाठ� संधीकडे एक भ� अ�ंका�रक �व�डो असे�. अरे मी
हे समज�यास देखी� मदत करते क� य��वी �ोक �यां�या सकाळचा चांग�ा उपयोग करतात,
आधी जागे होऊन, मी एक �ाथ�मक �वजय �मळव�ा होता जो म�ा एका अतु�नीय य�ाकडे घेऊन जाई�.”



"म�ा 'माझा वेळ' कधीच �मळा�ा नाही," उमी �हणा��. "माझी वेळनेहमी भर�े�े असते,” �याने पुनरावृ�ी के��.
यास �ागे� - आ�ण अ�ा काही गो�ी करणे �याने म�ा अ�धक आनंद� आ�ण आनंद� ��� बनवे�."

"ठ�क आहे", अ�जाधी� �ट�पणी. “आप�यापैक� बरेच जण वेळ-क�ाचे जीवन जगतात. आ�ही
तसेच, �कमान पहाटे, उज ��ा �वतःम�ये पु�हा �वे� कर�यासाठ� आ�ण अ�धक भरभराट हो�यासाठ� एक तासाचा वेळ.
स��णी ��� बन�यासाठ� �नरोगी असणे आव�यक आहे. सकाळ� 5 वाजता उठण े, 20/20/20 माग�द��क त�वांच ेअनुसरण करणे, जे तु�ही
�ोक पटकन ��कती� जे तु�हा�ा �दवसाची �व��ण सु�वात देई�. �वतः�न, �ो�साहन देणारे उप�म
तु�ही �वतःकडे �� देऊ �कता, तुम�यावर �नयं�ण ठेव�याऐवजी �दवस पळून जातो. तु�हा�ा ती ��� जाणवे� जी

तो तु�यात आहे हे तु�ा माहीतही न�हते. जी ��� तु�हा�ा �र नेई�. आ�ण तुमचे वैय��क
�वातं�याची जाणीव वाढे� आ�ण �व�तारे�."

�र, �ी. रॅ�े मागे वळून पाठ�वर वय दाखव�े. fद��क �यावर
पण कामूचा एक चांग�ा वा��चार होता: गु�ामा�ी वाग�याचा एकमेव माग� �हणजे तु�ही
इतके मोकळे �हा क� तुमचे केवळ रा�य�वही बंडखोर मान�े जाई�.

या ��दां�या खा��, उ�ोगपती�या पाठ�वर, �भ �तीव�न उठ�े�या अमर पानांची ��तमा होती. ते ठ�क आहे
बघत होता:

"म�ा पण हवंय" उमी �हणा��. “म�ा मा�हत आह ेक� माझी उ�पादकता, कृत�ता आ�ण �ांतता
सीझन सु� हो�याआधी म�ा दररोज सकाळ� काही वैय��क वेळ �मळा�यास आणखी वाढ होई�."

"मी पण", क�ाकार �हणा�ा. “रोज सकाळचा एक तास, आ�म�च�तन आ�ण तयारीसाठ�.
मा�या क�ेसाठ� ट�न �ग पॉइंट असे�; आ�ण मा�या आयु�यासाठ� सु�ा."

"कु�� ���काने म�ा आधी ��कव�े क� साठ �म�नटे माझे �वतःचे "�े�" आ�ण स��ण �वक�सत क� �कतात.
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�या�ा ते "�वजय-वेळ" �हणतात त ेके�याने माझे उव��रत आयु�य देखी� बद�े� - मान�सकता, भाव�नकता
आ�ण माझा �वाथ� �कट क�न, �यान ेम�ा आ�ासन �द�े क� तो म�ा ते �चंड �धा��मक फायदे देखी� देई�.
आ�ही का� चचा� के�े�या आ�ण सज�न�ी�ता, पैसा, आनंद आ�ण मानवते�ा मदत कर�यासाठ� पूण�पणे सम�प�त अस�े�या गो�ी तुम�यापय�त पोहोचवू.

पूण� पुरावा ��ा�पत कर�यासाठ� नेई�. आ�ण म�ा �हणायच ेआहे क� ते पूण�पणे बरोबर होते.

"�क �वा छान!" अ�जाधी� �चड�ा: "भांडव��ाहीकडे परत जा आ�ण आ�हा�ा जे काही मू�भूत भेटव�तू दे�यात आ�या
च�ा, ��ारीने �ोधा. आप�यापैक� अनेकांचे सामू�हक आकष�ण हे �व��ण कौ��य आहे
�ोक वेगवेग�या साम�ीचे बन�े�े आहेत आ�ण �व��ण, ��तमे�या देवाचे आ�ीवा�द आहेत. पण, �हणून
नाही ते आहे." खे�ाती� मु�ाची बु��म�ा उदयास येत अस�याचे अ�जाधी�ा�या ��ात आ�े.

"Smpn आ�ण ���त , C आठव�ा�या ��येक �दव�ी , �यांनी चमक आ�ण ��तभा मागे टाक�� आहे . आ�ण "अ" वग�
खेळाडू भा�यवान होत नाहीत, ते न�ीब घडवतात. ��येक वेळ� तु�ही मोहाचा ��तकार करता आ�ण प�र��ती�ी जुळवून �या
आ�ही अनुसरण करतो, आ�ही आमचे प�रणाम परमम�ये दाखवतो. ��येक �णी, जे�हा तु�ही एखाद� गो� करता ते�हा तु�हा�ा माहीत असते क� ते यो�य आहे,



�या तु�नेत जी गो� तु�हा�ा मा�हत आह ेती सामा�य, आनंददायी, आरामदायक आहे परंतु मी मु� आहे, तु�ही सव� आहात
कृती-�नवा�हकां�या ओळ�त �वे� के�यान,े य� य�ा�या चौकट�त येते. ”

अ�जाधी�ांनी �या�या चच�म�य ेसकाळचा ना�ता करताना एक महाकाय समु�� प�ी पा�ह�ा
ए होते तो खो� बुज�ा. "अरे! माफ करा!" तो आई�ा �हणा�ा.

“मी आधी �हट�या�माणे, य��वी �ोकांवरी� नवीनतम सं�ोधन आप�� �मता सु�न��त करते
आपण ती �मता ��य�ात का वापरतो यामागे वैय��क कथा ही �ेरक ��� आहेत."

"�क �वा तु�ा काय �हणायचे आहे?" उमी�ा जाणून �यायचे होते. �याने आता आप�या वा�ावर ��त��या घेणे बंद के�े आहे
जेणेक�न तो थेट अ�जाधी�ां�या डो�यात पा� �के�. �याने आता एक घ� ट�-�ट� घात�ा होता �यावर ���ह�े होते,
“�ोधकाकडे मोठा ट��ही आह.े आहेत ने�याची मोठ� �येये असतात."

"बरं, जर तु�ही मानस�ा��ीय असा� तर वग� नायक हो�यासाठ� काय आव�यक आहे.
आव�यक �वसायात �क �वा तुम�या य��वी, क�ा-कौ��यांम�ये तुम�यात काय नाही, �यासाठ� तु�हा�ा �तथे पोहोचणे आव�यक आहे.
�ह�मतही क� नका. �क �वा तु�ही करा� आ�ण �व�तार ही घटना आहे, घटना नाही. सीमारेषा मानस�ा���
काय��मात, "दररोज सामा�य असू �कत नाही" �क �वा "��तभा ज�मा�ा येतात, ते �नमा�ण करतात
जाऊ नकोस” तु�हा�ा असा �वचार कराय�ा भाग पाडे�, मग �या�या आचार, �वचार, वाचन आ�ण �ेखनासाठ�
आप�या �दयाभोवती वेळ घा�वण ेआ�ण सरावाच ेतास घा�णे हे वेळेचा अप�य होई�. NS,
उ�साह आ�ण वेळ आ�ण �याग �क �वा �ाभ जे�हा तुम�या �व�ास �णा�� अंतग�त, जे�हा गुणसू�
प�रणाम तुम�यासार�या ���साठ� अ��य आहे. तुमचे दैनं�दन वत�न हे नेहमीच तुम�या गाढ �व�ासाचे काय� असते.
आ�ण �वजयाचा अनुभव घे�यास आप�या असमथ�तेची क�पना अगद� वा�त�वक बनते. अ�जाधी�
दया. मानवजातीची रचना �वतः�ी सुसंगत राह�यासाठ�, नेहमी सुसंवादात राह�यासाठ� के�� गे�� आह.े आपण

तु�ही तुम�या वैय��क कथे�या वर कधीही जाऊ �कत नाही. तो खास �ुक आह.े"

मग �याने समु�सपाट�वर एक छोट� मासेमारी बोट उधळ��, �या�या �ेवट� जाळे पसर�े होते.
आ�े, पण डोळे �मट�े. एक म��मार, �याचा �ा� �ट� घात�े�ा, �सगारेट ओढत होता आ�ण

धोकादायक �वाळ चं�ापासून नेहमी �र राह�याचे संकेत देत होता. �स�याम�ये �वतः अ�जाधी�
ओरड�े.

“मी कृत� आहे आ�ण म�ा माफ� मागायची आहे. मी काहीतरी देत   आह ेमाझे जीवन खरोखर सुंदर, सज�न�ी� आहे,
�ीमंत आ�ण जा�ई."

मग तो भांडव��ाहीब�� बो�त रा�ह�ा.

"सकारा�मक मानस�ा��� आपण कोण आहोत आ�ण नंतर ते �ोधू �कतो या मागा��ी �याचा संबंध जोडतो
जे�हा आ�ही कारने जातो ते�हा �याची ��खर कथा खरोखरच खरी ठरते. ” "वायकायवत् भाक�त." आ�ही

नकळत, बा�पणात �यांनी आप�यावर सवा�त जा�त �भाव टाक�ा �यां�याकडून ��का आ�ण �वचार तयार करा. आमचे
पा�क, आमचे ���क आ�ण आमचे �म�. मग, आ�ही �यानुसार वागतो. आ�ण, कारण आ�ही जे काही
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आपण ते करतो, �याचे प�रणाम आपण पाहतो, मग ही वैय��क, सदोष कथा, आप�या �वतः�या कृतीतून, वा�तव बनते.
एक भूत? नाही का! परंतु आप�यापैक� ब�तेक जण, आप�या आयु�याती� सव��म कृतीत हाच माग� आहे.
हे जग एक आरसा आहे. आ�ण जीवनातून आप�या�ा जे हवे आह ेते �मळत नाही, तर आपण जे आहोत ते �मळते."

“आ�ण माझा अंदाज आह ेक� आपण �जतके मू�भूत �व�ास �वीका� �ततके आपण �वीका�
प�रणाम आण�यास अ�म आहोत, आ�हा�ा काय करायचे आहे हे मह�वाच ेनाही, आ�ण अ�धक आ�ही
संक�पना बद�ा, तो एक �व�ासाह� प�रणाम बनतो आ�ण आ�ही, �या�या�ी संबं�धत ���या आ�ण
खो� करा जेणेक�न ती रोजची सवय होई�.” सकाळ� � ु� हवेत.

"�क �वा बरेच काही सां�गत�े आहे." अ�जाधी� उ�साहाने �हणा�ा. म�ा "�व�ासाह� गृहीतक" ची क�पना आवडते
ओ. तो चांग�ा आहे. जर तु�हा�ा तो आज सापड�ा तर तु�ही �या त�ा�ी मा�हती �ेअर करावी. माझे

तो बाहेर मासे पकडत आहे असे समज�े पण �या�ा ओळख�याने तो पहाटे मासे पकडत अस�याचे समजते.
सूय��का�ात काही �ण �ाग�े."

अ�जाधी� पुढे �हणा�ा: "��येक माणसाम�ये महान हो�याचा आ�मा असतो, साहसी हो�याची भूक असते.
काम कर�यासाठ�, आ�ण मान�सक �मतेम�य ेआका�ाती� सव�� उंचीवर जाणे आव�यक आहे.
आता या गो�ी आपण जाणीवपूव�क ��ात ठेवतो क� नाही.

आप�या सभोवता��या अंधकारमय आ�ण �वषारी जा�णवेतून आपण बरेच जण �हान झा�ो आहोत क� आपण
खरोखर कोण आहेत? आ�ही कराराचे सू�धार झा�ो आहोत. हळूहळू आ�ण �नय�मतपणे, सरासरी सव� बाबतीत, जोपय�त,
जोपय �त आप�ं मन �व� ेकडे येत नाही. वा �तवक नायक �वतः�या गुणव� ेने कधीही
तडजोड क� नका �यांना मा�हत आह ेक� सुधार�यासाठ� नेहमीच जागा असते. �यांनाही माहीत आहे क� आ�ही



जे�हा आपण सव�तोपरी �य�न करत असतो ते�हा आपण �नसगा��ी सं��न असतो, आपण �वतः�ा �ा�त क� �ागतो. आजारी दर महान
एकदा �हणा�े, “मी �स �हा�या सै�या�ाही घाबरत नाही, �याचा नेता म�ढ� आहे; पण म�ा म��ां�या सै�याची भीती वाटते
मी जातो, �याचे नेतृ�व �स �ह करत आहे."

को�धी�ांनी आवाज काढत एक �ास घेत�ा. जवळच एक फु�पाख� फडफडत होतं. आ�ण एक काकडी
घाईघाईत तो �यां�यातून बाहेर आ�ा.

"मी तु�हा�ा आठवण क�न दे�यासाठ� आ�ो आहे," तो पुढे �हणा�ा, आम�या ��येकाम�ये, आम�या संघाचे नेतृ�व आहे.
कर�याची �मता. आ�ण आता, जस ेतु�हा�ा मा�हती आह,े मी नायकाब�� बो�त आह,े उंचीनुसार, उदा�
प�र��तीब�� बो�त नाही, �क �वा कोण�याही औपचा�रक अ�धकाराची गरज नाही. मी क�ाब�� बो�त आहे
तो �यापे�ा जड आ�ण सुंदर आहे. हीच खरी ��� आहे जी माणसां�या समूहाती� फार मोठ� नसून आत�� आहे
ऑ�फस फा�ट कारने देऊ के�े�या �ठसूळ ���पैक�, बँकेत जमा के�े�� र�कम. मी क�ाब�� बो�त आहे
ही काम कर�याची �मता आहे, जी इतक� महान आहे क� आपण �यापासून आप�े डोळे काढू �कत नाही. �ममी
�वतःचे �चंड मू�य, भावना आ�ण ��यय आण�याची �मता - आदर, खानदानी, संपूण� उ�ोग,
सचोट�ने आ�ण सचोट�ने जग�याची �मता, जेणेक�न इ�तहास घडव�याची तुमची जबाबदारी पार पाडता येई�,
�या�या �वतः�या मूळ मागा�ने. तु�ही सीईओ �क �वा ��ो ऑपरेटर अस�ात तरी काही फरक पडत नाही. अ�जाधी� आहे
खोदणारे. अ�भनेता �क �वा �व�ाथ�. जर तु�ही आज �जवंत असा� तर तु�ही �या��वाय राह�यास पा� आहात
�ीष�क, नाव �क �वा वषा�ची रचना, नेतृ�व कर�याची आ�ण पदे बनव�याची �मता आहे, अथा�तच
तुम�याकडे स�या�या ता�पुर�या योजना अस�यामुळे तु�ही क� �कता असा �व�ास वेळ तु�हा�ा देत नाही.
तुमचे �व�ास खरे नाहीत. हे फ�, नाही. ही तुम�या वा�त�वकतेब��ची तुमची स�याची धारणा आह,े
हे खूप ��ात ठेवा ही एक �े�स आहे �या�ार ेतु�ही ही ��ी, वा�तव, जे�हा तु�ही वर�या ��डीवर असता ते�हा पाहतात.
एक पग ठेवणे हे सव� म�ा जम�न त�ववे�ा आथ�र �ोपेनहॉवर�या ��दांची आठवण क�न देते.
द�त, �यांनी ���ह�े, “ब�तेक �ोक �यां�या �मरण मया�दा बौ��क मया�दा �हणून करतात. �यां�या सोबत

हे �या."

"�हणजे, वा�तव आ�ण वा�तवाब��ची आप�� समज यात खूप फरक आहे, नाही का?" म�ा मा�हत आहे
हवे होते “तु�ही काय �हणत आहात, हे आ�हा�ा असे �मळते क� जणू आ�ही आमचे वैय��क, काया��मक �फ�टर देत आहोत.
�ोधत आहे. आ�ण आ�ही तो काय��म इतका चा�व�ा आहे क� आमचे मत बद��े आहे आ�ण आ�ही
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आपण आ�ा जे पाहतोय ते खरे आह ेअसे मानू �ाग�ो आहोत. नाही का? तू म�ा पु�हा �वचार कराय�ा �ाव�ास
पण सग�याकडे बघून म�ा दया आ��. �याने �वीकार�े आ�ण �या�या कपाळावर�या रेषा अ�ाच हो�या.
वा�यावर गु�ाबाचे आकंुचन झा�यासारखे वाटते.

ती �हणा��, “मी बरेच काही �वचा� �ाग�ो, “प�ह�� गो� �हणजे मी माझा �वसाय सु� के�ा.
काय? मा�या ��ीने सामा�जक प�र��ती इतक� मह�वाची आहे का? खा�यासाठ� माझे आवडते हॉटे�,

सवा�त छान � ेजारी राहणे आ�ण नवीनतम फॅ�न कार चा�वणे आनंददायक आहे. याच ेकारण म�ा वाटते
तो �या�या कंपनी�या कजा�साठ� इतका हतब� झा�ा आहे क� �याचे सं�ापक �हणून ते

यातून म�ा माणूस �हणून ओळख �मळते. व�तु��ती अ�ी आहे क� मी मा�या �वसायात य��वी झा�ो आहे.
कारण मी गॅस घे�याचा आ�ण �भाव�ा�� जीवन जग�यासाठ� इतर क�ाचाही �वचार क� �कत नाही. एवढेच
का� तु�ही आ�हा�ा "य�ाचे तीन ट�पे" ��कव�या�माणे या. रोज,

म�ा चांग�े चैत�य वाटते, आ�ण मी जे काही करतो �या�माणे मी दररोज चांग�े करतो
म�ा रोजचे प�रणाम देती� अ�ा �नवडी करती�.”

उमी�ा रोखणे अ��य होत.े

“माझी अ�स� �ायक� काय आह ेयाची म�ा थोडी�ीही क�पना नाही, म�ा �वतः�ा नायक �हणून सादर करायचे आहे.
आवडे� मी काय बनवत आह,े मी काय करत आह,े म�ा खरोखर आनंद देते आ�ण कसे
आ�ण नाही ते�हा ��ात ठेवाय�ा आवडे�. �या सीईओची आ�ण संपादकाची गो�
सह�ाने खरोखरच म�ा संवाद पाठव�ा. आयु�य खरंच खूप नाजूक आह.े" आ�ण आता मी खूप मोकळा आहे
बो�णे - म�ा वाटते क� मी चुक��या गो�ीचा पाठ�ाग कर�यात बरेच �दवस घा�व�े आहेत. गद� आ�ण ग�धळ म�ये
मा�या �वसायात आ�ण वैय��क आयु�यात खरा फरक आणणा�या �या चांग�या गो��कडे इ�ारा कर�याऐवजी अडक�ो. मी आ�ण
आता मी भूतकाळाब�� खूप �वचार करतो. �क �वा �हानपणी मा�यासोबत आ�� होती. मा�याकडेही मै�ीसाठ� वेळ आहे
नाही ते होते म�ा खरी आवडही नाही. आजपय �त मी सूय� उगवताना पा�ह�े�ा नाही, कधी पा�ह�े�ा नाही
सापड�े,” उमी उ�साहाने �त�या हाताचे हँड� घासत �हणा��.

उमीने क�ाकाराकडे पा�ह�ं."आतापय �त."

क�ाकारा�या डो�यात अ� ूतरळ�े.

“आम�या वतु�ळात अरब,” �याने घो�षत के�े. “आम�याकडे करोडो �ोक आहेत आ�ण मी खूप भा�यवान होतो



तु�ा भेट�ो."
उमी हस�� आ�ण मग गोड आवाजात �हणा�� - "म�ा आ�ा आहे क� मी तु�ा कधीही गमावणार नाही."

"�वतःवर इतके कठोर होऊ नकोस," म�येच अ�जाधी� �हणा�ा. “आपण सव�जण आपाप�या रा�ीत आहोत;
समजून �या, वाढ�चे धडे ��क�यासाठ� आपण �जथे अस�े पा�हजे �तथे आपण सव� ठ�क आहोत.
�यासाठ� आपण ��क�े पा�हजे. आ�ण जोपय�त तु�हा�ा हे �ान �मळत नाही तोपय�त अडचण राही�
आणणारा आ�ण म�ा हेही मा�य आह ेक�, माणसांना �या गो�ी ��ात ठेव�याची वाईट सवय असते,
�या �वसरणे चतुराईचे ठरे� आ�ण मह�वा�या गो�ी �वसरणे चतुराईचे ठरे�, �या ��ात ठेवणे �हाणपणाचे ठरे�. बरं, मी
मी तु�ा समजतो. फ� ��ात ठेवा क� तुमच ेसव��ण आ�ण सवा�त समजूतदार भाग तुमचा आहे
नायक करत आहे. महानते�या या र��यावर, जीवना��वाय काहीही नाही
मह�वाचे तु�ही म�ा �वचार�े तर, �या मो�ा मो�ा घरांम�ये, वेगवान गा�ा आ�ण भरपूर पैसे यात काहीही चुक�चे नाही. एन.एस
खरंच, हो खरंच, म�ा तु�ही मा�याकडून या�वषयी ऐकावं अ�ी माझी इ�ा आह.े कृपया आ�ही आ�या��मक नाही आ�ण आ�ही
�ाचीन �हणी�माणे मानवा�ा अनुभव आहे. तु�हा�ा आयु�यात खूप पै�ांची गरज आह,े जे
�या�ा तुमची गरज आहे. अथा�त हा �नसगा�चा �नयम आहे. फु�ांचा तुटवडा नाही, वटवृ�ही नाही
आका�ात तारे चमकतात. पैसा तु�हा�ा �वतःसाठ� अ��त गो�ी कर�याची आ�ा देतो आ�ण
तु�हा�ा �या �ोकांची सवा�त जा�त काळजी आह े�यां�यासाठ� देखी�. आ�ण ह ेतु�हा�ा �यांना मदत कर�याची संधी देखी� देते
�यांना मदतीची गरज आहे." �ीड बोटचा पाठ�ाग करताना, एक �वासी वेगाने पा�यावर तरंगत असे
बाहेर गे�ा तु�ही �या�ा हसताना ऐकू �कता.

“आता मी तु�ा थोडं रह�य सांगेन”, रईस �चव�चवाट करत पुढे �हणा�ा. "मी माझे बरेचस ेके�े आहे
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�चंड �व �द�े जाते. होय मा�याकडे अजूनही जेस आ�ण यु�रच ��ॅट आ�ण हे बीचचे �ान आहे
आहे. तसे, माझे �ावसा�यक �ाज मू�यांकन अजूनही म�ा अ�जाधी� बनव�े�या रकमेपय�त पोहोचते.
देते, पण म�ा यापैक� क�ाचीही गरज नाही. यापैक� कोणा�ीही माझा संबंध नाही.

"मी एक गो� सांगेन. म�ा वाटते ती तु�ा आवडे�”, क�ाकाराने कॅट वो�ेगुट�ा सां�गत�े-
�ेखक, आ�ण जोसेफ हे�र , कॅच-22 चे �ेखक , एक ��य�ेखक जो �ाँग�या द�प भागाम�ये पा�णे होते.
म�ा ते�कट होत होते. �हो� ेगुटने �या�या जोडीदारा�ा �वचार�े क� आमचे यजमान हे जाणून कसे वाट�े
या फे��ट�ह��या आद�या �दव�ी �यांनी एवढ� कमाई के�� होती, जेवढ� �यांची संपूण� पु�तक पु�तक �मळून.
र�कमही रॉय�ट�पे�ा जा�त होती. हे�रने उ�र �द�े, "मा�याकडे असे काहीतरी आह ेजे �या�याकडे कधीच न�हते.
ते असू �कत नाही." वो� ेगुटने �वचार�े, "असे असू �कत,े या पृ�वीवर, जॉय?" ही�रचे उ�र अमू�य आहे
होता: "मा�हत आहे, मा�याकडे तेच आहे."

"अरे!" अ�जाधी�ांना त ेवेदनादायक वाट�े. “�याने �वखुर�े�या आवाजात क�ाकारा�ा उ�े�जत के�े हे छान होते.
आण�े मग तो उठ�यावर करायचा तो छोटासा डा�स के�ा आ�ण मग उडी मार��.
जेसची मा��का सु� कर�यापूव� �याचे डोळे �मट�े होते, जसे �याने सु� के�यानंतर के�े असत.े
होते. तो कसा ��वच होता?

क�ाकार बो�त रा�ह�े. असो, म�ा समज�े आहे क� तु�ही या मु�ावर भांडव��ाही राबवत आहात.
तु�ही भ�व�यवाणीब�� काय ��कवत आहात? महान गो�ी कर�या�या आप�या �मतेवर कोणीही �व�ास ठेवत नाही
जोपय �त आपण आप�या �वतः�या महानतेवर �व�ास ठेवत नाही आ�ण नंतर, �ामा�णक आ�ण कठोर �य�नांनी ते समजून घेतो.
साठ� क� नका पा�ो �पकासोने एकदा काय �हट�े होत ेमा�हत आहे का?"

"कृपया आ�हा�ा कळवा," उमीने �वनवणी के��. �याची वृ�ीच सांगत होती क� तो याबाबतीत फारच बे�फक�र आहे.

"�पकासो उ�ार�े," मा�या आईने म�ा सां�गत�े, जर तू सै�नक असे� तर तू जनर� हो�ी�.
जर तु�ही सं�यासी असा� तर तु�ही पोप �हा�. मग, मी एक क�ाकार होतो आ�ण �पकासो झा�ो."

"मूख�, होय," अ�जाधी� �ट�पणी. "आता, त े�वतः�या बळावर आ�े होते आ�ण �व�ास ठेवा."

अ�जाधी�ाने आप�या सूय��का��त �च �बवर मुठ �फरव��, �णभर पांढ�या वाळूकडे टक �ावून पा�ह��.

“आ�ण मया��दत काय��मांसाठ� केवळ आमचे पा�कच जबाबदार नाहीत.
मा�याती� ब�तेक �ोक �यां�या मनातून चा�त असतात. मी सुचव�या�माणे, अनेक �ुभ�च �तक,
पण अ�ात ���क, क�ा, �व�ान, ��डा आ�ण मानवी वीरता या क�पने�ा पु�हा चैत�य देतो
��तभा ही "�व� ेष" असते आ�ण आपण हे मा�य के�े पा�हजे क� आपण "सामा�य" नाही ज ेउदा.

क� �कता, जे उ�कृ�ता आ�ण अ��तीय जीवन �नमा�ण करतात �यांचा ना� करते आ�ण नंतर, आमचे
�यां�या �म�ांचा पा�ठ �बा आ�ण �यां�या कारणा�ा पा�ठ �बा देणा�या मी�डया दे�ांची आ�थ�क ��� जवळपास आहे. फर, आव�यक

साह�जकच हे सव� आप�या�ा कोठे मनोरंजन करत आहे, आप�या�ा मा�हतही नाही आ�ण एकेकाळ� भ�व�याती� �हाणपण काय होते.
���म, ती मंद होते आ�ण एकेकाळ� उ� े�जत होणारा आवाज कमी होत जातो. आ�ही मा�क आहोत
�भु�व कमी करा आ�ण �यां�या �व�ा�या�भोवती तु�ंग तयार करा. आ�ही नेते



आ�ही सज�न�ी�, उ�पादक आ�ण भावनावाद� �हणून वागणे थांबवतो आ�ण आ�हा�ा बळ� आवडतात
बो�ाय�ा सु�वात कर."

"�कती �नरा�ाजनक, बया�च चांग�या �ोकांसाठ� हे करणे. आ�ण आप�यापैक� ब�तेक, हे मत
मा�या �वत: �या सव��णावर होणार ेआरोप देखी� पा� �कत नाही." उमेदवाराने उ�र �द�े.

"हो, होय ते आहे." अ�जाधी� उ�र�ा. "जे�हा आ�मा �वतः�ा तोडू �कत नाही �यापे�ा वाईट,
हे वेदना होते, मी यावर जोर �द�ा पा�हजे. ”

"�हणजे काय?" क�ाकाराने अ�या�ा �याची नजर हटवाय�ा, देहबो�� काढाय�ा सां�गत��.
जरा अधीर, बद�. “कदा�चत मी मूळ आ�ण �व��ण काहीतरी �हणून क�ेची तोडफोड करत आह.े महान �हणून
महागु काय के�े, कारण इतके �दवस मी मा�या संप�ीचे भांडव�ात �पांतर के�े न�हते आ�ण हे
ही गो� म�ा खूप �ास देत आहे." क�ाकाराने �वतः�ीच �वचार के�ा.
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“ठ�क आहे, आम�या सवा�त उदा� भागा�ा हे स�य मा�हत आहे: आप�यापैक� ��येका�ा �या�या मानवी �माने.
पण तुम�या सज�न�ी� ��ारीने आ�य�कारक गो�ी कर�यासाठ� आ�ण आ�य�कारक परा�म कर�यासाठ� आ�ो आहोत.
दाखवतो. "�वमया" हा ��द �ॅ�टन ��द "�वमृती" पासून आ�ा आहे, �याचा अथ� "आ�य� �नमा�ण करणे" आहे. हे

जो माणूस आज �जवंत आहे, �या�या संघात खो�वर आहे, हा आ�मा आहे आ�ण ते कर�याचा उ�साह आहे.
�कते. �जतके अ�धक आपण आप�या चुक��या सूचना कमी क�, जे �णा��-�रीर �व�ानानुसार, आप�या
एक �व��ण �णा�� तयार करणे, सव��णासाठ� ��तभाचा वापर उदा. या
तु�ही मो�ा सं� ेत इ�� े�टर अस�ात तरी तुमचा एक छोटा काय��म असतो, तुम�या �ाळेत ���क असतात हे खरे.
आ�ण �क �वा रे�टॉरंटम�ये ��जवा. पूण� काय��मतेने तुमचे काम एका उंचीवर ने�याची �मता तुम�यात आहे.
जा, �याचा आ�मा मानवते�या भ�यासाठ� आहे. आ�ण तरीही आपण जीवनाब�� उदासीन होतो कारण
आपण खरोखर कोण आहोत यात आपण चुक�चे आहोत आ�ण आपण खरोखर जे आहोत ते आपण अंम�ात आणू �कतो. मी अधा� �जवंत होतो
मजेदार रहा आ�ण ही एक चांग�� क�पना आह ेजे�हा आपण आप�या ख�या बु��म�ेचा �व�ासघात करतो, ते�हा आप�यापैक� एक

अं�, मरणे सु� होते." अ�जाधी�ांनी �ट�पणी ���ह��.

“नाटक या आतरी”, क�ाकारा�ा अनुमोदन. “म�ा खरोखर काही मोठे बद� करावे �ागती�. मी थक�ो आहे
थक�यासारखे, थक�यासारखे आ�ण मा�या सज�न�ी� �मतेकडे ���� करणे. म�ा वाटू �ाग�े
क� मी "�व� ेष" आहे.

"तू �तथे आहेस," अपे�ा �� करणारी ��� �हणा��. "तू आहेस," �याने हळूवारपण ेपुनरावृ�ी के��.

“मी आता हे देखी� पा� �ाग�ो आह ेक� इतर मा�याब�� काय �वचार करतात याची म�ा खूप काळजी आहे.
माझे काही �म� मा�या �च�ाची �ख��� उडवतात. ते �हणतात क� मा�या पाठ��ा �खापत झा�� आह.े म�ा वाटते क� ते
म�ा अ�जबात समजू नका आ�ण मा�या �वत: �या क�ेची ��ी देखी�."

“जगाती� अनेक �ानी पु�षांना �यां�या मृ�यूनंतर अनेक द�कांनंतरही दाद �मळा�� नाही. तु�ा मा�हत आह!े" अ�जाधी�
हळू आवाजात �हणा�े.

"आ�ण जोपय �त तुम�या �म�ांचा संबंध आह,े मी �व�ास ठेवू �कत नाही क� तु�ही यो�य �ोकां�ारे वेढ�े�े आहात? आ�ण कदा�चत आता
आप�� ��तभा आ�ण जीवन मोहात पड�यासाठ� आ�ण मोहात पड�याऐवजी �वत: �ा सुधार�याची वेळ आ�� आहे.
मया��दत करणे. कट कोबेनने त ेचांग�े सां�गत�े, मी कधीही �हणू �क�ो नाही �यापे�ा चांग�े: 'मी
काहीतरी वेगळं अस�याचं भासवत आह,े जेणेक�न मी इतरांसोबत चा�ू �केन आ�ण �यांची �मता �ोधू �केन, थक�ो

ओ."

"ओएसएस!" क�ाकारा�ा फ� खूप सम�या हो�या.

“मी �हणतोय ते बरोबर आह.े आपण आप�ेच सोबती बनतो. आ�ण मग तुमचे
जीवन सुंदर बनवणारा सकारा�मक ���कोन कधीच नसतो. आ�ही �ोकांना ते नाकार�े तर
�च ��तत," अ�जाधी� �हणू �ाग�े. "अरे, असं आह ेका! आ�ण �या वेदनाब�� मी आ�ाच बो�त होतो-
जर आपण �या�याकडे �� �द�े नाही आ�ण �या�ा �मा के�� नाही, तर तो आप�या आंत�रक भीतीचा आ�ण आ�म-�तर�काराचा खो� �ोत बने�.
�भतीदायक बनवते. आप�यापैक� ब�याच जणांना याब�� मा�हती नाही �क�वा �या�या�ी सामना कर�यासाठ� साधने नाहीत
अ या दडप�े�या इ�ांचा सामना क� �कतो. आप�यापैक� ब�तेक जण आप�या या�चकेचा अनादर कर�यापासून ते �मळवतात.

च�ा क�या �यामुळेच �याने कोणतीही सूचना �द�� तरी आपण �या�ा नकार देतो, संधी �मळा�� क� �या�ा �वचारतो.
तू पळून जायची. आपण आप�या अचेतन मन-म ��म�य,े बाहेर पड�याचा माग� जो आ��या�ा अडकवतो, एक �ांब
आपण ��डी तयार क� या, जी आप�या ��तभा नाकार�यापासून ज�मा�ा आ�� आह.े ”

"कुठ�या प�तीने?" उमीने �वचार�े.

“�दवसभर मेसेज पाहणे �क �वा �ाइ�स पाहणे यासारखे �सन �क �वा,
ट��हीचा मोठा भाग नासाडी पा�न. ट��ही �ो इतके छान झा�े आहेत क� आजका� �यात सामी� होणे



ते इतके सोपे झा�े आहे. आ�ण जे�हा एक का�न��ह� ��ॅटफॉम�वर संपतो, ते�हा �सरा नेहमी सु� �हाय�ा हवा.जातो आप�यापैक� बरेच जण �वतः�ा महान बनव�यासाठ� �यां�या�ी ग�पा मार�यात आ�ण ग�पा मार�यात वेळ घा�वायचे.
होय, हे जाणून घेत�या��वाय, गरीब असणे आ�ण उ�पादक असणे यात काय फरक आहे.

पृ� 79

सवा�त �वपु�, सज�न�ी� आ�ण अ�स� �वकासकांम�ये, �या गो�ी ��येकासाठ� उप�� नाहीत.
�या�ा �यांचे �� हवे असते, �या�ा वेळ �मळवायचा असतो. �यां�यापय�त पोहोचणे ��म�ळ आहे. काहीतरी वाया घा�वण ेआ�ण
कृ��म पे�ा वा�त�वक गो�ी कर�यावर अ�धक �� क� ��त के�े जाते - �यामुळे ते आ�य�कारक प�रणाम देतात
आ�ण पुढे जा. अ�मते�या वेदना टाळ�याचे इतर माग�
इ�े��ॉ�नक �ॉ�प�ग करणे, जा�त तास काम करणे, जा�त �पणे, जा�त खाणे, जा�त त�ारी करणे आ�ण
झोपावे �ागे�."

टायकूनने पा�याचे घोट घेत�े. �तथून �सरी मासेमारी बोट गे��. बोट�चे नेतृ�व करणारी म�ह�ा
मी रॅ�े यांनी हात ह�वून अ�भवादन के�े. युर मी. रॅ�ेने वाकून �या�ा ओ�े के�े.

"मा�टर या सव� वत�ना�ा "��क�े�े आ�ाधारक" �हणतात. अ�जाधी�ांची गरज आहे
वे �हणा�े. “जे�हा आपण ता��य संपत असतो, ते�हा आपण न�तेकडे आक�ष �त होतो. आ�ही धार
�कना�यावर चा�त जाऊ �कतात, प�र�चत अस�े�या गो���ी तडजोड क� �कतात आ�ण �यांची �ेणी �व�तृत कर�याचा �य�न क� �कतात

आपण रसाळ इ�ा �वस� �कता. आ�ही पी�डताची ��तमा �वीकारतो. आ�ही सबबी काढतो आ�ण मग ते
आपण अनेकदा उ��त करतो क� आपण आप�या अचेतन मना�ा �����त करतो- क� ते खरे आहेत. आ�ही आ�ण
को आ�ण बा �यां�या संघषा�साठ� जबाबदार प�र��ती मानतात आ�ण भूतकाळाती� घटना �यां�या वैय��क मानतात
तुझं कारण सांग. आपण �व���त बनतो आ�ण उ�कटता �हणजे ग�धळ, सहानुभूती आ�ण समजूतदारपणा
आपण हरवतो हे आप�या�ा माहीत अस�याने आपण उदासीन होतो. ट�का. न�क�च ही वैय��क प�र��ती
�णा�� अंतग�त, आप�यापैक� ब�तेक �वतःसाठ� तयार करतात. �यानंतर समानता मंजूर के�� जाते. आ�ण, पासून
मान�सकता आप�या सवा �म�ये, दररोज �टकून राहते आ�ण जीवनाकडे पाह�याचा हा ��ीकोन आप�या�ा अगद� नैस�ग�क वाटतो. आ�ही
आपण जी कथा पाहत आहोत ती स�य आहे असे मानूया कारण आपण �त�या खूप जवळ आहोत. �हणून आ�ही
नायक आ�ण नायका�ा आप�या �े�ात न दाखवता उजळ मा�याने आयु�य �ोभून दाखवायच.े
सामा�य हो�याऐवजी. बघ, हे सगळं कस ंहोतं?"

“हो, �नदान हे सगळं घडतंय. च�ा, तुमचे वैय��क आयु�य पु�हा ��हा, ठ�क आहे?"
उमी�ा मा�हती हवी होती.

"हो, 100 ट�के बरोबर", अ�जाधी�ने कबू� के�े. "��येक वेळ� जे�हा तु�हा�ा हे समजते क� तु�ही बळ� आहात
असे घडते, तु�ही अ�धक धाडसी पाव�े उच�ता, तु�ही कथा पु�हा ���हता. तु�ही तुमची ओळख �नमा�ण करा
आ�ण तुमचा �वा�भमान समृ� करा आ�ण आ�म�व�ास वाढवा. जे�हां आपण
मतदान क�न ते �यांची कमकुवत बाजू उपा�ी ठेवतात आ�ण �यां�या महास�ेची पु�ी करतात. आ�ण के�हा
जर तु�ही मा�टरीकडून मा�गत�े�या नीरसपणासह असे के�े तर, “तुमचा भांडव�दार IQ; �हणजे तुम�या ज�मासोबत
तु�हा�ा �मळा�े�� भेटव�तू, ती �वीकार�याची �मताही वाढे�.”

अ�जाधी�ांनी आप�या दोन �व�ा�या�ना �या�या घरा�या छतावर चा��यास सां�गत�े, जेणेक�न तो क� �के�
धडा - "इ�तहास-�नमा��याची 4 वष �" चा�ू ठेवू �कता.

इ�तहास �नमा��यांचे �येय #2: �वच�नापासून मु�

अ�जाधी�ांनी कोण�या बोटाने नमु�याकडे इ�ारा के�ा?

"य��वी ����या म ��चे मह�वाचे काय� ��ात ठेवा? �वच��त करणारे , तुमचे सज�न�ी�
उ�पादकता हा � ेवट आहे. आज�या स��या�या या भागातून ते आ�हा�ा माग�द��न करे�. माने यान-
उ��ंघन �क �वा सायबर सब�ह ��न �व���या �वजया�या मह�वा�या खो�ात जा�याचा �नण�य घे�यात आ�ा आहे, कारण ते
आप�या सं�कृतीभोवती एक ती� �ववाद आह.े काही �कारे, नवीन तं��ान आ�ण सो�� मी�डया फ� नाही
आप�या सज�न�ी�तेचे वैभव आप�या�ा उ�म सेवा देत आहेत, परंतु आपण आप�या�ा कमी माणूस बन�यास देखी� ��कवत आहोत.
आम�यात खूप कमी वा�त�वक संभाषणे आहेत, फारच कमी वा�त�वक संबंध आहेत आ�ण फारच कमी पर�र क�पना आहेत.
ग�धळ�े�े आहेत

"SSS, होय होय होय, समु��कनाया�वर सकाळ होत असताना म�ा ते अ�धका�धक जाणवत आह,े"
उमीने �वीकार�े.
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"अथ�हीन कामाने गंभीर तास भरणे ह ेब�तेक �ोकांना हवे अस�े�े औषध बन�े आहे,"
अ�जाधी� पुढे �हणा�े, "बौ��क��ा आ�हा�ा मा�हत आहे क� आ�ही �ू�य-मू�य काय��मांवर वेळ वाया घा�वत नाही.
पा�हजे, पण भाव�नक��ा आपण या आकष�णापासून �र जाऊ �कत नाही. फ� अंकु��ी भांडण क� �कत नाही. या�माणे
बटावमुळे सं� ेचे को�वधी �पयांचे नुकसान होत आहे, उ�पादनाचे नुकसान होत आहे, जे गुणव�ेतही यो�य नाही.
आहे. आ�ण, मी आधी सुचव�या�माण,े आजका� �ोक कामावर पूव�पे�ा जा�त चुका करत आहेत.
काम करताना ते मान�सक��ा उप��त नस�यामुळे नाही. वाहन तं��ानाचा �यांचा मू यवान
मूख�पणाचा वापर के�ा गे�ा आहे आ�ण �यांचे अमू�य �येय मार�े गे�े आहे, �याचे मू�य सव��ण के�े आहे.
कृती कर�याची संधी आ�ण गुणव�ा हे जीवनाचे मोजमाप आहे.

�दवसा�या सु�वाती�ा ��येकजण देऊ �कणारी ��रता आ�ण �ांतता अजूनही होती. अ�जाधी�
�याने संपूण� वातावरण पा�ह�ं, घराजवळ�या एका सुंदर �ठकाणी फु�ं पा�ह��. फर, �या
�याने �या मा�वा� जहाजाकडे नजर टाक��, जी ���तजावर ��र उभी आहे अस ेवाट�े आ�ण �ेवट� �याच दराने.

“�छछोरे बघ,” तो � ेवट� �हणा�ा, “म�ा हे आधु�नक जग आवडते – होय, म�ा खरोखर आवडते.
हे सव� आधु�नक तं��ान �मळा�े नसत ेतर जीवन ��म �ळ झा�े असते. माझा �वसाय खूप य��वी आहे
तो आज�यासारखा होऊ �क�ा नाही. आज मी �जतका कु�� आहे �ततका मी आ�ण कदा�चत तु�ही दोघेही नसता
तेही झा�े नसते."

"एनएस?" एकटा डॉ��फन क�ाकारा�या नजरेसमोर येताच तो �या�या बाजू�ा तरंग�ा.
डावीकडे, मग ती खु�या समु�ा�या ��खरावर गे��. ��येक ��डका�ा�या सात हवेत �याने चार वेळा गु�ाठण �ाव�े.

�ी राळे पाहतां ब�त । “मी जा�ची घटना �ोध�यात बराच वेळ घा�व�ा
कसे असावे, तो �वतः�ीच कुजबुजत �हणा�ा. “आ�ण या इं��यांना ��कवून, मी अस े�हणू �कत नाही
ते कसे करायचे.” मग �याने आप�ा ��द पाळ�ा.

"मी आजारी असताना म�ा वाचवणारे सव� आरो�य �ोध", अ�जाधी� तप�ी�
दया. “बरं, ते काहीही असो, तं��ानाचा यो�य वापर ही एक अ��त घटना आह.े आजका� �ोक �या �कारे

मूख�पणे वापर�े, मी �च ��तत आह.े अनेक संभा� अ�तमानवी �ोक
��या�ा ��य समाचा �ास होतो, कारण �याने आप�े जीवन आ�ण वैय��क जीवन अनेक मागा�नी, साधनांनी �तीत के�े आहे.
�वनयने सायबर भर�े आहे. जर तु�ही �ज �क�या�या खेळा�ी �नगडीत असा�, तर कृपया इ�तहासाती� महान दंतकथांना भेट �ा.
�दवसा�या ज�ट�तेचा �तर आद� � करा आ�ण काढून टाका. ते सोपे करा. क� सव� काही ठ�क आहे
करा. �ाम�णक �हा. कमी �हणजे खरंच जा�त. फ� काही �क�पांवर काम करा, जेणेक�न तु�ही
अनेकांवर आप�े �� वेध�याऐवजी �यांना आ�य�कारक बनवा. आ�ण सामा�जक��ा,
�यांना कमी ठेवा, परंतु �यां�याबरोबर, खो�वर जा जेणेक�न नाते मजबूत राही�. कमी आमं�णे �वीकारा, मो�ांचा आनंद �या
काय��मात कमी जा आ�ण नंतर अनेक पु�तकं उ�गड�याऐवजी �े��ाइ� हो�यासाठ� कमी पु�तके वाचा. फ� �यावर
खूप सखो� �यान, जे मह�वाचे आहे, एखा�ा�ा अ�ा �व�ेष �वजयाची अनुभूती �मळते. सोपी करा. सोपी करा. सरळ
तयार करा

"तुम�या वेळेचे बे�ा थांबवा. आ�ण तुम�या �येया�ी बांधी� राहा." अ�जाधी� पुढे �हणा�े, "आज आ�ही
आपण राहतो �या अ�त अ�याचा�रत समाजात महान अस�याचा �नयम आहे."

"आतापय�त�या ध�ांब�� ध�यवाद," क�ाकार �हणा�ा. “आता म�ा समज�े क� मी काम करत नाही.
�जवंत अस�याचा अथ� असा नाही क� तु�ही सज�न�ी� आहात. मी नवीन �ू�ट�गवर असताना हे देखी� ��क�ो
काम करा, मग, मी महान क�े�या �जतके जवळ जाईन, �ततके जा�त, माझा अंधाराचा भाग, माझे ��
वाटून �यायचे आहे, जेणेक�न मी कोणतेही अ��त काम क� नये. आजका� अनेकदा असं होतं क�, जे�हा मी �याब�� बो�तो
म�ा वाटते मी जवळजवळ आ�य�कारक कामा�या जवळ जातो आ�ण नंतर माझे काम पूण� करतो.
मी एकतर ऑन�ाइन जाईन आ�ण गो�ी कराय�ा सु�वात करेन. मी नंतर झोपाय�ा जाईन आ�ण माझे संपूण� आयु�य हंगामासाठ� घेईन
मी रा�भर �ो पाहीन �क �वा मा�या ��यकरासोबत ��ह�डओ गेम खेळेन. अनेक वेळा मी �ा� होतो
वाईन, �या."

“तु�ही तुम�या ��तभे�या �जतके जवळ जा� �ततके तु�हा�ा तुम�या भीती�या बंडखोरीचा सामना करावा �ागे�.
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करे�.' को�धी� �ा��दक ��दात मंजूर. “तु�ही मत सोड�यास घाबरा� आ�ण माग ेराहा�.



उ�पादना�ा सामोरे जावे �ागते, उदाहरणाथ�, ब�तेक �ोकांपासून �र राहणे, ��त��या �ची ई�या� आ�णयापे�ा उ�पादन अ�धक चांग�े बनव�याचा दबाव तु�हा�ा पु�यकडे नेई�. आपण अपय�ासाठ�
काळजी करा आ�ण तु�ही चांग�े नाही याची भीती बाळगा आ�ण चुक��या नवीन मागा�वर असुर��त चा��याचा अनुभव �या
करे� तुम�या म ��ती� बदामा�या आकाराचा भाग जो भीती �र करतो तो पूण�पणे न� होतो
आ�ण तु�ही तुमची व�ध �त उ�पादकता न� कर�यास सु�वात करता. आप�या सवा��या आत एक अचेतन आहे
एक �व�वंसक आहे जो आपण �ब�� असताना आप�यावर वार करतो, तु�हा�ा मा�हती आहे? चांग�� बातमी अ�ी आहे क� ए
कधी कधी आ�हा�ा याची मा�हती �मळा�� तर..."

"मी दररोज चांग�� �नवड क� �कतो, जे म�ा दररोज चांग�े प�रणाम देतात." म�यभागी क�ाकार
पीप�, टोक दया �माणे जो एक �दवसानंतर आप�या गु��ा पा�न ���ने भरतो.

"ठ�क आहे," अ�जाधी� �हणा�ा. “एकदा तु�हा�ा स�य कळे� क� जे�हा तु�ही तुम�या सव��म ��तीत असता
��तभा आ�ण सवा�त तेज�वी भेटव�तू पोहोचते, तेज�वी भ��, तुम�या भीतीचे �वतःचे �व�प आहे

घृणा�द आप�े डोके वर काढे� आ�ण उ�कृ� बांधकामांना ग�धळ करे�, जे आपण सव� �कार�या �वच�नात गमाव�े आहे.
आ�ण ते मु� मागा�तून सुटून पूण� झा�े. तु�ही �या आ�म-ना�ा�या कथेवर बंधन घा�ू �कता. तु�ही ह ेच� करा
आपण बाहेर पाऊ� टाकू �कता. फ� तुम�या कौ��यावर �नयं�ण ठेव�याचा �य�न क�न तु�ही �या�ा मूख� बनवू �कता.
तुमची मा�क� चुकव�या�या इरा�ान ेतो हे कसे करत आहे ते पहा.”

"खरोखर खो� अंत���ी", उमीने �या�ा पा�ठ�बा �द�ा. "हे बरेच काही �� करते क� मी
मी माझी उ�पादकता, माझी काम�गरी आ�ण कंपनीती� माझा आ�मा मया��दत करत आहे. मी एक आहे
मह�वाचे �येय से�ट �ग. �या कामासाठ� मी माणसे ठेवीन. आ�ही तु�हा�ा मह�वाचे तप�ी� देऊ

मी करतो मग माझे जहाज तोडा. मग मी �स�या संधी�ा "होय" �हणेन, जे आम�या �वसायात आ�ण
जे �व�ंब �नमा�ण करे�. मी मा�या फा�तू भाटांना �वतः�या �ोकां�या भेट�गाठ�त घा�वीन
तो आवाज ऐकून छान वाटतं. मी माझी अ�धसूचना तपास�यासाठ� वेडा होई� आ�ण "बात�या" �हणा
मी "�वे�" चा अहवा� अध�वट वाचेन. आज रा�ी ह ेपूण�पणे �� आह ेक� मी माझा "आ�मा" घ� क� �कतो.

कारसह फसवणूक; मी �बघडत आहे आ�ण ह ेदेखी� �� झा�े क� म�ाही �या �ड�जट� मूख�पणाचे �सन �ाग�े आहे.
तो एक आहे �याब�� तु�हा�ा आ�य� वाट�े. मी �ामा�णकपण ेसांगेन क� मी मा�या काही टोकांवर �नयं�ण ठेवू �कत नाही
ते सापड�े, कारण �यांना सो�� मी�डयावर पाहणे खूप सोपे आहे. आता म�ा त ेजीवन समज�े आहे
ऑन-�ाइन मनोरंजनात पु�षांनी वाया घा�व�े�े बरेच तास अ�यंत रचना�मक अस ू�कतात. तु�ही �हट�या�माणे �ी. रॅ��,
हे फ� कार ए�केप आहे. म�ा वाटते क� मी मा�या �ड�हाइसवर मा�या खरेद� बंद देखी� क� �कत नाही. इतके
सोपे आहे. यामुळे म�ा काही काळ आनंद होतो. आता म�ा समज�े क� ते�ह जोसने आप�या मु�ा�ा हे सां�गत�े आहे
�याने सव� �व�पुरव�ा�ा �वक�े�� �व��� व�तू �द�� नाही. �यांना �कती सवय होऊ �कत ेहे �या�ा समज�े,
चुक��या प�तीने वापर�यास. आ�ण त ेआप�या�ा कमी मानव आ�ण कमी �जवंत कसे बनवू �कतात?
होते."

अ�जाधी�ांनी आप�ा एक हात वर के�ा. �सया� उपयु� बीच झोपडी पासून, ज�द कट
आ�ो, आता सनी टेरेसवर. �याने कुरकुरीत पांढरा �ट�, कोळ�ा�या रंगाचा ख�ा�ी घात�े�ा होता
K. � ूज आ�ण सु�व��त का�या चाम�ाचे खोगीर घात�े होते.

“महाराज, तु�ही इथे आहात,” तो त�ण हसत हसत �हणा�ा आ�ण �या थोर माणसा�या हातात आ�य�कारक खूण आहे.
एक �द��. �यातच मानवी मनाचा आद� � ठेव�ा होता.

तो अगद� यासारखा �दसत होता:
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ध�यवाद �पयरे. च�ा, आता मह�वा�या मान�सकतेचा अ�यास क� या जेणेक�न तु�हा�ा ते अ�धक चांग�े करता येई�.
आपण �यातून समजू �कता - आ�ण नंतर, आपण �वजय �मळवू �कता. ��ात ठेवा, आप�यापैक� ��येका�ा "जुने" अस े�हणतात.

त�भा" �हणतात. हा उपवा कु�ा तं�ापासून बन�े�ा आहे - म ���या घटकांचा एक जोडा जो अटहपूर�या दो�ही बाजू�ा आहे.
थेट सेरेम अंतग�त. काही �म�नटांपूव� मी नुकताच उ��ेख के�े�ा अ�म�डा�ा हा भाग आहे.
आहे. या मूळ आ�ण कमी उपयु� मनान ेआ�हा�ा हजारो वष� आ�म�व�ासा�या ��तीत, सुर��त ठेव�े. �नय�मतपणे
��काळ, उ� आ�ण कमी तापमानाती� फरक, जंग�� आ�ण कोकराचे न कमाव�े�े कातडे-दात अस�े�या वाघां�व�� �ढा.
हे फ� एक मु�य काय� करते: प�रवत�नीय ��ती तयार क�न आ�हा�ा धो�याची चेतावणी देणे जेणेक�न आ�ही
�जवंत राहा, �टकून राहा आ�ण तुमचा वं� वाढवत रहा."

"तू अजूनही मा�यासोबत आहेस का?" अ�जाधी�ांनी नटा�ा �वचार�े.

"म�ा समज�े." घरमा�कान ेनुकताच चहा बनव�ा ते�हा पा�णे आ�ण क�ाकारांनी एकाच �वरात ��तसाद �द�ा
आण�े �यात आ�याचे तुकडे पण पड�े होते.

"अ�वा. आप�या �ाचीन मनाचा एक आकष�क गुण �हणजे तो नकारा�मकतेतून पडतो.
आहे. �या�ा सुर��त ठेव�यासाठ� आप�या�ा वातावरणात फारच कमी रस आहे क� �या�याम�ये सकारा�मकता आहे आ�ण
�क �ब�ना तो आप�या�ा माहीत आह,े काय वाईट आहे हे सांग�याचा �ास होतो.

"या माणसाचे वाईट �हणजे तो धो�याची ��कार करत राहतो." अ�जाधी� वाकबगार बो�तो
रा�ह�े. “मागे जे�हा जीवन खूपच �ूर होत,े ते�हा आपण वेगाने जगू �कतो. ही �व�ा आप�या पूव�जांनी
सेवा a. पण आता, आज�या जगात, आप�यापैक� ब�तेकांना दररोज मृ�यू�ा सामोर ेजावे �ागत नाही.
व�तु��ती अ�ी आहे क� आज सामा�य माणूस राजघरा�यापे�ा अ�धक स�मानाच ेजीवन जगतो.
ब�तेक �ोकांसाठ�, ते फ� काही� े वषा�पूव� होत.े कृपया या आ�ीवा�दाचा न�क�च �वचार करा."

टायकूनने �याचा चहा घेत�ा.

“आ�ण तरीही, या आ�या��मक नकारा�मकतेमुळे आप�या �ाचीन मनांत आपण
सुर�ेती� उ��ंघन �ोधत रहा. आ�ही अ�यंत सावध�गरीन ेजगतो. मु�यतः सावध आ�ण काळजीपूव�क, तर
सव� काही ठ�क चा��े आहे. आकष�क गो�, नाही का?"

"आ�हा�ा जे वाटते ते आ�ही जे �वचार करतो �याब�� आ�हा�ा खूप उ��ेख �मळतो." उ�म ने यान दया
कारण तीही चहाचा आ�वाद घेत होती. "आता म�ा समज�े क� मी नेहमी असे का �वचार करतो

म�ा इतके �मळा�े नाही, जे�हा मी मा�या ओळखी�या ��येकापे�ा जा�त कमाव�े आहे." अं पुढे
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�हणा�ा, “माझा एक य��वी �वसाय आहे, चांग�� भरभराट होत आहे, चांग�ा �नधी आह.े मा�या भांडव�-गुंतवणुकदाराचा �ोभी असणे
पूव�चे जीवन, एक अ��त आद� �. सगळं असूनही माझा म�� या गो�ीचाच �वचार करत रा�ह�ा
�क �वा नाही, मा�याकडे आहे. मा�याकडे पुरेस ेपैसे नाहीत आ�ण मी अपे�ांनुसार कसे जगू �कत नाही

मी के�े आहे �ज �कू �क�ो नाही तेच म�ा वेड �ावत.े अ�जबात �ांतता न�हती."

उमीने एकमेक�वर हात ठेव�े. क�ाकाराने �या�याकडे आ�ण �या�या दाट �द�ेने "उडणारी चू" फेक��
सुगंधी वा�यात केसांचे तुकडे हळू हळू सरकत होते.

अ�जाधी� �ोटक �वरात �हणा�ा, "�थओडोर �वेटने म�ा वाटते क� काहीतरी सां�गत�े
तुम�यासाठ� मह�वाचे आहे."

"तो काय �हणा�ा?" उमीने �वचार�े, हात कसा घ� क�.

“�याची चोरां�ी तु�ना करा”, अ�जाधी� युरी�ा �हणा�ा. “एखा�ाकडे तुम�यापे�ा जा�त पैसा, ��स�� आ�ण संप�ी आहे.
तु�हा�ा इतर गो�ी �मळती�. मा�या सु�वाती�या 'याग'�ी संबं�धत गो�ीचा �वचार करा आ�ण आता हे �ान �मळवा
पूण� झा�े."

उमीने होकार �द�ा, "हो, आठवतंय."

"हे 'अ�धक' पे�ा 'अ�धक' �या भूकेतून येत,े 'अभावाची ती� भावना. आ�ण ब�तेक,



हे �या�या �ाचीन वं�ा�या म ���या काया�तून उ�वते. तुम�या वातावरणाची सू�म तपासणी क�न आ�णनकारा�मकतेब�� स�य असण ंतु�हा�ा तुम�या चांग�या काम�गरीचा आनंद घे�यापासून ��तबं�धत करते. हे फ�
घडते”, अ�जाधी� �हणा�ा. “आता आ�ही या �करणाची अ�धक बारकाईने तपासणी क�. जसजसा वेळ जात होता, तसतसे आमचे
मनाचा �वकासही होतो आ�ण �याचा पूव��नधा��रत आ�ण उ�ाचा �वकासही होतो. आप�या म ��चा हा भाग

कोट�या ���कोनाचा �वचार कर�याची जबाबदारी आहे. �णा��चे �ा��� या�ा "मनाच े�म�ण" �हणतात. कु��
वेद �या�ा "�व�ेष म ��" �हणतात. पण एक गो� आह:े जे�हा आ�ही मोठ� �व�े पा� �ाग�ो, ती
��क�यास सु�वात के�� आ�ण आम�या सज�न�ी�, उ�पादक आ�ण अंम�बजावणी �मतेची पातळ� वाढव��, नंतर आम�या
"�ाचीन गु�" आ�ण "�व� ेष मन" यां�यात �रावा �नमा�ण झा�ा होता. ते क� �ाग�े. आमचे "जुने �म�"
आप�ा �वकास माहीत आहे, सावध�गरीची प�र�चत साव�� सोडून आपण पुढे �नघा�ो आहोत हे माहीत आहे
आ�ण �यासाठ� आप�या�ा फटकार�े जाते, कारण आपण �वत:साठ� �च��त माग� सोडत आहोत. �या�ा सं�य येतो
जोपय �त तो धोका आप�या वैय��क उदयासाठ� आ�ण आ�ादायक �गतीसाठ� आव�यक आहे. आपण ते अचेतन, �ब�ध आहोत
मागा�चा अव�ंब करताना, आप�या ��तभे�ी अ�धक जवळ�क साध�यासाठ� �जथ े��तभेचा आ�मा असतो �तथे धैय� असणे आव�यक आहे.
आपण जे आहोत ते बन�यासाठ� आ�ण बन�यासाठ� जगतो. आ�ण चेहरा पण. आपण ��तभेत वरचे आहोत ह ेजाणून
पाय�या चढाय�या असतात, सोड�े�े धैय� माणसाचे �दय ज�द उ�साहाने भरते. हे �ान खूप मोठे आहे
ख�जना हाच आप�या�ा जग�यासाठ� यो�य बनवतो. अ�ाहम मा�ोव या आ�थ �क मानस�ा���ाने एकदा असे �हट�े होते
“तु�ही कधीही तुम�या पा�तेपे�ा कमी अस�याची योजना आख�� तर तु�ही आयु�यभर �ःखी असा�.
रा�न सांगेन. पण म ��चा बदाम आप�या�ा पृ�भागावर सोडतो, जे�हा आपण सु��स� पाहतो
च�ा पुढे च�ा आ�ण काहीतरी नवीन क�या. आप�या नसा भीती�या "वागस" �ारे उ�े�जत होतात.
"कोटसो�" हा हाम�न र�ात सोड�ा जातो आ�ण आपण जे �वचार आ�ण कृती करतो ते आपण करत नाही.
आमचा 'वीण �म� के' �या�या बु��म� ेने आ�हा�ा पूण� करायचा आहे."

"याव�न हे �स� होते क� ���कां�या सज�न�ी� आ�ण अ�त-उ�पादकांसाठ� खूप कमी पैसे आहेत," क�ाकार �हणा�ा.
ती दया आहे “आपण आप�ा “सुर�ा �े�” सोडताच, आप�ा “�ाचीन �म�” – अ�व� होतो. कधी

आपण आप�े तेज आ�ण आप�ा आ�मा वाढवतो, तो बद�ा�ा घाबरतो."

मी रे�ेने टा�या वाजव�या, आनंदाने �हणा��, "मग टॉस� फुटतो, आमच ेजीवन-��य संकु�चत होते.
आ�ण �ास उथळ होतो. आ�ण आपण एकतर भांडणात �क �वा भांडणा�या मूडम�ये जातो. खरं तर, भीती
तीन पया�य आहेत - धावणे, �क �वा ��र उभे राहणे."

क�ाकार पुढे �हणा�ा, “आम�या �वचारांची इ�ा आहे क� आपण वाढावे, भरभराट करावी, अ�धक क�ा�मकता �नमा�ण करावी.
काम करा, तुमचे जीवन जगा आ�ण जगा�ा माग�द� �न करा, �ेरणा �ा.
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"तेच आहे," अ�जाधी� �हणा�ा आ�ण क�ाकाराकडे हस�ा.

क�ाकार पुढे �हणा�ा, “पण आप�ा म �� धडपडत आहे. �जतके �ाचीन, �ततके खा�चे, अ�धक ����ा��-
आप�या सवा�म�ये अस�े�ा �म� आप�� वाढ थांबव ूइ��तो.

"ते बरोबर आहे," अ�जाधी� क�ाकारावर ठोसे मारत �हणा�ा.

“आ�ण �हणून, इ�तहास �नमा��यां�या तृतीय प�ावर, आद�ा�वर �� क� ��त करा
आपण �यां�यापासून �हरावून घेत आहोत - �वच�नापासून मु�ता ही माझी क�पना आह,े या भीतीमुळे आपण �जतके जा�त आहोत
�वच��त करते, �यांना �मठ�त घेते, जेणेक�न आ�हा�ा बरे वाटे�, अगद� काही �म�नटांसाठ� जरी
आहे ना?" उमीने तो उच��ा.

"हे खरे आहे," अ�जाधी�ने कबू� के�े. "आ�ण गैरसोय क�, आप�या ��तभे�या मोहामुळे,
�र येतो."

"ते खूप आहे, मा�यासाठ�." क�ाकारा�ा �याचा उ�साह आवरता आ�ा नाही. "तू फ�
आ�ही समजावून सां�गत�े क� आम�या सं�कृती�ा अ�ा �कार�या �वच�नाची सवय झा�� आहे. आ�ण y, ब�तेक
�यांना �यांचे मोठेपण कळत नाही. आ�ण �हणूनच सज�न�ी� आ�ण उ�पादन�म असा माझा अंदाज आहे

तेच आप�या समाजाचे खरे खेळाडू आहेत. फ� "नाही" �हणणा�यांचा अपमान सहन करावा �ागत नाही.
पण �या ट�काकारांचा बाणाही आ�हा�ा सहन करावा �ागतो, �यांना आमची क�ा कळत नाही, आ�ही
�स�न���ग अ�ाम� समजून घे�याइतके धैय� देखी� अस�े पा�हजे जे आप�या �ाचीन मना�ा �वनंती क�न आ�ही
मी माझी �नरा�ा तेजापय�त पोहोचू देत नाही."

"मा�या आईने हे �कती अनौपचा�रकपणे सां�गत�े आहे!" अ�जाधी�ांनी ते उ�साहाने के�े. तो
पु�हा एक छोटासा डा�स के�ा. �हरांडा झाडून काम करणा�या घरदाराने मान ह�व��.

"खाजगी आ�ण उ�ोजक �वकासाचा दह�त सहन कर�यासाठ�, एखा�ाने - आ�ण �टकून राहणे आव�यक आहे - जरी
जे�हा तु�ही मरत आहात अस े�दसते ते�हाच,” �या परा�मी माणसाने �� के�े. पण तु�ही घाब�नही चा�त राहता
कान-वदती क�. तु�ही दोघेही महान गो��चे �नमा�त े�हा�. आ�ण ��येक �नमा��या�ा �या�या भीतीपासून मु� होऊ �ा



��� आ�ण मानवी �वातं�याचा �भाव कायम राहावा �हणून रोज �ढत राहावे �ागते. अरे, असे आह ेका! आ�ण �या बद�यात
तु�ही तुमची पूण� ताकद दाखवा� ते�हा तु�हा�ा आ�य�कारक ब��से �मळती�. आ�ण ते �हणजे भट मातु हरे नायक आ�ण काय काया.
फळ �मळणार नाही. तुम�या भीती�या उप��तीत आ�ण तुम�या चाच�यां�या �ढतेतून तु�ही पुढे जाता.
साठ� असे� तु�ही कोण आहात हे तु�हा�ा कळे�, तु�ही तुम�या �मतेचा चांग�ा �याय करा�, तु�ही हरा�
आ�म�व� वास वाढतो. तु�हा�ा आता गद��या पॅट्सची गरज कमी आहे आ�ण आता तु�ही �वतःचे बनवू �कता
जगाने तयार के�े�या ��ा��टक�या जीवनापे�ा खरे आ�ण �व�ासाह� जीवन जगा
तु�ही मोकळे �हावे अ�ी माझी इ�ा नाही."

अ�जाधी�ांनी आप�या पा�या�या बाट��तून प�ह�े पाणी �नवड�े आ�ण नंतर ते साधन सां�गत�े
आ�ण �ड�जट� अंतरा�या �वच�नापासून आ�ण �यागांपासून �वतः�ा वेगळे करणे मह�वाचे आहे.

"आ�ण इथ�या 5 AM ��बचे सद�य असणे तुम�यासाठ� जा� असू �कते." �तने �त�ा दोन मु�े �द��
काय समज�े? “जगाती� महापु�षांची �व�च�ता टाळ�यासाठ� �यांना �यां�या जीवना�या सु�वाती�ाच पाहावे �ागते.
भागातून मी �ांतता आ�ण संर�णास �ान देतो. या आनंददायी �नयमाने �या�ा खूप आव�यक वेळ �द�ा आह,े
जेणेक�न ते अ�त-उ�साहापासून �वतःच ेजीवन वाचवतात, �यांचे सज�न�ी� झरे कोरडे होऊ देऊ नका, महान "जग"
�याचा �वकास करा, तुमचे आ�ीवा�द मोजा आ�ण तुमचे उव��रत आयु�य गुणव�ेनुसार जगा. अनेक

आप�या स�यते�या �वकासात �यांनी पै�ाचे काम के�े, �यांनाही सूय�दयापूव� जाग ेहो�यास मदत झा��.
सवय झा�� आहे."

"�क �वा तु�ही �यापैक� काह�ची नावे सांगा�?" उमीने �वचार�े.

"जॉन �स�म, उपा�य�, हा एक आह"े, अ�जाधी� �हणा�ा. “मीच उठतो
�ॅग अ◌ॅमे�डयस मोझाट�, योजया औ, कफ, ��े�ॉइड राइट आ�ण उंट ही असे �हणणा�यांपैक� तो होता,
“सकाळ�या वेळ� ‘तु�हा�ा �ास देणारं कुणी नसतं आ�ण मग सद� �क �वा सद�, ते�हा
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तु�ही कामावर आ�ात आ�ण जे�हा तु�ही ���हता ते�हा उ�णता तुम�या सोबत असते."

"बीथो�हेन पहाटे उठ�ा," क�ाकार �हणा�ा.

"अनेक महापु�षांनी हा सव� काळ एक�ाने घा�व�ा आहे", अ�जाधी�ांनी �वनवणी के��. "एकटाच तू
सूय� उगव�याआधी सापडू �कतो, समता ही �व���ता आ�ण मानवी हो�या�या आवेगावर मात करते
आ�ण तुझे उ�ारोहण तुझे एकटेपणा �ोधते. पहा, तू �दवसभर या जगात होतास, अंतहीन चचा�
क�न, तुम�या फोनवर, हजारा�न अ�धक �नरथ�क बो�णे �क�वा, तु�ही क� �कता, या जगाब��, तुमचे
बु��चा आ�य घेऊन, �वत:�या कतृ��वा�ा वीणा बनवून, वरचा �का� बनून
वर उच�ू �कतो परंतु आपण एकाच वेळ� दो�ही क� �कत नाही. �टॅन मानस�ा��� एडर �ॅफर
अंक�य अनुमान ��द�ः सं�याचा उपयोग काय आहे, हे �� कर�यासाठ�, जे�हा आपण सकाळ� उठतो ते�हा आपण
मया��दत मान�सक ��� आहे. आ�ण जसे आपण �व�वध पै�ंूकडे आप�े �� वळवतो - बात�या, चांग�ा दे�
आ�ण घोषणांचे इतर पॉप, आम�या �कारचे, आम�या कामाचे, आम�या आरो�याच ेआ�ण आम�या आ�या��मक
जीवनात, आपण ��येक कृतीवर थोडी ऊजा� घा�तो, जी आप�या�ा करायची असते. �वचार कर�यासाठ� मोठा गट
�या साठ�. �यामुळे �पारपय�त आप�यापैक� ब�तेकांना मह�वा�या बाब�वर �� क� ��त करता आ�े असे�च असे नाही.
एक �न�य आहे. आ�ही आधीच आमचे �� �जवंतपणावर क� ��त के�े असते. �मनेसोटा �व�ापीठ
�बझनेस �ोफेसर सॉ�फ �ेरॉय यां�या मते, आ�ही �� �वच��त करणे आ�ण इतर उ�रांवर ठेव�े
बाक�चे �ा. �याने �ोधून काढ�े क� जे�हा �ोक सतत �वच��त होतात आ�ण ते �याच गो�ी करत राहतात.
इतर कामा�ा जाताना आ�ण जाताना, ते कमी सज�न�ी� होतात, कारण �यां�याकडे अनेक, �व�वध �कार आहेत
�यांना सामोरे जावे �ागे� अ�ा मा�हती आहेत. याचे कारण मी �हणत आहे: एक �व�ेष
वेळेवर, एकापे�ा जा�त काय � कर�याऐवजी �व��� हेतूचे काय� करा - आ�ण ते आराम�ीर वातावरणात करा.
करा. अ�बट� आइन�टाईन �याच गो�ीचे ��ीकरण देतात, “फ� जो एखादे काय� पूण� करतो.
जो �� आ�ण डाळ यावर �� क� ��त करतो तोच खरा वामी होय. या कारणा�तव, आपण मा�टरसाठ� आहोत
माणसांची गरज आहे." हे महान ऐ�तहा�सक पु�ष आ�ण स���ंचे सं�चत रह�य आहेत." ते �यांचे �वतःचे आहेत
�व�तार - ��येक चकचक�त �ळा�या मागे ��येक चमकदार �व�वधता �प�े�� नसते. नाही, �याचे
परंतु ते काही कामांसाठ� कठोर संयम ठेवतात, परंतु उ� �तरावर. हे वरी��माणेच आहे
असे ���ह�े आहे: महान आ��यांना एक क�ा�मक उ�कृ� नमुना - एक वा�त�वक उ�कृ� नमुना काय बनवावे हे मा�हत आहे
अ�धक �व�वधता आहे - भ�व�याती� �प�ांसाठ�, एक हजार �क�पांपे�ा, �याम�ये ��तभा नाही.
झ�क. आ�ण कृपया हे देखी� ��ात ठेवा: जे तास 95% �ोक ग�धळ करतात, 5% वर�या �ेणीती� �ोक जमा होतात
�नधीचा �वचार क�न, तो सुर��त ठेवा. 5 AM वेळ सवा�त �हान कायदा सव� मानवी अ�भमान आ�ण कमा�
�ांततेची वेळ आ�� आहे. �यामुळे या �वजया�या का�ावधीचा स�पयोग करा. आता आप�� उ�पादकता आ�ण वैय��क
�ौया�म�ये उसळती वाढ होई�. म�ा सकाळपे�ा मान�सक �ानात पुढे जायचे नाही

सां�गत�े. आ�ण आता मी एक उ�ार �ब �� आयो�जत के�ा आहे. पण �सरी क�पना आह ेक� आपण
दोघांसोबत � ेअर कराय�ा आवडे�. या�ा "�व� ेष क�पना���" �हणतात.



"ते कसे होते?" क�ाकाराने हसून �वचार�े. अ�जाधी� चा�त, एका खूप उंच ताडा�या झाडाजवळ गे�ा
�याची जाड दांडी आप�� �चंड उंची दाखवत होती. �याखा�� सूय��का��त, वतु�ळाकार मोठे टेब�
ठेव�े होते. �या �ाकडात एक मॉडे� सुंदर कोर�े होते. तु�ही खूप �भा�वत आ�ण आक�ष �त झा�ा असता,
आपण �या�ा पा�ह�े असते तर.

रईसने घसा खवखवणे आ�ण चहाचे थोडे ���बूपाणी देऊन घसा साफ के�ा. काही वेळाने तो �मळा�ा
ते कर�यास सु�वात करा, दया करा होय, गाग�� करा. मग �यान ेआप�ा ��द पाळ�ा. "जे�हा तु�ही �वकर उठता
आ�ण पूण�पणे एकटे, आप�े �� अ�तउ�साह आ�ण तां��क बैठक��या ग�गाटापासून �र ठेवा
आप�� एकूण उ�पादकता मया��दत क� �कती� अ�ा ����ारे न� होत नाही. मनात
��न �हणा�ा अ�जाधी�. “�हणून, का�प�नक अवतरण”, तुम�या �म�ाचा तो भाग जो संबं�धत �वचार करतो-
सतत काळजीसाठ� जबाबदार, ��य�ात काही काळ बंद होते. ही संक�पना ता�पुरती आहे
सारखे आहे पण, ते केवळ ता�पुरते आह.े तुमचे सतत �व�ेषण, �च�तेची अफवा आ�ण
अ�त�वचार - सव� झा�े. तु�ही सव� काही �ोधून काढा. �या आ�ण तू कधी
होणार नाही, �यांची काळजी कर�यापासून �व�ांती �या. तुमची म ��ची �हर खरं तर तुमची सामा�य आहे
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बीटा पासून अ�फा पय �त ��ाइड. आ�ण कधीकधी थेटा पातळ�पय�त पहाटेचा एकांत, �नधाता,
साम�य� आ�ण जड�व देखी�, युरोम�गस� आहेत, जसे क� डोपामाइन इंड��ट�ह फंड जे सुपरउ�पादने इतके चांग�े बनवतात.
स�ह�, आ�ण सेरोटो�नन हे आनंददायी म ��ची उ�पादकता वाढव�याचे कारण आहे. byeev
आ�ण साह�जकच तु�ही मी आधी �हट�या�माणे "कॅरी पो�झ�न" म�ये �वे� करता.

मी रॅ�ेने आप�ा डावा हात टेब�वर ठेव�ा �क �वा �ेकडे वळव�ा, जो या कारचा होता:

"�हॉइस पो�झ�न" ही मनाची ��ती आह ेजी वै���ीकृत करते, उदा., सव� �हायो��न वादक, �टट�
एक खेळाडू, वीण पाकक�ा अ�यासक, एक अ��त वै�ा�नक, एक ��यात उ�ोजक आ�ण मास ��डर म�ये सापड�े
जे�हा ते �यांची सव��म �न�म �ती करतात,” उ�ोगपती उ�साहाने �हणा�े.

"जे�हा तु�ही �वतः�ा तुम�या दैनं�दन �दनचया�प��कडे थोडेसे साम�य� देता, ते�हा ��येक मनु�य-
सामा�यते�या व�तूपय �त पोहोच�यासाठ� मनाची सामा�यता स��य होते. चांग�े-
� ुभे�ा - �छछोरे तु�हा दोघांसाठ� चांग�� बातमी ही आहे क� काही यो�य इ�ार ेके�याने तु�ही या भयंकर संकटातून मु� होऊ �कता.
��ी�या ��तीची सवय होऊ �कते �हणून ती पूण� अंदाजासह ��यमान आहे. �वतःचे

मान�सकतेची इ��त काम�गरी सा�य करता येते.”

"कनक ��हजन हे �याचे अ�त�य उपयु� उदाहरण आहे," उमीने घो�षत के�े आ�ण ���कांना सां�गत�े.
��ारीने फोन �ख�ात ठेव�ा.

"जर �ोकांना ही मा�हती �मळा�� तर संपूण� जग बद�े�," क�ाकाराने �न�कष� काढ�ा.

"�यांनी आता हे सगळं मु�ांना �ाळेत ��कव�ं पा�हजे." उ�मी यांनी सुचव�े.

"अगद� खरे", अ�जाधी� सहमत. “परंतु, तरीही, मी ह ेत�व�ान अनुसरण करतो, जे मी तुम�याबरोबर सामा�यक करतो.
मी � ेअर करत आहे, �व�ानाचा उ�े� आ�ण बद�णारी �णा��, �याव�न मी तु�हा�ा सु�वाती�ाच �वचार कराय�ा �ावणार आहे,
जेणेक�न तु�ही ती सव� मह�वाची मा�हती सरावात ठेवता - तु�हा�ा त�ांना पाठवायची आहे. तो माझा सव��म आहे
तो खूप छान काम करत आहे. आ�ण, अथा�तच, म�ा मा�हत अस�े�या सव��म मानवांपैक� एक. �ववेका��वाय प�रपूण�ता
मी इतका भावूक झा�ो नसतो. अपूण� �ाना��वाय असामा�य काम�गरी �नरथ�क आहेत. आ�ण हो, हो
या भौ�तकवाद� युगात जगाती� ��येक नाग�रक ����त झा�ा असता आ�ण नंतर �यांना पूण� कर�यासाठ� कोणीतरी असे�.
बां�ध�क� असती तर सव� आ�थ�क �रव�ा झा�� असती. कारण मग, आ�ही ��येकजण, बॉस आ�ण नंतर
�व��ण प�रणाम अनुभव�यासाठ� आ�ण �यांना पूण� सुंदर �हणून �वक�सत कर�यासाठ� आमची ��� जगा

मी झा�ो असतो."

रा�ी�या बु��ची रह�ये

सतत हायपोटा��ट�:
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इ�तहास �नमा��यांचे �येय #3: वैय��क �भु�वाचा सराव

को�धी� आप�या दो�ही �व�ा�या�सह घराभोवती पसर�े�या �व�तृत ग�ीवर, समो�न गे�ा
�या भागातून समु�ाचे मनमोहक ��य �दसत होते. �हरां�ात एक काळ� SUV चकचकत होती. yk
सकाळ�या सूय��का�ाचा एक �करण �यावर खेळत होता.

"आ�ही कुठे जात आहोत?" उमीने �वचार�े.

“�या नाटकात भट संभाषणात मी तु�हा दोघांना सां�गत�े क� तु�हा�ा मॉ�र�स�ा जायच ेआहे का?
तू आ�ास तर डॉ��फनबरोबर पोह�ी�. �यामुळे आता मी माझे वचन पूण� करत आहे. आ�ही बेटावर आहोत
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�कना�यावर जाऊन एका छो�ा समु��कनारी अस�े�या गावात, "��क-एन-�ेक". दोन त�ण आ�ण गरम �प��े आहेत
आमची वाट पाहत आहेत. डॉ��फन कुठे �ोधायच ेयाचे �ान �यांना चांग�े आहे. मा�या �म�ा, तू काय करणार आहेस,
�याचा तु�हा�ा धाक बसे�. आता जे अनुभव येणार आहेत ते अवण�नीय असे�.

SUV �वतः एक प�ड उ�ोगा�या आसपास अस�े�या मोहक छो�ा �हरांमधून बाहेर पड��.
बरोबर मांडूया, ए हायवेवर आ�े. को�धी� समोर बस�े होते �ाय�हर आ�ण �याचा मु�गा, �याचा

नवीनतम �नवड, आ�ण भ�व�याती� मह�वाकां�ा याब�� मा�हती घेत होते. ��प दर�यान
मी रे�ेने एक �वचारपूव�क �� �वचार�ा, नंतर आराम�ीर बस�ा आ�ण उ�र ��पूव�क ऐक�े. कोणतीही
तो खूप �वचार�ी� होता हे पा� �कतो; महान �दयाचा �वामी.

वा�ुकामय समु��कना�यान ेसु�ो�भत के�े�या जवळ�या मं�दराजवळ वाहन पोहोच�े ते�हा काही पांढरे होते
एक घर, एक उ�म �फ� कॅ�ट�न आ�ण अनेक जु�या बोट� पा�यात तरंगत हो�या, एक पाळ�व क�बडा तळमळ�ने
पहाटे गाणे आ�ण �व�तीण� �न�या आका�ात पसर�े�या �हेरी ई-धनुषाचे एक अ��त ��य.
होते.

दोन त�ण म��मारांनी अ�जाधी�ांचे �मठ�त �वागत के�े. मग, संपूण� समूह �व�ा� �ह �द महासागर
मी डॉ. चाह�यां�या एका गटा�या �ोधात �नघा�ो, �यां�यासोबत ते पो� �कतात आ�ण खेळू �कतात. जमैकन गा�यका �ा गी
बोट��या बाजू�ा ठेव�े�या �व�त पेयातून '�थ��ज ऑफ वुमन' हे गाणे वाज�े होते.
आ�ण �यावर �व�त रंगीत टेप �चकटव�े होते. �ाटेचा मारा, मोटार बोट�ने आदळ�ा
अ�जाधी�, �म� आ�ण क�ाकार बन�े�े �तघे पावसानंतर पा�या�माणे गुदगु�या करत होते.
च�ा नाच�याचा आनंद घेऊया.

काही वेळाने उगव�या चं�ाने वेढ�े�या छो�ा गुहेत डॉ��फन आनंदाने पोहत अस�याच े�दस�े. कोण आहे
तु�ही ते कॅ��फो�न�या�या महामागा�जवळ पॅ�स�फक बाजू�ा पा� �कता. �या प�तीने
कापणी साजरी होते, तो सुमारे एक हजार �या �हान र�ता म�ये तु�हा�ा देई�

जवळजवळ एक बा��� मजेदार असे�. पण, ते फ� बारा�या जवळ होते.

अ�जाधी� वेगाने डाय��ह�ग मा�क घात�ा आ�ण घाईघाईने मोटरबोट��या मागी� बाजूस वळ�ा
��ॅटफॉम� पा�यात उतर�ा. "च�ा, �चछोरे, च�ा जाऊया!" तो �या�ा �हणा�ा.

यानंतर उ�णता �नघून गे��, �तचे डोळे �जवंत होते आ�ण पाट� धडधडत होती, ती ऊजा� आ�ण �ाण���मुळे.
एक�, जे �त�ा �त�या त�णपणानंतर कधीच सापड�े नाही. �याचे �ास उथळ होते आ�ण ते नाकपु�ातून येत होते. ते
असा �वजय �मळवत होतो - ओह , ओह.

क�ाकाराने बोट��या � ेवट� अनुकरण के�े, �टॉ���ग के�े.

गुदमरणारे � ूज प�रधान के�े�या आ�ण रंगीबेरंगी �दवे घेऊन आ�े�या एका त�ण म��माराच ेमाग�द��न.
पा�या�या पृ�भागा�या अगद� खा�� हळूवारपणे पोहणारे तीन साहसी
रा�हता �त�या साथीदारांसह डॉ��फनसोबत गे��. जे�हा ते
तु�ही आजूबाजू�ा �फरा�, च�कर मारा� आ�ण मग 5 AM ��बचे सद�य तेच करती�. जे�हा ते एकमेकांम�ये धावतात
तु�ही तेच करा�, तर तु�ही आ�ण क�ाकारही तेच करा�.

अनुभव मोजता ये�याजोगा होता. पण तो अ��तम होता.

"ते अ�व�सनीय होते! �ास रोखून क�ाकार पा�यातून बाहेर येताना �हणा�ा. आ�ण मोटर जवळ
छो�ा ��ॅटफॉम�व�न पु�हा बोट�त बसायचे कारण काय.

“मा�या आयु�याती� सवा�त आ�य�कारक अनुभवांपैक� एक”, वापरक�या�ने अचानक �तचे खो�वर चुंबन घेत�े.

को�धी�ही वर आ�े. तो हसत होता आ�ण रडत होता. "मु�ांनो, तो एक �ोट होता!"

मं�दरात परत�यानंतर, सकाळचा ��कवणी वग� पु�हा समु��कनारी दगडां�या गटाने आयो�जत के�ा होता.
�ा�नक �ोक मासे भाज�यासाठ� वापरत अस�े�े पास सु� झा�े. �हेरी ई धनु�य अजूनही सव�
आका� पसर�े होते.
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अ�जाधी�ांनी आका�ाकडे हात उच��ा. चार पांढरी कबूतर अचानक �दस��. फर
गु�ाबी आ�ण �पव�या फु�पाखरांचा समूह उडत आ�ा.

"चांग�े," टायकून �या�याकडे बघत �हणा�ा. काही जण घ�ाती� �े�मा बाहेर काढतात, �यांना कळतही नाही
कुठून आ�ात? �याने �या�या अंकाचे 3रे �ेड मॉडे� , इ�तहास �नमा��याचे 4थ े�येय आण�े . मॉडे� नमुना
या �व��� �दव�ी �यांचे दोन �व�ाथ� एक� �फरत होते. �यावर ‘�ड�जट� महाबोध आयास’ अस ेछाप�े�े होते.

"आ�ही इथे काय करतोय?" क�ाकाराने चौक�ी के��, �या�या मृत केसां�या गु�ातून पाणी टपकत होते.
होते. �त�या गुळगुळ�त हाताने उमी�ा चारी बाजूंनी घेर�े आ�ण �त�ा उबदार ठेवत, ती थरथरत होती.

“तुम�या सव��ण अवयवांची चाचणी �या”, ह ेसोपे उ�र होते. "साधा आ�ण कठोर ��तसाद ��ात ठेवा
�ससा�ट�ा, जे कॉ�फर�सम�य ेअ�मांनी कथन के�े होते. 'मी, तू सराव करताना जा�त घाम गा
कमी र� सांडावे. समजून �या, तुमचा रोजचा सराव फ� तुम�या दैनं�दन बु��म�ेवर अव�ंबून असतो.
करे� �ढाया भारतीय सारंगीम�ये �ढ�या जातात, कठोर ����णानंतर, जे�हा कोणी पाहत नाही. आधीच �वजय
नंतर, सै�नक मैदानात उतरतात. �यांची तयारी चांग�� असते �यांचाच �वजय होतो. या
तु�ही �ावसा�यक असा�, �क �वा क�ाकार �क �वा बु��बळपटू �क �वा �नमा�ता, मेकॅ�नक असा� तरच.
�क �वा मॅनेजर �हायचे असे� तर तुमची कौ��ये वाढव�यासाठ� तु�हा�ा कठोर सरावासाठ� वेळ �ावा �ागे�. �व�ेष
काय�का�रणीत दररोज �कमान दोन तास चौवेचाळ�स �म�नटे आप�या इ��त क�ा सुधार�यासाठ� क�न,
दहा वष �, �यांना �ावी �ागे�, असे मानस�ा��ीय औषधाचे �े�, जे �ोराडा रा�य �व�ापीठात आहेत, �यां�याकडे आहे
मा�या मू�भूत �ोधात �� के�े. हे, कोण�याही �े�ात, ��तभा �च�हां�कत कर�यासाठ� �य�न करणे आव�यक आहे.
A. �कमान का�ावधी द� ��व�ा आहे. तरीही, आप�यापैक� फार थोडे �ोक मानवी गो� बनव�यासाठ� दहा हजार तास घा�वती�.
����ण का�ावधीचे मह�व जाणून �या. माणसा�ा माणूस बनव�यात गुंतवू नका. आ�ण ह ेकारण आहे
आप�यापैक� फारच कमी �ोक हे रह�यमय रह�य उ�गडू �कतात जे एकदा उ�गड�े क�, आप�या संपूण� "�वत:�ा" �कट करते.

�या वृ�ीने येणारी सव� संवेदना, सज�न�ी�ता, �ौय�, आपु�क� आ�ण आ�म-समाधान आणते.
जे�हा आपण सुधारतो, ते�हाच आप�े आयु�यही सुधारते, म�ा काय �हणायचे आहे ते समजून �या, हे मी तु�हा दोघांना सांगत आहे

कारण तु�हा�ा वैय��क ज�मनीसाठ� दररोज सराव करणे आव�यक आहे. जसे आपण �वतः�ा ओळखतो
सेकंड हँड �वीणता सम�प �त. आती� जीवनाचे प�रमाण बु�ेटमधून �ब�� गोळा करा
संर�ण आ�ण पा�नपोषण करा आ�ण मा�यावर �व�ास ठेवा, तुमचे आयु�य 100 पट�ने वाढे�. तु�ही...�वतः�ा
तु�ही आयु�यात काहीही करा. तो पूण�पणे तुम�या आंत�रक जीवनाचा प�रणाम आहे. ते खरोखर तू आहेस

रा�ीची तयारी करावी �ागे�. मग तु�ही दररोज �वचार क�न, अनुभवून आ�ण या �तरावर जगातून जाता.
उ�पादन करा आ�ण चा�वा जे तु�हा�ा अजेय बनवते. तु�ही हे �हा�. ही भ�� तू �वतः�ा दे."

"म�ा �वीणता �मळ�यापूव� मी आ�म-सुधारणेवर इतका �व�ास ठेव�ा न�हता." उ�म ��-
म�ा �� सांग "हे म�ा कधीच खरे वाट�े नाही."

"�क �वा तु�ही कधी �य�न के�ा आह ेका? �हणज,े गंभीरपणे, तू बराच काळ सराव के�ा आहेस का?"
अ�जाधी�ाने जरा कठोरपणे �वचार�े. तेव�ात आणखी एक कबुतर डो�याव�न उडून गे�े. आ�ण जे�हा �ीमंत �दस�ा
वर उच�ून सूया�कडे ब�घत�े तर खरोखरच ढग �वखुर�यासारखे वाट�े.

"खरंच नाही," उमेदवाराने कबू� के�े, "मी 5 AM ��ब �वीकारेपय�त
होते."

"ठ�क आहे. हे छान आहे. तर च�ा पुढे चा�ू ठेवा. ही गु��क��� आह,े" �ब��यन�पट �हणा�ा. "�या�या �वजयी काळात,
दररोज, सकाळ� 5 ते 6 दर�यान, �या�ा उ�रेकडे घेऊन जा�याचा �य�न करा, �या�ा कु�� “ 4 ” �हणून ओळख�े जाते.

पुरावा" �हणतो. ही तुम�या आयु�याती� सवा�त ��ार आ�ण कधीकधी सवा�त कठ�ण गो� आहे जी तु�ही �वतःसोबत क� �कता.
आयु�यात �व�चतच करा. जो तुम�यावर खो�वर काम करे�. च�ा चार आती� वतु�ळ पा�
मी तु�हा�ा थो�ा वेळाने घेऊन जाईन. हीच तुम�या प�रवत�नाची सुवण� �क��� आह.े हे सोपे होणार नाही, परंतु म�ा ते करावे �ागे�
अज� करावा �ागे�. पण तो अगद� पा� आहे."

"एनएस?" मा�याकडे य.े आता तो �ह�द महासागरा�या थंड पा�यान ेथरथरत थांब�ा होता.
पण क�ाकार अजूनही �या�ा ध�न होता. �या�या मृत केसांची वेणी अजूनही जळत होती. आ�ण न�ाने ओळख झा�े�ा मुगा अजूनही
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देत होते. भूतकाळाती� पुरावे ��यम �तरापय �त उ�गडावे �ागतात, मग आपण जाऊन �हणू �कतो
बाहेर पहा, आ�ण तुमची �नभ�यता तुम�या न��बाचे अनुसरण करते. स� आद��, �छछोरे:
जगाम�ये तुमचे भाव यैत , उदा. ��� , उजा� आ�ण इ�����ा�त ( तेज ) जी जीवनात सापड�� आहे, ते ��त�ब��बत करते.
असे वाटते. या रचने�या युगात, आ�ण यं�ां�माणे काम करणारे फारच कमी �ोक मानवी जीवनाचा आनंद घेऊ �कतात.
अ�याव�यक स�य ��ात ठेवा. बा� नेहमी आती� काय� करते, नेहमी प�रवत�न न करता. आप�े
सज�न�ी�ता, उ�पादकता, �वकास, आनंद, काय��द� �न आ�ण पृ�वीवरी� �याचा �भाव - हे
सव� तुम�या आत चा�ू अस�े�या ��याक�ापांच ेउदाहरण आहेत. उदाहरणाथ�, जर तु�ही



तुम�या इ�ा पूण� कर�या�या �मतेवर तुमचा �व�ास नसे� तर तु�ही �या कधीच �मळवू �कत नाही. y तु�ही
जर तु�ही �वत:�ा स� ेसाठ� यो�य समजत नसा�, तर तु�ही ते काम कधीच करणार नाही. आ�ण,

तुम�या कौ��याचा फायदा क�न घे�याची तुमची इ�ा कमकुवत अस�यास, ��कव�याची तुमची इ�ा मंद आहे,
आ�ण अनुकू�नाची सहन�ी�ता कमी आहे �हणून हे �� आहे क�, तु�ही कधीही �व�च� �द�ेन ेउड�याचा �य�न करत नाही.
आ�ण कोणतीही र�कम जमा क� �कणार नाही. वडी� नेहमी अवा�तव कापतात, आ�ण
जीवनाती� वा�त�वकता अनुभव�यासाठ�, आपण �थम आप�े आंत�रक जीवन �वक�सत के�े पा�हजे."
अ�जाधी�ांनी या �करणावर जोर �द�ा.

�यानंतर �याने एका म��माराने �द�े�या बाट��तून �हर�ा रंगाचे �व �प�यास सु�वात के��.
जे�हा ते मोटरबोट�तून उतर�े. काचेवर छाप�े�ा मजकूर काळजीपूव�क वाच�ात तर तु�हा�ा महा�मा गांध�चे ��द सापडती�.
��द वाच�े जाती�: �व�ाती� एकमेव दैवी �ाणी तेच आहेत जे आप�या संघात धावत आहेत. येथ ेआपण �ढतो
�ढ�े पा�हजे."

"Y-Y, तु�ही तुम�या अंतरंगात दड�े�� ��� सतत वाढवत आहात", �ी. रॅ�े पुढे �हणा�े, "तुम�याकडे एक आह,े
पया�यी स�ये ने�द�पक संधी आ�ण भ� राजे�ाही भावनेने ��य�ात �दसू �ागतात. आपण
�या अ��त माणसां�ी खेळू �यां�यापय�त ब�तेक �ोक पोहोचू �कत नाहीत कारण �यां�या डो�यांना �ंका येते,
अ�व�ास आ�ण भीतीने �ोकांना आंधळे बनव�े आहे. महानता हा अ�भमानाचा खेळ आह,े” अ�जाधी�ांनी कबू� के�े आ�ण
वाळूम�ये आणखी एक ��क�याचे मॉडे� बनव�े, जे असे काहीतरी होते:

आ��याचे चार पुरावे
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"ठ�क आहे, च�ा या संरचनेची तप�ी�वार चचा� क�या, जेणेक�न तु�हा�ा �हान, अ�त-चेतनाची जाणीव होई�.
जेणेक�न �वजया�या वेळ� तु�ही �यात सुधारणा करा�. �दवसभर चा�व�यासाठ� मी तु�ा फ� सकाळचे काम देईन,
जे�हा मी तु�हा�ा 20/20/20 Suu समजावून सांगेन . आ�ासाठ�, इतके समजून �या क� आपण चार अंतग�त पुरावे �नयं��त क� �कतो.
�ा�त करणे, �यांना ����ण देण,े सु�पकता आ�ण पुनरावृ�ी करणे - सूय� उगव�यापूव�: मान�सकता, ��ती,
आरो�य ��ती, आ�ण आरो�य ��ती. हे चार वैय��क �े� एक��तपणे, आप�� मु�य ��� बनवतात जी ��येक मनु�याचे सार आह.े

मी आज �जवंत आहे. आप�यापैक� ब�तेकांनी या रेकॉड� के�े�या ���चा �याग के�ा आ�ण नाकार�ा कारण आप�याकडे आहे
�वतः�या बाहेर काहीतरी �ोध�यात �दवस घा�व�े जातात. पण आप�या सवा �म�ये ह ेखो�, खो�, खो�,

एक खो� वास आ�ण खो� सा�य आह.े आ�ण, �या�या चार गैर-तरंग�ांबी�या पुरा�ा�ी जुळवून घे�याचा �� आहे
वेळ पहाटे ५ ते ६. हा �दवसाचा सवा�त खास काळ आह.े आप�या सं�याकाळचे मा�टर �हा, आ�ण आपण
तुमचे जीवनमान उंचवा,” टायकूनने �ो�साहन �द�े.

“हो, एक: जर म�ा ते आठव�ातून 5 �दवस करायचे असे� तर? आ�ण मी काही स��ा घेऊ �कतो का? ते 5
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एएम प�त �कती कठोर आहे? उमीने �वचार�े. एक �हातारा कु�ा जवळून गे�ा आ�ण इट��ची संगीत वीणा
झुचेरोचे ओ�ी हे गाणे आ�ही �रवर�या �फ�-रे�टॉरंटम�ये ऐकू �कतो. तु�हा�ा कदा�चत �या भागाचे हे ��य �मळा�े असे�
खूप झा�े असते. पण ��य�ात ते या मागा�ने आ�े.

“हे तुमचे नुकसान आहे. तु�हा�ा यो�य वाटे� ते करा. म�ा मा�हती �ा
मी आहे कु�� ���काने म�ा सां�गत�े होते. �यातूनच म�ा �वतःचे न�ीब घडव�याची �ेरणा �मळा��. ती म�ा रोज देते
आनंद �या आ�ण स�या�या �ांततेचा अथ� �ोध�यात म�ा मदत करा. खरंच या सग�यांनी म�ा वैय��क �वातं�य �द�ं
�द��. तुम�याकडे अस�े�या कोण�याही �कारे ते वापरा - मू�य �हणून, �ेरणासाठ�, जीवनासाठ�
पती साठ�. तथा�प, हे जाणून �या क�, अध�वेळ वचनब�ता खरोखर केवळ अध�वेळ प�रणाम देते,
आ�ब �ट मागे वळून आई�या आई�ा पकडायचा �य�न करत �हणा�ा.

"तु�ही भूतकाळाती� चार पुरा�ांम�ये खो�वर जा� आ�ण �� करा�?" उमीने �वचार�े. "हा तो आहे जो
आ�ही यावेळ� जे ��कवत आहोत ते तु�ही म�ा खरोखर मदत करा�. मी खरोखरच �या योगदानांसह मा�या संघषा�त आहे.
मा�या सव� आ�ा बळकट आ�ण जोड�या, �या�यावर आनंद आ�ण �व�ास परत येई�. म�ा तू ह ेहवे आहेस
सां�गत�े नाही, पण गे�या काही �दवसांपासून मी तु�ा भेट�यापासून हे सव� वापरत आहे,
जे आ�ही तुम�यासोबत उदार मनान े� ेअर करत आहोत. तुम�या ��ात आ�ेच असे� क�, सु�वाती�ा आ�ही होतो
ता��वक �व� े�ा �यांचा �चंड �वरोध होता. म�ा खरोखर से�मनार�ा यायचे न�हते, तु�हा�ा मा�हती आहे,
पण � ेवट� मी �यांची - आ�ण तुमची - ��कवण - धैया�ने ऐकत होतो. तु�ा मा�हती आहे, मी जीवनापासून आहे
�म�ा तू �कती करतोस? आ�ण आता, मी द�घा�यु�य जग�याची योजना आखत आहे."

“खूप छान”, क�ाकार �हणा�ा आ�ण समु�ाचा � ंख �दया�या आकारात उच�त, अगद� हळूवारपणे, अपे�ा करतो
के ने तळहातात ठेव�े. क�ाकाराने आप�� बोटे बंद के�� आ�ण तो हात �दयावर ठेव�ा.

"मी आधीच काही ��णीय सुधारणा पाहत आह"े, उमी पुढे �हणा��.



“�वतः�ा अ�धक �येय-क� ��त, कमी ताणतणाव, अ�धक सुर��त आ�ण चांग�या मागा�ने बनव�यासाठ� पहाटे ५ वाजता उठा.
अ�धक ऊजा� �मळवा. मा�या जीवनाती� सव� पै�ंूब�� म�ा खूप चांग�ा ��ीकोन आहे. आता माझे
जीवनाती� सव� सकारा�मक गो��ब�� कृत� होण.े तुम�या कंपनीवरी� ह��ा कमी करा
मी मह�व देऊ �ाग�ो आ�ण मा�या भ�व�याब�� उ�सुक रा�ह�ो. बघा, ते भांडव�� गुंतवणूकदार वाईट नाहीत. मी आ�ण
आ�ापय �त ती �वतःच �यांना सामोरे जाय�ा तयार न�हती. हो मी करेन. पण या सग�यातून अनुभव�े�� भीती
काय आ�ण �नरा� ेचा अंधार, आता सारा सारा, होय, नाहीसा झा�ा आहे."

"सुंदर गुड," अ�जाधी� कंबरेची जुनी, हरव�े��, जुनी भाषा सारां��त करतो
ए �हणा�े. मग �याने बीचवरच ट�-�ट� बद��ा. एसयू�ही परत आ�� आ�ण सरळ,
�ाय�हरने रे�वेसमोर पाणी-अ� ��जव�े होते.

"आ�ण तू ��ार आहेस का?" अ�जाधी� चा�ू रा�ह�े. “ही सव� मा�हती अमू�य आहे. पण तु�ही बघता तसे
असो, तो सात�य राख�याचा सततचा �ायाम आह ेआ�ण �याची रोजची भर तु�हा�ा नायक बनवे�. चरबी
मी � ेरणादायी नायक आहे, आ�ण अनेकांना उच�णारा आहे. आ�ण मी तु�हा�ा तुमचा भूतकाळ �वसर�यासाठ� �ुभे�ा देतो
�ा. कोणीही तु�हा�ा बेजबाबदारपणे वाग�याचा स��ा देत नाही आ�ण तु�हा�ा येणा�या सम�या
�यांना सोडवू नका, तु�ही कंपनीत करत आहात.

पण तुमचा भूतकाळ (=भूतकाळ) ही एक जागा आहे �जथून तु�हा�ा ��कायच ेआहे, घर नाही
राहावे �ागे�

�तघेजण र��याची वाट पाहत कारम�ये बस�े आ�ण उदार यजमानाचा प�ढा �वीकारत ती पुढे �नघा��.
मी परत

"होय, �हणून आ�ही चार गुंत�े�या पुरा�ा�या या नमु�याब�� अ�धक बो��े पा�हज ेकारण ते तुमचे आहे
य� आ�ण आनंदासाठ� खूप काही आव�यक आहे.” एसयू�हीमुळे अ�जाधी�ांनी �ट�पणी के��.
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“अनेक गु�ंनी मान�सकतेब�� बरेच काही सां�गत�े आहे. ते मान�सक�र�या
�ापने�या भावनेचे मह�व आ�ण हॉवड��या मनोवै�ा�नक अ◌ॅ�न �ागसेने ��दाव��चा वापर ��कवा

तु�ही करा ते तु�हा�ा दररोज सकारा�मक �वचारांचा सराव कर�यास सांगतात. येगु �हणती तुझे �वचार
तुमचे वा�तव तुमचे मन सुधारे�, तु�ही तुमचे जीवन सुधारा�” तुमची वैय��क मान�सकता
बद�ासाठ� आप�या मान�सकतेचे मू�यमापन करणे हे �ेटर बा� वा�तवापय�त पोहोच�यासाठ� आपण उच�ू �कतो हे एक मह�वाचे पाऊ� आहे.
घेई�

"पण," अ�जाधी� पुढे �हणा�ा, "आ�ण तु�हा दोघांना हे समजणे आ�य�कारकपणे मह�वाचे आहे.
कारण ब�तेक �ोकांना हे समजत नाही: मा�टरने म�ा तुम�या �म�ाची मान�सकता ��कव��

वर�या �तरावर नेऊन - आ�मा�या चार पुरा�ांचा प�ह�ा भाग, वैय��क �भु�वाचे समीकरण.
ते फ� 25 आहे."

"क� खरंच?" क�ाकाराने �वचार�े. माझा नेहमीच असा �व�ास होता क� आप�� �वचारसरणी ��येक गो� ठरवते.
आ�ण �यात या��वाय काहीही न�हते. , "तुमचे �वचार बद�ा, आ�ण तुमच ेजीवन बद�े�," आ�ण,
"तुमची वृ�ी तुमची पातळ� �नयं��त करते," हा संपूण� मु�ा आहे.

"बघा," अ�जाधी� �हणा�ा, "हे खरोखर खरे आहे क� आप�या सवा�त खो� �व�ास आप�या दैनं�दन जीवनात असतात.
आपण � ेम करता? आ�ण तु�हा�ा मा�हती आहे माझा �यावर �व�ास आहे. आ�ण तु�हा�ाही ते तुम�या�माणेच माहीत आहे
जगा�या �व�� ��ीकोन ठेवून, तु�ही �याच �कारे वागता. तथा�प, एक उ�कृ� प�तीने �वक�सत के�े
सं�ांती�या यो�य मागा���वाय मनःपूव�क मनःपूव�क करणे हा पोकळ �वजय मान�ा जाई�. फ�
�या�या मान�सकतेवर काम क�न, तो कधीही �वत: �ा पूण� करणार नाही आ�ण �यात कधीही जगणार नाही.
��तभा �कट होई�,” अ�जाधी� उ�साहाने �हणा�ा.

“म�ा वाटते क� मी तु�ा समजतो,” �क��मांजारो�या आकाराचे ��मतहा�य अस�े�ा क�ाकार �हणा�ा.
चास बुको�ह �हणा�े, “तुमचे मन �व� कर�याचा ह��पणा सोडा… �याऐवजी, तुमचे �दय सोडा.
आ�ण करा"

"तो बरोबर होता," अ�जाधी� सहमत झा�ा आ�ण �या�या �कमती SUV �या �ेदर सीटवर सरक�ा.
के.

"हो, आता तु�ही म�ा माझी ��ती समजावून सांग�यास मदत करा," �व�ा�या�ने �वचार�े. तो, कू�चा बी
आनंद�ा न सोडता ज�मनीवर धावणारी ट�म पाहत होतो. �यांचे �वचार �यां�या बा�पणाकडे वळ�े.



“तथा�प, प�र��ती हे तुमच ेभाव�नक जीवन आहे. �ढ �व�ासाने, आ�ण वेग�या मान�सकतेने�याच वेळ�, तुमचा प� राग, �ःख, �नरा�ा आ�ण भीतीने भर�े�ा असे� तर तु�ही �ज�कू �कणार नाही. फ�
याचा �वचार करा: तु�ही तुमचे काय� अपवादा�मकपणे चांग�े आ�ण आ�य�कारक कसे बनवू �कता. पण जर तु�ही
�वषारी भावना तुमचे वजन कमी करतात? असे �दसत ेक�, आजका� ��येकजण ए
�नरोगी आ�ण अजेय मान�सकता तयार कर�याब�� बो�णे. तु�हा�ा ते सव�� ऐकू येत.े परंतु
�द��ा, आरो�य ��ती आ�ण �वत:ची ��ती याब�� कोणीही बो�त नाही. चार अंतग�त पुरावे
तु�हा�ा सकाळ�या �नयमाने सुंदरपण ेचमकाव े�ागे� जेणेक�न तुम�या आत काय आहे हे तु�हा�ा कळे�.
देवाणघेवाण ��ोत उकळत आह.े आ�ण जे�हा आपण नैस�ग�क संर�कां�ी संबंध �ा�पत करता ते�हाच
सखो� होई�, जे तुम�या गा�याम�ये आह ेजे तु�ही स��णां�या सहवासात वाढू �कता आ�ण नंतर, देव
पय �त तु�ही तुमचे चार अंतग�त पुरावे तयार करताच, तु�ही तुमचे अंतग�त पुरावे देखी� �याच �माणात वाढवा�.
तु�हा�ा असे य� �मळू �ागत ेजे तु�ही कधीच �मळवू �का� याची तु�ही क�पनाही के�� नसे�. आ�ण ती खूप �ा� आहे
आ�ण ते अक�पनीय असे� अ�ा � ु� रीतीने करे�. जणू काही तु�हा�ा जा�गाराची ताकद सापड�� आहे. तु�ही मा�क आहात
उप��ती अ�धका�धक ���ने वाढे�. चम�कारांचा अ��य पण सतत �व�ासाह� �वाह
तुम�या सामा�य तासांना �भा�वत करे� आ�ण तुम�या उ�कृ�तेने, आद��वादान ेआ�ण आनंदाने तु�हा�ा �भा�वत करे�.
तुम�या �� ंसनीय वागणुक�ब�� आ�थ�क सेवा तु�हा�ा ब�ीस देती�.” मी रॅ�े
गाडी�या �खडक�तून बाहेर पा�ह�े. मग, मो�ान ेबो�णे सु� करा आ�ण दया करा.

“आप�यापैक� ब�याच जणांना मा�हत आहे क� आपण मान�सक��ा काय के�े पा�हजे, परंतु कधीच नाही, काही �व���
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हे ��य नाही कारण आप�े भाव�नक जीवन अंतहीन आ�ण कठ�ण आहे. आ�ही भूतकाळात अडक�ो
खोटे बो�त रहा जे �वसर�यासारखे आह ेते आ�ही �वसर�े नसत.े आ�ही �या सव� अनाव�यक भावना काढून टाक�या
वेदना होती, दया आ��. �स�मुडीडने ���ह�े क� वाईट भावना कधीही मरणार नाहीत. ते
�जवंत पुर�े जातात आ�ण ते नंतर, पु�हा, �वकृत, उघड होतात. आ�ण आमची इ�ा आहे
आप�या सकारा�मक �वचारांचे प�रणाम कामी येत नाहीत! मी तु�हा�ा सांगत आहे ते येथे आहे
�वयं-सुधारणा/�व-�वकासावरी� अनेक पु�तके बाजारात आ�े�� आहेत ती आप�या�ा �ा�त �वकासाकडे नेत नाहीत आ�ण कसे,

केवळ काही संमे�नांचा आप�यावर �भावी प�रणाम होतो. आमची बु�� चांग�� आह.े आ�ही खरोखर चांग�े आहोत
उ�पादक आ�ण चांग�े �हायचे आह.े पण �वचारा�या पातळ�वर मा�हती �मळत नाही. आ�ण मग,
बाक��या तुट�े�या �दयाने आ�ही आम�या आकां�ा न� करतो. �यामुळे काहीही हा�चा� होत नाही.
�यामुळे काहीच वाढत नाही. �यामुळे काहीही बद�त नाही. घातांक�य वाढ आ�ण अतु�नीय पा�ह�यास
जर तु�हा�ा काम�गरीचा अनुभव �यायचा असे� तर चांग�� मान�सकता आ�ण सुधारणा करा, पुन�व�चार क� नका,
आ�ण �दयाची �ापना जोर देऊन बद��� पा�हजे. सव� ��षत आ�ण �वष/भावना काढून टाक�यासाठ�
जे भूतकाळाती� �ःखांमुळे होत.े �याचे ब��दान उ�चत ठरे�. सदैव आ�ण सदैव. आ�ण तुमची दया, एक
जीवना�या �नकषांमुळे क�ठण झा�े�� बार पु�हा सुंदर प�तीने उघडते.

"आ�य�कारक आ�य�," उमीने होकार �द�ा. “पण मी 5 पासून मा�या �वजया�या �दवसात ते यो�य�र�या के�े
सकाळ� 6 �या दर�यान, तु�ही कस े�हा�?"

"5 AM �स�ट�म क�ी �ागू करायची ते तु�हा�ा भ�व�यात �वकरच कळे�," अ�जाधी� उ�र�ा.
दया. 20/20/20 �या त�वाचा अव�ंब कर�याइतके तु�ही �वतं� आ�ण ब�वान आहात आ�ण आ�ही आहोत

एक� भटकताना, मी सुच�वतो क� तुमचे आयु�य कधीही सारखे होणार नाही. एकदा तु�ा ती �मळा��
�मळा�ं आ�ण जग�ो. 20/20/20 �यू गेम पूण�पणे बद�त.े तूता�स, ते समजून �या
चांग�या मान�सकतेवर मनाची वाईट अव�ा;
कारण आहे."

"अरे, असे आहे का!" अ�जाधी� चा�ू रा�ह�े. "म�ा हेही सांगाय�ा हवं क� तु�या अट�वर काम कर,
पराभव, �नरा�ा आ�ण ओझं यातून �नमा�ण होणारी नकारा�मक भावना काढून टाकायची नाही. ही चांग�� क�पना
बनवाय�ा पण. �हणूनच आप�या आप�का��न प�र��तीत दररोज कृत�ता �ायामाची आव�यकता आहे. �वतःचे
देवाणघेवाणी�या भावनेने अ� देण ेआ�ण अ�त�यो���या ज�ा�या�ा पैसे देणे. कृत� भावना असणे आव�यक आहे
जेणेक�न तुम�याती� एका भागा�ा असे वाटे�. तु�या �द� आ��या�या �न�म�तीसाठ�, आ�ण �चुया त�ावासाठ�
ते भर�यासाठ� आहे."

"हे पा�हजे," क�ाकार �हणा�ा. मा�या भावा, त ूजे � ेअर करत आहेस ते ती� आह.े �ां�तकारक �वीकारतो
हो," तो जोरात �हणा�ा.

"हो, सव�. आ�ण अ�ा �कारे स��णी ���ने �वजया�या वेळ� म�ा दररोज �याच े�दय �द�े.
प�र��तीवर खो�वर काम कराय�ा ��कव�े. परंतु, तरीही, मु�ा हा होता: �या�या �दया�या ��तीसह,
सूय�दयापूव� मान�सकतेची पातळ� वाढवणे �हणज ेतु�ही अंतग�त पुरावे �या
केवळ 50% वैय��क �भु�व �वहारात आण�यासाठ� आव�यक आहे, जे आपण
इ�ेचा पुरावा �मळू �के�. मनाची ��ती आ�ण ��ती नंतर, आपण आप�या आरो�या�या ��तीची देखी� काळजी घेत�� पा�हजे.

दररोज सकाळ� कॉ� के�ा पा�हजे."



"मा�यासाठ� एक नवीन सं�ा, 'आरो�य ��ती', म�ा आवड��," उमी �हणा��.

“होय, हे तु�ही गमाव�े�े भौ�तक प�रमाण दाखवते”, अ�जाधी�ांनी �� के�े, जे�हा SUV अनेक मॉ�र�स�ा �वक�� गे��.
एका चहा�या बागेजवळून गे�ो. तुमचा रा�स बन�यासाठ� सवा�त मह�वाची गो� �हणजे तुमचे द�घा�यु�य.
जर तु�हा�ा तुम�या �े�ात नायक �हायचे असे� आ�ण �गतीची ��डी चढत राहायचे असे�: तर , म� नका.
नाहीतर तु�ही कधीच तुम�या कामाचे धनी होणार नाही, जर तु�ही मे�ात तर इ�तहासाचा �नमा�ताही

होणार नाही."

को�धी� मो�ाने टा�या वाजवू �ाग�यावर �व�ाथ� आ�ण क�ाकार दोघेही दात काढून हस�े.
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हे करा, आप�ेच ��द ऐकून खूप आनंद झा�ा, जसे जंग�ात खेळणा�या �ग�हर�च ेकुटंुब.

"पण, मी गंभीर आहे.

एकदा का तु�हा�ा प�रपूण� आरो�य सापड�े आ�ण ��येक ट��यावर �यांना फसवाय�ा सु�वात के�� क� मग अ��त, सुंदर
बो�णे सु� होते. आणखी काही द�के, जग�याची क�पना करा आ�ण नंतर पाहा - आ�ण अस ेके�याने - �नरोगी रहा - हे आ�ण
द�कात तुमचे क�ा �े� तयार करा, अ�धक �भाव�ा�� नेता �हा, क�ा कौ��य काय� तयार करा,
झेप घेऊन तुमची संप�ी वाढवा आ�ण संपूण� मानवते�ा �ोभणारा अनमो� वारसा सोडा.
सव� उ�पादक आ�ण महान ���ना ह ेसमजते क� तु�ही उ�े�जतते�या तेजा�ा - आ�ण जीवन ����ा ��� क� �कत नाही.
�च�खताने �याचे र�ण करा. रोज थोडं थोडं छान होत नाटक. हा आय
पुनरावृ�ी करणे आव�यक आहे कारण जीवनासाठ� ता�काळ जगणे आव�यक आहे: दररोज नाटक�यपणे

याम सह चांग�े. पा�णे �हणून काही गो�ी चांग�या आहेत. म�ा वाटते मी
तु�ही असे आहात जे तुम�या �ारी�रक �े�ा�ी संबं�धत अस�े�या "आरो�य �ापने�ा" �रण जात आहात.
म �� उ�म दजा��या म ���ारे काय� करतो �यामुळे तुमची ऊजा� न� होते, �यामुळे तुमचे

दबाव नाहीसा होतो आ�ण तुमचा आनंद वाढतो. खरं तर, आरो�य-�ाभ आ�ण सुपर-अनुभवाने म�ा बनव�े
तु�हा�ा आधीच मा�हत आह ेक� �वसायात भरपूर नफा झा�ा आहे.

अ�जाधी�ांनी थोडा �वराम घेत�ा. मग भारतात जसे �ोक �हणतात तस ेहात एक करा
याचा अथ� सं�कृतम�ये "नम�ते" असा होतो, "तुम�याम�ये वास करणा�या परमे�रा�ा मी नम�कार करतो."

“हे म�ा आंत�रक आ��याकडे घेऊन जाते, स��णी आ�ण सौ�य! मी ��क�ो आहे क� आप�या ��येकाम�ये एक
�व� ू प�व� आ�मा राहतो, �नम� जो आप�याम�य ेआहे. आ�मा सवा�त, आ�मा �या whispers आ�ण
गरजेवर �व�ास ठेवत नाही. �य�तीत, आपण आप�याती� सवा�त ��ार अस�े�या भागाकडे ���� के�े आहे,
आदरणीय आ�ण �ांत. समाजाती� ब�तेक �ोक �या गो��वर �व�ास ठेवतात �या मागे असतात.
�यांची �वतःची छाया�च�े तयार करतात, मंजूर करतात आ�ण घेतात आ�ण नेहमी�माणे प�रणाम सा�य करतात
वैधता ही एक सामा�जक सम�या आह.े तरीही, दररोज आप�या आ��याची भूक �मवणे हेच खरे नेतृ�व आहे.
भ� अ�भमान आहे."

"आ�ण �ी. रे�े, जे�हा तु�ही आ�मा वाढव�याब�� बो�ता ते�हा तु�हा�ा खरोखर काय �हणायचे आहे ते म�ा सांगा
तु�ही के�े आहे?" �व�ा�या�ने �वचार�े, मा�तरांची ��कवण ��ात घेऊन, एक ��ार �व�ाथ� �हणून पुढे चा�ू ठेव�ा
�वकसन�ी� ए. आता ती क�ाकारा�न अ�धक उप��त, समजूतदार आ�ण अ�धक मोकळ� �दसत होती
�या�ा भेट�े होते.

“हो, भाऊ, म�ाही समजत नाही”, क�ाकार गंभीरपणे �हणा�ा आ�ण तोही �या�या सीटवर आ�ण
अ�धक खा�� घा�णे. चा�काने टायकून�या घरा�या व� �हरां�ात वाहन उभे के�े.
आ�ण आजूबाजू�ा बरीच फु�पाखरे उडू �ाग��. �हेरी धनु�य आका�ात कायमचे झा�े होते. अ�जाधी�ांनी �या�ा �द�े
बघत रा�ह�ो.

"कोणतीही गो� जोपय�त ती बद�त नाही तोपय �त सुंदर नसते, �याच �माणात."
अ�जाधी�ाने पा�ह�े क� �याचा माळ� हात ह�वत आहे आ�ण जीभ बाहेर काढून बेडका�ा छेडतो. "इं�जीचे
�कव तोफर म� आ�ण असे सां�गत�े. आ�ण मु�ा, तो �यात काही स�य सांगत होता. बरं आता तु�ा चौथीत जावं �ागे�
पुरावा समजावून सांग�यासाठ� मी हे �ान फ� मूड सांगून टाकतो
ठेवतो. च�ा एक� येऊ आ�ण आ��याने आ�ण �रीराने आरो�यासह ��ती �ा�पत क�या,
अंतराम तुम�या अ�या�म आ�ण आ��या�या �ापने�ी संबं�धत आहे. च�ा संघ�टत होऊया.
यात ना गूढता आहे ना धा�म �कता. जा�टोणा नाही आ�ण उधळप�� नाही.

"खो� जा, ��झ!" उमी आ�हाने �हणा��, "या सव� मु�ांव�न तूच माझी छाप आहेस.
भावना, �वचार पुनस �च�यत करण.े"

“बरं, ही सव� स���ंची �न�म �ती आहे, माझी नाही, कृपया ��ात ठेवा. तरीही माझा आधार म�ाच आहे
एक सम�प �त �क �वा मूळ तयार करते. जेणेक�न, तो ��द तु�हा�ा अ�ौ�कक, भयानक, भूत �क�वा भुतासारखा वाटत नाही आ�ण



या �ानापासून परावृ� क� नका. म�ा एवढेच �हणायच ेआहे क� तु�ही सकाळ�या �ांततेत थोडा वेळ घा�वू �कता.
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मा�याम�ये बो�ा जेणेक�न तु�हा�ा धैय�, खा�ी �क �वा �व�ास आ�ण क�पना��� परत येई�. मी तू आहे
सूय�दया�या काही वेळापूव� तु�ही तुम�या नैस�ग�क �वभावा�या देवतेसोबत उडता हे �स� करत आहे

आ�ण तुम�या सवा�त मौ�यवान ��तभे�या �भूसोबत नृ�य करा.
आ�ण ते स�याचा स�मान कर�यासारखे �क �वा भेट दे�यासारखे असे�. तरच तु�हा�ा कळाय�ा सु�वात होई� - आ�ण समजे� -
महान ��खर आ�ण महानता आ�ण तारणा�या �का�ाकडे, जे तुम�या सव��म आ��यात राह�यास पा� आहेत.
आ�म�नरी�ण - फ� तु�हा�ा आठवण क�न दे�यासाठ� क� तु�ही खरोखर आहात. साध,ू सत् आ�ण ऋषी-
इ�तहासात �या ऋष�ची नावं घेत�� गे��, ते सव� भारतात आ�ण �यां�या आत�या नायकासह उठायचे.
असुर��तता, अभाव, �न:�वाथ�पणा आ�ण �ःख - हे सव� एक वजनदार बंधन तयार कर�यासाठ� भीतीची मु�े आहेत. हे फ�
तु�हा�ा सव� गुण ��कव�े गे�े. अथा�त, ते आप�े नैस�ग �क �व�प नाही. आ�ही ज�मा�ा आ�यानंतर
आपण आप�या आ�या��मक ���पासून �र जाऊ �ागतो आ�ण आप�या देवा�या इ�ेनुसार तयार होऊ �ागतो.
आपण बनतो मदत कर�याऐवजी �क �वा तयार कर�याचे धाडस कर�याऐवजी, आ�ही अ�धक �मळवणे, जमा करणे आ�ण �धा� करणे याकडे क� असतो.
�दवस संप�या�या काही तासांत �नमा�ण कर�याऐवजी, मदत कर�याऐवजी आ�ण धैय�वान मानव आहेत,
ते का�ांतराने आ�ण �ांतते�या वातावरणात �यांचे अंतरंग ��ा�पत कर�यात म�न होतात. आ�ा पूण�
�नद�ष चा�र�यासह तु�ही सव��म आहात. आ�य�कारक ते सोडून तु�ही याची खा�ी करा
येणारा �दवस कसा असे�? आपण, �वचार क�न, जीवनाचा वेग आ�ण सोडून दे�या�या अ��यतेब�� �वचार क� �कता.
मी �यान आ�ण भेट मू�य आप�या �येय पूण� कर�यासाठ� आहे जेणेक�न हे जग
तुम�या ज�मा�या वेळ� तु�हा�ा तो सापड�ा होता �या�माणे चांग�या ��तीत सोडा. हे काही माग� आहेत

या�ारे तु�ही �ही-अटारा इं�टॉ�े�नचा गेम वाढवू �कता.

"हो," अ�जाधी� �हणू �ाग�ा. �या�या खु�या पाट� भाषण � ै��त�ा फरक �हणज े�या�या "दोघांच"े
मुळात एक � ूर, � ेमळ आ�ण अनुकरणीय, परा�मी नायक आहे. म�ा मा�हत आहे
काह�ना ही क�पना वेडी वाटे�. पण मी �हणतोय ते खरं आहे. आ�ण तुमचा अंतम�न �ा�पत करा
तुम�या �ज �क�े�या वेळेतून �वत:�ा थोडा वेळ देऊन, तु�ही तुमची चेतना आणखी जागृत क� �कता आ�ण तुमचा सव��म �व �नमा�ण क� �कता.
�वत:�ी नाते - �यामुळे तुमची अ�भमानाची भूक वाढ�याऐवजी तु�ही सतत समाजाची सेवा करत आहात.

�या."

आ�ण दररोज उ�म मान�सकता, मनाची ��ती, आरो�याची ��ती आ�ण आ�म-सा�ा�कार या �ानाने,
आ�ही दररोज�या चांग�या �नवडी क�. �यातून दररोज �नका� �मळती�. नाही का?" उमीने घो�षत के�े
आणखी काय - "तीन चरणांम�ये य�ाची यु��", जी �याने आधी �स�या स��ामस�तीत ��क�� होती.

"अगद� ठ�क आहे", अ�जाधी�ाचे कौतुक के�े - "न�क�", तो डोके ह�वत �हणा�ा.

“आ�ण कृपया जीवनाती� मह�वा�या गो��चा नेहमी अ�भमान बाळगा �यामुळे जीवनात महानता येते.
हे खूप मह�वाचे आहे.”, अ�जाधी� �वनंती. "मानवी चेतनेचा उगम अस�े�या उधळप���या सु�वधेने भारावून जाऊ नका.
�ासो��वासामुळे, आपण आप�या अंतरंगापासून �र जातो."

�याने �या�या पुढ�या �ख�ातून एक पातळ पाक�ट काढ�े आ�ण �मड�े�या, �ेजारी-�ेजारी कागदा�या तुक�ात �मड�े.
मी उंच ताईचे ��द वाच�े, हेच तु�ही �या�ा कराय�ा �ाव�े असते, पण तु�ही ते अ��तम आवाजात ऐक�े असते
�या एसयू�हीम�ये तु�हीही �या�यासोबत असता:

“ दे�ात �यां�यासाठ� �ांत एकांत जीवन आह े�यां�यासाठ� उपयु� ठ� �कते
वापर�यास सोपा आह ेआ�ण �याची सवय नाही : जे काम उपयोगी पडणे अपे��त आह ेते : फर
फायना�स �ो�ाम , �नसग� , पु�तके , संगीत , आप�या � ेजा�यावर �ेम , हे मा�या ��ीन ेआनंदाचे आह.े "

तीन साथीदार आता रईस�या घराबाहेर उभे होते. बू झाडावर एक घुबड बस�े होते. तो अ�जाधी� पा�न
तो आरडाओरडा क� �ाग�ा. हातान ेसाधे हावभाव क�न �यान े�त�ा उ�र �द�े.

"सर, तु�हा�ा पा�न आनंद झा�ा," अ�जाधी� �हणा�ा. "तु�ा घरी याय�ा इतका वेळ �ाग�ा?"



पृ� 97

�ह��� मेकस� गो� #4: द डेज मम पाइ�

"��ात ठेवा, तुमचा ��येक मौ�यवान �दवस हा तुम�या मौ�यवान जीवनाचा एक छोटासा आहे," अ�जाधी� �वचार �हणा�ा.
“तु�ही दररोज जगता �या�माणे तु�ही तुमचे जीवन तयार करता. आपण सव�जण आप�े भ�व�य घडव�या�या �येयाने हे करतो.
कौतुक करा क� आपण अनेकदा �दवसाचे मह�व �वसरतो. आज आपण �जथे आहोत , तो
आप�े भ�व�य घडवत आहे. हे समोर�या बोट�सारखे आह,े" �ी. रे�े बोट�कडे �नद�� करत आहे
�� करताना �हणा�े.

“काही ने��हगे�न� बद�, जे �ांब�या �वासात सतत के�े जातात ते�हा �व�च� आ�ण सू�म वाटतात
जे�हा आपण जातो ते�हा �यांना आ�य� वाटते क� आपण कोठे पोहोचू, मग ते आ�य�कारक �ाझी�म�य े�क�वा आ�य�कारक जपानम�ये.
अ�यंत य��वी आ�ण अ��त भागीदार जीवन सु�न��त कर�यासाठ� �दवसाचे मा�टर �हा.' 1%
दर 24 तासां�या वाटपाम�ये तुम�या वा�ा�ा येणारी काय�प�ती सुधारा आ�ण हे �दवस आ�ण आठवडे
आठवडे म�ह�यांत बद�ती� आ�ण तुमचे म�हने तुम�या वषा�त बद�ती�. या दै�नक वैय��क आ�ण �नपुण
�यू मॅ�झट यांनी �ावसा�यक अनुकू�ता �हट�े. तु�ही तुम�या �दवसाती� सकाळ�या �दनचय�पासून काहीही वाढव ू�कता
उ� �वचारसरणीपासून �ावसा�यक काय��मतेपय �त वैय��क संबंधांपय�त, फ� 1% आ�ही �कमान 30% - होय,
30%-डाउन, सु�वातीपासून एका म�ह�यात होते. �या अंम�बजावणी�ा �चकटून राहा आ�ण एका वषा�त तु�हा�ा हवे ते �मळे�.
�याचा पाठ�ाग के�यावर तु�हा�ा आढळे� क� �कमान 365% वर गे�ा आहे. येथ ेमी �व�ेष उ��ेख करतो
अधोरे�खत क�न तु�ही �या�ा वे�ासारखे �दवस काढ�यासाठ� मागे पड�ात तर ते एक� येतात
तू एक सुंदर जीवन जग�ी�."

"��ीमधी� �करकोळ सुधारणा, �नय�मतपण,े सात�याने के�या गे�यास, आ�ादायक प�रणाम �मळतात."
उमीने �या�ा धीर �द�ा आ�ण पु�हा �हणा��. �याचा म ��चा टॅटू गहाळ होता, �याने एक जा�ई साहस के�े
दर�यान ��क�ो

"हो," अ�जाधी�ही घो�षत के�े, जे�हा �यान ेआप�े हातपाय घेत�े आ�ण पंजांना ��� के�ा आ�ण
�वतः�ीच कुडकुड�े, "आयु�य गोड आहे, आ�ण म�ा या दोन दयाळू आ��यांना महान बन�यास मदत करायची आहे."
खूप उ�ीर हो�यापूव� आव�यक आहे."

"हे, खरोखर, काढून घे�यासारखे आह,े" अ�जाधी� पुढे �हणा�े, "अ�स� �नमा�ता आ�ण आजचा नायक,
आपण �व�चतच काय करतो यापे�ा आपण दररोज काय करत आहोत हे अ�धक मह�वाचे आहे हे समजून �या. �ूर
एक आव�यक घटक �हणजे सात�य. आ�ण �नय�मतपणा आव�यक आहे , आपण इ�तहास तयार कर�यासाठ� अनेकदा तर
एन.एस. "

तेव�ात उमेदवाराचे �� �या�या फोनकडे गे�े क� तो उजेडात आ�ा आ�ण �याने खा��� गो�ी �ज�या
��द पहा, ��दांतून र� टपकत.े �यान ेथरथर काप�े आ�ण �या�ा �ान �द�े:

एक �म� येत आहे

"मु�े - �क �वा असे झा�े?" क�ाकाराने �या�या वाढ�या आ�मीयतेचे नाते तोडून �वचार�े.

"हो, - �क �वा आ�ा आह े�क �वा आह?े" अ�जाधी�ांनी उमी�या गो�या रंगाचा, गोरा चेहरा, तौबकडे पा�ह�े
काय.

"ते... अं... ते... अरे हो... ते..." तो �थरकत �हणा�ा. ती गुड�यावर एक फू� ध�न बस��
यारीम�ये, �या�या जवळ चा�कान ेSUV उभी के��. पण, �तत�याच झटकन ती फरव�न उभी रा�ह��.

“आणखी एक जीवे मार�याची धमक� आ�� आह.े ते म�ा सांगत आहेत क� कोणीतरी म�ा माराय�ा �नघा�े आहे. फर पासून,
गुंतवणूकदार म�ा कंपनीतून बाहेर काढत आहेत, अंदाज �ावा �ोक कसे आहेत? उमेदवार �हणा�ा, आ�म�व�ास आ�ण
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जोरदार ह��यावर ��मतहा�य करत तो �हणा�ा, “मी हार मानत नाही. मी ही कंपनी बांध��. मी काहीही असो
मी करतो, मी �या�यावर � ेम करतो. मी मा�या �म�ांसाठ� काहीही करेन. आमची उ�पादने अतु�नीय आहेत आ�ण ती
सं� ेचा �वकास करताना म�ा खूप समाधान �मळा�े आहे. मी �यां�या�ी �ढाय�ा तयार आहे. च� जाऊया! अरे ये
दोन,!" मी �हणू



“हे �मटवायचे आहे”, मं�दराती� अ�जाधी� �हणा�ा आ�ण �याने समु��कनाया�वर जे सां�गत�े होते �याची पुनरावृ�ी के��.
पण प�र��ती जाणून �थमच सां�गत�े होते. तु�ही ��कत अस�े�या �ानासाठ� पूण�पणे उप��त रहा आ�ण ५
एएम ��बचा नवीन सद�य हो�या�या �व� ेष �संगासाठ� येथे मॉ�र�सम�ये मा�यासोबत र�सक रहा. तुमचे आ�ण
मा�या टॅटू के�े�या �म�ा�या छो�ा �ेमकथेचा तळ उघडत राहा”, अ�जाधी� �हणा�ा. "आ�ण तुझे नैस�ग�क
एक नेता �हणून, काय�वाहक �हणून आ�ण माणूस �हणून स�ेसाठ� जाग�कता �नमा�ण करत राहा. तुम�या गती�ा
म�ा पा�न खरोखर आनंद झा�ा. आता तु�ही पूव�पे�ा अ�धक मजबूत, अ�धक तणावमु� आ�ण अ�धक ����ा�� �दसत आहात.
तु�यासाठ� चांग�े."

"��येक जाणा�या �दवसाबरोबर, पहाटे ५ वाजता उठणे सोपे होत आहे," उमी �हणा�� जी �ढ�न�यी होती आ�ण
�ांतीच अनुभवत होते “तु�ही � ेअर के�े�े अंत���ी अमू�य आहे. माझा खूप �वकास होत आहे. एन.एस
सवय ठेव�यासाठ� �ती�ा क� �कत नाही आ�ण काळजीपूव�क 20/20/20 फॉ�यु��ा ��कू �कतो जेणेक�न मी हे क� �केन
मा�या �वजया�या वेळ� म�ा काय करावे �ागे�? मी काही योग वॉक करत आहे आ�ण सूय� उगव�यापूव�,

अंधारात समु�ाजवळून चा�ण.े तरीही, म�ा थोडी�ी मदत हवी आह े�यामुळे म�ा �वासाच ेकौ��य �मळे�. एन.एस
तुम�याकडे आहे हे जाणून �या. पण आतापय �त त�व�ान म�ा �व��ण उपयु� ठर�े आहे.”

“सम आ�ण यो�य �णा�� �वकरच येत आहे. या �न�म�ाने मी तु�हा�ा जे काही सां�गत�े आहे ते सांगेन
या�ा 'उ�ीरा घट�ापना' अस े�हणतात. �वजया�या य�ाची सु�वात तुम�या �दयापासून होते. �वतःचे

सकाळचे मा�टर �हा आ�ण तुम�या �दवसाची पातळ� तुम�यासाठ� असामा�य असे� �यापे�ा घातक असे�
जीवनाचा दजा� सुधारे�. तु�ही जा�त उ�साही, उ�पादक, आ�म�व�ास, � ु�, आनंद� असा�
अगद� वाईट �दव�ी, जे�हा तु�ही �या�या � ेवट�या सु�वातीचा �याय के�ा असे�. ठ�क आहे, आता तु�ही दोघे जा आ�ण एक,
तुझा �दवस छान असो. �क �ग जॉन कॅसने ���ह�े�े हे सव� ��द म�ा खरोखर आवडतात: मी क�पनाही क� �कतो
क� आ�ही दोघे फु�पाखरे होतो आ�ण उ�हा�याचे फ� तीन �दवस जग�ो - असे तीन �दवस, तु�याबरोबर - �या�याकडे जा�त आहे

प�ास सामा�य वषा �त जे काही �ागत े�याऐवजी आनंदाने भरते. �कती मोठ� गो� आहे. नाही का?"

"न�क�," �याचे केसांच ेतीन बंड� उपटून, पोटा�ा हात �ावत, आ�ण मग, �याची काळ� �ढाई
चप�ा बांधा, क�ाकार �हणा�ा - "संपूण� सहमत."

"आ�ण आता, उ�ा �कती वाजता भेटू, �� �चछोरे?" अ�जाधी�ांनी �वचार�े, चेह�यावरचे हावभाव सांगती� असे होते
�यांना मा�हती असते तर उ�र �मळे�.

"सकाळ� 5 वाजता," क�ाकाराने उ�साहाने उ�र �द�े - एका आवाजात.
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धडा 11

जीवन - Magindsn �या wow

"या �हाणपणाची सवा�त सुंदर आ�ण � ंभर �कारची गो� पा�ह�� �क�वा ऐक�� जाऊ �कत नाही, परंतु ती �दया�ा �द�� जाते.
हे केवळ अनुभवानेच होऊ �कते."

- हे�न के�र

�हानपणी उमी बोट चा�वाय�ा ��क��. �या�या कोव�या चेह�यावर खा�या पा�याचा ��डकावा झा�याचा संवेदना �या�ा जाणव�ा.



ते छान होते आ�ण अथांग समु�ाती� �वातं�याची अनुभूती �त�ा धीर देत होती. कारण तो
नौकानयन बंद झा�े. �याच �णी, �या�ा असेही वाट�े क� �या�ा मा�हत नाही, �या�ा आणखी फॉ�ो करायच ेआहे.
�याने आप�या जीवनात सुसंवाद आ�ण सुसंवाद आण�ा होता. आ�ण या गो�ीचा �या�ा आनंद �मळा�ा
मूळ �संगी, एक �हान बोट, अंतहीन �ह�द� महासागर तरंगत आहे, ते खरोखर खु�े आहे
आ�ण ते जंग�� आहे.

“आप�� सं�कृती आप�याकडे �कती पैसा आहे याव�न य� मोजते. �कती �माणात �मळतात
आता, आ�ण आता आपण �कती अंतरावर पोहोचू? उमीने �वचार के�ा. कौ��य आ�ण कौ��य दो�ही असताना
सहमत आहे क� ते य� ��णीय आहेत. �यांनी म�ा माझे आयु�य �कती घा�वायचे हे समजून घे�याची �ेरणा �द�� आहे
मा�या नैस�ग �क साम�या��ी अस�े�या मा�या नातेसंबंधातून, तराजू�या वेग�या मा��के�ारे मी चांग�े बो�त आहे,
आ�ण मा�या वा�त�वकतेब�� माझी �च�ता, आ�ण, मा�या �रीरा�या आरो�याभोवती अस�े�या उज�मुळे आ�ण
मा�या �रीराभोवती जीवन. य�ाकडे पाह�याचा हा एक चांग�ा माग� आहे. या जगात
दो�ही पूण� क�नही मा�या मनात �कती �ांतता आहे.

गु��या संमे�नात घा�व�े�ा �याचा वेळ आ�ण या �ाचीन बेटावर �याने �या �ोकांसोबत घा�व�े�े अ��त �दवस
�यांना अजूनही "गुड-भात" �हणाय�ा वेळ �मळतो, ते अनोळखी �ोकांपासून मु� होतात, उ�पादक आनंद� आ�ण
संपूण� आ�ण समाधानी जीवनाती� सव� �हान-मोठे बद� समजून घे�यासाठ� तु�हा�ा �ेरणा आ�ण �ेरणा दे�यासाठ�.
�व� ू साठ� उबदारपणा दाखवतो.

उमेदवाराने नमूद के�े क� ते आता कमी यां��क आ�ण अ�धक मानवी होत आहे. आता ती मा�क�ची आहे
अनाव�यकपणे तं��ान तपासणे थांबवा. इतके सज�न�ी� आ�ण जीवनाचे अ��त

�याने कधीच, चम�कारांकडे इतके �� �द�े न�हते. पृ�वीचा, �दवसा�या आ�ीवा�दांचा
पण ती इतक� कधीच न�हती. आ�ण एव�ा बंधनात असताना �त�ा एकही �संग आठवत न�हता.

होय, पूण�पणे �� ंसा आ�ण �� ंसा. ��येक गो�ीसाठ� , जे Usneanubv आहे. �या�ा असे वाट�े
जीवनाती� संकटा�या �दवसांनी �या�ा अ�धक मजबूत आ�ण ��ार, �� आ�ण �हाणा बनव�े. मोहक, गडद रंग
सेरेनांग�या आयु�यावर अनेक जखमा झा�या आहेत, �या �त�ा आता समजू �ाग�या हो�या.

�तने �वतः�ा वचन �द�े क� आता ती �त�या गुंतवणूकदाराकडून येणा�या आ�हानाचा सामना करे�
आ�ण तुम�या धैया�ची पातळ� वाढवे�. भागीदाराने कंपनी ता�यात घे�याचे कारण �हणजे �याचा नैस�ग �क नायक आ�ण
�या�ा जे मा�हत होते ते ��येकाम�ये घडते, भीती, असुर��तता आ�ण अमया�दता.
मधे - जो आपण वाढ�या वयाबरोबर जमा करत राहतो. �या�या अ�व�ासू जोडीदाराचे वत�न, �या�ा काही देणे
आ�ण धाडसी, चांग�े आ�ण स�य बनवत होते. अनेकदा, आयु�याती� एक वाईट अनुभव हा चांग�यापे�ा जा�त असतो.
आप�या�ा काय �हायचे आहे त े��कवते आ�ण या जगात अनेक �ढ�न�यी मानवांनी भर�े�े आहे �यांना समजत नाही
क� ते खरोखरच अ��त�वात आहेत, आता �या�ा हे कळ�े आहे क� �याचे उव��रत आयु�य पुन��ान आ�ण दयाळूपणाचे प�रणाम असे�.

नमुना देई�.

जे�हा उमी आ�ण क�ाकारांनी �यांची छोट� �ाकडी बोट पा�यात तरंगव��, जे
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�वाळा�या आजूबाजू�ा ते चांग�ं होतं, जे झा�ं असतं तर �नघून जाऊ �क�ं असतं. आ�ण समु��कना�यापासून �र, कुठे
अ�जाधी�ांनी सकाळचे वचन �द�े होत,े उमी�ा �रवर ज�मनीचा एक तुकडा �दस�ा जेथे �ी. रा�े यांची सूचना
दया हा �तचा आ�ण �त�या नवीन सापड�े�या नवीन �म�ाचा उ�सव आहे.

�याच वेळ� बस�े�या रा�सावरही �याचं �ेम वाढतच चा��ंय. yip
दोघेही वेगवेग�या जगातून आ�े होत,े पण �यां�याती� आकष�ण �न�व �वाद होते. मन आका�
गंगेची ट�कर झा�� आहे. आ�ण, �यां�या गो�ी कर�याची प�त जरी वेगळ� अस�� तरी �यांचे संगीत मै�ीपूण� होते
�याने यापूव� कधीही अनुकू�ता अनुभव�� न�हती. एकदा �याची आई �या�ा �हणा�� क� तू असा आहेस तर
भा�यवान माणूस �या�या आयु�यात दोन-तीन वेळा �ेमात पड�ा, �हणून �याने ��येक गो� पूण�पणे सां�गत��.
ठर�वणे

�या�या सोबती�या क�ा�मक ��� �या�यात गुंत�या हो�या. �वतः�या अट�वर महान हो�याची �याची इ�ा
�त�ा �या�याकडे आक�ष �त के�े. �या�या संबं�धत ती�ण पृ�भाग, �या�ा आ�हान �द�े. �या�या �वनोदाने �या�ा बनव�े
गुदगु�या. �या�या धडधडणा�या औदाया�ने �या�ा थ�क के�े होते. आ�ण �याच े�फकट डोळे �या�ा �वतळ�े.

“ही एक चांग�� क�पना होती”, उमीने पा� आ�ण वीणा जोडताना क�ाकार �हणा�ा
पासून, ख�ा�ीने तेथे ठेव�े�या बोट��ा पहाटे माग�द� �न के�े.

“येथे, बाहेर ये�यासाठ�, म�ा ��क�यापासून � ेक �यावा �ाग�ा. म�ा सव� मा�हती �मळा��
असे �दसते आहे क� �ी कडून मी खूप काही ��कत आहे. बरं, तो ख�जना आहे. पण माझी �म� भर�� आहे. आता मी
मी थोडा वेळ �वचार क� इ��त नाही. म�ा थोडी मजा करायची आहे आ�ण आयु�याचा आनंद �यायचा आह.े येथ,े तु�याबरोबर हरव�े
च�ा, ही एक खास गो� आहे."



"कृत�ता!" उमी �हणा�� आ�ण �त�या केसां�या �ाटा, हवेत खोडकर खेळत आ�ण चमकणारे डोळे,
समोर�या पा�यावर ��र उभे राहा.

“मी�ट �गम�ये भेट�यापासून मी �त�ा आज पा�ह�े�ा सवा�त आनंद� आहे,” क�ाकाराने �वचार के�ा. तो �या�यापैक� एक
उमीभोवती हात �फरवा. �याने कोणतीही गाडी ह�व�याचा इ�ारा �द�ा नाही. तणावर�हत आ�ण खो� रा�ह�े
चमकदार रंगाचे जहाज समु�ात खो�वर गे�े.

काही वेळाने ते �या �द� ेने जात होत ेते छोटे बेट �यां�या नजरे�ा अ�धकच �दस ू�ाग�े.

"�ब��यनेअस� ट�मची आम�यासाठ� खूप छान �पक�नक आहे." उमी�या ��ात आ�े. "हे कसे राही�,
आपण उथळ पा�यात आ�य घेत�ा आ�ण �कना�या�या पांढ�या वाळू�या भागावर बसून खा��ं तर?

हे बेट �नज�न आ�ण पोट भर�े�े �दसत होत,े स�सू �स�स ��वाय �सरे कोणीच न�हते, कोणीतरी
सडपातळ �पव�या चच�मधून �जवंत मासे �टकत होते.

आ�ण ती डो�यावर �घर�ा घा�त होती. आ�ण एक �व�ा� कासव, वा�ुकामय, ओ�या समु��कनाया�वर,
तोच जणू �या जागेचा अ�धपती आहे, असे चा��े होते.

"क� नका!" क�ाकाराने उ�र �द�े. "म�ा हे ठ�क आहे" असे �हणत �यान े�ट� काढ�ा.
नकळत पा�यात खो� उडी घेत��.

�या दोघांचे जे �वा�द� जेवण होते ते मसा�ेदार होते, ते एका भां�ात टांगता येते, कुरकुरीत आ�ण ताजे आंबे.
सॅ�ड, पॅको रानो चीजचा एक मोठा तुकडा, जो �या �दव�ी सकाळ� इट���न आ�ा होता. टरबूज, अननस
आ�ण �कवी फळ �म�ा� �हणून दे�यात आ�े.

जेवण करत असताना �नवांत अव� ेत �यांनी �वचार काप�ा आ�ण �वचार के�ा अ
सवा�त मोठ� कंपनी बनव�याची इ�ा होती आ�ण नंतर, इबीझा�या �ामीण काठावर, कृपापूव�क सेवा�नवृ�
म�ा एकटे राहाय�ा सां�गत�े. पॅ�रस �ःखी असताना �यान ेआप�या �ास�े�या बा�पणाब��ही सां�गत�े.
घट�ो�टत आ�ण नंतर �दय�वकार, �त�या �ेमळ व�ड�ांचे हा�या�द वागणे. फर, नंतर
�या अपय�ामुळे �यांनी �यांचा बराचसा वेळ कामात घा�व�ा �याब�� मी स�व�तरपणे सां�गत�े.
मी, आ�ण ती �त�या �वसायात गुंत�े�� नसताना एकटेपणा �र क� �ाग�ो.
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“ते अय��वी ठर�े,” क�ाकाराने टरबूज�या मो�ा तुक�ाचा आनंद घेत तो �हणा�ा. "अगं तो
तू म�ा बनव�ेस तू आज जो आहेस, बरोबर? आ�ण त ूकोण आहेस ते म�ा खरोखर आवडते. खरंच!" क�ाकार
फसवणूक सहज �हणा��. "तू जसा आहेस तसाच मी तु�यावर �ेम करतो."

�याने वाकून उमीचे चुंबन घेत�े.

"तु�ा हे सांगाय�ा इतका वेळ �ाग�ा?" �याने �वचार�े.

"म�ा माहीत नाही. माझा �व�ास बराच काळ कमी होता." क�ाकारान े�वीकार�े. "पण कु��
कॉ�फर�समध�े ��द ऐकून, मग तुमची भेट, आ�ण आम�यात�ा अ��त थरथर जाणवतो, आ�ण
मग, या अ�यंत मूख�पणा�या पण अ��य धाडसा�या कृतीकडे येणे... म�ा माहीत नाही. आता पु�हा, �वतःम�ये अ�धक

माझा �व�ास बसू �ाग�ा. हे सव� म�ा पु�हा जीवनावर �व�ास ठेव�यास मदत करत आहे, म�ा वाटते. कसे
आप�या समोर उघडणे �कती छान आहे? आज नंतर, मी प��ट�ग क�. काहीतरी �व�ेष
आहे. एवढंच, म�ा माहीत आह.े"

"होय, तु�ा पा�हजे," �व�ा�या�न े�या�ा �ो�साहन �द�े. “म�ाही तसंच वाटतंय. आपण मो�ा �माणावर य��वी आहात
आ�ण तू एक ऐ�तहा�सक क�ाकार बनणार आहेस."

आ�ण मग, द�घ� �वरामानंतर, ती पुढे �हणा��, "बाय द वे, मी पण तु�यावर �ेम करतो."

5 AM ��बचे दोन नवीन सद�य � ेअर करत असतानाचा रोमा�स अचानक जोरात वाज ू�ाग�ा.
संगीताने बुडा�े. उजवीकडे-डावीकडे पा�यात एक आकृती, चकाचक आ�ण नंतर, रा�ी �ांब सरळ
धावणे सु� होई� हा �नमं��त ग�गाट करणारा घुसखोर कोण होता हे �वकरच कळ�े: टोन रॅ��, ए
उंच जेटवर, �याने उंच टोपी घात�� होती, पूव� �या�या दाढ��ा घ� बांध�े�� होती. होय एक

उंच टोपी, जी जर तु�ही बारकाईन ेपा�ह�� तर तु�हा�ा �यावरची कवट� आ�ण हाडाचा �ॉस सु�ा �दसे�. समान �च�ह
जे दरोडेखोरा�या वजनावर होत.े

�वकरच तोही दोन ��यकरांसह समु��कना�यावर आ�ा. ती फ� झगा आ�ण आं�याची को���बीर खाते.
आ�ण ता�या �ूट सॅ�डचे मोठे तुकडे फोडत होते. �र, जा द� ही वे उमी आ�ण क�ाकारांचे हात
ते पकडा

हे पूण�पणे आ�य�कारक होत ेआ�ण ब�तेक मानवी-नायक उमी आ�ण क�ाकार एकमेकांकडे पाहत होते.



बघा को�धी�ांनी आप�े काम के�हा के�े. �यांनी मान ह�व��, टा�या वाजव�या आ�ण सहज हस�े.
"सा�या", अ�जाधी�ांनी �च�, �या�या धम�-ध�म संगीता�या वर�या �वरात, �या�या जेट-अ उथळ �पात आण�े

पाणी खा�� गे�े होते. “तु�ही दोघंही गायब होता. आ�ा आहे, तुमची सह� तोडणे वाईट आहे
�व�ास बसणार नाही." �यांनी त�डभ�न संवाद साध�ा. उ�रे न �ोधता �यांनी संगीताचा बडगा उगार�ा
जाग आ�� आ�ण �या सुरात गाऊ �ाग��. "तो एक मऊ �वर आह,े नाही का?" �याने सव� ����न�ी �वचार�े.

"हो," क�ाकाराने �गेच उ�र �द�े. "�हणज,े �ामा�णकपणे. �याने ते ���त के�े."

मग, �त�ही �म�ांनी ती सव� अ�व�मरणीय �पार पोह�यात, गा�यात, नाच�यात आ�ण बो��यात घा�व��.
दया. �या सं�याकाळ�, अ�जाधी�ांनी एक �ानदार �डनर घेत�े, समु��कना�यावर, �याने हरव�े�� टॉच� �पवळ� के��.

कंद�� आ�ण, तु�ही अंदाज �ाव�ा, एक हजार मेणब�यांनी पेटव�ा होता.

�ांब�चक �ाकडी टेब�ावर उ�म कापड आ�ण �यावर उ�म �कारच े�वा�द� पदाथ� ठेव�े�े होते
जेवण आ�े होते. ��तभावान �ोक देखी� मेजवानी�ा आ�े होते आ�ण अ�जाधी�ांसह �यां�या कथा सामा�यक करत होते
जे�हा �ी. रॅ�ेचे इतर सहकारी नंतर बासो वाजवाय�ा आ�े, मग �यांनी अ��तम अ� आ�ण �ु� अंगूरी �याय�ा सु�वात के��.
अगद� वसईती� आ�ण अ�तउ�साही सहकार माया�ाही या मेजवानी�ा उप��त राह�यास सां�गत�े होते. सव� काही
ते दैवी आ�ण �व��ण होते.

काही काळासाठ�, उमीने सं�याकाळ�या मह�वावर �का� टाक�ा आ�ण �त�या व�ड�ांचा एक उ�रण आठव�ा.
�याने जे ��ात आण�े ते �हणज ेडे� कॅनगी, �वयं-सहा�यक �ेखक, जे असे होते:

“मानवी �वभावाती� सवा�त �ःखद गो� जी म�ा मा�हत आहे क� आपण सव� जगणे थांबवतो. आ�ही सव�, काही
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आज आम�या �खडक�बाहेर�या गु�ाबांऐवजी ���तजावरची जा�ई गु�ाबाची बाग पहा
ते घे�यासाठ�."

मी मनात�या मनात �वतः�ीच बो��ो. �या�ा वाट�े क� आता तो पूण� आयु�य जग�याचा �नण�य घेऊ �कतो.
आ�ण ते टाळता येणार नाही. ती फ� एका चांग�या माणसा�या �ेमात नाही तर आता �त�या आयु�यात आहे.

उदारमतवाद� उ�साहाची भावनाही जागृत होऊ �ाग�� आहे.

�स�या �दव�ी पहाटे ५ वाजता हे��कॉ�टर�या आवाजाने �याच �दव�ी नुक�याच झा�े�या अंधारा�ा फाटा �द�ा.
संधी चा�ू राहते. आ�ावाद� आ�ण क�ाकारांनी �कना�याकडे पा�ह�े कारण �यांनी अ�जाधी�ांना वचन �द�े होते क� ते करती�
तेथे येई� �यांनी हात घ� पकड�े आ�ण पुढ�या ध�ाची वाट पाहत होते, जो �यांनी �यांना सां�गत�ा होता
मी एक� � ेअर करीन पण अ�जाधी� �दसतही न�हता.

एका सहा�यकाने आका�ी रंगाचा हाड� �ट� आ�ण त�सम ब�यु�डा �ूज घात�े होते, �याचा रंग
टोमॅटोची एक झ�क पा�ह�� आ�ण �ा� चाम�ाचे खोगीर घा�ून टायटन�या घरातून खा�� पळा�ो.

"हॅ�ो देअर", तो हळू आवाजात �हणा�ा, "�ी. मी तु�हा�ा �यां�या हे��पॅडवर नेतो, अ�ी �वनंती रॅ�े यांनी के�� आहे
मी तु�ा सोबती �हणून घेऊ. �या�याकडे तु�हा दोघांसाठ� खूप मोठ� भेट आहे. पण, तु�हा�ा घाई करावी �ागे�
भाडेप�� आ�ही कठोर वेळेत आहोत. ”

ते घाईघाईने �त�ही �कना�यांवर धाव�े. खो� �हरवाईत, प�र�चत
वाटेत, एका औषधी वन�त��या बागेतून, �याम�ये सु�सस �ोकांचे क�याण �ाकडी फळ�वर �च�हां�कत के�े गे�े होते,
�यापैक� एकावर ���ह�े होते, “ह�कधारका�ा स���य खत बनव�े जाई�.” आ�ण �ेवटचे
महाग, meadows मा�यमातून पास. �या�या मधोमध एक चमकदार हे��कॉ�टर �याची आघाडी चा�वत होते आ�ण ते
पण सकाळचा सूय� तळपत होता.

�वमानात फ� एक चा�क �दसत होता. �याने पाय�टची नजर, एक काळ� सपाट कॅनरी घेत��.
बेसबॉ� कॅप आ�ण का�या रंगाचा गणवे� घात�े�ा होता. �या�या �वारांना आत ने�े असता पाय�ट
�ाय�हर�या ��वच�ारे संपका�त रहा आ�ण समजून घे�यासाठ�, तप�ी�वार ���ह�े�या नावां�ी प�र�चत �हा
�याम�ये हे �तो� वर �ा� रंगात ���ह�े होते, "उठ आ�ण चमक, जेणेक�न तु�हा�ा एकटेपणा�या �:खापासून वाचवता येई�."
खा�� एका हस�या चेह�याचा इमोजी होता.

उमी उ�साहाने पाय�ट�ा �हणा�� - "गुड मॉ�न �ग," "�म. रॅ�� कुठे आहे?"

पाय�टने उ�र �द�े नाही. �याने एक डाय� ��व�ा, एक बटण तोड�े आ�ण पांढरा कागद
पण एक टक के�ा.

"� ुभे�ा, आ�ण तु�हा दोघांचा �वास सुर��त जावो," अ�स�टंटने सीटचे तळ �न��त के�े, हेडफोन �ाव�े



आ�ण �यांना माय�ोफोन�ी जुळवून हाताळ�े आ�ण �यां�या �हीआयपी पा��यां�या डो�यावर बसव�े.
"आ�ही कुठे जात आहोत?" क�ाकारा�ा जाणून �यायचे होते आ�ण पु�हा संत�त त�णां�या �ेणीत आ�े.

उ�र नाही. "ध�म" �या आवाजान ेदार बंद झा�े. मग, कु�ूपा�या आवाजाने �ॉक के�े.
ठेवा.

इं�जनचा आवाज वाढ�ा. ओपे�सने �याचे � ु�क वाढव�े   होते. ��� , ��� , ��� असा आवाज येत होता.
वैमा�नक, जो कदा�चत कोण�यातरी वेषात होता आ�ण �न��तपणे खा�ी नाही, �याने �नयं�ण दाखव�े.
कडे ढक��े हे��कॉ�टर कुरणात उठू �ाग�े. अनपे��तपणे, अचानक, डावीकडे �सा�रत होते
वर hunched. मग ते झटकन पृ�वी�या �द� ेने खा�� आ�े, एक ध�का देऊन वर�या �द�ेन ेजा�यापूव�.

"संपूण� ना�!" क�ाकार आण�े “हा पाय�ट अयोय आह.े मी �याचा �ेष करतो."
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"मोकळा �ास �या. सव� काही ठ�क होई�,” उमी�ा दया आ��. ते तणावमु�, सुर��त आ�ण पूण�पणे
मी �नयं�णात बघत होतो. �याचे सकाळचे ����ण काम करत होते. �याने क�ाकारा�ा जवळ घेत�े. "मी येथ ेआहे

ओ. आ�ही सुर��त रा�. ते चांग�े होई�."

�वकरच, हे��कॉ�टर ��रपण,े काय��मतेने आ�ण सुंदरपणे आका�ात उडत होते. �ांत �ाय�हर
तो दोन ���ना घेऊन जात अस�याचे ��पणे जाणून बटण आ�ण डाय�म�ये फेरफार करत आहे.

"मी हे घ�ाळ आधी पा�ह�े आह,े" क�ाकाराने �टपणी के��, जे�हा �याने ते पाय�ट�या पातळ मनगटावर ठेव�े.
एक मोठा टाईम पीस घ�ाळ पा�ह�ा.

“�नपुणतेचे ��त�न�ध�व करताना सारख ेटोन घात�े होते. तो मूख� आह,े" तो थरथर�या आवाजात �हणा�ा.
क�ाकारा�ा उकळ�या पो�र �बअरसारखा घाम फुट�ा होता.

हे��कॉ�टर�या समो�न एक गाणे गातो, "तु�या सकाळचे गु� �हा, आप�े जीवन उंच करा"
आवाज आ�ा

“हाय, चु�बु�, नाम कार. तु�ही आज 5 AM ��बचे सद�य अस�याचा आनंद घेत आहात का?" तो संकोच�ा
मी �वरात �वचार�े. "�वा! अरे �वा! येणारे येणार,े जे येणार आहे ते तु�हा�ा आवडे�. �सरा दे�,
महान जाग�तक नेते, सज�न�ी� �वचारवंत आ�ण नवीन ध�ासाठ� महान पु�षांची पहाट
डंचया कडून."

पाय�टने डोके मुळाकडे वळव�े आ�ण सन�ूफ च�मा चांग�ा पुस�ा. �यानंतर
�याने एक मोठा बुरखा काढ�ा.

तो अ�जाधी� होता.

"अरे भाव. म�ा तु�हा�ा दोन अ��त �ोकांना घाबरवायचे न�हते. म�ा माझ ेहे��कॉ�टर चा�वायच ेआहे
एक परवाना देखी� आहे, तु�हा�ा मा�हती आह.े" मी स�मान �वचारत रे�े गंभीरपणे �हणा��.

“प�पा अजूनही क�ाकार � ेवट�या पै�ा�ा बांध�े�या जुगारी�माणे आ�ा ध�न होता
जगतो."

"वष � आधीच समज�े." अ�जाधी� �हणत रा�ह�ा. “हे��कॉ�टर थंड �दवस आहेत. परंतु,
आज मा�या सव� रोमांचक साहसांम�ये, म�ा पूव�इतका ��ाइट-टाइम �मळत नाही.
करायचे. �ासदायक अप�ेडब�� मी �द�गीर आह.े कदा�चत म�ा अ�धक सरावाची गरज आह.े"

"मग, आता कुठे जाणार आहोत?" उमामी �या�या आरामदायी चाम�ा�या आसनावर आरामात पसरते
�वचार�े.

"आ�ा" हे अ�जाधी�ा�या एका ��दाचे उ�र होते.

"�हणजे काय?" क�ाकाराने �वचार�े. "आ�ा �हणजे काय?"

"मी तु�हा�ा परत �वमानतळावर घेऊन जात आहे", अ�जाधी� �हणा�ा. "आ�ही या "आयु�यात एकदा" आहोत
आपण स�या �या साहसात गुंत�ो आहोत �याबरोबरच पुढे जाऊया."

"आ�ही मॉ�र�स सोडतोय?" उमी आ�य�च�कत होऊन �हणा��. �तचे �ेस�ेट ह�वून �हणतो,
एकमेकां�ी ट�कर

"आ�ण तु�हा�ा अजूनही आम�यासोबत � ेअर कराय�या अस�े�या सव� गो��च ेकाय?" क�ाकाराने �वचार�े. "आता आम�याकडे आहे
20/20/20 देखी� सू�म नाही ��क�े, जे आप�या जीवनासाठ� �वनी धोरण �हणून मू�त: मॉट� करते. आपण आ�हा�ा सां�गत�े
ते 5 AM त�वाचे मूळ आहे. मी �या�ा ��क�याचा माग� �ोधत आह.े" क�ाकाराने पु�हा एकदा दया �द��



�या�ा तळहातावर मारत तो �हणा�ा - "आ�ण म�ा खरंच, हो-हो खरंच, मॉ�र�सवर �ेम आह.े म�ा �या�ा सोडायच ेआहेतयार न�हते."

“वाईही, मी पण”, उमीनेही यावर आप�� संमती द� �व��. "म�ा समज�े क� तू �हणा�ास

पृ� 104

पहाटे ५ वाजता उठ�यानंतर काय करावे याची स�व�तर प�त सांगेन. आ�ण आपण मा�टर�या प�रषदेत वचन �द�े
तु�ही म�ा �ावसा�यक उ�पादकतेचे सामा�य �नयम सां�गत�ेत जेणेक�न मी माझा �वसाय वाढवू �केन,

आ�ण मी काही �व� ेष कौ��यान ेमाझे न�ीब �वतः घडवू �कतो. आ�ण माझी एकच सह� होती, मा�या �वतः�या व�तूंसह.
आ�ण तु�ही, तुम�या देवासार�या संगीताने, तेही मोडून काढ�े आ�ण जेट-फेक�या�या म�यभागी आण�े.

एका �णी कोणी काही बो��े नाही. मग हळूच हे��कॉ�टरमधी� सव�जण हसू �ाग�े.

“आराम करा भाऊ, अ�जाधी� �प�चर आण�ा! माझे घर तुमचे घर आहे", "तु�ही कधीही मॉ�र�स�ा परत येऊ �कता
आपण क� �कता मी �ाय�हर आ�ण तेच जेट पाठवीन आ�ण तु�हा�ा मा�याकडून आ�ण मा�या �ूकडून समान �ेम �मळे�. हरकत नाही
मदत कर�यात नेहमीच आनंद होई�. ”

बो��याआधी �याने �सरा डाय� के�ा, “आम�यासाठ� �वमानतळावर पाह�यासाठ� आणखी एक �ेन आहे.
असायचे. तु�ही, दा��य, खूप चांग�े �व�ाथ� होता. एकदम थड� ��ास. तु�ही उ�साहाने, कु��तेने
��कवण अंगीकार�� आहे. तू रोज सकाळ� सूय�दयाबरोबर उठायचा आ�ण वेळेवर यायचा. माने
तु�ही पराभव पा�ह�ा आहे. �हणून म�ा आज तु�ा एक खास भेट �ायची होती."

"भेट?" क�ाकाराने �वचार�े. “म�ा मा�या घर�या �टु�डओ�ा �वकर पोहोचायच ेआहे. मा�या �न�म�तीम�ये काहीतरी
जीवनात सू�म ते कायमचे मह�वपूण� बद� आ�ण गहन बद� घडवून आण�े पा�हजेत.

"आ�ण म�ा मा�या कंपनी�ी संपक�  साध�याची गरज आहे," उमी �हणा��. कपाळावर काही काळजी�या रेषा
�तने हो �हट�यावर ती परत आ�� होती. तथा�प, 5 AM ��बम�ये सामी� हो�यापूव� ते खूप त�ण होते.
पासून.

"बरं आता नाही, �ी. नाही, आ�ा नाही," अ�जाधी�ांनी �वनवणी के��. "आ�ही आ�या�ा जाणार आहोत."

"तो कुठे आहे हे म�ा मा�हत नाही," उमीने कबू� के�े.

"आ�ा भारतात आहे", अ�जाधी� �हणा�ा. "मी तु�हा�ा जगाती� सात आ�या �पैक� एक दाखवीन.
आ�ण 5 AM मागा�चा पुढ�� भाग जाणून घे�यासाठ� स� �हा. तु�ही आ�ापय�त काय ��क�ात
होय, तो भाग ये�याची तयारी होती. �ॉक अप आ�ण �ोड (मा�हती), � ूर. आता आ�ही,
पुढे आ�ही �गत मा�हती �ा�त कर�यास तयार आहोत क� आ�ही उ�पादक, प�रपूण� काम�गरी, आ�य�कारक आहोत
नायक जगा�ा � े� बन�वणारा महान आ�ण महान जीवन घातांक देई�. आता सवा�त �ावहा�रक
पहाटे�या �दवसापासून �नमा�ते आ�ण इ�तहासकारांना ��कता येई� अ�ी मा�हती �मळव�यासाठ�
होय, तयार �हा. सकाळ होत आह.े"

अ�जाधी�ांनी कु��तेने हे��कॉ�टर �वतः�या वैय��क जेट�या �ेजारी खा�� के�े �याचे इं�जन चा�ू होते.
होते. प�ह�या असमानतेम�ये ते पूण�पणे काळे होते. पण �याने �या दो�ही �व�ा�या �ना मॉ�र�स�ा आण�े
�याच�माणे, �ेपट��ाही 5 एसी सजावट कर�यात आ�� होती, तीच आभा सातची होती.

“च�ा, अतु�नीय भारताकडे चा�त जा!” अ�जाधी� फू टपुवाक �हणा�ा.

"च� जाऊया!" उमी आ�ण क�ाकाराने उ�र �द�े. �द�गज कु��न टोन रॅ�े सोबत �यांच ेसवा�त मह�वाच ेकाम
त�ण अनुभव सु� होणार होता.
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धडा 12

'5AM ��ब ' ची सवय मूळ ����ट �� करते

म�ा ��कव�या�या ��येक गो�ीचा �तर�कार वाटायचा. पण माणेक �हणा�े, जाऊ नकोस.

आ�ाच सहन करा, मग �वजेता बनून तुमचे उव��रत आयु�य घा�वा."
- मोह मद अ��

�स�या �दव�ी सकाळचा धडा पृ�वीवरी� सवा�त उ�पादक नायक आ�ण काय�वाहक �वतः कसा आहे याब�� होता
ते एक सवय �ावतात जी �यांना सुपर�टार बनवतात. आ�ण त ेएक� एक आकष�क साहस आ�ण जीवन जगतात
एन.एस. मी रॅ�े�या �वनंती�ा ��तसाद �हणून, �व�ाथ� आ�ण क�ाकार दोघांनीही �यांचा खच� वेळ वाढव�ा. वेगास

तो घेत अस�े�या ��कवणीची खो�� आ�ण �ा�ती �या�ा समज��. आ�ण ते पूण�पणे आहे ह ेदेखी� �यांना समज�े
द�क घेणे �हाणपणाचे ठरे�.

"हाय, �छछोरे" ने अ�जाधी�ांचे �च� आण�े, भारतीय सूया��त होताच �या�या साथीदारांकडे धावत आ�ा.
�कुचता ���तजावर बाहेर आ��, जी �यावेळ� �नज�न आ�ण �व�ुत दो�ही होती.

सकाळचे ठ�क ५ वाज�े होते.

अ�जाधी�ांनी काळा कॉ�र �ट�, कॉक�  � ूज आ�ण काळ� खोगीर घात�� होती. चेह�यावर मोठे त�ड
होते. तरीही मॉ�र�स�या सूय��का�ाची चमक �या�या चेह�यावर होती. आ�ण, आज �याने �काफ�  बांध�ा होता.

"आज सकाळ�, मी तु�हा�ा �या स���ची ��ी दाखवीन �याने �वत: ची अंम�बजावणी के��.
जे तु�हा�ा �वसाय आ�ण जीवनात मोठेपणा �ा�त कर�यास मदत करे�. मी मा�या आधी�या एका ध�ात �हट�या�माणे
जो �े� �नमा�ण करतो तो �याचा वं�ज नसून �याची सवय आहे, असे �हट�े होते. आ�ण �यांची भ��
प�रधी ��तसाद देणारी नाही, पण संयमाची भावना आहे. आजचा धडा आप�या�ा �व�ान आ�ण �ोध काय करावे हे सांगे�.
आ�हा�ा �ब�� बनवणा�या आम�या वाग�याचा �याग कर�यास सांगा आ�ण �या सवयी तुम�याकडे ठेवा.
आमची सेवा करे�."

"बरं- �क �वा आहे?" उमीने �वचार�े, अ�जाधी�ांनी सां�गत�े�या ��येक ��दाकडे �� �ा. आज �तने �तचे केस मुंड�े
पोनीटे� बनव�े आ�ण पायात साध े� ूज घात�े.

"सामा�जक मानस�ा��� जे�ा डकवथ यांनी हा ��द �ोक��य के�ा आहे, �यांनी �वसाय, ���ण,
��करी आ�ण ��डा �े�ाती� उ�� ू वगा�ती� क�ाकारांचा अ�यास के�ा. �या�ा ते य��वी झा�याच ेआढळ�े
वॉ��ा सवा�त य��वी बनव�याची �यांची अतु�नीय, वारसाह�क ��तभा न�हती
समप�णाची भावना �हणजे ���त, �व�चकता आ�ण �चकाट�. ती या वाढ�चे ��दांत वण�न करत.े”

“�ा था भाऊ”, क�ाकार �हणा�ा. “�यामुळे म�ा माझी छपाई सोडून न दे�याची �ेरणा �मळते.
आ�म�व�ासा�या �भ �तीवर आदळणे �क �वा आप�या �वकासा�या गतीने �नरा� होणे आ�ण/�क�वा �वचार करणे
भीती बाळगा क� मा�या �े�ाती� इतर �ोक हसती� क� मी नवीन आ�ण ताजी आ�ण मूळ क�ा तयार करत आहे.
कॉपी क�न चोरी कर�याऐवजी.

"ते चांग�े आहे," अ�जाधी�ने मागे वळून पा�ह�े आ�ण हात चोळ�ा. a but ain tine
�यावर ���ह�े होते, “द � ेट ���रटने नेहमीच हसतमुख मना�या �वरोधाचा सामना के�ा आहे. �या�ा सर�चटणीस
जो पूव�क�पनांपुढे झुक�यास नकार देतो आ�ण �याची जागा घेतो हे समजत नाही
आ�म�व�ासाने आ�ण �ामा�णकपणे मत मांडतो, का?

"चांग�े वाट�े." आप�या भावना �� करताना क�ाकार उ�ार�े, �यात �याच े�व
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क�े�ी संबं�धत �वा�भमान वाढ�ा होता.



“ठ�क आहे, च�ा मागा�वर परत येऊ आ�ण सवा�त �भावी मागा�ने आ�थ�क सवय �ावू.
इ��टॉ� जे कायमचे �टकतात �व��. जे सहसा काही आठव�ां�या वापरानंतर �वतळतात. पंख

बो�ता का? अथा�त, पहाटेची सेवा तु�हा दोघांसाठ� खूप मह�वाची आहे, कारण तु�ही दोघे
सकाळ� ठ�क 5 वाजता उठायचे, पण तो आयु�यभराचा �नयम बनवायचा आहे. आ�ण एक सेकंद
सवय बनव�या�या मु�य भागांपैक� एक �हणजे ती सवय ��कणे आ�ण �व�� प�र��त�म�ये �वतः�ा अ��त बनवणे-
�नयं�ण ठेवून आ�म�व�ासाची ��म �ळ हवा हळूहळू सोडत आहे. �हणून आ�ही �यापासून सु�वात करतो
पा�हजे."

ताजमहा�ासमोर तीन साथीदार उभे होते. ते एकटेच होते. समोरच ेबांधकाम - अवण�नीय काम उदा
होते. �याने पा�ह�े क� ते वा�तु���प �न�म �ती आ�ण यां��क क�े�या मा�टरची खरी सा� होती.

"माझे भारतावर खूप �ेम आहे," असे अ�जाधी� घो�षत के�े. "पृ�वीवरी� महान दे�ांपैक� एक. आ�ण हे
�ान, हे जगाती� सात आ�या�पैक� एक आहे आ�ण �याचे एक कारण आहे: �ास घेणे खूप सुंदर आहे
�वस�न जा ना?"

"हे खरे आहे," उमेदवाराने खूप गमकॉफ खात कबू� के�े.

अ�जाधी�ांनी डा�ा हातात पा�याची खूप मोठ� बाट�� घेत�� होती. �यावर अजून एक छाप�े�े आहे
�या�या पा�या�या बाट���माणेच �या�ा आप�या दोन �व�ा�या�ना आनंदाची जाणीव क�न �ावी �ाग��.
मी उ�साहाने सां�गत�े:

�व�ांती�या वेळ� नायक महान होत नाहीत. आमचे ��ार , मेहनती आ�ण सु��स� उदा.
या माता , इतर पीडा , अडचणी आ�ण वादळात कठोरपणे उभे ठाम �ंका , �ूर आ�ण आद��
बनणे हे द��ण आहे , जे�हा तुमचा सवा�त खो� डब�टा आहे , �यांना आ�ण �यां�याकडे त�ड देत आहे
सवा�त मो�ा ����ा फसव�याची संधी �मळवा. सामा�य आरामा�या जीवनातून तू म�ा खराखुरा �मळत नाहीस ,
�याऐवजी मजबूत केस , भ�व�यासाठ� पु�हा �नवडणे ही ���त आ�ण मग� े डाओ कडून इ��टे आहे , �यांच ेमाग�द��न , आपण
ते यो�य आहे हे जाणून �या. �या वेळ�, आपण �यांना �वराम �ा बळ� असा� ते�हा , �यांना असणे सु� ठेवावे
तू जा जे�हा ते म�ा य� करतात �यापे�ा पुढे जाणे चांग�े �हा , जे�हा तु�ही �तचे य� �हा� ते�हा ते ऋणात राहती�
इ�ा हो , �हणजे मानवते�या महान �व�ा�या�म�य ेआ�ण आदरणीय पा�ात �वतः�ा सामी� क�न घेणे
�या�या अ�ज ��यते�या जोरावर �याने �या�ा चांग�या �ठकाणी ने�े.

"�क �वा बरेच काही.", क�ाकार �हणा�ा. कुठ�यातरी महान कवीने ���ह�ं असे� ना?

"नाही", अ�जाधी� �हणा�ा - "ह ेसव� ��द माझे आहेत."

मी रे�ेने मग हवेत हात वर के�ा - आ�ण तु�हा�ा मा�हती आहे, ये?

अगद� पहाटे, दव-धु�यातून �व� कपडे घात�े�ा, एक अ�त�य आकष�क सहा�यक �दस�ा, “आ�ही सव�
तु�ही भारतात परत आ�याचा आनंद झा�ा, सर, आ�हा�ा तुमची आठवण आ��”, ती हळू आवाजात �हणा��.
कुरकुर करत �हणा�ा. "येथे, तु�ा पा�हजे तेच आह.े"

अ�जाधी� �या�या सहा�यकाकडे वाकून हस�ा.

एक ��यमान, अ�ंकृत, पमंका �ा� अपवादा�मक उदा� गुणां�या माणसा�ा दे�यात आ��, जी �याने
�का�ासमोर पा�ह�ं. तु�हा�ा मा�हती आहेच क�, माना ही का�मीरची बारीक �ोकर आहे. असो ��दाचा अथ�
"सॉ�ट कॅरे�टर" �या �मरी भाषेत हेच घडत.े आ�ण तु�ही पा�ह�ं असतं तर तु�हीही ते मा�य के�ं असतं.
तो तसाच �दसत होता.

�यात �व�तृत �वणकाम कर�यात आ�े होत ेआ�ण दो�ही �व�ा�या�नी ते पा�ह�े ते�हा ते होते
5-3-1 इ�ा��� यो�ा पंथ या �ीष�कानंतर प�ांची मा��का
जे "5-3-1" �हणजे काय �हणायच.े हे सव� अ��तम होत.े
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हात �वणकाम �हणत होते:

उधळप���या सवयीमागी� पाच वै�ा�नक स�ये

स�य # 1 : जाग�तक �तरावरी� मान�सक ��� ही काही ��� नाही , तर तपासणी पातळ� ही एक �वक�सत सराव आहे.
�ौय� आहे. सूय�दया�या वेळ� उठणे ह ेएक �व� ेष आ�म - �नयं�ण ����ण आह.े

स�य # 2 : �वतःवर खाजगी �नयं�ण एक �नायू ( MS C ) आहे. आपण पसर�� अ�धक , अ�धक
�� ती असे�. �यामुळे , येतात - �नयं�ण या�या सामुराईन े�यांचे नैस�ग�क ���य तयार के�े



कठ�ण प�र��ती �नमा�ण करते.
स�य # 3 : एक अ�त�य इतर �नायू सारखे , आ�ही जे�हा थक�यासारखे , ते आम�या इ�ा ��� weakened आहेत. �हणून :
�ा�व�य आ�ण पु�हा आ�या��मक थकवा �नयं��त कर�यासाठ� : �मळवणे देखी� आव�यक आह.े

स�य # 4 : कोण�याही मो�ा सवयीम�ये य��वीपणे ��ा�पत हो�यासाठ� , सवय�च ेचार �वभाग वाक��करण करा
वत�मानाचे अनुसरण करते. �चर�ायी प�रणामांसाठ� �याचे काटेकोरपणे पा�न करा.

स�य # 5 : एक �े�ाती� येत - वाढ �नयं�ण , आप�या जीवना�या सव� भागात येतात - �नयं�ण वाढत.े
�हणून , 5 AM ��ब हा एक खेळ आह े��ॅटनेवा�� सवय , जी तुम�या ��येक कामात सुधारणा करे�.

3 एक नायक आ�ण एक सवय �नमा�ता �या गुण

�क �मत # 1 : �वजयासाठ� वारंवार , सतत तेच काम करत आह.े

�क �मत # 2 : भ�व�य कोणाच ेझा�े , त ेठेवा , तुम�या वैय��क स�मानाचा आकार कोणता �नमा�ण झा�ा हे ठरवते.
होई�.

मू�य # 3 : तु�हा�ा �ाय�हेट पा�ा��माणे सराव करावा �ागे� , अगद� तीच कार , तु�ही समोर�या �ोकांना दाखवा�.

�वयं���त �ाट�नची सामा�य त�वे

जे कठ�ण आहे , पण मह�वाचे आह ेत े�नयमानुसार करा. आ�ण �व�ेष �हणजे , जे�हा तो सव�� असु�व�वजंक �दसतो
तु�ही के�े आहे असे �ोक ज�म घेतात.

अ�जाधी�ाने डोळे �मट�े. या वा�यां�ाची पुनरावृ�ी: "म�ा साधे जीवन हवे नाही, कारण,
�यात मा�या ���यांचा �वकास होत नाही. म�ा आ�हानांनी भर�े�े जीवन �ा - जो मा�या मया�देप��कडे आहे
ते बाहेर काढा आ�ण ठेवा, कारण हे �ोह इ�ा��� �नमा�ण करते - एक अ�ज��य च�."

“ही �ा� मा�याकडून तु�हा दोघांना सम�प�त आहे,” उ�ोगपती पुढे �हणा�ा. “कृपया पाच �ा���
सामा�य त�वासह स�य आ�ण तीन मू�ये काळजीपूव�क वाचा, नंतर जा आ�ण 5:3:1 �हणा
फायरपॉवर वापरक�या �ना भूक �ावते. एकदा तु�ही ही सवय �ाव�� क� त ेतुमची कमा��ची सेवा करे�
जो ठेवायचा आहे �याची सं�हता मी बनव�� आह.े”

थो�ाच वेळात, �र�या ऑटो �टँडव�न, एक �रकामी पाक�  के�े�� जागा वादळा�या वेगाने जात होती.
बाहेर आ�ा. �या�याकडे एक हसणारा त�ण होता, �माट� खो� पड�े�ा जाक�ट, सुबकपणे सु�व��त आ�ण पॉ��� के�े�ा होता
तप�करी � ूज घा�ून बाहेर पड�ो.

"नामा ते, अजुन," अरब�पट �हणा�ा आ�ण हात जोड�े.

"अहाहा, बाक�." या सहा�यकान ेन�पणे उ�र �द�े. �यांचे ��द औपचा�रक अस�े तरी ते
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ते �या प�तीने बो��े �याव�न �यांनी व��याचा आदर के�ा.

"�क �वा तु�हा दोघांना ताजमहा�ची पा� �भूमी माहीत आहे का?" सहा�यकान ेएक कोपरा ह�व�यावर अ�जाधी�ाने �वचार�े,
आ�ण �ी. रे�वेमाग� सव� �कार ेमदत कर�यास तयार �दसत होता.

"कृपया आ�हा�ा सांगा," उमेदवाराने �वनंती के��. �या�या हातात एकच कायदे�ीर नोटपॅड होते
साधा काळा याही रो�र बॉ� पेन. अ�जाधी�ांची सु�वातीची संभाषणे �कती आधु�नक आहेत
जहाज-�व�ाना�या गैरवापरामुळे सज�न�ी�ता न� झा�� आ�ण उ�पादन�मतेचा अप�य झा�ा.

भाव गे�ा. �तने आज एक बांगडी घात�� होती, �यावर "झोप�यावर �व�े पूण� होत नाहीत" अस े���ह�े होते.
असती."

"हे खरे आहे - ही एक आकष�क कथा आहे." अ�जाधी� एक उकळणे �हणा�े, आ�ण �या कॅ��फोने नवीन �वास सु� के�ा
सारखे होते.

“तु�ही दोघी �ेयस��माणेच मुघ� स�ाट �ाहजहानने ही ��ी ��े�पत के�� होती
ते प�नी मुमताजवर खूप � ेम करायचे. प�नी मुमताजसोबत �यांनी पूजा के��, आ�ण
1631 म�ये �यां�या मृ�यूनंतर �यां�या �मरणाथ� बनव�े�े �ेमळ समप�णाचे मूत� �च�ह. �याने �वत:�ा मार�े
तो �त�या �मरणात � ेमाचे �तीक बनवे� जसे जगाने कधीही पा�ह�े नाही. तो खूप उदार आहे
ट�मने हे संवेदन�ी�, अ�व� करणारे �मृती�च�ह तयार के�े जे पाह�यास रोमांचक आ�ण �डझाइनम�ये अ��तीय आहे.



आ�ण �यांनी हे पा�ह�े �या ��येका�ा या माणसा�या �ेमाची खो�� समजे�, �याम�ये �याने आप�े सव� वैभव समृ� के�े.दया."

"जे�हा मी ते पाहतो ते�हा मा�या ट�म�ा काहीतरी होते." क�ाकाराने समोर संगमरवरी टाकून इमारत चकाचक के��
ते पा�न कुरकुर झा��. पहाटे�या �करण�या वेषाने �याचे डोळे भ�न आ�े असते, आता तो अ�धक �व�, �ांतता,
तो संयम�ी�, संतु��त आ�ण सरळ �दसत होता जसे �याने यापूव� कधीही पा�ह�े न�हते.

"मी सु�ा," अ�जाधी�ही �ःखा�या आवाजात सहमत झा�ा. "ताज पाह�यासाठ�, एखा�ा �ानी माणसाच े�नवास�ान आहे
मी नाही, तेही भावनेचे जंग� आहे. इत�या �माणात संवेदनाहीनांनाही तो मारतो,
जाणून �या क� आप�या माणसांम�ये कृती �नमा�ण कर�याची �मता आहे. तथा�प, एकदा महाराजांनी आप�े चा�ू ठेव�याचा �नण�य घेत�ा

साहसी क�पना �न��त के�� आ�ण �या कारा�गरान े�या उदा� ��ीचे वा�तवात �पांतर कर�यास सु�वात के��.
आपण दो�ही ��या न करता हे म�ा माहीत आहे कारण , मह�वाकां�ी मह�वाकां�ा गमाव�े आहेत .

आता तु�ही दोघेही गैरहजर रा�ह�या�करणी दोषी ठर�ा आहात. जो महानतेसाठ� उदार आहे,
भरपूर क�ा�मकता आ�ण �चकाट� आव�यक आहे. �सरा कोणताही आ�या��मक काय��म नाही. तो एक नाही

जो ब�धा वषा�नुवष � कारागीर, प�र�म, �याग आ�ण �:खानंतर तयार झा�े�ा असतो.
आ�ण सुधारणा �क�पा�ा इत�या �माणात घेऊन जाते क� ते अथ��व� े�ा हादरवून सोडते.

"हा आणखी एक GCA मोठा �धा��मक फायदा आहे," �ी. रॅ�� पुढे चा�ू ठेव��. "तुमचे
आद�ा�वर �व�ासू राहा, केवळ �या �दयातच नाही, जे�हा तु�ही �व� पा�ह�े होते, अगद� �हान म�ह�यांतही, आणखी
कोर�ा, उदास �क �वा ओसाड �दे�ात सज�न�ी�ते�या वषा�त, �जथे ते �ागू के�े जात आहे आ�ण आपण
नकार, नकार, नकार आ�ण थकवा. आ�ण तु�ही इतर रोमांचक संध�कडे आक�ष �त झा�ा असता
आ�ण आ�मा-�रीरा�या ऐ�यात, माग� �ोधा. हेच �च�हापासून "मी देखी� धाव�े" वेगळे करते.
करतो. कोणीही एका �म�नटासाठ� महान होऊ �कतो. अ�ौ�कक बु��म�ेचा खेळ
काम�गरी आयु�यभर, आयु�यभर सांभाळावी �ागते. आ�ण आज �व��ण संयम आ�ण सहन�ी�ता
�या वेळ� ��म �ळ आहे, पा�हजे. ब�सं�य समाज �वकासात मागे पड�ा आह,े हे समजून �या! मी �क�वा
�हणायचे आहे का?"

अ�जाधी� पूण�पणे �जवंत, उ�साही, उ�साही होता. �याने दोन बोटांनी एक हात हवेत उंचाव�ा.
जाग�तक �वजयाचे �च�ह द� ��व�े आहे. आप�या �ेरणेचे र�ण कर�यासाठ� �याने ह ेके�े असे वाट�े, आ�ण
जाती�या �ोकांना �यां�या प�ात सुर��त ठेव�यासाठ�.

“अनेक द�कांपूव�, एक पण ई. एन. या �े�ाने �वमा �वभागा�या �व� अ�धका�यांकडे �� �द�े आहे.
�या�ा �याने य�ाचा सामा�य एक� भाजक असे नाव �द�े. �यां�या तीस वषा ��या अ�यासानंतर,
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आनंदाची सवा�त अचूक गु��क��� - तुम�या �वसायासाठ�, कुटंुबासाठ�, आरो�यासाठ�, आ�या��मक आनंदासाठ� आ�ण आ�या��मक जीवनासाठ�
- �ोध घेत�ा गे�ा."

"कोण होती ती?" उमीन ेउ�सुकतेने �वचार�े, मी आता कमी गमकॉफ �याय�ो.

"ते तसे आहे," अ�जाधी�ांनी सुचव�े, "म�ा आठवते �ततके, पॅ�ेटम�ये �यात �या�या भाषणाच ेसार होते.
पासून बनव�े होते, आ�ण नंतर, �या�या ��पण ेउ�कृ� आ�थ�क अ�धकाराचे चार डोळे होते," तो �हणा�ा, "मी
मेहनत हे य�ाचे कारण आहे असा आजवर सव�सामा�यांचा समज होता, पण मी अस ेअनेक �ोक पा�ह�े आहेत.
'मेहनत' �याचीच होती याची म�ा खा�ी पट��
कोणतेही खरे रह�य न�हते."

"मग, फर काय होते?" क�ाकार सहजतेने गडबड�ा.

"मूख�! मी �या �वषयावर आ�ो आहे”, रईसने ग�धळ घात�ा. तर, एक बुट �हणा�ा, "हे
य�ाचे एकमेव रह�य �हणजे ��येकजण खूप मोठा आहे, इतका �ाजाळू आहे...”

"आ�ण तो आहे?" उमीने ��यय आण�ा, ती उ�र देऊ �क�� नाही.

“या �े�ाचे वण�न के�े आहे क� य�ाचे सामा�य रह�य ��येक य��वी झा�े�या ��येक माणसा�या य�ाम�ये आहे –
स�य हे आहे क� अय��वी �ोकांना जे कराय�ा आवडत नाही ते कर�याची सवय �यांना �ागते.”

"हे सोपे आ�ण खो� आहे," क�ाकाराने �गेच मु�ा ��ात घेत�ा आ�ण एका हातात केसांचा गु� धर�ा.
पण वळा. �यानेही आता कॉफ�चा घोट घेत�ा.

“उ�पादकांना उ�-मू�य ���या कर�याची सवय �ागते, जी सामा�य �ोक करत नाहीत.
पा�हजे आ�ण जे�हा �यांना पा�हजे �क �वा नको,” अ�जाधी� पुढे �हणा�े, “आ�ण पु�हा पु�हा अ�ी �वधाने क�न
�यांचे आ�म-कौ��य आ�ण �यांची वैय��क ���त वाढते आ�ण नवीन �नण�य �वयंच��त होतात.

क�ाकाराने होकाराथ� मान ह�व��, मग दाढ� वाढव��. तो �या�या क�ेचा �वचार करतो
होते. "मा�या � ंकांमुळे मी खरोखरच �वतः�ा मया��दत करत आहे," �याने पु�हा �वचार के�ा. "मी हा आहे



मा�या क�ेब�� इतर काय �हणती� याची काळजी वाटते जी मी खूप कमी करतो. आ�ण �ी. Raley �या
�हणणे यो�य आहे. मा�याकडे संयम नाही आ�ण मी आ�म-�नयं�ण ��कत आह ेजे कठ�ण आह,े परंतु मौ�यवान आहे.
क�न �मळवा. मी काहीही कर�यासाठ� गाडीत बसतो, जे मी के�हाही करतो. काही �दवस �हरीसारखी
येतो कधी कधी �दवसभर झोपतो. कधीकधी मी आळ�ी असतो आ�ण काही �दवस मी कठोर प�र�म करतो
मी करतो मी �नय�मत �नरी�णा��वाय पा�यात बुडणा�या आ�ण पा�यात उतरणा�या कॉक� सारखा आह.े माझे कोणतेही �म�
पोत नाही, �ारी�रक ���त नाही. मी खूप ��ह�डओ गेम खेळायचो, कधी कधी तास. ती माझी सवय आहे
असे देखी� घड�े आहे क� जे �च� म�ा पटकन �वकतात आ�ण म�ा पैसे देतात ते बनव�यासाठ� मी वेगाने धावतो, जे�हा मी
मा�या वै���ाचे वण�न करणा�या एका तुक�ावर माझी सव� क�ा ठेव�यापे�ा पै�ाची आव�यकता आहे
आ�ण माझे संपूण� �े� तुम�या डो�यावर �या आ�ण माझी सव� वै��� े सांगा; तु�या ��तभेन.े"

“�हणून” अ�जाधी�ाने �या�या ताजमहा��या बांधकामाची कथा पुढे सरकवत �� के�े. "बावीस वष � - नाही
बावीस �दवस, बावीस म�हने न�हे-बावीस वष �, वीस हजारां�न अ�धक कारा�गरांनी भारता�या गौरवासाठ� �मठाई बनव��.
सूय��का�ात, क�ठण �व�पात, संगमरवरी दगडापय �त, दरीकडे, �रव�न, हजार ह��कडे
�यापे�ा ते वर करा, कारागीर �हणून सै�याने, धीराने, आज जी वा�तू तु�हा�ा �दसते आहे ती उभी के��.

आपण �ोधत आहात �ाप�य�ा��ाती� अडचणी, पया�वरणाचा अ�तरेक, माग� यामुळे �यांना अक�पनीय अपघातांना सामोरे जावे �ागते
करत आहे. तथा�प, तो �येया�भमुख, �नभ�य आ�ण क� ��त आ�ण �या�या सम�प�त काया�त अनुकरणीय होता.
जेणेक�न राजाचे वैभव पूण� �हाव.े”

"खरंच अ�व�सनीय, तु�हा�ा मा�हती आहे." क�ाकार सीमा-�च�हाकडे बघत �हणा�ा. फु�पाख�
पास झा�े. पावसाचे काही थ �ब �या�या चेह�यावर पड�े. आ�ण, �यावर �व�ास ठेवा �क�वा नाही, भरपूर कबूतर
अ�जाधी�ा�या डो�याव�न तो आका�ात उडा�ा.

"ही सगळ� कबुतरं? हे धनु�य आ�ण फु�पाखरे देखी� तु�ा अनेक वेळा घेरती�?" उमी दाब�� ते�हा
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�तने घात�े�ा ट�-�ट� ती � ूम करत होती. �यावर र�हवा�ाची सोय होती जी गभ�वती ��ी वापरत होती.
नवीन पाई मा�हती, अनुकू� होती. ���ह�े: "�वतः �हा. बाक� सवा�नी �या�ा द�क घेत�े आह.े"

“आप�या सवा �म�ये चम�कार आहेत. �याचा सारां� कसा काढायचा हे ब�तेकांना मा�हत नाही," अ�जाधी� �हणतात
आ�ण एक आ�य�कारक उ�र होत.े

“हो, आपण ताजमहा�ाकडे परत जाऊया. दोन द�कांनंतर, ही �े�को थडगी पूण� झा��. उह ने
भरते, मी �दवारा म�ये �हट�े होते – “आ�ण मानवजाती�ा अप�ण करा �ा��ीय धैया�ची सवा�त मोठ� �न�म�ती
�या�ा तो याआधी भेट�ा न�हता."

"मी भयभीत होऊन प��कडे पोहोच�ो आह,े" उमी गुपचूप �हणा��, आ�हा�ा आ�ा येथ ेआण�यास सां�गत�े.
खूप खूप ध�यवाद. मी सदैव कृत� आह.े"

"स�ाट �न��तपणे �या�या प�नीवर �ेम करतो.", क�ाकार �हणा�ा. मग तो उ��ूत�पण ेउ�रेकडे �नघा�ा
पा�ह�े. ��ी�ा �त�या ���म�वासह, तारेचे मूळ स�दय�, ��तमा आ�ण चमकणारे तेज सांगा.
ते अ�धक होते �याची साव�� सूय�दया�ा �ाखो खो��चा उ�सव बनवते आ�ण च�ाकार बनवते

मायावी �याने �वतः�ा �वचार�े - या जगाचे चुंबन अ�ा भूमीतून येते जे आकष�क चेह�यापे�ा अ�धक आहे.
खो� आहे. हे एक आकष�ण आह ेजे संघषा�तून ज�मा�ा आ�े आहे, �ोट, वीज यातून �नमा�ण झा�े आहे. �हेरी मनातून
�ढ वचनब�तेने तयार के�े�� ऊजा� आ�ण स�दया�ची ��� एक वा�त�वक समानता, �हाणपण आ�ण आपु�क�ने प�रपूण� आहे

हो�यासाठ�

"ताजमहा� हा एक साधा अ�ंकार आहे, एक नवीन सवय आहे, सव� �कार�या अडचण�नंतरही,
c गांभीया�ने घेणे आव�यक आह.े केवळ आनंदा�या काळातच न�हे, तर अडचणी�या वेळ�ही तुम�या आद�ा �च ेपा�न करा.
सी गांभीया�ने घेत�े पा�हजे. �हणूनच आजचे ���ण खूप मह�वाचे होते, आता तु�ही काय ��कणार आहात
मी तु�हा�ा आतापय �त ��कव�े�े त�व�ान �ागू कर�यास मदत करे�. कु�� ��� काळजीपूव�क
एक नमुना �वक�सत के�ा आहे जो मी आ�ाच कापून टाकेन, तुम�यासमोर. अनेक वष�
एक� काम के�यानंतर, वीन मा�यासोबत काम क�न �तची उप��ता आ�ण प�रवत�नाचा ��ीकोन सुधार�यात स�म झा�� आहे, जसे क� मी.
काय �वक�सत के�े गे�े आहे? आजचे घर इतके जा�त नाही कारण आपण नेहमी �वकर उठतो, सूय�दयापूव�,
तु�ही तुमची दैनं�दन कामे करावीत, तु�ही ही ���या पूण� क� �कता. आयु�यभर.
अ�जाधी� आप�या कानाची �योत चोळत �हणा�ा, जणू �हान मु�ाचा होवो, जा�चा �दवा चोळतोय.
तु�ही के�े आहे

"�क �वा छान!" क�ाकार �हणा�ा. "म�ा हे पा�हजे. याची खा�ी कर�यासाठ� �ावहा�रक माग�
साहसी उप�मांनंतर, मी पहाटे ५ वाजता उठणे थांबवत नाही."

"हो, ठ�क आहे!" अ�जाधी�ांनीही होकार �द�ा, "मग, जाऊया!"



�यानंतर दोन आठव�ां�या सुर�ामने अ�जाधी�, क�ाकार आ�ण उ�ोजक यांना खाजगी�र�या इमारतीत ने�े.रा�याचे �मुख राजघरा�याती� सद�य आ�ण इतर जाग�तक ने�यांसाठ� होते. एकदा �या इमारतीत �वे� करा
अ�धकार आ�ण दोषांनी वेढ�े�े असे के�यावर, अ�जाधी�ाने आप�ा ��द सु� के�ा -

“ही जगाती� एक आकष�क, वेधक, ग�धळात टाकणारी आ�ण रोमांचक जीवन रेखा आहे.
का�ावधी आहे. जे रोज सकाळ� पी�डतांसारखे समोर येतात, �यांचे जीवन खूप कठ�ण होणार आह े- भयानक
आ�ण �भतीदायक. कारण �यांना कोणी मार�ं हेही कळणार नाही. आ�ण ते दमून येतात, वातावरण
आ�ण होणा�या सामा�जक उ�थापा�थीचा तुम�यावर प�रणाम होणार नाही. असे अस�े तरी, सम�प�त अ�पसं�याक �यांनी
डा�ळ �बाची सवय वापरक�या��माणे सुर��त के�� आहे जेणेक�न तुम�या भेटव�तू, अंकुर�े�े धैय�, वैय��क

आ�म-�नयं�ण आ�ण गोळ��वरोधी च�ाती� �नायू-���ती�ारे अथक, कठोर �ायाम
पुढचा काळ �व��ण उ��व�, सु�व��त, अ�तउ�पादक आहे असे क�न एखाद� ��� बचत क� �कते. कोणाकडे आहे
�का�ाची ढा� आ�ण काळजीपूव�क, पहाटे �वधी

के�े, ते खरोखरच संपूण� प�र��ती�ा एक �चंड संधी बन�व�या�या ��तीत असती�. सव�
क�डीचे �पांतर � ु� �नम�, बु� आ�ण �ा�नम�ये करे�, �यामुळे �यांना �वजय �मळे�.”
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अ�जाधी�ांनी आप�� पगडी घास�� आ�ण काही कारणा�तव, जे �या�या दो�ही ���यांना समज ू�क�े नाही,
कृपया हळू बो�णे सु� करा.

“येथे मी तो आहे जो �थम अंत���ी देई�, �हणजेच आप�या मनाचा �व�तार कर�या�या ���कोनातून.
येऊ नका. होय, मी �यां�या वैय��क आ�ण भावी आयु�यात अडक�े�यां�ी सहमत आहे,
आ�ण जे मान�सकतेने काम करत आहेत ते उ�ट करता येत नाही कारण नंतर मान�सक भावना
५
�यांना AM ��बचे सद�य होणे आव�यक आह.े ते मरेपय�त �ढत राहती� कारण �यांची सज�न�ी�ता,
तु�ही उ�पादन�मता, तुमची संप�ी आ�ण य� आ�ण आवड इतक� वाढवू �कत नाही, हेच स�य आहे. ते पूण� करतात
एक�कारे, �यां�याकडे बु��म�ा आहे, परंतु ते आ�य�कारक जीवन जगत नाहीत असा �व�ास �नमा�ण कर�यात तु�ही सहभागी �हा�.
उ� आ�ण उ� वैय��क जीवन सु� क� �कत नाही �क�वा क� �कत नाही. बराच काळ �या�याकडे होता
प�रवत�न घडावे �हणून य� �द�ा आहे. केवळ वेळच नाही तर ताकद आहे, याची �यांना आता खा�ी पट�� आहे

जोपय �त तु�ही तुम�या �वतः�या साम�या�कडे ���� करत नाही तोपय�त तुमचा �व�ास बसे� क� तुम�याकडे ती नसून �यांची आहे
प�र��तीचे स�य वेगळे आहे. हे खरे आह ेक� असे चांग�े, चांग�े �वचार, ��तभावान

मनु�याने �याचे पुरावे इतके वेळा ���यांना �द�े आहेत क� ते आता अ�म झा�े आहेत आ�ण
अ�म झा�े आहेत. होय, ब�तेक �ोक �न���य असतात, स�यवाद� अस�याऐवजी, �यां�या �वतः�या आ�ेन.े
�या साठ�. आ�ण, आता �यांनी नकळत अनेक बहाणे के�े आहेत क� ते �यां�या कामात नायक �हणून समोर येतात.

ते उभे रा� �कत नाहीत आ�ण �यां�या जीवनासाठ� पा� बांधकाम �ावसा�यक नाहीत, कारण ते �यां�या अडथ�यांचे संर�ण कर�यास स�म आहेत.
��वाय, सुधारणा क�न ते य��वी होती� - �यांना भीती वाटते."

अ�जाधी�, हवेचा एक मोठा ग�प खा�यासाठ� बनव�े�े. सूया�चे सोनेरी �करण ताजमहा�ावर पड�े.
ते पुढे �हणा�े -

“�व�ानाने आता खा�ी के�� आहे क� आप�या मनाचा �वकास आयु�यभर होतो.
�या�ा युरो-���ट�सट� �हणतात. आ�ण ह ेस�य सांगत ेक� मानवी मन, वैय��क आ��या�माणेच,

�नायूंसारखे बरेच, जसे पूव� मा�हत न�हते. ही कारची �क �मत आहे. तो ढक�णे आ�ण
ते ताण�े जाई�, ते वाक�े जाई�, ते वळवे�, ते �व�चक होई�. आ�ण तुम�या महान भ�ांपैक� सवा�त उंच
अ�भ अ�धक मजबूत आ�ण साम�य�वान बनतो. �यामुळे तु�हा�ा तुम�या म��चा �ायाम करायचा आहे.
ती नवीन सवय �ाव�यासाठ� जोमाने करा, जस ेक� सकाळ� �वकर उठणे, तुमची नवीन सवय. "युरो कोणता
ते एक� �ोट होतात , खूप �वकर �मसळतात , तु�हा�ा मा�हती आहे. जे�हा तु�ही रोज�या वेळाप�काची पुनरावृ�ी करता
आ�ण �यां�या जीवन� ै��त आण ूइ��तो जेणेक�न ते अ�धक सोपे आ�ण प�र�चत होई� ही एक �व�ेष व�तु��ती आहे
ते ��ात ठेव�े पा�हजे, मग �यावर काम करा.”

"म�ा कधीच माहीत न�हते क�, आप�यात खरोखरच आप�ा म �� �वक�सत कर�याची �मता आहे," असे उ�ार काढतात
�या�यापासून � ेरणा घेऊन �यांनी �� �द�े. “आ�ण, म�ा वाटते क� तु�हा�ा असे �हणायच ेआहे क� आ�ही नवीन सवय �ाव�याचा �य�न करीत आहोत.
आपण �जतका सराव करतो �ततका आप�ा म �� �यावर काय� करे� आ�ण आप�या�ा �याचा एक भाग �हायचे आहे.
�वक�सत के�े जाई�. बरं?"

"हो," उ�रात अ�जाधी� उ�र�ा. ही दोन माणसे पा�न तो खू� झा�ा
तो देत अस�े�या ���णामुळे तो सुधारत होता. जे�हा वा�त�वक नेत े�यां�या समवय�कां�या ��तभेवर �का� टाकतात
आपण असे के�यास, आपण �वत: �ा खूप आनंद अनुभवता.

"सॅ� �वचार," तो पुढे �हणा�ा. आता �याची बोटे जगाती� आ�या��या �भ �तीवर होती. "तु�ही �या�ा गमाव�े आहे
म �� हा तु�हा�ा हवा तसा नसतो, तु�ही �वक�सत के�े�ा म �� तुम�याकडे असतो. �क�वा इतर



गाडी सांगा. तु�हा�ा हवा अस�े�ा म �� नाही, तुम�याकडे तो म�� आहे
तु�ही पा� आहात - तु�ही ते कसे वापरत आहात यावर अव�ंबून. तुम�या �मते�या बाहेर, तु�ही
तुमचे �दवस घा�वा, टे����हजन�ा �चकटून राहा, सवा�त मूख� आ�ण तुम�या म��चे अनुसरण करा
तुम�या वाईट वागणुक�मुळे तु�ही आता अ�� आ�ण अ�� �हा�, इतर �नायूं�माणे कमकुवत �हा�
�नघून जाई�. आ�ण याचा प�रणाम सं�या कमकुवत, मंद समज आ�ण �न���य �व�ेषणात होई�

��. तुमची �धा� तु�हा�ा अपय�ी ठरे� आ�ण तुमची �येये चतुराईने तु�हा�ा टाळती�. �सरीकडे, जे�हा
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तु�ही तुमचा म �� ��ारीने वापरता, �याची मया�दा ढक�ून, टायटन�माणे गाडी चा�वाय�ा
तुमचे ए�सपोजर वाढवून �व�तार करणे - उ�पादकता, काय��द��न आ�ण भावनांम�ये
मह�वपूण� �ाभ होती�. �याकाळ�या टॅ�सी चा�कां�या म ��चा अ�यास कर�यापासून ते अ�या�मापय�त
�ह�पोकॅ���ससाठ� जबाबदार अस�े�े �े� सामा�य �ोकां�या म ��पे�ा ��णीय मोठे होते.
�या तु�नेत एक चकचक�त �ावू - हं?"

“रोज�या र��यावर�या �व� े�या ज�ट�तेमुळे,” क�ाकार आ�म�व�ासान े�हणा�ा.

"तु�ा समज�े", अ�जाधी�ांनी टा�या वाजव�या. "�हणून, तु�ही �या मागा�ने �ायाम�ाळेत जा�,
ड�स उच�ून �क �वा पु�-अ�स क�न, दैनं�दन टॅ�सी �ाय�हस��ारे आप�े बायसे�स �वक�सत करणे
तुमचा आ�मा वाढवून �ायाम �ा. आ�ण मी �हट�या�माण,े म�� हा �नायूसारखा असतो,
�म�ां�या मै��ण�ना आधी समज�या�माणे समज�े. �यात�ा तो भाग मजबूत झा�ा. पहा
आपण मानव �कती ����ा�� आहोत. हे युरो अ��रतेचे एक अ��त उदाहरण आह ेजे आपण पा�ह�े आहे. म��
मजबूत, �दान आ�ण �पांत�रत के�े जाऊ �कते. आ�ही के�े तर
पा�हजे का तु�ही घरी पोच�यावर म ��साठ� आव�यक अस�े�या या �व� ेचाही अ�यास करा.
नैस�ग �क गुण जे खरं तर नवीन युरो�ा ज�म देतात. �वक�सत होत अस�े�े युरोसाय�स हे आ�हा�ा �� करते

आज �जवंत अस�े�ा ��येक माणूस, तो कुठेही राहतो, कोण�याही वयोगटाचा, तो काहीही करत अस�ा तरीही �क�वा
�याचा भूतकाळ �कतीही �ासदायक अस�ा तरीही, तो आ�य�कारकपणे ढवळून �नघा�ा आह,े" टायकून उकळत �हणा�ा.
�हणा�ा.

तो �हणा�ा, "बरं च�ा," तो �हणा�ा, "आतापासून फ� हे जाणून �या क� मनः��तीत, तुम�यात मजबूत हो�याची ��� आहे.
आ�ण �नायू आहे. आ�ण जे महान �ोकांना महान बनवतात �यांना मा�हत आहे क� रोज�या �ासांची �क�मत आहे.
�यामुळे �ा�त य� �मळते. आ�ण ह,े �वतः�ा कठोरपणे ढक�ून, आप�ा म�� अ�ा �कारचा असतो.
��करी वगा�ची ���त पाळणारा बनतो. असे गृहीत धर�े जाते क� �व��� उ�पादक
आयु�य खूप साधं होतं!" अ�जाधी�ांनी �ख�ात हात घात�ा, एक ढगाळ ��फाफा काढ�ा आ�ण उमेदवारा�ा �द�ा.

“कृपया ते उघडा आ�ण आप�या सवा�साठ�, तुम�या पूण� �व�ासाने आ�ण उ�साहाने वाचा, जे
तु�ही आहात." उ�ोगपतीने नता�ा�ा �वनंती के��.

आत, अ�त�य सुबकपणे �मड�े�या �ेखन साम�ीवर, उमेदवाराने खा��� ��द वाच�े, जे य� �ही
त�व�ानी �ेड�रक यांनी ���ह�े:

गुणव� ेब�� आ�ण केवळ ��तभेब�� बो�ू नका , केवळ बु��म�ेब�� बो�ू नका ! आ�ही सव�
कार�या महान माणसाचे नाव सांगता येई� , जो खूप कमी ��तभावान होता. �याने महानता �ा�त के�� आह े,

" इतबा�ा�� " बनव�� , �या गुणधमा�नी , �यां�या अनुप��तीत , ते घ� करतात हे कोणा�ाच माहीत नाही.
�क� : सी �या सव� कारा�गरांम�ये कु�� �बटा� होता , �याने प�ह�या भागाचे यो�य बांधकाम के�े
मी ��कतो मग �या�ा एक महान प�रपूण�तेचे �प �ा ; ते �वतःसाठ� वेळ देतात , �या�या �न�म�तीसाठ� ,

ते नाहीत कारण - ��यम गो�ी तयार आह,े ती�ण अथ� जा�त आनंद
�या.

"कृपया, पान उ�टा," अ�जाधी�ने �वनवणी के��. �याचे डोळे चमकत होते कारण ताजमहा�म�ये
रो�नीचा वे� होता.

�व�ा�या�ने �सरा उतारा वाच�ा, जो �या�या समजुतीतून बागनी याही मधी� फाउंटन पेनने काळजीपूव�क ���ह�ा होता.
गे�े होते. या ओळ� इं�जी कवी �व�यम उंट हे�ी यान े���ह�या हो�या. तुम�या आ��या�या या ��दांची क�पना करा
�नरागस भावनेने भेटणा�यां�या खो�ात जाऊन:

�कती फरक पडत नाही

आहे का , �क �वा ,
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�कती ���ेने खं�डत - वेगवेग�या गरजा ,

मी नाही , Iny �हणून तुझा भाऊ कारण ,

आप�या आ��याची आ�ा जाणून �या !

"महान आ�ण स��णी वीणा आ�ण स�याचे सं�ापक - सवा�चे �दवस कठ�ण होते," अ�जाधी� �हणा�े.
�व�ता�रत. �यांनी कठोर धडे घेत�े, कठ�ण काळातून गे�े, धडे घेत�े. एक मुदत कज� घेणे जसे क�
आज अनेक सुपर�टार खेळाडू इंड��� करायचे. �याने �ह�सक प�तीने आप�ा चांग�ा आ�मा पुढे ने�ा.
�या�या �मतेचे पूण� भांडव� कर�या�या बाबतीत तो अ�त�य मह�वाकां�ी, �नद�यी आ�ण उ� होता.
�ॅ�टन भाषे�या मुळापासून बन�े�या 'पॅ�न' या ��दाचा अथ� "�:ख" उच�णे असा होतो. या माणसांनी �यांचे बनव�े
��ी आ�ण आकां�ा साठ� सां�गत�े. �याने आप�या ��तभे�या वाढ�साठ� �ास सहन के�ा आ�ण
कौ��य य��वी हो�यासाठ� �याग करा. �यांनी आप�� कारा�गरी �स� के�� आ�ण आप�या �ोभाचा �याग के�ा.
कर महा �ःख संप�े । मी �न��तपणे �हणेन क� �यांना ते आ�थ�क ��तीसाठ� देखी� सापड�े. �वतःचे
तुम�या क�पनेपे�ा कमी कमाई के�याने तुमच ेमन वाकते, तु�हा�ा मा�हती आहे. ते आहे, तुम�या महानते��वाय आ�ण
�जतका गरीब �ततका गरीब होत जातो."

अचानक अ�जाधी� गुडघे टेक�े. तो सरळ ज�मनीवर पड�ा होता. डोळे �मट�े. दो�ही हात छाती
वर होते. फर, टायकून जोरात घोराय�ा �ाग�ा.

"आता क� भाऊ सु� क�?" क�ाकाराने �वचार�े, तो दो�ही ग�धळ�े�ा आ�ण आनंद� �दसत होता.

झटपट उ�र �मळा�े - "मु�ाम अ�व�."

आ�ण वाईट.

"म�ा माझे टेडी बेअर हवे आह!े" तो ओरड�ा.

"आ�ण मा�या ��य."

टोन रॅ��ने मग अंगठा चोखाय�ा सु�वात के��.

"ती खोट� आहे," उमी हस�� आ�ण उमी�या आणखी एका परा�माकडे वळ��.

आ�ही पा� �कतो क� अ�जाधी� आता हसत आहे, �या�या �वनोदामुळे, तसेच �या�या
समजावून सांग�या�या अ��तीय वै���ामुळे, इं�ेस.

ज�मनीवर पडून तो �हणा�ा: “तुमची इ�ा पूण� कर�याचा एकमेव माग� �हणजे �वतः�ा बनवणे
अ�व� ��तीत ठेवा. �वीण ���क या�ा "स��चे द� �न" �हणतात. जे�हा मी �हान होतो, आ�ण
�वत:वर �नयं�ण ठेव�याची �मता खूपच कमी होती, �यामुळे म�ा ह�ा �या गो�ी मी क� �कत न�हतो, �हणून �या कर�याची माझी �मता होती.

इ�ा��� कमकुवत होती; �यामुळे माझी कमी ताकद�ची इ�ा मी सहज �वीकारायचो. माझी आई-
खूप सै�, �ंगडे आ�ण कमकुवत ���म�ये �नयं�ण �ायाम के�ा जात नाही. कु��
म�ा अ�धक स�� हो�याची गरज आह ेहे समजायचे, जेणेक�न मी सकाळ� ५ वाजता सु�वात क� �केन—�हणून
तो आयु�यभर मा�या �वसायात रा� दे. �हणून, �यांनी म�ा खरोखर कठ�ण प�र��तीत ठेव�े
कृपया ते करा. आ�ण ते जा�सारखे काम के�े. ”

"कस�या अट�?" क�ाकाराने �वचार�े.

"आठव�ातून एकदा मी ज�मनीवर झोप�ो."

"क� खरंच?" उमीने �वचार�े, "खरंच?"

"न�क�", अ�जाधी� मंजूर. “आ�ण मग मी सकाळ� थंड पा�याने अंघोळ कराय�ा सु�वात के��. एक आठवडा �ा
एकदा, मी मा�या ���यांना माझा आ�मा/�वतः�ा �कट कर�यासाठ�, जगाती� पु�षां�माणे उपवास करत असे.
�याचे भांडव� करणे. मी नसताना उपवास करताना मी �कती वेळ वाचवतो हे अ��तीय होते
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मी �कती ऊजा� खाईन आ�ण इ� मागा�ने �वचार करेन आ�ण मा�याकडे �कती ऊजा� असे� अर!े आ�ण जे�हा मी
मी मा�या पोटमा�यात, युरोपम�ये असतो, माझी ��� आ�ण संयम वाढव�यासाठ�, मी काही सद�यांचे �ायाम के�े असते.
जे कठ�ण झा�े असते, जसे क� फ� ट�-�ट� आ�ण � ूज घा�ून बफा�वर धावणे.

को�धी� उभे रा�ह�े.

“तु�ही ताजमहा�ात आ�यापासून मी तु�हा�ा तीच सूचना देत आहे: तुम�याकडे जाग�तक दजा�चे आ�म-�नयं�ण आहे.
अ समान आहे. �व�ान याचे समथ�न करत.े �याचा खरा माग� �हणज े�या�या म���ा चा�ना देणे.
�याने नवा उर� माग� �वक�सत क�न �या�या हवे�ा नतम�तक हो�यास भाग पाड�े पा�हजे.
पट आ�ण �व�तार. ही नैस�ग�क संसाधन े�यां�या उ�कृ�तेपय �त �या. या कारमधून इतके काही नाही
तो मजबूत, धैय�वान आ�ण अ�ज ��य बन ू�कतो जेणेक�न तो कोण�याही अडचणी आ�ण अडचण�ना त�ड देऊ �के�
वाटते, ते �यांचे सोनेरी उ��� े सा�य कर�या�या �य�नात �चकाट�ने �य�न करतात. तु�हा�ा असे वाटते क� नौद�ाचे
SAS चे सै�नक आ�ण सद�य - वा�त�वक संक�प-���, वा�त�वक �वतः, हेतुपुर�सर उ�साह
����ग आ�ण ����ग सीनम�ये मध�ा समावे� आहे का? �या सग�या, पावसात�या �ांब�या �य�ती, पाठ�वर जड सामान,
�चख�ातून बाहेर पडणे, म�यरा�ी, रांगण,े अ�व� खाणे आ�ण संय�मत वातावरणात राहणे. तुमची भीती
उ�ा मा�न समु�ात उडी मारणे, काउंटर ज�तरणपटू डो�यांवर प�� बांधणे, अ�ा चाच�या देऊन �धा� करणे.
�क �वा मान�सक �वकासासह सहन����या चाच�या, जेणेक�न ते �वतः�ा सव� मया�दा ओ�ांड�यास ��कवू �कती�
पुढे कसे �ु��क, �ौय� आ�ण कठ�ण गो�ी कर�याची �मता पहा जे तु�हा�ा सव� महान बनवतात.
तो दैवी वरदान नाही. नाही तो नाही आह.े हा एक भ�ाट �य�न आहे. ताकद-
आ�ण ते हेतुपुर�सर समप�ण �वचारतात. �हणून, मी तु�हा�ा तुम�या भुते गुदमराय�ा सु�वात करावी असे सुचवेन.
आप�या रा�सांना मा�न आ�ण मा�न आ�ण पापी कृ�ये क�न आप�या रा�सा�ा, �प�ाच�ा आ���गन �ा. हे आहे
सव��म काम�गरी सा�य कर�यासाठ� आ�ण � ेवट� वैय��क जीवन जग�यासाठ� �याचा तु�हा�ा नेहमीच अ�भमान असे�,
तो एक चांग�ा माग� आहे. तु�हा�ा मा�हती आहे, हे म�ा आय�र� �ेखक जॉज� बना�ड� �ॉची आठवण क�न देते. "मु�गा, �क�वा
�या मु�ाची दाढ� चांग�� होती," अ�जाधी� �व�च�पणे �हणा�ा.

"�क �वा तु�ही �या�ा कधी पा�ह�े आह ेका?" ते पुढे �हणा�े.

"मी नाही," क�ाकाराने उ�र �द�े.

"तु�ही पहाच पा�हजे, तो �टॉक� आह.े"

�यानंतर �याने आठ वेळा बोट फोड�े. यानंतर माराक�या आत अ�ात आवाज आ�ा
गज�ना करत �हणा�ा, "�हाणा माणूस जगा�ी जुळवून घेतो: �ववेक, खच� करतो
जग �या�ा अनुकू� होवो. �यामुळे संपूण� �वकास हे असंतु��त मनावर अव�ंबून आहे.”

आवाज �ांत झा�ा.

1903 म�ये ���ह�े�या “ मेन अँड सुपरमॅन ” या चार अंकां�या नाटकात योग बनाद �ॉ
होते. म�ा एवढेच सांगायचे आह:े जे�हा तुमची भ��, तुमची ��तभा, उ��ेखनीय आकां�ा आ�ण बु��म�ा येते.
बद�ाची ज�मजात भावना �क �वा बद�ाची मू�भूत भावना, आप�यास अनुकू� असे� �या मागा�न,े कधीही �वत:बरोबर,
कोणतीही दया दाखवू नका."

“को�ाधी� थांब�ा आ�ण नंतर असे काहीतरी के�े जे �या�या दो�ही �व�ा�या �नी यापूव� कधीही कोणा�ाही के�े न�हते.
पा�ह�े नाही �याने डा�ा हाताचा अंगठा आ�ण तज�नी यां�यामधी� मांसाचे चुंबन घेत�े. जगा�ा
�वतः�ा वाचव�यापूव� �वतःवर �ेम कराय�ा ��का. इतकंच,” तो हसत हसत �हणा�ा, मग स��ा दे.
तु काय के�स?

"�नरा�ाजनक," क�ाकाराने कबू� के�े, "यॉस बनाद �ॉ �हणा�ा."

"सं�ोधनाने �वत:�ा �����त कर�यासाठ� �स� के�े आहे जेणेक�न तु�ही तुमची सव�� काम�गरी वाढवू �कता.
�याचा उपयोग होऊ �कतो, हीच आप�या जीवनाती� �ौय�गाथेची एकमेव उप��ी आहे. अ�जाधी� पुढे सांगत रा�ह�ा.
“�यांना कळ�े क� हे�ी मोटोन टे��� यांना �ोटक बं�क�ऐवजी आ�म-�नयं�ण कर�यात अ�धक अडचण होती.
पावडर."
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"खरोखर घाबरवणारे," उमेदवाराने उ�र �द�े.

“हे बघा, य�वी �ामी आ�ण आद� � क�ाकार आ�ण आदरणीय राजक�य ���मध�ा हा वाद आहे.
साह�जकच आप�यापे�ा इ�ा��� जा�त आह.े हे मोठे खोटे आह.े स�य ह ेआहे क� या

असाधारण �ोक देखी� सामा�य मागा�ने जीवन सु� करतात आ�ण नंतर, सतत कठोर प�र�मानंतर
तुमची �दनचया� आ�ण �व��� सवय के�यानंतर, तुमची इ�ा आ�ण �ोभ पै�ात बद�ा.
�यांना थांबवून, स�य सापड�यानंतर ते अ�तमानवी झा�े."



“�हान, दैनं�दन, सुधार�या�या �ु��क गो�ी, जे�हा सतत के�या जातात, द�घ� का�ावधीत
तसे अस�यास, आ�य�कारक प�रणाम �दसून येती�," क�ाकाराने �ट�पणी के�� आ�ण आनंदाने, �ीमती यां�या पुत�याकडे.
�या�या मरण�वासाची पुनरावृ�ी सु� के��, �या�ा �मठ� मार��. �याने ओ�ांडून उमीचा हात धर�ा.

"हो, ते बरोबर आहे," अ�जाधी�ने कबू� के�े. �या�या इ�ेजवळ मानवी डो�या�ा अ��य
आ�ण अंतहीन, असीम पाहतो, तो �दवस पूण� झा�यावर, तेच मायके� अँजे�ो, �क�वा
�ड��हसी, �क �वा �ड�ने, आ�ण चॉप��न, आ�ण �क �वा कोको चॅने� �क �वा रॉजर �ब�टर �क�वा पे�े आ�ण �क�वा मास.
ऑरे��यस �क �वा कोप�न�कस, द�घ�काळ ��कवून. सव� ��तभा सामा�य �हणून
तो r bh e th आहे. परंतु �यांनी आप�� ��� इत�या वेळा, पु�हा पु�हा �नमा�ण के�� क�, ते �वतःच पसर�े.
झा�े. येथे, कु�� मा�टरने म�ा ��कव�े�ा आणखी एक �ेन टॅटू आहे: “��यमान काय� साधकाच ेत�व�ान
�यामुळे ��यमान आहेत , आ�ण त ेआता हे �वस� �यामुळे अनेक �दवस करीत आहेत , अ��य
�याचा सामना कसा करायचा?"

"�हणून, �ावहा�रक��ा बो�णे, आपण कोठे सु� क�?" उमीने �वचार�े. "कारण म�ा ते माहीत आहे
आ�हा दोघांना अ�धक आ�म-�नयं�ण आ�ण आयु�यभर �टकणा�या �या अ��त सवय�ची गरज आहे.
�व� ेषतः पहाटे ५ वाजता उठणे."

उ�ोगाने सूचना �द�या - "माझे अनुसरण करा."

मी रे�वेने �यांना �मारका�या कॉ�रडॉरम�ये ने�े, कमी �का�ाची कंबर ओळ ओ�ांड��, एक �हान
म�ा चेबर�ा ने�े. एका कोप�यात �ॉक बोड� �ाव�ा होता. अ�जाधी�ांनी खडूचा तुकडा उच��ा आ�ण
रेषा काढा:
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�याने सु�वात के��, “ह ेसव�साधारण रेखाटन सवयी�या अ�यावत सरावावर आधा�रत आहे.
बनवावे तुमचा �ारंभ �ब �� एक कारण �न�म �ती आह.े सकाळ� तुम�या जागरणात भर घा��यासाठ�,
हे �ाळे�या �दवसासाठ� तुम�या प�ंगावर जुने अ�ाम� घ�ाळ ठेव�याइतके सोपे असू �कते.

पहाटे ५ वाजता वाजाय�ा सु�वात होत.े आ�ही रोमम�य ेअसताना, तुम�या बेड�मम�ये कोणी अस�यास मी तु�हा�ा सांगेन
एखा�ाने जहाज-मा�तर नसाव.े"

"रोम?" उमी आ�ण क�ाकार दोघेही एक� �क �चाळ�े.

अ�जाधी�ांनी �या�याकडे �� �द�े नाही.

“एकदा तुमचे गजराचे घ�ाळ जागेवर आ�े क�, पुढची पायरी �हणज ेतु�ही मा�या रेखांकनात पहा.
तु�हा�ा जे कोड करायचे आह ेते तु�ही क� �कता.

"�हणजे आ�ही अंथ�णातून उठ�ो, नाही का?" उमीने �वचार�े.
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"हो", अ�जाधी� �हणा�ा. "हे थोडं �व�च� वाटतंय, पण तुमचं मन-तु�हा�ा खूप �न�म�ं �मळतात
पु�हा झोपाय�ा जा�याचा स��ा �द�ा जातो क� नाही ते �ा. �याच वेळ�, जर तु�ही अंथ�णातून बाहेर आ�ात तर सकाळ� �वकर उठ�यासाठ�,
तुमचा म �� युरो��ा�ट� �णा���या ���चा वापर क�न मू�मागा�त स�क �ट बन�व�यास स�म असे�. आ�ण ��ात ठेवा: म���या माग�या
जे एक� फुटतात, तेही वेळ आ�यावर एक� येतात, सपो�ट �ग �स�ट�मची उर�.
एन.एस. �याच �णी, जे�हा तु�ही ज�मनीवर राहता, �क �वा उभे रा�न तुमची महानता सु� करता,
मग तु�हा�ा तुमची इ�ा �बळ कर�याची संधी �मळा��. सु�वाती�ा हे अ�व� आह,े आय
म�ा मा�हत आहे."

“सव� बद� सु�वाती�ा कठोर असतात, म�यभागी �चख�ाचे असतात आ�ण �ेवट� चमकदार आ�ण भडकतात. क�ाकार
�या�या ह�त�ेपाचे आ�ण कौ��याचे रेन-टाटू बो�ून पु�हा �नमा�ण के�े.

"हो", अ�जाधी� सहमत झा�ा. चार भागां�या काय��माचे �नयोजन कर�याची पुढ�� पायरी �हणज ेअंदाज, खा�ी करा
आज�या भेटव�तू �यां�या जागी आहेत याची खा�ी करा. भेटव�तू अ�ा असतात �या संयम देतात आ�ण नंतर तुमची इ�ा �वक�सत करतात.
नवीन सवय �ावते. तुमचा �वजय पुढे ने�यासाठ� भेट ��� वापरा. �हणून, आ�ही
अ�ी क�पना करा क� जे सोपे आह ेते अंथ�णावर कर�याऐवजी, तु�हा�ा जे यो�य आहे ते तु�ही करता
ते उडी मा�न बाहेर येतात - अ�ाम� वाज�याबरोबर. आता मी तु�हा�ा पूण�पणे समजावून सांगेन क� तु�ही पा�हजे
�ज �क�याची वेळ - मी तु�हा�ा 20/20/20 �ाईनमधून पास करताना पहाटे 5 ते 6 �या दर�यान असावी .

"हे �भू! �क �वा तू आ�हा�ा ते कधी ��कवणार आहेस!” क�ाकार फर सह मार�े. पण तो न�हता.
जर तु�ही �या �तघां�या च �बरम�ये असता तर ते असे का �हणा�े ते कळ�े असते कारण �यांचे वय अवघे ५ होते.
AM मागा�त �ाड �यायचे. फ�!

" 20/20/20 �ाळा हा उ�ा�या सकाळ�या ���णाचा �वषय आह.े" अ�जाधी�ांनी समान हेतून े�� के�े. "आता
आपण �तस�या पायरीकडे �� �द�े पा�हजे. तु�हा�ा �या�यासाठ� भेटव�तू सेट करा�ा �ागती�. तीच गो�



चांग�े �ा��� �हणतात क� आप�या�ा खरोखर �नसग� �नमा�ण करावा �ागे�, जो �या�ा �चकटून राही�.सूया�सोबत उठ�याचा तुमचा पुर�कार �हणजे �पार�या जेवणानंतर पो�ट� चॉक�ेटचा एक उ�म तुकडा �मळणे
�कते. क�, �पार�या जेवणानंतर, अगद� झोप येत असे�, जे अ�ा �कारे सवा�त इ� आह ेआ�ण
ही छ�पर घा��याची प�त देखी� आह.े �हणज,े तु�हा�ा एक पु�तक देखी� भेट �द�े जाऊ �कते, ज ेतु�ही तुम�या �ाय�रीसाठ� खरेद� क� �कता.
�वकत �यायची होती. तुम�यासाठ� काय यो�य आह ेते तु�ही पा� �कता."

"हे घे", उमी �हणा��. आता �त�ा खा�ी होती क� ही सव� मा�हती आप�या�ा �द��च पा�हज.े
उमेदवार गेमम�ये आ�ण ना�मय प�तीने मान�सकता, �दय-�ापना आ�ण आ�मा आ�ण आरो�य उंचावे�.
उदा� ��ती देऊन �याचे जीवन खरोखरच उ�त होई�.

"मोठा �हा! हे आ�हा�ा आम�या पेय �केच�या अं�तम ट��यावर आणते. अ�जाधी�ांनी �याच ेखडूचे तुकडे घेत�े
ताजमहा��या �या खो��त �ॉकबोड�वरी� "पुनरावृ�ी" ��दांना �� � के�ा.

�या�या कमकुवत आवेगावर अंकु� न ठेव�याचा �नमा��याचा माग� आ�ण �वतः�ा तृ�णा आ�ण �ोभ खाऊ घा�णे
तुमची �गती रोखत अस�े�या गो��पासून मु� हो�यासाठ�, तु�ही �ा�पत के�े�या नवीन वत�नाची तु�हा�ा सतत पुनरावृ�ी करावी �ागे�.

कर�याचा �य�न करत आहे. अ�ा �कारे मनात येणारा ��द �हणज ेअट�. आप�या �व�ासा�ा �चकटून राहा आ�ण
5 AM ��बचे आजीवन सद�य �हा. संपूण�पणे एक�न� �हा, जीवन बद�णारे आ��याचे वचन �मळव�या�या �ोधात
सबब सांगू नका ��येक वेळ� जे�हा तु�ही अनुसरण करता ते�हा तुम�या �वतः�या देवा�ी तुमचे नाते अ�धक घ� होते
आहे. ��येक वेळ�, जे�हा तु�ही पहाटे उठता, ते�हा तु�ही तुमचे चा�र�य प�व� करता, आ�ीवा�द गोळा करता
आ�ण ते कोण�याही �कारे �यां�या आ��या�ा जबरद�ती करतात. म�ा वाटते हे दोन �ोक
द�का�या त�डावर तुमची महानता तुम�या बा� ��याक�ापांमुळे उ�वत नाही हे समजावून सांग�यास स�म असे�
पण ओ�सर आ�ण सु�वाती�या सूय��का�ात, एकांता�या सरावात, तु�ही �व�ात अ�ज ��य बनता, �या
बो�ून, जे�हा कोणी पाहत नाही ते�हा तु�ही काय करता."

“मी �द�गज ��डा संघाब�� बरेच वाच�े आहे”, उमी �हणा��. �याने म�ा मा�या सहवासात साहस कराय�ा �ाव�े
संघ तयार कर�यात मदत के��. आ�ण �यातून म�ा काही ��काय�ा �मळा�े असे� तर तो �वजयी संघ आहे
�याने �या प�तीने ���तब� सराव के�ा �यापे�ा तो फायन�म�ये �या प�तीन ेखेळ�ा तो कमी मह�वाचा होता.
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तु काय के�स?"

"ठ�क आहे," अ�जाधी� सहमती देत   �हणा�ा. “चॅ��यन��प�ा अं�तम �प दे�याची आ�य�कारक गती-
प�ती" - प�त�ीर, अथक, पुनरावृ�ीचे अनेक तास, �याचा प�रणाम �यांनी �या वेळ� सराव के�ा.
अ��तम प�तीने ��क�ो.”

"ही एक अ��त क�पना आह"े, क�ाकाराने �वतः�ा �वचार के�ा.

“गु�, आज सकाळ�, मी तु�हा�ा चु�बु��ा जा�यास सांग�यापूव� म�ा तु�हा�ा आणखी एक सांगायचे आहे.
जी सवय �ाव�यासाठ� ६६ �दवस कस े�ागतात हे �� करे�. परंतु
तथा�प, ते कर�याआधी, मी �वयं-���त, सरावा�या काही अ�धक �त �ावहा�रक �च�हे, आ�म-�नयं�ण यावर �� क� ��त करेन.

पण ��फारस करतो. ”

"ठ�क आहे", क�ाकार �हणा�ा. “आजचा धडा मा�यासाठ� खूप मोठा झा�ा आहे. म�ा मा�हत आह ेक� तो मी आहे
�व�ंबावर मात कर�यास मदत करे� आ�ण म�ा खा�ी आहे क� यामुळे माझी क�ा �ेणी देखी� सुधारे�. आ�ण आधी
�रीर-�वा�य सुधार�यात �याचा केवळ अं�तः फायदा झा�ा आहे.

"हो, म�ा सापड�े आह,े" उमी �त�या डो�यात बोट दाखवत �हणा��.

“ठ�क आहे, पण इतकं ��ात ठेवा क� इ�ा थक�� क� भंग पावते. वै�ा�नक��ा
�या�ा "अ�भमान" �हणतात. पाहा, तु�ही रोज सकाळ� संपूण� आ�म-�नयं�ण बॅटरीसह उठता. �हणूनच मी
तुमची �मता असताना तु�ही तुम�या आ��या�ा जागृत क�न सवा�त मह�वाचे काम करावे अ�ी माझी इ�ा आहे
सकाळ� 5 वाजता जा�तीत जा�त करा. हे पहा: जे�हा तु�ही तुमचा �दवस जातो - मी�ट�ग�ा जाता, दे� वाचता
आ�ण जसजसे तु�ही काय� पूण� करा� तसतसे तुमचे आ�म-�नयं�ण कमी होई� - आ�ण �याच वेळ�, ��ोभने आ�ण
तसेच इतर कमकुवत उ� ेजना �नय�मत ठेव�याचा �य�न करा. माणसाचे �नयं�ण आहे, �नण�य घेत राहा ही व�तु��ती आहे.
कारण �नवांत होते. �याव�न ह ेकळत ेक� �यांना मोठे य� �मळत,े ते काही
ते अ�ा मूख� गो�ी करतात, �यामुळे �यांचा �वसाय न� होत नाही. ते इ�े�या �नयं�णाखा�� येतात
कारण ते �दवसभर मह�वाचे �नण�य घेत राहतात. सं�याकाळपय�त, �या�या बॅटरीम�य ेथोडी�ी इ�ा-
�यांची तळमळ काहीही थांबवू �कत नाही."

"खूप आकष�क", उमीन ेउ�र �द�े. "हे अनेक गो��चे �नराकरण करते."

"�हणून मु�य �हणजे �व�ांती आ�ण आ�म-�नयं�ण पुनस �च�यत करणे", अ�जाधी� �हणा�े. "नेहमीपे�ा जा�त
खचून जाऊ नका जे�हा तु�ही सवा�त जा�त थक�े�े असता ते�हा तुमचे आ�म-�नयं�ण सवा�त कमकुवत असते
आहेत येथे अ�यंत सावध�गरी बाळगा. आपण आप�े सवा�त वाईट आ�ण वाईट �नण�य ते�हाच घेतो जे�हा,



जे�हा आपण पूण�पणे थक�े�े असतो. �यामुळे �वतः�ा �नरा� होऊ देऊ नका. म�ा या का�ावधीची अगद� �� समज आह.े
हरव�े�या क�ेतून इ�ापूत�सार�या अनमो� ख�ज�याची वैय��क उ�ती ही वरती आहे
करतो, �याची ��कवण नंतर तुम�यासाठ� �नयो�जत आहे."

मी रॅ���ा खोक�ा येऊ �ाग�ा. ती� घसा खवखवणे जे �� होत न�हत.े

“अरे”, आप�ा मु�ा वाढव�ा आ�ण प�र��ती सांभाळ��. कृपया हे देखी� ��ात ठेवा, ही गो� देखी� �ोधा
बा� आदे�ांमुळे आप�� ���त वाढते असा �व�ास आहे. �हणूनच ट��ही जो�स ने��ट याची खा�ी क�न घेत��
मी �या�या कामात अ�य�प होतो आ�ण तो �तथ ेअसताना म�ा पांढरा रंग �द�ा होता. ए आ�ण ते होते आमचा आम-
सवा�त खा��या �तरावर �नयं�ण आणते तसेच आम�या �ापक �ानाची चोरी करते.

"कदा�चत याच कारणामुळे अनेक तथाक�थत ऋषी रोज एकच पो�ाख घा�तात,"
क�ाकाराने भा�य के�े. “आयु�या�ा जीवन होते आ�ण रचना हवी असते. आ�ण दररोज आ�य� वाट�े: आ�ही
मया�द�त इ�ा��� आ�ण मान�सक एका�मतेने जागे होणे. �यामुळे या मौ�यवान व�तू भेट �हणून �मळा�या

काय घा�ावे, काय खावे, समोर अनेक छो�ा-छो�ा गो�ी �वखु�न �या अनेक मू�भूत गो�ी क�हर करतात, जसे क�.
��य अस�यास, असे करा जेणेक�न तु�ही तुमचे सव��म �� काही मह�वा�या ��याक�ापांवर क� ��त क� �का�. आता मी हे
��तभावान आ�ण अ�धक ��ार कसे �हावे या मु�ापय �त पोहोचणे. तर रोज तेच काम
�वत: क�ा करा, आ�ण बाक�ची, �करकोळ कामे करा--�हणून म�ा "�नण�य-थकवा" चा �ास होत नाही, जसे तु�ही ते करता.
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मी �हणू आ�ण याचा अथ� असा क� सं�याकाळ� मी इतका वेळ वाया घा�वणार नाही आ�ण �दवसा�या �ेवट� - मी करेन
वाईट �नवडी न करणे, जसे क� मूख� ट��ही �ो पाहणे, भरपूर जंक फूड खाणे आ�ण भरपूर टे�ा
का �नवडायचे?

"ठ�क आहे, अ�जाधी� संप�े." तु�हा �ोकांना आता चांग�ेच मा�हत आह े"सव� बद�, सु�वाती�ा,
सम�या का�पासून आहेत, ते म�यभागी ��त आहेत आ�ण � ेवट� सु�ो�भत आहेत. हे तुम�या मान�सकतेब�� आहे
डीफॉ�ट कॉ��फड�स �हणून सेट� हो�या�या मागा�वर तु�ही चांग�े असावे. कु��तेसाठ� आता या
�माट� � ेन टॅटू एक प�रपूण� आद� � �हणून अंगीका� नका जे सवय तयार कर�या�या �या तीन प�र��त�ना मदत क� �कतात
��येक सवयी-�ापने�ा क�ातून जावे �ागत ेते �� करा, �हणजे तुम�याकडे सकाळ� ५ वाजता उठ�यासाठ� पुरेसा वेळ आहे.
अ�धक साम�ी उप�� होई�. आता, तु�ही जे ��कणार आहात ते तु�हा�ा न�क�च आवडे�. मा�याकडे ये
जेणेक�न आता तु�ही �याकडे �� देत असताना तुम�या पा�ाचा आवाज वाढवा�. मग आ�ही त ेसकाळ� करतो
�हणे�."

"आ�ही वचन देतो," उमी आ�ण क�ाकार एक� �हणा�े.

"वचन?" अ�जाधी�ांनी बोट का काढ�े असे �वचार�े.

"हो" उमी अमे�रकेत �हणा�� आ�ण �तच ेबोट धर�े.

"हो," क�ाकार सहमत झा�ा आ�ण �यानेही तसे के�े.

"भयानक" पुढे सरसावत �हणा�ा.

�या तीन साथीदारांना इथे घेऊन आ�े�ा एक सुर�ा र�क आत आ�ा आ�ण �या�या माग�या बॅगेतून �या�ा बाहेर काढ�े.
एक बाहेर काढ�े. �याने �यावर टॉच�चा �का� टाक�ा जेणेक�न ��येकजण �यावर पा� �के� �क�वा ��� �के�
आहे. अ�यासाची साम�ी, जी ��ी�या मागा�वर आ��, ती असे �दसते:

सवय �न�म�तीचा कायदा
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“नवीन सवय ए�कोड करताना, तु�ही सु�वाती�या �व�ासा�या सु�वाती�या काळापासून आहात.
गुजज �,” नका�ावरी� प�ह�े पाऊ� द� �वत, �ी. रा�े �हणा�े. �यावर राहा आ�ण तु�ही �वतः �क�वा
फेज II, जेथे नवीन नेटवक�  माग� तयार के�े गे�े आहेत आ�ण नवीन �ापना काय� सु� होते. या
प�र��तीत एक म�यम माग� आह.े � ेवट�, कोणतीही नवीन �णा�� �त�या सामा�य प�तीन ेबनव�याचा �य�न करताना,
मी ��त राहतो मग तु�ही अं�तम ट��यात पोहोचा�, आ�ण तेथे एक अ��त उंच पायरी होती: एक करण.

यु�न�ह�स �ट� ऑफ �सट� कॉ�ेज ऑफ �ंडन�या आकडेवारीनुसार, यास सव� �क�वा सुमारे 66 �दवस �ागतात. कु��
वेद या ����ा�� ��दांना �यां�या र��यात �कमान ६६ �दवस �हणतात. �यामुळे काही �दवसांनी �क�वा
एक आठवडा �क �वा दोन म�हने झा�े तरी �या�ा सोडू नका. ते 5 AM ��ब�या सद�य�वा�ी �नगडीत अस�याने, तुमचे
काहीही झा�े तरी कमीत कमी छ� �दवस आ�मभोग धरा. हे एक काम करा आ�ण तुमचे
उव��रत जीवन आद�ा�पे�ा चांग�े होई�. मी संघासोबत हे करेन,” अ�जाधी� �हणा�ा.

“बघा, ��येक बद� सु�वाती�ा कठ�ण वाटतो. �हणूनच कु�� मा�टरने प�ह�या ट��या�ा "�ववास" �हट�े.
आहे. सु�वाती�ा अवघड नसतं तर खरंच बद��ं नसतं. �या�ा कठोर असणे आव�यक आहे

कारण तु�ही तुम�या �म�ा�या भूतकाळाती� ��तमा पु�हा कोरत आहात आ�ण स�यते�या जु�या मागा�चे अनुसरण करत नाही
आपण आहात आ�ण �यांचे �दय आ�ण आ��याचे जुने काय��म पु�हा �ा�पत करत आहेत. �क�वा तु�हा�ा माहीत आहे
� ेस �ट�, �या�या उ�ाणानंतर प�ह�या साठ सेकंदात, पृ�वीवर �जतके पैसे आणते.

प�रपूण� आ��या�ा परमे�राचे काय� कर�याची �क �मत नाही.

"गुववकरन�या ब�ा� ���न ेउ�ाण के�यानंतर या�ा सामोरे जावे �ागे�," क�ाकार आ�म�व�ासान े�हणा�ा.
अरे माझी दया

"ठ�क आहे", अ�जाधी� सहमत झा�ा. �या�ा �या �ारं�भक ���पासून �वे�ा�या वेगापय�त वाढ�याची आव�यकता आहे.
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पोहोच�यासाठ� अ�धक पैसे आव�यक आहेत. पण एकदा का ते सा�य झा�े क� गती पकडते
आ�ण वाहन सु� होते. कोणतीही नवीन सवय �नमा�ण कर�याचा प�ह�ा �तर हा तसाच असतो
ते ओ�े आहे आप�या�ा आप�या खो�वर �ज�े�या सवयीवर �वजय �मळवावा �ागे�, कमी सामोरे जाव े�ागे� आ�ण स�याचे पारंपा�रक �व�प आहे.
जोपय �त तु�ही बाहेर जाणारा वेग गाठत नाही तोपय �त तु�हा�ा तुम�या �वतः�या गु��वाकष�णा�या बळावर �वतः�ा वर उच�ावे �ागे�. ते सव�,

सु�वाती�ा बरेच आ�हाना�मक; मी तु�या�ी खोटे बो�णार नाही. मा�यासोबत रा�न तु�ही दोघांनी खूप छान काम के�ं
काय, पहाटे ५ वाजता उठा पण तु�ही दोघेही बावीस �दवस सु�वाती�ा �भ�ती�ा आदळणार आहात, तोपय�त तु�ही

तुम�या प�ह�या ट��यात रहा. यात काहीही चुक�चे नाही - ही फ� एक सवय आहे - कोणीही
उ� उ�पादकता असणे आव�यक आह,े आ�ण जीवन जगणे, �या�ा �यातून जावे �ागे�. ब�तेक �ोकांसाठ� जे

भातापूव� उठ�यास सहमती �ा, प�ह�या ट��याती� ��येक �दवस �यां�यासाठ� कठ�ण आहे. �यांना वाटते ते सोडा
द. �यांची त�ार आहे क� �वकर उठणे �यां�यासाठ� नाही. ते या जगासाठ� बन�े�े नाहीत आ�ण
हाती घेणे यो�य नाही. माझा स��ा सोपा आह:े कोण�याही �क �मतीत ते चा�ू ठेवा.

�चकाट� , �वीणते�या दारात बसते.

�ा�यांना कठ�ण वाटणा�या व�तू देखी� सवा�त मौ�यवान असतात. ते कठ�ण ��ात ठेवा
आप�या स�यतेचे आ�ण महानतम काय� कसे करावे, हे काय� करणे खूप मह�वाच ेआहे
नायका�ा �याची �ी सापड��. कृपया हा �नयम देखी� ��ात ठेवा, जे�हा आ�हा�ा पया�यांचा सामना करावा �ागतो,
तु�हा�ा सवा�त जा�त ध�का देणारा, तुमचा वेग वाढवणारा आ�ण तुमची गुहा उघडणारा एक �नवडा
आहे. �हणून जे�हा तु�हा�ा �नघून जावेसे वाटे� ते�हा ठाम राहा. तु�ही �गेच पुढ�� �तरावर पोहोचा�, आ�ण
नकारा�मक �वचार, �यूनगंड आ�ण �बळ इ�ा��� समजून �या आ�ण नवीन �े�ां�ी संपक�  साध�यासाठ� �या�ा आ�मसमप�ण करा.
A सामा�य आहे. सु�वातीचे बावीस �दवस ह ेयातनाचे सुखद �दवस आहेत."

"कारण प�ह�ा ट�पा जु�या र��या�या बांधकामाचा आहे, जेणेक�न नवीन रा� बांधता येई�, बरोबर?"
उमीने �वचार�े.

"ठ�क आहे" अ�जाधी� मंजूर. आ�ण तु�ही आधी काहीही क� �क�ा नाही �हणून, याचा अथ� असा नाही क�,
क� तू अजूनही काही क� �कत नाहीस,” तो आनंदाने डोके ह�वत �हणा�ा. "म�ा �याची पुनरावृ�ी क� �ा

गरजा, जे मी आधी सां�गत�े आह,े जेणेक�न ते पूण�पणे मनात ��र होई�: जर ते खरोखर कठ�ण असे�
जर ते तसे नसते, तर ते वा�त�वक-आ�ण मौ�यवान-बद� झा�े नसते. समाजाने आप�या�ा असा �वचार कराय�ा �ाव�ा आहे
जुळवून घेत�े कारण सु�वाती�ा अवघड आह,े आपण जे करत होतो ते थांबव�यासाठ� काहीतरी वाईट घडत आहे
आ�ण �यां�या जु�या, सामा�य सुर��त घरी परत�े � ू�य वाढ आ�ण उदय, अ�ा �ै��त. �ु या."

“अगद� खरे”, उमीने सहमती द� �व��. “मा�या ओळखीचे ��येकजण, ते दररोज मा�यासोबत असतात, सारखेच
च�ा पुनरावृ�ी क�या बरं, कदा�चत ��येकजण नाही, परंतु ब�तेक �ोक आहेत. तेच �वचार, तेच आचरण आ�ण तेच
प�ती."

"स�य असे नाही क� त ेबद�ू �कत नाहीत", �ी. रे�े �हणा�े, “�यान ेसुधारणा कर�याचा �य�न के�ा आहे.
आ�ासन �द�े नाही आ�ण ते इतके �दवस ���येत आहेत क� �यां�या �स�टमची �ापना एकाच वेळ� होत नाही
मनाची अव�ा, �रीर सं�ा, भाव�नकता आ�ण अ�या�म �यांचे नैस�ग �क चम�कार दाखवत नाहीत. सव�-
जे आता तु�हा�ा सोपं वाटतं ते तु�हा�ा पूव� अवघड वाटायचं, समज�ं.

मग अ�जाधी�ांनी से�ट� �ीन टच मा�गत�ा आ�ण �या�ा कं�ो���ग�या �स�या ट��यावर ठेव�े. "कृ�णा
ध�यवाद!" अह �हणा�े.

"येथे पहा? - सव� बद� म�यभागी आहेत. �सरी पायरी "�ापना" असे �हणतात, कारण ते आहे
जणू काही तु�ही अंतग�त बद� करत आहात. जुनी �ापना आता उखड�� पा�हजे जेणेक�न
अ�धक चांग�े, �ा�पत के�े जाऊ �कत.े 'ही पातळ�' तु�हा�ा क�डी, दबाव आ�ण �ःख देई�. अ�धक मन �ागे�
अ ते ��ात ठेवा. 5 AM तु�ही भयानक, �भतीदायक आ�ण भयंकर �दसू �ागा�. तु�ही परत ये�यास उ�सुक आहात

आ�ण �या�या प�ंगावर डोकावून, मान�ा म ��ा मोज�यात वेळ घा�वायचा आह.े पण जाणून �या आ�ण �व�ास ठेवा
ते सव� ठ�क करा. खरं तर ते खूप चांग�े आह.े तु�हा�ा ते �दसत नस�े तरी तु�ही पुढे जात राहता-
�या सवयीमुळे तु�हा�ा आयु�यभर �वकर उठ�याची सवय �ागे�. प�र��ती सोपी होणार आह.े
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तु�ही ��य�ात ���ये�या �स�या ट��यातून जात आहात. आ�ण, तो फ� अ�व��त आ�ण छान �दसतो.
क� तो उप��त आ�ण उप��त आहे. वा�त�वकता अ�ी आहे क� आपण सुंदर �वक�सत होत आहात. आ�ण
अंम�बजावणीची नवीन पातळ� जवळ आ�� आह.े सव� ग�धळात एक रह�यमय साखळ� कायम आहे
आहे,” �ीमती मानस�ा��� कन�� जंग �हणा�े.

“�हणून, जे�हा तु�ही या मौ�यवान, पहाटे�या नवीन जगा�ी �वहार करता, तुम�या मा�का�या संपूण�
संरचनेत नवीन �णा��ची कामे करताना ग�धळ सु� आहे. तुमची संपूण� काय��णा�� सुधार�� जात आह.े
खरे सांगायचे तर, तु�ही खो�वर, नकळतपणे आ�ा आहात. नवीन �हरवी क�ब �नघत आहेत. अगद� दर, तो �नळा चा�ू आह.े
मानवी अनुकू�ते�या उंचीवर पोहोचणे, आप�या �मते�या नवीन �तरांवर �वजय �मळवणे. भीती सोडू नका,
यावेळ� ते समोर आ�े आहे. �यामुळे तु�ही अनेक वेळा घाबरा�. तु�या मनात जे काही घडत आहे,
तो सुर��त सा�ात वाप�न �चंड ऊजा� खच� करत आहे. तर, या �तरावर आपण ह ेक� �कता
काही वेळा, आपण �वत: �ा आरामदायक वाटे�. �ाचीन ऋषी-मुनी, साधक आ�ण सत्-द��कांनी �या�ा खो�, खो� आ�मा �हट�े आहे.

पा तरण �हणा�े. "आ��याची गडद रा�". जो कोणी एकेकाळ� होता, तो ग�धळा�या ��तीत होता, परंत ुजा�न,े फु�पाख� बन�ा
आहे. �रहस��ने या खो� आ�ण वा�त�वक बद�ाब�� ���ह�े क� हा एक �वास आहे �याम�ये
अनेक �हानमोठे मृ�यू होत आहेत.

" जुने तू , आता मरणार नाहीस ,

जेणेक�न , तु�ही �जतके चांग�े आहात , �ततकेच पु�हा ज�मा�ा यावे. "

गु� �हणतात, “तु�हा�ा मोठे कर�यासाठ� तुमची �ब��ता न� के�� पा�हजे.
होई�." नाटक ��दात �वीकार�े जाई�. पण गु नेहमी खरे बो�तो. �स�या ट��यात, आपण हे क� �कता
कधीकधी असे �दसते क� सव�काही तुटत ेआहे. पण ��य�ात सव�जण एक� येऊन सुधारणा करत आहेत. तुमचा
आपण वाच�े आहे �या�माण ेमानवी �ान सहसा वा�त�वक नसते. फ� तु�ही एका �े�सने जग बघता
आपण आहात स�य हे आहे क� सुर�ेचा धोका नेहमीच आप�या वैय��क मा�क�पे�ा जा�त धोकादायक असतो
तु�हा�ा वर उच�ते. �वासा�या �स-या ट��यात सुमारे बावीस �दवस राहा आ�ण फ� एवढेच जाणून �या क� अथांग आहे
गाडी येतेय."

“तु�ही जे सां�गत�े ते म�ा आवड�े,” क�ाकार ��यय आणत �हणा�ा. "एनएस
आयु�यभर, �वकर उठ�याची ���या ��ा�पत करे�, मग �याने जरी के�े तरी म�ा मा�न टाका
फ� ठेवू नका." �याने �वतः�ा वचन �द�े.

अ�जाधी� मरण पाव�ा.

सोड�या�या या ���येतून मी अनेक वेळा गे�ो आहे. ��येक वेळ� म�ा काहीतरी नवीन सापडते
सवयी�या मागे �क �वा अ�धक �ौय� �क �वा एक मू�भूत �व�ास अंकुर�याची क�पना. एन.एस
मी या जीवनात अ�धक मृ�यू�या नजरेत पडतो. आ�ण मी तु�हा�ा सांग ूइ��तो क� ते खरोखरच �दसते
असेच होई� तु�ही कधीकधी खूप घाब�न जा�, काही काळ खूप थकून जा� आ�ण तुमचा अ�भमान, उ�कृ�ता
आवाजाने तु�ही ग�धळून जा�. �क�येकदा तु�हा�ाही वाटे� क� वेडे तर झा�े नाही ना? हे फ�
याचे कारण असे काम फार कमी �ोक करतात. आ�ण y, फारच कमी �ोक, ��खराचे ��य, ��म�ळ हवेपय�त
�वे� कर�यास स�म आ�ण जाग�तक सं�कृतीवर मोठा �भाव पाडणे. हा खेळ आहे, सा�या खेळाडंूचा. �याची
यासाठ� खूप धैय� आ�ण �व��ण चा�र�य ��� �ागते. तुम�याकडे हे सव� आह.े �यासाठ� अज� क� नका. �हणून
मी �हणा�ो, सराव आ�ण संयमाने सव�काही सोपे होई�. आ�ण �ेवट�, �ामायेव.

“ठ�क आहे, �ब��,” अ�जाधी� एखा�ा महान फुटबॉ� ���का�माणे टा�या वाजवत �हणा�ा. एन.एस
म�ा मा�हत आहे क� तु�ही त ेसुंदरपणे घेत आहात. च�ा तर मग एक होऊया. नवीन सवय �ाव�यासाठ�, जुनी
प�ह�या �तरावर अस�े�� पान ेतोडत रहा. मग आप�या �म�ा�या मनात �न�म�ती�या नवीन मागा�चा अव�ंब करा.
एक चांग�ा माग� तयार क�न, युरो-�ॅ��ट�सट� आ�ण स ��टम �टॅ��ट��या �स�या बाजूने कूच करत रहा.
असे घडत असते, असे घडू �कते. ते करा, आ�ण तु�ही �न��तपण े�तस�या �तरावर पोहोचा�, जो तुम�या चढाईचा अं�तम भाग आहे
: "ए करण". ��ात ठेवा: सव� बद� सु�वाती�ा कठ�ण असतात, म�यभागी ��त असतात आ�ण �ेवट� अ�ंकृत असतात."

अ�जाधी�ाने थोडा �वराम घेत�ा, म�ा रडव�े आ�ण नंतर �या�या पंजांना ��� के�ा. तुमची बोटे आ�ण अंगठे
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फर सह मध�या जागेचे चुंबन घेत�े. �र, �हणत रा�ह�ा.

"हे अं�तम ��ती येते जे�हा सव�काही एकमत असे�," �याने �� के�े आ�ण तु�हा�ा सकाळ� 5 वाजता सांग�यात आ�े.
��बचे आजीवन सद�य हो�या�या अ��त वचनाचे फायदे जाणवू �ागतात. आता तु�ही, सुमार ेसाठ छ



�दवसाचा का�ावधी संपत आ�ा आह,े �याची मानवी मना�ा गरज आहे.जेणेक�न, तो एक �नयम-�नयम कोड क� �कतो. �यामुळे आता य�ाची वेळ आ�� आहे. तु�ही सु�वातीपासून
�नघून गे�े आहे, तु�ही �याम�ये भीती आ�ण धोके अनुभव�े आहेत, अ��त�व आ�ण नस�े�े अ��त�व पा�ह�े आहे आ�ण �यात
तु�ही अ�धक साम�य�वान, ��ार झा�ा आहात आ�ण तु�हा�ा सव��णाचा अ�ज ��य �व�प �मळा�ा आहे.
तु�ही, तुम�या महान 'जगाचे' पुढचे मूत� �प, तुम�या उ� ुंग साम�या��ारे उ�रेची जाणीव क� �कता.
तु�हा�ा तुमचा नायक सापडताच उदाहरणे दाखवून तु�ही जगासाठ� अ�धक उपयु� ठ� �कता.
हे संप�ं आता तुझी मेहनत, �याग, क�, बारीक �चकाट�, अतु�नीय धैय�, सव� काही, नवीन
या ट��यावर एक सवय बनते, �यासाठ� आपण, मान�सक, भाव�नक, �ारी�रक आ�ण
आ�ही आ�या��मक �तरावर काम करत आहोत आ�ण तुमचा नवीन, नैस�ग �क आ�मा बनतो.

"नैस�ग �क!" क�ाकाराकडे येऊ नका. आयु�य सोपे झा�े आहे का?"

अचानक तो अ�जाधी� ताजमहा��या संगमरवरी फर�ीवर पड�ा आ�ण बसू �ाग�ा. जात होते
जणू एखादा बॉ�सर फेसऑफसाठ� ����ण घेत आहे.

"आता तू हे कराय�ा �ाग�ास क� फजु�चा?" उमीने काही वेळा हसत �वचार�े. “हे मा�या क�पनेपे�ा जा�त आह.े
हे वेडे आहे" �याने �वचार के�ा. "मी �यां�यावर �ेम करतो."

“जीवनाचे मु�य उ��� वाढण ेआह:े ब�तेक समानतेची जाणीव कर�यासाठ� सतत �वतः�ा ढक�ण.े
राहतात. मा�या दैनं�दन बैठका म�ा मा�या ताकद��या ��र ��तीत ठेवून केवळ आ�थ�कच बनवत नाहीत
पण �वतः�ा नेहमी त�ण, आनंद� आ�ण �जवंत ठेव�याचा हा एक चांग�ा माग� आहे. मानवी आ��या�ा मंदपणा
मी ठार."

उ�ो�गत उभा रा�ह�ा.

“फ�� ��ेअरसाठ�, एका पव�ताचा माथा �सया� पव�ताचा पाय असतो. एक उ�म नवीन सवय
�ापना के��, पुढची सु�वात कर�यासाठ� अनेक संधी आणतात, दररोज हजार बैठका करा, तु�हा�ा मा�हती आहे.
हा यम आहे. अं �यांपैक� एक. सरळ. म�ा �बळे आ�ण �छ�ी ठेवते. मा�या��वाय इतर

साठ� चांग�े आ�ण या �ायामामुळे माझा खादाडपणाही पै�ात राहतो. अ�जाधी� हसतमुख चेह�याने �हणा�ा.

“परंतु दररोज�या हजारो बैठका म�ा आठवण क�न देतात क� ही धारणा कायम रा�ह�� पा�हजे. �व�तार
करत राहा माझे मान�सक �दय, आ��याचा आ�मा उंच करा आ�ण माझी उ�ती मा�या आ��याकडे घेऊन जा.
�ामा�णकपणे, म�ा अपय�ाची भीती वाटत नाही. उडाय�ा ��क�याचा हा फ� एक भाग आह,े म�ा उडता येत नाही याची भीती वाटते
वाटतंय."

“तु�ा समज�े”, �व�ा�या�न े�या�या नोट पॅडवर वे�ासारखे घाईघाईने ���ह�े.

मग, अ�जाधी�ांनी आप�� तज�नी ��कव�या�या मॉडे�वर उभी के�� आ�ण नंतर ती �या भागावर ठेव��.
दया, �जथे ���ह�े होते "�ड�हे�ब��ट� पॉइंट".

याती� खळबळ�चा मु�ा असा आह ेक� एकदा तु�ही “ऑटोमे�न पॉ�ट” वर पोहोच�ात क�, तु�हा�ा पहाटे 5 वाजती�.
�पार�या वेळ� उठ�यासाठ� कोण�याही आ�ीवा�दाची आव�यकता नाही. नवीन काया �ची अंम�बजावणी हा तुमचा “मानव” आहे
संचा�न ���या” पूण� झा�� आह.े आता सूय�दयापूव� उठणे हा तुमचा �सरा �वभाव बन�ा आहे. आ�ण सोप ेआहे. या
तुमचे तेज आ�ण छ�प� �दवस ही खरी भेट आहे. आ�ीवा�द �ा क� �वकर उठावे
सवय �ावायची, ती आता �वतरणाची इतर कामे कराय�ा मोकळ� आहे. आता तु�हा�ा संधी आहे
जेणेक�न तु�ही अ�धक उ�पादक, समृ�, आनंद� आ�ण य��वी होऊ �कता. उदाहरणाथ� हे सव�

यमो हे मु�य छुपे रह�य आहे. �यां�यात सामा�य माणसांपे�ा जा�त ���त आहे असे नाही. �यांचे
�या�याकडे जी काही स�ा होती, ती खेळ �ज�क�या�या काया�त ��ा�पत होईपय�त �याने छ�पन �दवस घा�व�े.
ठेवा. पुढे, �याने �वतःचे �नयं�ण �सरीकडे वळव�े. सवयीपासून �स�यापय�त
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सवय �न�म �ती�या �द� ेने. �यामुळे �यांची सोय वाढे�. काळा�या ओघात 'वयमायेव' �ज�क�याची �याची सवय
घड�े �नयमानुसार, एकदा सं�ा �यां�या वतीने वाढ�या क� �यांना �वहार कर�याची गरज नाही. सुपर टॉस �ज�क�यासाठ�
सवय इत�या वेळा करा क� ते अ�ा ट��यावर पोहोचतात क� आता �यांना ते समजत नाही
तु�ही 'उह' कसे क� �कता?

"ते अ�ा �ठकाणी पोहोच�े होत ेक� तेथून �यांना पळवणे सोपे होते, न धाव�यापे�ा." umm ne comment
�द��.

"ठ�क आहे," अ�जाधी� उ�र�ा. मा�यासाठ� आ�ण मा�या क�ेसाठ� ह ेक�ाकार उ�सुक होते.
ही एक त�ण गो� आहे. �हणून म�ा ही ���या पूण�पणे समज�� - सह-�व�ास �ापना आ�ण सम�वयाच ेतीन �तर.
बावीस �दवस �ागतात, नाही का?"

"हो, ठ�क आहे. आ�ण छ�प� �दवसां�या �च�हावर, तो ऑटोमॅटन�या �पात �वत: �ा थांबवतो.



हा �याचा ऑटोमे�न पॉइंट आह ेकारण सवय काय��म हो�यासाठ� सुमारे नऊ आठवडे �ागतात. एका आठव�ाचे�यानंतर, तु�हा�ा सकाळ� ५ वाजता उठ�यापासून रोखू देऊ नका. मधे �क �वा प�र��ती �व�कळ�त असतानाही थांबू नका. पूण�
योगाम�ये, �हाजहान�माणे �या�या सव� चाच�या आ�ण आ�हाने आ�ण आ�ेपांम�ये ��र रहा.

जे�हा �याने आ�ण �या�या कम�चा�यांनी ताजमहा� बांध�ा आ�ण �या�ा जगाची व�तू बनव�े
होते. आ�या�साठ� संयम �ागतो, आ�ण ��तभे�ा वेळ �ागतो. आप�या समप�णात रहा, आ�ण जे�हा सूय�
च�ा, �यात�ा एक तास �वतःसाठ� काढा. आ�ण जे�हा ब�तेक झोप�े�े असतात. तुमचे चार आ�मे
पुरावे �वक�सत करणे �यामुळे तु�हा�ा असे वाटे� क� तुमची �दये खूप मोठ� आहेत, वा�त�वक
तयार कर�याचा मोह होतो. तुमची ��ार, ताकद वाढव�यासाठ� तुमची सव� ��तभा �या �ो�ामम�ये घा�ा
आ�ण तुमचा आनंद अनेक पट�नी वाढव�यासाठ�, �ांतीचा वग� �ोध�यासाठ�, जे काहीही झा�े तरी कधीही कमी होत नाही.
क� �कत नाही, के अवनकडे ���� क� नका. मा�या �म�ा, हा असा माग� आह े�या�ार ेतु�ही अजेय, अटूट आ�ण बनता
तु�ही तुम�या �वतः�या पुरा�ाचा खरा मा�क �हा� आ�ण तुम�या �वत: �या मागा�ने जगाच ेआ�य� �हा�."

“मी संघात �ा�यक झा�ो.” उमेदवार हस�ा. "�ाह बास. याव�न एकूण सहा�यक ओळख�े असता,
�यामुळे फार कमी �ोकांना अ�ा सवयी असतात, �यातून एखाद� ��� दोषी आढळते. ते �यां�या मूळ वचनानुसार करतात.
बनवाय�ा जा�त वेळ �ागत नाही. ते क� �कतात, पण क� �कत नाहीत."

"हो," अ�जाधी� सहमत झा�ा. �हणूनच मा�हती आ�ण ���ण, ��कणे आ�ण भरभराट होणे इतके मह�वाचे आहे.
म�त आहे. ब�तेक �ोक या जीवन बद�णा�या आद�ा��या आ�ण �याभोवती गुंफ�े�या �ावहा�रक ��ी�या �ेमात पडतात.

मी ओळख क�न �द�े�े �ान नाही. आ�ण, कारण �यांना मा�हत नाही, �हणून ते �याची बेरीज देखी� क� �कत नाहीत.
क� �कतो. आ�ण, याचा पुरावा �हणून, एक मह�वपूण� आ�थ�क कमतरता �नमा�ण करते. मग आपण सव� �वजयासाठ� तयार आहोत
कोण�याही �कारे आ�ही ते प�रभा�षत करतो. माफ करा आप�यापैक� ब�तेकांनी त�व�ान, �णा�� वाच�� नाही

जे कु�� ���काने म�ा ��कव�े होते. तेच �ान मी तु�हा�ा देत आह.े याची खा�ी करा
तु�ही जा�तीत जा�त �ोकांना मा�तराचे काम सांगा�. कृपया आ�हा�ा या कारमधून बाहेर काढा
संवेदन�ी�ता म�ा समानता आ�ण ��म �ळता आ�ण �यां�या अंत�न��हत अंधारातून बाहेर काढ�यास मदत क� �कते
�यांना आयु�यभर आ�य�कारक गो�ी कराय�ा �ाव�यासाठ� समानता �ोधू �कता. bhu आ�ही हे करतो
अ�धक छान, आरो�यदायी, सुर��त आ�ण आनंददायी �ठकाणे तयार करायची आहेत.”

"पापा," उमी आ�ण क�ाकाराने एक� �पथ घेत��.

मग, �या�या अवतीभवती अस�े�या ��याचे अवण�नीय �व�प �टप�यासाठ�. ती ���
सुंदर आ�ण अ��त साहसी कृतीत ती �या�या �ेमात पड�� होती ती उभी रा�न. तो,
जगाती� सात आ�या �पैक� एकात उभे होते, जे भारतात होते. �या दे�ात तो नेहमी राहतो
�या�या अवाक नजरेसाठ�, मादक आ�ण �ासदायक पदाथा�साठ� आ�ण दे�ासाठ� �ुभे�ा
अपवादा�मक, �व� ेष नाग�रकांसाठ�.

दैनं�दन जीवना�या सामा�य वाटचा��त तो �यान करताना �दस�ा. फस�ा योजना,
चोरी, अ�व�ास आ�ण कपट, �या �णी ती हस��. आ�ही सव�, अनेक
�ावसा�यक मेळा�ात पहा, जेथे, स�ावनेने, सामा�जक मुखवटा घा�ा, जेणेक�न समतो�
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आ�ण ते पहा. नाही, जीवन �हाणपणाने जगणा�या अ�ा ����या �दयाचे ठोके होते,
�क �वा तु�हा�ा नुकताच खरा ख�जना सापड�ा आह.े

उमेदवारा�ा �या �णी वाट�े क� ती �कती भा�यवान आहे. केजेचा �व�ाथ� आपोआप संपु�ात येई�,
कारण जीवनाचा माग� �हणजे �वतःसाठ� सव��म माग� �ोधणे. अथा�त, �या�याकडे आता आहे
नैस�ग �क, नैस�ग�क भावना, राग, संताप आ�ण कधीकधी �या�याम�ये उ�व�े�या �ःख

मी �या प�र��त�चा �वचार करेन, दडपून टाकाय�ा ��क�ो नाही. हे �याचे खरे धैय� कमकुवत होते.
तरीही पैसा, �चअस� आ�ण क�वता यापे�ाही मह�वा�या गो�ी आहेत हे �त�ा आता कळाय�ा �ाग�ं होतं. आ�ण

बरेच �ीमंत आहेत, खरोखरच �नरा�ाजनक गरीब आहेत.

मा�या आनंदापे�ा मो�ाची �सरी गो� नाही. आ�ण मा�या बु��पे�ा अ�धक मौ�यवान काहीही नाही."
उमीने �वचार के�ा.

�या�ा एक �म� सापड�ा होता. �यांची त�येत अजूनही चांग�� आहे. �या�याकडे अनेक गो�ी आहेत �यासाठ� तो
कृत� हो�यासाठ�: या अ��त जगाचे स�दय� पाह�यासाठ� दोन डोळे, जग �फर�यासाठ� दोन पाय,
को�वधी �ोक �रका�या पोट� आ�ण �यां�या डो�यावर झोपत असताना दररोज रा�ी जेवणा�या टेब�ावर जेवण, सुर��ततेसाठ� पुरेसे
छत. �या�या �ाय�रीत, �या�याकडे वाच�यासाठ� एक जड पु�तक होते, �या�या सज�न�ी�ते�ा जोपासणार ेकाम.
वापर�े, आ�ण अ�जाधी� अनेकदा �हट�या�माण,े देवा�ा �ा�त कर�याची ही संधी आहे, जी केवळ �या�ाच नाही तर �याची
समाजसेवेचाही फायदा झा�ा पा�हजे.

तर, �या भामरकाम�ये, �यान ेसंपूण� पृ�वी आ�ण सूया��या ��ी�ा �व�ुतीकरण के�े
�ॉड इं�डयन आका�ात उगव�ा होता. उमेदवारा�ा �या�या संघात काहीतरी सापड�े, जे आप�या सवा �ना असणे आव�यक आहे



आणखी काही कर�याची गरज आह.े
�यांनी ते के�े.

�याने आप�या भांडव�दाराचा �ेष सोडून �द�ा होता. �याने आप�या �ेयसीब�� नाराजी �� के��
याग दया �याने �या�या ��येक वजनदार �नरा� े�ा जाऊ �द�े. आयु�य इतके �हान आह ेक� आपण

सी गांभीया�ने घेऊ नये. आ�ण, �यां�या आयु�या�या � ेवट� ते सवा�त मह�वाचे असणार नाही
भांडव� के�े�� संधी �दयाने, �क �वा �या�या सं� ेने घेत�� होती, परंतु एक माणूस �हणून तो �क�वा
स�म होते आ�ण �या�या क�ा आ�ण कारा�गरीची उ�कृ�ता. आ�ण, �यान े�कती �ोकांना मदत के��? आ�ण, �कती
ह�ा. आ�ण, �याने आयु�य �कती छान सां�गत�े होते.

अ�जाधी� बरोबर होते: ��येक मनु�य �या�या आ��या�या पातळ�नुसार, तो या �णी कुठे आहे �यानुसार �वतःचे काय� करतो.
आ�ण �या�या वा�त�वक ����या � ेणीनुसार, तो ऑड�र क� �कतो. आ�ण जर, �याची राजधानी-
जर गुंतवणूकदार चांग�े ओळख�े असते तर �यांनी देखी� चांग�े के�े असते. या �ोकांनी �या�ा वेदना �द�या,

कारण ते खो�वर आ�ण बे� ु� पातळ�वर वेदना करत होते. आ�ण कारण �यांना �ास होत आह.े �यांना �खापत होते आ�ण
म�ा कळते �ांतपणे �वतःचा �ेष करा. होय, गो��कडे पाह�याचा उ�र माग�, आप�या वा�त�वकतेत बरेच काही
ते सामा�य नाही. पण, कदा�चत �यामुळेच आप�े जग अनेक यु�े, धोके आ�ण �ेषान ेभर�े�े आह.े कदा�चत,
हे ��य आहे क� �याने या टोळ� दरोडेखोरांना �याचे रह�य �हणून घेत�े, जीवना�या चांग�या �वभावाने �या�ा काठावर ने�े.
तपास�यासाठ� पाठव�े. �जथ ेती अ�ा �ठकाणी जाई� �जथ े�नरा�ा आ�ण �नरा�ा �तची जागा घेणार आहे.
डावीकडे वळून वर चढाय�ा ��का. अ�जाधी� �हणून �याने काय अनुभव�े असे�
��कव�े, �त�ा काय �हायचे आहे याची �क �मत तयार करणे जेणेक�न ती �तची सवा�त मौ�यवान भेट वाप� �के�
�ा�तीची भावना पूण� कर�यासाठ�, �वतः�ा �ोध�यासाठ� - अ�ा �कारे जे मानवते�ा मदत करे�.
आभारी आहे आ�ण, कदा�चत, जे�हा आपण आप�ा जीव गमाव�यास तयार असतो आ�ण आपण आहोत
�वतः�ा जाणून �या.

हे आ�य�कारक, �व�च� आ�ण सवा�त वा�त�वक �ान-गु� आहे. सटन रे�े �या�या समोर होता, कोण
सुरवाती�ा �कती साधे पण सोपे नाही ह ेसांगून �या�यासमोर अंत:करण ओत�े जात होते.

5AM ��बम�ये सामी� हो�याची उ�पादकता, �व�ासाह�ता आ�ण काय��मतेसाठ� दैनं�दन धोरण-�नयम, ते काहीही असो.
पती�ा द�क घेई�. ते बद�ू �कते आ�ण बद�े�. �यां�या प�ह�या भेट��या वेळ� �यांनी
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मा�तरां�या बैठक�त घेत�े�� बैठक पूण� के��.

�याने �वतः�ा एक सॅप-टायटन-असाधारण गुणांसह वण�न के�े, केवळ उ�ोगच न�हे तर प�रपूण�ता आ�ण
स�यतेचाही.

"आ�हा�ा ही कार अजून हवी आह,े" �यान े�वचार के�ा. "�ी आ�ण पु�ष जे �ु� नायक आहेत. मी, जे l बे�े बे�े
आडनावा�या बळावर भावना घा�ू नका �क �वा मो�ा पदा�या �क �वा नावा�या बळावर भावना घा�ू नका, पण
चरा-���, �याचे �ौय�, �याची मनापासून सहानुभूती, दयाळूपणा आ�ण अतु�नीय समप�ण, ��येक
आपण भेट�े�या ����ा सोडून जाताना, आपण भेट�े �यापे�ा अ�धक चांग�े वाटते. ने�याचा अहंकार
आपण �वाथा��या भावनेने बन�े�े आहोत आ�ण आप�या बु��म�े�या �नः�वाथ�तेपे�ा जा�त बनतो.”

आ�ावाद�ना क�व माया अँजे�ोचे ��द आठव�े: “तु�यासाठ� माझी एकच इ�ा आहे क� तू चा�ू ठेव
तु�ही कोण आहात ते �हा. एका फा�त ूजगा�ा च�कत कर�यासाठ� - तुम�या �ेमा�या कृतीने."

मदर तेरेसा यांची ��कवणही �त�या मनात आ��: जर ��येकाने �वतःचा उंबरठा साफ के�ा तर
करे�, संपूण� जग अ�धक होई�.

�हणून मग, �या �व� ेष पहाटे या जगासाठ� एक अ��त उतारा �हणून, �याने केवळ �मा के�� नाही
दयाळूपणे �वतः�ी एक करार के�ा. पूव� कधीही न के�यासारखे �वतः�ा सानुकू��त करा
�नमा�ण करणे हा जग सुधार�याचा सव��म माग� आहे, आ�ण तुमची आंत�रक ��तभा जागृत करणे हा सवा�त ज�द माग� आहे,
उमीने व�ड�ांकडून सवा ��ी आप�े सव� संबंध वाढव�याचा करार के�ा. तो
�वतः�ा वचन �द�े क� आता ती कधीच �वतःचा जीव घे�याचा �य�न करणार नाही. असेही ते �हणा�े
दररोज, �तचा उव��रत �दवस, ती पहाटे 5 वाजता उठायची आ�ण �वतः�ा सवा �वर �वजयाची भेट �ायची.

तुमची छोट� �व�वधता तु�हा�ा तीच उ�साह आ�ण अनाव�यक गुंतागुंतीपासून मोकळा वेळ देई�, जेणेक�न तो पुढे चा�ू ठेवू �के�.
मान�सकतेचे सतत �नरी�ण करण,े �दय � ु� करणे, आप�े आरो�य आ�ण आप�ा आ�मा एक��त करणे.
�ीष��ानी �या, ते चा�ू ठेवा.

या सव� गो�ी ती �वत:�न मागणार आहे, �कतीही बहाणा आ�ण भाषणबाजी के�� तरी.
�या�या आ��याचा कमकुवत आ�ण भयभीत भाग वाद घा�े�. कारण �या�या महानतेचा अनुभव घे�यासाठ�
हे यो�य आहे, आ�ण कारण ती �हरो बन�याची आ�ा करत होती कारण आ�ही सव�जण वाट पाहत होतो.



"अरे," अ�जाधी� अ�व�पण ेओरड�ा. "तीन अं�तम आ�ण सवा�त �ावहा�रक धोरण ेजी तु�हा�ा मदत करती�नवीन सवयी�ा �चकटून राहा. मी या �वषयावर बराच वेळ घा�व�ा आहे कारण ते तुम�या य�ासाठ� खूप मह�वाचे आहे.
ते आव�यक आहे. मी तु�हा�ा या तीन प�त�मधून �त मागा�न ेघेऊन जाईन �याब�� बेकर सं�ोधन आहे.
5 AM ��बचा सकाळचा काय��म सु� ठेव�यासाठ� ते तु�हा�ा मदत करे� अस े�हणायच ेआहे. येथून �ांब
�नघून जाई�."

�याने टॉच� काढ�� आ�ण �याचा �का� खो���या छतावर क� ��त के�ा. पुढे अंक�ेन टॅटू
हळूहळू ते �दसू �ाग�े.

1. कायम�व�पी बनव�यासाठ� एक�ाची सवय �ावू नका.
2. ���क सवा�त जा�त ��कतो.
3. आपण सवा��धक Anubhuit बाक� ते�हा , आपण पुढे जाऊ ते�हा वेळ आहे.

अ�जाधी� फरकडे वळ�ा. “खूप सोपी मा�हती, नाही का? खो�वर सोप,े कारण ते फ� खो� आहेत
एन.एस. प�ह�ा मु�ा तु�हा�ा �मरण क�न देई� क� जे�हा �नयम समूहात के�े जातात ते�हा ते अ�धक खो�वर जातात.
एन.एस. �हणूनच 5 AM ��बचे सद�य हो�यासाठ� खूप ताकद आहे. तु�ही एकटे या दे�ाचे कायदे क� नका
आपण आहात याम�ये आपण सव�जण एक� आहोत. आ�ण माझी इ�ा आह ेक� जे�हा तु�ही घरी पोहोचा� ते�हा तुम�यासोबत �ततके �ोक असती�
आणा, आणा. ���, जो उ�ा �वकर उठ�यास तयार आह,े जेणेक�न ते ��यम काम आ�ण कौ��य क� �कती�
असाधारण, जीवन, जीवन मी जगू �कतो. सहा�यक संघ, आता बरेच �दवस, �य�न के�े गे�े आहेत, �या
जे सुधार�यासाठ� जगतात. �यामुळे कृपया ही क�पना ��ारीने वापरा."
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अ�जाधी� खोक�ा. मग, �यान ेछाती चोळ��, जणू ते �या�यात आहेत.
ते पा�ह�े नाही. फरने संभाषण चा�ू ठेव�े.

“�सरा मु�ा तु�हा�ा त�व�ान आ�ण काय�प�ती ��कव�याची आठवण क�न देई� क� मी
मी तु�ा ��कवतो जे�हा तु�ही असे करता ते�हा तुमचे �या व�तूचे आ�म-�ान उ�कृ�तेने अ�धक वाढते.
जाऊया अनेक �कारे, मी तुम�यावर दया दाखव�� आह ेते इतरांना देत आहे. �वत: �ा भेट �ा
जाऊया."

"मी �या�ा असे कधीही पा�ह�े नाही," वापरक�या�ने �व�ेषण के�े.

"हेच स�य आहे," अ�जाधी�ांनी न�दव�े. “आ�ण या छतावर तु�हा�ा �दसणारी �ेवटची पं�� सवा�त जा�त आहे
अ�धक मह�वाचे आहे. ��ात ठेवा, ��येक �कार�या कौ��यासाठ� �चकाट� असणे आव�यक आहे. जो तु�ही अनुभवता
असे घडते क� आता आपण आणखी पुढे जाऊ �कत नाही, इ�ा पूण�तः नवीन पातळ� तयार कर�यासाठ�.
एक मोठ� संधी आहे. आता तु�हा�ा वाटत आह ेक� तु�ही सु� ठेवू �कत नाही, तु�ही आणखी थोडे ह�वा
तुमचे आ�म-�नयं�ण �नायू वाढती� आ�ण तुमचा आ�म-स�मान मो�ा �माणात वाढे�. आ�ण
तुम�या फ�� आ�ण एखा�ा�या आयु�यासार�या �व�ता�रत उ�पादकतेसाठ� काही गो�ी आव�यक आहेत.
तु�ही �वतःसाठ� �तुती समजता ते तयार करा."

�वनाकारण आ�ण कुठ�ेही संकेत न देता, काय चा��े आहे, या को�ाधी�ाने उसासा टाकून डो�यावर हात मार�ा.
उभा रा�ह�ा. �ेखक आ�ण त�व� गेरा� साय�सच े��द �यांनी आंधळेपणाने गाय�े;

"कोण�याही सहचर य�ासाठ� अथा�तच अनेक वष � �बन�द�कत ��काऊ ����ण घेत�े गे�े असते आ�ण ब�तेक समाजासाठ�,
आहे."

“तु�ही दोघेही अ��त मानव, �वतः�या सव��णाचा आनंद घे�यासाठ� आ�ण महान काम�गरी कर�यासाठ�.
बरं,” पृ�वीवर पाय ठेवत अ�जाधी� �हणा�ा, “तुम�या आती� झोपेची ��� द�घ�काळ मऊ प�ंगावर ठेवा.
मा�याम�ये बसून फसवू नका, जो तु�हा�ा �ांतता आ�ण सुसंवाद ठेवतो. जगाती� महान पु�ष आ�ण ���या, कारण नाही
कारण ते बेड�ीटखा�� वेळ वाया घा�वायचे. पण, कारण �यांनी �यांचे उदा.
मह�वाकां�ा ��ा�पत करा, �या पूण� कर�यासाठ� वाटचा� करा. �व�तारा�ा वेळ �ागतो, वेळ वाचतो आ�ण
वचन हवे आहे. - ताजमज� सांगत े�या�माणे गाथा आ�ण संयम �ागतो. आ�ण yayak आ�ण �याच हंगामात
होत नाही सकाळ� ५ वाजता उठ�याची सवय �ावा. �या �वासासह, कायमचे राहा आ�ण पुढे
जे�हा तुमचे मन �या�ा �नघून जा�यास सांगत ेते�हा जा. असे के�याने तु�ही कवी �हा� आ�ण तु�हा�ा तुमचे न�ीब कळे�.
तु�हा�ा बाजाराती� भावने�ा पा� बनवे�.”

फर, टोन अप रॅ�� a. तुम�या दो�ही �व�ा�या�सोबत �मठ� मारा. संगमरवरी ग��� पासून फर
सं�मण
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धडा 13

'5 AM ��ब ' 20/20/20 जाणून �या सू

“सकाळ�, अगद� पहाटे, जे�हा आपण उठ�यास आळ�ी होतो, ते�हा हा �वचार आप�यासमोर रा�ह�ा पा�हजे; मी मानव
मी काही काम कराय�ा सकाळ� �वकर उठते. - माक� स ऑरे��यस , रोमन �ासक

"रोम मा�या ��राम�ये आहे. �याची ऊजा� मा�या �दयात वाहत आहे. आ�ण �या�या अ��तीय कारचे मा�या आ��या�ा �ेम
वर अ�जाधी�ांनी �वचार के�ा क� �याचे जेट �हराती� खाजगी एअर �ॅकवर हळू जात आहे.
इटा��यन �यु�झक� � ुप ने�ाने गाय�े�े एक गाणे �वमाना�या �यूज�ेजमधून धडधडत होते. आ�ण �ी झा��
उ�ोगपीट आप�ा कसावदार काडा रागाने वाजवत होता. "रोमनचे मूळ मागोरवा आ�ण ��ी आहे
वृ�ी आ�ण ��स�� आ�ण आवड म�ा खूप �े�रत करते,” �याने �वतः�ा सां�गत�े. �या गाडीन ेमी ���नता देई�ा �ुभे�ा देतो
मॉ�ट�, पण माझा आ�मा कधीही न वाढवता, पे�नटे���यरीचा मुकुट अस�े�या चच�वर पडतो
�टकत नाही आ�ण अनेकदा मा�या डो�यांत पाणी येते. उ�कृ� अ�, मोझार �ा दे बाफा�ा, �ससो ई पेप,
ओम �सयाना आ�ण कब नारा, एक� �व�तवावर भाजून, मा�या आ��याची भूक पूण�पणे भागवा
जागरण, मा�या आयु�याती� आनंद सव� उंचीवर पोहोचतो. आ�ण �हराचे आका� उघड�े यु�झयाम
मा�याकडे पूण� �पात कोर�े�� क�ाकुसर आह,े �जथे म�ा पावसात फेरफटका मारायचा आहे, मा�या आत�या �म�ा�ा आ�ण कवी�ा काहीतरी सांगायचं आहे.
बरं वाटतंय." जे�हा �याचे जेट दाराजवळ आ�े ते�हा रईस �हणा�ा.

अ�जाधी�ांनी �या�या आयु�याती� अनेक उ��व� वष�, रोम�या आद�� जीवनात ऐ�तहा�सक��ा घा�व��.
�हाया �ववरोया एका खो��त घा�व�ा होता. युराच आ�ण �याची इतर घरे �जथे तो अनेकदा कामा�ा जात असे
करायचे, जाग�तक, अपे�ा, उ���ांचे काय. पण रोम होय रोम, �यांची गरज
भावने�ा पैसे देऊन आनंदाचे �माण तृ�त करायचे.

वसंत ऋतूम�ये, गाड��नया आ�ण �व�ा बो�झ नावा�या बाग त�ावा�या गोड सुगंधात �ास �या.
पण बांध�े�या मं�दरा�या वाटेवर, ब-े�े-�े-बामागवर चा�त जाणे हा �या�या आयु�याती� एक आनंददायक �वसाय होता. सकाळ� 5 वाजता उठणे
जा, रोम�या ती� हा�चा��ने �याचे वैभव गुदमर�याआधी आ�ण �या�या माउंटन सायक�सह,
�े�ही फाउंटनजवळ आमट�जवळ आ�ण को�ो�झयममधून, �ेवट�

फ� Piazza Navona म�ये बसा, आ�ण �या उंच चौकात बांध�े�या चच�चे वेगळेपण �वीकारा,
केवळ वेळच एक� आणते �या वेगाची आठवण क�न �द��. ��� पे�ा जा�त, या कार
अनुभवाने �या�ा �ीमंतीची जाणीव क�न �द�� आहे. जीवन दया.

तु�हा�ा मा�हत असे�च क� �या�या आयु�याती� सवा�त मोठा �म� रोमचा होता. अ�जाधी�ांची भेट
via dei condotti पासून थो�ाच अंतरावर एक इं�जी पु�तकांचे �कान होते. जेथे समान चांग�ा माग� आहे
इट��चे आकडे फॅ�न-हाउसचे मु�य आकष�ण आहेत. तसे, यावेळ� �याचे वय तीस वषा ��न अ�धक होते, परंतु रा�स तो,
ते अजूनही अ�ववा�हत होते, जे�हा �यांचे भट प�ह�यांदा ई. काही�ी �वनोद� आ�ण �जवंत पाट� आ�ण अ�ीच एक ���
जे जगा�या औ�णा�ा सुखावणारे होत.े �यांनी पु�तकासाठ� �यांची मदत घेत�याच ेआजही आठवते
�ेखक होते: जोनाथन ����व �टन सीग�, �रचड� बाख—एक अ��त, प�रवत�ना�मक कादंबरी, सीग�ब��,
�या�ा कळत होते क� �या�ा कळपापे�ा उंच उ�ाण करायचे आहे आ�ण �याने अ�व�मरणीय �वास सु� के�ा, �ेवटचा
ची धारणा कर�यासाठ�

�हेनेसा हळूवारपणे �तचा हात एका पु�तकावर ठेवते, तरीही हता�पणे मऊपणाकडे, आ�ण
�यानंतर, ती �स�या �ाहका�ा मदत कराय�ा गे��.



अ�जाधी�ांना वष�भर पु�हा पु�हा क�ड�े�या पु�तकां�या �कानात, �ाकडी कपाटात जावे �ाग�े, मग,
�भ �तीवर बुक � े�फ ठेवून, मु��ने �या�याबरोबर जेवण कर�याचे ठर�व�े.
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वैय��क � ै�� आ�ण �याचे अनाठायी हा�य �या�ा मधमा�ां�या कुटंुबाइतकेच सां�वन देई�.
मधात सापडतात.

�यांचा �ववाह इट���या द��णेकडी� पुग��या येथी� मोनोपॉ�� या आकष�क समु��कनारी अस�े�या �हरात झा�ा.
मी आहे

“काय खास �दवस होता तो,” �वचारात उसासा टाकत ब�ा� उ�ोगपती �हणा�ा. संगीत मु�य
आभाळातून व�य वाजत होते आ�ण पौ�ण �मे�या �वतळणा�या चं��का�ात आ�ही सगळे वे�ासारखे नाचत होतो.
ताजे बुरा�टा चीज � ेतातून आ�े आ�ण कुक�या आजीने ओरे�चएट पा�ता बनव�ा. �हराती� र�हवासी
प�ात �वे� क�न �यांना �जवंत के�े. ते �यांचे अमया�द इटा��यन आदरा�त�य दाखवत होते, आ�ण
आम�या वतीने ��नासाठ� घरी बनव�े�या ने�ोमारे आ�ण ���म�ट�ह वाईन आणत आहे
होते. साराचा सारा अनुभव, आठवणीत अजूनही �त�ा ��ू�न जातो.

�हेनेसासोबत अ�जाधी�ांचे संबंध संवेदन�ी� आ�ण नखरा करणारे होते. अनेक वे�ा �ेमासारख-े
कथा घडते. ब�याच वेळा, खरोखर खो� रोमँ�टक नातेसंबंध खो� वेदनांना ज�म देतात. ते �व���

�वत: बरोबर, आ�ही � ेवट� सुर��त वाटू �ागतो आ�ण आम�या सुर��ततेची कवच   आम�या ख�या आ��याकडे घेतो.
पी समोर आणत आहे. आ�ण मग, तेच आपण आप�या ��ी, उ�कटतेने आ�ण �का�ा�या प�रपूण�तेन ेपाहतो.

पण, आ�ापय �त आपण सवा�नी साव��ची झ�क पा�ह�� आहे. जे आपण आघात खाऊन �नमा�ण करतो,
जसे आपण जग�ो आहोत

'�ोफेसर' - ख��� �झझानने ���ह�े, 'जे�हा तो माणूस तु�हा�ा हावभावाने कॉ� करतो ते�हा �याचे अनुसरण करा.
जरी �या�या प�ती कठोर आ�ण ती�पणे उतार आहेत. मग, �या�या वाळवंटात �प�े�� त�वार तु�हा�ा जखमी करते
क� �कतो �याचा आवाज जरी तुमची �व�े चकनाचूर करत अस�ा, तरी जसे वा�याने बाग उजाड होते
मी देतो या सव� गो�ी तु�हा�ा आवडती� जेणेक�न तु�ही तुम�या प�ाने माग ेराहा�.” होय ते अ�व� झा�े
वातावरण असूनही, अ�जाधी� आ�ण �या�या ��य प�नीने �यांचे ��न द�कभर �टकवून ठेव�े.

तसे, ब�याच वषा�पूव� �यांचे नुकतेच �नधन झा�े, �यांनी पु�हा ��न के�े नाही. ते �वत: फर क�न,
यार, म�ा �वच��त �हायचे न�हते आ�ण �यान े�वतःचा उ�साह वाढव�यावर �� क� ��त के�े.
�याने � ेम पुढे ने�े आ�ण �यान े�मळव�े�या गोड जीवनाचा खरोखर आनंद घेऊ �ाग�ा - एक�ाने.

अ�जाधी�ाने �याचे पाक�ट काढ�े आ�ण हळू हळू �हेनेसाचा फो� के�े�ा फोटो काढ�ा
�याने �त�याकडे टकटक, भेदक नजरेने पा�ह�े. मग �या�ा पु�हा खोक�ा येऊ �ाग�ा - वाईट�र�या.

"तू ठ�क आहेस ना, वामी?" कॉक�पटम�ये बस�े�या पाय�टने �वचार�े.

अ�जाधी� ग�प रा�ह�ा. फोटो बघत रहा. उमी आ�ण क�ाकार काही �दवसांपूव� रोम�ा गे�े होते आ�ण
�या �ांत �हराचे ��य, स�दय� आ�ण वेगळेपण पा�न ते मो�हत झा�े. हातात हात घा�ून, रोमचे स�दय�
आ�ण �� �ा आ���गन देतो, तो. च�ा जाऊया बाळा �वरा�या रा�ी. �या मागा�वर �थम महान बांधकाम �ावसा�यक आ�ण
राजे�ाही गे��.

ते अनेक �दवस हे उपवास करत होते. आज सकाळ� �या�ा 20/20/20 कळ�े
पाच वाजता उठून नवरा मुळा�ी बस�े�ा असतो. �या दो�ही �व�ा�या�ना तंतोतंत आ�ण अचूकपणे ��कव�े जाई�,
�वजयी वेळे�या आत के�े पा�हजे, जी संधीची �खडक� आहे, जी सकाळ� 5 AM ते 6 AM दर�यान आहे
हा�चा� करत राहते, जेणेक�न ते अखंडपणे, भरपूर इ��त �दवसांचा आनंद घेऊ �कती�.

आज �यांना �यांचे सखो� तप�ी�वार �ान �मळे� क� आप�� सकाळ यो�य �कार ेक�ी घा�वायची जेणेक�न आप�े अ��त�व �टके�
वेगळे �हा.

अ�जाधी�ां�या �व� ेष �वनंतीनुसार, दोघे ��पक�पा�या �ीष��ानी उभे रा�ह�े. सकाळच ेठ�क ५ वाज�े होते. y d
जर तु�ही टॉवर�या खा�� ��ॅटफॉम�वर उभे रा�न खा��या पाय�यांकडे ब�घत�े तर तु�हा�ा तीच जागा �दसे�.
�जथे आज नांगू �या�या दोन ���यांसह भेट�ा.

रोम�या सूया��या प�ह�या �करणाने नीता �दमती�ा थ�क के�े, जे�हा रोमनांनी बाहेर डोकाव�े, अ�ा



पृ� 130

सं�कृतीचे �हर पहा. सु�वाती�या रोमन त�व�ानाचे फायदे, �यां�या इमारत�च े�माण �च�हां�कत कर�या��त�र�
अ�भयां��क� रंगां�या अ�स�तेचा �व�ासघात करणारी संभा�ता ��णीय आहे. दो�ही स �ट पीटस�ची बॅ�स��का

आ�ण स�ाट ऑग�टसची थडगी पा� �क�ा, तसेच पुरा�ा�या जतनासाठ� इतका मह�वाचा सात भाग पा� �क�ा.
हे क� � टायबर नद��या काठ� एक छोटेसे गाव �हणून सु� झा�े होते आ�ण ते आता इतके वाढ�े आहे
युरोपपासून आ��यापय�तचे चाळ�स वेगवेगळे दे�ही सामी� झा�े होते. वा�यात सुगंध दरवळत होता. धुरकट
आग खूप �र जळत आहे असा अंदाज करा.

"अरे! �ांततेत एक आवाज आ�ा. तुम�या पहाटेचे �वामी बना आ�ण जीवना�ा उंचावून जा."
अ�जाधी�ांनी �च� आण�े, काही रोमन सै�नक जे�हा संकटा�या मोचा�वर �वजय �मळवतात त�ाच उ�साहाने.

मी �का�ा�या प�ह�या �ठणगीसह रे�े जीवना�या चम�कारांकडे हसत हसत आ��.
�यासाठ� अ�यंत मह�वा�या � ै��णक स�ात तो �टपटॉप इटा��यन गॉग� घा�ून आ�ा होता. उह ने
का�या ट�-�ट�वर �याने SPQR असे ��द ���ह�े�े एक मोहक वंडकर देखी� घात�े होते. काळा
घाम-� ूफ प��सह चमकदार रंगाचे र�न�ग � ूज घा�णे.

ठ�क आहे, �याने न�पणे �वचार�े.

"आ�ही ठ�क आहोत," �व�ाथ� �हणा�ा, आनंद�, इटा��यन भाषेती� काही ��द समजत.

"खरोखर चांग�े," क�ाकाराने कबू� के�े.

“सं�मरणीय �दवस इ�कबाज. मी तुमचा चीज �गळणारा टोनरे�� पा�ता आहे
आज�या ध�ात मी 20/20/20 Sue चे पूण�पणे ��ीकरण देईन . आ�ही �ेवट� इथे आ�ो आहोत. आ�ही आम�यात आहोत
काय��माचे �नरी�ण कर�यास तयार आह,े जेणेक�न तु�ही दोघेही तुम�याती� ��तभा, अमया�दपणे पूण� करा
आपण जीवनाचा आनंद �या. आता तु�ही �याचे ऐकणार आहात ते खूप बरे वाटे�. आपण आप�े उव��रत आयु�य गमाव�े
हे पु�हा कधीही होणार नाही,” असे क�ाळू आ�ण आद� � उ�ोजक घो�षत के�े.

सूय� हळूहळू वर येऊ �ाग�ा आ�ण प�ह�यांदाच �या�ा अ�जाधी�ां�या डा�ा हाता�या पाठ�वर एक पंख �दस�ा.
तू ते पा�ह�ं. ते फ� " 20/20/20 " वाच�े .

रो�नी करण उठ�� आ�ण �या�या डो�यावर आभासारखा आकार �द�ा. एक समान ��य �या
पा�ू� काय होते? तु�हीही �र राहा�.

"�क �वा हे नवीन आहे?" क�ाकाराने आ�या�ने आ�या�ने �वचार के�ा. "आधी कधीच नाही
दया."

"हो," टायकून उ�रात �हणा�ा. मा�याकडे Stratavere म�य ेकोणीतरी आह े�याने का� रा�ी मा�यासाठ� ते बनव�े.
बरं, �यानं नवजात बाळासारखं भोळेपणानं �वचार�ं.

“हो, एक �कारे,” क�ाकाराने एखा�ा रा�ा�माणे जांभई �द��, मग कॅर�ग कपमधून कॉफ�चा घोट घेत�ा.
घेत�ा." इट��मधी� कॉफ� खूप चांग�� आहे”, तो पुढे �हणा�ा.

"चांग�े! टॅटो हा कायमचा आहे”, अ�जाधी�ने कबू� के�े. माने यांनी द�क घेत�यान ेआज 20/20/20 हसू
�दवस उजाड�ा. खरं तर, आम�या सव� ����ण �दवसांचा समावे� के�यानंतर हे सवा�त मह�वाचे आहे.

मी तु�हा दोघांम�ये ध�यता मानत आह.े आता म�ा असे वाटते क� आपण एक कुटंुब आहोत. आ�ण
रोम�ा परत येणे हे आ�य�कारकपणे �व� ेष वाटते. मी, माझी प�नी वेनेसा�या मृ�यूपासून,
इथे येणं थांबवणं वाईट वाट�ं. �या�या��वाय इथे येताना खूप �ास होतो,” �याने कबू� के�े, मग डोके
वळून."

मग, टोन रॅ�ेने �या�या घामा�या प���या �ख�ात हात घात�ा आ�ण एक फुरकु�ा बाहेर काढ�ा.
ते ��डी�या र�कावर ठेवा, �यावर काही अ�व�सनीय �च�े बन�व�� गे��. तो कसा �दसतो हे तु�ा माहीत आहे
तो असे काहीतरी �दसत होता:
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अ�जाधी�ांनी आप�या दो�ही पा��यांना कोणतीही इ�ा �वचार�यास सां�गत�े आ�ण नंतर �यांना �ुभे�ा �हणून सां�गत�े
म�ा �वचारायचे आहे.

“मी, आज मा�या सकाळ�या स�ात, फ� तु�हा दोघां�या मनात अ�धक उ�साह पसरव�यासाठ� नाही तर
दोघांनाही समजावून सां�गत�े क� मण�या��वाय, फुकु� �ा पुढे जा, अगं घेऊन जाऊ नका
जाऊ �कतो." �यांनी �� के�े.

“अध�वेळ भू�मके�माणे �नका�ही अध�वेळ �द�ा जाई�. जसे आपण आधी ��ीब�� वाच�े
होते!" क�ाकाराने �वचार�े.

आ�ण कृती��वाय कोणताही �वचार काय� करत नाही, या �व�ा�या�ने �या�यावर चढ�या उ�हात योगा�यास कर�यासाठ� दबाव टाक�ा.
�या कडक उ�हात कोण योगासन करत होता.

“एका कारने”, उ�ोगाने उ�र �द�े. म�ा मा�हत आह ेक� तु�ही दोघे �नमा�ता आहात, आनंद� आ�ण
एक� आयु�य जग�याची तळमळ. 5 AM ��बचे सद�य बनणे, खरं तर, अनेक संभा� सवय�मधून,
एक सवय आहे जी हमी देते क� हे �म�न य��वी होई�. ती आई, सव�, जी मा�याकडे आहे
��त��त जगणे हे दररोज ��य�ात आण�यासाठ� सामोरे जात आहे. होय, �व�े आ�ण इ�ा फ� फुरकु�ा
जो, सूया�बरोबर उगवणारा, �या�ा �ोध�यासाठ� तुमचा पाठ�चा कणा आहे.

�वकर उठ�याची समानता ��य�ात 20/20/20 सू�ां�या दै�नक योगातून येते,” रईस पुढे �हणा�े.
�हणा�े, “आ�ण आता तु�ही �ोक सकाळचा हा अ��त, ����ा�� �नण�य जाणून घे�यापासून काही �म�नटे �र आहात.
एनएस."

"खरंच ती वेळ आहे." डो�यांना �का�ापासून वाचव�यासाठ� क�ाकाराने �हरवा रंग वापर�ा.
एक ��ास एक प�रधान. रो�नी, आता पेन �टेअरकेसची �रकामी जागा कुठे खा�� दगडी चौकोनी बन�े�� आहे
�चौम मं�दराजवळ बांध�यात आ�े�ा ब�ीपय �त जाणारा पू� होता.

“�ी, तु�ही सु�वात कर�यापूव�, म�ा �मठ� मारा. अ�जाधी� गज�ना ई, यारपुवाक, क�ाकार आ�ण का मका
�मठ� मारताना तो �हणा�ा. "रोमम�य े�वागत आहे मा�या �म�ा!" जवळ�या ��ॅट�या उघ�ा �खडक�तून मोडा
संघाचे एक गाणे "ये उरी �प�ोरे" वाजू �ाग�े, �यात मातंगा झाडा�या हवे�ी ��ट� करत होता.

"ठ�क आहे, च�ा संगीतावर नाचूया. जागृत रहा, जगा�ती तुमची सतक� ता, उ�पादकता, समृ��,
काय��द� �न आ�ण अ�याव�यकता तसेच तुम�या वैय��क जीवनाची गुणव�ा ही केवळ पहाटे ५ वाजता उठून नाही.

पृ� 132

बद�े� या ���ये�ा अ�भमान वाटे�, तु�ही जागे झा�यानंतर साठ �म�नटांनी काय करता, गेम बद�ा
देते. ��ात ठेवा: �वजयाचा काळ तु�हा�ा जीवनाती� सवा�त मोठ� संधी देतो. जसे तु�हा�ा माहीत आह;े
तु�ही �दवसाची सु�वात �या प�तीने करता, �याचा संपूण� �दवसावर ना�मय प�रणाम होतो. काही �ोक तर उठतात

सकाळ�या बात�या, ऑन�ाइन स�फ �ग, मेसेजेस या �कारा�ा ते मह�व देतात.
ता�का��क सुखा�या गरजेतून वा�तवात जे आव�यक आहे �यापासून सुटका �मळते. या कार�ी करायचे
माग�, जा�तीत जा�त महानता �ा�त कर�यासाठ� ब�तेक सद�य या का�ावधीती� उ�कृ� भागाम�य े�वे� क� �कत नाहीत
आ�ण �यांचे �दवस असेच जावोत.”

"आ�ण, कारण आपण जीवन घडवतो जसे आपण दररोज आप�या �वत: �या हातांनी कोरतो,
बरं?" क�ाकाराने होकार �द�ा आ�ण �ब��यनेअर�या समु��कना�या�ा �ागून अस�े�या अंगणात अस�े�या बंग�याब�� जाणून घेत�े.



बो��े आ�ण सां�गत�े "हे heaping �दवस ��ण आहे , आ�ण तो इ�तहास मेकर चार गो� एक आह.े
तु�ही आ�हा�ा समजावून सां�गत�े. म�ा अजूनही ते नो-�ा आठवत.े"

"ठ�क आहे," अ�जाधी� उ�ार�ा. आ�ण म�ा असेही �हणायच ेआहे क� तुम�या �दवसाची सु�वात
हे सु�पणे के�याने, तु�ही तुम�या साव�ज�नक आ�ण खाजगी दो�ही �े�ात �नरोगी आ�ण �ारी�रक य� �मळवू �कता.
तु�हा�ा कमा� �मळे�. हे �या�या बचावाब�� देखी� आह.े

अचानक घोडागाडी चा�वणारा आ�ण त�वारधारी वे�भूषा के�े�ा एक माणूस �पयाझा डी �ॅ�ना�या चौकातून आ�ा.
बाहेर येऊन �च�ह आण�े, "नामा त �. रॅ�े,” आ�ण �या�या वाटे�ा �नघा�ो.

"एक न� ेत," अ�जाधी� उ�र�ा, �या�ा त ेऐकू येई� इत�या मो�ाने. घ� �ेस, नाही का?" तो
���या�ा �हणा�े.

अ�जाधी� आप�या का�प�नक गुद�ारा�ा घासून �या �व�ा� पुत�याकडे पा� �ाग�ा.

“आ�ही नुकताच पा�ह�े�ा माणूस म�ा ऑगा�ची आठवण क�न देतो, एक कार गु�ाम,
�ाचीन रोम�या काळाती�, जो मु�य रोमन राजकारणी होता आ�ण आ�ही आम�या �व�ासाह�तेसाठ� �नवड�े.

ऑगा�चे �सरे काम सै�य जनर��या मागे उभे राहणे होते, �या�ा "ड�स" आ�ण "मे�टो, होमो" �हणतात.
�या�या डो�यावर �वजयाचा मुकुट घात�ा �हणून �या�या कानात काळजीपूव�क �हणा.

"�या�ा एक अथ� आहे." उमीने �वचार�े. आज �तने रंगीत गुसच े, चमकदार �ा� रंगाचा ट�- घात�ा होता.
�ट जे �ही कॉ�रचे होते आ�ण पांढर े� ूज चा�ू होते. बा��ा पोनीटे� बनव�े होते, जे �या�ा आवड�े. तो
�तनेही �त�या बांग�ा घात�या हो�या आ�ण ��येक �कारे आ�ा देत हो�या.

"मे�टो होमो" �ॅ�टनम�य ेआहे, "��ात ठेवा, तु�ही फ� एक माणूस आहात," अ�जाधी� उ�र�ा. अरे रागा
अ�ा रीतीने नायकाचा अ�भमान �नयं�णात राहावा आ�ण अहंकारा�ा आमं�ण �मळू नये �हणून तो �हणत असे.
सव� महान य� अप�रहाय�पणे आणतात, नायका�या संबंधात मदत करतात. ते �क�वा पूण�पणे
���तब� अ�या��मक सराव होता, �यामुळे मु�े अहंकारी ��तीत राहती� याची खा�ी होते, जे �वत: तयार करतात आ�ण
�या रा�यावर �याने रा�य के�े आ�ण - चांग�े, �या�या ���यांचे अ�त-मनोरंजन क�न - ते राजवं�ाचे पतन होते.
मी कारण देत नाही."

"तु�ा मा�हत आहे क�?" क�ाकाराने इ�ारा के�ा. म�ा काही क�ाकारांची ��तभा माझी सज�न�ी�ता हवी आहे
�या�ा पुरा�ावर, तसेच �या�या �वतः�या यु��वादावर �व�ास ठेवताना पा�ह�े आहे. कारण ते �यांच ेय� यो�य�र�या मोजतात
सांभाळू �क�ो नाही. तर, मी तु�ा समजते."

“नाही…, �हणजे, �ांतपणे,” �व�ा�या�न ेपटकन �वतः�ा ���त के�े आ�ण नवीन धमक� �द��.
दबावाखा�� पकड�े. “मी अनेक रॉकेट उ�पादक पा�ह�े आहेत �यांनी �यांचा बाजार वापर�ा आहे
भाग गमाव�ा होता, कारण त े�यां�या �वजया�या �ेमात अडक�े होते. �यांनी �यांची उ�णता गमाव��
गे�े होते. ते ग�व�� झा�े आ�ण क�ंक बन�े. हा गैरसमज �यां�यात �ज�ा होता कारण
ओळ� �न��त के�या आहेत, �यांचे उ�पादन उ�कृ� आहे आ�ण समान �ांब ओळ नेहमीच असे�. आप�या पदाथा��ा
पुनरावृ�ी न करता, अगद� �ाहक सेवेत सुधारणा न करता, �यांनी आ�ासन �द�े क� �यां�या ��येक कम�चा�यांना,
नायकाची काम�गरी उंचाव�� जात आहे. तर मी पण हे आ�ाच ऐक�े, �ी. रॅ�े."
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"होपफु��", �याचं एक ��दाचं उ�र होत.ं

“जे�हा तु�ही 20/20/20 फॉ�यु��ा वापरता, ते�हा नेहमी ��ात ठेवा क� ��येक वेळ� त ेवापरा.
वेळ, आ�ण सुधारत रहा, उपा�ी राहा. आप�या सभोवता�� � ु, परद�क, भव सांभाळा. य��वी
इतर कोणीही �ततकेच अपय�ी ठरत नाही. �वहारात �कती बद� होतो हे एकदा ��ात आ�े
जर ती ��� करणार असे�, तर �या�ा प��कडे ह�वा - अगद� �� देत नाही, �क�वा काही पाय�या आहेत. अ�जाधी�
��डी�या एका पायरी�ा बोटान े�� � के�ा. �याने डोळे बंद के�े आ�ण हे ��द बो��े. आता आम�या सव��म हो�याची वेळ आ�� आहे
जगा�ा फरारी हो�यापासून थांबवा आ�ण आप�या सद�य�वा�ा नवीन साम�य�, �ौय� आ�ण �हाणपणासाठ� �ो�सा�हत करा.

समजून घेणे, जेणेक�न मानवते�ा �ेरणा �मळे�."

मग तो पेन �टेअरकेस�या ��खरावर गे�ा आ�ण उज�ा हाता�या दोन बोटांनी,
तो उच�ून साव���क चूक के�� नाही. �नवास: �पयाझा डी �हाया देई कॉ�ोट��या तळा�ी
��नाजवळ खुच�वर बसून ग�पा मारत बस�े�या माणसा�या �द�ेने हात ह�व�ा. माणसाने राखाडी रंग�व�े
�याने एक �ट� घात�ा होता जो �या�या छाती�या भागात आकंुचन पाव�ा होता. �याने ने�ही �ू �ट� आ�ण �पवळे र�न�ग �ूज घात�े होते.

�च�ह पा�न तो माणूस ताबडतोब उभा रा�ह�ा आ�ण चौकातून सरळ चढू �ाग�ा -
तीन-तीन एक�, आ�ण वर पोहोच�ो, �जथे अ�जाधी� होता. �याने �मड�े�ा �ट� उच��ा,
�याने खा�� बु�ेट� ूफ ब�नयान घात�े होते. आ�ण �याखा�ून �ॅ�मनेटेड कागदाचा तुकडा बाहेर काढ�ा.



"आता तू पुढे जा, �दवस. तु�ा पु�हा रोमम�ये पा�न आनंद झा�ा, बॉस." �या माणसाने इटा��यन टोन आणखी वाढव�ामी बो��ो आ�ण आवाज इतका खडबडीत होता, जणू काही कठ�ण कागद आहे.

“� ेझी �म�! मो�टो ज �टाइ�, अ◌ॅ��यानो", अ�जाधी�ां�या ह�तांदो�ना�या आधी हाता�या तळहातांपैक� एका�ा
�कस �हणा�ा.

“च�ा मा�या सुर�ा द�ा�ा”, �ी. रॅ�े, �या�ा �द�े�या कागदाकडे बघत �हणा�ा,
“तो मा�या चांग�या �म�ांपैक� एक आह.े पंत�धानां�या तोरेती� आबा �हरात या अनो�या दे�ात �हानाचा मोठा झा�ा आहे.
�क �वा तु�ा �छछोरे�ा टाटु�फो आवडतो का?"

"तो होता क� ती?" क�ाकाराने �वचार�े. तो काहीसा ग�धळ�े�ा �दसत होता, नुक�याच खेळ�े�या ��याव�न
होते.

"फास, बाळा!" अ�जाधी� उ�साहाने उ�ार�ा, अरे देवा, �याचा यु��वाद अतु�नीय होता. टांग��ओ��नी पाटे येथे,
�वतळते, �वतळते �क �वा घास�यावर अं�ावर सरकते. अरेरे, अरेरे, तेच आहे
हे �हन�ाहचे अ� आहे!” अ�जाधी�ांचे डोळे, तो �या अ�ाची क�पना करत होता �याच ेकौतुक करत होते
वेळ स�ाएवढ� �व�तीण� झा��. �या�या ओठां�या काठाव�न वाहणारी �ाळेसारखी रेझर
ते वाहत होते. होय, �ाळेचा �वाह! ��वच नाही, नाही का?"

च�ा, जो �या �ठकाणी होता �यान े�ांतपणे आप�ा मा� मा�का�ा �द�ा. �याने उमीकडे पा�ह�े,
मग क�ाकारा�ा, आदर �या �वरात �हणतो, “म�ा मा�हत आहे क� तो एक ��वच आहे, पण आ�ही �या�यावर �ेम करतो.

करा."

आ�ण मग ते चौघे �या बस�या�या जागेवर घुटमळ�े आ�ण �या आ�य�कारकपणे भयंकर नजरेने पाहत रा�ह�े.
प�र��ती पा�न हसू �ाग�े. एक�.

"सी", अ�जाधी�ाने कबू� के�े. "ती त�ीच आहे."

“आबा ते �ठकाण आहे �जथून पांढर ेपुरावे येतात,” अ�जाधी� ब�ा� कु�यांना नुसता चघळत �हणा�ा.
बाहेर टाका, �क �वा डु�कर. कदा�चत भ�व�यात मी तु�हा�ा मा�यासोबत स�ा�या ��कारी�ा घेऊन जाईन
मी जाईन मी खा�ी देतो क� ते न भ�न येणारे असे�. बरं, ते काहीही असो, आता या अ��त ��कवणी माग�द��कावर
इथे बघ कु�� ���न ेखरेतर हा �वजयाचा काळ आ�ण 20/20/20 त�व आम�यासाठ� ���ह�े.
आहे. आता �यां�या रोज�या सकाळ�या कामाब�� कोणी, कोणी �वचारणार नाही. बहाणे करणे
वाव नाही. जे काही तुम�यासाठ� पसर�े आह.े फ� खेळ सु� करा आ�ण
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तु�ही तुम�या �दवसाचे मा�टर �हा�. �व�ंब, �व�ंब, हा एक �कारचा आ�म-�ेष आहे, तु�हा�ा मा�हती आहे?"

"क� खरंच?" क�ाकाराने �वचार�े.

"होय �ब�कु�. जर तु�ही �वतःवर खरोखर �ेम के�े असे�, तर तुम�या सव� भावना, �याम�य ेतु�ही
इतका चांग�ा बनू �क�ा नाही क� तो इतका महान बनू �के� क� तो सव� वाईटाची गु�ाम�गरी सोडून देई�. याचा �वचार क�न:
पण तुम�याइतका अ��तम भेटव�तू आज कोणीही नाही.
स�य हे आहे क�, सव� इ�तहासात तुम�यासारखा एकही माणूस घड�ा नाही. आ�ण कधीच होणार नाही. होय तूच
खूप खास �हा हे �न�व�वाद स�य आह.े �हणून, आप�या �व�तृत बु��म� ेची संपूण� ��� आ�ण समानता �वीकारा.
अज� करा. तुमची �व�ासू सवय मोड�यासाठ�, तु�ही �वतः�ी के�े�े वाद, भूतकाळ सोडून �ा. �वतः बनव�े�े
आ�ासन न पाळणे हे देखी� एक कारण आह ेक� आपण �वतःवर �ेम क� �कत नाही. आपण �वतः�ा जे सांगतो त ेपूण� करा
तसे न के�याने आप�े वैय��क मू�य कमी होते आ�ण आप�ा �वा�भमान धुऊन �नघतो. तु�ही ह ेकरा
चा�त राहा आ�ण तुमचा सोया �ववेक मानू �ागे� क� तुमची �क �मत नाही. आ�ण तु�ा आठवतं, ते
मानस�ा��ीय दैव� - मता�या भ�व�यवा�या - �याचे मी तु�हा�ा आधी घेत�े आह.े आ�ही नेहमी �या गाडीत असतो
आपण �वतः�ा कसे पाहतो या�या अनु�प अ�ा गो�ी करतो. �यामुळे आप�� �वचारसरणी, आप�े प�रणाम �नमा�ण होतात
करतो. आ�ण, आपण �वतःचे �जतके कमी मू�यमापन क� �ततके कमी साम�य� गाठू �कतो." अह �हणा�े.

पुढे जा�यापूव�, अ�जाधी�ांना फु�पाखरांचा एक समूह जवळून जाताना �दस�ा.

“अ�ा �कारे सव� काही खरे राहते. �हणून मी तु�हा�ा सुचवतो, काम पुढे ढक�णे थांबवा, जे
आ�ही ताजमहा�म�ये बो��ो, �या�यासाठ� �ाथ�ना करा आ�ण आयु�यभर धैय�वान रा�.
वापरा, अपवादा�मक उ�पादकतेचे सा�ीदार �हा आ�ण एक अ��तीय �डझाइन तयार करा
�हा तुम�या वै���ांऐवजी तुम�या ��तभेने तु�ही खरोखर कोण आहात याचा आदर करा.
पाठ �फरवणे. टाळणे हा एक आ�म�व�ास आहे,” अ�जाधी�ने पुनरावृ�ी के��. �हणून �वतः�ा
20/20/20 �या त�वाची काळजी �या जेणेक�न तुमची तां�ळ हाताळ�याची �मता असे�
मी सेट� आहे."

अ�जाधी�ांनी आप�या कामाची रचना क�ाकार आ�ण क�ाकारांना समजावून सां�गत��. हे या कारच ेहोते:



20/20/20 ��ोत आ�ण �वघटन
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“तु�ही या अभ�क मॉडे�म�य ेपा� �कता, �यात तीन वीस �म�नटांचे �वभाग आहेत जे सेट करणे आव�यक आहे.



आ�ण मग, �यांचा सराव उ� पातळ�वर पोहोच�याचा आहे. Imint 20/20/20 Hsu ची प�ह�� वीस क�मेआ�हा�ा वाढवायचे आहे. सो�या भाषेत सांगायच ेतर, भारतात सु�वाती�ा काही �ायाम करा. �या�याकडून
तुम�या �दवसा�या गुणव� ेत आ�य�कारक बद� होई�.

�सरा �वभाग तु�हा�ा वीस �म�नटे �यान कर�यास �ो�सा�हत करे�, �वतःवर �च �तन करा. या
अं� तु�हा�ा तुमचे नैस�ग�क गुण/���य �ोध�यात मदत करे�, उ�साह वाढवे�, तणाव कमी करे�
समा�त होई�, आनंदात नवीन संप�ी जोडे� आ�ण तु�हा�ा अ�त�र� उ�साही आ�ण �व�ेष ठेवे�
� ेतात स�य देई�. आ�ण या साठ �म�नटां�या �वजया�या वतु�ळातून तु�हा�ा वीस �म�नटांची खा�ी आहे.
मग �वकास �ा �हणजे पु�तक वाच�यासाठ� थोडा वेळ �द�ा तरी तुम�या �ानात भर पडे�
आयु�य कसे तयार झा�े �क �वा एखादा �ेख जो तुमची यो�यता वाढवे� �क �वा ऑ�डओ ऐकून

पु�यवान �ोकांनी �यांचे �व��ण प�रणाम कसे �मळव�े या�वषयी तुमचे �ान वाढवा �क�वा कोणताही कायदे�ीर ��ह�डओ
तु�ही तुमचे र� कसे वाढवू �कता �क �वा तुमच े�व� आ�ण भांडव� कसे वाढव ू�कता हे कोण तु�हा�ा दाखवे� ते पहा
�क �वा तु�ही तुमची आ�म-जाग�कता �कती खो�वर घेऊ �कता. तु�हा�ा आता बब�� मा�हत आहे, जे
नायक सवा�त जा�त ��कतो, तो �ज �कतो.
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मा�या सकाळची सकारा�मक वृ�ीने सु�वात करणे ही मी कु�� ���कडून ��क�े�� सवा�त उपयु� गो� आहे.
�तने बेडव�न उडी मार�� आ�ण बाहेर पड�यापासून ती सवा�त मह�वाची होती. ते ��द अजूनही आठवतात
आ�ण ते मजबूत होते: “तु�ही तुमचा �दवस कठोरपण ेसु� के�ा पा�हजे. आ�ण याम�ये कोणतीही तडजोड नाही.
अ�यथा, 20/20/20 वेळाप�क काय� करणार नाही आ�ण मी ��बमधून सकाळ� 5 वाजता तुमची सद�यता काढून घेईन. ”

तीन कबूतर अ�जाधी�ांवर उडून गे�े आ�ण �नघून गे�े. �याने �यां�याकडे मो�ा ��मतहा�याने पा�ह�े, एक
आ�ण मग, इ�तहास �नमा��याब��, तुमचा पहाटेचा ��द पु�हा सु� करा
दया.

“सकाळची सु�वात कठोर प�र�माने करणे सव��थम बद�ते. सकाळ� उठ�याबरोबर,
धाव�यामुळे, मनात एक रासाय�नक बद� होतो - �या�या �णा���या जीव�ा��ावर आधा�रत, �यामुळे,
केवळ तु�हीच एक पूण� अ��त�व �हा�, परंतु तुमची धारणा आ�ण �येय आ�ण ऊजा� देखी� तुमचे आ�म-�नयं�ण आहे.
आ�ण तु�ही �दवसाची सु�वात अ�ा �कारे करा� क� तु�हा�ा ध�य वाटे�. आता तु
दो�हीसाठ� अ�त�र� �ावहा�रक अस�यान,े आ�ही असे �हणू �कतो क� हे तुम�या फॉम�म�ये करणे �हणजे चाचणीचा वग� आहे.
उडी �क �वा उडी �क �वा यासारखे गट घेणे �क �वा �यात �भु�व �मळवणे
हवेत क�ाबाजी सव ��ण आप�यासाठ� काय� करे� क� नाही हे मा�हत नाही. येथ ेखरी क� आपण आहे
घाम येतो."

"पण तू?" क�ाकारा�ा �वचार�े, जो आता बरेच ��द ���हत होता.

“तु�ही या �च�ात कारण पा� �कता. आता, तु�हा�ा मा�हती आहे, भीतीची �ाज नाही. �याचा
अ�धवृ�क � ंथ�म�ये �न�म �ती होते आ�ण नंतर फॉम�म�ये �व��न होते. को �सो� हा मु�य घटक आह,े जो आमचा आहे
��तभे�ा �नरा� करते आ�ण इ�तहास घडव�याची �सरी संधी न� करते. bt u ko t

�या वै�ा�नक �ानाने हे �स� के�े आह ेक� मृ�यू�या वेळ�, आप�याकडे सव��म टॉसो� पातळ� असे�
आहे."

"तेथे आकष�क मा�हती आहे," वापरक�या�न ेनमूद के�े आ�ण रोम�या सो�रायझे�नम�ये �स�यांदा घेत�ा.

"हो, तो आहे. �यामुळे सकाळ� 5.00 ते 5.20 पय �त �ायामापासून - अव�या वीस �म�नटांत -
पातळ� हळूहळू कमी होई�, �यामुळे तु�ही तुम�या सव��म फॉम�म�ये असा�. एक अ��त माग�

ते कर�यासाठ�, नाही का? �ारी�रक �मता आ�ण समज मह�वाची आहे हे �व�ानांनीही �स� के�े आहे.
हे छान आहे. एक मजबूत �ारी�रक �ायाम BDNF - �ेन �ु�प� युरो - �ँक फेटर - तो अंग कोण �ज �के�,
फायदे�ीर आहे – सुपरचाज�.”

"�क �वा छान!" उमी �हणा��. ती डायरीतही �चंड वेगाने ��हीत होती.

BDNF तणावामुळे म ���या नवीन पे��चे ज�द �का�न क�न मू�मागा��या सां�याच ेपुन��पादन करते
�हणून, तु�ही चांग�े �वचार करा आ�ण ज�द कृती करा,” अ�जाधी�ांनी �� के�े. आणखी एक
मागा�ने �चंड, �धा��मक फायदा. अरे, असे आह ेका! आ�ण ते �स�टम�ा �ो�साहन देखी� देत,े �हणून तुमचा म��
चा नवीन फंड तयार करा तु�यासाठ� त े�कती मौ�यवान आह.े"

"�वा! �सरी वेळ." क�ाकार हसत हसत �हणा�ा आ�ण �या�ा �या�या मनाची ��� �कट क� नका असे सां�गत�े.

"मा�या �वसाया�ा कोणीही हात �ावू �कणार नाही, आ�ण मी वैय��क�र�या, अ�ज ��य होई� कारण मी
तु�ही आम�या�ी उदारतेने � ेअर करत अस�े�या सव� योजनांवर मी काम करेन," उमीन े��ता�वत के�े.

�याने जे काही के�े �यासाठ� �ी. जे�हा ��येकजण �या�यावर खूप दयाळू होता ते�हा �याने �याची उ�कृ� कृती काप��



काय करावं ��ांज��.
जे�हा एकूण अ�जाधी� सहमत झा�े." आ�ण 20/20/20 क�म वीस Imint Suu R RT म�ये, हाड�

�ायाम के�याने, तु�ही डोपामाइन देखी� सोडा� आ�ण तु�हा�ा चांग�े मा�हत आह ेक� ते �ेरणा ��ोत आहे.
हे �ा�समीटर आहे जे तुम�या सेरोटॉनच े�माण वाढवे�, हे ते अ��त रसायन आहे
�नय�मत करते. याचा अथ� पहाटेचा 5.20 वाज�ा असे�, जे�हा तुम�या ��त��या��या �व�ांम�ये म ��ा मोजतात.
तु�ही तुम�या संघाचा नेता हो�यासाठ�, �ौय� �मळव�यासाठ� तुम�या �े�ात �वे� के�ा असे�,
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तुमचे �नका� �मळवा आ�ण पुढचा �दवस सं�मरणीय बनवा.”

“�क �वा आ�ही असे काय करतो हे तु�हा�ा �व� ेषतः सांगणे ��य होई�
म�ा सूया�सोबत उगव�ं पा�हजे." उमीने �वनंती के��. “�हणजे तु�ही �व�ताराने सांग ू�का� का?
सांगे�, असे के�याने, घ�ाळाचा अ�ाम� वाज�यावर आपण बेडव�न उठ�े पा�हज.े म�ा वाटते क� ते मूख� आहे

नाही ते आहे. �क �वा हे अगद� मू�भूत आहे?"

"नाही, हा एक चांग�ा �� आह,े" क�ाकार मान थोपटत �हणा�ा.

"हो, छान आहे!" टायकून �हणा�ा आ�ण हळूवारपणे, मी सुचव�या�माणे, काही जुने
थंड अ�ाम� �ॉक खरेद� करा. मी पण तेच काम करतो. मी आ�ा येथे �हट�या�माण,े "तु�ही

म�ा मा�या प�ंगावर कोण�याही तं��ानासह झोपायचे नाही. मी फ� सांगेन, का. एकदा
तु�हा�ा तुमचा अ�ाम� �ॉक आढळ�यास, तो यो�य वेळे�या अधा� तास पुढे ठेवा. �र, �यापासून पहाटे ५.३० AM
अ�ाम� �ाव."

"�क �वा खरंच??" क�ाकाराने मा�हती �द��. थोडं �व�च� वाटतंय."

"म�ा मा�हत आहे," अ�जाधी� कबू� के�े. "पण हे जा�सारखे काम करते. तु�ही �वतः�ा फसवत आहात
तु�ही नंतर उठता असा �वचार करा, पण तु�ही सकाळ� ठ�क ५ वाजता उठता. हे दात-पंच �क�वा तव
मी काम करतो �हणून, ते करा आ�ण नंतर, ते ऐक�यात सु�त होई�, परंतु �यात आणखी एक कळ आहे.
�फरव�े�े ई. अ�ाम� वाजू �ागताच, �यापूव�, �वजेसारखे बेडमधून बाहेर पडा
सव� कारणांची कारणे तु�हा�ा समजावून सांगून तुमचा कमकुवत भाग पु�हा �ीट�या तळा�ी आहे.
ते झाकून ठेवा तुमचा �ववेक तु�हा�ा �ीट�या तळा�ी परत आणू �क�यापूव�. आधी a
तुम�या �ववेकबु��ने तु�हा�ा पु�हा झोप�याची कारणे �द�� पा�हजेत. तू ते सहास� �दवस सेट के�ेस

���येतून जावे �ागे� जेणेक�न सकाळ� 5 वाजता उठणे �वयंच��त �ब��वर पोहोचे� आ�ण �वकर उठणे सोपे होई�.
उ�ीरा झोप�याऐवजी होते. जे�हा मी प�ह�यांदा 5 AM ��बम�ये सामी� झा�ो ते�हा मी मा�या कामा�या कप�ांम�ये होतो.
झोप�� होती."

मी रॅ�� थोडी काळजीत �दसत होती. मग, आणखी कबुतरे आ�ण फु�पाखरे बाहेर आ��. आ�ण ह ेधनु�य
��पक�पावर थवा पसर�ा.

"तू माझी म�करी करत आहेस, भाऊ, नाही का?" क�ाकार हस�ा आ�ण �याचे कोरडे के�रचना काढ��.
काढ�े." �क �वा तु�ही तुम�या वक� आउट आउट�फटम�य ेखरोखरच झोप�ात का?"

"हो, मी झोप�ो." अ�जाधी�ांनी �वीकार�े." आ�ण माझे धाव�याचे �ूज मा�या प�ंगा�या अगद� जवळ पड�े होते
होते. मृ�यू�ा ध�न ठेव�याचे सामा�य कारण मी �वतःपासून �र कर�याचा सव�तोपरी �य�न के�ा."

उमी मं�जरी मान ह�वत होती.

��येक �दवसाग�णक ती अ�धक मजबूत आ�ण आनंद� �दसत होती.

“ठ�क आहे, म�ा प�ह�या �ायामा�या �येयावर �� क� ��त करायचे आहे, जे सकाळच ेप�ह�े काम आहे.
करावे �ागे�. हे जोमाने के�यान,े ते तु�हा�ा नैस�ग �क औषधाची जाणीव क�न अनुभव देई�.
तु�ही प�ह�या �दव�ी उठ�े�या �दवसापे�ा तु�हा�ा मू�भूतपणे वेगळे �दसावे.

जे�हा तु�ही प�ह�यांदा जागे �हा� ते�हा तु�हा�ा �या �कारे वाटे� ते खरोखर तु�हा�ा वाटत नाही
वीस �म�नटांनंतर, सकाळ� 5.20 वाजता तु�हा�ा तुमची युरोबायो�ॉजी बु�ेट�ूफ वाटे� आ�ण तुमचे
�रीरा�ा �ढ�यासाठ� ��तरोधक बनव�यासाठ� धोरण �वीकारे�. हे ��ात ठेव! पण, अगद� घामा�या प�ती
तुमचे �वचार बद�तात. तरीही तु�ही सामा�य "मॉ�न�ग पस�न" नस�े तरीही आ�ण तु�ही तुमचा �दवस सु� क� �कता
मी ��ी वष � जगतो, तथा�प, आपण बद��े जाई�, सव� 'युरो एक� �व�ोट क�, एक�
मू�ये तारांनी बांध�� जातात, हीच गो� आहे. ��येक �हरो, डो�या��वाय असा आ�म�व�ास तु�हा�ा असे�
के �मळवायचे आहे. तुम�याकडे इतके �� क� ��त कर�याची �मता असे� क� तु�ही तुम�या कामात तास घा�वा�.
तुम�यावर �� क� ��त के�े जाऊ �कते जेणेक�न तु�ही तुमची सवा�त सांसा�रक काय� कर�यास स�म असा� आ�ण तु�ही �वतः�ा �ांत वाटू �कता.
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करे� पहा, नॉरपेने��नम�ये वाढ झोपेची भावना �नमा�ण करते, ते केवळ आप�यासाठ� मदत करत नाही
ते चेतना सुधारतात, ते तु�हा�ा अथ�पूण� आ�ण अथ�पूण� मागा�ने अ�धक �ांत करतात. खो� �ोध देखी�
हे द� ��व�े आहे क� �ायाम उप��े��हयन �णा���या माइटोकॉ��याचे �नयमन करतो, �यामुळे अंगांना उपांगांम�ये वाढ होते.

मौ�खकता �� होते आ�ण �ाचीन मन, �याब�� आ�ही आम�या मॉ�र�स वगा�त आधी बो��ो होतो
वाचा, जेणेक�न �ेरणा तुम�या �त �क �वा कठ�ण �क�पातून �क �वा ��णाकडून आ�ीवा�द �ा�त होई� �क�वा
ओरडणारे/रडणारे बाळ, राग ये�यापे�ा ��येकजण अ�धक स�य आहे."

"सुंदर आ�य�कारक फायदे" उमेदवाराने �� के�े. "तु�ही बरोबर आहात �ी. राळे. मा�या थरथरात हे सव� आहे
मो�ा �माणावर उ�पादनाचे बाण सु�ो�भत क�न, कोणीही �यांची �क�मत मोज ू�कत नाही. ”

"तेच आहे," अ�जाधी� ओमी�ा �मठ� मारत �हणा�ा. "मी तु�हा दोघांना �ेम करतो."
मग, जोड�े, "म�ा तु�हा दोघांची आठवण येई�."

'�या �णी, आ��याचा सामा�य आ�ावाद पूण�पणे �ःखात �ीण झा�ा. "आमचा वेळ एक�,
आता ते संपु�ात येत आहे. कदा�चत आपण पु�हा भेटू. म�ा खरोखर आ�ा आहे, पण मा�हत नाही ..."

�याचा आवाज थांब�ा आ�ण �यान ेपु�हा नजर �फरव��. वर, पांढ�या बाजू�ा, �जथे ते सव� जम�े होते
ए होते �या�या मागे सवा�त �व��ण ��य �क �वा भ� �चतेची रचना होती, य� वी अंज�� �या�या

का�या घामा�या प�ट्या�या �ख�ात हात टाकून एक गोळ� काढून त�डात फेक�� जणू कोणीतरी.
�ॉट �मळत आहे.

"तथा�प, आपण बांधकाम ट��यात पा� �कता," तो मॉडे��ा ध�न पुढे �हणा�ा, "सकाळ�
तुमचे चयापचय—आ�ण ते तुम�या �रीराचे फॅट-ब�न�ग इं�जन सु� करते, जेणेक�न
तुमचे �रीर अ�त�र� चरबी अ�धक काय��मतेने बन� करे� आ�ण तु�ही ज�द �बळे �हा�. तेथे �सरा नाही का?
अनमो� �वजय? अरे, असे आह ेका! आ�ण y-yyyyyyyy त ूतुझी व�ता वाढवत राह�ी�, तू �वत: आयु�यभर,
पैसे कमावती�. “कठ�ण ��कवा, आयु�य वाढवा,” हे एक उदा� बोधवा�य आहे �यासाठ� मी

पुरावा �ा�पत के�ा. आता तु�हा�ा कळ�े असे� क� पुराण-पु�याची आ�या�यका �यां�या महानतेचे रह�य आहे. मरतात
नाही ते आहे. जर तु�ही फु�ा�ा �हान प�ी बनव�े तर तु�ही तुम�या खेळात मा�टर होऊ �कत नाही आ�ण जग बद�ू �कत नाही.
ते घेऊन जात आहे, ”उ�ोगाचा टायटन उ�साहाने �हणा�ा, ��तसादात.

मी मांड�याचा आ�ण समजावून सांग�याचा �य�न करत अस�े�ा मू�भूत मु�ा, या भागाचा प�ह�ा भाग �व�� वरवरचा
मॉ�न �ग इनो�हे�न हे मू�त: आह:े तुमचे जीवन � ंभर पट�ने चांग�े वाटे� आ�ण काय� करे�
�या�या �वत: �या अ�धकारात �ारी�रक आरो�य असे�, पूव� कधीही नाही. वे� यम, सूया�सह
उठणे, आप�े प�ह�े काय� करणे हे आप�े संपूण� जीवन खरोखरच बद�ून टाकणारे आहे. का�ावधी �यामुळे
ही सवय �वक�सत कर�यासाठ� आव�यक ते करा. जे काही करावे �ागे� ते करा."

"मी तु�हा�ा आणखी एक गो� �वचा� �कतो, �ी. राळे?" उमीने नटा�ा �वचार�े.

"हो-हो-�वचा� नका," अ�जाधी� �हणा�ा.

"म�ा वीस �म�नटांपे�ा जा�त वेळ �ायाम करायचा असे� तर?"

"खूप छान," अ�जाधी�ांनी न�दव�े. आज सकाळचा �दन�म दगडासारखा नाही,
वर, दगडी �भ�ी�च� े कोर�े�� आहेत,” तो उतारा कडे �नद�� करत �हणा�ा, जो होता
हे पेन �टेअरकेस�या वर एका छो�ा ��ॅटफॉम�वर बांध�े गे�े होते. "म�ा मा�हत अस�े�े सव� समजून �या आ�ण मग,
�वतःचे बनवा �यांना तुम�या आवडीनुसार सानुकू��त करा आ�ण तुम�या जीवन�ै��नुसार �यांना भाग पाडा.
जुळवून �या."

अ�जाधी�ांनी रोमची ताजी हवा घेत�� आ�ण तीच हवा भर�� जी स�ाट, त�वारबाज, राजक�य आ�ण
हजारो वषा �पूव� ���क �ास घेत असत. क�पना करा - तो वारा �ास घे�यासाठ�. आ�ण ह ेतीन पहाटे ५ वा

��ब�या आकष�क सद�यांसोबत उभ ेराहणे.

“हे म�ा आता 20/20/20 Suu �या �स�या वीस-�म�नटां�या �वभागात आण�े आह,े �याचा �वजय तु�हा�ा आहे-
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का�ावधी दर�यान सराव करणे आव�यक आहे. 5.20AM आ�ण 5.40AM दर�यानची वेळ आह ेजे�हा आपण �च�हां�कत करतो.
तु�ही करा

तु�हा�ा "�वचार" �हणजे न�क� काय �हणायच ेआहे? क�ाकाराने �वचार�े आ�ण �याचा नवीन आ�म�व�ास सापड�ा
"�ेट �टुडंट" म�ये �ा�पत �याने �वचार�े आ�ण चौक�ीत दाढ� वाढव��.

“मी, मा�या यु�नयन�या काळात, मा�या पहाटे हे वारंवार �नद� �नास आण�े आहे
चांग�े हाताळणे हे उधळप�� �ोकांचे मु�य कौ��य आहे. तुमचा �दवस कौ��यपूण� करा
अंगवळणी पडणे, �ावसा�यक आ�ण ��ारीने बसणे हे सकाळचे सार आहे क� आपण खूप �ांततेत आहोत.
वेळ उप�� आहे. थो�ा�ा �ांततेसाठ� आ�ण एकांतासाठ�, गुंतागुंत ये�याआधी
बनतात आ�ण तुम�या कुटंुबा�ा तुम�या उज�ची आ�ण तुम�या सव� जबाबदा�यांची गरज भास ू�ागते
समोर या आज�या समाजाची नवी ��झरी �हणज े�ांतता. �हणून, आप�या �वजया�या काळाती� हा भाग थोडासा आह-े
काहीतरी दान करा. सोडून देऊ नका तु�ही कसे जगता याचा �वचार करा. आ�ण तु�ही �हा�.
�वचार�ी� �हा आ�ण �वचार करा, तु�ही �या मू�यांना अनुकरणीय मानता, �या�या ��त तु�ही भ�व�यात �ामा�णक राहा�.
राहती� आ�ण आपण कोण�या �कारची कार हाताळू इ��ता. आजचा �दवस कसा छान बनवायचा ते �च�हां�कत करा
घेत�े पा�हजे �क �वा घड�े पा�हजे जेणेक�न तुमचे जीवन आद�� आ�ण अनुकरणीय होई�.

�या�या बांग�ा एकमेकांवर आदळ�या आ�ण “हा �वभाग मा�यासाठ� खास असे�” अ�ी �ट�पणी करताना �हणा�ा.
�यापैक� एक चमकदार आ�ण नवीन होता. �यावर कॅ��न ���ह�े�े होते “हे सव�, सु�भात, एके �दव�ी मी

ते पूण� करे�."

"मी तुम�या�ी सहमत आहे," अ�जाधी� उ�र�ा. जीवनात सवा�त मह�वाचे काय आह ेते सुंदर जगा,
तो � ेवट� काय सोडे�, तो उव��रत �दवस �व�ांतीम�ये पारंगत राही�,” �हणतात. उदाहरणाथ�, उ�पादक कामासाठ�
मूकपणे वजनदार मू�यांचे �च�ण करणे �यात माधुय� आहे, �क �वा, �ोकांसह, उदारतेने
जे�हा �सरा �वभाग, ती मू�ये, ती तुम�या ��ात आणून दे�यासाठ� असतात ते�हा कृती कर�याची वचनब�ता न� करणे.
पु�हा पुढे. आ�ण, अ�ा �कारे तु�ही उव��रत �दवसातून अनुभवता, तुम�या �ाना�ी एक�पता जाणवते.
"�व� ेष अव� ेष" ��यात राहते. �भाव आ�ण माग�द� �क पया�य, �सरा
फु�पाख� संताप�े. आणखी �तघांनी प�ह�या पाठोपाठ व�ृ�व� ै��, जणू क�वता उतरव�� होती.
अ�जाधी�ांनी ठरव�े क� तो ��त�ब �ब अ�धक खो�वर �� करे�, परंतु �थम, �याने �सरी गोळ� फेक��.
�याने �या�या �दयावर हात ठेव�ा आ�ण रोम�या संवेदन�ी� ��ीकडे पा�ह�े. येथ े�दवे �ावणारी कार आहे
तसे, �सरे काही न बो�ता, झा�े असते. �या�ा वाट�े "म�ा मा�या रोमची खूप आठवण येई�."

अ�जाधी�ाने पोबानीजने बनव�े�या पांढ�या दगडा�या बोट�कडे जाणा�या पाय�यांकडे ��पूव�क पा�ह�े.
खा�� अंगणात अस�े�या फु�ां�या �कानाकडे.

“अनेक मागा�नी, साव�या हे बद�ाचे मु�य ��ोत आहेत, कारण एकदा तु�हा�ा कळते
मग तु�ही न�क�च चांग�े क� �कता. �वजय का�ावधी�या या वीस �म�नटां�या का�ावधीत, तु�हा�ा फ� करावे �ागे�
तु�हा�ा फ� �ांत राहायचे आहे, �ांत राहायचे आहे, �ांत राहायचे आहे आ�ण मौनात �वे� करायचा आहे. तु�ही �वतः
�वच��त आ�ण आवाजा�या युगात �कती अनोख ेनृ�य आहे.

“मा�यासाठ� आ�ण मा�या �वसाया�ा �ाय�ा ही मा�यासाठ� खूप मोठ� भेट असावी,” असे उ�ार काढतात.
मंजूर. म�ा असे आढळून आ�े आह ेक� मी माझा सव� वेळ फ�डबॅक दे�यात आ�ण कर�यात घा�वतो. आ�ण
संक�प कर�यात आ�ण योजना तयार कर�यात फारच कमी वेळ. तू सां�गत�ा कसा महान एकतेचा काळ
फायदा घेणे मी ते अगद� ��ार हातात फ� नोट पॅड आ�ण पेनने चांग�े वाच�े आहे मी एकटा आह.े
घंटा बसतात, �यां�या क�पने�या पो�टवर चमक�यासाठ�, ते धर�यासाठ�."

"हो", अ�जाधी�ांनी आप�े मत �� के�े. एका महान क�पने�ा ज�म देणे
तो एक �ेस आहे. रोम�या या ऐ�तहा�सक �ठकाणांना �व�ेष बनवणारी एक गो� �हणज े�यांची

�व�ा�ता रोमन �ोकांनी �यांना �कती आ�य�कारक ��ी आ�ण आ�म�व�ास �नमा�ण के�ा!
आ�ण असे कोणते कौ��य होते �यान ेक�पना ��य�ात आण��. मा�या मु�ाच ेमह�व इतकेच आहे क�
अमर �हराती� ��येक भ� वा�तू मानवी क�पकतेचे एक अतु�नीय उदाहरण आह,े �याचा वापर के�ा गे�ा आहे.
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�वचारपूव�क के�े. तर, होय, तु�हा�ा तुमची ��ी, ��ी आ�ण ��ीसाठ� �मरर सेगम �ट देखी� वापर�याची आव�यकता आहे
क�पना करणे." आजपासून वीस वषा�नंतर, म�ा वाटते क� एक उ�र माक� नची आठवण क�न देत आहे,
"तु�ही के�े�या गो��पे�ा तु�ही क� �कत नस�े�या गो��ब�� तु�ही अ�धक असमाधानी �दसा�."
�हणून, सीमा ओ�ांडून, संर��त मं�दरातून बाहेर पडा आ�ण तुम�या पा�ांम�ये भर�े�� हवा ए�स��ोर करा.
�व� पाहणे. �ोधा."

"सव� महान क�ाकार भ�व�याचे �व� पाहतात, काही जणांना �व�ास आहे क� ते ��य आहे." क�ाकार



साधू�या � ै��त �हणा�े.
"हो, हो," अ�जाधी�ांनी होकाराथ� मान ह�व��. “या वेळ� तु�ही वाप� �कता अ�ी �सरी रणनीती

या�ाच त�� "अंम�बजावणीपूव� अं�तम �फ�न� �ाइन" �हणतात. हा तुमचा पुढचा आद�� �दवस आह.े
तप�ी� आहेत. अ�वेषक असेही �हणतात क� �ी-माक� �ट�ग�या धोरणामुळे आप�े �� आ�ण ���त सुधार�� पा�हजे.
वाढवून, ते काम चांग�या �कारे कर�यास मदत करते. तुम�याकडे पुढ�� �दवसाच ेफोटो आ�ण �नरी�णे आहेत
पा हा डु���केट आहे, �यामुळे कुठे जायचे ते दाखवते. तसे, काही �वसायात आ�ण जीवनात
तेही नाही. तरीही, याचा अथ� असा नाही क� आ�ही ते कर�यासाठ� आमचे सव��म �य�न करत नाही. anie
���या आ�ण पु�ष हे सव� जगाती� प�रपूण�तावाद� होते. तो अ�तरेक� होता आ�ण �याने के�े�� ��येक कृती �याने के��.
उ�कट होते. �यामुळे तुम�या खास �दवसाब�� ���ह�यासाठ� �कमान दहा �म�नटे काढून तुमचा संपूण� �दवस घा�वा.
��हा."

टायकूनने पु�हा फु�ां�या �कानाकडे पा�ह�े. �याने आप�या डा�ा हाताची तज�नी रोम�या आका�ात ठेव��.
ए आ�ण उच��ा. एक वादळ�, मोहक त�ण ��ी, �ज�या गा�ाची हाडं कासवा�या �े�ने बनव�े�या तळात पसर�े�� होती,
तागाची �ूज आ�ण फॅ�नेब� पायजमा घात�े�ा, हातात धातूची �ीफकेस ध�न उभा रा�ह�ा. फर क�
�च�ा आप�या अ�ाचा पाठ�ाग करत अस�यासारखा तो वर उडी मार�ा.

"हाय, ��हए�ा," �या�या आगमनानंतर अ�जाधी� �हणा�ा.

"हॅ�ो �म. �हणा��, "मु��ने अ�त�य न�पणे उ�र �द�े." तु�हा�ा रोमम�ये परत पा�न आ�हा�ा खूप आनंद होई�
सर, तुम�या व�तू मा�याकडे आहेत."

सहा�यकाने कु�ूपांम�य ेएक गु�त �च�ह ठेव�े आ�ण प�क उघड�े. दर तीन �के� ई
�व�ासी तुकडे �यांचे बंधन सवा�त मऊ इटा��यन चाम�ाने के�े होते. अ�जाधी� एक उम आहे
आ�ण क�ाकारा�ा. �याने � ेवटचा उच��ा, �या�या �दया�ा �ाव�ा आ�ण चाट�ा. होय ती
खरोखर �या�या �ोकांना चाट�े.

जे�हा �द�नी �स�या�या जा�ई �ा� बागेत असे�, ते�हा मी माझी डायरी मा�या �जभेवर क�ी ठेवतो ते सांगेन
फरा�कर या चता था,” सतत वाढ�या �ाजासह अ�जाधी�ांना �ो�साहन �द�े.

"का द��ण ए?" क�ाकाराने मो�ाने �वचार�े. आ�ही कधी �नघणार आहोत?"

"मॅ�जक �हाइनयाड�म�ये." उमीनेही �वचार�े.

अ�जाधी�ांनी दोघांकडे �� �द�े नाही.

"तु�ही खूप चांग�े आहात ��हए�ा," अ�जाधी� �या�या सहा�यका�ा �हणा�ा. "खरोखर चांग�े," तो जोड�ा, ते�हा
ती �ाचीन पायरी�या पाय�या चढत होती आ�ण एका का�या प�ंगा�या माग ेउडी मा�न खा�� बस��, जो �तचा वेग होता.
मी होतो आ�ण जणू उडून �दसेनासा होतो.

जे�हा आ�ावाद� आ�ण क�ाकारांनी �यांचे मन मोकळे के�े ते�हा ते काळजीपूव�क प�ह�या पानावर �व�तार�े
बनव�े�या �ेमम�ये एक �च� पा�ह�े.

"आम�यासाठ� आणखी एक धडा ��क�यासाठ�!" क�ाकाराने कृत� �वरात �वचार�े.

"हो," अ�जाधी�ाने �या�याकडे पा�ह�े.

“अहो भाऊ, म�ा हे नमुने आवडतात,” क�ाकार �हणा�ा. ���णाची मौ�यवान साधने, जेणेक�न
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ग�धळात टाकणारे �वचार अ��त असू �ा. ”

उमी पुढे �हणा��, “आ�ण �या�नही अ�धक सहवासामुळे प�ा�ाप �ौय� आणतो. नाही का?"

"हे खरे आहे", अ�जाधी�ने कबू� के�े. आ�ण तुझे �वागत आहे, चु�बु�. पण तो कु�� आहे
5 AM ��ब�या त�व�ानाचे आ�ण वग�करणाचे पा�न कर�यासाठ� �यांनी या वा�तू बांध�यात आप�या समृ� आयु�याती� अनेक द�के घा�व��.
�णा�� समजावून सांगा. ते �दसाय�ा अगद� सामा�य वाटतात, कारण �यात �यांचे संपूण� आयु�य खच� पडते.

गे�े आहे. कोणतेही काम करता यावे यासाठ� सखो� �च�तन आ�ण द�घ� आयु�याचा एकांत आव�यक आहे.
�यातून सं�म �र होऊ �कतो. नव���या एखा�ा उ�कृ� नमुना पा�ह�यासारख ेआहे. या
�दसाय�ा सोपा आहे कारण तो अंदाज �ावू �कत नाही क�, नागूने ते सव� बाहेर काढ�े आहे
ते बरोबर होते. अनाव�यक काढून टाकून �म�ण तयार कर�यासाठ� द�के �ागतात.
भा. �वनाअनुदा�नत डो�यांसाठ� गो�ी सु�भ करणे हे उ�कृ�तेचे ��ण आहे.

रोजची ���ह�याची सवय



बांधकाम आ�ण �वघटन घटक
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उ� �कमती�या चाम�ा�या बांधणीत�े काही �ोक असे �दसत होते, आप�या�ा यो�य देखावा देत होते.
ब�धा, रोममधी� �या सूय��का��त सकाळ� तीन साथीदारांनी काय पा�ह�े:

"मा�या सहा�यकाने आम�यासाठ� आण�े�या या भेटव�तू�ी म�ा सहमती देऊ �ा," अ�जाधी� पुढे �हणा�े.
�वभाग 20/20/20 � े� ू� दर�यान, ठेव�े . आणखी एक, �या�यात रोज �वजय �मळ�याची �ंका नाही.
��हाय�ा �हणून मी ते तुम�यासाठ� इटा��यन कारा�गरांनी बनव�े आहे. तु�हां�ा आ�ा आहे
यासाठ� ते अ��त गो�ी करती�.”

नोब�ने वाया देई कॉ�ोट�कडे खा�� पा�ह�े. र�ता सफाई कामगार आप�े काम चोखपणे करत होते.
मनाथ र��यावर �वतःचा झ �डा उतरवून रेहरीवा� यां�याकडून �व�त खेळणी घेत होता.

कु�� माणसा�ा मा�याबरोबर रोमम�य े�फराय�ा मजा येते. जर आपण भा�यवान आहोत तर सकाळ झा�� आहे
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नंतर भेटू. सं�याकाळ� नद��या काठावर पोहोचे�, �यानंतर मासेमारी�या �ठकाणी जा
जे इथून काही तासां�या अंतरावर आह.े अरे आज �कमान �यापैक� काही सव�साधारणपणे
"��येक �दवसाचा �दवस"   या नावान े5.20 AM ते 5.40 AM दर�यान �म�नटे ��हावी �ागती�. ती यु�� आहे
काहीही ��� या. जा�त �वचार कर�याची गरज नाही. फ�, तुमची भ�व�याती� तासाची जबाबदारी, तुमचे मौ�यवान हेतू
या �णी, तुमचे जीवन चांग�े चा��े आह ेयाब�� आभार मान�यासाठ�. तु�हा�ा तुम�या जनर� माफ� त ��हावे �ागे�
तुमचे �ःख, �चड�चड, नाराजी आ�ण �ेष प�ातून बाहेर काढून तु�ही आनंद� होऊ �कता. हे मं�मु�ध
हे असे होई� क� तु�ही तुम�या �वषारी भावना क�ा सोडवा�, तुमची उजा� देखी� �ारी�रक आहे

तु�ही ते बॉ�स�या बाहेर काढू �कता. जे�हा तू तु�या जखमे�ा गगनभेद� बनवतोस, ते�हा �व�ेष
ऊजा� आ�ण अतु�नीय काम�गरी.

"मा�या प�ाची �गी �वरोधी आ�ण सं�ही बनव�याचा अं�तम माग�, नाही का?" उमीने �वचार�े.

"अरे वाह!" अ�जाधी�ांनी टा�या वाजव�या, मग �याने आप�या जनर��या प�ह�या पानावर छाप�े�या �ै��णक पॅटन�वर �च� काढ�े
एक बोट धर�े.

“तु�ही तुमचे दहा �म�नटे, कदा�चत वीस �म�नटे घा�व�यावर तु�हा�ा �मळती� अ�ी काही ब��से येथे आहेत.
�या�या ��ॉक दोन�या �वजयी का�ावधीती� ��ॉक दोनपैक� �म�नटे, दैनं�दन �ेखनासाठ� खच� करती�. अरे मजबूत
पुनरावृ�ी करणे. मी सुच�वतो क� तु�ही केवळ जीवनाचे सकारा�मक पै�ू ��� नका तर जीवनच ��हा.
अ�व�ता आ�ण वेदना देणारे अनुभव देखी� समा�व� करा. कारण, कटु भावनांमधून बाहेर पड�यासाठ�
�हाणपणाने आ�ण धैया�ने �यां�यात �वे� कर�याचा माग� आहे. �यांना भर�यासाठ� (आरो�य बरे) वाटत.े
जीवनाचे ओझे �वतळव�यासाठ� �यांना �ेखी आवाज �ा. हेच अंतरंग तु�ही दोघांचे
मी इथे भुतां�या जखमा सांग�यासाठ� आ�ण थांबव�यासाठ� आ�ो आहे कारण एकदा तु�ही भावनांचा मादक थर ओ�ांड�ात
असे के�यास, तुमची मान�सकता, �दयाची ��ती, मनाची तराजू आ�ण आ��याची ��ती, सव�काही, वेगाने.
आणखी चांग�े होई� आ�ण जे�हा तुमच ेचार, आती�-क� �, तुम�या आ�म-बंदच ेक� �, वेगाने
जे�हा तु�ही मोठे होतात, ते�हा तुमची �वतःची आ�ा घे�यास सु�वात होते. याव�न, याचा पुरावा �मळतो
तु�हा दोघांना आणखी पाह�याची आ�ा आह.े म�ा असे �हणायच ेआहे क� खो� भावना, �या काढून टाकणे आव�यक आहे
आपण कोणताही �नरोगी माग� �ोध�यात स�म नाही. �यामुळे ते दडप�े जातात, �यामुळे तणाव कमी होतो उ�पादकता आ�ण रोग.
इथपय �त."

"छान �प�चर" ने क�ाकाराची पावती �द��. "�क �वा म�ा अ�व�ता वाटत नाही �हणून तु�ही असे �हणत आहात?
का, �याचे ते पा�न करतात आ�ण जर मी आत अडक�ो तर मी आजारी पड�या�या मया�देपय�त जाऊ �कतो. ”

"हो, तु�ही आ�ा जे बो��ात �याचा अथ� मी सुचवत आहे तेच आहे," �ी. रे�े ओळख�े



काय. “�या �वषारी भावना �या तुम�या भेटव�तू, ��तभा आ�ण �ाना�ा �चकटून राहतात. या
एक मु�य कारण आहे क� ब�तेक पु�ष, या जगात, आपण नायक आहोत हे �वसर�े आहेत. जे�हा आप�या�ा वाटते
जर आप�या�ा पळून जायचे असे� तर आपण �वतः�या सवा�त मौ�यवान 'जगा�ी' संपक�  साधू �कत नाही आ�ण जीवनाचे स�य �वसरतो.
: आप�यापैक� ��येकजण आ�य�कारक गो�ी क� �कतो आ�ण अ��तीय काय� तयार क� �कतो आ�ण
�वचेचा रकक आरो�य �ोधू �कतो आ�ण खरे �ेम आ�ण जा�ई जीवन जगू �कतो आ�ण अनेकांसाठ� उपयु� आहे.
मी इथेच बो�तो. पण आप�यापैक� ब�तेकांना खूप भीती-�ःख आ�ण राग, �ःख, जे
खरी गो� आप�यावरच बांध�े�� असत ेक� आप�यासमोर संधी �त� होऊन बस�े�� आप�या�ा �दसत नाही. ते सव�
नकारा�मक ऊजा� आप�या�ा अंध बनवते आ�ण आपण �यांना पा� �कत नाही. आमची पोहोच आम�या ��तभेपय�त नाही
मी पोहोचू �क�ो इ�तहासाती� महापु�षांना येथे �वे� होता. आज ब�तेकांनी ते गमाव�े आहे."

"तू जा�ई जीवन जग�ी� का?" उमी �हणा��. आपण "जा�" पु�हा पु�हा करा. फार �रची गो� �दसते.
थोडा नो�ा."

"हो, एक जा�ई जीवन," अ�जाधी� ठामपणे, पण हळूवारपणे �हणा�ा. मी तु�हा सवा �ना समजावून सांगेन क� तु�ही-
आ�ही द��ण अ �ा पोहोच�यावर तुम�या सवा�ना �मळा�े�या जा�म�ये ��येकजण कसा पाऊ� टाकू �कतो. एक
�ा� बागेत मी काय ��कवीन त े��कून घेत�े क�, अ�धक पैसे कमव�याची तुमची �मता,
चांग�े आरो�य, उ� आनंद आ�ण खो� उ�कृ� नाटक ��यमानपणे वाढव�े   जाई�. पण म�ा ते समज�े नाही
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आतापासून मी जा�म�ये कसे जगू �कतो? मी ते क� देत नाही, अ�जाधी� गूढ प�तीने �हणा�ा.

"ती बरी हो�यासाठ� तु�हा�ा जखम जाणवणे आव�यक आहे." अ�जाधी� चा�ू रा�ह�े. माझ �वताच
जीवनात अनेक �:ख आहेत. �� ूचा पराभव, वैय��क नुकसान, �ारी�रक ध�का. मी या �णी असा आहे
मी अ�ा प�र��तीतून जात आह े�यामुळे मा�या संघात �:ख �नमा�ण होते. अ�जाधी�ांचे अचानक �व�च� वागणे
ते �मट�े. �या�ा �दवसभर झाडं �दसू �ाग��. कंबर वाक�� आ�ण �ास येऊ �ाग�ा. पण, फर
बरं झा�ं.

"ओह गुड �यूज," �यान ेउ�साहाने उ�ार काढ�े आ�ण रोम�या वातावरणात आप�े दो�ही हात वर के�े आ�ण
�हणा�े, “स�य हे आहे क� मी मा�या अ��त वत�मानात आ�ण मा�या अ��त भ�व�यात भूतकाळ घेत नाही.
या मी 20/20/20 सू�ा�या “ ��त��या ” �वभागात रोजचे �ायाम के�े आ�ण पूण� के�े
दयाळू असणे आ�ण हे सव� सोडून देण.े हे तेज ब�तेक वेळा का फ� एक कारण आहे
आ�य�, �व�मरण आ�ण �ांततेन ेभर�े जा. आ�ण �यामुळेच मी खूप काही �मळवू �क�ो. भूतात राहणे
ब�तेक �ोक �यांची ब�तेक ऊजा� चोरतात, जे ब�तेक �ोकांचे एक मोठे कारण आहे, कारण बरेच
तु�ही वांझ झा�ा आहात. उ�कृ�ता ही एकमेव गो� आहे �याम�ये मी �नकृ� काम�गरी अस�े�यांना भेट�ो आ�ण
भाव�नक गडबडीत नाते �नमा�ण झा�े आहे. पण, याचा �वचार करा. हे अगद� खरे आहे. �यामुळे
क�पना करा क� तुमची दैनं�दन डायरी तु�हा�ा दररोज तुम�या य�ाब�� सांगे� आ�ण अपे�ा करे�
�व� ेषतः जे�हा तु�ही �या प�र��तीतून बाहेर पड�यासाठ� बोट�त असता ते�हा य� �मळते.” अ�जाधी�
धडधडणा�या सहानुभूतीने �हणा�ा आ�ण �या�या एका कमकुवत हाताने �याने �त�ा घेर�े आ�ण �सरा �त�या नवीन ��यकरासह.
“आ�ण तु�या क�ेसाठ�,” तो क�ाकाराकडे वळत �हणा�ा.

“आ�ण पाठ�खी सहन करण ेखूप थकवणारे आह,े” क�ाकार सहमत झा�ा. आ�ही सव�
पराभूत होतात आ�ण कधीकधी, जवळजवळ, जीवनाने समृ� होतात."

अ�जाधी�ांनी आप�े भाषण चा�ू ठेव�े, “मी तु�हा�ा �स�या से��नमुळे देखी� �ो�सा�हत करतो, 5.20
AM ते 5.40 AM दर�यान काही खुणा काढ�याची खा�ी करा. कु�� ���काने म�ा त े��कव�े होते
मी ते कसे क�, आ�ण यामुळे म�ा खो�वर, एकजूट हो�यास मदत झा��. माझा आ�म�व�ास, माझी काम�गरी आ�ण माझे

सा�रता वाढ�व�यात मदत करा, �याचा मी अनुभव घेतो, मा�या �ावसा�यक कामात करतो. आ�ण
� ु� साधकच सव� काय� करतो. साधनेब�� कोणतेही रह�य नाही. तर तुम�या मनात या�वषयी

मी, जर काही पूव��ह असे� तर ते �गेच ��ात ठेवतो आ�ण �या�या स��णा�या �द�ेने वाटचा� करतो आ�ण �याचा अव�ंब करतो. आमचे
�येयावर �� क� ��त कर�याचा, नैस�ग �क ���ना सुर��त ठेव�याचा आ�ण अंतग�त ���ना वाचव�याचा हा पया�य
��येक मागणी आहे. तुमची नैस�ग �क ��� कायम राही�. �नय�मत साधना-�ससीन ेआ�य�कारक प�रणाम �ा�त होतात
आ�ण ते कायम आहेत. हे co tosol च े�तर कमी करत,े �यामुळे तणाव कमी होतो. वाढव�यासाठ�
हे मजबूत, उदा� आहे आ�ण �वतःच गोपनीयता येते. या नव�या�ा नकार �द�ा तरी
अपवादा�मकता काय� करते. मानवाने �वीकार�े�� सवय. �वतःसाठ� जा�त वेळ काढावा �ागे�,
वत�मान वाहक आ�ण वरी� गो���ी आ�मीयता जुळवताना. तुम�या सव��णा�ी पु�हा कने�ट कर�यासाठ�, तुमचे
तो भाग समजतो क� ब�तेक अ��य भाग अजूनही कचरा आहे आ�ण आप�ा भा�यवान �दवा,
साहस आ�ण अनुराग�या �प�े�या ज�ा�याब�� देखी� मा�हती आहे. तुमचा तो भाग, अजूनही, आ�ण मी महानतेसाठ� आहे
ते �ोधते, जरी �यांचे वत�न चांग�े नस�े आ�ण तो नमुना जगात सकारा�मक सकारा�मकतेसह उदयास आ�ा - मग
जरी ते गुण तुम�यासाठ� जबाबदार नस�े तरीही. होय, या वीस �म�नटांत �ांतता आ�ण गौरव



तु�ही दररोज भेट देता, आ�ण तु�हा सवा�ना आठवते क� तु�ही खरोखर कोण आहात? पहाटे�या एकांतात,या �णांम�ये, स�य बो��े जाते. आ�ण मग, �दवस उर�े�े �ान बरोबर घेऊन जा
भाग, आ�ही भेट�ो आहोत."

अ�जाधी� ज�मनीवर पड�ा आ�ण पटकन �सट-अपची मा��का के��. फर, योग
फळ काय के�े? आतापय �त तु�हा सवा�ना या ना�ायक �ीमंता�या �वचारांची आ�ण वाग�याची चांग��च ओळख झा�� असे�.

"म�ा 20/20/20 � ेड�या �तस�या भागात जा�याची गरज आहे , जेणेक�न आपण आज�या मनापय�त पोहोच ू�कू.
�याची बेरीज करता येई� नंतर मी अनेक भेट� घेत�या आ�ण �यानंतर मी एनोसोबत म�त �डनर के�े.
मी जाईन, कु�� आ�ण काही जुने �म� पण." अ�जाधी� �ांतपणे �हणा�ा.
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"ठ�क आहे", क�ाकार �हणा�ा.

"काही हरकत नाही."

"हो ना!" आ�ावाद� �हणा�ा, “आ�ही कॅपोडी �फओरी जवळ�या �हरांब�� ऐक�े आहे जे आ�य�कारक आहेत.
काब घोषणा करतो. आ�ही आज रा�ी �य�न करणार आहोत."

"आनंददायी," अ�जाधी� कबू� के�े. तो वास�या�या ऐवजी पाच वषा ��या मु�ासारखा �दसत होता
नायक �यानंतर, �यांनी चांग�या-व�तूं�या ��याक�ापांब�� सां�गत�े, महान कामाची कमाई के��.
आ�ण आप�या सं�कृतीचे मह�व सां�गत�े.

अचानक अ�जाधी�ाने पोट धर�े आ�ण संकोचने वेदनांनी थरथर कापू �ाग�ा.

"तु�ही ठ�क आहात, �ी. राळे?" उमीने �वचार�े आ�ण �त�या जाणकार ���काकडे धाव घेत��.

"पूण�पणे," �याने उ�र �द�े आ�ण सव� काही ठ�क आहे. आपण पुढे जावे
मी वचन �द�े आहे क� मी �नघ�यापूव� 5 AM ��बब�� जे काही ��क�ो ते सव� मी तु�हा�ा ��कवेन.
फ� खा�ी करा क� तु�ही �भु�वाचे �हाणपण ��य �तत�या �ोकांसह सामा�यक के�े आहे. तु�ही तसे
असे के�याने तु�ही जग सुधारत आहात. आता त ेकरणे म�ा ��य नाही.” असे �हणत �याचा आवाज �व��न होतो
ते घड�ं

"हो, ते बरोबर आहे," उ�ोगपती पुढे �हणा�ा, "च�ा पुढे जाऊया. 20/20/20 Suu चा �वभाग III या �कारे
असे के�े जाते क� ते आप�या�ा दररोज "वाढ�यास" मदत करे�. 2x 3x भावना ��ात ठेवा. क� तुमची कमाई आ�ण

तुमची दोन भांडव�� गुंतवणूक, तुमची तीन वैय��क इ��वट� आ�ण आ�थ�क इ��वट� घेऊन �क�मत ��पट करे�.
गुणाकार होई�. तर 5.40 ते 6.00 AM �या दर�यान, जो �वजय का�ावधीचा �ेवटचा आहे, जे�हा, तु�ही
पृ�भाग खो� करा. आप�े कौ��य वाढवा, आप�े कौ��य सुधारा आ�ण आप�े कौ��य सुधारा

तु�ही तुम�या ��त��या�ना तुम�या मनातून हरव�े आहे.”

"��ओ नाद दा वँची �हणा�े, 'कोण�याही ���कडे महान �क �वा �हान ��तभा नसते, तर �वतःची ��तभा असते.
वीणा �या,” क�ाकार �हणा�ा.

“आज मी तु�यावर जा�त �ेम करतो”, �व�ाथ� �हणा�ा.

“ठ�क आहे, मी दररोज अ�धका�धक करतो,” �याने हसत उ�र �द�े.

"अरे भाऊ", अ�जाधी� हस�ा. “मी �ेमा�या उ�सवात अडक�ो. हे, या ��पक�पांवर."

�याने डोळे बंद के�े आ�ण आ�मसंयमी त�व�ानी सेनेसाचे �वजयी ��द �हट�े: “रोज काहीतरी
असे काहीतरी �ोधा जे तु�हा�ा ग�रबी, मृ�यू, खरोखर, इतर संकटांपासून वाचवे� आ�ण बरेच काही.
�वचार के�यानंतर, �या �दवसासाठ� कोणतेही एक पूण�पणे आ�मसात करा, ते पचवा."

अ�जाधी�ाने डोळे उघड�े आ�ण फ� �हणा�ा, "आउटवड� ऑपरे�न दराने सु� होते."
ते पुढे �हणा�े, “� ेवट�, � ेवट�या �वभागात, सकाळ� 5.40 ते सकाळ� 6.00, 20/20/20 �म�नटांपय�त , तुम�या �वसायावर जा.
समाजासाठ� आ�ण समाजासाठ�. अ�धक मौ�यवान हो�यासाठ� काय� करा, पहा, य� आ�ण भावना यामुळे येत नाहीत,

कारण तु�हा�ा ते हवे आहेत. तु�ही कोण आहात - एक माणूस यावर आधा�रत, तु�ही �यांना तुम�या जीवनात आकार देता
आ�ण �नमा�ता �हणून. वैय��क इ�ा या �वतः��वाय वाढ�यासार�या असतात, एखा�ा सुंदर बागे�या आकां�ेसार�या असतात
पण एकही बी पे� नका. आपण �वतः�ा मौ�यवान भेटव�तू देऊन आप�े मू�य वाढवतो.
तु�या मनाची तयारी कर. या �वचाराने मी मा�या सव� पो�ट्स जमा के�या. जसजसे मी �वतः�ा सुधार�याची माझी �मता ��क�ो
मा�या सेवे�या सव�� �माने सुधार�े, अ�धका�धक �ोक �यांचे जीवन सुधा� �ागती�. मी �वत: �ा अ�धक �ोध ू�हणून

मी �या �ोकांम�ये माझा �वसाय करत असे �यां�यासाठ� मी अ�धक मौ�यवान झा�ो. �या�याकडून
माझे उ�प� आ�ण मू�य वाढ�े. आजचे युग पूण�पणे परदे�ी आहे पु�तक वाचा. भूता�या महान माणसा�या जीवनाब��
"�वकास" �वभागात �यां�या जीवनाचा अ�यास करा, अथ� �ावा. नवीन मन तयार कर�यासाठ�
जाणून �या �न�म �ती, उ�पादकता, नायक, संप�ी आ�ण इ�तहासाचा आनंद �या. आ�ण झाड पहा



त�सम सव ��ण कसे करावे आ�ण ते कोण आहेत यावर भरभराट करावी. ��ए�ट��हट� �बझनेस �ब���गवर वैय��क �भु�व
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ऑ�डओ बु�स ऐका. मा�या आ�ण मा�या ��ाधी� �म�ाम�ये एक गो� समान होती जी आ�हा�ा ��काय�ा आवडत.े आ�ही आमचे
भेटव�तू आ�ण ��तभांचा सतत �वकास करा आ�ण भांडव� करा. आ�ही �वतःचा �वकास कर�यासाठ� भांडव� गुंतवतो
तु�ही करा आप�या सवा �ना वाचाय�ा, �वतःचा �वकास कराय�ा आ�ण आमची अमया�द आवड जोपासाय�ा आवडते.
एन.एस. आप�या�ा �ॉ�डजी कॉ�फर�सम�य ेजाऊन एक� बो�ावे �ागे�. आ�ही दर तीन म�ह�यांनी एकदा तरी जातो
�या�माणे आप�या�ा � ेरणा �मळत राहत,े �याच�माणे आपण सव��णात राहतो आ�ण झेपाव�यास तयार असतो. आ�ही अथांग आहोत
मनोरंजनात वेळ घा�वू नका कारण आपण अ�ाताम�ये गुंत�ो आहोत.

आयु�य खूप �या�य आहे. तु�ा माहीत नाही का?" अ�जाधी� उ�ोगपती �हणा�े, त�व�ानी आ�ण आता ते
एकदम खु� �दसत होती. “आपण �या�ा जे काही देतो, �या बद�यात आप�या�ा तेच �मळते. �तथे फ� नैस�ग�क �नयमच काम करतात.
�हणून अ�धक �ा आ�ण तु�ही चांग�े �हा�."

"ठ�क आहे, आता तु�हा�ा तो �मळा�ा आहे," �ी. रा�े कठोरपण े�हणा�े. "एक गो� सुंदर बनवाय�ा या,
आ�थ �क �वसाय आ�ण वैय��क जीवनासाठ� �नद�ष सकाळचा काय��म. ते पूण�पणे �वीका�न,

दररोज �क �वा आठव�ातून �कमान पाच �दवस अज� करा आ�ण तुमची उ�पादकता, भरभराट, उ�साह
�या �माणात तु�ही जगा�ा �रण जा�यास स�म आहात �या �माणात स�यता आ�ण धैय� वाढे�. ”

"आता, पुढे, क�?" क�ाकाराने �वचार�े.

"आता आपण जाऊन मृतांना भेटू," अ�जाधी�ांचे एकच उ�र होते.
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धडा 14

'5AM ��ब ' नाही हे ऐनवेता�ा समजते

“तु�ही म�ा वाटत अस�े�या �व�ांतीची क�पना क� �कत नाही – भूक आ�ण तहान. सहा
बरेच �दवस, माझे काम संप�यापासून, माझा �म� वेगवान, अकु��, सतत सायक� चा�वत आह.े
�वचारांचा पूर कोठेही नेत नाही, �फरत आहे, वेगाने, अथकपणे."

- एच . जी . ते आहेत

तीन साथीदार ���ट आ�ण �हॅ�टकनकडे पाहत असताना रोमचा सूय� उगव�ा होता.
आता र��यावर होते. �हरात चैत�य आ�े होते.

पु�हा टायटनचा हात हवेत उंचाव�ा. पु�हा, �सरा मदतनीस कोठून आ�ा ह ेआ�ही पा� �क�ो.
यावेळ�, एक चाळ�स वषा�चा माणूस धावतच चौर��यावर आ�ा, �या�या म�यभागी उभा होता.
मग �याती� एक बाहेर काढत �यात काहीतरी बो��े - ज�द, जोरात. एका �म�नटात तीन म�ह�ा,

केसांवरी� �प�ा—�या अ��तम, १९५० �या द�काती� इटा��यन �च�पटांम�ये पा�ह�या�माणे, तीन चमकदार �ा�
ती पा �या वर बस��. �याने �यांना पे�ननसु�ा ��डी�या पाय�या�ी, बोट��या पु�ा�या पुढे ठेव�े आ�ण
Delle Carrozzae माग� खा�� उत�न अ��य �हा.

"च�ा भाऊंनो!" अ�जाधी� उ�ार�ा, "सवारीची वेळ आ�� आहे."

"पण, हे सगळं काय आहे, म�ा भेटून?" उमीने �वचार�े. �या�या �दया�या रेषा पु�हा समोर आ�या आ�ण
हात आता आ�म�व�ासा�या खुणासारखा पकड�ा होता.

"मा�यावर �व�ास ठेव. तु�या प�ंगावर उडी मार आ�ण मा�या मागे जा," अ�जाधी�ांनी सूचना �द��
ए.

तीन साथीदारांनी रोम�या �ाचीन �ग�मधून माग� काढ�ा. अगद� अ�ानी मंडळ�
�क �वा �यां�या गरजे�या ढासळ�े�या अव� ेत उपजत �च�हे देखी� सोड�� गे��. सूय� आता चमकत होता कारण दो�ही
मु�य र�ता रोमन आ�ण पय�टकांनी भ�न गे�ा होता. �हर समृ� झा�े होते. ते एका चौकातून गे�यावर ए
उ��ेखनीय, ��तभावान ऑपेरा गा�यका, �त�या � ेजारी एक माणूस उभा आहे, पैसे गोळा कर�यासाठ�, �ोकांचा समूह
�ज �क�यासाठ� आ�ण असे गाणे गात होते, मान �तचा उ�ा येणार नाही. �ोकांचा समूह पसरत होता, तो
गाणे गात होते. जे�हा अ�जाधी�, उमी आ�ण क�ाकार �यां�या रोम नाइट्सवर चा�ू रा�ह�े, ते�हा ते
पु�हा एक अ�त-वा�तववाद� ��य: 18 �ा त े12 �ा �तकात ईसापूव� चे�टयस�या थड�यासारखी थडगी
�परॅ�मड

"सनातन �हरा�या म�यभागी बांध�े��, �म� � ै��त बांध�े�� कबर, अ�व�सनीय" असे क�ाकाराचे मत होते.
आ�ण रा�ी डोळे ��र ठेव�याचा �य�न करा.

�हरा�या ह��तून बाहेर पडताच, को�धी� अजूनही पुढे होते. उमी सकाळपासून प�ह�यांदाच
दया, युनायटेड यु�नयन�या व�ड�ांपैक� एक, �या�या ट�-�ट��या मागी� बाजूस, बजाजन उ�� ूंचा सुवाया कोर�े�ा होता.

ते �हणा�े होते - "सकाळ�या प�ह�या वेळे�या त�डात सोने असते." आ�ण �या�या हेमेट�या आर�ावर खूण करा
‘आधी जागे �हा, � ेवटचे मरा’ अ�ा ��दांत ���ह�े होते.

�या�ा वाट�े, "हा माणूस अ��त आहे." �भ� �कार. हे सनसनाट� साहस आ�ा�ा माहीत होते
�वासी दम�े असती� पण �या�ा आ�ा होती क� �ी. रा�े �यां�या आयु�यात राहती�. तो फ� नाही
कौतुक झा�े, पण �या�ा �यांची गरज भास��.

�यांनी थोडा वेळ सायक� चा�व�� आ�ण नंतर अ�जाधी�ांनी �नद��नास आण�े क� ते एका भयावह, एकाक�, �चख�ा�या र��यावर आहेत.
जाय�ा हवे न बो�ता कटर थांबव�यानंतर �याने आप�या �व�ा�या�ना �या�यामाग ेजाऊ �द�े.
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�हणा�ा, नंतर महान रोमन सै�याचा सेनापती �यु��यस सीझर�या अ�धप�याजवळ अस�े�या पाय�यां�या ओळ�पय�त.
खा�� उतरत एक गडद धुळ�चा बोगदा समोर आ�ा.

"आ�ही � ेवट� कुठे आहोत?" क�ाकाराने �वचार�े. �या�या डो�याखा��� मऊ �वचेवर घामाचा थर उतरतो.



या आता क�पना करा क� तु�ही या तीन �ोकांसोबत आहात जे �यावेळ� क�ाकार होते.ते कसे �दसत असे�?

“आ�ही या�णी भौगो��क राजकारणात आहोत. �ाचीन रोमन �ोकांनी या �ठकाणी �यां�या मृतांना पुर�े. या
सव� भूभागा�या � ेवट� दफन �ळे होती - ती टॅनची. �सरे ते पाचवे �तक इ.स. "आ�ण आ�ही इथ ेआहोत
एनएस." तु काय के�स?

'मी तु�ा या अंधारकोठडीत आणीन �हणज ेमी तु�ा एक गो� सांगू �केन,' अ�जाधी� �या�या नेहमी�या गोड वा�यात �हणा�ा.
�हणा�ा.

तेव�ात बोग�ा�या टोकाकडून पाव�ांचा आवाज ऐकू आ�ा. क�ाकार उमीकडे वळ�ा
ते फाडताना �दस�े

अ�जाधी� काहीच बो��ा नाही. पाव�ांचा आवाज जवळ येत होता. आता ते वाढ�े होते.

"म�ा बर वाटत नाही." उमी �हणा��.

मेणब�ीचा मंद �का� गुहे�या कोप�या�या �भ �तीवर आदळ�ा ते�हा पाव�ां�या पाऊ�खुणा येतच हो�या.

मग, संपूण� जागा न� झा�� ...

एका एकाक� आकृतीन ेहळू हळू उठणारी उंच मेणब�ी घेत��. �या�या डो�यावर मु�म होता,
जसा साधू प�रधान करतो. आपापसात एकही ��द बो�त न�हता. सव� काही खूप छान होते. आग tuk तीन �म�नटे
समोर उभा होता. मेणब�ी उठ�� आ�ण नंतर चार गो�ाकार हा�चा��म�ये �फर��. बरं, टोपी उतर��.

समोर आ�े�ा चेहरा ओळखीचा होता. तो चेहरा, जो पृ�वी ओ�ांडून �ेतात उगवत असे. असा एक,
�याने �ाख कोट� �ोकांना �ेरणा �द��, आ�य�कारक काय� कर�याची, महान �व�े य��वी कर�यासाठ� आ�ण महापु�षांना �ेरणा �द��.
जीवन जग�यासाठ�

ते कु�� होते.

"अरे देवा! तू म�ा घाबरव�ेस,” क�ाकार अजूनही घाम गाळत �हणा�ा.

"म�ा माफ करा! �वर �हणा�ा म�ा इथ ेजाऊ दे. मी जरा भरकट�ो," गृह� �हणा�े.
बो�ा. "जमीनची �व��ण जागा. बरं, इथेही काहीतरी �भतीदायक आहे." तो वृ�, आनंद� आ�ण आहे
�हणा�े तणावमु�.

"�मस," अ�जाधी� �हणा�ा, �या�या गु� आ�ण �म�ा�ा �मठ� मारत - "पाह�याब�� ध�यवाद."

"तसे नाही," कु�� माणसान ेउ�र �द�े. या दोघां�या बाबतीत तू म�ा �या ��ा�तात जाय�ा हवं होतं �यात म�ा सरळ जाऊ दे
सह � ेअर करा तु�ा माहीत आह,े मी नेहमी खेळाय�ा येतो. �याने या पाच बरोबर सात जोड�े.
�हणा�ा, "एक मह�वाकां�ी बा�केटबॉ� खेळाडू �हणून, �या�या सहका�यांना य��वी �ॉट �ा."

मी रे�ेने म�ा सां�गत�े क� गाढ झोप ही एक ��र, अ�भजात सज�न�ी�ता, कमा� उ�पादकता आ�ण ��म�ळ आहे
वायु द� �न या घटका�या मू�याब�� आप�े �वचार सामा�यक करा आ�ण ते �हणा�े क� �यांना ते येथे करायचे आहे कारण जर
केवळ या तळघराती� र�हवासी अ�व�ासू आहेत, परंतु आता �व�ानानेही मा�य के�े आहे क� आपण जा�त देऊ नये.
ते घे�याऐवजी ते डेथ �ी �हणतात.

"क� खरंच?" उमीने �वचार�े आ�ण पु�हा एकदा हात जोड�ा. मेणब�ी�या �का�ात
�तने बोटात घात�े�� एकमेव चांद�ची अंगठ� �दस��.

"नाही, तू ते के�े नाहीस," अ�जाधी� �या�या कक� � आवाजावर हसत उ�कटतेन े�हणा�ा.
के�� होती. �याने चटकन �वट्सचा एक �त नृ�य के�ा जो �याने यापूव� कधीही के�ा न�हता.
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"नाही, आ�ही के�े," उमी आ�ण क�ाकार एक� �हणा�े.

"आ�ण तु�हा दोघांना आम�या ��ना�ा आमं��त के�े आहे. ती �हान असे� पण खास." क�ाकार �हणा�ा. "ते तू
मी ते मॉ�र�स�या समु��कना�यावर क� �कतो” अ�जाधी�ांनी म�ा ते सव� तु�हा दोघांसाठ� ऑफर के�े
म�ा ते वर काढायचे आहे. तु�हा दोघांना, तुम�या सव� कुटंुबासाठ� आ�ण तुम�या सव� �म�ांना - एवढेच माझे
म�ये राहती� मा�या 5 AM ��ब�या नवीन दोन सद�यांसाठ� मी हे क� �कतो. आपण
�दसाय�ा वेडा, एका �हाता�यावर �व�ास ठेव�ा. या जंग�� जेवणात सामी� �हा. आपण
सव� ��कवणी उघडपणे �वीकार��. तु�ही काम करत रा�ह�ात. तु�ही दोघे माझे �हरो आहात."

अ�जाधी� एक आव�यक कफ थुंकतो. वाटेत�या धुळ�तून तो �हरां�ात आ�ा असावा. �तने �त�ा फर
छातीवर तीन बोटे ठेवा, �याच े�दय नेमके कुठे होत.े आ�ण फर पासून खोक�ा.

"तु ठ�क आहेस. उमीने आप�ा हात उघडून �या�या मजबूत खां�ा�ा ��� करत �वचार�े.



"हो."
“�हणून,” कु�� �हणा�ा, “म�ा काही अंत���ी देऊ �ा क� केवळ �दवसाचा प�ह�ा तासच नाही तर नेतृ�व उ�कृ�ता

आ�ण घातांक उ�पादकता ��खर �दवस संप�या�या एक तास आधी, �ापना मोज�यासाठ� देखी� आव�यक आहे
घडते, जर तु�हा�ा �व��� प�रणामांची आव�यकता असे�."

�याने �या�या चेह�याखा�� मेणब�ी ठेव�� आ�ण रह�यमय भाव �नमा�ण के�े. सव��म काम�गरी
तुमचे दैनं�दन काम आ�ण तुम�या रा�ी�या कामाचे वेळाप�क यामधी� अंतर
आपण एक नाजूक तु�ना क� �कता. अ�यथा आज सकाळ� टोनन ेसां�गत�या�माणे तु�ही 20/20/20 �यू ऑपरेट क� �कत नाही
�मळे� जर तु�हा�ा रा�ी नीट झोप �ाग�� नाही तर."

"मी नेहमीच, जवळजवळ कधीही हरव�े नाही," उमीने कबू� के�े. कधी कधी म�ा करावे �ागे�
साठ� �ढावे �ागे�. माझी �मृती भटकते आ�ण म�ा थकवा जाणवतो."

"हो!" क�ाकाराने होकार �द�ा. “माझा पूण� ग�धळ झा�ा आहे. मी रा�ी अनेक वेळा पा�यातून उठतो
मी जातो पण, �या �दवसापासून मी रोज या अ�ावर चांग�े �द�े नाही.

“ऐकून छान वाट�े, कारण आपण स�या जाग�तक मंद�-मंद��या उज�ा हातात आहोत,” कु�� ��� �हणा��.
तो आ�या�ने �हणा�ा. �स�� आ�ण पुराण यांनी नाटकाची भाषा सुधारायची, आज �या भाषेसाठ� आहे.
जगा�ा माहीत आहे. इंटरनेट आ�ण सो�� मी�डयासह �यांचे �ापक �म�ण देखी� �यात योगदान देते
मी आ�ो आहे. आता हेही सं�ोधनातून �स� झा�े आह ेक�, या मा�यमातून वा�न नेणारा �नळा �का� आप�यावर प�रणाम क� �कतो
आती� मे�ाटो�ननचे �माण कमी होते. मे�ाटो�नन हे असेच रसायन आहे जे आप�या �रीरा�ा मा�हती देते
आता आप�या�ा आ�म�व�ास हवा आह.े अथा�त, �दवसभर आमची साधने आ�ण उपकरणे तपासून आमचे
आपण वाच�या�माणे सं�ाना�मक धारणा �वकृत होते. आ�ण, ट��ही�या आधी नाही. समोर बसून

नीनाचाही ना� होतो. मी खो�वर जाऊन सांगू �केन क� वा�ामधून येणारा �का�
फोटोरे�स�ट स��य करा, जे

"आंत�रक��ा �का�संवेदन�ी�, रे�टन� गँग��यन पे�ी" जे मे�ाटो�ननच ेउ�पादन मया��दत करतात
असे के�याने, ते �रीरा�या अंतग�त घ�ाळावर अ�धक नकारा�मक �भाव टाकतात �यामुळे तुम�या मू��प�डांना इजा होते, परंतु
इथे येऊन तु�हा�ा आमचा मु�ा समज�ा आह.े”

"म�ा समज�े," उमी होकार देत �हणा��. “म�ा आता खरोखरच मा�या �नद�षते�या काय��माचे नूतनीकरण करायचे आहे.
मी करीन, जेणेक�न म�ा सकाळ� 5 वाजता उठता येई�. चांग�े आ�ण उज�ने भर�े�े ई. मी वचन देतो क�
मी पूण� �व�ांती घेऊ �कतो आ�ण 20/20/20 सुओ न �वसरता ."

"�कमान 66 �दवस - जोपय�त ती सवय होत नाही," क�ाकाराने ��यय आण�ा.
मारा. “आ�ण मग, आयु�यभर, सकाळ� �वकर अंथ�णावर झोप�यापे�ा 5AM पॅटन� चा�ू ठेवणे सोप ेझा�े असते.
मु�कामासाठ�."

"जे�हा आपण असे झोपत नाही," कु�� पुढे �हणा�ा, "फ� �वकर उठू नका,
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हे खूप कठ�ण होते, उ�ट, अनेक हा�नकारक गो�ी कमकुवत होतात आ�ण तुमची उ�पादकता खराब करतात,
आ�ण तुमची काय��मता, तसेच आनंद कमी क�न तु�ही आरो�याचा ना� क� �ागता.

"नाही," उमीने �ाथ�ना के��.

'हो, �यांना सांगा,' अ�जाधी� उ�ार�ा.

आता �या नादात �ॉस घेऊन बस�े होते. �रीराची ही मु�ा तुम�या पाठ��या खा��या भागातून आ�ण पचन���ची असते.
���येचा खूप फायदा आहे, असे �यांनी अनो�या प�तीने सां�गत�े.

“हो, जे�हा तु�ही झोपता-आ�ण इथे झोपता-तु�ही �कती वेळ झोपता तेवढाच नाही, तर तुम�या झोपेची गुणव�ा.
जे�हा �ाइन� ��ुइड तुम�या म ���ा धुवून बाहेर पडते, ते�हा तुम�या युरोपैक� 60%
तो संकु�चत होईपय�त. हे देखी� उघड आह ेक� कोणाचा से� �कार, जो प�ह�या अनुमानानुसार फ� आप�ा आहे
�रीरात असायचं, आप�या कवट�तही असतं. या सवा�चा अथ� असा आह ेक� आपण, मानव �हणून, उ��ांतीचा एक भाग आहोत.
�ॉ��ेम ��ाँग बनवत होते, जेणेक�न मन धुत�े गे�े, जेणेक�न तो चांग�या ��तीत रा�ह�ा.
आ�ण ही �मा ते�हाच होते जे�हा आपण झोपत असतो."

"�व�सनीयपणे मनोरंजक," वापरक�या�न ेन�दव�े.

"�यांना HGH ब�� सांगा," अ�जाधी�ने �वनंती के��.

"ठ�क आहे," कु�� मा�तर �हणा�े. �प� ूटरी �ंथीम�ये एचजीएच �हणजेच मू�मागा�त हाम�न तयार होतो
हे म ��म�ये आ�ण आप�या �रीरा�या �नरोगी ऊतकांम�ये आहे जे स��य अपचय आ�ण द�घ� आयु�यासाठ� आव�यक आहे.

मी जबाबदार आहे HGH ची वाढ�े�� पातळ� आप�या मूडची ओळख, ऊजा� पातळ� आ�ण �बळेपणा वाढवते



हे एकाच वेळ� �ेटन आ�ण घरे��न �नयं��त क�न भुकेची इ�ा कमी करते. येथ ेमु�ा हा आह:े जे�हा
एचजीएच जारी करणे हे �ायामा�ारे होते, जे 20/20/20 सू�ा�या क�म 1 �या कारणानुसार इतके खेळत े.
काय बद�णार आहे ते �हणजे जे�हा तु�ही झोपता ते�हा �याती� 75% उ�पादन होते. आ�ण आता �याची मु�य क� आह:े तुमची
मना�ा यो�य �कारे धु�यास मदत कर�यासाठ� आ�ण चांग�या �कारे HGH तयार कर�यासाठ�
तु�ही तुमची सज�न�ी�ता, उ�पादकता, ऊजा� आ�ण द�घा�यु�य वाढवू �कता, तु�हा�ा पाच पूण� �मळती�, �म�नटे नाहीत.
म�ा जाणून �यायचे आहे. हे स�य आज�या वै�ा�नक �ोधाने �ा�पत के�े आहे. �हणजे रोज रा�ी साडेसात
अ क� नका आ�ण, तु�हा�ा हे देखी� मा�हत अस�े पा�हजे क� मारणारी आई नाही. अ�धक सोने, नऊ �क�वा नऊ
अ�धक तास, यामुळे आयु�य कमी होते."

“�क �वा तुम�याकडे आ�हा�ा ��कव�यासाठ� ����ण मॉडे� आहे, जे हे सव� �� करते, जेणेक�न
आपा, अपूण� अस�यापे�ा आप�� जाणीव संप�� आ�ण बरी असावी का?”, क�ाकाराने �वचार�े.

“बरं काय �ी. टोन तु�ही �यांना "तीन पाव�ांम�ये य� �मळव�याचे रह�य ��कव�े आहे," असे पु�यवान ���ने सां�गत�े.
टा�यां�या गजरात मंजूरी �द��. मुडा घरा�या मज�याजवळ अस�े�या अ�जाधी�ांनी मान ह�व��.
हादर�े, नंतर जोरात burped.

"हो, मा�याकडे तु�यासाठ� एक �ेम आह,े" कु�� माणसाने कबू� के�े. म�ा �वतः�ा माझी सं�याकाळ आयो�जत करायची आहे
हे माझी पुनर�चना करत आहे, म�ा �नय�मतपणे झोप�याची सोय करत आहे, मू�त:, बया�च वषा �पासून.

मग �याने कप�ात �पव�े�� टॉच� बाहेर काढ��. �याचा वरचा भाग उघडा
मा�याकडे एक गुहा होती. �यातून �याने दोन पातळ कागदांचा समूह काढ�ा, �यावर काहीतरी खुणाव�े�े होते.

�यांनी एक उमेदवारा�ा आ�ण �सरा क�ाकारा�ा �द�ा.

��येक कागदावर खा��� आकृती काढ�� होती:

बांधकामाची खा�ी अस�े�या सुधारकांनी �न���तपणे चा�ू अस�े�या प�ती
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"तुझे आभार कसे मानाव ेतेच कळत नाही," उमी �हणा��. "तु�ही दोघे," तो अ�जाधी�ाकडे बघत �हणा�ा
जे आता मेणब�ी�या �का�ाखा�� धीरगंभीरपणे बस�े होते आ�ण हळू आवाजात बो�त होते �यांना सू�चत के�े, “छान
सौभा�य आ�ण सरयू �हाणे आहेत, ते मा�या वाटेने येतात आ�ण जातात. मी नेहमीच �हरो रा�ह�ो, कधीही बळ� नाही.
�स �ह �हणजे म �ढ� नसते. म�ा माझे जीवन आवडते आ�ण मी ते दररोज चांग�े बनवत राहते. आ�ण अनेक
मी �जत�या �ोकांना मदत करतो �ततका आनंद म�ा �मळतो."

"मी मा�या ��ी�या सज�न�ी�ते�ा मा�यता देतो," क�ाकाराने �ट�पणी के��. �याने नमन के�े
�म�ासोबत केसांची काळजी घेत��.

जर जगा�ा 5 AM ��बचे त�व�ान आ�ण काय�प�ती मा�हत असे� आ�ण आचरणात आण�� असे� तर,
�जवंत माणसाचे �पांतर झा�े असत,े” उमीनेही जोर �द�ा. “आ�ण आता, म�ा समज�े आहे क� सूया�बरोबर उगव�याची वेळ आ�� आह.े
याचा अथ� तु�ही कमी घेत नाही असा नाही. जु�या �हणी�माण,े झोप�यावर, जागे �हा."
आ�ण आप�यापैक� ��येकजण आप�या वैय��क प�रवत�नासाठ�, जीवनाती� ��येक पै�ू खेळ�यासाठ� आप�� भू�मका करत असतो.
कारण, आपण आप�या कौ��यांचे �ेय देतो आ�ण आपण एकमेकां�ी जो संबंध अनुभवतो ते आप�े असते
वाटेत तोही बरा होतो.” क�ाकारांनी सादर के�े

"महा�मा गांध��या ��दा�माणे, "तु�ही जगात पा� इ��त बद� �हा." अं पुढे

पृ� 152

�हणा�ा. नवीन अंगठ� चोळताना �याचा चेहरा मेणब�यां�या आभाम�ये चमकत होता. "माने
का� रा�ी झोप�यापूव� �या�या आयु�याब�� थोडेसे वाचा."

“आप�या सवा �सोबत,” कु�� गृह� सहानुभूतीन े�हणा�े, “महा�मा गांध�चे खरे ��द.
वषा�नुवष � �नयमन के�े जात आह ेजेणेक�न एक �हान भाषण एकेकाळ� समूह �व�पात अस�े�या सं�कृती�ा �ोभे�.
जाणवते."

अ�जाधी�ांनी ��यय आण�ा, “�यान ेखरंच हे सां�गत�े आहे, जर आपण �वतः�ा बद�ू �क�ो तर
वेग आ�ण क� देखी� बद�े�. जे�हा माणूस �वतःचा �वभाव बद�तो ते�हा �याचा �वभावही बद�तो.
�या�याकडे क�ही बद�तो. आ�ही आणखी काय करत आहोत याची आ�हा�ा �ती�ा कर�याची गरज नाही. ”

"उ�म काम, टोन," कु�� माणूस हसत �हणा�ा. पण मी तुम�या �ापक ���कोनाचे कौतुक करतो
होय, तो मु���ा दयाळूपणे �हणा�ा, “आ�ण हो, तू बरोबर आहेस. मा�या पस�न�ने तु�हा दोघांना �वचार�े क� तु�ही बरेच आहात

तु�ही �व�ान आ�ण मान�सक नमुना जा�तीत जा�त �ोकांसह सामा�यक करा�, कारण जर ��येक उमेदवार
नेता, आ�ासक काय�कता�, वै�ा�नक, क�ाकार, क�ाकार, तापट राजकारणी, खेळाडू, ���क, आई,
आता �ामक, बाप, टॅ�सी �ाय�हर मु�गी आ�ण मु�गा रा�ीचे काम आ�ण रा�ी�या कामानंतरच.
मी तु�हा�ा सां�गत�े�या गो��म�य ेसमतो� साधा, मग आप�या�ा पूण�पणे नवीन जग �मळे�. फार थोडे
�: ख, कठोरता, सहानुभूती आ�ण �ेष आ�ण खूप सज�न�ी�ता, स�दय�, �ांतता आ�ण �ेम.

"आ�ण आता, म�ा जाव े�ागे�," कु�� माणसाने घोषणा के��. रा�ी�या जेवणासाठ� भेटू, टोन कॅ�सओ ई
पेपे आम�या याद�त आहे ना?"

"हो, नाही," अ�जाधी� उ�र�ा आ�ण उभा रा�ह�ा. �या�ा पु�हा खोक�ा येऊ �ाग�ा आ�ण मग तो
ते �दसून आ�े. �याचा डावा हात थरथरत होता. एक पाय दगाव�ा होता.

कु�� माणसाने �गेच नजर �फरव��.

"म�ा जाय�ाच हवं," असं �हणत तो थड�या�या अंधारात गायब झा�ा.

उर�े�े �तघे म�यातून बाहेर आ�े, पाय�या चढून रोम�या फुट�े�या �का�ात, सूय��करणांम�य ेगे�े.
आ�ो आहे.

अ�जाधी�ाने आप�े बूथ उघड�े आ�ण �या�या पा��या�ा �या�या मागे जा�यासाठ� ओवाळ�े.
�यांनी अ�ंद खो�यां�या च��ूहात एक जुना, �ग�म ज�वा�हनी पार के�� आ�ण �हरात परत�े.
मी �भ �तीजवळ पोहोच�ो. ऐ�तहा�सक गजबज�े�या र��याव�न �नघताच, �हाया देई कॉ�ोट�कडे जा.
होते

�याचे बूथ सेट के�यानंतर, क�ाकार आ�ण क�ाकार �ब��यन�पटचा पाठ�ाग करतात आ�ण पे�ननसु�ा�या पाय�या चढतात.
गे�ा.

"ठ�क आहे," ती �हणा��. ते आमचे वतु�ळ पूण� करत,े �जथून आ�ही आज सकाळ� स��ामस�त के��.



आर काय होते? आज मी तु�हा दोघांना जाऊ दे. मा�याकडे तुम�या दोघांचा एक खास, साठा नमुना आहे�या साठ�. मी अगद� �हान असताना मा�टरने म�ा हे ��कव�े आ�ण �या�ा �वतः�ा खूप मौ�यवान वाट�े.
ते �स� कर�याब�� दया दाखवा. म�ा मा�हत आह ेक� आज रा�ीचा धडा आ�ण ���ण खूप छानपणे पूण� होई�."

अ�जाधी�ाने हाताने जोरात टाळ� वाजव��. ��न �व�ा बोगून येणारा घुंगराचा आवाज
आवाज ऐकू येत होता. काही वेळातच आवाज मोठा झा�ा. आता ती पण आ�� होती.

अ�जाधी�, उ�ोजक आ�ण क�ाकार यां�या डो�यावर एक व�तू �घर�ा घा�त आहे. एका टोकदार पाय�यावर बस�े�ा पय�टक - Aeso's
थोडा वेळ �या आ�ण �ज�ेटो खा, काय चा��े आह ेते �ोध�यासाठ� आका�ाकडे पहा. तु�ही पण
ते �व��ण �ण �तथे आ�े असते तर ते �वतःचा आनंद �ुटता आ�े असते.

"ओ आई," एक वृ� ��ी फु�ां�या छाप�े�या वतु�ळात डोके उडवत �हणा��. तो �या�या एका हातात आहे
त�णी आ�ण इतरांकडे आकष�क रंगाची च�प� होती. "बस एवढेच!" एक त�ण मु�गा जो ओरड�ा
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खेळाडंूची पाठ�मागची टोपी, "कुणा�ाही � ंका नाही" असे ��द अस�े�े डे�नम जॅकेट
अपवाद नाही," �या�या पाठ�वर एक ���ाई होती, आ�ण �या�या गुड�या�ा मोठे �छ� अस�े�� फाट�े�� गुळाची जी�स घात�� होती. आ�ण
अ�ात कारणा�तव तो अनवाणी होता. अ�जाधी�ांनी कु��तेने त ेछोटे �वमान अचूकपणे उतरव�े,
एवढा पाऊस, एका दमट �पार�या वेळ� सरोवराचा पृ�भाग साफ करतो. �याने आप�या दो�ही �व�ा�या �कडे पा�ह�े.
मारणे आ�ण इ�ारा करणे "अजुन �ग�ट �मळा�े," तो आत ओरड�ा.

फोनमधी� एक �ाकडी पेट�, जी उघड�यावर काचेचा पातळ थर होता, �यावर ���ण
या कारमधून काहीतरी नमुना होता:
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“म�ा वाट�े क� तु�ही �ोकांनी हे तप�ी�वार सां�गत�े असे�, खेळाची तयारी आ�ण हा�चा�� ट��याट��याने,
संपूण� �दवसासाठ�, ते खूप अ��तीय आ�ण मौ�यवान वाटे�. होय, ते तयार कर�याचा हा एक माग� आहे. तू कार
सं�याकाळचे �े� कु�� सं�याकाळपे�ा काहीसे वेगळे आहे हे खेदजनक असे�. नेहमी�माणे, आपण ह ेसव� उपाय क� �कता

तु�ही ते कसे आचरणात आणता हे सव��वी तुम�यावर अव�ंबून आहे. हे तुमचे जीवन आह े- जसे आहे तस ेजगा
आ�ण तरीही, या आ�ेखाने म�ा खूप मदत के�� कारण तो 20/20/20 आह े.
सु के ने अनेक ����ा�� अ�धकार घेत�े आहेत. म�ा आज जाणून �यायचे आहे: कॉ�, मु�य आ�थ�क, झोपेने
म�ा एक पेय �हणून सांग�यात आ�े होते क� कोणीही - आ�ण म�ा �हणायचे आहे - ते सतत करत रा�न एक अ��त �दवस अनुभव�ा.
क� �कतो. ते अ� प�यासारखे आहे: �ॅकच ेअनुसरण करा आ�ण तु�हा�ा प�रणाम �मळती�
जाऊया."

'आ�ण अ��तीय �दवस, बांधण,े वर जाणे, गो�ाकार पाय�या तयार करणे, जे जोड�े�े आहेत
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एक सं�मरणीय म�हना बनवताना, ”�यान ेआप�ा जनर� बंद करताना क�ाकार �हणा�ा.

" आ�ण अ��त �दवस, आ�य�कारक �वाट�र, आ�ण अ��त �वाट�र, अ��त वष � आ�ण द�के आ�ण �ेवट� ...
प���क बंद करताना ए.

“�दवस ��दवस, �याने जाणकार रोमन �ोकां�माणेच �या�या नवीन � ै��चा च�मा घात�ा,
�वनाकारण, �वनाकारण, असे काहीतरी प�रधान करा जे सू�चत करते क�, “मी वेगळा �दस�यासाठ� अगद� थोडाही ताठ आहे.
अ�ा �कारची वृ�ी करत नाही आ�ण अनेक �स�स �यांचे पंख फडफडवतात आ�ण �त�ा �ास देतात
आवाज काढतात, जे �स�स काढतात �यांना मजा येते.

अ�जाधी� अ�र�ः खूप �म� होता. केवळ पै�ाने �ीमंत नाही तर पै�ानेही �ीमंत.
पण तो �स�समुळे �चड�ा होता, कारण �याने रोम�या म�यभागी, अनेक टेरेसवर �वास के�ा होता, गे�या काही
वष�भरात कर जमा झा�ा आह.े

"�वकरच या पंख अस�े�या �ा�यांसाठ� काहीतरी करावे �ागे�," �याने �या�या �वभावान े�वचार के�ा.
उ�ट वर चढत �हणा�ा. बरं, ते काहीही असो, आता तु�हा�ा मा�हत आह ेक� तु�ही ��पक�पावर जावं असं म�ा वाटत नाही.
आण�े. �ोटक उ�पादकता, कु��न आरो�य, �व��ण संप�ी जतन आनंद आ�ण अमया�द आ�म-�ांती
उ�पादन हा खरोखरच उ�ानाचा खेळ आह.े दररोज, �हान, �दसाय�ा �ु��क, �नयम असताना सुधारणा
जर हे ��र पातळ�वर के�े गे�े तर, द�घ� का�ावधीत, प�रणाम ध�कादायक आहेत.

Aitsu मधी� दररोजचा ��येक �वजय आ�ण आ�ावाद हे खरोखरच जीवनाच ेमाग� आहेत �या�ार ेतु�ही
� ेवट� तु�हा�ा अ�भमान वाटे�. हे खरोखर माझे एक �ान आह,े या जगात समजून घेणे! म�ा हवे होते
तु�ही दोघे फ� मी नाही 20/20/20 स�म Suu ��व�म �ग मा�यासोबत राहा पण
वा�त�वकता मजबूत कर�यासाठ�, वै���ांसह जग�यासाठ�, खगो��य-चम�कार-��डी खरोखर वर जात आहे
�णा��ची एक पायरी आहे, �यावर य� आ�ण मह�व ��डी�या �ीष��ानी ठेव�े�े आहे. आ�ण जे�हा तु�ही हा �वास �या�
चरण-दर-चरण, एक आ�य� आ�ण � ंभर �दये, इतके सामा�य, आ�हा�ा �या�या महानते�या पूण� अनुभवाकडे नेत आहेत.
या �णी तु�ही जेवढे पहात आहात, ते तुम�या �दवसात �भजत जाई� आ�ण तुम�या वषा�ची ती�ता वाढवे�. �याची
�यामुळे तु�ही खा�ी बाळगू �कता."

काचेवर ��कव�े�या नमु�याकडे ��पूव�क पाहत �व�ा�या�न ेमो�ाने उ�ार काढ�े , " 90/90/1 Sue and 60/10
�णा��चा अथ� काय आहे? आ�ण म�ा �सरी नोटे�न �स�ट�म समजत नाही."

“आ�ण, �ेमवर ���ह�े�या “सेकंड �व�ड टे�ट” आ�ण “टू मसाजचे अ�धकृतता” चा अथ� काय आहे?
क�ाकाराने �वचार�े.

"तु�हा�ा सव� काही �वकरच समजे�," अ�जाधी� उ�र�ा पण �च �ता वाढतच गे��. "तु�ही दोघे
एखा�ाने हे समजून घेत�े पा�हजे क� मी सव��ण जतन के�े आहे - आ�ण सवा�त मौ�यवान , ��कव�यासाठ�. आम�या सोबत
�या वेळे�या � ेवट�

मग, अ�जाधी�ांनी उमी आ�ण क�ाकारा�ा �मठ� मार��, ते दोघेही पूव�पे�ा घ� झा�े.
�या�या डो�यांतून हळूच अ�ू येताना �दसत होते. पा�याती� मोठा मासा.

"मी तु�हा दोघांवर �ेम करतो, Ci vediamo." तो �हणा�ा. आ�ण मग ते अ��य झा�े."
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धडा 15
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�कती पैसे घेत�े हे तु�हा�ा माहीत असे� तर तु�ही �या�ा पु�हा ��ार �हणणार नाही -
मायके�एजंे�ो

"तर पाउ�ो खूप खास आहे, नाही का?" अ�जाधी� �हणा�ा, �तत�या �वकर एक �ोध काढूण न
साधारण गाडी अ�या� बाहीचे कपडे घात�े�या �ाय�हरने थांबव�� आ�ण �ाख��या या �हरा�या खो�गटात.
रहदारीतून बाहेर काढ�यास सु�वात के��. मॉ�र�स�माणे इथेही तो गाडी�या पुढ�या सीटवर बस�ा होता.

�तघे �म� नुकतेच जेट पोट�वर उतर�े होते आ�ण आता एका बुट�क हॉटे�चा आनंद �ुटत होते.
��टन हे अमे�रके�या आ�थ �क राजधानीत होते.

“हे एक मोठे �हर आहे, क�ाकाराने दयाळूपणा आ�ण चमकदार झ�क दाखव��.

“आ�ही कृत� आहोत क� तु�ही आ�हा�ा आम�या ��नासाठ� �ाझी� येथे आण�े. उमी उ�साहाने भर��
�हणा�ा.

"ध�यवाद, भाऊ", क�ाकार जोड�ा.

"��नाचा सोहळा समु��कनारी अस�े�या तुम�या अंगणात �हावा, अ�ी �याची इ�ा होती," उमी �हणा�� आ�ण
संघाने �या�या ��यकराकडे इ�ारा के�ा.

"हो, म�ा पा�हजे होते," क�ाकार सहमत झा�ा.

"ती जागा खरोखरच ती जागा आह.े"

"आ�ण, जर मी खरे सांगतो, तर मी देखी� असेच �हणा�ो." पण म�ा मा�या व�ड�ांचा स�मान करायचा होता, कारण ते
एक �ाख आहेत." उमीने �� के�े.

“आ�ण आनंद� प�नी �हणजे आनंद� जीवन,” क�ाकार हसत हसत कबू� करतो.

मग �याने एए �म�ने�या �वनी-द-पूहच े��द �हट�े: “जर तु�हा�ा �ंभर वष � जगायचे असे� तर मी
म�ा � ंभर वष� जगायचे आहे, �कमान एक �दवस, जेणेक�न म�ा तु�या��वाय एक �दवसही जगू नये."

मोठया रा�ी कार उंचावर गे�यावर उमेदवार कार�या माग�या सीटवर अस�े�या क�ाकारा�या जवळ सरक�ा.
इमारतीबरोबरच भ� �नओ���थक चच�मधून खा�� आ�े�े भ� �थएटर �यु�न�सप� डी साओ होते.
पाउ�ो आ�ण पुढ�या चौकात द� ��व�े आहे �जथ े�ाही �बरापुएरा पाककृती आहे.

क�ाकार काय अनुभवत होता ते पा�न अ�जाधी�ांना आप�या प�नीची आठवण झा��. तो आजही
�या�ा बायकोची आठवण झा��. आ�ण �या राजे�ाही दौ�या तो अनेकदा चुकव�े�या �वपु� �ठकाणांचा न�हता.
�क �वा �या�या �म�ाने �या�याबरोबर जगाती� सव��म हॉटे�म�ये, सामा�यतेकडे �तीत क� नये
गया. �व�त पण अ��तम �प�झा �यातून ऑ���ह ऑई� टपकते. समोर �ांतपणे अ� सामा�यक करत आहे
पु�तके वाचणे, नैस�ग �क सह� आ�ण �च�पटा�या रा�ी आ�ण �काना��वाय गजबज�े�या संगीता�या सुरात,

अंथ�णावर नृ�य के�याने �यांना एकमेकांना �कती आवडते याची आठवण क�न �द��. आ�ण ही कार
जसे क�, �तने �कती संयमाने �या�ा इटा��यन ��कव�े, �या �कारे ती मो�ान े��स��
हसते, आ�ण ती �त�या एका मु�ासाठ� �कती सम�प�त होती. जीवनाती� सव� ख�जना तुम�या सामा�य �ानात आहेत.

मी �जवंत आहे. अ�जाधी�ांनी त े�जवंत के�े. ते दैनं�दन जीवनाब�� बो�तात
���या आपण गमाव�या��वाय �व�ास ठेवत नाही.
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तुमचा हात अ�भमानान ेवर क�न तुमची एगंेजम�ट �र�ग आ�ण क�ाकार दाखवत आहे
ए खो�� दाखवत रा�ह�� आ�ण गाडी पुढे जात रा�ह��.

“माझं �या�यावर खूप �ेम आहे. भाऊ", तो �हणा�ा. रा�े �हणा�े. "ती माझी नवी पहाट आह.े आतापय�त माझी क�ा
मा�यासाठ� मह�वाचे होते. आजवर कोणीतरी मा�या आजूबाजू�ा असावे अस ेवाट�याची गरज नाही, हे तु�हा�ा माहीत आहे.
कदा�चत म�ा स�य काय आह ेहे देखी� मा�हत न�हते. आ�ण आता, �या�या��वाय जीवन, कोणीही �वचार क� �कत नाही. ”

उमी �वतः�ा खूप आनंद� समजत होती. �ा�व�य संमे�ना�ा उप��त रा�ह�यापासून,
�याचे मन, मन, वायु आ�ण आ�मा - सव�काही पुनर�चना आ�ण उ�र �द�े. आ�ण ��र,
व�ृ�वाने वर. ती �त�या �हानपणापासूनच अस�े�या मया��दत �व�ासांना हरवत होती आ�ण ती



�या�या मागी� आघातामुळे �नमा�ण झा�े�या �वषारी भावनांपासून; तसेच का�ातीत �द��ा पासून, जे�याचा भांडव�दार नोकरदार होता. अ�जाधी� हे अगद� अचूक सव��ण होते क� तो, आ�ण खो�वर, �वतः�या आत,
अनुभवत होते. आप�यापैक� ��येकजण आप�या �वतः�या अनुभवानुसार, प�रप�वता आ�ण वैय��क सुर��ततेनुसार �याचे सव��ण करतो.
जे �ोक इतरांना �खवतात ते �वतः�ा आतून �खावत असतात. ते �यांचे �वतःचे आहेत
�यांना कळे� अ�ा प�तीने वागण.े जर ते �वतः�ा अ�धक चांग�े नायक, औदाय� आ�ण मानवता �हणून पाहतात
�यांनी ते के�े असते. या सखो� जा�णवेने उमी�या आत आईचे बीज रोव�े आहे.
आ�ण खो�वर दया पेर��. जे�हा �तने �या अ�धवे�नात �थम अ�ौ�कक बु��म�ा ऐक�� ते�हा ती एक �व���त होती
आ�ण �या�या अनेक ��कवण�ना �वरोध के�ा. �यानंतर, ते �नघून गे�े, आ�ण आता ��येक गो�
जे �त�ा संपूण� ट�मकडून ��क�याचा ब�मान �मळतो. तो एक �ेरणादायी आहे, पाह�यासारखा आह,े
�वकास झा�ा.

रोम�या सह���ा तीन आठवडे उ�टून गे�े होत.े दर�यान, रोज सकाळ� ५ वाजता जड वजनाचा �ायाम
20 �म�नटे धाव�याबरोबरच वेगवान. �यानंतर पहाटे 5.20 वाजता ते �ांतपण े�स�या �वभागात गे�े.
��� द� �व�यासाठ� वापर�े जाते. �त�या नवीन जनर�म�ये, ती �या गो��ची याद� करते

�तने कृत�ता �� के�� आ�ण नंतर �यान के�े. � ेवट� सकाळ� 5.40 वाजता �या�ा एका �ावसा�यक ��ो�रब�� मा�हती �मळा��.
उ�पादकता, (सामू�हक काय�) आ�ण वीरता याब��ची ऑ�डओ पु�तके ऐक��. आ�ण �या नंतर
�तची जीवनरेखा अस�े�या औषधापासून ती तं�� �र गे�� होती. तो खूप कणखर होता. आ�ण ह,े सवा�त मोठे

इमारतीतून प�ायनही झा�े. आ�ण आता जीवनात पूण�पणे उप��त राहणे, �या�याम�ये �भ�ता असणे
ऑ�फसपासून �र अस�े�या या आ�य�कारक �दवसांम�ये ती �त�या जीवनाचा सव��म उपयोग करत होती. n �ठसूळ हवामान
अ�जाधी�ांनी �या�ा बटवर �नका�ाचे संगीत तयार कर�यास ��कव�े�या ���येचे उ�ार,
�याचा तु�ही याआधी कधीही अनुभव घेत�ा नसे� आ�ण तुम�या अंतरंगाचे, आ��याचे, आरो�या�ाही पुन�ा��त करा
जे आपण गमाव�े आहे.

आता ती �या काही व�तू वापरत होती, ते �त�ा अग�णत ब��से देत होते. जीवन ��येक आहे
बरं, मान पु�हा खरा झा�ा होता. ती पूव�पे�ा मोठ� होती, �हातारी न�हती. अ�धक आनंद� आ�ण
�तने �वतः�ा �ोध�े होते �यापे�ा ती �ांत होती आ�ण अ�धक सज�न�ी� बन��. जे�हा तो
क�ाकारापासून �र �वसाय हाताळत होती आ�ण ती काय करत असे� याचा �वचार करत होती.

5 AM ��बचे सव� आभार जे �या�ा समज�े होत,े या आ�ादायी जीवनात तो जा�तीत जा�त पा� होता.
नैस�ग �क गुणव�ा जतन कर�याची आ�ा �द��, �जथे इतका आवाज, दबाव आ�ण सतत अडथळे आमं�ण देत राहतात.

�वजय-का� �या�ा �दवसा�या सु�वाती�ा एक वेगळा, अवरो�धत वेळ देतो, जेणेक�न तो �याचे चार पुरावे घेऊ �के�.
आती� भागात �ा�पत के�े जाऊ �कते, जेणेक�न, नंतर, मू� देखी� बनवू �के�.

�या�या नुक�याच सापड�े�या आ�ावाद, आ�म�व�ास आ�ण सहानुभूतीने �याने गुंतवणूकदारा�ी करार कर�याचा �नण�य घेत�ा.
माझेही कौतुक झा�े. �वकरच, सव� �ःखद, भयंकर चाच�या मागे सोड�या जाती� याब�� ती उ�सा�हत आह.े

आ�ण �वकरच �तचे ��न होणार आह.े ती नेहमी कोणाची तरी �व�ेष वाट पाहायची.
�हा आ�ण �या�या आनंदात, �या�या आनंदात आ�ण य�ात सामा�यक करा. आ�ण, �याने नेहमीच,
ती भूक एका कुटंुबा�या इ�ेने संतु��त होती. एक �कारचे कुटंुब, मी एक मु�गी आहे
�हणून सामी� हो�याचे चुक�े.
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चाह�याने क�ाकारा�या खुणा�ा उ�र देताच, �ेमा�या मया�देपय�त, बं�क��या गो�यांचा आवाज
आय. गाडी�या �व�ड�ी�वरची काच फुट�� आ�ण �गेचच ती जा�यासारखी �दस��. दोन �ंद
खां�ावर म���न �ग �गयर ठेवून, खां�ा�या मा�कम�ये, �ाय�हर�ा �ेनचा दरवाजा उघड�यास सां�गत�े. जे�हा तो
पळून जा�याचा �य�न करत गाडीचा वेग वाढवतो, �यानंतर �सरी गोळ� चा�का�या काना�ा ��� क�न काच फोडते.
तो �नघून गे�ा आ�ण �या�या कानातून र�ा�या धारा वा� �ाग�या.

"दार उघडा," �ी. रॅ�ेने आ�य�कारक कृपेने अहवा� �द�ा. मा�याकडे आह,े" तो �हणा�ा आ�ण
कॅ�बनेटम�ये �पवून बनव�े�े �ा� रंगाचे बटण गु�तपणे दाबा.

दरवाजे उघड�े. डोळे �मचकाव�याचा आवाज ऐकू येत होता. �द��य ��दां�या अवतरणात, एक बं�क
तो माणूस ओरड�ा - "सव�जण कारमधून बाहेर या. आता! नाहीतर तू मर�ी�."

�ेन�या कमांडरने आदे�ाचे पा�न के�यामुळे, �स�या बं�कधारीने �ू�या ग�या�ा पकड�े.
“आ�ही तु�हा�ा फम� सोड�यास सां�गत�े. आ�ही तु�ा मा�न टाकू असे सां�गत�े. आ�ही ते सां�गत�े
होई�," तो �हणा�ा.

एकमेव �ांब SUV, �याम�ये ट�कर झा�े�ा नायक रणांगणात �वास करताना �दसतो, इथे धावतो.
आ�यासारखे वाट�े

आणखी चार पु�ष, दोन पु�ष आ�ण दोन ���या, खव�े जॅकेट घात�े�े, �यां�या मोटरसायक�व�न आ�े.



आकष�क �ा.
अ�जाधी�ांचे सुर�ा पथक आ�े होत.े

र��यावर मारामारी झा��, सुरे �नघा�े आ�ण गो�या झाड�या. अ�जाधी�ा�या प��कडे चतुराईने
संग घेत�ा. जे अ��तम होते. तो अजूनही �ांत, औ� होता. आ�ण, गृहीत ध�न क� तो एक जनर� आहे, एक ��करी �म�न
फ� �हणा, "सांग मा�या ��ये. ते मा�या कुटंुबाती� सद�य आहेत."

आता एक, हे��कॉ�टर डो�याव�न उडत होते. �यावर मो�ा चौकोनी अ�रात पांढ�या रंगात “5 AC” ���ह�े�े होते.

रईस�या सुर�ा र�कान े�वरीत दोन डांबरांपैक� मो�ा�ा वजन कमी के�े, कोण
�या�ा धमकाव�े गे�े आ�ण �या�ा �या�या मागा�वर एसयू�ही�या सुर�ेसाठ� पाठव�े. पण क�ाकार, होय क�ाकार, गे�े
होते. ही एक �:खद गो� होती.

"म�ा �या�ा �ोधावे �ागे�!" उमीने न घाबरता वाहना�या अ�धका�या�ा ओरड�े. मी मा�या व�ड�ांना
�ोधावे �ागे�,” तो पुढे �हणा�ा. या संपूण� ��यान ेहादर�े�या अव� ेत.

"तेच आहे," सुर�ा द�ा�या एजंटने कठोरपण ेसां�गत�े. �याचा हात ध�न ए �हणा�े.

पण आ� ेने, मान�सक कणखरपणामुळे �ारी�रक आरो�य, भाव�नक �व�चकता आ�ण आ�या��मक �वातं�य �मळते.
नवीन ��तीत �या�या पहाटे ५ AM काय��माब�� ध�यवाद, तो जड र�कां�या तावडीतून मु� झा�ा, जोरात दरवाजे
मी जे थोडे उघडे ठेव�े होते �या�ा �ाथ मार�� आ�ण पळून गे�ो. अनुभवी यामी�माणे, ते महामागा��या �नपुणतेम�ये उ� आहेत.
�यावर चार मागा�व�न वाहतूकही सु� होती. हान ओरडत होता आ�ण काही अ�च �न

�याचे भ�े �हावे �हणून �ा�झ��यन पोतु�गीजम�य ेओरडत होते. पण ती �तत�याच वेगाने धावत रा�ह��
(चंकरा) होय.

ती एका कॅफेत �प��. �या�या माणसाचा मागमूसही न�हता. मग, एका ओळ�त. मग ते एका ग���त
जे �या�या अ�प अ�ासाठ� सोयीचे होते. क�ाकार कुठेच �दसत न�हते.

मग उमीने �याची डायरी पा�ह��. �याम�ये �यान ेमा�टरफु� आ�ण अ�जाधी�ांचे सव� धडे ���ह�े
होते. तीच वही जी �यांनी छाती�ी घ� धर�� होती, जे�हा ते प�ह�यांदा भेट�े होते, जणू
�सनेगॉगम�ये या���कपणे ���ह�े - जे�हा ती �त�या आयु�याती� सवा�त खो� अंधारात बुड�� होती. आ�ण ती ए
एखा�ा देव�ता�माणे, �या�या आनंददायी उप��तीने �या�ा सुर��त, �ांत आ�ण अ�धक आनंद� वाट�े.

पुढे �याने जे पा�ह�े ते �ःखदायक होते. �तत�यात �या बाईचा वेग कमी झा�ा आ�ण चा�ाय�ा �ाग�� घराची एक पातळ �भ �त
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� ेवट� �याने �त�याकडे पा�ह�े. र�ाचा ढ�ग नाही, परंतु ताजे र�ाचे थ�ब आ�ण �ठपके.

"अरे देवा! अरे देवा! कृपया नाही, नाही!" ती रडाय�ा �ाग��.

�याने पटकन ��स�या ओळ�चा पाठ�ाग के�ा, नंतर पाक�  के�े�या वाहनांची एक ओळ, एक आई सोडून
मु�ांसोबत �फरत होतो आ�ण मग भ� घरां�या रांगा.

"कृपया �या�ा म� देऊ नका", �व�ा�या�न े�ाथ�ना के��, "�भु!"

"मी इथे आहे, इथे या बाजू�ा," एक गडबड आवाज आ�ा.

उमेदवार क�ाकारा�या आवाजा�या �द� ेने बाणासारखा धाव�ा. �याने क�न�ांकडे बारकाईने पा�ह�े
�कप �या�या बाळा�या डो�यावर वजनाचे �र�हॉ��हर ध�न उभा आहे. फसवणूक करणा�याने �या�या चेह�याचा मुखवटा काढून घेत�ा

दया काढ��. तो त�ण होता हे पा�ह�ं. आ�ण घाबर�ोही.

“ऐका,” उमी �हणा��, धैया�ने �ांत झा�� आ�ण �या दोघांकडे चा�त गे��. बघ," ती रागाने
�हणा�ा, "म�ा माहीत आहे तु�ा �त�ा �खवायचं नाहीये. म�ा माहीत आह ेक� तू तुझे उर�े�े आयु�य तु�ंगात घा��ी�
नको म�ा ते वजन �ा, आ�ण तु�ही जाऊ �कता. म�ा तु�याब�� एक ��दही मा�हत नाही
करणार? म�ा फ� ती ट�प �ा."

तो एक वजनाचा मूळ होता. जांभई आ�ण थरथर कापत या. हळुहळू �याने क�ाकारा�या मनातून भार �र के�ा.
काढून उमेदवाराची छाती उज�ा ओळ�त घात��.

"आता ताण �र कर," तो हळूवार पण मंद आवाजात �हणा�ा. तो आ�ण �याचे
रांगे�या �द� ेने अपहरण चा�ूच रा�ह�े.

"मी तु�ा मा�न टाक�न," मु�गा �हणा�ा, "तो उभा आहे."

आ� ेने वजनका�ा�या डो�यात पा�ह�े आ�ण सावधपणे पुढे �नघा�े. �तचा चेहरा आता मऊ आहे
एक ��मतहा�य होते, ही �ौया�ची पातळ� �या�ा नुकतीच सापड�� होती आ�ण तसाच �याचा आ�म�व�ास होता.



काय होतं ते?
बराच वेळ थांब�यावर गु�हेगार उभा रा�ह�ा. �याने उमीकडे एकटक पा�ह�ं. �या ���कोनाचा आदर करा

ड�गरासारखा मोठा आदर होता आ�ण अंतम�नात अ�व�ासाची भावना होती. बरं, तो व�न �नघा�ा.

"यार, तू ठ�क आहेस ना?"

का माकाने क�ाकारा�ा जरा हळुवारपणे �मठ� मार��.

सतत घाम गाळत �याची �कृती आटो�यात आणत तो �हणा�ा, “तु�ही ज�मतःच यो�य आहात.
अरे, बेबो मेरी, बरोबर. ओ! तू फ� माझा जीव वाचव�ास, तु�ा माहीत आहे का?"

"म�ा मा�हत आहे," ती �हणा��, "मी ते के�े नाही कारण आ�ही ��न करणार आहोत, तु�हा�ा मा�हती आहे. माने
मी तु�यावर �ेम करतो �हणून तू वाच�ा नाहीस."

" �क �वा?" क�ाकाराने काय के�े? मग, तु�ही जे के�े ते तु�ही का के�े? �हणजे तो
अ�व�सनीय काम, तु�ही नुकतेच के�े. संपूण� चांग�ा माणूस."

"मी �या�ा �योग�ाळेमुळे के�े."

"काय बो�तोयस?" क�ाकाराने घाईघाईत �वचार�े.

“मी काय के�े, कारण मी 5 AM ��बचा सद�य बनून या �ोकांना वाढव�े
हा परा�म मी क� �कतो. हे सव� , खरोखर काय� करत.े सवा�चे सव� आ�ही मॉ�र�सम�य े��कव�े�े सव� काही
गे�े आहे. भारतात, रोमम�ये. आ�ण मु�य कारण, तुझा जीव वाचव�यासाठ� नाही, तू माझा नवरा आहेस.
बनव�या जाणार आहेत आ�ण आ�हा�ा उ�म मु�े असती� आ�ण मु�ांचा आ�ण मु�ांचा आ�ण मु�ांचा एक गट असे� आ�ण
म�ा आ�ा आहे क� कॅनरी प�ी आम�या घरात राहती�,” तो उकळत �हणा�ा. म�ा तू आवडत नाहीस �हणून
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जतन के�े, कारण तु�हीही �योग�ाळेत आहात. आ�ण �ी. रे�े �हणा�े क� आपण एक� राहण ेआव�यक आहे जेणेक�न आपण
एकमेकां�या पाठ��ी राहा."

"�क �वा तु�ही खूप ��त आहात?" क�ाकाराने मो�ाने �वचार�े, �याने नुकतेच ज ेऐक�े ते �या�ा आवड�े नाही.

"न�क�च नाही. आई गंमत करतेय बाळा, उमी हसत �हणा��. मी मा�या �ेमात तुझी पूजा करतो. एन.एस
मी आठव�ा�या कोण�याही �दव�ी तु�यासाठ� माझा जीव देऊ �कतो. आता जाऊया आ�ण �ी. रे�वे �ोधा.
तो ठ�क आहे याची खा�ी करा."

�स�या �दव�ी, �यां�या ना� अनुभवातून सावरताना, ते अ�जाधी�ां�या �ाड�या हॉटे��या प�टहाऊसम�ये भेट�े.
मी रे�े एक कमकुवत, ��र आकृती आ�ण पु�कळ डोळे पाहत होती.

'उ�ा खूप उ�ीर आहे, बुडबुडा,' �यान ेनुकतीच फु�ं भर�यासारखा तो �हणा�ा.
सूया�पासून एक ती�ण वतु�ळ कापून टाका.

"ते अगद� �� होते," क�ाकाराने उ�र �द�े. तु�ही मान�सक आघाताब�� बो�त आहात, एवढेच
हे ध�कादायक होते."

“तू, मा�या �म�ा, तू का�चा नायक होतास”, अ�जाधी� अ�भमानाने आ�ेवर �� क� ��त करत �हणा�ा. "तु�ही,
युवती, खरंच, दोन पायांवर उभी अस�े�� एक आ�य�."

"ध�यवाद!" �याने आप�ा पाय थोडा �फरव�ा आ�ण क�ाकार ठ�क आहे याची खा�ी कर�यासाठ� �हणा�ा.

“मी तुझी मेघगज�ना पा�ह��, मी तुझी �ांतता पा�ह��, मी खो� दबावाखा�� तुझी एकता पा�ह�� आ�ण तुझी
सुपर-मानवी पातळ�ची काम�गरी देखी� पा�ह��."

“येथे सीपी देवी, माझा जीव वाचव�ा,” क�ाकार उ�साहाने उ�ार�ा.

“तु�ही दोघे जोडपे आता 5 AM ��बम�ये सामी� हो�याचे फायदे घेऊ �ाग�े आहेत. ६६ �दवस कमी - पे�ा -
क�पना करा क� काय��म राब�व�यानंतर, सहा म�हने पहाटे�या वेळेत आ�थ�क काम करा.
�यानंतर, तु�ही आ�ा आहात. तु�ही तुमची �मता, काम�गरी क�ी वाढवता याचा �वचार करा
आ�ण एका वषा�तच तु�ही जगासाठ� उपयोगी पडा�. नेहमी ��ात ठेवा क� सवा�त मोठा नेता देखी� अनुयायी असतो
नेता आहे तु�ही �वतःसाठ� जेवढे कमी करा� आ�ण इतरां�या �वकासावर जा�त �� �ा�
खरा रा�य सं�ापक आ�ण इ�तहास �नमा�ता �हणून तुमची ओळख �नमा�ण होई�.
माझी भरभराट होई�."

“समज�े,” पा�या�या बाट��तून एक घोट घेत उमी �हणा��. ती �वतः�ा अ�ी बनवत होती
सोबत रहा.



"म�ा तु�या �ौया�ब�� तु�ा पुर�कार �ायचा आहे, का� सां�गत�े होते," अ�जाधी�ाने ��ता�वत के�े. मा�याकडे एक आहेएक बातमी आहे, जी तु�ही तुम�या आयु�यावर अ�धक �ेम कराय�ा ��कवा�."

"कृपया म�ा सांगा", उमी �हणा��. बरं, म�ा काहीही नको आह,े तु�ा मा�हत आहे. माने जो
�याने �म�ा�या फाय�ासाठ� ह ेके�े का, ही एक साधी बाब आहे."

"हो, तू तयार आहेस का?" टायकून�ा �वचार�े.

"हो, मी तयार आहे."

"ठ�क आहे मग. आज सकाळ�, मा�या आ�दमन ेधूळ-कॅप गुंतवणूकदारांचे सव� इ��वट� �ेअस� �वकत घेत�े �यांनी
�या�याकडे ते होते. मी �यांना अ�ी ऑफर �द�� क� ते नाका� �कत नाहीत. मा�या कायदे�ीर ट�मने �या�या�ी असा करार के�ा
���ह�ंय क� आता ते कधी तुम�या बायकोकडेही जाणार नाहीत, ना तुम�या जवळ, ना कोणाकडे
काही तासांत तू तुझा नवरा होणार आहेस.

"�पचर ठ�क आहे?" अ�जाधी� �हणा�ा आ�ण टॅप डा�स करत प�टहाऊसची रात पार के��. ती खरोखर, संपूण�
संपूण� खो��त टॅप करा. मग, तो मुसळ सारखा हात �फरवतो, वे�ासारखा,
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�वत:�या �पनाक संगीता�या साथीने चर बनवाय�ा सु�वात के��. आ�ण सरते�ेवट� - माइंड यू - तो फरकासारखा ह�ू �ाग�ा. होय,
एक अ�ज डॉ�स�पे�ा जा�त �कमतीचा एक पा�ा�य उ�ोजक आता हॉटे��या खो��त च��सारखा �फरतो.
के�� होती.

“मी आजवर भेट�े�ा हा सवा�त �व�च� माणूस आहे, जो अरे�बयाचा बन�े�ा आहे,” उमीने �वचार के�ा. पण खरच
अ��त, मो�हनी प�रपूण� हो�या�या जवळ आह.े"

उमी आ�ण क�ाकार एकमेकांकडे बघून हस ू�ाग�े. नंतर, ते देखी� सामी� झा�े, यथावका�
ते ��य झा�े, कारण �ी. रॅ�े काही वेळा �वनय�माणेच काही �व��ण काम�गरी क� �कते. नृ�य
�या�या मृ�यूनंतर, �याने या माणसा�ा �मठ� मार��, जो �याचा �व�च� जावई होता.
ते धाडसी आ�ण कपट� बन�े होत.े

या उ�साही उ�ोगाचे, �यां�या औदाया�ब��, मनापासून ध�यवाद,
�याची कठोर ��ती काढून टाक�यात आ�� होती. ही �ःखद घटना जवळजवळ योगायोगच होती. सव� काही चांग�े होत आहे
होते. �या�या क�पनेपे�ाही सव� काही चांग�या प�तीने उ�गडत होते. आ�ण आता,
�त�ा जीवना�या काटेरी वळणावर आण�े�या अ��नपरी�ेतूनही �तची सुटका झा�� होती.

�या �णी, �या�ा असे वाटे� क� ��येक �ःखद घटने�या �स�या बाजू�ा �वजय आहे. आ�ण ��तकू�ते�या प��कडे थाई
�वजयात एक सेतू असतो, तो पाह�याची ��ी असे� तर.

"ते काहीही असो," अ�जाधी� �हणा�ा, "आजची ���ा �द�� जाई�. मा�या प�ाच े�मुख, तुम�या ��येक ��ना�ा
तप���ांम�ये भाग घेत आहोत, जसे आ�ही �हणत आहोत. तुम�यासाठ� �कती भा�यवान �च�पट येती�, जे तु�हा�ा हवे होते
संगीत होते, जे तु�ही दोघांनी सुचव�े आ�ण ��येक तप�ी� �व�ताराचा असे�. मी आ�ण माझी ट�म
सारखे करा आ�ण हो, तुमचे सव� पा�णे मा�या जेट�या अनेक ��ाइट्सवर आ�े आहेत. आता, ��येकजण येथ ेआहे.
आ�ण सव� आनंदाने भर�े आहेत. �व� ेषतः मी."

टायकूनने �सरा, कडक खोक�ा घेत�ा. फर, आणखी दोन. �याचा हात फराने थरथरत होता
�ाकडी खुच�वर बसून, जी पांढ�या �ेदर �प�वीने झाक�े�� होती, �याची कार �वीडन आ�ण डे�माक� म�ये वापर�� जात होती.

फ�न �चरचे कारागीर �यां�या �डझाइनम�य े�ागू करतात. प�ह�यांदाच �या�या डो�यात भीतीची छाया �दस��.

“मी ही �य�त मारीन,” तो �वतः�ीच कुजबुज�ा. "तू चुक��या माणसा�ी ��ट� करत आहेस
के�� होती."

'�याने आप�� मुठ बाहेर काढ��, वषा�पूव� �नघून गे�े�या प�नी�या जीवनाती� नायका�ा बाहेर काढ�े, �त�ा �द�े.
छाती, आ�ण सकाळ�या ��दा�या फोकस आ�ण �वचारांवर �वचार कराय�ा सु�वात के��.

"आता, तु�हा�ा 5 AM Suu ब�� जाणून घे�यासाठ� आव�यक अस�े�या ब�याच गो�ी मा�हत अस�याने, मी आता तु�हा�ा दहा माग� दाखवतो.
तुम�या वैय��क आ�ण भावी आयु�या�ा चा�ना देणारी �ायची इ�ा आहे.” ही रोज�या �ौया�ची दहा �च�हे आहेत. 20/20/20 सू
तुमची आणीबाणी �वकर वापराय�ा ��कवे�
असे� �यामुळे तुमचा उर�े�ा �दवस आनंदात जाई�. �य�न करा आ�ण तु�ही अ�ज��य �हा� आ�ण, अ
�म�ांनो, वर�या �द� ेने वाटचा� करताना तुम�या जीवनाती� ��येक पै�ूम�ये य� �मळे�
उदयास येई�, वेळ �नघून जाई�."

नेहमी�माणे एक हात हवेत उंचाव�ा. प�टहाऊस�या �ाय�रीती� एक सहा�यक
उगव�े, रा�स � ेमाने मो�ा अडचणीतून जीवनात काय आण�े. अ�जाधी� �या�या सहा�यकास मदत करतो
पळावे �ाग�े



त�ण, �हातारा आ�ण ड�क� हँडसम अ�स�टंट�या पांढ�या ट�-�ट�वर हे ��द होते: “��येकजण �व� पाहतो
क� तो माणूस बन�ा पा�हजे, वेळ येईपय �त, �या गो�ी कर�यासाठ�, �या इ�तहास-पु�ष करती�.
एनएस."

"हा मा�याकडून तु�हा दोघांचा ��नसोहळा आह.े" अ�जाधी� � ेट इनकम फॅ�टर, थॉमस
ए�डसन�या एका वेधक प��ट�गकडे �� वेध�े. ए�डसन�या चेह�यावर एक आधु�नक क�ा
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����टम�ये, ए�स��ोररचे ��द होते: “सव� �च�तन�ी� �वचार क� ��त आ�ण �नद�यी, �नद�यी,
रागात."

“मी मा�या एका वैय��क क�ाकारा�ा, जो ब��ानम�ये राहतो, �या�ा तुम�यासाठ�, तुम�यासाठ� बनवाय�ा सां�गत�े आहे. तो
मा�यासाठ�, मा�या आवडी�या �ॅ�टनम�ये, मी अनेक कामे के�� आहेत. आता, आज�या काळापासून, कधीकधी आप�या�ा फ� काळजी वाटते. ते अ
�व� ेष उपकार �हणून के�े. तुमची �ब�े, तु�ही ते �वक�यास, सव� कामातून �नवृ� होऊ �कता. या
�करणावर �व�ास ठेवा. कृपया ते �फरवा," अ�जाधी� �या�या बारीक खुच�वर बसून �हणा�ा
सो पाउ�ो मधी� गगनचुंबी इमारती, घराकडे �दसणा�या मौ�यवान प��ट�गचे �नरी�ण करा. अनेक
�या�या हाताखा�� काम करणा�या उ�ोगपत�ना �फरता यावे �हणून उंच इमारतीत हे��पॅड बांध�े होते.
उ�पादना��वाय आ�ण सो पाउ�ो�या रहदारीम�ये तुमचा मौ�यवान जीवन वेळ वाया घा�व ूनका. yk,
आता तु�हा�ा मा�हती आहे क� �ोक जे तास वाया घा�वतात, ते वीरगाथेती� नायक वापरतात.

उ�म �कारे कु��तेने �ेम के�े�� क�ाकृती ही �ीष�काची क�वता होती:

" अ�यावत 10 उपकरणांची आजीवन ��तभा

अ�जाधी� पुढे बो�ू �ाग�ा, “थॉमस ए�डसन सज�न�ी� काम�गरीचे उदाहरण देतो. तुम�या आयु�यात
आणखी एक हजार न�वद व�तू ता�यात घेत�यानंतर, आ�ही �ाइटब�बपासून मू�ही कॅमे�यांकडे गे�ो.
, आ�ण 1901 म�ये एक बॅटरी, जी नंतर इ�े���क कारम�ये वापर�� गे��. तो केवळ सं�ोधक नाही
तो सम�ा�नक �े�ा�या पा�याचा �नमा�ता देखी� होता.

"हो मग," अ�जाधी� पुढे �हणा�ा. “�याचे जीवन खरोखर वाच�यासारखे आहे आ�ण मग ते �या�या �ोकांसाठ� वाच�यासारख ेआहे.
�याची रचना करा, जेणेक�न तु�हा�ा तुमचे ���म�व आ�ण �याने ते कसे �वक�सत के�े याची ग�त�ी�ता जाणून �या�.
होते. ए�डसनने एकदा �हट�े होत,े “जीवनाची �क �मत हे बारचे खरे काय� नाही. ��येक गो�ीसाठ� होय
उ�पादन �क �वा उ�पादन."

आ�ण जे�हा तु�ही अ�वेषका�या कतृ��वाचे माप �याची ��य �मता �हणून भाषांत�रत करता
c. प�र�मपूव�क अ�यास करा. ए�डसनने �नरी�ण के�े, "तु�ही दररोज काहीतरी करता, नाही का? ��येकजण करतो. y तु�ही
सकाळ� सात वाजता उठणे आ�ण रा�ी अकरा वाजता झोपणे, तु�ही सोळा चांग�े तास �ाव�े आहेत. ते �न��त आहे
क� ब�तेक �ोक नेहमी काहीतरी �क �वा इतर करतात. a �हणज ेते अनेक मो�ा गो��साठ� काहीतरी करतात

होय, जे�हा मी ते फ� एकासाठ� करतो. जर �यांनी संदभ� वेळ �याच �द�ेने �ागू के�� असे� तर
या �वषयावर, ते य��वी झा�े असते."

"हे �करण आहे," क�ाकाराने न�दव�े �याने सकाळ� काळे कपडे घात�े आ�ण नेहमी�या वापरक�या��या �ूजम�ये.
होते. �याने माका बक�यासारखी दाढ� काढ�� होती. �याचे मूळ मॉ�र�स�ा जाते, �जथे आपण
मया��दत �े�ाचे जाणकार सां�दा�यक मु�े �च� कापतात आ�ण ��येक अडथ�यापासून आ�ण �वच�नापासून
आम�या वीणा�ा काम कर�या�या संधी कमी होत हो�या. कारण आपण ��येक कामात आप�े �� �वभागून घेतो
तुम�या कामा�या �ठकाणी आ�ण जीवना�या �ठकाणी परवानगी �ा. आ�ण आ�ही खरोखर सावध नस�यास, आ�ही
�ड�जट� �डम ���या �क �वा वेडेपणाम�य ेते पोहोचतात. �याचा �ेवट�या �केचम�ये उ��ेख आहे, जो तु�ही आम�यासोबत �ेअर के�ा आहे.
रोमम�ये सामा�यक के�े. आज म�ा ते खूप मो�ा आकारात �मळणार आहे. जे�हा मी मा�या घरात असतो, �टु�डओत असतो
मी पोहोचेन, मी माझे वातावरण �न��तपणे वाढवीन जेणेक�न ते पूण� (��त) राही� - कोण�याही साधनां��वाय
�क �वा ��� े. आ�ण माझी क�पना काळाचे तं��ान खाऊन टाक�याची असे�. कोणताही सो�� मी�डया आ�ण सायबर
खा�ी नाही क� मी माझे �� परत �मळवू �केन. मी काय क�पना क� �कतो क� एकेकाळ� मी ��तीज�या �ू�य दे�ात होतो.
जर मी �जथे �ांतता आहे �तथे पोहोच�ो तर मी एका वेळ� एका �ोजे�टवर �� क� ��त करेन. तुमची �न�म�ती
मी ��� आ�ण �ारी�रक ��� अनेकांवर पसरवणार नाही. ए�डसन�या बो��यातून म�ा हेच समज�े

ओ. जे�हा मी एकटा असतो, सतत काम करत असतो ते�हा म�ा अनेक गो��म�ये मा�या कौ��यांचा �सार करायचा नाही.
असे के�याने मी ते मन वळवणारे आ�ण संबं�धत बनवू �कतो.”

“आ�ण आता म�ा कळाय�ा �ाग�े आह ेक� मी आता नवीन उ�पादन �क�वा मा�या पुढ�� '�न� समदार'ब�� �वचार करत आहे.
उप�माब�� �वचार करताना काय�ासाठ� म�ा एक द��� डॉ�स�-�क �वा कदा�चत अ�धक खच� होऊ �कतो."
उमी उ�साहाने �हणा��.
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“तु�ही दोघांनी नुकतेच जे सां�गत�े आह ेते तु�ही �ोकांसाठ� जा�त मह�वाच ेआहे
उदयास येणार आहेत आ�ण �यांची असीम महानता पूण�पणे �कट करणार आहेत,” अ�जाधी�ांनी मा�य के�े आ�ण
म�ा �वचार�े.

“ए�डसन ड�गरावरी� �या�या मेन�ो पाककृती काय��ाळेत तासन तास आ�ण �दवसातून अनेक वेळा पोहोचत असे.
डे, �या�या ट�मसह, एका �ोधावर काम क� �क�ा, जो �याचा �ेरणा�ोत होता. ते खोबणी
�ब�� खरोखर एक सुंदर, गुरगुरणारी �टॉक� �प��े आहे.”

मग अ�जाधी�ांनी प��ट �ग�या मागी� बाजूस छाप�े�या आर�ाकडे इ�ारा के�ा.

“म�ा मा�हत आहे क� तु�हा दोघांना जायचे आहे जेणेक�न तु�ही उ�सवासाठ� तयार �हा. कृपया हा भट तुम�याकडे �या
सोबत घेऊन जा पण �यामागे काय ���ह�े आहे ते आधी वाचा. तु�ही सकाळ� ५ AM गमाव�े�या या दहा मागा�म�ये सामी� �हा

��ब वेगवान करे� आ�ण तुम�या भेटव�तू, बु��म�ा आ�ण साम�य� न� करे�. सकाळ� उठ�ो
जागृत होणे आ�ण 20/20/20 प�तीचा अव�ंब करणे ही तुम�या �े�ात ��डर बन�याची तुमची मु�य पायरी आह ेआ�ण तुम�या
वैय��क जीवना�ा �ो�साहन �द�े पा�हजे. या दहा बद� न के�े�या सवयी तुमचा �व�तारक तु�हा�ा न�क� पाहती�
A. �याचे प�रणाम रेखीय आहेत, �यांचे प�रणाम घातांक आहेत. ��क�याच ेमॉडे� ही कार पाहत होते:

आजीवन ��तभेचा

10 cis दात
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आजीवन ��तभे�या 10 �ा ध�ाखा��, उमेदवार आ�ण क�ाकाराने खा��� धोरण वाच�े जे यो�य�र�या होते
तु�ही देता का? �यांना खरा अथ� आहे आ�ण ते एखा�ा�ारे कसे वापर�े जाऊ �कतात.

त�व #1: प�रपूण� एकतेचा घ� बब�

अंत���ी : से�सचे �सन �ागणे �हणज ेतुम�या सज�न�ी� उ�पादकतेचा मृ�यू. �ड�जट� अडथ�या�या �द�ेने
तुम�याब��चे आकष�ण तुम�या धन-धा�म �क �व�पात, �वचार-�वचारा�या �पात, समानते�या �पात आहे,
तु�हा�ा भौ�तक आ�ण आ�या��मक ��ीने क�न� बनवते. कमाई आ�ण कमाई, आजका� कमी
�ोकां�या बाबतीतही असेच होते. तु�हा�ा तुमचे �दवस अ�ा �कारे घा�वावे �ागती� क� हे �दवस फारच कमी फा�ी देणारे घा�वतात.
आपण आहात "�कती प�रपूण� एकतेचा बब� आह"े ही एक �� ��तमा आहे, जी तु�ही तुम�या ��तभेने बनवू �कता.
आजूबाजू�ा बनवा जेणेक�न त ेकेवळ �व�च नाहीत तर वाढतात. पाच मूळ पान,े ती सव� सुपर-
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उ�पादक जतन करतात, ते आ�म-सुधारणा, �ारी�रक ऊजा�, वैय��क कने��न, मू�भूत बु��म�ा आ�ण �वक�सत करतात.
�दवसाची वेळ तुम�या बुडबु�ाचा पडदा हा �या�या सभोवता�चा �छ� आहे क� नाही हे तु�ही ठरवू �कता

कोणती मा�हती, कोणते �ोक आ�ण कोण�या �कारचे ��याक�ाप तुम�या मागा�वर जाती�. काहीही नाकारण,े
जर ते �वषारी आ�ण ���षत असे� तर ते दारात थांबव�े जाई�. खरं तर मी जगात असाच राहतो
तुमचे अँट�-�प� संर�ण तुम�यावर प�रणाम क� �कणा�या कोण�याही �कार�या उ�ेजनाचा ��तकार कर�यासाठ� �डझाइन के�े�े आहे
मोठेपणा�ा दोष �ा. तु�हा�ा महान बनवते.



अंम�बजावणी : "संपूण� एकतेचा घ� बुडबुडा" ची रणनीती, सव� आकष�णांपासून मु�तुमची � ेरणा न� करते आ�ण ए-�े�ह� गेम खराब करते, तु�हा�ा बराच वेळ देते
�� क� ��त कर�यासोबतच मूळ ��तभे�ाही जपतो. दररोज: आपण हे अ��य पा� �कता

तु�ही �वतः तयार के�े�े बुडबुडे ��व� करा, जे इतर �ोकांची उ�रे खो�ा बात�या आहेत,
जा�हराती, मूख� ��ह�डओ, संभाषणे आ�ण इतर �कार�या सायबर धमक��या जा�यात जे तुमचे
जीवनाची अ�न��त भावना पव�त न� करे�. याती� एक ता��वक पै�ू
�याचा एक भाग �हणजे आमचे वैय��क मेन�ो पाक� , थॉमस ए�डसन हे �ठकाण �जथे तु�ही जगात हरव�यासारखे होई�.
अ�ी �न�म �ती करा �यामुळे तु�हा�ा �वसायात तेज �मळे� आ�ण मनात �� क� ��त करा. येथ ेक� एक असाइनम �ट आहे
तु�ही तयार करत अस�े�या साथी�या वातावरणात, उजा�, आनंद आ�ण भावना याम�ये काही काळ एकटे
मानवते�या उ�तीसाठ� करणे, हा एक इ�ारा आहे. तु�ही राहता ते �ठकाण तुमची सज�न�ी�ता आह,े
आकार �ा ही �वचारधारा-तुमचे अपे��त �नण�य बाजू�ा ठेवून, ��य�ात आण�े जाऊ �कतात
पा�हजे, जेणेक�न तुमचा वैय��क वेळ आ��या�ा सू�चत करणा�या नकारा�मकते�ा �ास देणा�या अको�ाइट्सपासून संर��त के�ा जाई�. ठ�क आहे
�हणजेच तुम�या पाच मा�म� ेभोवती �च�खतीची �भ �त बनवा. जेणेक�न समाजजीवन अ��तम होई�.
तर, तु�ही धम�पदे�क झा�ा नाही. तुम�या वैय��क आयु�यात TBTF वाप�न जगण े�हणजे काय
तुम�या �वतः�या सृ�ीत, �व�ात जगा, जी तुमची �वतःची आनंद� �न�म �ती आहे. तो बब� ��ात ठेवा
�झ��� त�ण आहे आ�ण �हणून तु�ही ठरवू �कता क� तुमची खरी ��तभा आ�ण �ांती कोण येई�.
�व� ेष-वत�णूक क�पना, जसे क� तुमचा ट��ही चा�ू करणे. �व�� करा, �दवसभर कोणतीही बातमी नाही, ग�गाट करणारा गद�
गजबज�े�े �ॉ�प�ग मॉ�स टाळणे, �जथे तु�ही अनाव�यक व�तू खरेद� करता, हे तु�हा�ा सू�चत करते
सामा�जक पृ�भागावर भेटा, ���� करा आ�ण पूण� झा�यावर सव� मा�हती बंद करा
ते एकते�या 'बब�'म�ये आहेत आ�ण अनु�रीत उ�रे देऊन वादन र� करतात.

त�व #2: 90/90/1 �नयम

अंत���ी : कृ��म काम कर�याऐवजी ��य� काम करण े- दररोज आ�ण एका प�याव�न. ते तू
�द�गज ��त�ध� नफा देई� जो ��तभा�ारे �नमा�ण होई� आ�ण नफा �सा�रत करे�. तण
उ�पादन ��म �ळ आहे आ�ण बाजारपेठ मा�ा�ा चांग�� �क �मत देते, जी कमी आहे. परवानगीयो�य उप��ता
एका वेळ� एका मो�ा काया�वर �� क� ��त करा आ�ण �� क� ��त करा, जेणेक�न ते �यां�या सं�ाना�मक �मतेचा पूण� फायदा घेती�

आ�ण, य��वी उ�पादना�या �न�म �तीम�य े�याची मौ�यवान ऊजा� वाप�न, ते �ीष��ानी बनवा. या कारमधून
काम कर�यासाठ�, आप�या�ा आप�ा सव��म वेळ सरावात घा��याची सवय �ावावी �ागे�
उ�पादक प�रणाम �मळू �कतात. जे�हा तु�ही कामावर जाता, ते�हा ऑन�ाइन खरेद� कर�याची, खरेद� कर�यासाठ� जा�याची वेळ असते
म�ा दे�ाचा अ�यास कर�याची संधी �मळा�� नाही. सवा�त मह�वा�या �नमा��यासाठ� - ��ीचा तो �संग आहे.

अंम�बजावणी : �स�या �दवसापय�त, �वतः�ा काम करा क� तु�हा�ा तुम�या कामा�या �दवसापे�ा जा�त खच� कर�याची गरज नाही
एका ��याक�ापा�ा �म�नटे �ा आ�ण ते तप�ी�वार पूण� झा�यावर तु�ही �वतःची काळजी �या�. या
नऊ �म�नटांचा वेळ हा आवाज आ�ण ��येक �कार�या अडथ�यापासून पूण�पणे मु� असावा. तुम�या �ड�हाइसवर
"मा�या 90/90/1 का�ावधीसाठ�" असे ���ह�े�या बॅगम�ये ठेवा आ�ण नंतर, ती बॅग �स�या खो��त ठेवा
ठेवा सीमारेषा �� के�याने �या�ा �ोभानेही ओ�ांडता येत नाही, तो सोबती बनतो.
�यांना कमी कर�याचा माग� आह.े

त�व #3: 60/10 �नयम

अंत���ी : अ�वेषणाने हे �नधा��रत के�े आहे क� उ�कृ� काय��द��न नेहमीपे�ा अ�धक रेषीय आहे.
अथा�त, ते जा�त काळ काम करत नाहीत, मजबूत आ�ण चांग�े प�रणाम �मळ�या�या आ�ेने.
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�याऐवजी, उ�� ू �ोक जे तयार करतात, ते दो�नांची ��� समजून घेऊन करतात. खो� जहाज आ�ण
��ी�या अचूकते�या �नवडीनुसार त े�यांचे काय� वा�तववाद� �� आ�ण पूण� पुनरावृ�ी का�ावधीसह पार पाडतात.

एक रचना करा. �स�या ��दांत, ते समतो� ��तीत काय� करतात आ�ण �न�व�वादपणे उ�पादन करतात, जेणेक�न
�वतःचे �ान-कोष पु�हा �नमा�ण करण ेजेणेक�न ते ते �रकामे क� नये. जानका राय यां�या मते, माणूस �या�या सव��म ��तीत असतो

थकवा आ�ण तणावाऐवजी ताजेतवान ेआ�ण तणावमु� असताना एखाद� ��� चांग�� नोकरी करते.
वा�त�वक �ावसा�यक आ�ण �ावसा�यक �यां�या क�ागुणांचे �द� �न कर�यास सुरवात करतात क� ते धडधडत आहेत
काय� करते, ब�तेक वेगवान धावपटूसारखे, ��ब ���टरसारखे नाही.

अंम�बजावणी : तुम�या दैनं�दन जीवनाती� 90/90/1 �वभागा�ी जुळवून घेत�यानंतर, टायमर वापरा आ�ण
बस�े�या �क �वा उ�या ��तीत सरळ साठ �म�नटे, �ांतपणे “प�रपूण� एकतेचा बब�” �ास �या.
�वतः�ा ह�वू नका हे ��कवा. फ� एकजूट �हा आ�ण जा�तीत जा�त संभा� प�रणाम तयार करा. तुझे साठ

उ�पादन�मते�या काही �म�नटांत, वेगाने धावून, दहा �म�नटांत �वतः�ा �रचाज� करा. या जंग�ासाठ�
�व� वा�यात झटपट हा�चा� करा, तुम�या नायकाची �क�वा आ�म-�नयं�णाची �गती करणारे पु�तक वाचणे, योग-

साधना, ��ी, ��येक संगीत वण� (हेडफोन �ावून) असे अनेक अ�याय ���यांनी के�े आहेत.
मैदानात पाऊ� टाका, जेणेक�न �यांचे �� डा�ा संघा�या �े�ापासून उजवीकडे वळे�



डा�ा बाजू�ा राह�याऐवजी सज�न�ी� आ�ण ग�तमान आहे �यामुळे �च�ता आ�ण �ास होतो.
दहा अ��त �म�नटां�या �न�म �तीनंतर, परत या आ�ण तुम�या पुढ�� साठ �म�नटां�या वक� -��ॉकवर जा.

पोहोचा - � ेरणांनी प�रपूण�, उ�कटतेने प�रपूण�, तेज आ�ण चातुया�ने प�रपूण� आ�ण नंतर तुमचे पुढ��
पुनाज �हॅनची दहा �म�नटे.

त�व #4: �दवसा�या पाच धारणा

तपासणी : अ�यास द� ��वतो क� �या �दवसात सवा�त �भाव�ा�� नेते �यां�या उ�पादना�या ��खरावर होते.
�यांनी, �या �दव�ी काही मह�वाचे खा��े अस�े तरीही, पण, �यांचे मन
खरोखर गती ठेव��. असे करताना �यांनी मनाती� नकारा�मक �ेषापासून �वतः�ा �र ठेव�े.
य�ाची मोठ� गु��क��� �हणजे तुम�या �येयांवर �� क� ��त करणे, सतत 1% �वजयावर आ�ण �हान
तुम�या कामा�या �दवसात ��येक तासा�ा काम करा. द�घ� का�ावधीत, �ा�त आधारावर दररोज �हान उप��ी
आ�ही न�क�च आ�य�कारक प�रणाम देतो. आ�ण त ेमु�ाम तुम�या भागात पसर�े आहेत
जाऊन, तु�ही तुम�या आकां�ा सुर��त करा�, तुम�या आ�म�व�ासाचे र�ण करा� आ�ण धोकादायक भीती टाळा�
�या�ा पराभूत करे� जेणेक�न तो आव�यक काम क� �के�.

अंम�बजावणी : तुम�या �वजया�या �स�या �वभागात, तु�ही �दवसभरात सा�य क� �कणारी पाच छोट� उ��� ेसेट करा.
म�ा असे �हणायचे आहे क� तुमचा आजचा �दवस चांग�ा जावो. तसेच, कोण�या गाडीने
तु�ही �सरी गो� ��क�ात, एक सराव: तु�ही त े�जतके जा�त करा� �ततक� ही प�त तुम�यासाठ� सोपी होई�.
होई� �हणून आपण �क �वा सह रहा. तीस �दवसांत तु�ही 150 �क�ोमीटरचा �वजय �मळव�यास सु�वात के��.
आ�ण एक वषा�नंतर, हे �क �वा ते केवळ 1,825 चे मौ�यवान ��य सा�य कर�यात मदत करे� जे याची हमी देई�
पुढ�� बारा म�हने तुम�यासाठ� आजपय �तचे सवा�त फ�दायी म�हने आहेत.

�स�ांत #5: �सरी वारा चाचणी

अंत���ी : आता तु�हा�ा दैनं�दन �ायामाम�ये �व�ानाची �प�े�� यं�णा सापड�� आह.े �रीर �दनचया�
हा�चा��मुळे एका�ता आ�ण एकता वाढते, म ��ची गती आ�ण ��� वाढते, ��क�याची ��� वाढते.
ऊजा�, तुमची उजा� वाढते, तुमचा आ�ावाद दा�या�ा वर�या �तरावर घेऊन जातो, मे�ाटो�नन

उ�पादन वाढवून, ते चांग�े �ास घे�यास मदत करते आ�ण द�घा�यु�य �नमा�ण करते. हे युनमनोथ होम नं.
तुमचे टे�ोमेर �ांब�चक बनवतात �यामुळे आमचे रोमोस फाट�यापासून रोखतात. ते बुटा�या फेसा�या टोकासारख ेआहेत
मा� ई-��ा��टक खु�ेआम आहेत. �यां�याबरोबरच आमचे टे���मसही अनेक वेळा सू�म बनतात
�यांची तु�ना बॉ�ब�या वापरा�ी के�� जाते. इथे मु�ा असा आहे क� ते पूण�पणे ���ह�े आहे
�ायामामुळे ही '�घुकरण' ���या मंदावत ेजी आपण द�घ�काळ �नरोगी ठेवतो. आ�ही देखी� जहाज

मी हे ��ात ठेवाय�ा हवे क� साधना, धा�यांचा संपूण� संतु��त समृ� आहार, सुपीकतेचे �माण आ�ण मधूनमधून
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मी काही उपवास करतो - हे �भु�व 16/8 ने �वभाग�े आहे, �हणा कारण तु�ही 16 तास उपवास करत आहात, काही
खाऊ नका आ�ण नंतर आठ तासात तोडून टाका. या सवा�नी हे �स� के�े आह ेक� हे आमच ेटे���मस आहेत
तु�हा�ा आ�थ �क अडचणीत आण�यापासून वाचवते. अनुभवा�या आधारे �ायामाती� बद�ाची ताकद �स� करा
आपण �दवसभर तोच �ायाम करतो का? या काय��माचा वापर क�न आपण ऊजा� वाढवू �कतो
तु�ही केवळ तुमची �ावसा�यकता सोडणार नाही, तर तुमची वाढही कमी क� �कता.

कारण तु�ही आ�य�कारकपणे आनंद� आ�ण सहचर जीवन जगत आहात.

अंम�बजावणी : तुम�या कामा�या �दवसा�या � ेवट� �सरी पवन चाचणी �ागू कर�यासाठ�
�स�या काय��ाळेचे र�क महान सं�याकाळसाठ� वा�याचा �सरा उसासा घे�यासाठ�. तु�ही तो थकवा �र करा
ब�तेक �ोक पो�ट वक�  �हणून काय समजतात.

तुम�या आवडी�या बॅटरी पु�हा �नमा�ण करा जेणेक�न तु�ही तुम�या सं�याकाळ�या जेवणाचा पया�य �नवडू �का�.
�नवडा आ�ण रा�भर तुमची साखर �वनंती �कती ��णीय घट�� आहे ते �ोधा.

एक सव ��ण गो� तु�ही यावेळ� क� �कता ती �हणजे तासभर चा�णा�या ��याक�ापावर जाणे. आपण
�ड�जट� साम�ी��वाय आणखी एक वेळ �वभाग सापडे� �याम�ये तु�ही अ�धक सखो� आ�ण मौ�यवान �वचार देऊ �कता
तु�ही �च�ह डाउन�ोड क� �कता. तु�ही नैस�ग �क वातावरणात �फ� �कता आ�ण सूय��का� आ�ण ताजी हवेचा आनंद घेऊ �कता.
तुमची मनः��ती, मनाची इ�ा, आरो�य संक�प, �व-संक�पना यांना भेटव�तू �द�या जाती�. काय�कता�
जॉन मुइरने याचा सारां� �द�ा: “�नसगा��या ��येक पाव�ावर, एखा�ा�ा अ�धक हवे असते
अ�धक सांगू �कतो." तुम�या �स�या पवन चाचणीसाठ� आणखी एक सूचना �हणज े60-�म�नटांचे पव�त च�
�वास, ज�तरणपटंूचे �ांबचे स� �क �वा योग वगा��ा जा. कामाची ही साखळ� के��त तर होई�
अ�धक कॅ�रीज बन� करा, �रीराती� चरबी आप�या �वत: �या गतीने बन� करा. �सरा वारा सव�काही चाचणी
इ��हट�र गेम.



त�व # 6: दोन मा���चे �ेखक
अंत���ी : �ोधातून, आ�ही ��क�ो क� "मसाज थेरपी" हे एक साधन आहे जे मनाची काय� करते.

मूडम�ये ��यमान सुधारणा, तणावा�ी �ढ�याची �मता आ�ण काम�गरीम�ये सामा�य सुधारणा.

मसाजचे फायदे, कोटोसो�म�ये 31% घट, डोपामाइनम�ये 31% वाढ (भीतीच ेघर)
(वाहन पातळ� वाढवणे); सेरोटो�ननम�ये 28% घट (जी �च�ता संतु��त करते आ�ण आनंद वाढवते;

हवेचा ताण कमी करणे, वेदना कमी करणे, दाहक-�वरोधी औषधे हवेत पाठवून वेदना कमी करणे आ�ण �यांना मदत करणे.
अ�धक मायटोकॉ��या बनव�यासाठ� दे�ा�ा उ�रेकडे �यावे �ागते. येथे क� ती खो� ऊतक आहे
सामा�य तणावपूण� �ारी�रक काय� कर�याऐवजी मा��� के�� पा�हजे. क� तो चांग�े क� �कतो
�यासाठ� तो काही वेदना देई�. ही आप�ीजनक �णा�� टे��मेअस�चा ताण देखी� कमी करते
तुमचे आरो�य खराब करते आ�ण सुधारते आ�ण तु�हा�ा द�घा�यु�य बनवते.

अंम�बजावणी : दोन मा���चा मजकूर �वहारात आण�यासाठ�, तुम�या सा�ता�हक काय��मात दोन जोडा
�म�नट मसाज करा, कारण काय��मात येणा�या गो�ी त�ाच राहतात. आ�ण zk ap,
योजना आळ�ी अंम�बजावणी देतात. आ�ण पासून, सवा�त �हान अंम�बजावणी ��य�ात महान पे�ा चांग�े आहे
असे घडत असते, असे घडू �कते. गुणव�ा �यां�या अंम�बजावणी�या समप�णाने �यांची ��ी straddles. तु�ही असे �हणू �कता
तु�ही खूप काय��म आहात आ�ण दर आठव�ात दोन �ांब मसाज कर�यासाठ� पुरेसा वेळ देऊ �कत नाही. खरं तर, हे

�यानाचे आ�य�कारक फायदे जे �य�न के�े गे�े आहेत, आप�या मान�सक ��तीब�� सं�ाना�मक जाग�कता, ���,
हवा आ�ण द�घ� आयु�य. स�य ह ेआहे क� तु�हा�ा ही सवय �ागू �कते �क�वा नाही. होय, हार मानू नका

दर आठव�ा�ा एक �म�नट मसाज/मसाज कर�यासाठ� खूप खच� येई�. पण, मृ�यू यापे�ा महाग असे�.

त�व #7: वाहतूक �ान - के

��ी : जे �ोक दररोज कामावर जा�यासाठ� आ�ण ये�यासाठ� एकूण 60 �म�नटे घा�वतात,
जर ते सामा�य जीवन जगत असती� तर सुमारे बारा� े �दवस हे कर�यात घा�वतात. �हणजे सुमार ेतीन
एक वषा�पे�ा जा�त काळ ते �ॅ�फकम�ये �क �वा बस �क �वा �ेनम�ये घा�वतात. आ�ण, आता पास झा�े�या बद�ांमुळे, ते
�दवस ��दवस वेळ वाढत आहे. संयमी अव� ेत गाडीत बस�े�े ब�तेक �ोक �वष �ा�न करतात.
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�यूज रे�डओचे आणखी नकारा�मक उ� ेजन जे उ�पादन आ�ण मनः�ांती �गळून टाकते. सह सहमत
तु�ही करा �वासादर�यान, ब�तेक �ोक झोपतात, औषध घेतात आ�ण �यांच ेसतत साधन पाहतात �क�वा वापरतात.
नॉ�टॅ��जया�या �जवंत अव� ेत खेळा, वेगळे �हा.

अंम�बजावणी : ""�ॅ�फक नॉ�ेज" म�य ेसामी� होण े�हणजे तुमचा �वासाचा वेळ वाया घा�व�यासारख ेआहे.
कामा�या �ठकाणी ये-जा करण ेअसो, �क �वा येथे न जाता, �क �वा �दवसभरा�या कामात घाई करणे असो, आ�ण
तुम�या �ापक सामा�यता आ�ण वैय��क �ाना�या �व�तारासाठ�. या कामात मदत करणा�या �व��� क�पनांचा समावे� होतो
ऑ�डओबुक ऐका �क �वा मौ�यवान इंटरनेट रे�डओ ऐका. स�य आह,े पु�तकात �क�वा ऑन�ाइन
अ�यास�माती� एकही नवीन क�पना समजून घेत�यास तु�ही ��ाधी� �क�वा अ�ज डॉ�रचे मा�क बनू �कता. �क�वा
तुमची सज�न�ी�ता, उ�पादकता, ऊजा� �क �वा म ��ची ��� वेगाने वाढे�. आज कोणीही उप�� आहे
भांडव��-गुंतवणूकही अ�ी नाही क� ती ���ण �क �वा �वकासाती� गुंतवणुक�पे�ा जा�त नफा देऊ �के�.

त�व #8: �व- प� तं�

अंत���ी : उ� �माणात �ावहा�रकतेची चौकट, संपूण� संघ, जगात (B/w) जगात
बन�यास मदत होते अ�ा �कारे त े�यां�या पाच पु�तकांचा उ��ेख �यांची खा�सयत �हणून करतात.
ते �वकासाभोवती म�स ठेव�यास मोकळे होत.े आ�ण �यां�या खेळाचे भ�व�य घडव�यासाठ� ते कौ��य वाप� �कतात.
मायके� जॉड�न हे �वतःचे पो�ट-डॉ�टर न�हते आ�ण मोह�मद अ�� हे �वतःचे ���क न�हते.
अ�त�र� उ�पादक बाहेरी� ��ोतांकडून सेवा �मळवतात. �या�या वीणा�या �ेणीबाहेरी� सव� हा�चा��-
प�ती 'समायो�जत' के�या गे�या �यामुळे ��याची अचूकता आ�ण वेळेची ��णीय �माणात बचत होई�.

अंम�बजावणी : ती कामे इतरांना �ा जे फ� तुमचा वेळच वापरत नाहीत तर तुमचा
ते मा�यातही आनंद �नमा�ण करतात. आद� �पणे, तुमचे संपूण� आयु�य पु�हा क� नका, जेणेक�न तु�ही �याच गो�ी करा�,
�याम�ये तु�ही महान-कु�� आहात आ�ण �यांना कराय�ा आवडते. या �कार�या रचना, संघटना आ�ण प�र��तीसह, आपण करणार नाही
फ� तुम�या �वतः�या बु��म� ेत वर जाई�, कारण तु�ही कमी आहात, पण तु�ही व�तुभोवती अस�यात पटाईत आहात.
परंतु तु�ही तुम�या वैय��क �वातं�याचा स��यपण ेआनंद �या� आ�ण �ांतता आ�ण एकटेपणाचा देखी� आनंद �या�.
तसेच, तुम�या स��ाय ट�मम�ये तुमचे �वतःचे �ोक आहेत, जे �यां�या संबं�धत कामां�या �मुख आहेत.
तुमचे आका� अ�धक �वकर उंचावे� कारण तुमचा गट सांभाळ�यासाठ�, महान माणूस
एन.एस. तुम�या ट�म�या खास सद�यांम�ये �फटनेस �ेनर असू �कतो �यां�यासोबत तु�ही �नय�मतपणे काम करता, अ
एक आहार �नयं�क, एक मसाज थेर�प�ट, एक अ�या��मक ���क जो तु�हा�ा तुम�या चांग�या न��बात मदत क� �के�.
आप�या आयु�याती� मह�वा�या �ोकां�ी मजबूत संबंध �नमा�ण करणारा नातेसंबंध-स��ागार
आ�ण एक आ�या��मक स��ागार �हा जो तु�हा�ा जीवना�या �ा�त �नयमां�ार ेमाग�द��न करतो.



समजावून सांगून, ज�मनी�ी जोडून ठेवा.
त�व # 9: सा�ता�हक �नयोजन �णा��

अंत���ी : आता तु�हा�ा मा�हत आह ेक� �या गो�ी �व�हत के�े�या आहेत �या के�या आहेत.
योजने��वाय सात �दवस आगामी आठवडा आप�या सात �दवस आधी दाणेदार �क�वा खडबडीत न बनवता
क�े��वाय �क �वा खो� जंग�ात �च�हा��वाय माउंट �क पव�ता�या ��खरावर चढणे असे होई�.
बुडावे �ागे�. होय, तातडी�या आ�ण अनपे��त चम�कारांसाठ� जागा अपवादा�मक आहे
म�त आहे. तरीही याचा अथ� असा नाही क� तु�ही वैय��क जबाबदारी आ�ण मानवी प�रप�वता �वचारात �या.
आ�ण कमकुवत ����ट तयार कर�या�या सरावात अडकू नका, �यामुळे तुमची उजा� वाढे�.
, तुमची �नवड आयो�जत करते आ�ण ����क सु�न��त करते.

अंम�बजावणी : खो�न काढा, मग �या तीस �म�नटांचा यो�य अंदाज �या, दर र�ववारी सकाळ�
जेणेक�न तु�ही “�तक स�ताह” चा आ�ेख काढू �कता. तुम�या जनर�म�ये कथा ���न ही ���या करा
तु�ही नुकतेच जग�े �या सात �दवसांचे ठळक मु�े ���न सु�वात करा. बरं, �या ध�ांचा
�ेखा करांची क�पना करा आ�ण येणारा आठवडा आणखी चांग�ा बनवा. नंतर एका मो�ा कागदावर,
तुमची सव� वचने ��हा �यावर दररोज सकाळ� 5 ते रा�ी 11 पय�त ���ह�े�े आहे. येथ ेमूळ आह ेआ�ण आपण, आप�े
�ावसा�यक संवाद आ�ण अंम�बजावणी फे�यां��त�र� इतर गो�ी ���हणे. �या�या �वजयाचा
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ठरा�वक का�ावधी बाजू�ा ठेवा. तुमचा 90/90/1 सेकंद, तुमचा 60/10 �वास आ�ण तुमचा �सरा वारा
चाचणी, तसेच तुम�या ��य ���साठ� वेळ, तुमचा उ�पादन पोट�फो��ओ आ�ण काय� �वभाग
���या. एवढेच, दर आठव�ा�ा हे करत असताना, तुम�या �दव�ी तुम�याकडे अ�त�र� उ���े असती�, �व�ेष ग�त�ी�ता तयार होई�
तुमची सज�न�ी�ता �व� ेषतः वाढे� आ�ण तुमच ेजीवन संतु�न ��णीयरी�या सुधारे�.

त�व 10# : ��क�याची 60 �म�नटे

अ��यता : तु�हा�ा �जतके अ�धक मा�हती असे� �ततके चांग�े तु�ही करा�. सव� प�रपूण� ने�यांम�ये असीम
इ�ा आहे आ�ण एक �चरंतन इ�ा आह,े �वतःचे "सवा�त मोठे सेवक" हो�याचे ���ण.
�सीकरण �व��. चांग�े उ�पादक ह ेआजीवन नव���या असतात. बरं अ�ा काही �ोकांपैक� एक �हा जे
�ौय� परत �मळवा, आमचे जहाज जोपासा आ�ण मा�य�मक �व�ाथ� बना.
��तभा पुढे नेणे.

अंम�बजावणी : दररोज �कमान साठ �म�नटे अ�यास करा. आप�या त�डी ��दात अडथळा आणणे
��� वाढत राह�यासाठ�. तु�ही दररोज जे काही वाचा� ते करा �यामुळे तुमची बु��म�ा आ�ण तेज वाढे�.
बु�� खो� असे� आ�ण तुम�या भ�ा�ा आग �ावे�. तुम�या साठ �म�नटांसाठ�
�व� ेष त�वे असती�. ��येक चांग�ं पु�तक वाचून जे तुम�या हातात पडे� ते तुम�या डायरीत ठेवा.
�ट�प�यांवर �वचार करणे, कृतीच ेवेळाप�क, �वीणतेसह संभाषणे आ�ण कौ��ये तयार करणे
��ह�डओ पाहणे. तुम� या भांडव�ाम� ये तु� ही तुम� या उ� कृ� ट भेटव� तू आ�ण उ� कृ� ट �व�ा� या �ची गुंतवणूक करा.
जसजसे तु�ही प�रवत�न करा�, तसतसे तु�ही केवळ एक महान माणूसच बनणार नाही, तर तु�ही एक �जवंत �ाणीही बना�. �हणजे तू
�यात तु�ही इतके उ�कृ� �हा� क� तुमची सं�ा आ�ण �वसायाची जागा तुम�या��वाय चा�णार नाही.
स�म होई� तु�ही �वतःचा एक मौ�यवान नायक �हा�. आ�ण तु�ही तुम�या गटाती� सद�यांना मौ�यवान बनवता आ�ण
�ाणघातक �वाह कमी के�ा जाई� आ�ण �ाहक आ�ण समाजाची सेवा के�याब�� तु�हा�ा ब�ीस �मळे�. p प�रणाम
याउ�ट, तु�हा�ा उदार ब��से �मळती� जे उ�प�ा�या उ� मु�ेसह आ�ण मान�सक आ�ण आ�या��मक क�याणासह येतात.
कोणीतरी काही अ�त�र� काम के�े आहे आ�ण एक महान कारण सेवा के�� आहे �हणून येई�.

"आ�ही जे�हा तुम�या ��ना�ा जाऊ ते�हा मा�याकडे तु�हा दोघांसाठ� आणखी एक ��ांज�� आहे!" अ�जाधी�
तो अ�भमानाने �हणा�ा. हा क�वतेचा �ोक आहे जो म�ा मा�या उ�कटतेने आठव�ा." हे सांगत असताना
�याने �तची नजर �खळव�� होती.

��येक �हॅ��टाईन डे�ा मी �या�ा एक� े आठ �ा� गु�ाब �ायचे अ�ी आमची �था होती.
मा�या आवड�या �ठकाणी रा�ी�या जेवणात आ�य�कारक चॉक�ेट्स �ग�ट करणे आ�ण �सरे खाणे.
मांडीवर बसून क�वता वाचायची.

"आ�ण ते," आ�ण "तू" �हणजे काय? क�ाकाराने �वचार�े.

अ�जाधी� �दस�ा ध�काबु�क�. �याची नजर प�टहाऊस�या फर�ीवर होती.

“अधोव” हे �याचे एका ��दाचे उ�र होते, जे �याने डोळे �मचकावून सां�गत�े.

हॉटे��या मो�ा खो��त एका खंदकात ठेव�े�या जेवणा�या टेब�ावर पसर�े�या फर ओकपासून बनव�े�े होते.
पण एखादा मु�गा �पाछपी खेळत अस�यासारखा उभा रा�ह�ा, �याने आप�े ��येक डोळे आप�या तळहाताने झाक�े.
�याने मायके� मायके�ने ���ह�े�ा एक जुना �ोक तुफानी उ�साहाने पाठ के�ा:



“जगात मानवी �ाणी मह�वाचा आह.े
तु�ा �� � क�न माझे हात गमाव�े,
�याचा अथ� अनौपचा�रक पाट�साठ� थोडे अ�धक आहे;
उ�प�ातून, भाकरी आ�ण पेय.
�रण गे�यावर रा� उडून जाते.

� ेड एक �दवस �टकतो.
पण तेव�ात �ा�या�या हाताचा आवाज आ�ा,
मी नेहमी �ाथ�ना करतो.
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"�कती � ंभर दया, ही!" खरेच ते कोसळ�े, असे क�ाकार �हणा�े.

मी रॅ�े�ा हेही �� होत होते क�, या ��ट�रओटाइपम�ये काही �ुट� अस�या तरी संघ
मऊ होते द�कात असे �दसून येई� क� क�ाकार हा रोमँ�टक जोड�याचा अ�धक �ढ�न�यी भाग आहे, परंतु
��य�ात ते खरे न�हते. स�य हेच होते क� �या�या अपे�ांब���या �ेमा�या खो�ात तो
अप रा�ताचे उ��ंघन के�े जात होत.े �या�या दातृ�वाचा गैरसमज करणे चुक�च ेठरे�. क�ाकार एक मजबूत

ते होते

“मी �वतः एक क�वता ���ह�� आह,े” क�ाकार पुढे �हणा�ा, “ती तु�यासाठ� आहे ना!”

"वाचा आ�ण ऐका. ��स!" उमी न�पणे �हणा�� आ�ण क�ाकाराची कॉ�र �ाव��.

“ठ�क आहे, क�ाकार थुंकत �हणा�ा. �याचे नाव आहे, “आपण कधीही �नरोप घेऊ नये; आ�ण तो आह:े

च�ा , आ�ही कधीच �नरोप घेणार नाही
अचानक भेट, आ�ण ती प�ह�� नजर,
स�दया�ने तु�ा �थम माझी दया आण��
आ�ण तु�ही तुमची ��� गमाव��, �ांतता के��.
अनपे��त जीवन संधी
ओळखीने पाठव�े
�हंट�े, आपण आप�ं काम क� आ�ण �र�क घेऊ.

जे धाडस करतात तेच �वजयी होती�.
नकाराचा सामना कर�यास इ�ुक अस�े�यांनाच �यांचा मो� �मळे�.
फ� तेच जे पु�हा समानता हाताळती�,
ते फर पासून उठती�

मी कधीच खरे � ेम पा�ह�े न�हते.
दोन �हर�ा धनु�यावर माझा कधीच �व�ास न�हता.
�म�ा�या हातात हात �या, उ�हात �फरा.

मी कधीच �व� पाहत नाही
�वकरच सव� काही बद�े�.

तू पड�यावर मी तुझी काळजी घेईन.
�क �वा म�ा कधी भीती वाट�� तर मी तु�ा पकडेन.

जे�हा जे�हा तू सं�यात बुड�ी� ते�हा-के�हातरी तू म�ा तु�याबरोबर �ोध�ी�, सावर�ी�.
जे�हा तु�ही य�ाचा आनंद �या�, ते�हा मी तुझी �ास उच��न, चू होईन.
आ�ण मग के�हा, आता म�ा जावे �ागे� - मी तु�ा कधीही जाऊ देणार नाही.

मी सतत �वचार करतो,
तू आत खो�वर आहेस.
तु�ा पराभूत कर�यासाठ� मी के�हा, के�हा, काहीतरी �क �वा काय के�े हे म�ा मा�हत नाही.
पण, आता माझे �व� आह े- आ�ही एक� वृ� झा�ो आहोत, कधीही �नरोप घेऊ नका!

क�ाकार एका गुड�यावर बस�ा आ�ण �या�या येऊ घात�े�या वधू�या हाताच ेचुंबन घेत�े. ते खो�
ते गु�ाबी झा�े आ�ण �त�यावर खो� प�रणाम झा�ा. आता कोणीतरी मो�ा आवाजात रडताना ऐकू येत होतं.



डोळे झाकता यावेत �हणून दो�ही �व�ा�थ �न�नी आप�या सुनांना कागद� व�तू �द�या.
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धडा 16

'5AM ��ब ' ट्�वन एफ ए��ट काम�गरी �वीकारतो

"�वातं�य, पु�तक, फू� आ�ण चं� यां�याबरोबर काय होणार नाही?"

- ओकार �ंद

द��णे�ा �ॅ�सचोक�या टेरेसवर बांध�े�या खाजगी कॉटेज�या �व�तीण� टेरेसवर,
अ�जाधी� एकटाच बस�ा होता.

तुमची रोजची डायरी ��हा, �ी. रॅ��ने आ�य�कारक आनंद, �व��ण संप�ी आ�ण ��ी आण��
��यकर आ�ण क�ाकार सो पाउ�ो�या ��नात सौदयीब�� ���ह�े. ते एकमेकांसाठ� �तथे होते.

"हे एक मोहक आ�ण पूण�पणे सुगम मागा�ने काय� करते," �याने �वचार के�ा. "आ�ण जर असे� तर
जर अ�ी एखाद� सं�ा असे� जी खूप पुढे जाई�, ती ही असे�. ”

जे�हा रईसने आप�या मूळ भाषेत आप�या �ट�प�या ���ह�या, ते�हा प�ी �वतःची गाणी गात होते आ�ण बागेत
माळ� �या�या �न�या वे��ची जमीन �या�या चमकदार फाव�ाने खोदत होता
उ� े�जत होऊन द��णा दब�या आवाजात बो�त होती. ग�धळ�े�या, पण मदा�नी वे��, �ाकूड wort
अ अ�ावर �न��त के�े होते, �याची जा� केवळ �नसग�च समजू �कतो. दर�यान, धु�याची जा�ची चाबूक

दरीतून चोक उठ�ा, आजूबाजू�या ड�गरापय�त पसर�ा.

पहाटे पाच वाज�या�या काही वेळापूव�, अ�जाधी� उमी आ�ण क�ाकारा�ा माउंटन बाईकवर �फराय�ा घेऊन गे�े.
�ा�ा�या बागेपासून सु�वात क�न, ड�ॅनय� युगोइट या वळणाचे वतु�ळ कापून नंतर गावात,
एका अ�त�य उपयु� घो�ा�या �टॉ��या बाजू�ा, आळ�ी कु�ा, जो गार�ासारखा हळू हळू चा�त होता आ�ण,

पांढ�या खुं�ांनी बांध�े�या आ�ण रॉके��या दो�ही बाजू�ा अस�े�या जपमाळ आ�ण गु�ाबा�या झुडुपात असू �ा
बनव�े होते �क �ब�ना, अ�जाधी�ाने �स�या �ानापासून �ेवटपय �त घेत�े�� ही अगद� यो�य, छोट� जागा होती,
जनजागृती वगा�साठ� �नवड झा��. अ�जाधी�ांनी धडा सादर के�ा होता ते�हा तो अ�भजात वगा�साठ� होता.

सतत काय��म काम�गरीसाठ� खो� आ�म-नूतनीकरणासह वैय��क त�व�ान संतु��त कर�या�या मह�वब��
ग�णत. या टायकूनने बद��या काळाचे मू�य देखी� समजावून सां�गत�े, या जगात, �जथ ेय� ही य�ाची गु��क��� आहे.
�तरावर, समानतेची गरज आह ेजेणेक�न एखाद� ��� जीवनात �वजय आ�ण य�ात ब�वान असे�.

संबंध राख�यासाठ� आ�ण �या�या ��तभेसह द�घ�का��न समतो� अस�याची खा�ी कर�यासाठ�.
खेळ खेळा प� अजूनही �हान असतानाच समाजात मॅ�ो उ�पादकता आ�� आहे, असेही या अ�जाधी�ांनी �� के�े.
�हणजे, �नद�षपणाचा �व�ासाह� अथ� आ�ण अ�या��मक ���ेची सहन�ी�ता या खेळापे�ा जा�त नाही.
जो चच��या चाकावर हॅम�टर खेळतो. �या�ा वाटते क� तो ग�तमान आहे, पण तो �प�ज�यात आहे
राहते

पहाटेचा सूय� जे�हा गद� �हरवाईत �वरघळतो ते�हा उ�ोगाने आप�ा चकाचक �ा� के�ा
सायक� चा�व��, उ�कटतेने बो��� आ�ण सकारा�मक, अ�स� ह�ा �नमा�ण के�ा
हस�े. �या �कारचा हा�य आपण सव� आप�या आयु�यात ऐक�यासाठ� मरतो. तो खोकत रा�ह�ा. एकदा
�याने थोडे र�ही थुंक�े. तथा�प, वे�बट �जवंत आ�ण �व��ण �नरोगी �दसत अस�याने, उमी आ�ण
क�ाकार आप�या परोपकारी ���का�या त�येतीब�� थोडा �च��तत �दसत होता. कदा�चत ही �याची चूक असावी. परंतु
�वकरच ��न होणारे, �यां�या वातावरणात इतके म�न होते क� �यांनी या गो�ीत जा�त वेळ घा�व�ा नाही.
जाणून घेणे, �क �वा होत आहे. भूतकाळ पु�हा तपास�ा असता कळते क�, �यांना काय येत आहे.

तीन �म�ांनी घोडे�वारीतून � ेक घेत�ा ते�हा नवरा-बायको�ा आणखी एक सा�ा�कार झा�ा.
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न�ा दया, जो �याने �या�या �न�या बॅक पॅकमधून काढ�ा होता. �याने या कारकडे एक नजर टाक��:

अ�भजात वगा�चा

twin f चा आकारमान

अ�जाधी�ांनी ��कव�े क� "सवा�त उ�कृ� मानवाचे सज�न�ी� उ�पादन, अनकॅ��� ेटेड
भांडव�� सुर�े�या काम�गरीम�य े��यमान घट. याचा अथ� असा होतो: तुम�या उ�ोगात परवानगी �मळणे.
��रता आ�ण तु�ही आ�थ �क��ा �दसत आहात याची खा�ी करा, फ� एक म�हना �क�वा संपूण� वष� नाही
खूप. वा�ण�य नायकाचा, क�ेती� महान मा�टरचा, �व�ाना�या ��ाचा, माणसाचा खरा खेळ
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रॉय�चे नायक आ�ण रा�स आयु�यभर "ए" वग� गेम सुर��त करत आहेत.

“दंतकथेची गु��क��� �हणज ेचैत�य,” तो �हणा�ा. "हे," तो �वतः�या दो�ही गुणांना �हणा�ा
�व�ा�या��ा �हणा�े, “तुमची मूत� बन�याची एक मह�वाची गु��क��� आहे. आपण कसे ते ��क�े पा�हजे



सखो� �व�ांती आ�ण पुन�ा��ती दर�यान संतु�न ठेवा, जेणेक�न तु�ही तुम�या द�घ� कारक�द�तही ताजे आ�ण मजबूत राहा�. तु�ही तेतु�ही करा� तसे, काही �नय�मत कामगारां�माणे, गुड�यावर बसून तुमची भ�� जा�त वाढव ूनका,
उडवून �ा. मा�, ते आयु�यभर खेळू �कत नाहीत. सव� वीणानी या मह�वा�या, मा�हतीची मा�हती आहे
जाणून �या आ�ण �या�ा आचरणात आणा."

अ�जाधी�ांनी गोड ��ॅक कॉफ� घेत�� आ�ण �हीके�या माणसा�ा समजावून सां�गत�े जो �व��ण होता.
�ब�, �हणजे, अ�त�र� भरपाई ���या अंम�ात आण�यासाठ�. �या कारने हवेचा �ोट होतो ते�हा
�या�यावर अ�यंत दडपण येते, आ�ण मग, तो सुधार�या�या काळात खरोखरच वाढतो.
बु��मान जे पाच फा�यांना �यां�या सामा�य मया�देपासून मागे ढक�तात, ते वाढतात आ�ण वाढतात.
का�ावधीसाठ� परवानगी �ा. मी रे�ेने �ेमा�या �च�हाकडे बोट दाखव�े आ�ण �हणा��, "बघ ��ये,
द�घ�का��न य�ाची कमी �ात गु��क��� एका सो�या ��दात आहे: दो�ायमान - मागे-पुढे ��व�ग. माने
हे सो पाव�ोम�ये सां�गत�े, पण आता तु�ही दोघेही �यात खो�वर जा�यास पा� आहात."

"आ�ही खरोखर तयार आहोत," आ�ावाद� घो�षत के�े.

"समजून �या." अ�जाधी� �हणा�े. “जे�हा �ा���ान ेजगाती� महान वेट ���टरचा अ�यास के�ा,
�यांना आढळ�े क� �यां�या अ�ज��यतेचे रह�य �यां�या कामाचे आ�ण �व�ांतीच ेगुणो�र आह.े"

"�क �वा याचा अथ�?" क�ाकाराने �वचार�े, �या�या सोबतीने �याचे ड�गर सायक� बनव�े
अंगूरी �ा� बागे�ा �ागून अस�े�या D या पायवाटेव�न उतरा.

"तु�ही �व�ांती घेता ते�हा तु�ही वाढता," अ�जाधी�ने सहज उ�र �द�े.
"पण या�ा काही अथ� नाही, नाही का?" अ�जाधी� पुढे �हणा�े, "उ�पादनाचा हा �नयम सवा�त जा�त आहे
म�यवत�, तथा�प, �वरोधाभासी स�य आह.े हे म�ा स���ंनी �कट के�े, जे�हा मी
पुरावे तयार करत होते. �वचारांचा मु�य �वाह आप�या�ा सांगते क� अ�धक कामासाठ�, आ�ही
जा�त तास घा�व�े पा�हजेत. अ�धक �मळ�व�यासाठ�, आप�या�ा अ�धक करणे आव�यक आहे. पण ठोस �ोध आता पूण� झा�ा आहे
जर वापरक�या �ना अडचणीत अ�ा �कारचे �ा�फक� ��त�न�ध�व तयार करायच ेअसे� तर,' देखी�,
c हे अ�यंत चुक�चे आहे. ते �टकणारे नाही. यामुळे नफा �मळत नाही. थकवा
नेतृ�वासाठ� � े�रत, आ�हा�ा आम�या वैय��क, जु�या-�ाळे�या काय�प�त�ना पुढे ने�यात �मळा�े�� �ेरणा
�या �ाळा मानवी संसाधनां�या �वकृती�ा कारणीभूत आहेत, �यांचा वापर जर ��ारीने के�ा तर तु�ही तुमचे काम क� �क�े पा�हजे-

तु�ा पृ�वीचा �वामी करीन."

"तु�ही जे �हणत आहात ते म�ा 60/10 �नयमाची आठवण क�न देते." क�ाकाराने आनंददायी �ट�पणी के��. तो
घोडे�वारी�या �ेसम�ये होता जो अ�जाधी�ांनी �द�ा होता. आ�ण, आता 20/20/20 Hsu चा सराव 5AM ��ब
कायम सद�य �हणून सामी� झा�े होते. तो ��णीय त�ण, अ�धक क� ��त, अ�धक उ�साही आ�ण आहे

जे�हा तो स��ण��या संमे�नात �दस�ा ते�हापे�ा तो अ�धक आ�म�व�ासाने �दस�ा. �याच ेपरतणे
हे खरोखर आ�य�कारक होते.

"छान, तू बरोबर आहेस. पण, ��क�याचे मॉडे� मी तु�हां�ा सांगणार आहे, �या�ा सांगा
अ�धक आहे. आज तु�हा �ोकांना कामा�या �व�ांती�या पया�यी टम�ब�� एक नवीन मा�हती �मळे� जेणेक�न ते घातांक
उ�पादकता वाढव�यासाठ�. तु�ही ते ��कत असताना छाया�च� कसे काढायचे हे देखी� ��का�. या
सकाळ� तु�हा�ा कळे� क� कमी काम क�नही तु�ही "कॉ���ग ��ा�स�फके�न" या प�दतीन ेअ�धक कसे अंम�ात आणू �कता.
कोणा�ा ��कव�यानंतर, तु�ही दोघेही तुम�या �े�ात �वजय �मळव�यास मदत करणा�या कोण�याही �ेमी, �ानापासून �र असा�.
हे आव�यक आहे जेणेक�न उव��रत आयु�य आनंदाने जगता येई�. ”

अ�जाधी�ांनी ��क�या�या व�वरी� �च�हाकडे �� वेध�े, �याचे �ीष�क होते " 5 ऑफ ���ा�स
एस पो�ट्स" जसे तु�ही आता ��क�ात, दररोज: का�, तु�ही पूण� उज�ने भर�े�े आहात.
झोपेतून जागे �हा दररोज सकाळ�, तु�ही पाच पूण�, वैय��क ख�जना घेऊन उठता �याची यो�य देखभा� के�� तर
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तुम�या �न�म�ा�या उ�कृ�तेवर �वजय �मळवे� आ�ण तु�हा�ा मागी� मया�दे�या चाकू�या काठापासून वाचवे� जेणेक�न तु�ही
तो �या�या आ��या�या थरात �प�े�या महान नायका�ा �दवसाचा �का� पाहतो आ�ण तु�ही �या�ा बन�यास मदत करता
तु�ही जे �हाय�ा हवे ते करतो. अ�ौ�कक काया�चा �नमा�ता, �ीष�कहीन नायक आ�ण मानव
तु�हा�ा सवा�त आ�य�कारक, सुंदर कृपेने स�मा�नत के�े आहे, नातेसंबंधा�या ��ीकरणा�मक भावनेसह जगणे, जीवन."

"मी तयार आहे," क�ाकार आ�या�न े�हणा�ा.

"आ�ण आता, जसे तु�हा�ा माहीत आहे, "Venan चे 5 ��द," �ी. ना �ेकडे बघून रॅ�� पुढे चा�ू ठेव��,
�क �वा तुमची मान�सक �येये, तुमची �ारी�रक ऊजा�, तुमची वैय��क इ�ा, तुमची मू�भूत बु��म�ा आ�ण

तुमची रोजची वेळ". मी ते पु�हा पु�हा सांगेन �हणजे तु�हा�ा ते आठवे�.” हे मू�भूत रस आहेत:
वेळ सव��म पातळ�वर आह.े �हणूनच तु�हा�ा तुम�या �दवसाची सु�वात चांग�� करायची आह ेआ�ण तुमची सव��म काम�गरी करायची आहे.
अथा�त, पहाटे�या वेळेस मौ�यवान ��य गाठायचे आहे. ते आप�याच तं��ानात बद��याऐवजी बात�या
ऐकणे �क �वा जा�त झोपणे,



"समज�े," उमीने होकार �द�ा आ�ण �त�या उ�साहात ���हणे चा�ू ठेव�े, �यामुळे �त�ा
रोमम�ये एक भ�� सापड��. आकष�क �डझाईन अस�े�या रंगीबेरंगी �प�ट्याने आज सकाळ� �तची पोनी टे� चमकव��.
दया.

"आज�या ध�ाची गरज हीच आह"े असे �हणत अ�जाधी� �प�या�या मधोमध इ�ारा के�ा. सव�
�ॉइंग हा �ॉइंग गेम नाही. स�य काम�गरी �दया�या ठो�यासारखी असते,
जसे नाडी चा�ू आहे. आपण एक महान ज��ाद �हणून दाखवू इ��त अस�यास, द�के
तु�हा�ा अ�र�ः �वतःच असाय�ा हवे आ�ण तु�ही �या जीवनात मोठे होता ते जगावे.
तसेच � ेम करा - आपण पूण�पणे, उ�कृ�तेचे सव��म पया�य करणे आव�यक आहे, ते सव��कृ� आहेत

खरेद�दारा�या मजबूत आ�ण आ�य�कारक उ�पादना�या युगात, खो� पै�ां�या पुन�ा��तीसह, कृपया �याचा अ�यास करा
करा. छापी� �ेम�या कामावर बोटे थोपटत अ�जाधी�ने �वनवणी के��.

“फ� मी,” ताजी हवा �ास घेताना क�ाकार �हणा�ा, HEC �हणजे ध�यवाद.
आ�ण डीआरसी�या सखो� �नधीचे एफ.

"हो," अ�जाधी� उ�र�ा. आज �या�या का�या ट�-�ट�वर पांढ�या अ�रात "होय, माय
साध है - तुम�या �वतः�या सोबत." �या�ा �वनोदबु�� होती.

“�हणून तुमची मु�य हा�चा� करणे आह”े, जर तु�हा�ा खाजगी�र�या �चर�ायी य� हवे असे� आ�ण
�ावसा�यक��ा. टायकून पुढे �हणा�े, "उ�कृ� �तरावर उ�कटता, अ�गाव आ�ण कामाचा का�ावधी आ�ण

का�ावधीत, पैसे भ�न काढ�यासाठ�, �व�ांती घे�यासाठ�, पु�हा पुन�ा��त कर�यासाठ� आ�ण आनंद आण�यास स�म �हा. तो खरोखर
तुझे �दय धडधडते - पांडन.

"म�ा ही क�पना आवडते क� तु�ही आ�हा�ा दयाळूपणे ��कवत आहात," वापरक�या�न ेनमूद के�े. "हे
मा�या �ावसा�यक जीवनासाठ� आ�ण मा�या वैय��क जगासाठ�. �सरा �स�न� रे�यु�ेटर असे�."

"होय, तो करे�," अ�जाधी� �ं�याने कबू� के�े. "�वकास �व�ांती�या वेळेत होतो. तो
तर ते अंत�ा�नी आहे. नाही का? आ�हा�ा असे वाटते क� जर आ�ही उ�पादन आ�ण उ�पादन करत नाही तर
आ�ही आमचा वेळ वाया घा�वत नाही. जर आपण हे के�े नाही तर आप�या�ा दोषी वाटते. पण हे बघ."
उ�ोगपतीने कमरे�ा बांध�े�या नाय�ॉन�या बॉ�सची �झप उघड��. �याने �यातून दोन सुवण�पदके के��
मेड-अप मेड� काढा आ�ण चॅ��यन�माण ेआ�ा आ�ण क�ाकारां�या ग�यात घा�ा.
मी कार करतो. होय देव ��येक पदकावर होते.

उ�कृ� ड�ॅ समीकरण
�े�र ए�स मनी �र��े�न�म �ट = वाढ + संयम

टे�नस महान �ब�� जीन कांग �हणा�े क� तणाव हा एक �व�ेषा�धकार आह.े "को�धी�ांनी �याचे दो�ही �द�े आहेत
�व�ा�या��ा आठवण क�न �द��, "पहा, दबाव आ�ण तणाव वाईट नाहीत."

"वाईट नाही?" उमीने �वचार�े.
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"नाही, नाही. तुमची � ेणी वाढव�यासाठ� �यांची खरोखर गरज आहे,” अ�जाधी� �हणा�े.

“तुमची इ�ा नस�� तरीही आ�ही आम�या क�ागुणांना पुढे ढक��े पा�हज.े आमचे
आनंददायी �ठकाण पार करा, तरच तुमचा �वकास होई�. नेहमी ��ात ठेवा: वेळ , जे�हा आपण काहीही करत नाही
इ��ता आहे, क� सव��म वेळ , तो क�. आ�ण याचे एक कारण देखी� आहे, जे तु�हा�ा आता मा�हत आहे,
जे�हा तु�ही एखा�ा �व��� ट��यावर तुमची इ�ा��� वाढवता ते�हा तुमचे आ�म-�नयं�ण असते
मी, तु�याबरोबर वाढतो. म�ा येथ ेएक मह�वाचा मु�ा अधोरे�खत करायचा आह ेतो �हणजे दबाव आ�ण तणाव

'अ' � ेणीती� खेळाडंूना �ाभदायक आ�ीवा�द आहेत. आम�या भेटव�तू �यां�या सुर��ततेम�ये वाढत नाहीत
एन.एस. नाही. आ�हाने आ�ण ताणतणाव तुमची �मता सामा�यां�या बाहेर ढक�तात. जे�हा तु�ही असता ते�हाच वय वाढते
�यां�या सामा�य मया�दा ओ�ांडतात. �यानंतर, �यांना पैसे परत कर�यासाठ� आ�ण पु�हा परत �मळ�व�यासाठ� थोडा वेळ �ा.
अस�याचे."

अ�जाधी�ांनी �ा�ा�या वे��ची पाहणी के��. मग �हणा�ा, “म�ा �ावसा�यक मनोरंजनाची गरज आहे
म�ा इथे उदारपणे �चकर जेवणा�या वेळ� आ�े�या संभाषणाची आठवण क�न �द��. तू म�ा ओळखतोस
�हणा�ा?"

" �क �वा?" क�ाकाराने आ�या�ने �वचार�े.

"मी माझी सव� ��कवण फ�दायी होऊ देईन," अ�जाधी�ांनी आप�े मत ��पणे �� के�े,
"सवा�त सखो� माग� आहे आ�ण तु�हा�ा प�रपूण� पाह�याचा माग� आहे. फ� काम करा आ�ण �वराम नाही
नंतर संपे�."



"मम्," उमीने हळूच कुरकुर के��, �तची माउंटन बाईक �टँडवर ढक��� आ�ण सीट सोबत ढक���.अखंड दया. “जर तु�हा�ा तुम�या पोटाचे �नायू बळकट करायचे असती�, तर तु�हा�ा �यां�यावर �यां�या सामा�यपे�ा जा�त दबाव आणावा �ागे�.
जोर �ावा”, अ�जाधी� �हणा�ा. “तु�ही अनेकदा � ंभर बैठका करत असा� तर तु�ही दोन� ेकरता. जर तुमचे दोन�े
�दवसभराचा कोटा असे� तर तीन� े�या वर जा. यामुळे खरोखरच पोटाती� हवा फुटे�. �याचा सराव करा

'खूप �हान चीरा' �हणतात- केस वाढवायचे असती� तर सतत �ायाम कर�याची गरज नाही
एक जखम असे�. �या�ा एक-दोन �दवस �व�ांती दे�याची गरज आहे.”

"आ�ण �या नूतनीकरणात मा�याम�ये खरी वाढ होते," क�ाकाराने तो ��कत अस�े�े त�व �� के�े.
होता, असेही ते पुढे �हणा�े.

"ठ�क आहे!" उ�सा�हत �हा, अ�जाधी� �हणा�ा. �व�ांती दर�यान वाढ होते - ��ती दर�यान नाही
एन.एस. ��ात ठेवा, सु�वाती�ा मी मा�या मॉ�र�स�या समु��कना�यावर �हणा�ो होतो, चु�बु��यो, मी एका �ेतात वाढ�ो,
काही �दवसांनी मी मा�बू�ा आ�ो!”

"हो, असंच होतं," उमी �हणा��. मॉ�र�स हे आयु�यभर गे�े असे वाटते.

ठ�क आहे, मी मा�या फाम� हाऊसम�य ेएक धडा ��क�ो आहे, जो तु�हा�ा सव��म �तराची �हेरी वळणे देतो.
पूण�पणे समज�यास मदत होई�. कोण�याही � ेतक�या�ी बो�ा आ�ण तो �रद ऋतूती� हंगामाब�� सांगे�
याआधी अ�ी वेळ येते जे�हा पृ�वी नांगर�� जाते, धा�य पेर�े जाते आ�ण
सव� गंभीर काम के�े आहे. फर, �व�ांतीचा हंगाम येतो. असे �दसत ेक� काहीही होत नाही
असायचे. अंदाज करा क� वेळ संपत आहे. पण एक �व��त भाग आहे: फ� या �रद ऋतूती� हंगामात धा�य
खरोखरच भरभराट होते, आपण �रद ऋतूत पाहत अस�े�� सव� उ�पादने प�रपूण� प�रणाम आहेत.

अ�जाधी�ांनी आणखी काही कॉफ� बनव��. काह�नी �यांचे ट�-�ट� टाक�े. कंटेनर जो जावासाठ� �नघतो
�यावर ���ह�े होते. "मोठे �व� पहा. थोडे आर करा. आता सु� करा."

एक �पवळे फु�पाख� �या�या मऊ पंख अस�े�या, र�रं�जत �ा� हाडे फडफडत उडत होते. डो�यावर
�तघे उडत होते.

"अगं! म�ा फु�पाखरे आवडतात." अ�जाधी� �ोभस नजरेने �हणा�ा. "आ�ण
हे धनु�य, अ�त होणारे तारे, पौ�ण �मा आ�ण सूया�चे तेज �जवंत राहो, जर पूण�पणे �जवंत नसे�."
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"मी वीस वषा �चा होतो ते�हा मी रोबोटसारखा होतो," �याने कबू� के�े. मी �वतःवर �ेम करतो
गांभीया�ने घेत�ा. मा�याकडे गमाव�यासाठ� एक �म�नटही न�हता. ��येक तास पूव��नयो�जत होता. ��येक कार
�वासात एक ऑ�डओ बुक असायचं, ते चा�ूच होतं. हवाई �वासाचे सव� वेळ उ�पादन
घडतात. आ�ण आणखी एक गो�." �याचा आवाज मंदाव�ा आ�ण �याचे डोळे - एकटे, अ�ू आ�ण हरव�े - हरव�े.

“कधीकधी मी थक�ो होतो. कु�� कौ��याने माझे �ाण वाचव�े. खरोखर जतन के�े. आ�ण ऑड�र
मी तु�हा�ा सकाळ� नमुना घेऊन जात होतो, �याने म�ा खूप मदत के��.

अ�जाधी�ांनी द�घ� �ास घेत�ा, फार पुढे �हणा�ा. “मा�या �हाणपणाचा ख�जना का�ांतराने संप�ा. माझे
सज�न�ी�ता आता ढासळत चा��� होती आ�ण माझा आ�मा देखी� ते�हा म�ा समज�ा क� मा�या कंप�यांचा समूह
म�ा �वचार कराय�ा पैसे देतो. नवीन उ�पादने आ�ण उ�पादनासाठ� नवीन क�पना आ�ण नवीन क�पना कोण�या ��तीत-
इं�डकेटर तोड�याने जाग�तक �तरावर सव� �ाहकांना मानवतावाद� मू�य �मळे�. पण, �या �दव�ी मी �या�ा समज�े नाही
सापड�े होते. आम�या प�ह�याच ���ण ���बरात सव��कृ� इय� ेची जुळ� मु�े �वीणने म�ा खूप मदत के��
��कव�े आ�ण सतत जोर देऊन मी ही वेळ आणीन, सराव क�न पुढे आणीन. पण, अहो! एन.एस
या गो�ीवर �यां�या�ी �ढा! तो मा�या �वभावा�या �व�� होता, �व�ांती �या आ�ण �ास �या. नंतर, थांबा
मी घेईन आता म�ा पूण�पणे समज�े आहे क� �व�ांती ही एकमेव गो� आहे जी आप�या आ��या�ा महानतेसाठ� उघडते.
मी आ�हा�ा मदत करतो.'

उमीने �त�ा समज�े �हणून मान ह�व��. “मी काम करत नस�यास, मी �वतः�ा गु�हेगार समजतो.
अनुभवे� समजा मी काहीतरी चुक�चे करत आह.े"

"�वत:वर � ेम कर�यासाठ� �वतःची काळजी घेणे आव�यक आहे," अ�जाधी� �ट�पणी करतात. "मी तेवढाच आहे
असे �हट�यावर, आता म�ा समज�े आहे क� आ�थ �क काम�गरी आ�ण काम�गरीसाठ� ����क खूप जा�त आहे.
ते आव�यक आहे. रा� ं�दवस काम के�याने मी अ�धक काय��म होत नाही, �यामुळे म�ा अ�धक थकवा येतो आ�ण �चड�चड होते
ते करती� �हणून, आता मी �व�ांतीसाठ�, �वतःचे पोषण कर�यासाठ�, टेकडीवर सायक� चा�व�यासाठ� वेळ काढतो.
कारण, म�ा नेहमी वाचायची अस�े�� पु�तके वाच�यासाठ� वेळ काढा, भरपूर चांग�� वाईन
एक ��ास �पनोटेज �या, �याचा मी का� रा�ी मा�या कॉटेजसमोर आ�वाद घेत�ा, एक धगधगता आग
�या�या समोर बसून मी मजा घेत�� होती - या दरीत. हे �व�च� आहे क� म�ा अ�ा �कार�या नवीन जीवनाची सवय झा�� आहे.
�याने माझी सज�न�ी�ता अनेक पट�नी वाढव�� आहे, माझी उ�पादकता आ�ण माझ ेप�रणाम गगना�ा �भड�े आहेत
आका�ात उंच उडत आहे. सव� काही इतके ती� आह ेक� मी कमी काम करतो आ�ण जा�त आनंद घेतो , आ�ण नंतर



तसेच , मी अ�धक काम क� �कतो."

मी �यानंतर रॅ�ेने �या�या �न�या बॅक बॅगमधून एक पांढरा पदाथ� काढ�ा जो �दस�ा
जणू ते दोन पा� वजना�या जहाजातून �नघा�े होते, ते आ�य�कारकपणे ��यमान होते.
एक उ�ाण �याम�ये ते नावेत बस�े�े आहेत. तु�ही �तथ ेअसता तर �या उ��ेखनीय अंगूरी बागेत, �यां�यासोबत,
आपण �या�ा पा�ह�े असते
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अ�जाधी�ांनी मनोरम अंगूरी बागेत आप�े �यान चा�ू ठेव�े, “आ�ण हो, तणावर�हत बब��, मी
तुमचे राहणीमान उंचाव�यासाठ� आ�ण �वतः�ा पुढे जा�यासाठ� �े�रत कर�यासाठ�, मजा करणे आव�यक आहे.
इ�तहासाती� सव� महापु�षांम�ये �यां�या सज�न�ी�ता आ�ण उ�पादकतेम�ये एकच गो� समान होती - तु�ही
तु�ा माहीत आहे का?"

"कृपया नाही �हणा!" उमेदवाराने �वनंती के��, �या�या बांग�ांचा आवाज "�ंक ���क" असा झा�ा.
सकाळ�या उ�हात �याची नवीन ��नाची अंगठ� चमकत होती.

अ�जाधी�ांनी पटकन हाताची घडी के��. मग �यान े�या�या छातीवर घ� मुठ� मार��
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आ�ण एक� ये� ू �वतः�ी बो�त गे�ा:

आजचा �दवस अमू�य आह.े जगाती� सव� संप�ीही ती परत आणू �कत नाही. �हणून , आय
मी घ� पकडून �याचा आनंद घेत आहे. मी �याचा आदर करतो.

आज�या �दवसात , तुमचा Dmagh �जतका जुना - मो�ा �व�ांनी भर�े�ा OE , �हणून : आता �हान - खडबडीत एस �रीरासाठ� समा�व� करा
जागा ����क नाही मी माझा �वचार " नाही , कधीही क� �कत नाही " व�न "क� �कतो " असा बद�त आहे .
आ�ण म�ा आठवते क� माझी सवा�त मोठ� वाढ मा�या वर�या मया�दे�या खो� , दात अस�े�या मा�ज�न�ा ��� करत होती .
असायचे.

आजचा �दवस , �मरणात रा�न माझा उ�े� पूण� होईपय�त , माझे �ान , माझी भेट कधीच होणार नाही ,
माझे द�प - भ�व�य नाही होई�. आ�ण जोपय�त मी मा�या �वतः�या आयु�या�या �क�मती प��कडे वाढत नाही तोपय�त ,
मी �वतः जीवनाती� असुर��ततेवर मात क� �कणार नाही , मी या मौ�यवान तासांना भेट�याची मौ�यवान संधी गमावत आहे.
देई� , �जथे मी मदतीचे साधन बनून मदत क� �केन.

आज , मी मा�या समप�णा�ी समेट करतो जेणेक�न मी कृ��म आ�मसंतु�ता टाळू �केन , खा�ी बाळगा
मी माझे दो�ही पाय या प�व� पृ�वीवर ठेवू �कतो. आता �क �वा म�ा नकार �ा आ�ण वाईट अ�भनेता
पण दगडफेक �हाय�ा हवी. �यां�या वाईट वागणुक��ा मी दयाळूपणे आ�ण दयाळूपणे उ�र देतो ,
जरी ते �यास पा� नस�े तरीही. क� ट�काकारान ेमाझी चे�ा करावी ? - तो �हणून

नेहमी चा�ू राहा , जे�हा म�ा मु�े होती� - �मेटंुगाम�ये दगड आ�ण �यांचे �ान - उतारा समजे�.
आ�ण , एखा�ाने म�ा ' �व�च� ' �हट�े तर ते म�ा नेहमी �हणतात , मी हसेन आ�ण
�याचे खोडकर हा�य �या�या प�ा�या खो�ात अडक�े�े जाणवे� , कारण तो तेथ ेआहे
अतु�नीय आ�ण अनुपयु� आ�ण आपण आहात. तो एक अ��तीय आ�ण अ��तीय च �डू आह ेआ�ण असे न जुळणार े�ोक हेच आप�े जग आहे.
बद�त आहेत �सरे काहीतरी असणे �हणज े' �ांततापूण� ' असणे होय . आ�ण एक �ेझ आह.े

ते अ�त�य खळबळजनक ��य होते. आप�या छातीत धडधडत आह,े जसे क� आप�े �दय
स�य बनवणे आ�ण �याची क�वता वाचणे.

"��द सज�न�ी� असतात, तु�हा�ा मा�हती आहे," �याने �या�या ��दांना जोड�े, तो उभा रा�ह�ा आ�ण �े� झा�ा.
�याने हवेचा खो� घोट घेत�ा. “बी पैसाहीन नायक आ�ण के ��द बो�ा. उपदे� करा, आ�ेची भाषा बो�ा,

समान ��द बनवा आ�ण वीरां�या ��दांचे जाळे पसरवा आ�ण बे�गाम �म� वाया घा�वा. माझे ��द
मी सावधपणे काम करतो. ��येक सकाळ�."

अ�जाधी�ांनी अंगुरी �ताकडे पा�ह�े. "ते काहीही असो," तो पुढे �हणा�ा, "सव� महान ��तभा खरोखरच
खेळाय�ा आवडायचे. आनंद हा वैभव�ा�� पुंज जंग�ाचा कार आह ेहे �यांना कळ�े होते. �या सवा ��या जवळ
�व�ांती ��याक�ाप �याने �यां�या बॅटरी पु�हा �नमा�ण के�या. एक तेन को नौकायन
असे होते आटू� आ�ण चास �डक�स यांना रोज �फराय�ा जाय�ा आवडायचे. हॉ��वूड सुपर टास म�ये री��प
�या�ा �वणकामाची आवड होती, ट�व वो��नयाकन ेपो�ो खेळ�ा होता, �ब� गीसन े��ज बनव�े होते आ�ण सजव�े होते.
ते अनेकदा उंच उडणा�या पानांवर राहत असत. कामासाठ� वेळ ����क आह,े वेळेसाठ� नाही,” टायकूनन ेआ�ह धर�ा.
आहे. हे �या �वचारांचे ज�म�ान आहे जे तु�हा�ा संप�ी देई�. �यामुळे कमी काम करा, जा�त �मळवा
तु क� �कतोस का हे "सव�� �माच ेजुळे" �या नमु�यासारखेच आह.े

“म�ा आता 60/10 पॉइंट्सचे मू�य अ�धक समजू �ाग�े आहे. क�ाकार जोड�े. "म�ा वाटतंय
याचा अथ� असा आहे क� आ�ही दर आठव�ा�ा काही सु�ट्या घेऊ �कतो.”

“फ� बरं होई� असं नाही, तर तु�या ता�मी�या पाच बायकां�या सुर�ेसाठ�ही ते आव�यक आहे, तेच अ.
� ेणीती� खेळाडू जे उ�ोगा�या मह�वा�या भावनेचा फायदा घेतात जेणेक�न �यांच ेकाय� वेळे�या कसोट�वर �टके�.

पण य��वी होतो. ��येक आठव�ात , दोन पूण� �दवस सु�� �या. टे�नो�ॅट नाहीत. '�झरो मी�सच े�दवस' - UH



या�ाच पु�यवान �ोक �हणतात. 'पुन�ा��त' आ�ण ��येक �तमाहीत, अ�धक वेळ काढून. द�कांसाठ�
जून-जु�ै आ�ण ऑग�टम�ये सु�ट्या �न�ष� आहेत. मी नौकानयन, सायक���ग, झोपणे, पोहण,े दोन �म�ांसह जातो
मी मा�या मु��सोबत मा�या आयु�याती� सवा�त आनंद� वेळ ए�जॉय करतो आ�ण घा�वतो. तु�ही इ�कबाज, कदा�चत
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मी सु��साठ� इतका वेळ देऊ �कत नाही, परंतु मी तु�हा�ा सांगाय�ाच हवे क� या नवीन जीवना�या त�डावर, मी
मी �वतःचा �वचार करतो, योजना बनवतो आ�ण माझी �वतःची ��ी �ोधतो. एन.एस
नेहमी, हजारपट जा�त उ�साहाने ऑ�फस�ा परत या - ज�द आ�ण �जवंत."

�सरे फु�पाख� पोहाय�ा गे�े. अंगूरी बे� मान एका अ��त चम�कारा�वषयी बो�त होते.
जरी, यावेळ� सूय� अजूनही पूण� तेजान ेचमकत होता, चं�ाचा एक पातळ ओरखडा,
�व�ा� आका� �� वेध�यासाठ� �धा� करत होते. ते खूप मोहक होत.े

उमीने व�ड�ांचा हात धर�ा.

"हे सव� खूप मोहक आह,े" ती �हणा��.

"सांग, तु�ा माहीत आहे?' मी रॅ�े �हणा�ा आ�ण �याची सायक� उच��� आ�ण माग�या पॅसेजमधून चा�ाय�ा सु�वात के��, जो तो
ते कसे सापड�े मा�हत नाही. “�वग� ह ेपृ�वीवरी� काही जा�ई, दैवी �ान नाही �याची आपण आकां�ा बाळगतो.
आ�ण असे कोणतेही �े� नाही, �याचा �परॅ�मड केवळ साधू, ऋषी आ�ण ऋष�साठ� सुर��त असे�. जे�हा एकूण
नाही. मी �ोध�े - आ�ण पाहा, या वषा�त मी रंगीबेरंगी जीवन जग�ो आहे - �वग�, पृ�वीवर, एक रा�य आहे,
कोणीही ते बांधू �कतो."

आता, अ�जाधी� संभाषण अ�धक खो�वर घेत होते आ�ण हा धडा अ�धक ता��वक असे�.
याउ�ट, �यां�या जीवना�या मया�दा कमी आहेत, �यांना सतत तेज�वी ��ी आहे, �यांचे अ��त�व आनंद� होते. �ावसा�यक
�वजय, आनंद� अंतःकरणा��वाय, संधी गमावतो.

"मी खरोखरच �वतः�ा भा�यवान समजतो." अनुभव टोन रॅ�े �हणा�े. मी ब�तेक वेळा चम�कारांम�ये असतो
मी राहतो."

"जा�?" क�ाकार आ�े आहेत. आता तो केसांचे दोन बंड� बाहेर काढतो आ�ण सायक� चा�वतो.
तो बुटा�या �ेस उघडाय�ा आ�ा.

"होय, जा�म�ये," अ�जाधी� कबू� के�े, गंभीरपणे, परंतु आ�म�व�ासान,े आराम�ीर, पण
�वचारात म�न, मजा के��, पण आ�या��मक. “मी ��क�ो क� आ��याने न भरता, �ज�क�यात, सवा�त महान
पराभव �प�े�ा आहे."

उमी आ�ण क�ाकार दोघेही �ा� बागे�या मातीत एकमेकां�या � ेजारी बस�े.

अ�जाधी� पुढे �हणा�े, "मी मा�या कंप�यांचा �व�तार कर�यास उ�साही असताना आ�ण मा�या
�वसाय �े�ात देखी� वाढ झा�� होती - मु�यतः फ� मी �कती �र जाऊ �कतो हे पाह�यासाठ�, जेणेक�न

मा�या परोपकारी काया�त पैसे घा��यास म�ा मदत करा, �याच रकमेम�ये, चांग�े जीवन आनंद �या
जा� कर�यासाठ� देखी� सम�प�त होते. आनंद घेत�या��वाय �ज�क�यात काहीच नाही."

"मी तु�ा नीट समजत नाही," �व�ा�या�न ेकबू� के�े. �ेजारी � ेजारी
आ�ण ��मतहा�य क�न �वचेचे र� बाहेर आ�े.

"�कती सुंदर सकाळ," एक �च�ह आण�े.

“म�ा माझे काम खूप आवडते. आ�ण मा�याकडे भरपूर घरगुती व�तू आ�ण खेळणी �मळतात.
आनंद येतो. पण म�ा �यांची गरज नाही. मा�याकडे मा�या गो�ी आहेत आ�ण मा�या समाजात
आ�थ �क �ावसा�यकाचा दजा�ही आह.े पण, तरीही मी �या�या�ी माझी ओळख क�न देत नाही. मा�याकडून
कुणा�ी आस�� नाही. जसजसे मी �हातारा होत आहे. म�ा अजूनही या जगा�या सुखांचा आनंद �यायचा आहे

असे वाटते. पण म�ा ते �ांततेसाठ� नको आहेत. मी �या�ा एक मोठा खेळ �हणून पा� �ाग�ो.

"मा�या व�तू मा�या मा�क��या आहेत, पण �या मा�या मा�क��या नाहीत." उ�ोगपती पुढे �हणा�े. आ�ण जरी मी
जगात खेळत राहा, म�ा अजुनही ओसाड जमीन आ�ण घनदाट जंग� आवडते, फ� ���प �हणून नाही
मी, पण अ�र�ः खूप. इथ�या�माण,े या �वग�य खो�यात, �ॅ�सचोकम�य,े मी �नसगा�चे आ�य� अनुभवतो.
मी घेत आहे हे देखी�, मी �हेरी डोके अस�े�ा नमुना कसा जगतो हे �� करते. जीवनाचा पुरेपूर आनंद घे�यासाठ�,
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च�ा वेळ काढूया."

"हो, जा�," अ�जाधी� पु�हा �हणा�ा, गाणे �हणणार ेप�ी जोरात गुंजन क� �ाग�े आ�ण,
आमचे ��द ऐक�यासाठ� आणखी फु�पाखरे जम��.

"भू! आयु�य सुंदर आहे. �या�या अ�पै�ु�व आ�ण अ��तीयपणाची ��ी गमाव ूनका. तो तुम�यासाठ� आह े- मग तु�ही
तु�ही कोण�या प�र��तीतून जात आहात ह ेमह�वाचे नाही. बघा, आपण सगळे उधारीवर जगत आहोत. आ�ण जीवन,
अ�ी थंडी वाजून �नघून जाते. तु�हा�ा कळ�यापूव� तु�ही दोघेही �हातारे �हा� - कदा�चत �ंभर
नातवंडांसोबत �वास करणार आहे.” तो जरा गुदगु�या-हसत �हणा�ा.

" सोडा " �ी. रे�े कुजबुज��, "आद� �-�ोक-, �ांती, �नवाण, आ�ण पृ�वीवर फ� �ांतता आहे.
नावे एखा�ा ����या �ानाची असतात, ��य �ानाची नसते. आपण जीवना�या जा�ई वतु�ळात �वे� करता आ�ण
��येक �दव�ी तु�ही �या�या पूण� आ�ीवा�दांचा आनंद घे�यास सु�वात करता, एकदा का तुम�याम�ये असीम ��� सापड��.

तो �प�े�ा आहे. आ�ण जे�हा आपण कृत� हो�याचे टाळू �कत नाही, जे ��येक �दवसाच ेप�रणाम आहे, �हान इ�.
आणते. जे�हा तु�ही ��येक गो�ीची जा� कराय�ा सु�वात करा� ते�हा तु�ही जा�च ेआकष�ण �हा�.”

"अ�जाधी� आता गूढपण े�यां�या मागा�तून �नघून जात आहेत," आ�ावाद� �वचार के�ा.

"पृ�वीवरी� चौरस," उ�ोगपतीने पुनरावृ�ी के��. माझे आयु�य अनेकदा �ंभर �दवसां�या धबध�याच ेअखंड �वाह आहे,
तु�हा�ा माहीत आहे का? आ�ण म�ा कळ�े क� �याचा पै�ा�ी काही संबंध नाही. ते सव� �हान आहे
हे समाधान �मळव�याब�� आहे. उदाहरणाथ�, �या �कारे गे�या सं�याकाळ�, �याने म�ा उ�णता �द�� आ�ण

मी ते �द�े. तो ��तीसोबत बराच वेळ घा�व�याची काळजी घेतो, मग ती अंगूरी �ताम�य ेअसो,
या�माणे,” तो बोटाने �ा�मळेकडे �नद�� करत �हणा�ा, �याने संपूण� दरी वेढ�� होती.
ठेव�े होते, �क �वा जंग�ात, �क �वा ड�गरावर चा�णे �क �वा समु�ा�या काठाजवळ आ�ण �क�वा, �नज�न
कापणीसाठ� वाळवंटातून बाहेर पडणे. या सवा�चा संबंध देवाणघेवाण आ�ण आया यां�या�ी आह,े जो ��येक मनु�यासाठ� आह.े
उप�� आहे, क�ादा�नात वारंवार जाऊन, मन-मनातून ऊजा� आ�ण बु��म�ा, �दय-गुहर, आरो�य-
मन �दय आ�ण आ�मा �भजवत.े �याचे नाते �हणजे साधेपणा, आस��, स�ेपणा, �वचार�ी�, सज�न�ी�,
हे �ोकां�या ता�या अ�ापासून आहे. जो तु�हा�ा छान वाटतो जा� म�य ेपाऊ� �हणजे काय
असेही घडते क� तुम�या भूतकाळा�ा �नरोप �ा, वत�माना�ा �वीकारा आ�ण तुमची सज�न�ी�ता आ�ण �ेम �� करा-
आपण �हान असताना आप�या�ा जी भावना होती �याकडे परत येणे. �ौढ �हणज े�बघड�े�� मु�े. पृ�वीवरी� चौरस, आपण गमाव�े
जे�हा तु�ही चमकता ते�हा संघ आपोआप उदयास येतो, मग �ौय� पु�हा आपोआप उदयास येते.

जसे तू �हानपणी के�ेस.”

�पकासोने एकदा �हट�े होते, “राफे�सारख े�च� काढाय�ा म�ा चार वष � �ाग��, पण आयु�य �ाग�े.
गया मु�ा�माणे �च�क�ा करताना,” क�ाकाराने उ�साहाने सहकाय� के�े. "मीही ते मा�य करतो
अ�धक साधे आ�ण भोळे बनून, जा� आप�या जीवनात परत येते."

अ�जाधी� झा�े. �याने आप�� बाईक �क के�� आ�ण दो�ही �व�ा�या �ना हातवारे क�न सां�गत�े,
अंगूरी बागेत, मागे-पुढे याय�ा सां�गत�े, �जथे का�या धातूचा �वज कोर�े�ा होता -

"चे�नन �क" �पव�या अ�रात चमकत आह.े टोन रॅ�े मग गुडघे टेक�े.

उमी आ�ण क�ाकाराने �हान सूचे मॉडे� ख�नज समृ� पृ�वीवर बनव�े�े पा�ह�े. ते असेच आहे
पाहत होतो:

तुमचे �ड�हाइस GPS बनवा
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"चम�कार" अ�जाधी� एखा�ा सै�नकासारखा क�पनेने उभा रा�ह�ा: �याचे डोळे आता बंद झा�े होते.
�याचे दाट केस आता वा�यात थोडेसे फडफडत होते. �याने आप�ा एक हात �दयावर ठेवताच,
आ�ण तोपय �त कबुतरांचे वा�त� झा�े.

"मी आजका� खरोखरच हवेत आह.े जर ते जा�त नसती� तरच तु�ही �यांचे कौतुक करा�. मी �हणत होतो, आयु�यात
असा मोहन आहे. तुम�या समोर आहे. सवा�साठ� उप��. आपण सव�जण कोण�या ना कोण�या �कारचे जा�गार होऊ �कतो.
पण या उ�ारा�या स�याचा आनंद घे�यासाठ�, जे मी �ोधत आहे - जे म�ा खरोखर �ोधावे �ागे� -
जगासाठ� सव��वाचा �याग करावा �ागे�. सामा�य समाजात खेळा आ�ण तो तु�हा�ा देई� �या खेळात �ज �का
देतो, पण �यामुळे तो अनेकदा संबंध तोडतो, �यामुळे तो कधीच तुमचा �वामी होऊ �कत नाही. yk
ब�तेक �ोक जो खेळ खेळत आहेत तो मी आह े- एक �कारे, �य�त आ�ण यासाठ� अनेक चांग�े �ोक �वतःचे आहेत
�दवसा�या सव��म �दव�ी, सकाळ� सव��म, ते पैसे सारखे देतात, साधन वाढवतात, नफा माणसापे�ा जा�त असतो

�ामा�णकपणापे�ा �ोक��यता, कौटंु�बक जीवनात गुंत�े�े मू�य आ�ण उप��ी हे आज�या काळासाठ� मू�भूत आहेत.
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चम�कार �वीकारतो."

अ�जाधी�ांचे डोळे अजूनही बंदच होते. मग, �यान ेअसे करत दो�ही हात आका�ाकडे वर के�े
�या�याकडे होती.

“तु�ही एक GPS तयार क�न तुम�या आनंदाची जा� ��व� करा.
�यांनी सौ.

“आनंदाचे वाढते �माण जाणून घे�यासाठ�, तु�हा�ा क�ामुळे आनंद �मळतो यावर �व�ास ठेवा. तुमची ट�म जाणून �या
आपण कुठे राहावे हे मा�हत आहे. तो तुम�या म ��पे�ा ��ार आह.े झाडा�ा बु��म�ेपे�ा जा�त मा�हती असते
आ�ण वरवर�या माणसापे�ा जा�त ��ार आह,े यात दोन मतं नाहीत. आप�� बु��म�ा आप�या सभोवता��या �ोकांब�� असते



��कून बनव�े. तो मया��दत आह.े ती आणखी भूतकाळाती� अनुभवांनी वेढ�े�� आहे. तुमचे सव�
�यापे�ा '�व' जाणतो. तो आ��यान ेवागतो, वत�नात नाही. तो �प�क आह,े तो आहे
सीमाहीन आहे."

"म�ा समज�े क� नाही हे म�ा माहीत नाही," उमी �हणा��.

"तुम�या आनंदाचा पाठ�ाग करा," �ी. राळे यांनी सूचना �द�या. “तु�हा�ा आवडणा�या �ोकां�या आसपास रहा
वाढवूया तुमचा आनंद वाढवणा�या �येयांचे अनुसरण करा. तु�हा�ा सवा�त जा�त देणा�या �ठकाणी जा
ते �जवंत करा पहा, म�ा मा�हत आह ेक� या मॉडे�नुसार पूण�पणे जगणे खूप कठ�ण आह.े �हणून हे
नमु�यासह पुढे जा. आ�ण मी तु�हा�ा ��कव�े�या इतर सव� गो���माणे, ही एक �क�वा
हो का नाही? वेळ �ागे�. पण, �याब�� जाणून घेत�यावर ते सु� होते. आ�ण मग, आप�या �वतःसाठ�
तुमचा �वतःचा जीपीएस बनवा."

अ�जाधी� आप�या पव�त सायक�सह चा�ू �ाग�ा आ�ण �याने आप�या दो�ही ���यांना हळूवारपणे अ�भवादन के�े.
मागे-पुढे ये�याचे संकेत �द�े.

"अहो! जा� जी जीवनाचे सार आहे. म�ा ते खुप आवड�े. तो म�ा इतर सव� गो��पासून �र नेतो
ते �ांतता आ�ण �ांततेने भरते. आ�ण ह ेसंतु�न, य��वी आ�ण �जवंतपणाचे मह�व आहे.

अ�जाधी�ाने �याचा हात घ� पकड�ा आ�ण तो खो�वर �ढ�यासारखा �दसत होता
पासून.

"तुमची ट�म तुम�या म ��पे�ा नेहमीच ��ार असते," �याने हळूवारपणे पुनरावृ�ी के��. �या�ा मा�हत आहे
यावेळ� आपण कुठे असावे? �याचे अनुसरण करा. �या�यावर �व�ास ठेवा. तु�ा जा� वाटे�."

अ�जाधी�ाने इ�ारा के�ा आ�ण ताबडतोब �कॅ�ो�या मागून एक सहा�यक �या�या मा�काकडे धाव�ा.
अ�जाधी�ांना चांद�चे फावडे दे�यात आ�े आ�ण नंतर एक धारदार आ���गन दे�यात आ�े.

रईस उ�साहाने खणाय�ा �ाग�ा. �वकरच आवाज एक ' �ेक ' होत ेते�हा धातू धातू ऐक�े
दाबा मी प�ट� पृ�वी�ा नतम�तक झा�� आ�ण ज�मनीत गाड�े�या �ोखंडी पेट��ा जोड�े�� माती साफ क� �ाग��.
होते. असे करताना, तो जवळजवळ झ�� आ�ण ओ�रयाती� �ोकगायकां�माणेच गाय�ा �ाग�ा.
तु�ही करा आता �ावसा�यक खणखणीत पाहणे आ�ण �याचे गाणे ऐकणे ही काही औरच गो� होती.

उमी आ�ण क�ाकार मं�मु�ध झा�े. मग अ�यंत काळजीने पेट� उघड��. दर
तेथे बारा तावीज होते �या ��येका�ी संबं�धत होते. तेव�ात को�धी�ावर पडणा�या सूया�ने आणखी एक �द�ा

चमचमणारी आभा �नमा�ण के��.

“मी या सवा �चा एक भाग आहे,” अ�जाधी� �वतः�ीच कुडकुडत �हणा�ा. मा�यात मोठ� ��� आहे. पूण�
सकारा�मकता, आ�ा, �ढ आ�ा, �ढ �व�ास, मा�याकडे सव� काही अस�े पा�हजे. आ�ण जर

म�ा �याची इ�ा आहे, जर ती मा�यापय�त पोहोच�� नाही, तर ते फ� कारण, कारण �या�न चांग�े काहीतरी मा�यापय�त पोहोचत नाही.
माग� येत आहे. माझा हा �व�ास खरा आहे ह ेम�ा माहीत आहे. हे खरे आह ेहे सव� जा�गारांना माहीत आहे."

उमी आ�ण क�ाकाराने एकमेकांकडे डोळे �व�ा�न पा�ह�े.
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"काय करतोयस?" क�ाकाराने �वचार�े.

"मी �वतःचा ��भचार करत आह,े" अ�जाधी� उ�र�ा. आता तो �या�या आरो�या�या मागे आह ेआ�ण
अ�धक �ट�प�या जोड�या. मग �हणा�ा, “तु�ही वा�त�वक अस�या��वाय आयु�यात जा� �नमा�ण क� �कत नाही
जा�गारा�या �ानी माणसाने दैवी ��क�े नसत.े"

अचानक प�ा वर येऊ �ाग�ा आ�ण बराच वेळ पृ�वीवर गो� कापू �ाग�ा. उमी आ�ण क�ाकार
वसंतात गु�ाबासारखे चेहरे खु��े होते.

क�ाकार थोडा बेचैन झा�ा. "तु�ा कुणीतरी बघून ��कव�ं असे� ना?"

"कदा�चत होय. कदा�चत नाही." मी रॅ�े�या उ�राने गूढ आणखी वाढ�े.

“यापैक� ��येक जा�ई ताबीज तु�हा�ा भूतकाळाती� बारा रा��पैक� एकाची आठवण क�न देई�.
मी ��हजनमधून माझी आ�थ �क ताकद वाढव�यासाठ� मेहनत घेत आहे. मी �हट�या�माणे, माझा �दवस
सतत � ंभर �दये, देवाणघेवाण आ�ण सतत अ��त गो�ी देतात. पृ�वीवर चौरस." अ�जाधी� पुनरावृ�ी. "मी आ�ण
तु�हा दोघांनी एकाच गाडीत राहावे अ�ी माझी इ�ा आहे. चांग�� गो� अ�ी आहे क� कोणीही अ�ा �कारचे जीवन तयार क� �कतो
�कते. पण खूप कमी �जवंत �ोकांना हे अ�भवादन कसे करावे हे मा�हत आहे.

“आ�ण ��येक ब�वान प� आप�याबरोबर मा�याकडे अस�े�े काही पै�ू घेऊन येई�, हे धैय�-



व�तीत अनुभव�े. अ�जाधी� थोड�यात �हणा�ा � ेवट जवळ आ�ा होता.
प�ह�ा जा�चा ताईत एक छोटा आरसा होता. �या�या�ी संबं�धत फॉम�म�ये ���ह�े होते.

अ�जाधी�ांची याद� #1
�सार जा� जगात , �या�या एक दर जा�ची - मा�क �हा

आर�ात पहा तु�ही �वतः�ी कस ेसंबं�धत आहात हे ठरवत ेक� तु�ही जगा�ी कसे संबं�धत आहात. �मृती
ठेवा, तुम�यात �ांततेची ज�मजात भावना आह ेआ�ण एकटेपणाचा �ोध आहे आ�ण �या संपूण� �ांततेम�ये आ�मा �कट होतो.
�� च कॅ��यु�स �ेस पाक� यांनी ���ह�े: “मानवते�या सव� सम�या �या�या खो��त, एक�ाने, �ांततेने सोडव�या जाऊ �कतात.

अ�मतेने." गुंतागुतीची सवय सोडून �ा आ�ण �ांततेत �वतः�ा म�न करा जे फ� सकाळ�च जाणवू �कते.
फ� देऊ �कतो. आ�ण आपण फर �ारे �वत: �ा ओळखे�. एकटेपणापासून �र पळण े�हणज े�वातं�यापासून �र पळणे होय.

दैनं�दन जा�गार बन�यासाठ�, जेणेक�न तुमचे जीवन कपट आ�ण कृपेने समृ� होई�,
तु�ही �ांत रा�न अ�धक सोयी�करपण ेवाढता. जेणेक�न तु�ही मो�ा मंदपणाचा मंद आवाज ऐकू �का�
जो तुम�या आत झोप�ा आहे �याची सु�वात करा. �व�ांती�या ��तीत, तु�हा�ा ते पूण�पणे ��ात येई�
तू कोण आहेस तु�ही तुम�या अं�तम सव��णाचे पुनमू��यांकन करा� जे सज�न�ी�ता, समता, अ�ज ��यता आ�ण �ेम आहे.
� ंभरावर बांध�े�े नाही, ते धूत� आहे. मौना�या अभयार�यात आप�या�ा या युगात अ�ी ��म�ळ गो� सापडणार आहे: वेळ आ�ण
�जतके तु�ही ते करा� �ततकेच तु�हा�ा जीवन कसे काय� करते हे समजे�. तु�ही देखी� वेगळे आहात
तु�ही तुम�या �वतः�या ��ेनुसार, जे नैस�ग �क संसाधने आहेत आ�ण �क �वा �याम�ये, जे पूण�पणे स�य आहेत ते कराय�ा ��का�. आ�ण
तुम�या � ेरणेतून �नमा�ण होणार ेआ�ण भीतीमुळे दबावाखा�� ��तसाद देणार े�व�ासाह� आवाज. मी एकटा,
तु�हा�ा चम�का�रक आ�मे देखी� �दसती� जे तुमचा ��ीकोन बद�ती�. म�ा मा�हत आह ेक� हे सव� �व�च� आहे
असे �दसते, परंतु �ु�ते�या म�यभागी, तु�हा�ा, ��य�ात, पया�यी-वा�त�वक �� ट� असती�, यासह,
पूव��च�ण उदा., �नको�ा टे�ा, अ�बट� आइन�टाईन, पेरी, थॉमस ए�डसन, जॉन डी. रॉकफे�र, मेरी

युरी, एन कानेगी, कॅथरीन रहम, सॅम वा टोन, रोझ �ंड �क�न आ�ण ट��ही जो�स आ�ण इतर अनेक, तेज �ही.
कांड �ववान�ा बराच वेळ �ाग�ा. तु�हा�ा वाटते क� ऐ�तहा�सक �ा���, अ�वेषक, अ�वेषक,

इंड��� आ�ण क�ाकार - सगळे - एकटे राह�यासाठ� इतका खच� का के�ा? मा�याकडे तुम�याबरोबर वेळ आहे
इतके �दवस अखंड, ग�गाटमु� �यानात घा�वूया, हेच आज�या युगाती� तेज�वी मनाच ेरह�य आहे.
आहे. सरते� ेवट�, तूच आहेस जो आयु�यभर तु�यासोबत राहणार आहे. तरीही, आ�ही दोघेही आमच ेमहान कॉ�ेड नाही
यासह, तुमचे नाते अ�धक घ� करा, तुमची ��तभा पूण�पणे �ोधा आ�ण आयु�यभर �ेम करा.
उदाहरणाथ�, ते एका महान भ�व�यासह क�?

�सरा जा�ई तावीज फु�ा�या �व�पात होता. अ�जाधी�ांना �याचा वास आ�ा. �यानंतर तो सोड�ा आ�ण �या�या�ी जोड�ा गे�ा.
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�व�ा�या��ा �ा. �यात ���ह�े होत.े

अ�जाधी�ांची ट�प # 2
�थम इ� अनुभव जमा क�न , नंतर भौ�तक गो��वर

या जगाने तु�हा�ा कंटाळवाण ेआ�ण कठोर देखी� के�े आहे. तु�ही �हान असताना तुमची �वृ�ी होती
बफा��या कणांमधी� फरक कुठे �ोधायचा, को�या�या जा�याती� फरक कसा �ोधायचा हे सांगायचे.
रंगीबेरंगी �रद ऋतूची सकाळ, �ेम कसं पड�याची खूण आपणही व�तू �मळव�यासाठ� पाठ�ाग करतो
के�े नाही �या�ा जीवन जाणून �यायच ेहोते. �या �े�सने माणूस जीवन पाहतो
एखा�ासाठ� जे सामा�य आह ेते �स�यासाठ� अमया�द आहे आ�ण चम�कार घडव�याची ��� आहे.
ते गुणाकार. आ�ण तुम�या आयु�याती� हरव�े�े पा�व�य, जे तु�हा�ा त�णपणापूव� माहीत होते,
�थम तुट�े�या समाजाने तु�हा�ा आनंद आ�ण आनंदापे�ा व�तू आ�ण पै�ाचे मह�व पु�हा पु�हा ��कवावे-
अ�धक वेळा हसा, �नयमांनुसार नृ�य करा आ�ण कृपया वारंवार खेळा.

भ�व�य अ��य चांग�यासाठ� आ�ा देते. रा�भर काहीही होऊ �कते,” गूढवाद�
आ�या��मक Lorus Cowell �म�न डॉ. तुम�या आजूबाजू�या आ�या�साठ� अ�धक �जवंत �हा
थेट: मी वारा वाहतो, �ग�हरी बागेत एकमेकांचा पाठ�ाग करतात आ�ण संगीत खूप सुंदर आहे
�ा. आ�ण, तु�ही राजासारखे जगा�, तुमची मूळ ��� आणखी वाढवा, जेणेक�न
मी आणखी जा� पसरवू. तुमचे आरो�य �क �वा जीवनमान कधीही सोडू नका
अ�धक वा�ष �क कमाईसाठ� �क �वा अ�धक ज�मनी�या काय�काळासाठ� �ॉप करा. अ��त जीवनाचे �नधा�रक
सद�य समान आहेत: आपण �वक�सत करत आहात आ�ण आप�या मानवी �मतेच ेभांडव� करत आहात हे समजणे;

आप�या उ�पादकतेची चाचणी घेणारे आ�ण मानवते�ा �ाभ देणारे महागडे काम; वजनदार सूप,
तुमची ��� आ�ण वेळ उंचावणा�या �ोकांसोबत �मळून तुमचा उ�साह आ�ण वेळ काय करत आहे
कृत� संघासह तु�ही �दवसभर जाताना ते वाढवा.

होय, मी रोममधी� माझा जनर� चाट�ा. तो एक होता, �याम�ये मी, माझे चैत�य जागृत के�े,
सव� आ�ीवा�दां�या मू�यासाठ� ते करा. आयु�याती� ��येक गो�ीचा मी �जतका आदर करतो �ततकाच



तो मा�या आयु�यात �जतका जा�त उठतो �ततकाच मू�य.
�यामुळे ऐ�हक गो��चा उपभोग न घेता जीवनाती� �द� गो��चे सं�ाहक �हा. आमचे

जीवन सोपे करा आ�ण आप�या डो�यांसमोर �वखुर�े�या आव�यक आनंदांकडे परत या.
जे�हा तु�ही हे करा�, ते�हा तु�ही �या ���ना ओ�ांड�यास सु�वात करा� �यांनी तुमचा �वतः�ा आ�ण �नसगा��ा झाकून ठेव�े आहे.
कोडे फाडून टाका आ�ण ते ठेवा �याम�ये आप�े बरेच चांग�े आ�मा अडक�े आहेत. आ�ण जे�हा तु�ही
तु�ही पुढे चा�ू ठेवताच, तुमच ेजीवन खरोखर �कती अ��त आ�ण अ��त आहे हे तु�हा�ा कळे�.

आ�ण कृपया हे देखी� ��ात ठेवा क� तुमचा भूतकाळ हा सेवक आहे �याने तु�ही आज जे आहात ते बनव�े आहे.
तुमचा पाट�नर नाही, जो स�या तुम�यासोबत खूप वेळ घा�वतो
तु�हा�ा अंधुक भ�व�याकडे ने�यासाठ� आम�यात सामी� �हा. दररोज सकाळ� आप�यासोबत आणणारी जा� ��व� करा.
जर तुम�या आयु�याचा एक भाग द�घ�काळ अपय� आ�ण अहंकार, अ�भमान आ�ण �खापत यांनी भर�े�ा असे� तर हे करणे अ��य आहे.
सोबत घेऊन जात आहे आता तु�हा�ा ते नीट समज�े असे�. प�ाचे ओझे ह�के क�न माणूस अँड
�यांचे जुने �खणे, एकमेकांचे त�डही पा� �कत नाही. �हणून �ढ�न�याने, ��र आ�ण अखंड सरावान,े

या �णी �वतः�ा ��कवा आ�ण �वस�ज �त करा. होय, यासाठ� अ�धक अ�या��मक सराव �ागतो जो संयमाने येतो. तरी पण,
हा �ण अनुभवणे ही चमचम�या जीवनाची एक आव�यक पायरी आहे. आ�ण, हीच वेळ तुम�यासोबत आह.े आ�ण,
हा एक पुरावा आहे �याची �क �मत जगाती� ��येक संप�ीपे�ा जा�त आहे. एक �दवस तु�हा�ा ते �दसे�.

�तसरा जा�चा ताईत दरवाजा �तीक होता.

“��येक टोकाचे �च�ह ही एक नवीन सु�वात आहे. आपण जे काही अनुभवतो, ते काहीतरी मदत कर�यासाठ� आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. आ�ण, जे�हा एक दरवाजा बंद होई�, ते�हा �सरा न�क�च तुम�यासाठ� उघडे�," अ�जाधी�ांनी नमूद के�े.
"नेहमी �व�ास ठेवा क� आयु�य तुम�या पाठ�मागे आहे, मग जे काही उ�गडत आहे �या�ा काही अथ� नाही."

मी थोड�यात ���ह�े:
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अ�जाधी�ांची याद� # 3

अपय�ामुळे �नभ�यता वाढते

एखा�ा गो�ीत अपय� आ�या��वाय जगणे अ��य आहे. होय, जर तु�ही खूप सावध असा� तर ती �सरी बाब आहे.
पण, �यासोबत न राहणेच बरे. अ�ावेळ� तु�ही कृतीत अपय�ी ठरता," जे. �या. रो �ँग �हणा�े.

इ�ेचे परा�मी नायक आ�ण महान क�पना���चे �ाणी, जे तुम�यात आहेत,
"�ोक �क �वा �हणे" �हणणा�या �ोकांना पळवून नेऊ नका. “मी नकार �द�ा तर काय होई�, कृपया
गया?" "जर मी असे के�े तर मी कदा�चत मूख� ठरेन."

नकारा�या भीतीने आ�ण अ�यथा बाहेर जाऊन तु�ही �वतः�ा अधा�गवायू क� �कता
मतदान क� �कतो. पण तु�ही दो�ही क� �कत नाही.

जीवनाचे वा�तव हे आह ेक� आप�याकडे एक �पका�मक न�ीब आहे, जे या अ�यंत ज�ट�ते�या युगात.
तुमचे �� वेधून �या, तुम�या महानते�ा ���ा देणे थांबवा, तुमचे स�दय�, तुमची चमक, काहीही अस�यास
तु�हा�ा जे हवे आहे ते �मळा�े नाही तर अपय�ाचे �ेब� �ावून ते पडू देऊ नका. आप�या सवा�ना मा�हत आहे क� ��येक ��य
सव� अपय�ां�या मागे, मो�ा य�ाची काही �क �वा इतर महान संधी �पवतात.

आता, तुम�या आयु�या�ा अ�धक "होय" �हणा. धैय� ह ेएक ��� आह ेजे पोप�या सै�या�ाही पराभूत क� �कते.
देते, जे �पून बसते आ�ण आयु�या�ा छेद देत.े

एक �ाकडी पं�च �ग फोस� जो बोटा�या आकाराचा होता, पुढचा जा�चा ताईत होता जो �ी. रॅ�े
�ोखंडी पेट�तून काळजीपूव�क काढा.

हे आपण आप�या जीवनाचे एक ����ा�� �नमा�ता आहात आ�ण आपण आप�या जीवनाच ेअं�तम �येय आहात ही भावना �ढ करे�.
�तकडे सै� क�ाकार �फरत असतात. �ोकांना �यांची �चंड संप�ी, न��बातून, खो�ाने �मळा�� आहे. मी हे सांगतो
या �ोकांनी आप�ा पैसा, ���, सामा�जक भावना यांचा वापर के�ा हे तु�हा�ा पटवाय�ा खूप वेळ �ाग�ा.
तुम�या तारे�या अचूकतेव�न पुरावा तयार के�ा आहे, जर ते खोटे असे� तर, कृपया इकडे पहा, "नांगू पुढे �हणा�ा.
मा�हती �द��.

अ�जाधी�ांची याद� # 4

तुम�या मू�भूत ���चा यो�य वापर के�याने तुमचे वैय��क आद� � जग �नमा�ण होते.

अनेक माणसे समाधाना�या पदामागे आप�े सव��म तास घा�वतात. याव�न म�ा असे �हणायच ेआह ेक� ते �वचार करतात, आ�ण
ते �हणतात क� ते आनंद� आहेत, परंतु ��य�ात ते दयनीय आहेत. �यां�याकडे अस�े�� व�तु��ती ते तक� संगत करतात
�व�ाची फसवणूक के�� आहे, �या�या मानवी ख�ज�याचा अवमान के�ा आहे आ�ण �याचा अथ�ही �थ� आहे
नवीन तयार कर�यापे�ा �यां�याकडे जे आहे �यातून ते चांग�े आहेत, असे सांगून ते यावर काय ठेवू �कतात.
होय, तुम�याकडे जे आहे �याब�� मनापासून कृत� रहा. परंतु, तरीही �वचार करा क� अ�ा ���कडे आहे



अमया�द ���चे अ�ान आ�ण अथांग �याग हे �वतःच संप�े आहे. प�रणाम आ�ण �यांचे
वैय��क �वातं�याची भावना आ�ण ��तभेवरी� दबाव �ूरपणे ह��ा के�ा जातो.

जीवना�या जा�म�ये �वे� कर�यासाठ�, तु�हा�ा चार सज�न�ी� संसाधन े�ोधण ेआव�यक आहे जे तु�हा�ा मदत करती�
हे इ�े�ा मूत� प�रणामात �पांत�रत करते. ही चार संसाधने आहेत जी तु�हा�ा चम�कार समज�यास मदत करती�

तुमचे �वचार, तुम�या भावनांना तुमचे ��द आ�ण तुमचे ��द बनवे�. कसरत करा क� तुमचा �म� समान आहे
असे �वचार करा जे तु�हा�ा भूषा�या जवळ घेऊन जाती� आ�ण आनंद देई�. सतत, सवा�साठ� कृत�तेत म�न
तुम�या आयु�यात येणा�या ��येकासाठ� सकारा�मकता आ�ण �ेम ठेवा. फ� छान, चोरी
आ�ण सहान�या बो��यातूनच योग येतो. माझी प�र��ती चुक�ची �नघा�� ते�हा तु�ही म�ा करताना पा�ह�े असे�च
होते. आ�ण, तुम�यासाठ� सवा�त मह�वा�या अस�े�या तुम�या �नवासी नायका�ी जुळणा�या गो�ी करा.
बु��मान सं� ेत बसतो.

जर तु�ही एखा�ा�ा �याची पातळ� कमी करताना �दस�े तर तु�हा�ा नीट समजे� क� �यांची अव�ा �कती वाईट आहे.
होय, �जतके आहे �ततकेच. ते �यांची �वचारसरणी चोर�ा गो��पे�ा कमी गो��वर क� ��त करतात. ते समतु�य आहेत

अनादर, "सम�या" ब�� सतत बो�ून, प�र��तीच ेवण�न "भयानक" आ�ण य�
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इतरांना असीम य�, आ�या��मक संप�ी, समाधान आ�ण उ�साही सेवा �मळ�यासाठ� "अ��य" चे वग�करण
सांगून, आ�ण �वतः�या ���कोनाची जाणीव न झा�याने �यांची �वतःची �वृ�ी �यांना जा� �वण�यापासून रोखत आहे. sh d
खरोखर सज�न�ी� गुणक आ�ण या अडक�े�या ए��झ�युटस��या दैनं�दन कामाब��, ते अगद� कमी �वा आहेत.
कठोर प�र�म क� नका, आ�ण �कमान � ंभर �दवसां�या आयु�या�या आ�ेने काम करा क� �यांचे पाप, जे
ते मानवतेसाठ� काय करत आहेत, हे कोणी पाहत नाही. तरीही, तुम�याती� सव��म जा�गार तुमचा �वतःचा आहे
अंतरा��या�ा आ�ण तुम�या अवचेतन मना�ा - जो सव� काही पाहतो. आ�ण चोरी देखी�, जे
ए होत आहे.

~
यानंतर एक झ�क पाहाय�ा �मळा��. एक डोळा ढा�

�र चा��व�यास वापरा. तुम�या एखा�ा �वासात तु�ही �या�ा पा�ह�ं असे�.

"बघा �म�ांनो, म�ा �व�ास नाही क� कोणीही खरोखर 'अ� ुभ' असू �कते," अ�जाधी� आप�या ���यांना �हणा�े.
�हणा�ा. "सव�काही ��य आहे. पण सवा�त जा�त, मी �जतका जा�त जगतो, �ततकेच आप�यापैक� ��येका�ा �मळते
�तने, �त�या वयात, काही �कार�या संकटांचा सामना के�ा आहे. आ�ण मी आधी �हट�या�माणे, फ� �ःखी नाही
आ�ण तु�हा�ा �:खी करा. जे उपभोगत आहेत, ते काय �नमा�ण करतात. आ�ण �यांच ेवत�न ग�धळ�े�े आहे,
ते �वतः अनेकदा ग�धळ�े�े असतात. ते खरोखर वेदना देतात. आ�ण, काहीतरी �यां�याबरोबर येते क� ते
जोखमी�या भीतीने जगा. �यामुळे �यां�या आत�या थरात बसणारे चांग�े आकंुचन पाव�े आहेत आ�ण आता बंद झा�े आहेत.
�यांना आता भयंकर �हणणे ही वरवरची कसोट� आहे. हे �ी यां�या संक�पनेपे�ा खो� आहे. आताही तो �हट�यावर,
आ�ासाठ�, आ�ही एवढेच �हणू �कतो क� अ�यंत उ�पादन�मता �वयं-अंम�बजावणीमुळे अमया�द आ�ण मान�सक �ांती �मळते.

आपण जे क� �कतो ते �मळव�यासाठ� आपण "वाईट �ोक" टाळ�े पा�हजेत जे जु�या जखमांनी भर�े�े आहेत.
मा�हत नाही, ते तुम�यावर झेपावत नाहीत. मी एकदा बाबा�डोस�ा उंच सह���ा गे�ो होतो, �तथे टॅ�सी होती
�ाय�हर म�ा �हणा�ा, "वाईट �ोकांपासून �र राहा."

�या डो�याने �चकटव�े होते:

अ�जाधी�ांची याद� # 5
वाईट �ोकांना टाळा

तुमची ��� कमी �ेखू नका. एका व�तु��तीनुसार, �या�ा "भाव�नक संसग�" आ�ण म�� �हणतात
�मरर �स�टम�या पे���या नुकसानासह, आ�ही �या �ोकांचे जीवन मॉडे� करतो �यां�या�ी
तुमचे �दवस सांगा. आप�े जीवन �या अ�यंत आ�ावाद�, �नरोगी, सकारा�मक, नै�तक आ�ण �ामा�णकपणे जगा
आप�या आवड�या �ोकांसह त ेभरा. आ�ण काही काळानंतर, तु�ही देखी� या वै���ांच ेउदाहरण �हा�.
�या�या हवाबंद, सुर��त बुडबु�ाम�ये, �याचे पूण�पणे ��य आहे, �याम�ये, �व�ांचा चोर, ऊजा� �ुटणारा आ�ण
उ�साहा�या डाकंूना येऊ �ा आ�ण बघा, तु�ही न�क�च �यां�यासारखे �हा�.

�नमा��या�ा टाळणे हीच खरी �क��� आहे. जे �ोक अ�ा वातावरणात वाढतात
नाटका�ारे, आ�ण सतत सम�यांनी बांध�े�े, ते जाणीवपूव�क आ�ण अजाणतेपणे, हे पु�हा सांगती�,
तरीही ते आ�य�कारक �दसत अस�े तरी ते �यां�यासाठ� प�र�चत, सुर��त आ�ण घरगुती वाटतात. हे सव�

अ�भनया�या रा�या आ�ण नकारा�मक राजांपासून �र राहा. नाही तर, उ��रा का होईना, ते तुमचे मोठेपण ठरती�.
�वतळती� आ�ण तुमचे जीवन न� करे�. तेच करतात.

��यतो ��येका�ी जवळच,े सौहाद�पूण� संबंध �नमा�ण करा. एकच हाट��ेक सु�ा होतो. जीवनाचा
कृपेने माग� पार करा आ�ण जे�हा जे�हा तु�हा�ा संकट �दसे� ते�हा माग� �या. जर कोणी तुम�या�ी चुक�च ेअसे�



करा, फ� एका�ाच ते क�ं�कत काम क� �ा, आ�ण जाग�तक दजा�चे जीवन तुमचा बद�ा होई�.
�ोखंडी पेट�त सहा�ा अ�रासह I अ�रा�ा उ� मू�याची एक कागद� नोट जोड�े�� होती. �या�ा

काही गूढ कारणा�तव हा ��कोण �मड�ा होता, जो आ�ा आ�ण क�ाकारा�ा मा�हत न�हता. हा p,
ते �स�या बाजूपे�ा �ांब होते, �यात ���ह�े होते:

अ�जाधी�ांची याद� # 6
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संप�ी हे उदारतेचे फळ आहे , टंचाईचे नाही.

आ�मकपणे चा��व�े�या त�व�ानान ेफसवू नका. ग�रबी हा आ�थ�क ��तीचा प�रणाम आह ेआ�ण नाही
बा� प�र��ती. �व�ास ठेवणे, �स�या�या संप�ीची जा� �नमा�ण करणे �हणज े�स�या�ा ��� देणे. �या
तु�ही �या गो��ब�� त�ार करत आहात �यासाठ� तु�हा�ा ते हवे आहेत.

पैसा हे च�ते च�न आहे जे �वजेसारख े�वा�हत झा�े पा�हजे. होय, रोख एक �हर आह.े �वा हे
पा�हजे सब�म�न आप�या वैय��क जीवनात आ�ण �वसायात �याचा �वाह थांबवते. सव� जा�गार
आपण हे मा�हत. तर अ�धक �मळव�यासाठ�, देव अ�धक. हॉटे� सेवा �दा�यांची सव�समावे�क याद� �ा.
हॉटे��या �नवास�ानावर आ�ण टॅ�सी कॅब चा�कांसाठ� भरपूर �टपा आहेत. दान करा आप�े कुटंुब आ�ण
बद�यात परता�ाची अपे�ा ठेव�यापे�ा मीमसाठ� छान गो�ी करा. तु�यावर चोरीची �सुनामी
पाऊस पडे�

तु�हा�ा कदा�चत आ�य� वाटे� क� आप�यापैक� बरेच �ोक अ�ा कठ�ण प�र��तीत का राहतात. पै�ाची �ोकांची अव�ा
याचे कारण ई. ही अ�ी काय � आहेत जी आप�या सु�त मना�या खो�ात दड�े�� असतात, जी �तथे असतात

अनवधानाने ��ा�पत झा�े होते - आम�या पा�कां�या संदे�ामुळे आ�ण इतरां�या बा�पणा�या भावनेमुळे.
कारण �याची सामा�यता, जी �बाडीवर आधा�रत होती, �यांना ��कव�े गे�े, जसे क� �वधान: "तुम�याकडे जे काही आहे,
�यात आनंद� राहा," �क �वा, "�ीमंत बेईमान आहेत" आ�ण, �क �वा "पैसा झाडांवर उगवत नाही." हे ��द ह�म,
नीच, नीच, कॉम�स� ���रट उंच धरा, अभावाचे काळे बीज रोव�े गे�े.

चार सवय�नी म�ा माझ ेपैसे कमवाय�ा मदत के��, �हणून आता मी ते तु�ा देईन: साथक
आ�ा, स�य येत होते, सतत वाढत जाणारी कृत�ता आ�ण अ�यंत मू�य �वतरण. सतक य� �हणजे

माझी नेहमीच अ�ी मान�सकता असते क� म�ा �नय�मत आ�ण अनपे��त अ�ी आ�ा आहे
�ोतातून पैसा येत राही�. खरा �व�ास �हणजे जे�हा तु�ही एखा�ा �व��� प�तीन ेवागता जे सांगते

क� तुमचा जीवनाती� सू�मतेवर �व�ास आह ेआ�ण परोपकार आ�ण सचोट�वर �व�ास आहे. घोटाळा
�या�या �म�ाबरोबर महाग�ा रे�टॉरंटम�य ेजाणे आ�ण �यासाठ� पैसे देणे सारख ेचोरटे आवडते

म�ा �वार�य आहे जे�हा तु�ही तेवढे जमवाजमव क� �कत नाही �क�वा तुमचे कौ��य वाढव�याच ेसाधन तुम�याकडे असे�
तुम�या हातात पैसे नसताना पैस ेउभ ेकर�यासाठ� पैसे खच� करणे. पण म�ा ते सुचत नाहीये
आपण �वतः�ा अ�जबात ऋणी नाही. पातळ� वाढवणे हे आज आप�या समाजाचे �व�वंसक पाऊ� आहे.
फ� �नसगा��ा सांगा क� तु�ही गरोदर आहात हे तु�हा�ा माहीत आहे आ�ण अ�ा गो�ी करा �या तु�हा�ा वाटे�.
तुम�याकडे आहे याची खा�ी करा. सतत वाढत जाणारी ई-सहनू भावना, आ�ण होय, आम�या �वासात �याब��.
�यावर चचा� के��. ��येकासाठ� आ�ण आप�या आयु�याती� ��येक गो�ीसाठ� आप�े �दय उघडा.
�ब� भरताना, तुम�या पै�ा�ा आ�ीवा�द �ा. �काना�या कॅ��यर�ा � ुभे�ा

आ�ण तुमचा �पकवणारा � ेतकरी सु�ा. �या �ाय�हरने तु�हा�ा �ॅ�फकम�य ेने�े �याच ेआभार,
कृपया �ाईनम�ये सामी� �हा आ�ण ते संगीत ऐका �याची गाणी तुम�या आयु�याचा साउंड�ॅक बनतात. �वतःचे पाय
�याने तु�हा�ा इतक� वष� वा�न ने�े, तु�हा�ा वर ने�े �याचे आभारी राहा. तुम�या डो�यासाठ�, जे तुम�यासाठ� स�दया�सारख ेआहे
तयार करत रहा आ�ण तुमची ट�म �याने तु�हा�ा �जवंत अस�याची भावना �द��. याचा अथ� कमा� �क�मतीचे �वतरण होई�
आहे, आ�ण देणे - गट सद�यांना, �ाहकांना आ�ण कुटंुबाती� सद�यांना आ�ण अनोळखी ���ना - घातांक

साह�जकच, �यांनी तुम�याकडून कधीही अपे�ा के�� नसे� �यापे�ा जा�त नफा, देणे. कारण आपण जे पेरतो ते आप�या�ा �मळते.

तुमची वीरता-क� ��त भावना वाढवून आ�ण नंतर ते कवच धारण क�न तु�ही �माणापे�ा जा�त �मळवा�.
आ�ण काय��मता वाढव�यासाठ� खाजगी स�. �यामुळे भाग नीट समजून �या. आप�या सं�कृतीत खूप �ःख आ�ण
आप�यापैक� ब�तेकांकडे पुरेसे पैस ेनस�यामुळे �ःखाची भावना आहे. असे होऊ नये.

~
"आता, �यानंतर?" क�ाकाराने �ा�ा�या वे��तून �ा� ेकाढ�� आ�ण ती पूण� के��.

�गळणे ए �हणा�े.

अ�जाधी�ांनी चकतीमधून धाव�या बुटाचा एक छोटा तुकडा काढ�ा आ�ण �हणा�ा, "�जम खरोखरच आहे.
ती एक अ��त मोहक आहे. मी तु�हा दोघांसाठ� ���ह�े�े आ�ण सोबत जोड�े�े हे प� वाचा आ�ण पहा."
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मी ���ह�े:

अ�जाधी�ांची याद� # 7
swam vyavya तुमची चम�कारी उ�पादक ��� वाढवते

सकाळ� �वकर उठून प�ह�े काम के�यास आरो�याचा प�ह�ा �वजय होतो. हे,
सवा�त मह�वाचे काम क�न तुमचा आ�मा, ऊजा�, �रीर-हा�चा� आ�ण भावना तुम�या �दवसात चम�कार घडवती�.
ते तयार कर�यास स�म आहेत.

जे�हा तु�ही रोज सकाळ� �याच �कार े�नय�मतपणे काम करता ते�हा तु�हा�ा एक �दवस अ�ी अपे�ा असे�
काम चुक�याने, आपण �कती गमाव�े हे आप�या�ा जाणवे�. मग ही सवय तुम�या ��ात येई�
कबू� कर�यापूव�, तु�हा�ा ब�तेक वेळा असे वाट�े. हे ��ातही आ�ं नाही क� तुझा

सव�साधारण प�र��ती क�ी आह?े

अ�त �क �वा अ�तरेक हा खरा ��द आह.े �यांची त�येत �बघड�� आहे, ते �यातच आयु�य घा�वती�.
च�ा पु�हा खच� क�या. �व��ण ऊजा� ही तुमची संप�ी वाढव�याचा एक अ��त माग� आहे. जे�हा आपण
जर तु�हा�ा तुम�या जीवनाची कृपा सापड��, तर तुमचा डोस पौ�षा�या ��तीत आणा, तुमची झोप आणा
जर तु�ही �वयंपाकघर बनव�े आ�ण �यांचा वाढता वेग कमी के�ा, तर तुम�या ��ात येई� क� तु�ही तुमचा आ�म�व�ास वाढव�ा आहे.
�यातून खो� एकरसता �नमा�ण झा�� आहे. आता तुम�याकडे या जगात अ�धक बु��म�ा, ��स�� आ�ण सहानुभूती आह.े
आणती� �या बद�यात तु�हा�ा मोठा आ�थ�क नफा �मळवून देई�. �या�न मह�वाचं �हणज ेतो
आ�ण उ�म सहकाय� देऊ �कती�. आ�ण, या जगात मदतीपे�ा आ�य�कारक काहीही नाही. ��येक
जा�गारा�ा हे स�य चांग�ेच माहीत आहे.

~
आठवा �च�ह थोडे - थोडे �गया�रोहक होते. NSI- कधीही टॉप इ�व�ग नाही. तुमचे सकाळचे पु�तक

जीवनाचा दजा� नेहमी सुधारत राहा. अ�जाधी� �� के�े. यानंतर �यांनी �ेवटचे भाषण के�े.
मधून काढ�े �ा�म�याती� कामगाराने वर पा�ह�े आ�ण मो�ाने हस�े. मी रे�ेनेही ह�तांदो�न के�े आ�ण �यांना साथ �द��
हस�े. �यानंतर �यांनी आप�ा ��द पाळ�ा.

“ए-खेळाडूचा संपूण� खेळ नेहमीच उंचावत असतो. वर�या मा�यावर पोहोच�यावर �दसतं
पुढे जा�यासाठ� ��रो�ब ��ं�या पुढ�� पं�� ����क आहेत. �म�ांनो, हे तुम�यासाठ� एक उ��ेखनीय �च�ह आहे."

�याने जा��या तावीज�ी सुसंगत पावडरची थोडी�ी मा�ा उडव�� आ�ण नंतर ती वर के��.
जेणेक�न �याचे �व�ाथ� पा� �कती�. �यावर ���ह�े होते.

~
अ�जाधी�ांची याद� # 8
तुम�या जीवनाची पातळ� �हणून पूण� ��व� करा - �तर देखावा

हेडो�नक अनुकू�ना�या मनोवै�ा�नक वातावरणाचे वण�न करते जेथे मानवी वातावरण आ�ण जीवन बद�ते
साठ� अनुकू� आहेत तु�ही वषा�नुवष � वाट पाहत अस�े�ा वाढ�व पगार तु�हा�ा �मळे� आ�ण तु�ही एका �दवसासाठ� पैसे देऊ �का�.
Ulisist, आनंद भारावून जातो. मग तुमचा हा नवा देह तुमचा नवीन �वभाव बनतो.
झटकून काय आनंद �वरघळतो ते अनुभवा. �क �वा तु�ही �वतः�ा रे�वेमागा�जवळ�� ग�गाटयु� नवीन र��यावर सापडू �कता.

च�ा lat म�ये राहाय�ा जाऊया. आ�ण का�ांतराने, आपण ग�डाचा आवाज ऐकणे बंद करतो. �क�वा तू
तु�ही नुकतीच खरेद� के�े�� तुम�या �व�ांची कार तु�हा�ा उ�साहाने रोमां�चत करायची, काही आठव�ांत
नंतर, ती ��याचा एक भाग बनते. ही सव� आनंद� �पांतरांची उदाहरणे आहेत जी ��य�ात येतात.
एन.एस. आ�ण हे �क �वा ते आप�या ��येकासाठ� आप�या जीवनात �कट होते.

या मानवी मागा�वर एक उपाय �हणज ेसतत राहणीमानाचा दजा� वाढवणे आ�ण आप�े जीवन सुधारणे.
गुणव�ा वाढव�यासाठ�. मागी� वषा�चा ��येक �तमाही बनवा आ�ण ��येक वष� मागी� वषा�पे�ा मोठे करा
ते सुंदर बनवा टायटन आ�ण इ�तहास पु�ष अ�ा �कार ेजीवन जगतात.
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या�या�ी संबं�धत एक मौ�यवान त�व�ान आह े�याने म�ा खूप मदत के�� आह:े जीवनात आरामात जा.
आयु�य खूप �हान आहे, �यामुळे तु�ही �या �कारे पा� आहात �या�माणे तु�हा�ा अनुभव न �द�याने तुमचा थोडासा अ�याय होई�. आ�ण
जे�हा तु�ही �वतःची चांग�� काळजी घेता, ते�हा तुमचे काम तुम�यासोबत आ�ण पै�ाने आ�ण जगासोबतही होते
नातेवाईक चांग�े राहती�, कारण तुम�या बाहेरी� सव� नातेवाईक तु�हा�ा मदत करणार नाहीत, तर तुमचे
�हणून सव� अंतग�त संबंधांसाठ� आद� � �हा. या कारम�ये सव�काही घडते.

तु�ही खरेद� क� �कणा�या सव��ण पु�तकांचे भांडव� करा आ�ण तु�हा�ा भरपूर ब��से �मळती�!
रॉय� रे�टॉरंटम�ये 'टाटार' �हणून तु�ही फ� काही सॅ�ड खाऊ �कत अस�े तरीही उ�रेकडी� जेवण खा.
जा आ�ण तुम�या �हराती� सव��म हॉटे�म�य ेकॉफ� �या. तु�ही राहता �या �हरात एखादा रोमांचक संघ अस�यास,
�व�त खु�या� अस�े�या �ठकाणी काही ऋतू घा�व�याऐवजी बाहेर बसून खेळ पाहणे एवढेच तु�हा�ा हवे आहे.
गाडी ��य �तत�या वेगाने चा�वा. दररोज सुखदायक संगीत ऐका. क�ेची आवड
क�ाकाराची सज�न�ी�ता आ�ण क�ावंता�या आ��याची बु��म�ा तुम�या आ��या�ा ��� क� �कते, असे मी तु�हा�ा सां�गत�े. आ�ण
��ात ठेवा, अनेकदा फु�ां�या जवळ रहा - ते तुमची वारंवारता तसेच पया�यी भू��ये पाह�याची तुमची �मता वाढवतात.
एन.एस. तु�हा�ा असे वाटते क� �कतीतरी महान संत, साधू, उपचार करणारे आ�ण महामा �यां�याजवळ फु�े ठेवत असत. आपण
तु�हा�ा हे जाणून आ�य� वाटे� क� त ेतुम�या ���यांना �कती �माणात वाढवतात, आ�ण आ�ही जे काही क� �कतो ते देतो
माझी इ�ा आहे

~
मॅ�जक तावीज माक�  9 एक संघ होता. आ�ण येथ े�या�या संदभा�त ���ह�े होते:

अ�जाधी�ांची याद� # 9
द�प � ूड अतु�नीय आनंद देतो.

तु�हा�ा काही संधी �मळा�� तर तुम�या �म�ा�ा दाखवा. हा एक उतारा आहे जो �व�यम पेन�ी संबं�धत होता.
आ�े आहे. �याने मा�या आयु�याती� ब�तेक माग� दाखव�े आ�ण माझी सेवा अद ्भुत प�तीने के��. हे आह,े

“म�ा या आयु�यात एकदाच जायचे आहे. यासाठ� जर काही दया दाखवावी �ाग�� तर मी
मी दाखवू �कतो �क �वा मा�या सहका�यासाठ� एखादे चांग�े काम क� �कतो, �हणून म�ा ते आता क� �ा. �या�ा

टाळू नका �क �वा ���� क� नका, कारण मी हा माग� पु�हा कधीही पार करणार नाही."

�ोकांना सांगा क� तु�हा�ा �यां�यासाठ� �कती अ�भमान आहे आ�ण तु�ही �यां�यावर �कती �ेम करता - �वतः�ा आ�ण
�यां�यासाठ� जगा. म�ा एकदा एक ��ी सापड�� जी �हणा�� क� ��येक पु�ष �जवंत पा�न,
म�ा इतका आनंद �मळतो क� मी सांग ू�कत नाही. "पण तू?" मी �वचार�े." कारण मी खूप मे�े
जीवनात पहा क� �जवंत पाहणे ही एक �व� ेष भेट बनते,” तो �हणा�ा.

आप�या मृ�यू�ा कधी भेटणार हे आप�यापैक� कोणा�ाच माहीत नाही. �हणून �या�ा थांबवा आ�ण जे सवा�त जा�त आह ेते ठेवा
मू�यवान: आप�या मानवतेची ���, मनापासून �ेम करणे!

एक पूण�पणे �जवंत माणूस �हणून, �ोकांना �वतःब�� चांग�े वाटणे हे देखी� तुमचे काम आहे.
�हा. आ�ण, इतर �ोकांना हसवा. एखा�ा�ा क�ामुळे आनंद होतो हे जाणून तु�हा�ा आ�य� वाटे�
�कती कमी �ागते? तुम�या जु�या �ा�ेय �दवसाती� �ेम कोट्स ��हा �यांची तु�ही ��ंसा के�� आहे

होय, �यांनी तु�हा�ा मदत के�� �यांना "ध�यवाद �ट�पणी" आ�ण �यांचा आदर आ�ण स�मान
तु�ही �या�यासाठ� पा� आहात असे �दसत.े �यांना सांगा क� तु�ही कसे - नाकार�या�या आसुरी भीती��वाय-
म�ा वाटत आ�ण �वत: �ा मनोरंजक बनव�यापे�ा नेहमी इतरांम�ये अ�धक �वचार करा. जे काही
�या माणसा�ा तु�ही भेटता, �या�ा काहीतरी धडा ��कवायचा असतो. कथा सांग�यासाठ� आ�ण �यां�या ट�मम�ये
एक �व� पहा �या�ा तुमची मंजुरी आव�यक आह.े

आप�े �वतः�ा सहानुभूती�या ��दांनी बांध�े�े आहे, जे आपण न सां�गत�यास सोडू इ��तो
भावना, �या आपण �� क� �कत नाही आ�ण सकारा�मक कृती �या न करता सोडतो.

कृपया ते �या," टायकूनने नता�ा�ा �वनंती के�� आ�ण �या�या पा��या�ा देव�त �च�ह �द�े.
पृ�ावर काय आहे ते �व� ेषतः मह�वाचे आहे.
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"मी सुच�वतो क� तु�ही त ेउ� आ��यान ेवाचा."

~
मी हे सव� ���ह�े:

अ�जाधी�ांची याद� # 10

पृ�वीवरी� चौरस एक �ान आहे , �ान नाही



�वसायाम�ये दररोज सह� करा आ�ण आय�म�य े�नय�मत साहस करा. अ�या हा आनंदाचा एक मजबूत घटक आहे आ�ण तु�ही नेहमीच असा�
बु��म� ेचे मु�य कौ��य. जगाती� सव� महान ��ी-पु�ष आकष�क प�तीने कसे बो�ावे हे ��क�े
जा�ई �दवसात तणावमु� कसे राहायचे. मी मा�या आयु�यात काय के�े ते आता म�ा योगाने समज�े आहे
क� अमर त�व�ानी, गूढवाद�-आ�ण-र�णकता�-�याने सां�गत�े क� "पृ�वीवरी� वग�" म�ये कोणतेही �ान नाही.
कुठे �वास करायचा, पण जगता येई� अ�ी प�र��ती. जे�हा तू मा�यावर �व�ास ठेव
तुमची ��ती सुपीक करा, तुमचे �दय � ु� करा, तुमचे आरो�य उ�म आ�ण तुमचा आ�मा उ�त करा.
तु�ही �या प�तीने जीवन अनुभवता आ�ण अनुभवता ते तुम�या जीवनाती� अनुभवाचे �पांतर क� दे
मी देतो पण जर तु�ही ते �व� ेषतः मु�ाम करत नसा� तर तु�हा�ा कळणारही नाही, आ�ण माझे
�हातारपणा�या �नराधार पाया�ा ��द कच�यासारखे वाटती�. वे�ा जगात, �हाणपणाची गो� नेहमीच असते
हे वेडे होणार आहे, तु�ा समजत नाही का?

�हणून, जे�हा तु�ही वैय��क उ�कृ�तेसाठ� अ�धक वेळ �ा� ते�हा तुमचा �वा�भमान देखी� वाढे�. आ�ण सव�
�व�ासी य� आ�ण वैय��क सुख देखी� �वतःवर �ेम कर�यावर अव�ंबून असतात. तुम�या �ंका, असुर आ�ण भीती
ब� अस�याची ���क अ�त�र� �क �मत आह.े कारण तुम�यापे�ा �हान अस�े�या �ोकांनी तु�हा�ा जे सां�गत�े, ते तुमचे अवचेतन
�म� तुम�या �ौया��ा अ�त�यो��पूण� आ�ण �थ� मानतो, तुमची �े�ता आ�ण महानता गुदमरतो.
बांधतो.

तु�हा�ा स�य �हणून सां�गत�े�े गैरसमज �र होताच आ�ण भाव�नक जखमा जाणवू �ाग�यावर
�यांनी तु�यावर � ेम करणं थांबव�ं �यांना आठवूया आ�ण इथे मी �णयापे�ा जा�त बो�तोय
��- तु�हीही हे सव� नवीन वा�तव समजून घे�याच े�ान �वक�सत के�े पा�हज,े जे मी सू�चत करतो.
ओ. ती नेहमीच त�ीच होती. पण या रंगीबेरंगी फडफडामुळे तु�ही जगाकडे बघत होता, हे समजून �यावं �ागे�

थांबावे �ाग�े.

आताही काही चुकत नाही. कोणतेही नुकसान नाही. सव� काही तुम�यासारखेच फुट�े आहे
पा�हजे तुम�या �वतः�या बाबतीत, तु�हा�ा समजे� क� तुम�यासोबत जे काही आ�े आहे तो योगायोग होता. सव� काही
ते तुम�या वाढ�साठ� आ�ण सवा�साठ�, तुम�या भ�यासाठ� होते.

~
अकरावा आ�ण �ेवटचा जा�चा ताईत �मळा�यान ेआ�ावाद� आ�ण क�ाकार दोघेही हैराण झा�े.

दाखव�े.

"जर तु�हा�ा खरोखरच जीवना�या जा�म�य ेखेळायचे असे�, तर �याकडे पु�हा पु�हा �� �ा," अ�जाधी� �हणा�ा.
ताबूत�या �घु आवृ�ीसह सूचना आ�ण सोबत.

हे प�ही पूव�सारखे न ���हता �ा� �ाईने ���ह�े होते. ���ह�े होत:े

~
अ�जाधी�ांची याद� # 11
उ�ा बोनस आहे, ह�क नाही.

तुमचे �ौय� नंतरसाठ� पुढे ढक�ू नका आ�ण तुम�या �ौया��ा उ�ीर क� नका. तुझे आयु�य एका तासात उ�व�त झा�े
�कते. मी एक आ�ावाद� आ�ण आ� ेचा खरा �व�ेता आहे. आ�ण तरीही, मी देखी� एक वा�तववाद� ��� आह.े अपघात
आजारपण, नुकसान आ�ण मृ�य ूरोजच होत असतात. असे कधीच होणार नाही असा �वचार करणे हा मानवी �वभाव आहे.
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तरीही, सव� समजूतदार त�ववे� े आप�या�ा आप�या प�र��तीती� असमानतेब�� ��कवतात.

आप�या �वतः�या ���म�वा�ी जोड�े�े, या अ�ातामुळे उ�साही. समजून �या क� तुमचे �दवस मोज�े गे�े आहेत. आ�ण ��येक
एका सुंदर सकाळनंतर, आपण आप�या � ेवट�या जवळ जातो.

आप�या भेटव�तू आ�ण ��तभा करणे थांबवू नका. आ�ण तु�ही राइडचा आनंद �या� याची खा�ी करा
सु�वात के��. भ�या�या �द� ेने वाटचा� कर�यासाठ� चांग�ा वेळ �ा. �द�वाने ब�तेक �ोक, एक सुंदर, आनंद घेतात
ते पूण�, आ�य�कारक जीवनाचा आनंद घे�याचे वय होईपय�त ते पुढे ढक�त राहतात.

जीवन हा �न�वळ उदाहरण �वास आहे. आपण सव� परी�ांचा अनुभव घेतो. दया पण ते
ब�तेक चांग�े आहेत. ��येक नायका�या कथे�ा ख�नायक आ�ण काही आनंददायक �ःखद घटनांची आव�यकता असते
य�, आ�ण � ेवट� �वजय.

�यामुळे आयु�याची कमतरता डो�यांसमोर ठेवा. जोपय�त तुमचा आनंद �मळत नाही तोपय�त पुढे ढक�ू नका
तुम�याकडे जा�त वेळ नाही, �क �वा तु�हा�ा गती �मळे� �क �वा बँकेत जा�त पैसे आहेत. ही सबब आहेत
तुमचा ज�म भावनांमधून झा�ा आह ेआ�ण तु�ही �ायक नाही आहात. �यांना ओळखा आ�ण नंतर, �यांना तुम�या मंडळातून वगळा, जेणेक�न
तु�ही तुम�या सव��म �तरावर चढू �कता.



उ�ा एक वचन आहे, स�य नाही. दररोज सकाळ� आनंद �या क� आपण दररोज ��ंसा करा
पृ�वीवर बो�त. जोखीम �या आ�ण नंतर �यांना सामा�य �ाना�या वतु�ळात ठेवा. असे जगा, उ�ा गृहीत ध� नका
येई� आ�ण युगानुयुगे असेच जगावे �ागे�. समतो� साधा �हणजे जे�हा �ेवट येई� ते�हा
तु�हा�ा असे आढळे� क� ��येक मनु�यान े�वतःम�ये अस�े�या महान पु�षी �मतेने तु�ही जीवन घेत�े आहे
राजे�ाही सा� �हणून जग�े.

मग, अ�जाधी� पुढे गे�ा आ�ण �या�या �व�ा�या�ची चे�ा के��.

"माझं तु�हा दोघांवर �ेम आहे, तु�ा माहीत आह.े म�ा तुझे नुकसान खरोखरच आठवे�."

मग तो आप�े पव�त च� मागे सोडून �ा�म�यात �व��न झा�ा.
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धडा 17

'5 AM ��ब ' चे सद�य �यां�या आयु�याचे �हरो बनतात

“नायकासारखे जगा. हेच आपण अ�भमानान े��कवतो. �या�या चेह�यावर रहा. तसे, जीवन कसे आहे
�या साठ�?" - जय . एम . झी �ा

द��ण आ��याती� केपटाऊनमधी� हे��पॅड समु� �कना�यावर, जेथे पय�टक केप �ही� चा�वतात
तेथे नौका�वहार �धा� आहेत जेथे ��त�ध� ख�ा�ी धैया�ने �यांचा पुरवठा करतात.
भरा, उ�साहाने उ� े�जत �हा, सागरी �धा�, मासेमारी �ध �त ��त रहा
राइट्स बुक करता येतात आ�ण कडक कॉफ� देखी� �मळू �कते.

����अ�स सारखा च�मा घा�ून, बब�� यमा�ा सव�तीची पावती �ब�ाची खा�ी क�न घेत�� होती,
उम आ�ण क�ाकार �च�ह. फर, ती चाम�ाने झाक�े�या सो�यावर उभी होती, �त�या याद�त नंबर होते.
तुम�या तीन �हीआयपी ��ायंटना आधी ��हा आ�ण 'सुर�ा मा�हती' �ा, जे तातडीच ेआहेत.
�याचे हे��कॉ�टर �या�ा रॉबेन ऑइ�पासून �र घेऊन जाते.

तु�हा�ा मा�हती आहेच क�, रॉबेन ऑइ� हे �नज�न सारखे, सामा�य मोठे, ग�धळ�े�े, अ�ुभ, अ�ुभ आहे
केपटाऊन�या समु� �कना�यापासून फार �र नस�े�या पॉइंटर ज�मनीचा तुकडा आहे, �जथ ेफ� एक �हान तु�ंग आहे.
�म ने�सन मंडे�ा स�ावीसपैक� अठरा वष � जग�े. काळा�या ओघात हा जगाचा मोठा ह��ा होता,
गैरवत�नाचे, चुक��या कृ�यांचे बळ� �हा. आ�ण तरीही, या वाईट वागणुक��ा ��तसाद �हणून, �याने फु�ांचे गु� फेक�े.
�द�े�े, तुम�या ���म�वाती� चांग�े पाहणे आ�ण तुम�या आ�े�या सुर�ेसाठ� पहारेकरी असणे,



ग�णत �ा�पत के�े जाऊ �कत े�याम�ये सव� �ोक समान असती�. एकदा महामा गांध�ब�� बो�ताना,
आई��टाईन �हणा�े, "मनु�य खरोखरच कधीतरी येई� यावर येणा�या �प�ा �व�चतच �व�ास ठेवती�.
पृ�वीवर, मांस आ�ण र�ाने बन�े�े, चा��े असावे." सन मंडे�ाब��ही असेच �हणता येई�.

“तु�ही इथे काही �दवस या बेटावर आहात ही खूप आनंदाची गो� आहे,” ती ��ी खोडकरपण े�हणा��.
�हणा�ा. द��ण बाजू ��य��ा ढगाळ आ�ण गडद आह.े

अ�जाधी�ांनी काळ�, बेसबॉ� कॅप घात�� होती �यावर "नेतृ�व करणे उपयु� आहे" - पुढे
�या�ा भेट�यासारखे होते.

“तु�ही हे�पपॅडवर पाऊ� टाक�यानंतर, त�ण, तु�हा�ा ते काढून टाकावे �ागे�,” �म�टर गो� �या�या डो�यात �हणा�ा.
�ाइन �हणा�े.

अ�जाधी� हस�ा आ�ण �हणा�ा, "म�ा वाटतं ती म�ा आवडते." तो हळू हळू �वतः�ी
�ा सां�गत�े. "आज आमचा एक� � ेवटचा �दवस आहे." तो कु��तेने पुढे चा�ू ठेव�ा. सावध�गरी�या सूचना देत आहे
�यानंतर, अ�जाधी�, आ�ावाद� आ�ण क�ाकारांना इमारती�या बाहेर, हवामानाचा फटका बस�े�या प�रसरात आण�यात आ�े.
�पक�नकचे टेब� होते. सूय� बाहेर आ�ा अस�ा तरी वारा मा� सोसा�ाचा होता. अ�जाधी�
तुझी टोपी काढ.

"म�ा थोडं थक�यासारख ंवाटतंय," अ�जाधी�ाने �वचार के�ा. “मी यापूव� कधीही रॉबेन ऑइ�म�ये गे�ो नाही. मा�याकडे आहे
मी खूप वाच�े आहे क� अमानुषते�या आ�ण �� ु�वा�या काळात, जे�हा जातीभेद आ�ण वण�भेद �च��त होता, ते�हा �ोकां�या
�यांना रंगानुसार वागव�े गे�े, �यां�या �हाणपणानुसार आ�ण �ानानुसार �क�वा �यां�या अंतःकरणानुसार नाही.
�या�या गुणधमा �नुसार.

पातळ रेनकोट आ�ण ��ेझर आ�ण सै���ग बूट घात�े�ा एक सडपातळ �दसणारा त�ण,
सहसर संर�ण खाडीतून बाहेर आ�े आ�ण �ाथ�ना के�� क� को�धी� आ�ण �यांच े���य हे��पॅडमधून बाहेर आ�े.
�या�या मागे या. मधोमध �हर�ा रंगाचे आं�याचे हे��कॉ�टर उभे होते आ�ण �याच ेरोटस
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ते उ�कटतेने �फरत होते. पाय�ट �ाय�हर�या जागी बस�ा होता आ�ण डाय� आ�ण नॉबची �व�ा करत होता
होते. �या त�णाने सव�काही बारकाईन ेपा�ह�े आ�ण आप�े तीन �ाहक �वमानात यो�य �ठकाणी बस�े आहेत याची खा�ी के��.
आकार आ�ण वजनाने �वभाग�े जातात, तर माय�ो फोन �ाव�े�या हेडफोनने �या�ा अ�जाधी� बनव�े आहे
�या�या डो�यावर दया आ��.

"� ुभ �भात! अ�जाधी�ांनी उ�साहाने अ�भवादन के�े आ�ण हे��कॉ�टर�या पाय�ट�ा �हणा�ा, रोटस�चा वेग वाढ�ा.
पाय�टचा चेहरा �या�या हे�मेटखा��, फायटरचा तळाचा च�मा आ�ण ढा��खा�� �याचा चेहरा �दसत न�हता. आ�ण
कृपया एक ��द बो��यास नकार �ा.

अ�जाधी� बडबड�ा - "मी थोडासाही नाही." उर�े�या दोघांचीही काळजी होती, पण आयु�यात
एकदा सु� होणा�या अनुभवासाठ� उ�सुक.

हे��कॉ�टर हळू आ�ण वेगाने वर येऊ �ाग�े. �वासा�ा 5 �म�नटे हवा �ागे�
आ�ण सम दर आज थोडा जा�त आह,े” फ� पाय�ट �हणा�ा. आ�ण त ेदेखी� खरोखर काय� करत नाही
बो��े

अ�जाधी�, क�ाकार आ�ण उ�ोजक �ांतपण ेबस�े. �याती� ��येकजण फ� रॉबेन ऑइ�कडे पाहत होता. एक
भुके�े�ा माणूस, जो आता खूप मोठा �दसत होता - आ�ण अगद� ��र - ते �या�या जवळ आ�े.

�वमान एका �हान झाडाने वेढ�े�या उ�ीवर उतर�े आ�ण जे�हा ते सात फेक�े
अगद� �ाही प�तीने �या. होय, सात बूम! आ�ण �याचवेळ� बाची गद� सु� झा��. आ�ण, आणखी एक �हेरी धनु�य,
मॉ�र�स डॉ��फन �माणे जे ��ांडात तयार झा�े - संपूण� आका�ात, आका�ा�या संपूण� �ांबीम�ये, जे
अट�ां�टक टक महासागर काप�ा.

"सव� काही खूप �व��ण आहे," क�ाकाराने आप�या प�नीचा हात ध�न नमूद के�े.

"आ�ही नुकतेच जा�म�य े�वे� के�ा आहे," रॉबेन �ोखंडाकडे वळताच अ�जाधी� आदरयु� �वरात �हणा�ा.
जीवना�या अनुभवाचे अमया�द मू�यमापन होते, तसेच मानवी जीवनात नस�े�या �:खाचे होते.

पाय�ट कॉक�पट�ा उ�ीर करत होता, बटण दाबत होता आ�ण हे��कॉ�टर बंद करत होता.
�याचे तीन �वासी कठ�ण ज�मनीवर उतर�यावर �ांतपणे �तथे ��र�े. कुठे माहीत नाही, जुनी �पकअप

A, �या�या एका बाजू�ा 'KSA' ���ह�े होते. धुळ�चा ढग �यां�या �द� ेने उडत आ�ा.

“तु�हा�ा इथे यायचे न�हते, �या �ाय�हर�ा न�क�च काही सुर�ा होती, �याने द��ण अमे�रकन �ोकांना सां�गत�े
मी हसत �हणा�ो. जे�हा तो हे��कॉ�टरजवळ पोहोच�ा होता. तो �या�या वाहनातच रा�ह�ा.



"हवामानामुळे, रॉबेन ऑइ� �ोकांसाठ� बंद कर�यात आ�े आहे," तो आ�हाने �हणा�ा. सव�
बोट�ची हा�चा� थांब�� आहे. मं�दराजवळ कोणतेही वाहन येऊ �कत नाही आ�ण कोणीही नाही
हे��कॉ�टरही टेक ऑफ क� �कत नाही. तु�ा ते कळाय�ा हवं होतं!” आपण येथे नसावे ! "ऑफ सर
दया आ��, आ�ण जोड�े, "तु�ही कोण आहात?"

सुर�ा सव� वेळ उ� राहते. पण ते ��पणे आव�यक होते. आ�ण न�क�च, काही
�हरीही. कदा�चत असा �वचार क�न हवाई द�ा�या जवानांनी पा�थ�व ह��याची योजना आख�� असावी
, आ�ण असा �वचार करा क� अनावधानान ेआ�े�या पा��यांचा बेकायदे�ीर हेतू होता.

"येथे सव� ठ�क आहे," पाय�ट ठामपणे आ�ण आ�म�व�ासाने �हणा�ा, अनेकदा पा�ह�े नाही. तो आता
हे��कॉ�टर�या बाहेर उभा रा�ह�ा आ�ण हळू हळू A �या माणसाकडे जाऊ �ाग�ा, �थम �या�या �ट�म�ये आ�ण �याचे हे�मेट.
�याने काय प�रधान के�े होते ते देखी� ���त के�े. पाय�ट त�ण न�हता, तो �या प�तीने चा�तो �याव�न तु�हा�ा समजे�.

"आजचा �दवस �यां�यासाठ� खास आह,े" पाय�टने �टपणी के��, �याचा आवाज मोठा होत आहे. "हे
सन मंडे�ा यांना तु�ंगात कोठे ठेव�े होते हे पाह�यासाठ� �ोक �ांबून आ�े आहेत. येथ ेचुनखडीची खाण
दहा वषा ��न अ�धक काळ �यांनी दगड कुठे वा�न ने�ा हे पाह�यासाठ� आ�े आहेत. मजबूत, कडक सूय��का�
पण चमकून, �यांना आयु�यभर आंधळे क�न, �यांना तो हॉ� बघायचा आहे,
�जथे तो राजकारण करत अस ेआ�ण टे�नस बॉ�म�ये आप�या सहकारी राजक�य कै�ांना संत�त दे� पाठवत असे
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जे � ेजार�या तु�ंगा�या खो��त बंद होते. �यांना सन मंडे�ा�या "�ाँग वॉक टू" �या �ठकाणी जायच ेआहे
दम," �यांचे च�र�, �यावर �यांनी बरेच तास घा�व�े होते. गु�तपणे पृ�वीवर दफन कर�यात आ�े

मंडे�ा यांनी अठरा वष � सहन के�े�या अडचण�पैक� थोडेफार जाणून घे�यासाठ� अनुभवाची गरज आहे
�यां�या�ी अमानुष वागणूक क�ी असावी - �यां�या आयु�याती� वीस वष� चोरी�ा गे�� - अ
एकदा का तो तु�ंगातून सुट�यावर, �यांनी �या�यावर अ�याचार के�े �या सवा �ना �याने माफ के�े.

पाय�ट �पकअप �क�या पुढे वळ�ा. “या �ोकांना �वतः�ाही खरे �हरो �हायचे आह,े �हणून मी
ऐक�े. �या�या �ावसा�यक आ�ण वैय��क आयु�यात, �या�ा �या�या �न�म�तीचा नायक �हायचे आहे, पूण�पणे �या�या �वत: �या अ�धकारात.
नायकाचा �वरोधाभास आ�ण, कदा�चत, चांग�या मानवते�या प�रपूण�तेचा माग� - द�काची म�ा�. आमची पृ�वी पूण� करा
आज�यासारखी �हरोची गरज कधीच न�हती. आ�ण, मी नेहमी ��कव�या�माणे, जे�हा मी
�टेजव�न बो�ताना : �या �ोकांची वाट बघा जे�हा ते तुम�या�ी बो�तात क� तु�ही �यां�यापैक� एक होऊ �कता ?

"�क �वा तू सहमत नाहीस, टोन?" पाय�टने �वचार�े आ�ण अ�जाधी� आ�ण �या�या चेह�याकडे वळून,
तो काळ मोकळा ठेव�ा होता.

मग पाय�टने सावधपणे ��ो मो�नम�य,े �या�या चेह�याची ढा� काढ��. बरं, तो
�ेसेस काढा. आ�ण �ेवट�, �याने हे�मेट काढ�े.

अ�जाधी�, उ�ोजक आ�ण क�ाकार - �यांनी जे पा�ह�े ते पा�न ते थ�क झा�े.

तो कु�� होता.
_________

वांझ आ�ण तेज�वी �का�ाने रॉबेन बेटा�या तु�ंगा�ा भूत बनव�े होते, अगद� �दवसाही, खूप �र.
आ�ण बरे वाटते. �या आ�य�कारक द��णे�ा उ��रा सकाळ�, जणू एक अ��य हात 5 AM ��ब�या मागे होता.
सद�य संचा�न करत होते. कारण एका मौ�यवान वा�ाचा वारव��स - जो अ�जाधी� �हणून ओळख�ा जातो
“कू� मोहॉक इंज�” �हणे� – धुळ�ने भर�े�या �पकअपमधून धावणारा सुर�ा अ�धकारी, तो कु�� होता
तो मोठा अनुयायी होता. "मी तुमचा #1 सवा�त मोठा चाहता आहे,". �या�ा कु�� काम खूप आवडते
करायचे.

�यामुळे तुमचा �व�ास बसणार नाही, पण ��य�ात अ�ी होम ऑड�र देणारे सर, र� तकडून मा�यता �मळव�यासाठ�.
नंतर, खराब हवामानामुळे �या�दव�ी चा�त नस�े�े �ॅ�ह�स वाहन सु� क�न �या�ा तेथे ने�े.
�जथे ती द�के उभी होती. झ�डा फडकव�यासाठ� आ�ण तु�ंगाचा पूण�पणे ना� कर�यात �यांनी एक द�क घा�व�े.
अ�जाधी�, उ�ोजक, क�ाकार आ�ण मा�टस�साठ� खाजगी भेट�साठ� उघड�यास सां�गत�े.

��येका�या जीवनात, �व� ेषत: जीवनाती� सवा�त कठ�ण प�र��तीत, आ��या�या गुणाने आ�ण चम�कारां�या वे�ाने.
आप�यापैक� ��येकजण, आपण जे काही अनुभवत आहोत, हे स�य �कट करणे, उघड करणे, अ
बु��म�ा हा मू�याचा एक अं� आह े- आ�ण हो. ब�तेकांम�ये �वसंगत आ�ण वाद��त. योजना आमचा महान ���य, अ��त आहे
प�र��ती आ�ण सव��म सव��म जवळ काढ�े जाणे. जीवन �वासात आपण �या गो��मधून जातो,
खरोखर एक अ��त संगीत-�हर आहे, आ�ही आम�या जाणकारांना �या अ��त नायका�ा भेट�यासाठ� आमं��त क� इ��तो, जो
���म ��येका�या आत ��रावाय�ा आ�ा आह.े होय, आप�या ��येकाम�ये. �हणजे तुम�या आतही या.



�ॅ�ह� गाईड, जो माजी राजक�य कैद� देखी� होता, �याचा आवाज मोठा होता.
महान होते. जे�हा तो �या�या पा��या�ा �या से�म�य ेघेऊन जात होता �जथे मंडे�ा इतके �दवस सापड�े होते आ�ण
जग�यासाठ� स��ने, कठोर वष �, तो �यां�या ��येक ��ाचे उ�र देत होता.

"�क �वा तू सन मंडे�ा�ा ओळखतोस?" कु�� बाईने �वचारपूव�क �वचार�े. "होय, मी �यां�यासोबत आहे
रॉबेन�ा बेटावर आठ वष� तु�ंगवास भोगावा �ाग�ा आहे."

"तो एक ��� �हणून कसा होता?" भावनांनी भर�े�यांना क�ावंताने �वचार�े, ते भावनेने
�या तु�ंगा�या �हरां�ात वण�भेदा�या काळात खूप अ�याचार झा�े होते, �या कारागृहातून चा�ताना आ�ही अनुभवत होतो.
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"अरे, असे आहे का!" माग�द� �क हळूवारपण े�हणा�ा �यात देखी� समजूतदार हसू आ�े. "ते �ोक वन सेवक होते."

"आ�ण एक नेता �हणून सूय� मंडे�ा कसे होत?े" उमीने जोरात �वचार�े.

"अ��तम, अ��तम सुंदर." �यांनी �वतः�ा कसे वा�न ने�े आ�ण �यांनी के�े�े सव� काही,
ते फाय�ाचे आहे. तो अनेकदा या �हरां�ात �या�या सह-ने�या�ा भेटत असे,” माग�द��काने �� के�े आ�ण तेथे पाऊ� ठेव�े.

�जथे राजक�य कैद� चा�त, बो��े, योजना बनव�े आ�ण उभे रा�ह�े. तो �वचारे� "�क�वा ��कत आहात?"
तो अनेकदा "��येका�ा ��कवा, एका�ा ��कवा" असेही �हणे� अ�ा �कारे �या�या �म�ांना �या�या दैनं�दन जीवनाब�� जाणून घे�यास मदत करे�.
जेणेक�न आजूबाजू�या �ोकांची वीर �मता वाढे�. मी मंडे�ा यांना अथ� समज�ा
तो जगाचा राजमाग� आहे.

“�या माणसा�ा खूप वाईट वागणूक �मळा��. पाठ मोडून मेहनत, एक चु�याची खाण! undervalued आ�ण
अपमान! तो इथे आ�यानंतर काही वषा�नी, �या�ा ख�ा खणून �यात झोपाय�ा सांग�यात आ�े." फेरफटका
माग�द� �क �हणा�ा.

"�यांना वाट�े असे� क� हा � ेवट आह,े" अ�जाधी�ाने हळूवारपणे �वचार�े.

"कदा�चत," माग�द� �काने उ�र �द�े. “पण �या�या जागी, चौक�दारान े�याचा बोड� �झप के�ा आ�ण
�या�यावर �घवी करा."

कु��, अ�जाधी� आ�ण उ�ोजक आ�ण क�ाकार—सवा�नी खा�� पा�ह�े.

“आप�या सवा �चा �वतःचा रॉ�बन डीप आह ेजो आपण पै�ात बांधू �कतो. म�ा वाटतं," अ�जाधी� �हणा�ा
�वचारात �हणा�े.

“जसे आपण जीवनातून जातो, आपण आप�या �वतः�या परी�ा आ�ण अ�याय सहन करतो. काहीही गंभीर
नाही, जेवढे येथे आ�े. मी वाच�े होते क� सन मंडे�ा यांचा मोठा भाऊ असताना �यांना सवा��धक �खापत झा�� होती.
�याचा मृ�यू अपघातात झा�ा होता, �या पु�तका�ा �स�याम�ये �वे� कर�याची परवानगी न�हती,” अ�जाधी� �हणा�े. उह ने
वर आका�ाकडे पा�ह�े." म�ा वाटते क� आप�या सवा�चे �वतःचे वडी� आहेत. आ�ण �यापैक� कोणतीही, अध�-परी�ा �क�वा
अपघात झा�ा नसता तर �यां�यातून बाहेर पड�ो नसतो. पय�टक माग� - द�काने �हरां�ा�या वाटेची चौथी उजवी बाज ूके��
�याने �खडक�कडे बोट दाखव�े आ�ण �हणा�ा, "तेथे, तो सन मंडे�ाचा से� आहे, च�ा आत जाऊया."

खो�� खूपच �हान होती. कोणीही चांग�े नाही. एक �हान �ाकडी टेब� �यावर कैद� ठेवू �कतो
खुच�, भ�कम रेव मज�ा आ�ण तप�करी �ोकर नस�याने डायरी ��हाय�ा वाकून जावे �ाग�े.
��ँकेट, �यावर �हरवे आ�ण �ा� �ठपके पड�े�े होते.

तु�ंगवासा�या प�ह�या वष�, सूय� मंडे�ा यांना पूण� बुरखा घा��याची परवानगी न�हती, तर �द�
अनेक आ�ीवा�द जमा होत आहेत. �या�ा फ� एक पातळ �ॉट आ�ण एक पातळ पातळ अध�-बँड दे�यात आ�ा. जे�हा ते

जर तु�हा�ा मा�हत असे� तर पहारेकरी उभे रा�ह�े आ�ण �यांनी या वृ�ा�ा उभे रा�न �याचा अपमान करताना पा�ह�े नाही, जेणेक�न
�यांना �यांचे मन गमावू देऊ नका. जे�हा खायची वेळ आ�� ते�हा �यांना �ा�यां�या अ�ापे�ा वाईट अ� �द�े गे�े.
�याची प�नी आ�ण मु�गा आ�यावर अनेकदा ते �या�ा �द�े जात न�हते. आ�ण �द�े असते तर ते
सह तपास�े. हे सव� �ी. मंडे�ाचा आ�मा मार�ा गे�ा असता,” पाथ-डेकेडने �� के�े.

“म�ा वाटते क�, �यां�याकडे, बुटा�या पेट��माण,े या तु�ंगाती� या एकाक� बेटावरी� समु�ान ेवेढ�े�े आहे,
खो��त, �याने सहन के�े आहे, �यान े�यांना �वक�सत के�े आहे, स�� के�े आहे आ�ण ढवळ�े आहे. साठ� हे तु�ंग
एक गंभीर परी�ा, हा गैरवत�न �यांचा मो� बन�ा, �याने �यांना �यांची नैस�ग �क ऊजा�, उदा� मानवता आ�ण �द�� आहे
�न�पापाचे पूण� �प. आज�या �रा�ही आ�ण मानवतेपासून �राव�े�या �ोकां�या जगात,
�या�ा �द�े�या गो��मधून तो उठ�ा आ�ण या जीवनाचा चमकणारा तारा बन�ा. एक माणूस जो आ�हा�ा सोडून गे�ा
��येका�ा नायक, संयम, �ेम कस ेअसाव ेहे ��कवा. आ�ण असे करताना तो दयाळूपणाच ेमहान �तीक बनतो.
जाऊन �ांततेचे �तीक, कु�� �हाणपण सादर के�े.

"होय, खरंच मी," पाथ द�काने उ�र �द�े. मंडे�ा अखेर तु�ंगातून सुट�े ते�हा रॉबेन



आज �या�ा �केॅ��टाईन सुधारक क� � �हणतात, ते पा�� आ�ण �ॅ�सचोकचा पाया आह.े
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म�यभागी, पाठ�व�े. द��ण भारताचे रा�पती �हणून �यांचे �वगा�रोहण अप�रहाय� होते, ते याच �ठकाणी होते.
�वतं� पण अ�त�य �वभा�जत रा�ाचे नेतृ�व कर�या�या �मतेकडे ते ओढ�े गे�े. �या�या बं�दवासातून
� ेवट�या �दव�ी �या�ा वॉड�नचे घर दे�यात आ�े. आ�ण �या�या मु�कामा�या �दव�ी �याने या �ठकाणा�न खूप �ांबचा �वास के�ा,
खडकाळ र��याने उ�ानाकडे जा, �या�या � ेवट� एक र�क चौक आ�ण एक पांढरा दरवाजा होता. तु�ंगाती�
अ�धका�यांनी मंडे�ा यांना �वचार�े क� ते कारने �वातं�यात जा�यास �ाधा�य देतात का, �यांनी नकार �द�ा.
दया आ�ण मी पायी जाईन असे सां�गत�े. आ�ण �हणून हा प�रवत�नवाद� नेता पण हा कैद� नेता आ�ण इ�तहास
�प�ांना � ेरणा देणारा वारसा सोड�े�या �नमा��याने द�घ�काळ �ा�त �वातं�याकडे वाटचा� के�� आहे.
आ�य�कारक पाव�े उच�ा."

गाईडने द�घ� �ास घेत�ा. मग तो पुढे गे�ा.

"मीम. मंडे�ा यांना असा दे� दे�यात आ�ा जो गृहयु�ा�या उंबर�ावर होता, तरीही तो कसा तरी
�याने ते �व�ा�पत के�े आ�ण तो �वना�क बन�याऐवजी घटक बन�ा. �यां�या एका �व�ाना�या ��दात मी बरोबर आहे.
�या�या �याया�यीन कामकाजादर�यान �यान ेकाय सां�गत�े ते ��ात ठेवा:

" मा�या हयातीत , माने �वत: वर , या संघषा�ती� आ��कन �ोक क�णेसाठ� सम�प�त होते. माझे गोर के
मी परमे�रा�या �व�� �ढ�े , आ�ण मी Kaal साव�भौम�व �ढ�े आहेत. मैने �ोक टंककता� आ�ण वतन

समाजाती� आद� � अनुदानीत करणे , वैय��क मे� समावे� - जोए� संयु� �व�मान ेआ�ण समान संधी
राहतात. Yey आहे , मी जे जगणे , पा� आ�ण बैठक ��हायचं इ��त. पण ... आव�यक अस�यास

या , तो एक आद� � आहे , �यासाठ� मर�यास तयार आहे. "

मी रॅ��ने घसा साफ के�ा. तो �हान�ा कोठडी�या फर�ीकडे बघत रा�ह�ा.

"मीम. मंडे�ा हे खरे �हरो होते," पाथ द�काने कबू� के�े. �यां�या मु�कामानंतर �यांनी
आरोपी�ा जेवणासाठ� आमं��त के�े, �याने �या�यासाठ� फा�ीची ���ा मा�गत��. तु�ही �क�वा �यावर �व�ास ठेवा
क� �कतो आ�ण रॉबेन ऑइ� येथ े�यां�यावर नजर ठेवणा�या एका जे�र�ा तो �हणा�ा
तो

ते द��ण आ��याचे रा�पती झा�याचा आनंद साजरा कर�याची गरज आहे.

"क� खरंच?" उमीने हळूच �वचार�े.

"हो, ते खरे आहे," माग�द� �क �हणा�ा. “तो खरा नायक होता; खरोखरच आई वाहक आहे."

"कु�� माणसाने बोट वर के�े आ�ण सू�चत के�े क� �या�ा �स�या �वषयावर मा�हती सामा�यक करायची आहे:"
सन मंडे�ा यांनी ���ह�े, "जे�हा मी मा�या दारातून मा�या �वातं�याकडे नेणा�या गेटकडे गे�ो
मी �नघणार होतो, म�ा मा�हत होते क� मी माझा कटुता आ�ण �ेष सोड�ा नाही तर मी अजूनही तु�ंगातच राहीन
मी फ� राहीन."

ते असेही �हणा�े, “�वातं�य �हणजे केवळ बे�ा तोडणे न�हे तर अ�ा �कारे
जो �स�या�या �वातं�याचा आदर करतो आ�ण वाढवतो,” माग�द��क पुढे �हणा�ा, “कोणतीही ���
�स�याचा �ेष कर�यासाठ� ज�मा�ा आ�े�े नाही, कारण �यां�या �वचेचा रंग, �यांची पा��भूमी �क�वा धम� वेगळा आहे
�भ� आहे. �ोकांना �ेष कराय�ा ��काव े�ागे�. आ�ण जर �यांनी �ेष कराय�ा ��क�े, तर मग ते �ेम कराय�ाही
��कव�े जाऊ �कते, कारण �ेम ह ेअगद� सहज मानवी �दयात येते, उ�ट �याऐवजी."

'मी वाच�े होते क� तो अनेकदा पहाटे पाच वाजता उठायचा आ�ण पंचेचाळ�स �म�नटे �याच �ठकाणी धावायचा. फर
तो दोन �ाख बैठका घेत असे आ�ण नंतर � ंभर बोटां�या टॅप पु�अ�स करायच.े हेच कारण आह ेमी पण
मी तु�ा ध�का देईन," अ�जाधी� काहीसे �व�च�पणे �हणा�ा.

कोठडी "�म.," पुढे जा�यापूव� माग�द� �क �हणा�ा, "�ी. मंडे�ा येथे एक हॉट मम��,
आ�मक आ�ण �ढाऊ �ढव�ये त�णां�या �पान ेआ�े. या तु�ंगात �याचा �वकास आ�ा तोच तो होता
एक महान माणूस बनव�ा �याचा आज आपण सव� आदर करतो. आच��ब�प देसम द� ूने आ�हा�ा ��कव�या�माणे, '�:ख-
बाबा एकतर आ�हा�ा कडू करतात �क �वा उदाहरणाथ�, म�दबा - जे �यां�या कुळाच ेनाव होते - नंतरचे �नवड�े.



पृ� १९७

होते."

"जगाती� सव� परा�मी पु�षांम�य ेएक गो� समान आहे." कु�� माणूस �हणा�ा: "मया�देपे�ा जा�त
वेदना. आ�ण �यां�यापैक� ��येकान े�यां�या महानतेत भरभराट के��, कारण ते �यां�या प�र��तीत भ� �ाग�े.
हो�यासाठ� आ�ण �वतः�ा उ�त कर�यासाठ�, आपण उ�त क�या. ”

�यानंतर कु��ने �या�या जॅकेटमधून अं�तम �नणा�यक पदक काढ�े जे दो�ही �व�ाथ� पाहती�. या
नायकांना मानवी मंडळे �हणतात. तो यासारखा �दसत होता:

नायक मंडळ

“हे असे गुण आहेत जे आप�यापैक� ��येका�ा चांग�या समाजा�या फाय�ासाठ� प�रवत�नवाद� नायक बन�याची आव�यकता आहे.

पृ� 198

एखा�ाने मह�वाकां�ी अस�े पा�हजे”, कु�� मनु�य �हणा�ा. आज सकाळ� �या�या आवाजात नॉ�टॅ��जया आ�ण अभंग दो�ही होते
स��.

“नायक सवा �साठ� आहे. आप�यापैक� ��येकजण, आपण कुठेही राहतो, आपण ज ेकाही करतो, आप�यासोबत असतो



याआधी जे काही घड�े आहे, आ�ण आता आपण अनुभवत आहोत, कोण�याही प�र��तीत दोष न देता, संप�ी�या साख�या, �ेषआ�ण उदासीनता-उदासीनता-�नभ�यपणाची आ�ण सामा�य तु�ंगाची �भ�त तोडून टाका जी आपण ठेवतो.
सवा�त खा�चा काळा ���यांचा गु�ाम �हणून ठेव�ा जातो. आपण ��येकाने सकाळ� ५ वाजता उठ�े पा�हजे
आ�ण तुमची बु��म�ा, ��तभा �वक�सत कर�यासाठ� आ�ण तुमचे वतु�ळ सखो� कर�यासाठ� आ�ण तुमचा आ�मा वाढव�यासाठ�.
�यासाठ� जे काही करता येई� ते करा."

बो�ता बो�ता पु�यवान रडाय�ा �ाग�ा. “आप�या सवा�ना आप�या खाजगी तु�ंगाची �भ �त तोडायची आहे जी आप�ा अ�भमान आहे.
ते घराघरात बनवून राजे�ाही �वभाव पै�ात ठेव�ा आहे. कृपया ��ात ठेवा क� भेटव�त ूआ�ण क�पना �वसर�या जातात
�द�े तर ते �ाप आ�ण �:ख बनतात."

कु�� ���काने थोडा �वराम घेत�ा.

"तुमची वेळ आहे", तो आ�ा आ�ण क�ाकारा�या डो�यात सरळ पाहत �हणा�ा.

"वीरांचे मानवी वतु�ळ" तयार के�े गे�े आ�ण डेड देवा���या छो�ा टेब�वर ठेव�े गे�े
�खडक�खा�� होते. कु�� माणसान े�या�ा खेचून म�यभागी ने�े, �या �दव�ी तो तु�ंगा�या कोठडीत होता.
आकष�ण बन�े.

मग मा�टरफु�ने अ�जाधी�, आ�ावाद� आ�ण क�ाकार आ�ण टूर गाईड�ा �च�ाजवळ उभे राह�यास सां�गत�े.
एकमेकांचे हात ध�न.

“काही हरकत नाही, आ�हा�ा कोण�या संकटांना त�ड �ावे �ागे� आ�ण कोणता �वरोध सहन करावा �ागे�.
आम�यावर ह��े, अपमान आ�ण संतापाचा वषा�व झा�ा क� नाही हे मह�वाचे नाही. आपण रा�ह�े पा�हज.े आ�ही सु� ठेवतो
पा�हजे आपण खंबीर रा�ह�े पा�हजे. आपण आप�या उदा� �वभावासह जग�े पा�हजे आ�ण आप�या भ� आ��यासह जग�े पा�हजे.
ते अनेक वेळा वाढवा. जरी आप�या�ा वाटत असे� क� संपूण� जग आप�या �वरोधात आहे. हे आपण खरोखर मानव आहे
बनवते. अंधारात �का� कधीच ��रणार नाही असे वाटत अस�े तरी. पुढे चा�त रहा. कृपेचे उदाहरण �ा,
आप�यापैक� ब�तेकांसाठ�. आप�या सवा�साठ� खरे �ेम दाखवा.

"आता, हे कज� तुझे आहे," कु�� मा�तर एक हात वर क�न क�ाकारा�या हातावर ठेवत �हणा�े.
�हणा�ा. �याने हळूच �सरा हात उमी�या खां�ावर ठेव�ा. �या�या चेह�यावर एक �न:��द हा�य पसर�े.
तोही �व� आ�ण �ांत �दसत होता.

"�कती वाजता?" क�ाकाराकडे येऊ नका.

“तीथ�या�ा करणे,” हे सोप ेउ�र होत.े

"कुठे?" उमीने जरा काळजीने बघत �वचार�े.

"एक �दे�, �या�ा वारसा �हणतात." कु�� ���ने सू�चत के�े. येथ ेबरेच �ोक पय�टक आहेत. �यांचे
मौ�यवान आ��या�या उड�या �वचारांसाठ�, ते �वचार करतात क� �यांनी काय काम के�े आहे आ�ण ते �यांचे काय� मृ�यूनंतर करती�.
मागे राहणे �क �वा मागे सोडणे. थो�ा �वरामानंतर, �यांचे �� गमाव�याआधी, ते �यां�या उ�पादकते�ा मह�व देतात.
तुम�या आक�नाची पातळ� आ�ण भावनांची खो�� �वचारात �या. सरासरी का�ावधीसाठ�, आधी
�यांना बांध�े जाऊ �ा. �यांनी आयु�य �कती सुंदरपणे जग�े आहे हे पाह�यासाठ� के�े जाते
आ�ण ते �कती उपयु� होते. ते या भागात फ� पा�णे आहेत.”

मी रॅ�ेने आप�ा हात खूप वर के�ा आ�ण �या�या मा�काचे ��द ऐक�े." मा�या आयु�यातून
�म�ा मी करतो मी एक चांग�ा नायक होईन. मी आणखी चांग�े सहकाय� देऊ �केन आ�ण मी तुमचे आभार मानेन
मी एक मह�वाचा माणूस होईन," �याने ब�तेक �वतः�ा संबो�धत के�े होते.

"मानवजातीचे वै���पूण� नायक," कु�� पुढे �हणा�े, "या �दे�ाती� नाग�रक आ�ण
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आजीवन र�हवासी होते. हे �यांचे ज�म�ान होते. आ�ण �यामुळेच �या�ा ब�हण बनव��. तुम�या आयु�याती�
�याने बांध�े�या परा�मी �म�न�या अ��त�वाच ेकारण �या�या �वतः�या पे�ा मोठे होते. �यामुळे
जे�हा ते मरण पाव�े ते�हा �यांनी आमची मने �यां�यापे�ा जा�त उजळ��.

"आ�ही सव�जण 'समारंभा�या तारखे'सह ज�मा�ा आ�ो आहोत," अ�जाधी� जोड�े - "आ�हा�ा कोणीही ओळखत नाही
तु�ही �कती �दवस जगता?"

"खरं आहे," उमी सहमतीने �हणा��.

"आज," कु�� ���न ेघो�षत के�े, "आ�ण ही गुणव�ा तुम�या वचनब�तेसाठ� आ�ण माग�यांसाठ� यो�य आहे,
अनाद� काळापासून तु�ही सृ�ीचे उदाहरण आहात;
बनतात. कृपया तुझी वीणा घा�णे थांबवा. �वत: �ा अवरो�धत करणे थांबवा. भीती,
नकार, � ंका आ�ण असंतोष सार�या का�या ���यांना �यां�या चकचक�त आ��याचा �का� क�ं�कत कर�याची परवानगी आहे.



परवानगी देवू नका हा गमाव�े�ा वेळ आहे. आ�ण आता तु�ही हरव�े आहात; क� तुमची मूळ जोडणी आहेमाग�, �या हवेत, �याम�ये आतापय �तचे सव��कृ� नेते रा�ह�े आहेत, आ�ण वा�त�वक गुणी, मु�य स��णी,
मानवी सं�कृती�या उ��ांतीचा ���पकार अस�े�या ��यात नायका�या जगात �वे� करा.”

पाचही जण अजूनही वतु�ळात होते. मी रे�� बो�ू �ाग��, पण कु��ची कणखर ��ी
�याचा आवाज कमी करा. दोघेही एकमेकांकडे बघून हस�े. एकमेकांब�� आदर
�स�न�.

“�हरो हो�याचा अथ� �हणजे तुमची जीवन� ै��, इतरांना �ेरणा देणे, नेतृ�व कर�याच ेसाधन
आप�या सवा�त कठ�ण काळातून पुढे जाऊन दयाळूपणापय �त पोहोचणे आहे. नायक आ�ण करण े�हणजे, ��येक

कारचे �हानपणा - आप�या जीवना�या कोण�याही �े�ात �वे� कर�यापासून रोख�यासाठ� आ�ण �या महानतेचा आनंद �या
क�र�माई उ�सव साजरे करण ेजो तुमचा ज�म�स� ह�क आहे. नेतृ�व करणे �हणज े�वतः�या भीतीने नेतृ�व करणे
�वजयात �पांत�रत करा आ�ण तुम�या ��येक �दय�वकारा�ा �ौया�चे कृ�य बनवा. आ�ण सग�यात जा�त
नेतृ�व करणे �हणजे आप�या �हान वतु�ळात चांग�या ��� �हणून चा�णे. आज तुम�याकडे हे महान आहे
तो दजा� उंचाव�याचा कॉ� �वीकारा जेणेक�न तु�ही तुमचे उव��रत आयु�य �या�माणे जगू �का�.”

"�क �वा, �कमान उ�ापासून सु� करा," अ�जाधी� खोडकर त�डाने �हणा�ा.

“च�ा पहाटे ५ वाजता सु�वात क�या,” सव�जण एक� �हणा�े, “तुम�या सकाळच ेगु� �हा. आप�े जीवन वर
बनवा!"
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उपसंहार

पाच वषा�नंतर

रॉबेन बेटावर वेळ घा�व�यानंतर काही म�हने, टोन रॅ�े यांचे �नधन झा�े.

रोम�या �या ऐ�तहा�सक खो��ती� एका छो�ा खो��त ती �या�या र�ात �ांतपणे मरण पाव��. �याचा �म�
मु�गी सोबत होती. जसे कु��.

महान नायका�या मृ�यू�या �दव�ी, �या �ांत �हरात पूव�पे�ा जा�त कबुतरे आ�ण फु�पाखरे उडा��. एक
�हेरी धनु�य जे पेन �टेअरवेपासून को�ो�झयमपय�त पसर�े�े आहे.

जर तु�ही �या�ा पाह�यासाठ� �तथे असता तर तु�ही �भा�वत झा�े असते.

अ�जाधी� एक ��म �ळ आ�ण असा�य रोगाने ��त होता, जो �याने पु�यवानां��वाय कोणा�ाही सां�गत�ा न�हता.
�व�ासाचा, कारण तो �याचा खो� �म� होता.

तु�हा�ा हे जाणून आ�य� वाटे� क�, �या�या � ेवट�या �दवसांम�ये, �चड�े�या उ�ोजकान े�या�या �व�वध गो�ी के�या.
�चंड चळवळ संप�� आ�ण संपूण� र�कम दान कर�यात आ��.

मी रॅ�ेने आप�ा मॉ�र��यन बीच �ोअर पावडर उमी आ�ण क�ाकारा�ा दे�याचा �नण�य घेत�ा.



घेत�े होते कारण �तथे जग�यात �कती मजा आह ेहे �यांना माहीत होतं.
मी तु�हा�ा सांगू इ��तो क� उ�कटता आ�ण क�ाकारांनी घेत�े�या �या अ��त साहसानंतर आ�े

अ�जाधी� सोबत होते. म�ा मा�हत आह ेक� तु�ही आ�य�च�कत आहात.

उमेदवार एक अ�त�य आ�म�व�ासपूण� म�ह�ा बन�� आहे आ�ण �तने �त�या �ा�पत सं� े�ा ��त-�ावसा�यक �द�े आहे.
दया के��. �याने �या�या भूतकाळा�या खुणा सोड�या �याने �या�ा आतापय�त �ास �द�ा. आ�ण आता पूण�पणे
पती, क�ाकारासोबत ती आनंदाने आयु�य जगत आहे. ती अजूनही कठोर प�र�म करते, परंतु
�त�या कामातून सुट�े�ा वेळ ती खूप आनंदाने घा�वते. नुकतीच �याने चौथी मॅरेथॉन पूण� के��.
भरपूर बागकाम आहे आ�ण बेघर �रसॉट�, मेहर, मंगळवारी रा�ी जातो.
एन.एस. आता �त�ा �ोक��यता, संप�ी आ�ण ऐ�हक स�ा �मळव�याची �च �ता नाही; जे�हा �या�याकडे हे सव� आहे
एन.एस.

तु�हा�ा हे जाणून आनंद होई� क� हा क�ाकार आता आप�या �े�ात नावाज�े�ा आह.े आता ते
�व�ंब क� नका आ�ण �व�ंब क� नका आ�ण आता �यां�या कौ��यांसाठ� आ�ण एक अपवादा�मक �हणून �रवर मान�े जाते
वडी� �यानेही आप�या प�नीसोबत दोन मॅरेथॉन धाव�या आहेत आ�ण आता तो �ाकाहारी आहे. ते बुधवारी रा�ी
आ�ाप वगा�त जातो.

अ�धक जाणून घे�यासाठ�: या जोड�या�ा एक देखणा, ��ार मु�गा आहे जो पूव� कधीही न�हता. ते �या�ा टोन �हणतात
एन.एस.

उ�साही आ�ण क�ाकार अजूनही 5 AM ��बच ेसद�य आहेत, 20/20/20 सकाळ� सूचना , �दवस उगव�यापूव�
च� पळूया मी ते अजूनही रे�ेने ��कव�े�या सव� ���तीचे पा�न करतात. आ�ण �याने �याची बायको �द��
�वकर उठ�या�या प�रवत�नीय गुणव� ेब�� ते अ�धका�धक �ोकांना सांगू �कती� याची खा�ी �यां�याकडे होती
सांगती�, ते खेळत आ�े आहेत.

जोपय �त कौ��याचा संबंध आहे, तो अजूनही �जवंत आहे. अनेक �कारे, तो अ�धक आहे
तु�ही आनंद� होत आहात. तो टो�कयो�या बाहेर राहतो, परंतु तरीही, �याचे ब�तेक आयु�य टे����हजनवर घा�वतो,
पृ�वी�या �टे�डयमम�ये, �वमानांम�ये आ�ण हॉटे��या खो�यांम�ये.

�या�ा अजूनही मासेमारी आवडते.
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तुम�या नायका�या साहसात पुढे काय आहे?
या पु�तकाचा � ेवट हा तुम�या �वासाची सु�वात आहे - '5AM ��ब' म�ये.

आयु�यभर सकाळ� �वकर उठ�याची सवय �ावणे आ�ण 20/20/20 फॉ�यु��ा अंगीकारणे
या�ा सकाळ�या काय��मात �पांतरीत कर�यासाठ�, जेणेक�न तु�हा�ा �वतरणाच ेफळ �मळू �के�, रॉ�बन �मा� खा��� साधनांचा वापर करतात:

बांध�े आहे, आ�ण सव� पुरव�े जातात, पूण�पणे �वनामू�य.

सकाळ� : 5 वाजता सवय �नयामक

एक मह�वाचे साधन जे तु�हा�ा पुढ�� साठ �दवसांत तुमची दैनं�दन गती तपास�यात मदत करे�
तु�ही सकाळ� �वकर उठेपय �त, तुमचा आ�म�व�ास वाढव�यासाठ� संगीता�या क�हर-वे�ह आ�ण
एका अ��त �रसॉट�साठ� जेणेक�न तु�ही 5AM ��ब�या इतर सद�यां�ी संपक�  साध ू�का�, तुम�याकडे पूण� असणे आव�यक आहे
काय होई�?

नंतर 5 ��ब आ�हान �पारी

तु�हा�ा रॉ�बन �मा� कडून दोन म�ह�यांची साम�ी �मळे� बब� भर�े�े A Ko Changing Videos, �ो�साहन
आ�ण तु�हा�ा स�याचे समुपदे�न आ�ण �ेरणा �मळती�, �यामुळे टॅ��टसोबत राहा. आ�ण सकाळ �द��
राइझर �माणे तुमचे य� जा�तीत जा�त करा.

सकाळ� एक मा�टर वीणा साधन नंतर 5 सकाळ� वाज�े.

तुमचा �दवस �ांत, क� ��त आ�ण सकारा�मक भावनेने सु� कर�यासाठ� रॉ�बन
खबरदारी एक मा��का तयार के�� गे�� आह ेआ�ण �द�द���त के�� आहे जी तु�हा�ा दररोज फॉ�ो करावी �ागे�. जेणेक�न तुमचे
मनाचे ऑ��टमायझे�न, �दयाची � ु�ता, आरो�याचे संर�ण आ�ण आ�मा वाढवणे.

गूढ अ�याय

एक �दवस: सज�न�ी�ते�या उ�णतेम�ये, या �ेखकाने एक �नवड के�� (जे अगद� अनपे��त देखी� होते).
� ेवटचा अ�याय ���ह�ा. हे खूप �ासदायक, मनमोहक आहे आ�ण एक गहन ��धा ��य आहे. हे सव� ,
तुम�यासाठ� �वना�ु�क उप�� �च�थरारक �ँ�ड �गचा अमू�य ��ोत �ोध�यासाठ� , येथ ेभेट �ा : robinsharma.com/The
5AMClub

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=mr&u=http://robinsharma.com/The5AMClub
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रॉ�बन �मा��या जगभराती� बे�टसे�स�ना तुम�या उ�कषा�ची ऊजा� �ा
वाचा

�क �वा तुम�या ��ात आ�े आह ेक� तु�ही भेट�े�या सवा�त �वन� �ोकांम�ये एक समान आहे
सवय �ावा ते सव� �यां�या हाता�ा �मळे� ते वाचतात.

मग तु�ही ��खरावर असा� �क �वा सरळ चढण सु� करणार आहात, वाचन छान आहे.
��� एक वै���पूण� वै��� आहे.

ही आंतररा�ीय �तरावर �ेखका�या पु�तकांची याद� आहे, �यात तुम�या उ�पादन�मतेचा समावे� होतो
राग �ौया��या ��खरावर पोहोच�यास आ�ण � ंभर-स��� जीवन जग�यास मदत करते आ�ण आपण आप�े �च�ह आहात.
ते इ�तहासावर सोडा.

[ ] �भ�ू �याने �याची फेरारी �वक��

[ ] महानता माग�द� �क

[ ] महानता माग�द� �क, पु�तक 2

[] नेता �या�ा कोणतेही �ीष�क न�हते

[ ] तु�ही मे�यावर कोण रडे�?

[ ] ��डर��प �वजडम द मंक कडून �याने �याची फेरारी �वक��

[ ] कौटंु�बक �हाणपण �यान े�याची फेरारी �वक��

[ ] आप�े भा�य �ोधा �याने �याची फेरारी �वक��

[ ] �भ�ुची गु�त प�े �याने �याची फेरारी �वक��

[ ] मा�टरी मॅ�युअ�

आ�य�कारक य�ासाठ� �हान ��ॅक बुक

[] संत, सफ� र आ�ण सीईओ



पृ� 203

�ेखक

रॉ�बन �मा� हे मो�ा �माणावर आदरणीय मानवतावाद� आहेत आ�ण गरज अस�े�या 'नॉन-�ॉ�फट एटंर�ाइझ'चे सं�ापक आहेत.
�ोकांना चांग�े जीवन जग�यास मदत करते.

मो�ा �माणावर जगाती� सव�� नेतृ�व त�ांपैक� एक आ�ण या अ�ग�य माग�-द�काती� अनेक �ाहक
� ुभ 100 �या बायका, �वयत अ�जाधी�, �ावसा�यक पो�टचे नायक, संगीतकार आ�ण राजे�ाही
तु�ही आनंद� आहात का?

�या सं�ांनी रॉ�बन �मा� यांना कम�चारी तयार कर�यासाठ� �नयु� के�े आहे, जे पदवी��वाय आहेत
नेतृ�व करते, असामा�य गो�ी करत ेआ�ण या गुंतागुंती�या काळात मोठे बद� करते आ�ण ��यमान आहे
NASA, Microsoft, Nike, GE, FedEx, HP, Turbos, Oracle, Yale यासह �े�सम�ये बद� करा
�व�ापीठ, IBM वॉटसन आ�ण यंग र�हवासी संघटना.

तो जगाती� सवा�त जा�त मागणी अस�े�या ने�यांपैक� एक आहे. तुम�या पुढ�� मी�ट�गसाठ� तु�ही �यांची उप��ता जाणून घेऊ �कता.
न�दणी कर�यासाठ�, robinsharma.com/ speaking वर संपक�  साधा.

�ेखका�या सव��णांनी �याची फेरारी �वकणारा साधू, महानता माग�द��क आ�ण नेता �वक�ा
� हॅड नो टायट�, 92 भाषांम�ये करोड��या सं�येने �वक�े गे�े आहे, �यामुळे तो आज सवा�त जा�त वाच�ा गे�ा आहे,
�जवंत �ेखक पं��त बस�ा आह.े

उ�र : वेळ �वतःसाठ� बनवा , चांग�े जीवन �मळवा

दा गज नायक आ�ण �वकृ�णचे मा�टर रॉ�बन �मा� यांनी सुमारे वीस वष� 5 AM ��ब �वाह सु� के�ा .
आधी सादर के�ा होता जो �ताहका��या चॅ�रटेब� �ट�न �ो�ामवर आधा�रत होता, �याने �या�या इतरांना मदत के�� आहे
ज�ट�ते�या काळात, तु�ही तुमच ेउ�पादन, तुमच ेआरो�य आ�ण हे �ांत जीवन वाढव ू�कता.
आता म�ा मदत करा.

आता चार वषा��या का�ावधीत �ेखकाने ���ह�े�या या आयु�या�ा क�ाटणी देणा�या पु�तकात पाहाय�ा �मळे�
पहाटे �वकर उठ�या�या सवयीमुळे अनेकांना वीरगतीसारखे प�रणाम �ाभ�े

आनंदाची, सहकाया�ची आ�ण जीवनाची जाणीव क�न �द��.

एक �च�थरारक आ�ण अनेकदा गुदगु�या करणारी, दोन अनोळखी �ोकांची ट�कर झा�याची कथा, जे एखा�ा फॅडसारखे आहेत.
नकळतपणे �याचा ���क बन�े�या आवारा अ�जाधी�ांना भेटा, आ�ण तु�हा�ा हे 5AM �युब घेऊन जाई�
जाऊया:

��ार �ोक �यां�या �दवसाची सु�वात ��तभावान, �ावसा�यक असाधारण गुणांसह क�ी करतात
जेणेक�न �यांना �ावसा�यक य� �मळू �के�.

एक सामा�य �क �वा �नयम, जो ताबडतोब �ागू क�न, तु�हा�ा �वकर जागे करतो आ�ण तु�हा�ा एकटेपणाची भीती देतो आ�ण
तु�हा�ा वादळांनी भरे� जेणेक�न तु�ही ��येक �दवसाचा पुरेपूर वापर क� �का�.

एक उ�म प�त जी �दवसाती� सवा�त �ांत वेळ, सकाळ� �वकर हाताळे� जेणेक�न तु�हा�ा �ायाम �मळे�,
�वत:�या �वकासासाठ� आ�ण �वत:�या �वकासासाठ� वेळ �मळू �के�.



एक युरो-�व�ान आधा�रत �ायाम �याने �स� के�े आहे क� सकाळ� उठणे �कती सोपे आह,ेजे�हा ब�तेक �ोक झोप�े�े असतात. हे आप�या�ा आप�� सज�न�ी�ता �� कर�यास, �च�हां�कत कर�यास अनुमती देते
आ�ण �दवसाची कोरडी सु�वात कर�यासाठ� तु�हा�ा मौ�यवान वेळ �मळे� जेणेक�न तु�हा�ा �वकर उ�हात पळावे �ागणार नाही.
करायच आहे
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'Only Attrik' हे एक साधन आहे �या�ार ेतु�ही तुम�या भेटव�तू, बु��म�ा आ�ण क�पना��� �डजीट� क� �कता.
�व�ेप आ�ण नग�य ह�केपणा टाळून सपदा, भाव�नकता आ�ण एक इ� भावना जगावर जमा होते.

क� �कता
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साम�ी सारणी

सकाळ� ५ वाजता �योग�ाळा
1. कमी धोकादायक
2. याड� बांध�यासाठ� दैनं�दन ��ी
3. अनपे��त अनोळखी ����ी अपघाती सामना
4. सव� सामा�यता आ�ण सामा�यांचे प�रवत�न आ�ण �यांना सोडून देणे
5. प�रपूण� दे�ाम�ये, �भ� धैय� काय� करते
6. उ�पादकता, काय��मता आ�ण सव�ना� वाढव�यासाठ� उ�ाण
7. बद�ाची तयारी �वगा�त सु� होते
8. सकाळ� 5 ची प�त: �नमा��या�या सकाळ�या �नण�यात
9. महानते�या �गतीचा माग�
10. इ�तहास-�नमा��याची चार �येये
11. जीवन - वाहचे माग�द� �न
12. '5 AM ��ब' सवय से�ट�ग�या मूळ ����टचा प�ा द���वतो
13. '5AM Lub' 20/20/20 रोजी Sue �ा ओळखतो
14. '5AM ��ब' ची अ�नवाय�ता समजते
15. '5AM ��ब'चा उ��ेख आयु�यभरा�या ��तभे�या 10 ध�ांवर आहे
16. '5AM �ॅब' अ�भजात त�व�ाना�या ट्�वन एफचा �वीकार करते
17. '5AM ��ब'चे सद�य �यां�या जीवनाचे नायक बनतात
उपसंहार - पाच वषा �नंतर


