


चंता सोडा…

जरा दमाने या…

आयु य आनंदान ेउपभोगा…

हाऊ टू टॉप व रंग अ ◌ॅ ड टाट िल हगं

डले कानजी ां या अनुभविस  कौश यांमुळे आनंदी आिण सुरि त आयु य
जग याचा निवन दिृ कोन िमळाला आिण याची चंता कर याची सवय कायमसाठी
सुटली.

 भिव यकाळ आिण भूतकाळ ांचे दरवाजे साखळदडंांनी बंद करा. आज या
दवसाला बं द त करा.

 आयु याची मजेशीर बाजू बघ याचा य  करा.
 वत:ला कायम  ठेवा. चंता ांत माणसाने वत:ला कामात गंुतवून घेतले पाहीजे.
 जु या न दी तपासून पाहा. एखादी अि य घटना भिव यात घडले हणून जर तु ही
धा तावलेले असाल तर या घटनेला सरासरीचा िनयम लावून ती घटना घड याची
श यता कतपत आह ेते आजमावून पाहा.

 ा  प रि थतीत तु ही जा तीतजा त काय चांगले क  शकता त ेकरा.
 तुमचे आनंदाचे ण आठवा. कडू आठवणी िवस न जा.
 दसु या या सुखद:ुखात वत:ला बुडवून टाका. येक दवशी एक तरी असे स कम
करा, यामुळे एखा ा या चेह यावर आनंद पसरेल.

डले कानजी यां या ा ेरणादायी आिण ावहारीक िशकवणी आजसु ा ितत याच
फुत दायी आहते. िजत या या िलिह या गे या यावेळी हो या. आता तु ही सु ा अशा
लोकां या पंि त जाऊन बसणार आहात या लाखो लोकांनी ह े ावहारीक शहाणपण
िशकून ित ा िमळवली आह.े
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ह ेपु तक मी अशा माणसाला अपण करीत आहे
याला ह ेवाच याची गरज नाही,

- तो हणजे लॉवेल थॉमस



या पु तकाचा तु हाला जा तीतजा त उपयोग क न घेता यावा
हणून दले या नऊ सूचना

१ – या पु तकापासून तु हाला जा तीतजा त फायदा क न यायचा असेल, तर एक
गो  अ याव यक आह ेव इतर कोण याही िनयमापे ा ती अिधक मह वाची आह.े ही
मूलभूत गरज तु ही भागवली, तर बाक  फारकाही कर याची गरज नाही. ही मह वाची
गो  केली, तर इतर सूचनासु ा न वाचता तु ही चम कार घडवू शकता.

काय आह ेही गरज? अ यंत ामािणकपणे, खोल दयातून आलेली िशक याची ऊम !
पराकोटीचा िन य क , मी काळजीमु  होऊन न ाने आयु य जगेन!

ही बळ इ छा तुम या मनात कशी िनमाण होइल? सतत मनाला बजावत राहा क ,
ही त वे तुम यासाठी कती मह वाची आहते! तु हाला अिधक आनंदी आिण समृ  जीवन
यामुळेच िमळू शकत,े अशी िच े डो यांपुढे आणा. मनाशी पु हा-पु हा अस े हणा,
‘भिव यात मी या पु तकातील जु या, ि कालाबािधत स यांचा अवलंब केला, तरच माझी
मन:शांती, माझा आनंद, माझे आरो य आिण कदािचत माझी संप ीसु ा िचरकाल
टकेल.’
२ – येक भाग सु वातीला भराभर वाचा. सामा यपणे नंतर तु हाला लगेच दसुरा

भाग वाच याचा मोह पडले; पण तसे क  नका. जर तु ही फ  मनोरंजनासाठी पु तक
वाचत असाल, तर ठीक आह.े अ यथा तसे क  नका. पण जर तु हाला तुम या चंतेवर
उपचार करायचे असतील, तर तोच भाग पु हा वाचा. येक पुढ या वाचनाला वेळ कमी
लागेल आिण तुम या ानात भर पडले.

३ – वाचता-वाचता मधूनच थोड ेथांबा आिण जे वाचले यावर िवचार करा.
वत: या मनाला  िवचारा क , तुम या ि गत जीवनात या सूचनांचा वापर तु ही
कधी आिण कशा कारे क  शकता. अस ेवाचन तु हाला खूप उपयोगी ठरेल आिण सशा-
ह रणा या पाठलागापे ा त ेनेहमीच चांगले!

४ – वाचताना लाल े यॉन पेि सलचा कंवा पेनाचा वापर करा आिण जी सूचना
तु हाला उपयोगात आणावी असे वाटत,े ती अधोरेिखत करा. या यावर खूण करा. असे
अधोरेिखत केलेले कंवा खूण केलेले पु तक अिधक वाचनीय वाटत ेआिण पु हा घाइघाइने
मह वाचे वाचायला उपयोगी पडत.े

५ – एका मो ा इ शुर स कंपनीत मॅनेजर असलेली एक मिहला मला मािहती आह.े
ती येक मिह यात कंपनीने इ यू केलेले करारनामे वाचते. वषानुवष ती ह ेकरत.े का?
कारण अनुभवाने ती ह ेिशकली आह ेक , ल ात ठेव याचा हाच माग आह.े

दोन वष खच क न ‘जाहीर भाषणकला’ िवषयावरचे पु तक िल नसु ा आजही या
पु तकात मी नेमके काय िलिहले आह ेह ेमला पु तक उघडून पाहावे लागत.े आपला
िव मरणाचा वेगसु ा च कत करणाराच असतो!

हणून या पु तकापासून तु हाला खरा फायदा िमळवायचा असेल, तर एकदा वाचून हे



टाकून दऊे नका. एकदा वाचून झा यावरही दर मिह याला एकदा तरी पुनवलोकन करा.
तुम या टेबलावर ते सहज दसेल अशा ठकाणी ठेवा. तुम यात काहीतरी सुधारणा
हाय या श यता आहते याची मनाला खा ी पटवा. ल ात ठेवा, ह ेपु तक पु हा पु हा
वाच यानेच तु हाला तुम या संकटांपासून मु  िमळेल. दसुरा उपायच नाही.

६ – बनाड शॉ हणतो, ‘तु ही कोणाला िशकव याचा य  केलात, तर तो माणूस
िशकत नाही.’ शॉने ह ेबरोबर हटले आह.े िशकणे ह ेकृती के यानेच होत.े हणून जर ही
त वे अवलंब याची व यात कौश य िमळव याची तुमची इ छा असेल, तर कृती करा.
संधी िमळेल ते हा सूचनांचा वापर करा. जर असे केले नाही, तर तु ही वाचलेले सगळे
िवस न जाल. जे ान आपण वापरतो, तेच फ  मनाला िचकटत.े

नेहमीच या सूचना वापरणे कदािचत तु हाला श य नसेल. मला ह ेमािहती आह,े
कारण ह ेपु तक जरी मी िलिहले असले, तरी यातील सग या सूचनांचे पालन करणे
मलासु ा जमत नाही. हणून ल ात ठेवा क , ह ेपु तक वापरताना तु ही फ  ान
िमळवत नाही, तर तु ही वत:ला नवीन सवयी लावत आहात. आयु याला नवीन दशा
दते आहात; पण ह ेसगळे घडायला वेळ लागणारच. िचकाटी मा  हवी.

ह ेपु तक मागद शका हणून वापरा. यायोगे चंतेवर िवजय िमळवा आिण काही
सम या सोडवता आ या नाहीत, तरी या पु तकाची पाने उलटून तु ही अधोरेिखत केलेले
प र छेद वाचा आिण बघा काय जाद ूघडते!

७ – तुम या कुटंुबातील सद यांचीही मदत या. जर तु ही कुठ या सूचनांचे उ लंघन
करत असाल, तर यांना तु हाला सुधार याची संधी ा.

८ – करण २२म ये एच. पी. होवेल व बेन ँ किलन या दोन यश वी माणसांब ल
सांिगतले या यु या तु हीही वापरा. ते आठव ाभरात घडले या गो चा जसा आढावा
घेऊन आपण काय चुका के या ह ेसमजून घेत होते, तसेच तु हीही क  शकता. तु ही फ
दोनच गो ी कराय या आहते:

अ) वत:ला यो य िश ण ायचे आह,े जे िन:शु क आिण गु ता बाळगणारे आह.े
ब) तु हाला तुम या चंता िमटवून जीवनाची नवीन सु वात क न तुम या मता

आजमावाय या आहते.
९ – एक डायरी करा. जे हा या सूचना आिण त वे वाप न तु हाला िवजय िमळेल

ते हा याची न द करा. सव तपशील िलहा. अगदी नावे, तारखा, िन कष पाहा. या
न द मुळे तुमचा उ साह वाढेल आिण आणखी काही वषानी तु ही ही डायरी उघडाल,
ते हा ती सं याकाळ न च रोमांचकारी असेल!



नऊ सूचना थोड यात

१.  चंतेवर िवजय िमळिव याची ददु य इ छा अंगी बाणवा.
२.  पुढील करणाकड ेजा यापूव  आधीचे करण कमान दोन वेळा वाचा.
३.  थोड ेवाचून झा यावर जरा थांबून वत:ला  िवचारा क , तु ही याचा वापर कसा

कराल.
४.  मह वा या सूचना अधोरेिखत करा.
५.  येक मिह याला पु तक पु हा चाळा.
६.  संधी िमळेल ितथे या सूचनांचा अवलंब करा. तुम या सम या सोडव यासाठी हे

पु तक मागद शका हणून वापरा.
७.  िम ांना, कुटंुबातील सद यांना मदतीला घेऊन जर यातील सूचनां या मयादांची

तु ही पायम ली केली, तर यांना खुशाल तुमची कानउघाडणी क  ा.
८.  येक आठव ाला तु ही काय गती केली त ेपाहा. तुमचे गितपु तक तु हीच

बनवा. सुधारणा करा. भिव यासाठी धडा िशकून या.
९.  एक डायरी करा. या पु तका या शेवटी दाखव या माणे तु ही कोणती त वे वापरली

ते िलहा.



ि य वाचक

‘हाउ टू टॉप व रंग अ ◌ॅ ड टाट िल हगं’ या पु तका या अनुवादाची जबाबदारी
मेहता पि ल शंग हाऊसन ेमा यावर सोपव याब ल मी यांची अ यंत आभारी आह.े
अगदी वया या दहा ा वषापासून मी या पु तकातील अित थोर या जीवनातील
अ सल अनुभवांब ल मा या विडलांकडून ऐकले होत.े आ हा ित ही भावंडां या
वाढीम ये डले कानजी यांचा मोठा सहभाग आह.े माझे वडील यांचे मोठे चाहते होते व ते
या पु तकातील सूचना तंतोतंत पाळत असत.

डले कानजी यांनी या पु तकासाठी िनवडलेला ‘काळजी’ हा िवषय आप या
िजवाभावाचा आह.े िड ेशन, न हस ेकडाऊन, पाठदखुी, मानदखुी ही सगळी
काळजीचीच अप य ेआहते; तर लड ेशर, डायिब टस, हायपरटे शन, कॅ सर ही यांची
चुलतभावंड ेआहते. संत कबीरसु ा हणत क , िचता आिण चंता याम ये अिधक भयानक
कोण? तर चंता! कारण ती िजवंत माणसाला हळूहळू जाळते, तर िचता मृत दहेाला
एकदम न  करते.

ह ेपु तक वाचताना तु ही आ मिव ासाने भा न जाल. तुम या सग या काळ या
चुटक सरशी नाहीशा होतील, इतक  चंड ताकद या पु तकात आह.े चंता या
िवषयावरील जगातील पिहली योगशाळा डले कानजी यांनी काढली. पाकशा ावरील
पु तके वाचून पोट भरत नाही कंवा ायामावरची पु तके वाचून कॅलरीज कमी होत
नाही, पण ‘हाउ टू टॉप व रंग अ ◌ॅ ड टाट िल हगं’ वाचून चंता न च कमी होते,
याची हमी मी तु हाला दते.े

या पु तकाचा अनुवाद करताना एक अिभनव क पना मला सुचली. ‘शोले’
िसनेमातील अिमताभ तु हाला आठवतो का? दो ही बाजंूना छापा असलेले नाणे
बाळगणारा! हणजे चंता आिण िनि ती याही ना या या दोन बाजू आहते. मग
तु हीसु ा दो ही बाजंूना ‘िनि ती’ अस ेिलिहलेले नाणे का नाही जवळ बाळगत? मला
खा ी आह ेक , ह ेपु तक वाच यानंतर तु हाला त ेसहज जमून जाइल. या पु तका या
िव मी खपाने जगातील आजपयतची सगळी रेकॉ स मोडली आहते.

डले कानजी यांचे या थोर लोकांशी सलो याचे संबंध होत े यांची नावे
िलिहतानासु ा माझी लेखणी थरथरली! खरोखर या पु तकामुळे मी हे ी फोड, रॉक
फेलर, आॅसलर च चल, लंकन यांसार या लोकां या खाजगी आयु यात डोकावू शकले;
यातून खूप िशकायला िमळाले; तु हालाही िमळेल. मला खा ी आह ेक , अितशय सहज,
सो या आिण ओघव या भाषेतील ह ेअ यंत ामािणक पु तक तु हाला न च आवडून
जाइल!

अ ◌ॅड. शुभदा िव ांस



या पु तकात तु ही काय वाचाल?

या पु तकाचे लेखक डले कानजी यां या तावनेतील ह ेपु तक का व कसे िलिहले गेले
याब लची दलखुलास, स ी कहाणी अितशय रोमांिचत करणारी आह.े लेखकाचे
सु वातीचे संघषाचे दवस ेरणादायी आहते.

तसेच या पु तकाचा तु हाला जा तीतजा त उपयोग क न घेता यावा हणून दले या
नऊ सूचना आहते, यांचे पालन तु ही ज र करा. तसेच येक भागानंतर या भागात
नेमके काय सांिगतले आह े याचा थोड यात परामश घेतला आह.े

पिहल े करण आपला रोजचा दवस साचेबंद कसा करावा ह ेसांगते. यात सर
िव यम आॅसलर, यांना इं लंडमधील सवात मोठा मान िमळाला, यांनी काळजीवर कशी
मात केली ह े यां याच श दांत वाचा.

दसु या करणात तु ही आज जो एअर कंिडशनर वापरता याचा जनक िविलज
कॅ रअर या या िवजयाची कथा आह.े यान ेवापरले या जादइू तं ाने तु हीही भारावून
जाल.

ितस या करणात काळजी तु हाला कशी पोखरत ेते सोदाहरण सांिगतले आह.े
सु िस  मायो दसनेसु ा अनेक दाखले दले आहते.

चौ या करणात काळजीचे िव ेषण व यापासून मु ता कशी िमळवायची यावर
मोलाचा स ला आह.े या करणा या शेवटी दले या चार ांची उ रे तु ही शोधून तर
बघा, सम या चुटक सरशी सुटतील!

पाचवे करण ह े ावसाियक काळ यांब लचे आह ेव या कशा सोडवाय या या या
यु या यात सांिगत या आहते.

सहा ा करणात धो याचा इशारा दला आह ेक , मनात काळजीने घर
कर यापूव च यांना हाकलून लावावे.

सातव े करण मनाला लागणा या वाळवी या संकटाब ल सांगत.े
आठ ा करणात सरासरीचा िनयम आप या ि गत आयु याला कसा लावायचा

व या ारे सम या कशा चुटक सरशी सोडवाय या याची रोचक मािहती दली आह.े
नव ा करणात ेमाचा स ला दला आह े– जे अप रहाय आह,े जे आपण टाळू शकत

नाही याचा आनंदाने वीकार करा.
दहाव े करण तर फारच रोचक आह!े यात आप या आयु याला जणूकाही टॉक

माकटची उपमा दली आह.े तेथे ‘जस ेआपण आ थक नुकसान टाळ यासाठी ‘ टॉप लॉस’
आॅडर दतेो तशीच ‘ टॉप लॉस’ आॅडर आपण आप या आयु यातील दघुटना टाळ यासाठी
का दऊे नये?’ हा नावी यपूण िवचार मांडला आह.े

अकरा ा करणात ‘भु सा कापू नका’ हणजे थोड यात भूतकाळाला गाडून टाका.
तसेच सांडले या दधुाचा प ा ाप क  नका; या आप या पूवजांनीच सांिगतले या गो ी
अिधक भावी भाषेत उदाहरणांतून मांड या आहते.



बारा ा करणात सांिगतले आह ेक , आयु याला कलाटणी दणेा या फार छो ा
गो ी असतात; जस ेएखाद ेवा य कंवा काही श द, पण याचा पाठपुरावा करा.

तेरा ा करणात लेखक सबुरीने वाग याब ल सांगत आह.े राग हा माणसाचा खूप
मोठा श ू आह.े संतापापोटी कुणाचा बदला घे याचा िवचारसु ा मनात आणू नका,
कारण याची फार मोठी कंमत चुकवावी लागते.

चौदा ा करणात लेखकाने ेमपूवक व समजुतीन ेसांिगतले आह ेक , कृत  असणे
हा जगाचा धम आह.े कोणी कृत ता  केली, तर तो तु हाला िमळालेला बोनस
समजा.

पंधरा ा करणात आपली ान ये, आपला शारी रक धडधाकटपणा आिण
आप या जमे या बाजू ांचे िवचार सकारा मकता धारण कर यास कती उपयोगी
ठरतात ते उदाहरणांसिहत सांिगतले आह.े

सोळा ा करणात ‘ वत:ब लची लाज बाळगणे सोडून ा’ ह ेसांिगतले आह.े तु ही
‘तु ही’ हणूनच जगा व दसु याची न ल क  नका.

सतरा ा करणात संधीचे सोने कसे करावे ह ेआंबट लंबापासून गोड सरबत
कर या या पकातून छान समजावून दले आह.े

अठरा ा करणात चौदा दवसांत नैरा यावर मात करणारा कानमं  दला आह.े
आपण वत:ची द:ुखे िवस न इतरांना आनंद कसा दतेा येइल, याचा िवचार कर याब ल
सांिगतले आह.े

एकोिणसा ा करणात लेखक नॉ टॅलिजयात गे यासारखा दसतो आह.े याचे
िमसुरीतील बालपण व या या आइ-विडलांनी काळजीवर केलेली मात आिण याचे साधे,
सरळ, सोपे जीवन व िवचार याब ल सांिगतले आह.े

िवसा ा करणात ‘मेले या कु याला कोणी लाथ मारत नाही’ अस ेशीषक दऊेन
लोक जे हा तुम यावर टीका करतात, ते हा ती यशाची पावती समजावी असे सोपे
त व ान सांिगतले आह.े

एकिवसा ा करणात टीकाकारांकड ेदलु  क न आपण आप या कामापासून
िवचिलत होऊ नये यासाठी चार यु या गो ी सांिगत या आहते.

बािवसा ा करणात वत: या मूखपणाचा कबुलीजबाब दे याचा मं  सांिगतला
आह.े अथात तो वत: या मनाशी ायचा आह;े जाहीरनामा वाचायचा नाही!

तेिवसा ा करणात वेळेचे व कामाचे िनयोजन इत या भावी प तीने सांिगतले
आह ेक , अ रश: एम.बी.ए. या अ यास मातसु ा याचा समावेश हायला हवा असे
वाटून जात.े

चोिवसा ा करणात तुमची दमणूक ही शारी रक कारणामुळे नाही, तर मानिसक
कारणांमुळे होते यावर काश टाकला आह;े यावर उपायसु ा सांिगतले आहते.

पंचिवसा ा करणात थकवा टाकून िचरत ण दस या या यु या द या आहते.
यासाठी िस  मानसशा ांचे स ले घेतले आहते.
सि वसा ा करणात कामा या िनयोजना या चार चांग या सवय चा सांगोपांग



ऊहापोह केला आह.े
स ािवसा ा करणात थकवा, काळजी, यामुळे होणारी िचडिचड, होणारा संताप

या सग या रा सांना पळवून लाव याचे तं  दले आह.े
अ ािवसा ा करणात िन ानाश व तो टाळ यासाठी करायचे उपाय जग िस

मानसशा ांकडून समजून घेतले आहते.
शेवटचे करण तर अ यंत बहारदार आह!े याम ये एकतीस अशा स यकथा आहते क ,

या- या लेखकां या वत: या श दांत या यां या नावािनशी छाप या आहते.



अनु म
हे पु तक कसे िलिहले गेल ेआिण का?

भाग एक
चंतेब लची काही मूलभूत त वे जाणून या

१. दवसाला बं द त करा
२. काळजीमु  हो याचा जादइू मं
३. काळजी तु हाला कशी पोखरते?

भाग दोन
काळजी या िव ेषणासाठी काही मूलभूत साधने

४. ‘काळजी’ या सम येचे िव ेषण व यापासून मु ता
५. वसायातील प ास ट े  काळ या कशा टाळता येतील?

भाग तीन
काळजी या सवयीतून तुमची मोडतोड हो यापूव  तु ही ती सवय मोडून टाका

६. मनात काळजीने घर कर यापूव  ितला हाकलून कसे लावावे?
७. काळजीम ये वाहवत जाऊन नुकसान क न घेऊ नका

८. सरासरीचा िनयम
९. अटळ त े वीकारा!

१०. तुम या काळजीला ‘ टॉप लॉस’ आदशे ा
११. भु सा काप याचा य  क  नका

भाग चार
शांती आिण आनंद िमळवून देणारे सात मानिसक दिृ कोन

१२. तुमचे आयु य बदलवणारे आठ श द
१३. बदला घे याची मोठी कंमत चुकवावी लागत!े

१४. कृत तेची अपे ा ध  नका
१५. तुमची बल थाने तु ही लाखो पयांना कधी िवकाल का?

१६. वत:ला ओळखा आिण याचा अिभमान बाळगा!
१७. तुम या हाती लंबे आली, तर याचे सरबत बनवा
१८. नैरा य चौदा दवसांत बरे कर याचा कानमं !



भाग पाच
चंतेवर िवजय िमळिव याच ेहमखास उपाय

१९. मा या आइ-विडलांनी काळजीवर केलेली मात

भाग सहा
लोकां या टीकेकडे कसे दलु  कराव?े

२०. ल ात ठेवा! मेले या कु याला कोणी लाथ मारत नाही
२१. ह ेकरा! टीका तु हाला दखुावणार नाही

२२. मी केले या मूख गो ी

भाग सात
थकवा आिण काळजी टाळ याच ेसहा माग अवलंबा आिण तुमचा उ साह सळसळता

ठेवा!
२३. दवसातील एक तास कसा वाढवाल?

२४. तु हाला थकवा का येतो? आिण यावर तु ही कोणता उपाय क  शकता?
२५. थकवा टाळून िचरत ण कस े दसायचे!

२६. थकवा आिण चंता टाळणा या चार चांग या सवयी
२७. थकवा, काळजी आिण रागाची िन मती करणा या कंटा याला कसे पळवून लावाल?

२८. िन ानाशा या काळजीपासून वत:ला दरू कसे ठेवावे?

भाग आठ
मी काळजीवर िवजय िमळवला! ३१ ख या गो ी

मा यावर अचानक आलेली सहा संकटे – सी. आय. लॅकवूड
केवळ एक तासात मी वत:ला आशावादी माणूस बनवू शकतो. – रॉजर बॅबसन

यूनगंडातून मी मु  कसा झालो? – ए मर थॉमस
मी अ ला या बागेत रािहलो! – आर ही. सी. बोडले

काळजीला दरू पळव यासाठी मी वापरले या पाच प ती – ो. िव यम फे पस
मी कालही उभी होते आिण आजही उभी राहीन – डोरोथी िड स
मला वाटत नाही, मी उ ाची पहाट पा  शकेन – जे. सी. पेनी

मी िजमम ये जाऊन बॅग बडवतो कंवा बाहरे मोक या हवेत फरायला जातो – कलोन
एडी इगन

ह जिनया टेकमधील मी एक चंतामणी – िजम बडसॉल
मी याच वा याला माण मानून जगलो! – डॉ. जोसेफ आर. िसझू



मी संकटांना पार केले – टेड ए र सन
एके काळी मी जगातील सवात मूख माणूस होतो! – पास हाइ टंग

मी कतीही मजल मारली, तरी मागचे दोर कापले नाहीत! – जॉन आॅ ी
भारतात मी ऐकलेला आतला आवाज! – इ. टॅ ले जो स
जे हा अंमलदार मा या दारी आला! – होमर ाय

माझा सग यात जा त बला  श  ू: चंता! – जॅक डपसे
मी दवेाकड े ाथना केली क , मला अनाथा मात जा यापासून वाचव! – कॅथलीन हॉ टर

मा या पोटात जणू कनसासमधील च वादळ घ घावतेय! – कॅमरॉन िशप
मी मा या प ीला बशा धुताना पा न काळजी करणे थांबवले! – रे िव यम वूड

मला उ र िमळाले! – डले युजेस
काळ हचे औषध! – लुइस मॉटंट

मला स  ताक द होती क , एक श दही बोलायचा नाही कंवा तसूभरही हलायचे नाही –
जोसेफ रॅन

िवचारांना ह पार करणे मला चांगले जमते! – आडवे टेड
जर मी काळजी करणे थांबवले नसत,े तर के हाच मशानात पोहोचलो असतो! – कोनी

मॅक
मी अ सस व काळजीपासून नोकरी व दिृ कोन बदलून सुटका िमळवली – आडन शाप

मी आता िहर ा द ाचा शोध घेतो! – जोसेफ कॉटर
उसनी िमळालेली पंचेचाळीस वष कशी वापरली? – जॉन डी रॉकफेलर

मी आ मह ये या मागावर होतो, कारण मला िव ांती कशी यायची हचे मािहती न हते
– पॉल सॅ पसन

खरोखर मा या बाबतीत चम कार झाला! – जॉन बगर
बजािमन ँ किलनन ेकाळजीवर मात कशी केली? – बजािमन ँ किलन

मी चंतेन ेइतक  बेजार झाले होते क , अठरा दवस काहीच खाऊ शकले नाही – कॅथरीन
फामर



मी चंतेने इतक  बेजार झाले होत ेक , अठरा दवस काहीच खाऊ शकले नाही
- कॅथरीन फामर

तीन मिह यांपूव  मी इतक  काळजी करत अस ेक , चार दवस आिण रा  मी झोपू
शकले नाही आिण अठरा दवस अ ाचा एक तुकडाही खा ला नाही. अ ा या
वासानेसु ा मला उलटी होत असे. माझी मानिसक अव था इतक  वाइट झाली होती क ,
याचे वणन कर यास मा याकड ेश द नाहीत. मला वाटत ेक , मी या वेदनांमधून जात
होते, या वेदना नरकात या वेदनांपे ा कमी नसा ात. मला वाटायचे, एकतर मला वेड
तरी लागेल कंवा मी म न तरी जाइन. मला मािहती होते क , आह ेया प रि थतीत मी
जगूच शकणार नाही.

या दवशी मला या पु तकाची काशनपूव त िमळाली होती तो मा या आयु याला
कलाटणी दणेारा दवस ठरला. तीन मिहन ेमी अ रश: ह ेपु तक जगले आह.े येक
पानाचा, यावरील येक श दाचा बारकाइने अ यास केला आह ेआिण नवीन कारचे
आयु य जग याचा कसोशीने य  करत आह.े मा या मानिसक दिृ कोनात आिण
भाविनक ि थरतेत अिव सनीय बदल झाला. येक दवसा या लढाइला त ड दणेे आता
मला श य झाले आह.े आ ा मला ह ेजाणवते आह ेक , पूव  मी आज या सम यांमुळे
नाही, तर काल घडले या घटनां या काळजीमुळे आिण संगातील कडवटपणामुळे वेडी
होत अस े कंवा उ ा कदािचत या घटना घडतील हणून माझे मन ाकूळ होत अस.े

पण आता जे हा मा या ल ात येत ेक , मी कसलीतरी काळजी करत ेआह,े ते हा मी
लगेच थांबते आिण या पु तकातून मी जी काही त वे िशकले यांचा वापर करते. आज
एखादी गो  करायची आह ेया मु ाव न जर मी गंभीर झाले, तर मी ती गो  ताबडतोब
क न टाकते आिण ती चंता मनातून ह पार करते.

मला फार मोठी गंभीर सम या आली, तर याला त ड दे यासाठी मी या पु तकातील
करण २, भाग १म ये सांिगत या माणे पावले उचलते. थम मी वत:ला िवचारते,

‘वाइटात वाइट काय होऊ शकेल?’ दसुरी गो  मी करते हणजे मी त े वीकार यास
मनाची तयारी करते. ितसरी गो  मी करते, ती हणजे मी या सम येवर पूणपणे ल
क त करते व बघते क , आ ा मी जे वाइटातले वाइट वीकारायला तयार झाले होते
या यात काही चांगले बदल मला करता येतील का?
एखादी गो  मी बदलू शकत नाही याची जर मला काळजी वाटत असेल व ती गो

मला वीकारायची नसेल, तर मी वत:ला थांबवून एक छोटीशी ाथना हणते. ती अशी
–

‘दवेा, मला अशी स ता बहाल कर क
जे मी बदलू शकत नाही याचा मा याकडून वीकार होऊ दे
जे मी बदलू शकेन त ेबदल याचे धाडस मला दे
आिण या दो हीतला फरक समज याचे शहाणपण मला द.े’



ह ेपु तक वाच यापासून खरोखरच मला ददेी यमान आयु य लाभले असे मला वाटत.े
आता माझी त येत उ म आह ेआिण मा या आनंदावर चंतेमुळे िवरजण पडत नाही. मी
रोज नऊ तास झोपते. मी मजेत जेवते. मा या डो यांवरची झापड ेदरू झाली आहते.
आता या जगात मा याभोवती असले या सुंदर गोे ी मी पा  शकत.े या जगात जग याची
उ म संधी मला दवेान े द याब ल मी याची आभारी आह.े

मी तु हालासु ा ह ेसुचवेन क , तु हीही ह ेपु तक वाचा. झोपताना तुम या जवळ
ठेवा. तुम या सम यांशी साध य साधणारे भाग वाचा, याचा अ यास करा आिण उ रे
शोधा, कारण ह ेनुसते वाचून िवस न जा याचे सामा य पु तक नाही, तर ही तुम या
नवीन आयु याची मागद शका आह.े
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हे पु तक कसे िलिहल ेगेले आिण का?

१९०९ साली मी यूयॉकमधील सग यात द:ुखी त ण होतो. जग याचे साधन हणून
मी मोटार- क िवकत असे. मोटार- क चाल यासाठी काय लागत,े हसेु ा मला मािहती
न हते. एवढेच नाही, तर मला ह ेकळून घे याचीसु ा इ छा न हती. अितशय घाणेर ा
घरातले हल या दजाचे माझे आयु य ितर करणीय होते. ‘वे ट ५६ ीट’ हा माझा प ा
होता. मला अजूनही आठवते क , मा याकड े भंतीवर लटकवलेले अनेक टाय होते. जे हा
मी यातील एक टाय ओढून घेत अस ेते हा झुरळांचा थवाच इत तत: पसरत अस.े मला
अ यंत हल या दजा या हॉटेलम ये खावे लागे, याची मला आजही घृणा वाटते. ती
हॉटे ससु ा झुरळांनी भरलेली असत.

मी रोज रा ी दमून-भागून घरी येत अस,े ते हा माझे डोके चंड दखुत असे. या
डोकेदखुीची अनेक कारणे होती. हणजे िनराशा, काळजी, कडवटपणा आिण बंडखोरी
अशी बरीच. माझे मन बंड क न उठले होत,े कारण मी मा या कॉलेज या दवसात
पािहले या व ांचा च ाचूर झाला होता. ह ेकसले आयु य होत!े मला या साहसाची,
धाडसाची अपे ा होती त ेया आयु यात काहीच न हत.े माझी आयु याब लची क पना
अशी कधीच न हती. माझे कामाचे ठकाण अितशय ितर करणीय होते. मी झुरळांबरोबर
राहत होतो. घाणेरड ेजेवण जेवत होतो आिण भिव याब लची कुठलीच आशा न हती. मी
मा या कॉलेज या दवसांत जसे िलहीत-वाचत होतो, तसेच आयु य मला आ ाही हवे
होते.

मला हसेु ा मािहती होते क , आ ाचे माझे मला न आवडणारे काम मी सोडून दले
असते, तरी फारसे काही िबघडणार न हते. तसेही खूप पैसे कमव यात मला ची न हती;
पण मला उ  अिभ चीचे आयु य जगायचे होते. थोड यात मी आता अशा ठकाणी येऊन
पोहोचलो होतो क , जेथून परतीचा माग बंद होता. अनेक त णांना आयु यात नवीन
सु वात करताना या णाला त ड ावे लागत.े हणून मी ता काळ िनणय घेतला आिण
या िनणयामुळे माझे आयु य पूणच बदलून गेले. यामुळे माझे उव रत आयु य मा या
क पनेतील वग य सुखापे ाही अिधक चांगले झाले.

माझा आता िनणय झाला होता. मी माझे त ेितर करणीय काम सोडून ायचे ठरवले
होते. वॉरे सवग येथील िश कांना िशकव या या कामाचा चार वषाचा अनुभव मा या
गाठीशी अस यामुळे मी ठरवले क , रा शाळेत ौढांना िशकवायचे व यायोगे
उदरिनवाह करायचा. अस ेकर यान े दवसा मा या आवडीची पु तके वाचून मी
ा यानांची तयारी क  शकणार होतो आिण कथा-कादबं या-गो ीही मला िलिहता

आ या अस या. मला आता फ  ‘िलिह यासाठी जगायचे होत ेआिण जग यासाठी
िलहायचे होते!’

रा ी मी ौढांना कोणता िवषय िशकवणार होतो? मी थोड ेमागे वळून मा या



कॉलेज या िश णाचा िवचार केला ते हा मा या असे ल ात आले क , या िश णापे ा
व या अनुभवांपे ा मी जी जाहीर भाषणे केली याचा मला मा या वसायात व ख या
आयु यात जा त उपयोग झाला. कसा? तर या जाहीर भाषणांमुळेच माझा घाबरटपणा
गेला व मला आ मिव ास आिण धाडस िमळाले. लोकांशी मी यो य कारे वहार क
शकतो ही खा ी झाली. मला हसेु ा पटले क , नेतृ व नेहमी तु हाला उभे रा न तु हाला
काय वाटत ेह ेसांग याचे बळ दते.े

मग कोलंिबया आिण यूयॉक अशा दो हीही िव ापीठांत मला जाहीर सभांम ये
बोल याचे कौश य िशकव यासाठी यांनी ा याता हणून नेमावे यासाठी मी अज
केला, पण या दो ही िव ापीठांनी तो नाकारला.

मी िनराश झालो, पण झाले ते एका दृ ीने बरेच झाले. कारण मी YMCA या
रा शाळेत िशकवायला सु वात केली, यामुळे मला मा या िशकव याचे चांगले प रणाम
ताबडतोब मूत व पात दसून आले. खरोखरच खूप आ हाना मक काम होते त!े पण या
मा या वगात ौढ मंडळी कधीच आली नाहीत, कारण यांना महािव ालयातील
िश णाची ित ा कंवा सामािजक ित ा हवी होती. जे आले त ेफ  एकाच
कारणासाठी आिण त े हणजे यां या सम यांवर तोडगा शोध यासाठी! यां या िबिझनेस
मी टंगम ये वत: या पायावर उभे रा न न घाबरता चार श द कसे बोलता येतील हे
िशक यासाठी ते आले होते. काही से समन यां या कचकट ाहकांशी कसे वागायचे,
यांना कसे पटवून ायचे आिण आपले मनोधैय कसे वाढवायचे ह ेिशक यासाठी आले.
यांना यां यात आ मिव ास आिण समतोल आणायचा होता. यांना वसायात
इतरां या पुढे जायचे होत.े यांना यां या कुटंुबासाठी अिधक पैसा हवा होता आिण हे
िशक यासाठी ते िशकव या ठेवून दाम मोजत होत; आिण हवा तो प रणाम न दस यास
िशकवणी बंदसु ा करत होते. अशा वेळी मला जरी पगार नसला, तरी फाय ा या काही
ट े  पैसे िमळत होत ेआिण माझी उपजीिवका भागव यासाठी मला वहारी राहणे
गरजेचे होत.े

काही वेळेस तर मला वाटायचे क , मी अपंगांनाच िशकवतो आह;े पण आता माझे
मलाच जाणवते क , त ेमला िमळणारे िवनामू य िश ण होते. मला मा या िव ा याना
यां या येयाकड े े रत करावे लागत असे. मला यांचे  सोडव यात मदत करावी
लागत अस.े येक दवशीचा वग यांना अिधक उ साहवधक वाटावा व यांनी रोज यावे
हणून िवशेष य  करावे लागत असत.
ह ेखरोखरच मा या आवडीचे काम होते. ह ेिबझनेसमन कती लवकर आ मिव ास

िमळवायचे आिण कती लवकर बढती आिण पगारात वाढ िमळवायचे त ेबघून मी च कत
हायचो! मा या लासेसचे यश मा या अपे े याही पलीकडचे होत.े फ  वषभरातच
असा बदल घडला क , जे YMCAमधील लोक येक रा ीचे पाच डॉलस ायला तयार
न हते, ते आता तीस-प तीस डॉलसची भागीदारी ायला लागले होत.े सु वातीला मी
फ  लोकांशी जाहीरपणे कसे बोलायचे ह ेिशकवत असे, पण हळूहळू मा या ह ेल ात
आले क , या लोकांना िम  कसे िमळवावेत व समोर यावर भाव कसा टाकावा हसेु ा
िशकायची गरज आह.े अजूनपयत मानवी नातेसंबंधांवर एकही पु तक मला सापडले



न हते, हणून मी ते वत:च िलिहले. त ेमी नेहमी या चाकोरीतून िलिहले नाही, तर ते
पु तक मा या ख या अनुभवांमधून घडत गेले आिण मग मी याला नाव दले ‘हाउ टू िवन
स अ ◌ॅ ड इ लुए स पीपल’.
खरेतर ह ेपु तक मी मा या लासमधील िव ा यासाठी िलिहले होत.े या

पु तकाबरोबर मी आणखीही चार पु तके िलिहली होती, यांब ल यापूव  कोणी कधी
ऐकले न हते. यामुळे याचा एवढा चंड खप होइल असे मला व ातही वाटले न हते.
मला असे वाटत ेक , आ ापयत या सग या लेखकांम य ेमीच जा त िव मयच कत
झालेला, िजवंत लेखक आह.े

यानंतर अनेक वष गेली आिण मा या ल ात आले क , माणसां या जीवनातील
सग यात मोठी सम या हणजे ‘ चंता’. मा या िव ा याम ये िबझनेसमन होत,े उ
पद थ अिधकारी होत,े िव े ते होत,े अिभयंत ेहोते, अक टं स होते, िश क होत ेआिण या
सग यांची सम या ‘ चंता’ ही होती. बायकांचीसु ा हीच सम या होती; अगदी
गृिहणीपासून त ेमिहला उ ोिजकांपयत! यामुळे प च सांगायचे, तर ‘ चंतेला कसे
जंकायचे’ यावर पु तक असणे गरजेचे होते. हणून मी शोध घेतला. मी अनेक मोठमो ा
वाचनालयांना भेट दली आिण मला ‘ चंता’ या िवषयावरची फ  बावीस पु तके
सापडली. माझा हा शोध मोठा मजेशीर होता, कारण मला समजले क , ‘व स’ या
नावाची १८९ पु तके होती आिण आणखी असे ल ात आले क , नऊ व स पु तकांपैक
एका पु तकाचा िवषय ‘ चंता’ हा होता. आह ेक  नाही गंमत! जर चंता ही एवढी मोठी
सम या असेल, तर येक शाळा-कॉलेजम ये ‘ चंता थांबवा’ अशा शीषकांचे अ यासवग
असायला हवेत क  नको?

मा या तरी असे ऐ कवात नाही, पण कुठ याच दशेात असा कोस अि त वात आह,े
यामुळे याचा प रणाम हणूनच आप याकड ेअनेक इि पतळांत नैरा य आिण
औदासी याचा आजार असले या णांनी खाटा भरले या दसतात.

यूयॉक लाय रीत असलेली ही बावीस पु तके मी चाळली. यािशवाय मला िमळतील
ती पु तके मी िवकत घेतली, पण यांपैक  एकही पु तक मला मा या लासम ये
पा पु तक हणून वापर या या यो यतेचे वाटले नाही, हणून मी वत:च अस ेपु तक
िलिह याचे ठरिवले.

सात वषापूव च मी ह ेपु तक िलिह यासाठी तयारी केली होती. कशी? येक
शतकातले त ववे  े‘ चंता’ या िवषयावर काय हणाले आहते, याचा मी अ यास केला.
अनेक मोठमो ा लोकांची च र  ेवाचली. यांनी जीवनाची अनेक अंगे अ यासली
आहते, अशा लोकां या मुलाखती घेत या; पण ती फ  सु वात होती.

फ  च र े वाचणे आिण मुलाखती घेणे यापे ाही अिधक मह वाचे काम मी केले.
चंता या िवषयासाठी मी एक वतं  योगशाळा बनवली आिण ितथे ५ वष काम केले.
मा या मािहती माणे अशा कारची ही जगामधील पिहली योगशाळा होती; पण
आ ही ह ेकेले. आ ही िव ा यासाठी एक िनयमावली बनवली व िव ा याना यां या
वैयि क आयु यात चंता िमटव यासाठी ते िनयम वापरायला सांगून याम ये कतपत
यश िमळत ेत ेबघ यास सांिगतले. काह ना यांचे जुनेच माग अवलंब यास सांिगतले.



या योगातून िन कष िमळा यानंतर ‘मी चंतेला कसे जंकले’ याब लची असं य
भाषणे मी ऐकली. याबरोबरच चंतेला जंक यािवषयीची शेकडो पु तके वाचली. मला
अनेकांनी या संबंधी या उपयु  गो ी पो टाने पाठव या. जगभरातून मला मदत झाली,
हणूनच अस े हणावे लागेल क , ह ेपु तक काही आभाळातून पडले नाही. तसेच चंतेला
जंकणारे ह ेकाही शै िणक नीितपर, उ ोधक पु तक न ह.े तर ह ेएखा ा
चलि च पटासारखे, संि  व पातील, सामािजक उपयोगासाठी िलिहले गेलेले,
काळजीवर मात करणारे, हजारो लोकांचा अनुभव सांगणारे मागदशक पु तक आह.े

च त व  वॅलेरी हणतो, ‘शा  ह ेयश वी पाककृती माणे असते.’ याच माणे या
पु तकातसु ा अशा यश वी आिण काळा या कसोटीवर उतरले या चंतेपासून मु
करणा या पाककृती आहते. तुम या मािहतीसाठी तु हाला मी ह ेआधीच सांगतो क , या
पु तकात नवीन असे काही नाही, पण तुम या आयु याशी याची सांगड कशी घालायची
त ेइथे सांिगतले आह ेआिण जे हा तु हाला ह ेसमजेल ते हा मला नवीन काही सांगायची
गरजच पडणार नाही. चांगले आयु य कसे जगायचे त ेआप याला मािहती आह.े आपली
सम या अ ान ही नसून कृितशू यता ही आह.े या पु तकाचा उ ेश हा आह े- तु हाला
पूवपदाला आणणे, उदाहरणांनी समजावून सांगणे, तुमचे आयु य सुरळीत जावे हणून
य  करणे, तु हाला सुखद गारवा िमळवून दणेे, भरभ न यश िमळवून दणेे, पूवापार
चालत आलेली स ये तु हाला सांगणे आिण तु हाला ह ेसगळे िमळव यासाठी वत:ला
हातपाय हलव यास लावणे.

अथातच, ह ेपु तक कसे िलिहले गेले ह ेसमजावून घे यासाठी तु ही न च ह ेपु तक
वाचायला घेतलेले नाही, तर तु हाला वत:ला काहीतरी कृती करायची आह,े ह ेमला
माहीत आह.े कृपया या पु तकाचे दो ही भाग वाचा. संपूण पु तक वाचूनही जर तु हाला
वाटले क , तु ही िन भ आहात आिण तु ही अजूनही चंता ांत आहात आिण आयु य
उपभोगू शकत नाही, तर ह ेपु तक सरळ िभरकावून ा. ते तुम यासाठी नाही.

डेल कानजी



भाग एक
चंतेब लची काही मूलभूत त व ेजाणून या



१
दवसाला बं द त करा!

१८७१ या वसंत ऋतूम ये एका त णाने एक पु तक उचलले आिण याम ये ते
एकवीस श द वाचले. ते पुढे भिव यात या या मनावर खोलवर कोरले गेले. मॉि अल
जनरल हॉि पटलम य ेवै कशा  िशकणारा हा मुलगा आपण परी ेत पास होऊ क
नाही या भयान े ासला होता. याला काय करावे, कोठे जावे आिण वै क य
ॅि टसपासून चार पैस ेकसे कमवावेत याची चंता पडली होती.
इ. स. १८७१म ये वाचलेले ते एकवीस श द या वै कशा ाचा अ यास करणा या

मुलासाठी फार ांितकारक ठरले आिण पुढे तो या या काळातील सवात मोठा व
सु िस  डॉ टर झाला. जग िस  ‘हॉप क स इि ट ूट’ची थापना यानेच केली.
ि टश सा ा यान ेआॅ सफड युिन ह सटीम य ेइं लंड या राजाकडून याची ‘ रिजअस
ोफेसर’ असा शाही दजा असणारी नेमणूक केली. ह ेसवात मोठे गौरवाचे पद याला
िमळाले. जे हा याचा मृ यू झाला, ते हा १४६६ पाने असलेले दोन मोठे खंड या या
कार कद चा आढावा घे यासाठी कािशत केले गेले.

याचे नाव होते सर िव यम आॅसलर! १८७१ या वसंत ऋतूम य े याने असे कोणते
एकवीस श द वाचले होत?े थॉमस कालाइल या एका पु तकातील ते एकवीस श द होते :
‘दु न अंधूकस ेकाय दसते त ेपाहणे ह ेआपले काम नसून आप या हातात आ ा कोणते
काम आह े याकड ेल  दणेे ह ेआपले काम आह.े’

यानंतर बेचाळीस वषानी अशाच एका वसंत ऋतूतील शांत, सौ य सं याकाळी येल
िव ापीठातील िव ा याना उ ेशून सर िव य स आॅसलर भाषण करत होत.े यांनी
िव ा याना सांिगतले क , यां यासारखा माणूस जो चार िव ापीठांम ये ोफेसर आह,े
एका लोकि य पु तकाचा लेखक आह े‘तो इतरांपे ा खूप जा त शार असणार’ असा
समज असणे वाभािवक आह,े पण ह ेखरे नाही. ह े यांनी जाहीरपणे सांिगतले. यां या
जवळ या िम ांना ह ेमािहती होत ेक , ‘माझा मद ूम यम तीचाच आह.े’

मग यांना ह ेजे चंड यश िमळाले होते या या मागचे गुिपत काय होते? यांनी याचे
सारे ेय यां या ‘बं द त दवसा’ या जीवन णालीला दले आह.े हणजे काय? याचा
अथ काय? याचे यांनी पुढील माणे प ीकरण केले आह.े काही मिह यांपूव  ते
जहाजातून अटलां टक समु  पार करत होते. तेथे यांनी जहाजा या क ानाचे िनरी ण
केले होते. ि जवर हणजे जेथून जहाज चालव याचे काम चालते तेथे उभे रा न फ  एक
बटण दाबले. याबरोबर सगळी मशी स जोरजोरात धडधडली आिण जहाजाचे अनेक
भाग धाडकन बंद झाले आिण अशी िवभागणी झाली क , एकाचा दसु याशी काहीच संबंध



नाही. आॅसलर यांनी या या िव ा याना असे आवाहन केले – तु हा सवाना यापे ाही
मो ा सफरीवर जायचे आह ेआिण खूप मोठी कामे एकि तरी या करायची आहते. माझे
तु हाला कळकळीचे सांगणे ह ेआह ेक , तुमचे तुम यावर असे िनयं ण हवे क , तु ही
सुरि ततेचा उपाय हणून अस ेक पेबंद आयु य जगणे िशकायला पािहजे. ि जवर या.
हणजेच आयु याला सामोरे जा. मह वाची कामे यो य दशेने चालली आहते का त ेबघा.
बटण दाबून आयु या या येक ट यावर या घडामोड चा अंदाज या. मजबूत लोखंडी
दरवाजांनी भूतकाळाला बं द त करा. दसुरे बटण दाबून धातू या पड ाने अजून ज म न
झाले या उ ावर मात करा. आता तु ही आज या दवसापुरत ेतरी सुरि त झालात.
भूतकाळाला गाडून टाका. तो मृत आह.े उ ाचे ओझे आजच घेऊ नका. काल आिण उ ाला
बरोबर घेऊन चाललात, तर तुमची पावले लटपटणारच! भिव यकाळालासु ा
भूतकाळासारख ेबंद क न टाका. तुमचे भिव य हणजे ‘आज’च आह.े ‘उ ा’ हा श दच
बाद क न टाका. तुमचा आजचा दवस हा पापिवमोचनाचा दवस आह.े जो भिव याची
चंता करतो याचा कायभाग बुडतो. याला मानिसक आजार होतात. काळ या मागे
लागतात. हणून माझा उपदशे ऐका आिण फ  आजचा िवचार करा. ही िश त मनाला
लावून या. ‘ड ेटाइट कंपाटमट’ हणजे हचे!

डॉ. आॅसलर यांना अस े हणायचे होत ेका क , आपण उ ाची काहीच तयारी करायची
नाही? नाही, अस ेअिजबात नाही; पण यांना यां या भाषणा ारे अस ेसांगायचे होत ेक ,
आज तुम या हातात जे काही आह,े ते पूण मता वाप न, ल  क त क न आिण
बुि म ा व उ साह जा तीतजा त वाप न करा. हीच तुम या भिव याची तरतूद आह.े

सर िव यम आॅसलर यांनी येल इथे असे सांिगतले – दवसाची सु वात भू या
ाथनेने करा. ही ाथना हणजे: ‘दवेा आ हाला आज जेवण िमळू द.े’
ल ात या, ही ाथना फ  आज या जेवणासाठी आह.े काल आप याला जे िशळे

जेवण िमळाले याची त ार नाही आिण ाथनेत असेही हटलेले नाही क , ‘ह ेदवेा,
भिव यात दु काळ पडला, तर पुढे आ ही काय खायचे? समजा माझी नोकरी गेली तर?
आिण मला उपाशी राहावे लागले, तर मी काय करायचे?’

नाही! ही ाथना आप याला हचे िशकवते क , दवेाकड ेफ  आज या दवसा या
जेवणापुरतीच मागणी करा, कारण आजचा दवस तुमचा! उ ाचे कोणी पािहले?

फार वषापूव  एक िनधन त ववे ा ड गर-द यांतून फरत असताना लोक
या याभोवती जमले. या काळात जगणे फार अवघड होते. एके दवशी लोक
या याभोवती जमले असताना यान ेकाही मो ा माणसांची िवधान ेसांगून
प रणामकारक भाषण केले. या भाषणातील १५ श द असे होत,े ‘ हणून उ ाचा िवचार
क  नका, कारण उ ाच उ ाचा िवचार वतं पणे करेल. दवसभराचा िवचार पुरेसा
आह.े’

िजझसनेसु ा अस ेसांिगतले आह ेक , ‘उ ाचा िवचार क  नका’; पण ह ेअनेकांना
पटले नाही. यांना ह ेबोलणे काहीसे गूढ, अप रपूण वाचे वाटले हणून त ेह ेनाकारतात.
ते हणतात – ‘असे कसे चालेल? उ ाचा िवचार तर केलाच पािहजे. मा या कुटंुबा या
र णासाठी मला िवमा उतरवला पािहजे. मला मा या वृ ापकाळासाठी पैस ेबाजूला



काढून ठेवले पािहजेत. आयु यात काही गती कर यासाठी मला िनयोजन केले पािहजे.’
बरोबर आह ेतुमचे! न च तु हाला ह ेकेले पािहजे. िजझसन ेसांिगतलेला हा तीनशे

वषापूव चा श दांचा अथ कंग जे स या काळात जो होता तो आज नाही. तीनशे वषापूव
‘थॉट’ या श दाचा अथ काळजी हा होता. बायबला या नवीन आवृ यांम ये ह ेिवचार
यो य प तीन ेमांडले आहते. िजझसला असे हणायचे होत ेक , ‘उ ाची काळजी क
नका.’ न च उ ाचा िवचार तु ही करा. यासाठी िवचार क न आराखड ेबांधा,
िनयोजन करा आिण तयारी करा; पण काळजी क  नका.

दसु या महायु ात आप या सै य मुखांनी उ ासाठी योजना आखली होती.
अ ◌ॅडिमरल जे. अन ट, जे अमे रकेतील ने हीचे संचालक होत ेत े हणाले, “मी सव े
माणसे, सव े  यु -साम ी सोबत पाठवली आहते आिण यां याकड ेअ यंत बुि मान
योजना आहते. मी एवढेच क  शकतो.”

यु  असो कंवा शांतता असो, चांगले िवचार आिण वाइट िवचार यातील मह वाचा
फरक हा क , चांगले िवचार नेहमी कायकारणभाव व याचे प रणाम यां या दिृ कोनातून
तकशु  आिण िवधायक योजना आखतात. तर वाइट िवचार नेहमी ताणतणाव आिण
नैरा याला ज म दतेात.

‘ द यूयॉक टाइ स’ या जग िस  वृ प ाचे काशक आथर हगे सु झबजर यांची
मुलाखत घे याचे भा य एकदा मला लाभले. ी. सु झबजर यांनी मला सांिगतले क ,
युरोपम ये जे हा दसुरे महायु  ऐन धुम त होते ते हा त ेअगदी िथजून गेले होत.े
भिव याची चंता यांना इतक  भेडसावत होती क , ते रा भर झोपू शकत न हत.े
वारंवार ते म यरा ी िबछा यातून बाहरे येत आिण एक कॅन हास आिण रंगा या बाट या
घेऊन िच  रंगवत. आरशात पा न वत:चे श दिच  बनव याचा य  करत. यांना
िच कलेतील ‘ओ’ क  ‘ठो’ही कळत न हत,े पण तरीही ते रंगवत; केवळ यां या
चंतेपासून मु ता िमळव यासाठी! तरीही यांची चंता दरू झाली नाही आिण यांना
मन:शांती िमळाली नाही. नंतर यांनी चचम ये या पाच श दांची ओळ वाचली, ती मा
फार भावी ठरली. ह ेपाच श द हणजे – मा यासाठी एकच पायरी पुरेशी आह.े

‘दवेा, मला काश दाखव!
मला तु या पायाशी रा  द.े मी तुला पाह याची इ छा धरणार नाही.
दु नच ठीक आह;े मा यासाठी एकच पायरी पुरेशी आह.े’

नेम या याच काळात युरोपम ये कोठेतरी सै यातील एक त ण हाच धडा िगरवत
होता. याचे नाव टेड बजरिमनो. तो मेरीलँड, बा टोमोर येथील होता. काळजीबरोबर
ं यु  खेळणारा तो एक अ वल दजाचा लढव या होता.
एि ल, १९४५म ये टेड बजरिमनो िलिहतात, ‘मा या मो ा आत ाला पीळ पडला

होता, यामुळे मला चंड वेदना होत हो या. मी अितशय काळजीत होतो. जर या वेळी
यु  संपले नसत,े तर मी शारी रकदृ ा पूण कोलमडून गेलो असतो, याची मला खा ी
आह.े



‘मी चंड दमलो होतो. मी ९४ इ फं ी तुकडीचा नॉन-किमशन आॅ फसर होतो. माझे
काम रेकॉड बनवणे व कती माणसे यु ात मेली, कती बेप ा झाली, कती जणांना
हॉि पटलम य ेठेवले याचा िहशोब ठेवणे ह ेहोत.े कोणती ेते आप या माणसांची व
कोणती श ूची ह ेओळख यास मदत कर याचे कामही मी करत होतो व यांना घाइघाइने
उथळ ख ा खणून पुर याचे कामही मी करत होतो. या माणसां या काही वैयि क व तू
यां या जवळ या नातेवाइकांना दणेे, ह ेकामसु ा मी करत होतो, कारण यांना या
व तूचे मोल होत.े मला सतत अशी भीती वाटायची क , आ ही काहीतरी गंभीर चुका
करत आहोत. नाही हटले, तरी या चुकांम ये माझाही सहभाग होताच. मला खूप काळजी
वाटायची क , मा या सोळा मिह यां या एकुल या एका मुलाला कवेत घे यासाठी मी
िजवंत राहीन क  नाही? मा या मुलाला मी अजून पािहलेही न हते. मी काळजीने इतका
खंगलो क , माझे ३४ पाउंड वजन कमी झाले होते. मी इतका केिवलवाणा झालो होतो
क , माझे मा या मनावर िनयं ण उरले न हत.े मी मा या हाताकड ेपािहले. िन वळ हाडे
आिण कातडी उरली होती. अशा शारी रक अव थेत घरी जा या या क पनेने मी भयभीत
झालो. मी पार मोडून गेलो व लहान मुलासारखा दंके दऊेन रडू लागलो. याच सुमारास
ब जचे यु  सु  झाले आिण मी पु हा मानव हणून जग याची आशाच सोडून दली.

‘मग मी आम या डॉ टरां या दवाखा यात गेलो आिण तेथे यांनी मला जो उपदशे
केला यामुळे माझे संपूण आयु यच बदलून गेले. आधी माझी संपूण शारी रक तपासणी
केली गेली आिण यांनी मला ध ादायक बातमी दली क , माझा आजार हा मानिसक
व पाचा आह.े डॉ टर हणाले, “टेड, तू कधी वाळूचे घ ाळ पािहले आहसे? त ूतुझे
आयु य तसे बनव. तुला मािहतीच असेल क , वाळू या घ ाळात हजारो वाळूचे कण
असतात. त ेवर या भागात असतात आिण अगदी हळूहळू या अ ंद नळीतून ते खाल या
भागात जातात आिण ही या चालू असताना त ेघ ाळाला जरासु ा अपाय करत
नाहीत आिण एका वेळी फ  एकच कण जातो. त ेआपण फ  बघत राहतो. काही क
शकत नाही. तू, मी कंवा आणखी कोणीही या काचे या घ ाळासारखे असतो. जे हा
आपण सकाळी दवसाला सु वात करतो ते हा दवसभरासाठी शेकडो कामे करायची
आपण ठरवलेली असतात, पण ती सगळी आपण एकदम केली, तर चंड ग धळ उडले.
एकही धडपणे होणार नाही. एक-एक करतच आपण ती कामे संपवतो. या माणे वाळूचा
एक-एक कण वर या भागातून खाल या भागाकड ेशांतपणे, अ ंद मागातून जात असतो,
या माणे आपणही जर ह ेत व अवलंिबले नाही, तर आप या पाठीचा कणा मोडून
जाइल.”

‘ या दवशी या डॉ टरांनी दलेला हा स ला मी पुढे आयु यभर तंतोतंत पाळला.
‘एका वेळी वाळूचा एकच कण – एका वेळी एकच काम!’ यु ा या काळातील त वामुळेच
मी वत:ची शारी रक व मानिसकदृ ा होणारी हानी वाचवू शकलो. आजसु ा मी जे
मह वाचे पद भूषवीत आह े– (डायरे टर फॉर अ ◌ॅड टस ं टंग अ ◌ॅ ड आॅफसेट कं.) –
या वसायातसु ा अशाच सम या उ वतात, या यु  काळात उ व या हो या.
एकाच वेळी अनेक आघा ांवर लढावे लागते आिण यासाठी फारच कमी वेळ िमळतो.
आप याकडचा साठा अपुरा असतो. नवीन योजना हाताळा ा लागतात. नवीन आले या



सा ाचे िनयोजन करावे लागते. प  ेबदललेले असतात, नवीन येणारे आॅ फसस असतात
आिण परत जाणारे आॅ फससही असतात. आणखी असे बरेच काही असते. अशा वेळी
ग धळून जा यापे ा आिण िनराश हो यापे ा डॉ टरांनी जे सांिगतले होते ते मी आठवतो
– ‘वाळूचा एक कण एका वेळी’. त ेश द पु हापु हा मनाशी आठवून मी माझी कामे पूण
करतो आिण मग ती अिधक चांग या कारे होतात. कुठलाही सं म नाही, ग धळ नाही
आिण रणांगणावर मला जी ाधी जडली होती याचा लवलेशही नाही!’

एक अितशय भय द, पण तु हाला सांगावीशी वाटणारी गो  हणजे आप या
स या या जीवनशैलीमुळे हॉि पट समधील िन या खाटा अशा णांसाठी आरि त
के या गे या आहते क , जे काल या आिण उ ा या काळजीमुळे कोलमडून गेले आहते. या
लोकांपैक  िन या लोकांनी जर िजझसचे पुढील वा य ल ात ठेवले असते, तर यांना हे
आजारपण टाळता आले असते; अिधक आनंदी जीवन जगता आले असते; अिधक उपयु
जीवन जगता आले असते! – ‘उ ाची चंता क  नका’ कंवा आॅसलरचे वा य :
‘ दवसाला बं द त करा.’

तु ही आिण मी आ ा या णाला दोन िचरंतन गो बरोबर बैठक त बसलो आहोत.
एक हणजे िवशालकाय भूतकाळ, जो अिवचल आह ेआिण भोगून झाला आह.े आिण दसुरा
हणजे आप यासमोर झेपावणारा भिव यकाळ. या दो ही काळांम य ेजगणे आप याला
केवळ अश य आह.े नाही! नकोच! एका सेकंदासाठीसु ा नको! अस ेकर याचा जर आपण
य  केलाच, तर आपली शारी रक व मानिसक हानी होइल. हणून आ ापासून ते
झोपेपयत आपण फ  चालू वतमानकाळ जगू या! रॉबट ि ट ह सन हणतो या माणे
“आपले ओझे कतीही जड असले, तरी येक जण एका दवसासाठी ते सहजपणे वा
शकतो. येक जण आनंदान,े शांतपणे, ेमान ेआिण साि वकतेने या दवसा या
अंतापयत जगू शकतो. हचे तर जीवन आह!े”

हो, अगदी हचे सांगायचे आह!े िमसेस िश ड मु. पो. सािगनॉव, िमिशगनही काय
सांगते बघा! नैरा याने होरपळून िनघालेली, अगदी आ मह येपयत जाऊन पोहोचलेली ती
एकच िशकली फ  - झोपेपयत जगा! “१९३७ साली माझे पती मृ य ूपावले. मी खूप
द:ुखी होते. या वेळी मी पूणपणे कफ लक होत.े मी मा या पूव या मालकांना याब ल
िल न माझी जुनी नोकरी िमळवली. यांचे नाव लेआॅन रोच आिण कंपनीचे नाव रोच
हॉलावर (कनसास शहरातील कंपनी). पूव  मी खेडोपाडी या तसेच शहरातील
शाळांम ये पु तके िवकून माझी गुजराण करत असे, पण मा या नव या या आजारपणात
दोन वषापूव  मी माझी गाडी िवकली होती. आता मी एक सेकंडहडँ गाडी उधारीवर
िवकत घेतली आिण पु हा माझे पु तके िवक याचे काम चालू केले.

“मला असे वाटले होते क , पु हा एकदा िनरिनरा या गावी जाऊन माझे नैरा य
जाइल, पण एक ानेच गाडी चालवून आिण एक ानेच जेवण-खाण क न माझे नैरा य
कमी झाले नाही. काही दशे अस ेहोते क , तेथे जाऊनही काही फायदा न हता; प रणामी
मला माझे गाडीचे कज छोटे असूनही फेडणे अवघड झाले.

“१९३८ साली वसंत ऋतूम ये मी िमसुरी भागात काम करत होते. शाळांची
प रि थतीही फार नाजूक होती. र तेही खराब होत.े मलाही अगदी एकाक  व िन साही



वाटत होते. इतके क , मला आ मह या करावीशी वाटत होती. यश िमळणे जवळपास
अश यच दसत होते. जग यासाठी उ ु  करणारे काहीच न हते. येक दवस
उजाड यावर हा दवस पार कसा पडले याचे मला भय वाटत अस.े मा या गाडीचे कज मी
कसे फेडणार याची चंता वाटत अस.े मा या खोलीचे भाड ेमी फेडू शकत न हत.े मला
उपाशी राहावे लागेल अशीही भीती वाटत होती. दवस दवस माझी कृती खालावत
चालली होती आिण डॉ टरांसाठीसु ा मा याकड ेपैस ेन हते. मा या बिहणीला खूप द:ुख
झाले असते व मा या अं यिवधीसाठीसु ा मा याकड ेपुरेसे पैसे न हत ेया दोनच
िवचारांनी मी आ मह या केली नाही.

“मा या या हताश प रि थतीतून मला बाहरे काढणारे अस ेकाहीतरी मी वाचले क ,
यामुळे मला जग याचे बळ आले. या लेखामधील एक ेरणादायी वा य मी कधीही
िवस  शकणार नाही आिण आयु यभर याची ऋणी राहीन. त ेवा य होते, ‘शहा या
माणसांसाठी येक दवस नवीन चैत य घेऊन येतो!’ मी ह ेवा य मी मो ा अ रात
टाइप क न मा या गाडी या काचेवर लावले. यामुळे मी त े येक सेकंदाला पा  शकत
होत.े यामुळे मला ह े कषान ेजाणवले क , एका वेळी एक दवस जगणे काहीच अवघड
नाही. कालचा दवस िवस न जायला आिण उ ाचा िवचार न करायला मी िशकले. रोज
सकाळी मी वत:लाच हणायचे : आजचा दवस नवा आह.े

“आता मी मा या एकटेपणावर मात कर यात यश वी झाले होत.े मी आता आनंदी
होत.े ब यापैक  यश वी होते आिण आयु य जग याचा नवीन उ साह मा याम ये आला
होता. आता मा या आयु यात कतीही वाइट संग आला असता, तरी मी खचून जाणार
नाही याची मला खा ी पटली. मी आता भिव याला घाबरत न हते. आता मला कळले
आह ेक , एका वेळी एक दवस मी जगू शकत ेआिण शहा या माणसासाठी येक दवस
नवा असतो.”

तु हाला काय वाटत,े पुढील ओळी कोणी िलिह या आहते?

आनंदी माणूस एकटा असतानाही आनंदीच असतो
जो ‘आज’ला आपले मानतो,
सुरि त मानतो, तो उ ाला असे हणू शकतो
उ ा! काय वा ेल ते कर!
कारण मी आजचा दवस जगलो आह.े

या वरील ओळी जरी आधुिनक का  वाटत असले, तरीसु ा ते ि ता या ज मा या
पूव  तीनशे वष होरेस ेया रोमन कवीने िलिहले आह.े

मानवी वभावाचे मला मािहती असलेले सग यात मोठे ददुव हणजे आपण सगळे
जगणे पुढे ढकलत असतो. ि ितजावर कोठेतरी जादचूी गुलाबांची बाग फुलेल याची
आपण वाट पाहतो, पण आप या िखडक बाहरे आज उमलले या गुलाबा या फुलांकडे
आपले ल  जात नाही.

आपण का इतके मूख असता?



टीफन िलकाक िलिहतात, ‘आप या जीवनाची छोटीशी िमरवणूक मोठी िवल ण,
िविच  असत.े लहान मुलगा हणतो, ‘मी जे हा मोठा मुलगा होइन ते हा…’, मोठा
मुलगा हणतो, ‘मी जे हा वयात येइन ते हा…’, वयात आलेला मुलगा हणतो, ‘मी
जे हा ल  करीन ते हा…’ ल  झालेला मुलगा हणतो, ‘मी जे हा िनवृ  होइन ते हा…’
आिण जे हा तो िनवृ  होतो ते हा तो पु हा मागे बघतो आिण आयु या या भूतकाळातील
िच  याला पु हा हवेहवेसे वाटत.े थंड वा याने याला ड डी भरत,े कारण मौजमजेचे
अनेक ण या या हातून िनसटून गेलेले असतात. आप याला फार उिशरा ह ेसमजत ेक ,
आयु यातील येक दवस, येक तास, येक ण हा जग यासाठी असतो.’

कै. एडवड इ हा स डे ाइट येथील रिहवासी होत.े आयु यातील येक दवस, येक
तास, येक ण जग यासाठी असतो ह े यांना आधी समजले न हते. अ यंत ग रबीत
ज मलेला हा माणूस वृ प  िवकत असे, नंतर एका कराणा माला या दकुानात लाक
हणून यांनी काम केले. ल ानंतर सात माणसांचे कुटंुब यां यावर अ ासाठी अवलंबून
होत.े मग यांना साहा यक ंथपालाची नोकरी िमळाली. जरी पगार कमी होता, तरी ती
नोकरी सोडायचे धाडस यां यात न हत.े आठ वषानी यांनी वत:चा वसाय सु
कर याचे धाडस केले. या नवीन वसायासाठी यांना पंचाव  डॉलस उसनवारी करावी
लागली. याची पुढे दर वषाला वीस हजार डॉलस इतक  आवक सु  झाली; पण पुढे
िवचका झाला यांनी एका िम ाला तारण दले जो पुढे बँकर ट झाला. यानंतर लगेच
दसुरे संकट असे आले क , या बँकेत यांनी वत:चे पैसे ठेवले होते ती बँक बुडाली. अजून
यां याकडचे सगळेच पैसे संपले न हते, पण यांना आता सोळा हजार डॉलसचे कज झाले
होत.े ह ेसगळे यांना सहन हो यासारखे न हते. यांनी मला सांिगतले, “मी झोपू शकत
न हतो, जेवू शकत न हतो. मी आजारी पडलो.” त ेपुढे हणाले, “ चंता आिण फ  चंता
हचे माझे दखुणे होत.े एके दवशी र याने चालताना मी च र येऊन खाली पडलो. आता
मी चालूही शकत न हतो. मला आता अंथ णात पडून राहावे लागत होते. मा या अंगावर
खूप मोठमोठे फोड झाले होत.े यामुळे पडून राहणेसु ा खूप वेदनामय होत.े दवस दवस
मी अश  होत चाललो होतो. शेवटी डॉ टरांनी िनवाणीचे सांिगतले क , मा या
आयु याची कालमयादा आता फ  दोन आठवड ेउरली आह.े आता काळजी क न कंवा
संघष क नही काहीच उपयोग न हता. यामुळे मी शांत झालो. क येक दवस मी सलग
दोन तासपण झोपू शकत न हतो, पण आता मा या ऐिहक सम या संपु ात आ यामुळे मी
लहान मुलासारखा गाढ झोपू लागलो. यामुळे माझा थकवा दरू झाला. मला भूक
लागायला लागली आिण माझे वजन वाढले.

“काही आठव ांनंतर मी कुब ा घेऊन चालू शकलो. सहा आठव ांनंतर मी पु हा
कामावर जायला लागलो. मला वषाला वीस हजार डॉलस िमळायचे ते आता
आठव ाला तीस डॉलस िमळायला लागले, तरीही मी आनंदात होतो. जलवाहतुक या
वेळी आॅटोमोबाइ स जे हा जहाजावर चढव या जात ते हा यां यामागे ठेव याचे ठोकळे
िवक याचे काम मला िमळाले; पण मी आता आयु यासाठी नवीन धडा िशकलो होतो.
मला आता अिधक काळ या नको हो या. भूतकाळात काय घडले या िवषयीची अिधक खंत
नको होती. भिव याब लचे भय नको होते. मी माझे सगळे ल , सगळा वेळ, सगळा



उ साह फ  ठोकळे िवक यावरच क त केला होता.”
पण यातूनही एडवड इ हा सन ेउंच भरारी घेतली. थो ाच वषात त े‘इ हा स

ॉड स कंपनी’चे ेिसडट झाले. अनेक वषापासून यूयॉक टॉक ए चजसाठी ती
अ ग य समजली जाते. तु ही जर कधी ीनलँडव न िवमानाने गेलात, तर कदािचत
‘इ हा स फ ड’ येथे तुमचे िवमान उतरेल. िवमानतळाला यां या गौरवा ी य  ह ेनाव
दले गेले. तरीही हचे हणावे लागेल क , इ हा सला एवढे मोठे चंड यश केवळ

‘ दवसाला बं द त के यामुळे’च िमळाले.
हाइट नन े हट या माणे, ‘आज आप या हातात आलेला मुरांबा ेडवर

पसरव याऐवजी आपण काल या मुरां याब ल कंवा उ ा या मुरां याब ल काळजी
करतो.’

माँटेगनी या च त ववे यानेसु ा हीच चूक केली. तो हणतो, “माझे आयु य अनेक
चुकांनी भरलेले आह.े यांपैक  काही घड या, तर काही घड या नाहीत.” तुमचेही असेच
असावे.

डांटे हणतात, “िवचार करा. आजचा दवस पु हा कधीही उजाडणार नसतो. आयु य
चंड वेगाने आप या हातून िनसटत असते. आपण अवकाशातून ित सेकंद एकोणीस मैल
या वेगाने पाठलाग करतो. ‘आज’ ही आप याजवळ असलेली मौ यवान अशी आप या
मालक ची गो  आह.े फ  तेवढेच शा त आह.े”

लॉवेल थॉमसबरोबर मी नुकतीच एक सा ािहक सु ी या या शेतावर घालवली. तेथे
मी बिघतले क , याने या या टुिडओतील भंतीवर, िजथे याचे सतत ल  जाइल अशा
ठकाणी खालील ओळी ेम क न लाव या हो या :
आजचा हा दवस दवेाने बनवलाय
आपण तो आनंदाने साजरा क  आिण यात सुखाने रा .

जॉन रि कन या लेखका या टेबलावर एक लहान दगड होता, या यावर मो ा
अ रात ‘टुड’े असे िलिहलेले होते. मा याही आरशावर मी अशीच एक किवता िल न
ठेवली होती, जी मी रोज सकाळी दाढी करताना वाचत असे. ही तीच किवता होती, जी
सर िव यम आॅसलरने आप या टेबलावर ठेवली होती – सु िस  भारतीय नाटककार
कािलदास यांनी ती िलिहली होती :

पहाटेला सलाम
पहाट झाली
चैत य! नवचैत याकड ेपाहा
यातच लपलेले आह ेवैिव य आिण तुमचे अि त व

तुम या वाढीचा आनंद
तुम या कृतीचे वैभव
स दयाची खाण



काल ह ेएक व  होते
उ ा हा केवळ एक दिृ कोन आहे
पण आज या दवसामुळेच उ ाचे आनंदी व  पूण होणार आह.े

येक उ ाम ये आशेचा करण आहे
हणून ‘आज’कड ेअिधक ल  ा
हाच पहाटेला णाम

हणून काळजीब ल तु हाला ह ेसमजून यायला पािहजे क , जर तु हाला काळजीला
तुम या आयु यातून ह पार करायचे असेल, तर सर िव यम आॅसलरन ेजे केले ते करा.

१ – भूतकाळ आिण भिव यकाळ अगदी लोखंडी दरवाजांनी बंद करा. दवस
बं द त करा. हणजे फ  आजचाच िवचार करा.

तु ही वत:ला पुढील  िवचा न याची उ रे तु हीच ा –
१) आजिमतीला मी माझे जगणे केवळ काळजी कर यासाठी पुढे ढकलत आह ेका?

कंवा मा या आयु या या ि ितजावर जादचूी गुलाबाची बाग फुल या या चम काराची
मी वाट पाहतो आह ेका?

२) पूव  घडून गेले या घटनांब ल खंत बाळगून मी माझा वतमानकाळ खराब करतो
आह ेका?

३) आता दवसभरात मी काय काय िमळवणार असा िवचार क न मी अंथ णातून
बाहरे पडतो का? चोवीस तासातून मला जा तीतजा त काय िमळवता येइल?

४) आयु यात फ  आज या दवसाचा िवचार क न मला अिधक िमळेल का?
५) अस ेकरायला मी कधी सु वात क , पुढ या आठव ात? उ ा? क  आजच?



२
काळजीमु  हो याचा जादइू मं

काळजीवर झटपट रामबाण उपाय करणे तु हाला न च आवडले. होय ना? ह ेतं
तु ही ताबडतोब ह ेपु तक पुढे न वाचताही आणू शकता.

मग आता मी तु हाला िविलज कॅ रअर – अ यंत शार इंिजिनअर – याने एअर
कंिडश ड इंड ी सु  केली आिण जो यूयॉकमधील कॅ रअर कॉप रेशनचा मुख आह,े
याने काळजीवर कशी मात केली त ेसांगणार आह.े आ ापयत काळजीवर मात कर याचे
जेवढे उपाय मी ऐकले याम ये मला सवात जा त भावलेली हीच गो  आह.े जे हा आ ही
यूयॉकम ये इंिजिनअस लबम ये भेटलो होतो ते हा ती मला खु  िम. कॅरीअरनेच
सांिगतली होती.

“ते हा मी त ण होतो.” कॅ रअर हणाले, “ यूयॉकमधील बुफेलो येथील बुफेलो फोज
कंपनीम ये मी कामाला होतो. िमसुरी येथील टल शहरात एक लाख डॉलसचा क प
होता. मा यावर गॅस ि ल नंग उपकरण बसव याची जबाबदारी टाक यात आली होती. हे
उपकरण बसव याचा हतेू हा होता क , यामुळे गॅसमधील अशु  े जाऊन गॅस-
इंिजनचे कोणतेही नुकसान न करता हा गॅस जळू शकणार होता. गॅस अशा कारे व छ
कर याची ही प त अगदी नवी होती. यापूव  ती फ  एकदाच आिण तीही वेग या
प रि थतीत वापरली गेली होती. िमसुरी येथील टल शहरात या कामाम ये काही
अडचणी आधी दसून आ या नाहीत. मा  या पुढे दसून आ या. गॅरंटी दऊे
शक याइतपत त ेकाम मना माणे झाले नाही.

“मी मा या अपयशामुळे िथत झालो होतो. जणूकाही मा या डो यावर कोणी
हातो ाने घाव घालत होते, असे मला वाटत होते. मा या पोटाचे ायू आवळले गेले
आिण मला इतक  चंता वाटली होती क , मी झोपू शकत न हतो.

“शेवटी माझी सदसि वेकबु ी कामी आली. मी िवचार केला क , काळजी क न
काहीच साधणार न हत.े चंतातुर न होता यातून माग काढ याचा मी िवचार क
लागलो आिण याचा प रणाम दसू लागला. काळजीमु  हो याचे हचे त व मी आता
तीस वषापासून वापरतो आह.े ते अ यंत साधे आह.े कोणीही त ेवाप  शकते. त ेतीन
ट यांत आह.े –

“ट पा पिहला – मी आधी िनभयपणे आिण ामािणकपणाने प रि थतीचा आढावा
घेतला आिण थम हा िवचार केला क , जर अपयश आलेच, तर जा तीतजा त वाइट काय
घडणार आह?े कोणी मला तु ंगात डांबून ठेवणार आह ेका? कोणी मा यावर गो या
झाडणार आह ेका? तर नाही, न च नाही. हां! पण एक श यता अशी होती क , कंपनीत



मी या पदावर होतो ितथून मा  मी पद युत हो याचा संभव होता. यािशवाय आणखी
अशीही श यता होती क , मा या मालकांनी आ ा जे वीस हजार डॉलस गंुतवून ही
मशीनरी टाकली होती ती काढून टाकावी लागली असती.

“ट पा दसुरा – जा तीतजा त वाइट काय घडणार आह,े ह ेएकदा समजून घेत यावर
मी वत: या मनाला याचा वीकार कर याची परवानगी दऊेन टाकली. मी वत:ला
हणालो, ह ेअपयश मा या कार कद साठी ध ा असेल आिण कदािचत यामुळे माझी
नोकरी जाइल; पण असे घडलेच, तरी मला दसुरीकड ेनोकरी िमळू शकेल. कदािचत
यापे ा वार्इट प रि थतीत नोकरी करावी लागेल; पण असेही घडू शकेल क , मा या
मालकांना ह ेजाणवेल क  नाहीतरी यांनी ही नवीन प त ायोिगक त वावर अवलंिबली
होती आिण हा नवीन योग जर यांना वीस हजार डॉलसला पडला असेल, तर ह ेनुकसान
सोस याची यांची ताकद न च होती. ते पैसे यां या संशोधना या खा यावर मांडले
गेले असत,े कारण नाहीतरी हा योगच होता. अशा कारे वाइटातली वाइट गो  गृहीत
ध न आिण ती वीकार याची मनाला परवानगी द यावर एक फार मह वाची गो
घडली. ताबडतोब मला हलके वाटू लागले आिण क येक दवसांत न िमळालेली मन:शांती
लाभली.

“ट पा ितसरा – ते हापासून मी जरी एखादी वाइटातली वाइट गो  मानिसक
पातळीवर वीकारलेली असली, तरी ती सा य कर यासाठी मला शांत मनाने वेळ दतेा
आला. मी जे वीस हजार डॉलसचे नुकसान सोसले होते त ेकमी कर याचे माग आिण
उपकरणे शोध याचे य  मी केले.

“अनेक योग क न पािह यावर मा या असे ल ात आले क , आ ही जर आणखी
पाच हजार डॉलस खच क न या या जोडीला आणखी एक उपकरण बनवले, तर
आम या सम येचे िनराकरण होऊ शकते. आ ही तसे केले आिण वीस हजार डॉलसचे
नुकसान वाचवले.

“जर मी फ  काळजीच करत बसलो असतो, तर मी ह ेक  शकलो नसतो. कारण
काळजी कर याने सग यात वाइट असे घडत ेक , आपण आप या कामावर ल  क त
क  शकत नाही. जे हा आपण काळजी करतो ते हा आपले मन इकडून ितकड ेउ ा मारते
आिण आपण िनणय घेऊ शकत नाही अन् जे हा आपण आप या मनावर वाइटात वाइट
संकटाला त ड दे याची जबरद ती करतो, पण प रि थती मनापासून वीकारतो, ते हा
आप या खुळचट क पनाश ला फारसा वाव िमळत नाही आिण मग आपण आप या
संकटांना सामोरे जाऊन आपण यावर आपले ल  क त क  शकतो.

“आयु यभर संकटे झेलताना अनेक वषापूव  घडले या या संगाची मी सांगड घातली
आह ेआिण याचा मला फार चांगला उपयोग झाला आह.े प रणामी, माझे आयु य बरेचसे
काळजीमु  झाले आह.े”

आता  असा पडतो क , कॅ रअरची ही जादइू यु  मानिसकदृ ा बोलायचे झाले,
तर इतक  मौ यवान आिण वहाय का आह?े याचे कारण असे क , जे हा आपण
काळजीने आंधळे झालेले असतो ते हा िनराशे या का या ढगांमधून हाताला ध न
आप याला बाहरे काढणारा हा मं  आह.े जिमनीवर घ  पाय रोवून उभे कर यास याची



आप याला मदत होत.े आपण कोठे आहोत ह ेआप याला समजते. हणजेच, जर आपला
पायाच मजबूत नसेल, तर यावर आपण जी इमारत उभी करणार आहोत, ती मजबूत
कशी असेल?

ोफेसर िव यम जे स ह ेमानसशा ाचे जनक आहते. यांचा मृ य ू१९१०म ये झाला;
पण जर आज त ेिजवंत असत ेआिण यांनी काळजीमु  हो याचा हा उपाय ऐकला असता,
तर यांनी आनंदाने तो मा य केला असता. मला ह ेकसे माहीत? कारण यांनी यां या
िव ा याना ह ेसांिगतले होत े: जे आह ेत ेआनंदान े वीकारा, कारण कुठ याही ददुवी
गो ी या प रणामांवर मात कर याची ही पिहली पायरी असते.

‘ द इंपॉट स आॅफ िल हगं’ या लोकि य पु तकात युटांग यांनीसु ा हचे सांिगतले
आह.े हा चायनीज त ववे ा हणतो, “खरी मन:शांती ही वाइटाचा वीकार क नच
िमळत.े मानसशा ा या भाषेत मला वाटत,े याचा अथ ऊजची मु ता हा होय.”

खरे आह ेह!े मानसशा ा या दृ ीने ही ऊजची मु ताच! जे हा आपण वाइटाचा
वीकार करतो ते हा यापे ा अिधक वाइट काही घडणार नसत.े यानंतर आप याला
काहीतरी िमळणारच असते. कॅ रअरनेसु ा तेच हटले आह े– प रि थतीचा वीकार
के यावर या दवसात कधी न ह ेइतक  मन:शांती मला िमळाली आिण मी िवचार क
शकलो.

खरेच, ह ेपट यासारख ेआह.े हो क  नाही? तरी अस ेलाखो लोक आहते क , ते
संतापा या भरात यां या आयु याचे नुकसान क न घेतात, कारण ते वाइटाचा वीकार
करायला नकार दतेात. प रि थती सुधार यास नकार दतेात. नुकसान टाळ यास नकार
दतेात. यां या निशबाला अिधक चांगले घडव याऐवजी ते कडवटपणाच ल ात ठेवतात
आिण यां या अनुभवांबरोबर यु  खेळत राहतात आिण वत:ला िवष णतेचा रोग
जडवून घेतात.

कॅ रअरची काळजीवर उपाय कर याची ही प त आणखी कोणी वापरली ह ेसमजून
घेणे तु हाला आवडले का? ऐका तर मग! माझा एक िव ाथ . यूयॉकमधील तेला या
वसायात तो होता.
“मला लॅकमेल कर याचा य  केला गेला. मला कधीच वाटले न हते क , मला कोणी

लॅकमेल क  शकेल.” तो हणाला, “माझा वत:चासु ा या घटनेवर िव ास बसत
न हता, पण खरोखर मला लॅकमेल केले गेले. असे घडले क , माझी जी तेलाची कंपनी
होती ित याकड ेअनेक मालवाहतूक करणारे स आिण ाय हस होते. येक ाहकाला
आ ही काही ठरावीक मयादचेा साठा ठरवून दला होता, पण यातील काही ाय हस
नेहमी या ाहकांना ठरलेले तेल न दतेा कमी दऊेन त ेतेल अिधक भावाने बाजारात
िवकत होते. या अनैितक कृतीचा सुगावा मला लागला. काय झाले क , एक माणूस
मा याकड ेआला आिण यान ेतो सरकारी िनरी क अस याचे सांिगतल. मग याने
मा याकड ेअवाजवी गैरलागू पैशाची मागणी केली. यान ेमला असे सांिगतले क , जर
याला यान ेमािगतलेली र म िमळाली नसती, तर आमचे ाय हर कसे अनैितक कृ य
करत होते, याचा या याकड ेअसलेला कागदोप ी पुरावा यान ेिज हा यायालयात
सादर केला असता.



“मला ह ेमािहती होत ेक , ि श: मला काळजी कर याचे काहीच कारण न हते; पण
हसेु ा िततकेच खरे होत ेक , काय ा या दृ ीने एखा ा फम या नोकरा या कृतीसाठी
ती फम जबाबदार असते. यािशवाय आणखी असे क , जर ही केस कोटात गेली असती व
वतमानप ांनी ती उचलून धरली असती, तर मा या धं ावर याचा िवपरीत प रणाम
झाला असता. मला आम या फम या नावलौ ककाचा खूप अिभमान होता. मा या
विडलांनी चोवीस वषापूव  सु  केलेली ती कंपनी होती.

“मला इतक  काळजी वाटली क , मी आजारी पडलो! तीन दवस आिण तीन रा ी मी
काही खाऊ शकलो नाही क  झोपू शकलो नाही. मी एका दु च ात सापडलो होतो. ‘मी
पैसे ावे का? पाच हजार डॉलस? क  या माणसाला सांगावे, तुला काय करायचे त ेकर!’
दो ही बाजंूनी मी खूप िवचार केला; पण िनणय होत न हता. त ेएक द:ु व  होते.

“आिण मग एका रिववारी रा ी मला आम या कानजी लासम ये एक छोटेस ेपु तक
िमळाले ‘हाउ टू टॉप व र.’ ते मी वाचले. जसजस ेमी पु तक वाचत गेलो व कॅ रअर या
अनुभवाशी आलो – ‘आप ीला त ड ा’ – त ेवाचून मग मी वत:ला  िवचारला,
‘जा तीतजा त वाइट काय घडू शकत?े जर मी या लॅकमेलरला पैसे दले नाहीत व याने
त ेपुरावे िज हा यायािधका याला दाखवले, तर काय होइल?’ यावर उ र असे होत,े
‘कदािचत माझा धंदा बुडले. ती गो  सग यात वाइट आह;े पण मला कोणी तु ंगात
पाठवणार नाही. आणखी काय होइल? क  मा या सामािजक इ तीला ध ा पोहोचेल.’

“मग मी वत:ला िवचारले, ‘ठीक आह.े धंदा बुडले.’ मी ह ेमानिसक पातळीवर
वीकारले. ‘पुढे काय होइल? माझा धंदा बुडाला, तर मला नोकरी शोधावी लागेल.’ यात
काही वाइट न हते. मा या या वसायात अनेक ओळखी हो या आिण कुणीही मला
आनंदान ेनोकरी दली असती. या िवचारांनी मला बरे वाटले. तीन दवस आिण तीन
रा ी मी जी भीती वागवत होतो ित यापासून माझी सुटका झाली. मा या ती  भावना
शांत झा या. आ याची गो  हणजे मी िवचार करायला लागलो.

“आता मी कॅ रअरन ेसांिगतले या ितस या पायरीवर जाऊन उभा रािहलो होतो –
‘वाइट प रि थतीत काही सुधारणा करता येत ेका बघा.’ मी जे हा उपायांचा िवचार
करायला लागलो ते हा एक नवीन दिृ कोन मला िमळाला. जर मी मा या व कलाला
सगळी प रि थती सांिगतली असती, तर कदािचत मला न सुचलेला माग याला सुचला
असता. मला मािहती आह ेक , असे यापूव  काही कधी घडलेच न हते असे हणणे चुक चे
आह,े पण अथातच यापूव  मी एवढा िवचार केला न हता. मी फ  काळजीच करत होतो.
मी मनाशी ठरवले, ‘उ ा सकाळी पिहले काम हणजे व कलाला भेटणे.’ मग मला इतके
शांत वाटले क , मी एखा ा लाकडी ड या माणे झोपलो!

“दसु या दवशी मा या व कलान ेमला सांिगतले क , िज हा सरकारी व कलाला
जाऊन भेटा व सगळे स य सांगून टाका. मी तसेच केले. माझे ऐक यानंतर या व कलांनी
मला जे सांिगतले त ेऐकून मला ध ा बसला. सरकारी वक ल हणाले क , असे धमक
दऊेन पैस ेउकळणा यांची टोळीच आह.े तो मी सरकारी माणूस आह ेसांगणाराच लु ा
माणूस आह ेआिण पोिलसांना खूप दवसांपासून तो हवा आह.े ह ेऐकून मला इतके बरे
वाटले! मी िवनाकारणच तीन दवस अन् तीन रा ी वत:ला ास क न घेतला होता



आिण उगीचच पाच हजार डॉलस अशा लबाड माणसाला दऊेन मी हात चोळत बसलो
असतो.

“पण या अनुभवाव न मी आयु यभरासाठी धडा िशकलो. आता माझे मन कुरतडणारी
अशी कोणतीही सम या आली क , मी कॅ रअरचा फॉ युला आठवतो.”

तु हाला अस ेवाटते का क , फ  कॅ रअरलाच सम या हो या. तर मग ऐका : तु हाला
माहीत नसेल. ही गो  आह ेअल. पी. हान,े मॅसा युसे स येथे राहणा या माणसाची! याने
वत: १७ नो हबर, १९४८ रोजी बो टन येथील टाटलर हॉटेलम ये मला ती सांिगतली.

“मी ते हा मा या िवशीत होतो,” तो हणाला, “ते हा मी इतका चंता ांत असायचो
क , अ ससने मा या पोटाचे अ तरच कुरतडायला सु वात केली. एके रा ी मला चंड
र ाव सु  झाला. मला िशकागोमधील हॉि पटलम य ेने यात आले. माझे वजन १७५
प डांव न न वद प डांपयत कमी झाले. मी इतका अश  झालो होतो क , मला हातसु ा
हलवायचा नाही अस ेसांिगतले गेले. ित ही डॉ टरांपैक  एक यात अ सर पेशािल ट
होत.े यांनी सांिगतले क , माझी केस बरी न होणारी आह.े रोज येक तासाला
अ केलाइन पावडर, अधा चमचा दधू आिण अधा चमचा म असा माझा आहार होता.
नसन ेएक रबराची नळी मा या पोटाला लावली होती, यायोगे सकाळी व रा ी उ सजक

े बाहरे काढली जात.
“असे काही मिहने चालू रािहले. शेवटी मी वत:शी िवचार केला, ‘जर ह ेअसे
णा णांनी मरणे असेल, तर आज तु या हातात जेवढा वेळ उरला आह ेतो स कारणी

लाव. तुला जग वास कर याची खूप इ छा होती, ती त ूआ ा पूण कर!’
“मी जे हा ह ेमाझे िवचार मा या डॉ टरांना बोलून दाखवले व सांिगतले क , मी

वत: माझे पोट दवसातून दोनदा साफ क  शकेन. ते हा यांना ध ा बसला. अश य!
यांनी यापूव  असे कधीच ऐकले न हत.े ते हणाले क , जर मी असा जग वास केला, तर
माझे शव समु ातच टाकावे लागेल. मी यांना सांिगतले, अस ेहोणार नाही. मी मा या
नातेवाइकांना वचन दले आह ेक , माझे शव ने ा का येथील आम या ोकन बो
लॉटम ये पुरायचे, हणून मी माझी दफनपेटी बरोबरच घेऊन जात आह.े’

“मी मा या दफनपेटीची व था केली व मा या सामानात जहाजावर चढवली.
तसेच िश पंग कंपनी या अिधका यांनाही ह ेसांिगतले, “जर माझा मृ य ूझालाच, तर माझे
शव गोठव या या कपाटात जहाज परतेपयत रा  ा.” अशा प तीने मी मा या सागरी
सहलीला अगदी जु या ओमारचे चैत य घेऊन सु वात केली.

“ या णी मी एस. एस. ेिसडट अ ◌ॅड स नावा या जहाजात लॉस एंजेिलस येथे
चढलो आिण ते जहाज पूवकड ेचाल याचे मला समजले ते हा मला खूप बरे वाटले. मी
हळूहळू मा या अ केलाइन पावडरी घेणे सोडून दले. तसेच पोटातून पंपा या साहा याने
उ सजन बंद केले. हळूहळू मी सग या कारचे अ  खाऊ लागलो. अगदी वेगळे, दसु या
दशेांचे संिम  अ ही खाऊ लागलो. यामुळे मला मरण येणे सहज श य होते. काही
आठवड ेगेले. आता मी िसगारे ससु ा ओढू लागलो. म पानही केले. अनेक वषात मी
कधीच एवढी मौजमजा केली न हती. मी समु ी वादळे, पाऊस सगळेकाही मजेने



उपभोगत होतो. यामुळे मी न च मा या दफनपेटीत जाऊन पडलो असतो. खरेतर या
भीतीने माझे काही हायला हवे होते, पण उलट या साहसांची मला नशा चढायला
लागली होती.

“मी जहाजावर अनेक खेळ खेळलो, गाणी हटली, नवीन िम  केले, म यरा ीपयत
जागलो. आ ही जे हा चीन व भारत या दशेांना भेटी द या, ते हा मा या असे ल ात
आले क , मा या वसायात या अडचणी या पूवकडील भूक आिण दा र ा या मानाने
फारच ु लक आहते. हणून मा या िनबु  काळ या मी थांबव या आिण मला बरे
वाटायला लागले. मी जे हा अमे रकेला परत गेलो ते हा मी न वद प स परत िमळवले
होत ेआिण मी हसेु ा िवस न गेलो होतो क , मला पोटा या अ सरचे कधी काळी दखुणे
होत.े आयु यात इतक  स ता मला कधीच अनुभव यास आली न हती. मी पु हा मा या
कामावर जू झालो आिण यानंतर कधीच आजारी पडलो नाही.”

अल हान ेयांनी ह ेसव सांिगतले या वेळी मला समजले क , काळजीवर मात कर याचे
जे त व कॅ रअर यांनी वापरले होते तेच वाप न यांनीही काळजीला जंकून घेतले होते.

तो सांगत होता – “मी आधी वत:ला  िवचारला, ‘वाइटात वाइट काय घड याची
श यता आह?े’ उ र होत,े ‘मृ य.ू’ मग मी मृ यूला वीकार याची तयारी केली. हणजे
मला करावीच लागली. दसुरा पयायच न हता. डॉ टरांनी माझी केस िनराशाजनक
हणून घोिषत केली होती.

“नंतर ितसरी पायरी हणजे आह ेया प रि थतीत अिधक चांगले आयु य कसे
उपभोगता येइल. कमीतकमी वेळात अिधक चांगले काय करता येइल असा िवचार मी
केला. जर मी जहाजावरसु ा काळजी करणे चालू ठेवले असते, तर माझे शवच
कॉफ नमधून बाहरे पडले असते. मी काळजी करणे सोडून द यावर मला सम यांचा
िवसर पडला. मनाची ही शांतताच मला माझे आयु य वाचव यास उपयोगी पडली.”

हणून दसुरा िनयम हा क , जर तु हाला काळजी भेडसावत असेल, तर कॅ रअरचे हे
सू  तु ही पुढील तीन गो ी क न वापरा –
१) वत:ला  िवचारा – ‘वाइटात वाइट काय घडणार आह?े’
२) जर त ेघडणारच असेल, तर ते वीकारा.
३) नंतर शांतपणे िवचार क न बा  प रि थती कशी सुधारता येइल त ेबघा.



३
काळजी तु हाला कशी पोखरते?

या लोकांना काळजीशी संघष कसा करायचा त ेसमजत नाही, यांचा भर ता यात
मृ यू होतो.

– डॉ. अ ◌ॅले स कॅरल

खूप खूप वषापूव  एका सं याकाळी एका शेजा याने मा या दारावरील बेल वाजवली
आिण मी व मा या सव कुटंुबाने दवेीची ितबंधक लस टोचून यावी असा याने आ ह
धरला. असे हजारो वयंसेवक दारावरची बेल वाजवत फरत होते. यापैक च तो एक
होता. संपूण यूयॉक शहराम ये ते फरत होते. लोक भयभीत होऊन तास तास रांगेत उभे
रा न ितबंधक लस टोचून घेत होते. रोग ितबंधक लस दे याचे क  फ
हॉि पटलम येच होते असे न ह,े तर पोलीस टेशनम ये, शाळांम य,े उ ोगधं ां या
ठकाणी असे सव  होत.े दोन हजारांपे ा अिधक डॉ टस आिण नसस दवस-रा
अ ाहतपणे काम करत हो या. ही एवढी खळबळ माजायचे कारण काय होते? तर यूयॉक
शहरातील आठ माणसे दवेी या ाधीन े त होती आिण दोन दगावली होती. आठ लाख
लोकसं या असले या शहरात दवेी या रोगाचे दोन मृ य!ू

मी अनेक वषापासून यूयॉक शहरात राहतो आह,े पण आ ापयत एकानेही मा या
दरवाजाची घंटा ‘काळजी’ या भाविनक आजारािव  मोहीम उघडून उपाय कर यासाठी
वाजवली नाही. असा आजार, जो याच काळात दवेीपे ाही दहा हजार पट नी अिधक
धोकादायक होता.

असा एकही माणूस दरवाजावर थाप मारत मा याकड ेआला नाही व याने इशारा
दला नाही क , येक दहा िजवंत माणसांमागे आज अमे रकेत एक माणूस नैरा याने
पछाडलेला आह.े काळजी आिण भाविनक संघष यांचे माण वाढले आह.े हणून या
पु तकातील हा भाग िलिहताना मी तुम या दरवाजावर थाप मा न तु हाला इशारा दते
आह ेअसे समजा.

वै कशा ातील नोबेल ाइज िवजेत ेडॉ. अले स कॅरेल हणतात, ‘अस े ावसाियक
यांना काळजीशी लढा कसा ायचा ह ेमािहती नसत ेत ेत णपणात मृ युमुखी पडतात.’
यामुळं गृिहणी, घो ांचे डॉ टस, गवंडीकाम करणारेसु ा याला अपवाद नाहीत.
काही वषापूव , मी माझी सु ी टे सास आिण यू मेि सको येथे डॉ. गोबर

यां याबरोबर घालवली. डॉ. गोबर ह ेकोलोराडो आिण सांता- फ-हॉि पटल येथील
िस  असे मुख डॉ टर होत.े आ ही ‘काळजीचे दु प रणाम’ या िवषयावर बोलत होतो.



ते हणाले, “एकूण णांपैक  ७०% ण जे हा डॉ टरांकड ेजातात ते हा त ेखरेतर
वत:च वत:ला बरे क  शकतात. फ  यांनी यां या भयगंडातून आिण चंतेतून बाहरे
पडले पािहजे. याचा अथ मला अस े हणायचे नाही क , यांचा आजार का पिनक कंवा
खोटा असतो. यांचे आजार अगदी दखुणा या दाताइतकेच खरे असतात. काही वेळेस तर
ते शंभर पटीन ेगंभीरसु ा आहते, पण माझा रोख अपचन, ायूंचे दखुणे, पोटाचे अ सर,
छातीत कसेतरी होणे, िन ानाश आिण काही कारचा पॅरािलिससकडसेु ा आह!े

“ह ेसगळे आजार खरेच आहते. मला मािहती आह ेना, कारण मलासु ा सुमारे बारा
वषापासून पोटा या अ सरची ाधी आह.े

“भयच काळजीला ज म दतेे. काळजी तु हाला गंभीर आिण िनराश बनवते व तुम या
पोटा या म ातंतूंवर याचा प रणाम होऊन पोट गुबारते व चुक चे रस पाझरले जातात.
ह ेसगळे अनैस गक असते आिण यामुळे पोटाचा अ सर होतो.”

डॉ. माँटे यू हणजे यांनी ‘न हस टमक बल’ नावाचे पु तक िलिहले आह,े यांनीही
हचे हटले आह,े “तु ही जे खाता यामुळे तु हाला पोटाचे अ सस होत नाहीत, तर
तु हाला जे खात े यामुळे ते होतात.”

मायो ि लिनकचे अ वारेझ हणतात, “अ सस वाढ याचे कंवा नाहीस ेहो याचे खरे
कारण हणजे आपले भाविनक ताण, तणावा या ड गर-द या हचे होय.”

या िवधानाला दजुोरा दणेारी गो  हणजे मायो ि लिनकम य ेसुमारे पंधरा हजार
णांची पोटा या ाधीसंबंधात तपासणी झाली. पाचपैक  चार णांम ये

शारी रकदृ ा काही कारण सापडले नाही. भय, चंता, ितर कार, पराकोटीचा वाथ
आिण जगाशी कंवा भोवताल या वा तवाशी जुळवून घे याची असमथता हीच
पोटदखुीमागची खरी कारणे होती. पोटा या अ ससमुळे मृ यू ओढवू शकतो. ‘लाइफ’ या
मािसका या अहवालानुसारसु ा ददुवी रोगांम ये पोटा या अ ससचा दहावा मांक
लागतो.

मायो ि लिनकमधील डॉ. होबेन यां याशी माझे नुकतेच बोलणे झाले. यांनी
अमे रकन असोिसएशन आॅफ इंडि यल फिजिशयन व सज स यां या कॉ फर सम य ेएक
पेपर वाचला. यांनी सांिगतले क , यांनी १७६ ावसाियकां या केसचा अ यास केला,
यांचे सरासरी वय ४४ वष होते. या पेपरम ये हटले आह ेक , : ‘१/३पे ा अिधक
उ पद थ ह ेउ  र दाब, दयरोग आिण पोटाचे अ सस यांपैक  एका रोगाने तरी
आजारी आहते.’ िवचार करा, एकूण उ पद थांपैक  १/ ३ लोक ह े यां या शरीराची
अवहलेना करीत आहते. यां या अव या चािळशीतच यांना जीवघे या रोगांनी गाठले
आह.े यां या या यशाची यांना कतीतरी पटीने जा त कंमत मोजावी लागत आह.े
यांना यश वी तरी कसे हणावे? जर आपला वसाय वृ गंत कर यासाठी त े दयरोग,
अ सस आिण हाय लड ेशर िवकत घेत असतील, तर याला फायदा तरी कसे हणावे?
जरी संपूण जग या लोकां या मालक चे असले, तरी झोप यासाठी यांना एका वेळी एकच
पलंग लागणार आह ेना? दवसातून ते जा तीतजा त तीनच जेवणे घेऊ शकणार आहते
ना? सवसाधारण माणसालासु ा एवढे िमळवणे अवघड नसत;े पण तो अिधक शांतपणे
झोपू शकतो आिण याचे जेवण उ पद थ अिधका यापे ा जा त असते. मा यापुरते



सांगायचे झाले, तर मी प पणे सांगू इि छतो क , मला कोणी पयाय दलाच, तर
शरीराची हळेसांड क न पंचेचाळीसा ा वष  ाधी जडवून घेऊन एखादी िसगरेट
कंपनी काढ यापे ा कंवा रे वे ळ बांध यापे ा काळजीमु  आयु य जगणे मला जा त
आवडले.

जग िस  िसगरेट उ पादकाचा मृ य ूजंगलात थोडीशी मौजमजा करताना दय बंद
पडून झाला. को वधी पय ेिमळवले आिण अव या एकस ा ा वष  याचा मृ यू
झाला. ब धा ‘ ावसाियक यश’ या नावाखाली यान े या या आयु यातील वषाचाच
सौदा केला.

मा या मत,े तो को धीश िसगरेट उ पादक हा मा या विडलां या तुलनेत,
५०%सु ा यश वी न हता. माझे वडील िमसुरीतील शेतकरी. ते एकोणन वदा ा वष
जवळ एकही डॉलर िश लक नसताना मृ यू पावले.

सु िस  मायो दसने असे जाहीर केले क , आम या हॉि पटलमधील िन यापे ा
अिधक खाटा म ातंतूं या ािध त लोकांनी भरले या आहते. जे हा उ कृ
माय ो कोपखाली या म ातंतूंचे िनरी ण केले (शविव छेदना या वेळी) गेले ते हा
यांचे म ातंत ूएखा ा िनरोगी या म ातंतूंसारखेच होत,े पण यां या सम या
शारी रक पातळीवर या िबघाडामुळे नसून थ नैरा य, चंता, काळजी, भय, पराभव,
िनरथकता या भावनांमुळे उ वले या हो या. लेटो हणतो, ‘डॉ टस सग यात मोठी
चूक कोणती करतात, तर णां या मनाचा काहीच िवचार न करता शरीरावर उपचार
करतात. मन आिण शरीर यांचा िवचार एकि तपणे हायला हवा.’

पण ह ेस य समजायला वै कशा ाला सुमारे तेवीसशे वष लागली. आता
वै कशा ाची नवीन शाखा हळूहळू आकार घेऊ लागली आह ेआिण ितला
शरीरमानसशा  कंवा इं जीत यालाच सायकोसोमॅटीक असे हणतात. यात शरीरावर
व मनावर इलाज करणारी औषधेच दली जातात. आता आपण हचे कर याची वेळ आली
आह.े कारण या रोगांमुळे पूव  अनेकांचा मृ य ूझाला होता, या दवेी, कॉलरा, िप रोग व
इतर ासदायक रोगांचा आता वै कशा ातील अनेक मह वपूण शोधांमुळे समूळ
नायनाट झाला आह.े जंत ूसंसगामुळे होणा या नुकसानापे ाही काळजी, भय, ितर कार,
वैफ य आिण िनराशा या भावनांमुळे होणारे शारी रक व मानिसक नुकसान टाळणे
वै कशा ाला अजून तरी जमलेले नाही. या भाविनक रोगांमुळे घडणा या दघुटनांचा
आकडा आता वाढत चालला आह ेआिण यामुळे चंड उलथापालथ होत ेआह.े आप या
त ण िपढीतील सहापैक  पाच मुले मानिसक कारणांमुळेच दसु या महायु ात नाकारली
गेली.

वेड कशामुळे लागते? सगळी उ रे कोणालाच मािहती नाहीत; पण अशी श यता आहे
क  अनेक केसेसम ये भय आिण काळजी ह ेमह वाची भूिमका िनभावतात. चंता ांत
आिण जेरीस आलेली  या दु  जगाबरोबर सामना क  शकत नाही. ितचे वा तवाचे
भान सुटते व सभोवताल या प रि थतीची ितला जाणीव राहत नाही. यामुळे वत:च
िनमाण केले या व ां या दिुनयेत ती जगते आिण आप या काळ यांना दरू ठेवते.

मा या टेबलावर आ ा मा यासमोर पोला क  या लेखकाचे ‘हाउ टू टॉप व रंग



अ ◌ॅ ड गेट वेल’ ह ेपु तक पडले आह.े यांपैक  काही भागांची शीषके खाली दते आह े–

काळजी तुम या दयाला कशी हानी पोहोचवते
काळजीच उ  र दाबाला पोसते
संिधवात काळजीमुळे होतो
तुम या पोटा या आरो यासाठी काळजी क  नका
काळजीमुळे सद -पडसे होते
काळजी आिण थायरॉइड
काळजी लावणारा मधुमेह

काळजीिवषयी आणखी नवीन दृ ी दणेारे पु तक हणजे डॉ. मो नंजर यांनी िलिहलेले
‘मॅन अगे ट िहमसे फ’. मायो दसपैक च एक असणारे ह ेमानसोपचारत  या
पु तकाम ये काळजी कशी टाळायची ह ेसांगणारा एकही िनयम दते नाहीत; पण काळजी,
वैफ य, ितर कार, संताप, बंडखोरी व भय यामुळे आप या शरीराची व आप या मनाची
कशी धूळधाण उडते याचे भेदक िच  यांनी प रणामकारकरी या रंगवले आह.े तुम या
सावजिनक वाचनालयात या पु तकाची त तु हाला न  वाचायला िमळेल.

काळजीमुळे चांगला ध ाक ा मनु यसु ा आजारी पडू शकतो. जनरल ांट यांना
िसि हल वॉर बंद हो यापूव चे दवस अजूनही आठवतात. ती गो  अशी होती : ांट नऊ
मिहने ह ले करणा या सै यात रचमंड येथे होते. जनरल ली या सै याचा पराभव झाला,
या वेळी सै य अितशय भुकेले होत.े यां या कप ां या चं या झा या हो या.
सगळीकडचे िवष णता होती. आपाप या तंबूत ाथना चालू हो या, रडणे चालू होत,े पुढे
काय होणार याची चंता होती. यु  संपत आले होते या वेळी ली या माणसांनी तंबाखू,
कापूस यां या गोदामाला आगी लाव या. रचमंडमधील श ाचे कारखानेसु ा भ मसात
झाले आिण लीचे ह ेसै य रातोरात शहरातून पळून गेले. रा ी या अंधारात वाळा
भडकत हो या. ांट या सै यान ेलगोलग पाठलाग केला. सव बाजंूनी ली या सै याला
क डीत पकड याचा य  केला. शेरीडन या घोडदळान ेरे वेचे ळ उखडून टाकले व
यांना थोपवले.

ांटला चंड डोकेदखुीमुळे काहीस ेअंध व आले होते. यामुळे तो सै या या मागे
पडला आिण एका झोपडीत यान ेती रा  घालवली. या या ‘मेमरीज’ या पु तकात
यान ेिलिहले आह ेक , ‘गरम पा यात पाय बुडवून, हळदीचा लेप मा या मनगटांना,
पाठीला व मानेला लाव यान ेसकाळी मला थोड ेबरे वाटेल, असे मला वाटले.’

खरोखर दसु या दवशी सकाळी याला बरे वाटलेसु ा! पण ते बरे वाटणे केवळ
हळदी या लेपामुळे न हते, तर एक घोडे वार लीकडून शरणागतीचा संदशे घेऊन
आ यामुळे होते.

तो िलिहतो, ‘जे हा तो आॅ फसर शरणागतीचा िनरोप घेऊन आला ते हाही माझे डोके
दखुतच होते; पण या णी मी ती िच ी वाचली ते हा मा  मी पूण बरा झालो.’

ह ेउघडच आह ेक , ांट काळजीमुळे, ताणतणावामुळे व भावनां या उ केामुळे



आजारी होता. या णी या या भावनांचे पांतर आ मिव ास, साफ य आिण िवजय
याम ये झाले या णी याला बरे वाटले.

यानंतर स र वषानी झवे ट या काळात से े टरी असले या हे ी मोरगे थू या या
ल ात आले क , केवळ काळजीपोटी तो सात यान ेआजारी पडत होता. याने या या
डायरीत िल न ठेवले – ‘ ेिसडटने ४,४००,००० गॅलन ग हा या कमती अचानक
वाढवायचे ठरव याचे ऐकताच मला इतके चंड अ व थ वाटले क , मी ताबडतोब घरी
जाऊन झोपलो.’

काळजीमुळे लोकांचे काय होत ेत ेपाह यासाठी मला लाय रीत जाऊन पु तक
वाचायची कंवा डॉ टरकड ेजा याची गरज पडत नाही. जेथे मी ह ेपु तक िलहीत बसलो
आह े या खोली या िखडक तून मला घराघरांतून ते िच  दसते. यांपैक  एका घरात
वैफ याने अंथ णाला िखळलेला माणूस दसतो, तर दसु या घरातील माणसा या
काळजीचे पांतर डायिबटीसम य ेझालेले दसते. जे हा शेअर माकट गडगडत ेते हा
याची र ातील आिण लघवीतील साखर वर चढलेली असते.

च त ववे ा माँटे ी जे हा मेयर हणून िनवडून आला ते हा तो तेथील जमावाला
उ ेशून हणाला, “मला तुम या सव सम या सोडव यासाठी या हातात याय या आहते,
पण या फु फुसापयत कंवा यकृतापयत याय या नाहीत.”

हा टॉक माकटम य े वहार करणारा माझा शेजारी तेथील भानगडी थेट र ापयत
नेऊन वत:चे मरण जवळ करत होता.

काळजीमुळे माणसाची काय हानी होते त ेपाह यासाठी मला लोकां या घरांम ये
डोकाव याची गरज नाही. या खोलीत बसून िलिहतानाही मला मा या पूव या
घरमालकाची आठवण होत.े केवळ काळजीमुळे तो अवेळी मरणा या दारात पोहोचला
होता.

काळजी तु हाला संिधवाता या हील चेअरवर नेऊन बसवत.े डॉ. रसेल संिधवाताचे
जग िस  डॉ टर होते. यांनी संिधवाताला कारणीभूत ठरणा या चार सामा य गो ची
यादी केली आह.े

१) वैवािहक आयु यातील अि य घटना
२) आ थक संकट आिण द:ुख
३) एकटेपणाची काळजी
४) सतत संताप, धगधगत राहणे

अथात फ  या चार कारणांमुळेच संिधवात होतो असे नाही. संिधवाताचे अनेक कार
आहते आिण याची वेगवेगळी कारणे आहते; पण पु हा ह ेसांगावेस ेवाटते क , सामा यपणे
या चार कारणांमुळे संिधवात होतो. उदाहरण ायचे झाले, तर गॅस कंपनीन ेगॅस दणेे बंद
केले आिण घरावर कज दणेा या बँकेला टाळे लागले ते हा माझा िम  चंड वैफ य त
झाला आिण यातच या या बायकोला संिधवाताचा ती  झटका आला. याने यावर
कतीतरी औषधे केली, आहारिनयं ण केले. संिधवात ते हाच बरा झाला जे हा याची



आ थक प रि थती सुधारली.
काळजीमुळे दातां यापण सम या उ वतात. डॉ. िव यम मँकगोनी ले यांनी डटल

असोिसएशनम ये भाषण दतेाना सांिगतले, “काळजी, भय, ितर कार यांसार या अि य
भावना शरीरातील कॅि शअमचे माण िबघडवतात आिण यामुळे दातां या सम या
उ वतात.” डॉ टरांनी यां या एका पेशंटब ल अस ेसांिगतले, “ याची बायको गंभीर
आजारी होती. यापूव  याला कधीही दातांची सम या न हती, पण बायको
हॉि पटलम य ेअसताना याला नऊ कॅि हटीज झा या. याचे कारण होत ेफ  काळजी!”

थायरॉइड झाले या अचपळ माणसाचे तु ही कधी िनरी ण केले आह ेका? मी केले
आह ेआिण मी तु हाला सांगू शकतो. अशी माणसे थरथर कापतात. ती खूप हालचाली
करतात. मृ यूची भीती यां या डो यात दसत.े यामुळे यां या दखु यात अिधक वाढ
होत.े थायरॉइड ही ंथी शरीराला िनयिमत करत.े ित या सुरळीत चालले या कायात
अडथळे आ यामुळे ती यो य कारे काम करत नाही. ती दयाला पळवत ेआिण संपूण
शरीर आतम ये चंड भ ी चालू अस या माणे धगधगत राहत ेआिण जर याला ितबंध
केला नाही, हणजे गरज पड यास आॅपरेशन कंवा औषधोपचार केले नाहीत, तर पेशंट
दगावू शकतो, जणूकाही तो वत:ला जाळून घेतो.

काही दवसांपूव  मी फलाडिे फयाला मा या एका िम ाबरोबर गेलो होतो. याला
हीच ाधी झाली होती. आ ही डॉ. ॅमचा स ला घेतला. ते अडतीस वषापासून या
दखु यावर उपचार कर यासाठी िस  होत.े यां या ती ा-खोलीत भंतीवर एका
लाकडी ेमवर रंगवलेली पुढील वा य ेहोती. ती मी िल न घेतली –

िव ांती आिण मनोरंजन
गा  ेिशिथल करणारे सग यात उ म मनोरंजन हणजे –
अ या म, झोप, संगीत आिण हा य!
दवेावर ा ठेवा. गाढ झोप यायला िशका.
चांग या संगीतावर ेम करा. आयु याची गंमतशीर बाजू बघा;
मग आरो य आिण आनंद तुमचेच आह!े

डॉ टरांनी मा या िम ाला पिहला  हा िवचारला : “भाविनक पातळीवर अशी
कोणती उलथापालथ झाली आह ेक , आज ही प रि थती आली?” यांनी मा या िम ाला
धो याची सूचना दली क , जर यान ेकाळजी करणे थांबवले नाही, तर दयिवकार,
पोटदखुी कंवा डायिबटीस यांसारखी शारी रक गंुतागंुत आणखी वाढेल. ह ेसगळे रोग
हणजे एकमेकांची भावंड ेआहते; चुलत भावंड ेआहते.
जे हा मी मे ल ओ ॉन या िसनेनटीची मुलाखत घेतली ते हा ितन ेसांिगतले क ,

काळजी करणे ती नाकारत.े कारण ितला मािहती आह ेक , काळजीचा सग यात जा त
प रणाम ित या चेह यावर झाला असता जे ितचे मु य भांडवल होत.े

ती पुढे हणाली, “मी जे हा िसनेमात काम िमळावे हणून थम य  केला ते हा मी
खूप चंतेत होत ेआिण भयभीतपण होते. मी भारतातून आले होते आिण लंडनम य ेमी



कोणालाच ओळखत न हत.े तरीही मी काम िमळव यासाठी धडपडत होते. मी काही
िनमा यांना भेटले, पण कोणीच मला काम दले नाही. मी थोडफेार पैसे बरोबर आणले
होत,े तेही संपत आले होत.े दोन आठव ांपयत मी चुरमु यांवर व पा यावर जगले. आता
मला फ  काळजी न हती, तर या या जोडीला भूकसु ा होती. मी वत:ला हणाले, ‘तू
कदािचत मूख असशील. तुला कदािचत िसनेमात कामसु ा िमळणार नाही, कारण तुला
अनुभव नाही. त ूकधीच अिभनय केला नाहीस. मग तु याकड ेदाखव यासारखे काय आह?े
तर फ  सुंदर चेहरा!’

“मग मी आरशात पािहले आिण मा या ल ात आले क , काळजीचे दु प रणाम मा या
चेह यावर प  दसायला लागले होते. मा या चेह यावर सुरकु या यायला लाग या
हो या; काळजीने चेहरा ओढला गेला होता. मी वत:शी िन य केला, ‘ह ेसगळे
ताबडतोब थांबवायला पािहजे. काळजी करणे तुला परवडणारे नाही. तुझी जमेची बाजू
तुझा सुंदर चेहरा. तोच काळजीमुळे कु प दसतो आह!े’

“काही गो मुळे बायकांचे वय वाढलेले दसत.े यां यात कडवटपणा येतो आिण
काळजीमुळेच यांचा चेहरा खराब होतो. काळजीमुळे इतर भावना गोठव या जातात.
आपण आपला जबडा ग  आवळून धरतो आिण मग चेह यावर सुरकु या येतात.
कपाळावर आ ा येतात. केस पांढरे होतात. काही वेळेस तर केस गळून जातात. आप या
वचेचा पोत खराब होतो. वचेवर रेघो ा उमटतात. मु मे येतात.”
आज अमे रकेत दयरोग हा मो ा माणात यमसदनाला पाठवणारा रोग आह.े

दसु या महायु ाम ये जवळपास लाख लोकांतील ितसरा िह सा लोक एकमेकांशी
लढताना मृ युमुखी पडले; पण याच ठरावीक काळात दोन लाख नाग रक हाटअ ◌ॅटॅकने
मेले आिण एक लाख लोकांना दयरोग जडला, याचे कारण केवळ काळजी आिण
ताणतणावपूण आयु य हचे होते! डॉ. कॅरेल हणतात या माणे यांना काळजीशी लढा
कसा ायचा ह ेसमजत नाही त े वसाय करणारे त ण त णपणी मरतात. यां या
दयरोगाचे माण जा त आह.े
िव यम जे स हणतात, “कदािचत दवे आप याला मा करेल, पण म ासं था कधीच

करणार नाही.”
एक ध ादायक आिण अिव सनीय स य ह ेआह ेक , िजतके अमे रक स येक वष

मरतात यापे ा अिधक अमे रक स आ मह या करतात.
असे का होत?े उ र आह े: ‘काळजी.’
पूव  चायनीज स ांध ू र रा यक याना जे हा यां या कै ांना ास ायचा असे,

ते हा ते यांचे हात व पाय व यां या डो यावर बांधून ठेवत. थब थब पाणी पडले अशी
व था असलेला साठा ठेवत. दवस-रा  या ‘टपटप’ पा या या आवाजामुळे यांना

यां या डो यावर जणू कोणी हातोडा मारत आह ेअसे वाटे आिण ते कैदी वेड ेहोत. अिधक
चौकशी करताना अशीच ास दे याची प त पेनम ये तसेच िहटलर या जमन
कॉ सन ेशन कॅ पम येसु ा वापरली जात अस याचे िनदशनास आले.

काळजी ही टपटप पडणा या पा या या थबा माणे आह.े सतत वाटणारी काळजी



माणसा या मदवूरील िनयं ण घालवून टाकते व तो आ मह या कर यास वृ  होतो.
मी जे हा िमसुरीत असताना िमस ड ेन फुटलेला एक खेडवळ मुलगा होतो ते हा

‘िबली संड’ेम ये वणन केले या नरकामधील का पिनक संकटांमुळे भयभीत हायचो, पण
काळजीमुळे आज या संकटांना त ड ावे लागते ती या या कतीतरी पटीने जा त आह.े
उदाहरणाथ, काळजी करणे ही तुमची सवयच असेल, तर एखा ा दवशी तुम या वेदना
इत या ती  होतील क , या मानवी सहनश या पलीकड या असतील.

तुमचे जीवनावर ेम आह ेना? तु हाला दीघायु य हवे, चांगले आरो य हवे आह ेना?
तर मग तु ही असे क  शकता. मी पु हा तु हाला डॉ. कॅरेल काय हणतात ते सांगतो आहे
– जे लोक आजही यां या आधुिनक शहरी जीवना या कोलाहलापासून दरू रा न
वत:ची मानिसक शांतता जपतात, यांना म ासं थेत कोणतीही बाधा येणार नाही.
शहरातील कोलाहलापासून तु ही वत:ला दरू ठेवून वत:ची मन:शांती जपू शकता

का? जर तु ही सवसामा य  असाल, तर याचे उ र होय असे येइल. अगदी जोर
दऊेन मी ‘होय’ हा श द वापरतो आह.े आपण आप याला समजतो यापे ा आपण अिधक
कणखर असतो. आप या आतम य ेअशा काही ेरणा असतात यांची िचती आजवर
आप याला आलेली नसते. थोरो जसे या या वा डने या पु तकात हणतो क ,
‘माणसाम ये वत:चे जीवन य पूवक जा तीतजा त चांगले कर याची असलेली
अमयाद मता ही अितशय ो साहन दणेारी गो  आह.े जर एखा ा ने
आ मिव ासाने आप या व ां या दशेने आगेकूच केली आिण या या क पनेतील
आयु य जग याचा य  केला, तर याला अनपेि त अस ेयश न  िमळेल.’

न च ह ेपु तक वाचणा या अनेकांम य ेही ददु य इ छाश  आिण काही अंतयामी
वाह आहते जे ओ गाम य ेहोते. अनुभवान ेित या ह ेल ात आले क , कतीही ददुवी
प रि थती असली, तरी ती ित या काळजीला ह पार क  शकते. माझासु ा अढळ
िव ास आह ेक , तु ही आिण मीसु ा ह ेक  शकतो. ओ गाने मला िलिहले या प ात
असे हटले आह ेक , ‘साडआेठ वषापूव  मी मरणार ह ेजाहीर केले गेले होते. मला कॅ सर
झाला होता. कणाकणान ेआिण णा णान ेमरण येणार होते. दशेातील सव म डॉ टस
मायो दस यांनीसु ा हार प करली होती. मी अशा र यावर होत ेक , जेथून पुढील सव
माग बंद होत.े मृ य ूमा यासमोर ‘आ’ वासून उभा होता! मी त ण होते. मला मरायचे
न हते. मा या मना या िनराश अव थेत मी मा या डॉ टरांना केलाँग येथे फोन केला व
मला जेवढे जोरात श य होत ेतेव ा जोरात मी यांना माझा आ ोश ऐकवला. ते
अधीरतेने हणाले, “ओ गा, बाळा काय झाले? तू वत:शीच भांडते आहसे का? तू जर
अशी रडत रािहलीस, तर न च मरशील. तु या बाबतीत खूप खूप वाइट घडलेय, पण
ठीक आह.े आता स याला सामोरी जा. काळजी करणे सोडून द ेआिण दसुरे काहीतरी कर.”
या णापासून मी शपथ घेतली. अशी शपथ घेतली क , घेताना माझी नख ेमा या
कातडीत िशरली आिण वेदनेने मी िव हळले : ‘मी आ ा इथून पुढे काळजी करणार नाही.
मी रडणार नाही आिण जे-जे चांगले करता येइल ते-ते मी करीन. मी जगेन.

“गंभीर व पा या कॅ सरला या काळी तीस दवसांसाठी साडदेहा िमिनटे X-Ray
यायची उपचारप ती होती. यांनी मला एकोणप ास दवस रोज साडचेौदा िमिनटे X-



Ray दले. जरी माझी हाड ेमा या शरीराम य ेघ  तून बसली होती आिण माझी पावले
िशशासारखी झाली होती, तरी मी पवा केलीच नाही. मी एकदाही रडले नाही. उलट मी
हसले. हो, हहेी खरे आह ेक , मी य पूवक हसले!

“मी इतक पण मूख नाही क  केवळ हस यामुळे माझा कॅ सर बरा होइल, असे मला
वाटत होते; पण माझा असा िव ास आह ेक , आनंदी मानिसक दिृ कोन शरीराला
रोगािव  लढ यास मदत करतो. यामुळे काहीही असले, तरी माझा अनुभव हचे सांगतो
क , केवळ चम कारच कॅ सरला बरे करतो. गे या काही वषाइतक  िनरोगी मी यापूव
कधीच न हते. खरोखरच मी मा या डॉ टरांची अ यंत ऋणी आह,े यांनी मला ह ेश द
ऐकवले क , ‘स याला सामोरी जा : काळजी सोड. मग ित यापासून मु ता
िमळव यासाठी काहीतरी कर!’ “

मी हा भाग पु हा डॉ. अ ◌ॅले स कॅरेल या वा यांनीच संपवतो आह े– या लोकांना
काळजीशी कसे लढायचे ह ेसमजत नाही ते ऐन ता यातच मरतात.

भिव य जाणणा या मोह मद पैगंबरा या िश यांनी कुराणात सांिगतले या काही पं
आप या छातीवर ग दवून घेत या हो या. मलासु ा मा या वाचकांनी आप या छातीवर
पुढील ओळी ग दवून घेत या तर आवडले – ‘ या लोकांना काळजीशी कसे लढावे ते
समजत नाही ते ऐन ता यात मरतात.’

डॉ. कॅरेलच तुम याशी बोलत होत ेका?
असू शकेल.

पिह या भागा या गा यात काय आहे?

चंतेब लची काही मूलभूत त वे जाणून या.
िनयम १:  चंता दरू ठेवायची असेल, तर सर िव यम आॅसलर यां या माणे करा:

भूतकाळ आिण भिव यकाळ लोखंडी दरवाजांनी बंद करा. दवस बं द त करा;
हणजे फ  आजचाच िवचार करा.

िनयम २:  पुढ या वेळेस जे हा तु ही ‘कॅिपटल-टी’ या बाबतीत पेच संगात सापडाल,
ते हा ‘िविलज कॅ रअर’चा जादइू फॉ युला वापरा.
अ – ‘जर मी माझी सम या सोडवू शकलो नाही, तर जा तीतजा त वाइट

काय घडू शकते?’ हा  वत:ला िवचारा.
ब – वाइटातली वाइट गो  गृहीत ध न ती वीकार याची मनाची तयारी

करा.
क – मनाने वीकारलेली वाइट प रि थती सुधार यासाठी य  करा.

िनयम ३:  ह ेसतत ल ात असूद ेक , चंता के याने तु ही तुम या आरो याची नासाडी
क न फार मोठी कंमत चुकवत असता. या लोकांना काळजीशी संघष कसा



करायचा ते समजत नाही यांचा भर ता यात मृ यू होतो.



भाग दोन
काळजी या िव ेषणासाठी काही मूलभूत साधने



४
‘काळजी’ या सम येच ेिव ेषण व यापासून मु ता

मी सहा ामािणक नोकर ठेवले आहते
मला मािहती असले या गो ीच त ेमला िशकवतात
यांची नावे आहते, ‘काय’ , ‘का’ ,‘के हा’,

‘कसे’ ,‘कोठे’ आिण ‘कोण.’
डयाड कप लंग

दसु या करणातील पिह या भागातील काळजीवरील िव यम कॅ रअरचा उपचाराचा
उपाय तुम या सग या काळ या िमटवतो का? नाही. न च नाही.

मग आता काय करायचे? आता आणखी एक उपाय क न पा . िनरिनरा या
कार या काळ या सोडव यासाठी आपण िनरिनराळी साधन ेवाप न पा . यासाठी
काळजीचे िव ेषण तीन ट यांम ये कसे करायचे त ेिशकू या. या तीन पाय या
पुढील माणे :

१) थम स य प रि थती समजून या.
२) स य घटनेचे िव ेषण करा.
३) िनणया त या आिण नंतर कृती करा.

खरोखर कती साधे सरळ आह!े होय! ही यु  अ ◌ॅ र टॉटलने िशकवली आिण याने
वत: वापरलीसु ा. तु ही आिण मीसु ा ह ेतं  वाप  शकतो. जर आप याला आप या
सतावणा या आिण आपले दवस-रा  नरकात अस याची िचती दणेा या सम या
सोडवाय या असतील, तर ह ेतं  ज र वापरा.

आता आपण पिहला िनयम बघू : स य प रि थती समजून या – स य जाणून घेणे हे
इतके मह वाचे का आह?े कारण जोपयत स य समजत नाही तोपयत शारीने आप याला
सम या सोडवणे श यच होत नाही. स य मािहती अस यािशवाय आपण फ  सं मातच
डुब या मारत राहतो. ह ेिवचार माझे आहते का? नाही. कोलंिबया िव ापीठात गेली
बावीस वष काम केले या डीन हबन हॉ स यांचे ह ेिवचार आहते. यांनी आ ापयत दोन
लाख िव ा याना काळजीतून मु  केलेले आह.े त ेमला हणाले, “सं म ह ेकाळजीचे
मु य कारण असत.े” ते पुढे हणाले, “जगातील िन यापे ा अिधक काळ यांचे कारण हे
क , कुठ याही िनणया त ये यासाठी लोकांना या िवषयाचे ान नसत.े उदाहरण ायचे
झाले, तर समजा, मला पुढ या मंगळवारी दपुारी तीन वाजता एखा ा संकटाशी सामना



करायचा आह,े तर मी पुढचा मंगळवार येइपयत कुठलाही िनणय मनाशी कर याचेसु ा
नाकारतो. या मध या काळात मी माझे सव ल  मािहती गोळा कर यावर क त करतो.
मी काळजी अिजबात करत नाही. मी मा या सम येमुळे िथत होत नाही. मी माझी
झोप खराब करत नाही. मी फ  स य शोध या या मोिहमेवर असतो आिण मंगळवार
जे हा येतो ते हा ब धा सगळे स य मा या पु ात असते आिण सम या आपली आपणच
सुटलेली असते.”

यावर मी डीन हॉ स यांना िवचारले, याचा अथ असा होतो का क , आता ते
काळजीमु  जीवन जगत होत.े त े हणाले, “होय. मला ामािणकपणे अस ेसांगावेसे वाटते
क , माझे आयु य आता काळजीिवरिहत आह ेह ेमा या ल ात आले आह.े” ते पुढे हणाले,
“जर येकान ेआपला वेळ िन:प पातीपणाने आिण व तुिन पणे स यशोधनासाठी आिण
स य सुरि त ठेव यासाठी दला, तर या या काळ या ाना या उजेडात वाफे माणे
नाहीशा होतील.”

मी ह ेपु हा सांगू इि छतो, “जर एखा ा ने याचा वेळ िन:प पातीपणे व
व तुिन पणे स यशोधनासाठी व त ेसुरि त कर यासाठी दला, तर या या काळ या
ाना या उजेडात वाफे माणे नाहीशा होतील.”
पण आप यापैक  येक जण काय करतो? एिडसन या िवषयावर गंभीरपणे हणतो,

“खरेतर जगात असा कोणताही उपाय नाही क  माणूस याचे िवचार थांबवू शकेल. जर
आपण एखा ा िवचाराने त झालेले असलो, तर ह ेिवचार एखा ा िशकारी
कु या माणे आपला पाठलाग करतात. आपण स य शोध या या य ात िमळाले या
मािहतीमुळे खवळतो, कारण आपली आधीची मािहती वेगळी असते. आप याला आता
अशी मािहती हवी असते क , जी आप या कृतीचे समथन करेल; असे स य जे आप या
सकारा मक िवचार णालीला सोयी कर असेल आिण आप या पूव हदिूषत िवचारांना
आधार दइेल!”

अ ◌ॅनी मॉरीस हणते : “आप या वैयि क इ छा-आकां ांशी झाले या करारा माणे
जे जे असेल ते ते आप याला खरे वाटते; पण जे तसे नसत े यामुळे आपला संताप होतो.”

जर आप याला आप या सम यांवर उ र सापडणे अवघड वाटले, तर यात आ य ते
काय आह?े एखा ा गिणतातील फारसा अवघड नसलेला  सोडवतानासु ा आप याला
अशाच सम या येतात. जर आपण गृहीतकच असे धरले क  २ + २ = ५ तर? या जगात
असेसु ा काही लोक आहते क , जे आप या आयु याचा नरक बनवतात आिण बाक चे २ +
२ = ५चा आ ह धरतात, कधीकधी तर ५००सु ा!

यासंबंधी आपण काय क  शकतो? आप या भावना आप या िवचारांपासून दरू
ठेव या पािहजेत. डीन हॉ स हणतो या माणे आपण स य सुरि त केले पािहजे; पण
िन:प पातीपणे व व तुिन पणे!

जे हा आपण य  काळजी करत असतो ते हा ह ेसोपे नसत.े जे हा आपण काळजीत
असतो ते हा आप या भावना बेलगाम झाले या असतात; पण इथे मी मा या सम या
सोडव यात उपयोगी ठरले या दोन यु या तु हाला सांगतो, यामुळे तु हाला सम या



व छ आिण व तुिन  दसतील.
१) स यशोधना या कामात मी असे नाटक करायचो क , जणूकाही ह ेमािहती गोळा

कर याचे काम मी वत:साठी करत नाही. याचा उपयोग मला असा झाला क , मी
शांतपणे, िन:प पातीपणे पुरावे गोळा क  शकलो, कारण ते इतरांसाठी होते. यामुळे मी
मा या भावनांना मा या कत ापासून वेगळे ठेवू शकलो.

२) सम येब लची मािहती गोळा करताना मी काही वेळा असे नाटक करायचो क ,
जणूकाही मी वक ल आह ेआिण केसची दसुरी बाजू मांड याची मी तयारी करतो आह.े
सा या श दांत सांगायचे झाले, तर मी मा या वत: या िवरोधातील मािहतीसु ा गोळा
करायचो. हणजे अशा स य घटना या मा या इ छांना सु ंग लावाय या कंवा असे स य
या याशी सामना करणे मला पसंत नसायचे.
मग केसची माझी बाजू व माझी िव  बाजू अशा दो ही मी िल न काढत असे आिण

सहसा मा या असे ल ात येत अस ेक , स य ह ेदो ह या म ये असे.
मला जो मु ा इथे मांडायचा आह ेतो असा क , ना तु ही ना मी, ना आइन टाइन ना

अमे रकेचे सु ीम कोट; कोणीही इतके शार नसत ेक , कुठ याही सम येचे िनराकरण
सम येब लची मािहती गोळा के यािशवाय क  शकेल. थॉमस एिडसनला ह ेमािहती
होत,े कारण या या मृ युसमयी या याकड ेअडीच हजार व ा अशा िन:प पातीपणे
गोळा केले या मािहतीने भरले या हो या. अथातच या याने सम यां या िनवारणासाठी
बनव या हो या.

हणून सम या सोडव यासाठी पिहला िनयम हणजे स य शोधून काढा. डीन हॉ सने
जे केले तेच आपण क . िन:प पातीपणाने आव यक ती मािहती िमळव याखेरीज
सम या सोडव यासाठी आपण एक पाऊलही पुढे टाकणार नाही.

जगातील आप याला आव यक असलेली सगळी मािहती िमळाली, तरी जोपयत
आपण याचे िव ेषण क न यापासून यो य अथ काढत नाही तोपयत िन वळ मािहतीचा
काही उपयोग नाही.

मी खूप मोठी कंमत दऊेन ह ेिशकलो आह ेक , जमा केले या स य गो ीचे िव ेषण
या गो ी िल न काढ यामुळे अिधक सोपे होत.े खरे सांगायचे, तर कागदा या पानांवर
स य गो ी िल न आिण या वत: या मनाला सांगून आपण शहाणपणाचा िनणय
घे यासाठी वृ  होतो. चा स केट रंग हणतो या माणे ‘जी सम या यो य रीतीने
मांडली जात,े ती मांडत असतानाच सुटत जात.े’

ह ेसगळे य  वहारात कसे आणायचे ते मी तु हाला सांगतो. चायनीज लोक असे
सांगतात क , ‘एक िच  दहा हजार श दांचे काम करते.’

आपण गेलन िलच फ ड यांचेच उदाहरण घेऊ. यांना मी अनेक वषापासून ओळखतो.
त ेअमे रकेतील अ यंत यश वी उ ोगपती आहते. त ेपूवकड ेचीनम य ेि थरावले. जे हा
१९४२म ये जपानन ेशांघायवर बॉ ब फोट केला, ते हा त ेतेथे होत.े मी जे हा यां या
घरी पा णा हणून गेलो ते हा यांनी मला खरी घडलेली गो  सांिगतली, ती अशी :

“जपानन ेपल हाबरवर ह ला केला यानंतर लगेच सगळे लोक शांघायम ये



िनवा या या शोधात आले. मी आिशया लाइफ इ शुर स कंपनीचा शांघायमधील मॅनेजर
होतो. यांनी आ हाला मालम े या कमतीब लचा अंदाज घे यासाठी, दे या-घे याचे
वहार कर यासाठी पाठवले होत.े मालम े या कमती ठरव यासाठी मला मदत

कर याची आ ा झाली. आता मा यापुढे दसुरा पयायच न हता. मला सहकाय करणे भाग
होत,े नाहीतर… ‘नाहीतर’ हणजे ‘नाही केले तर’ मृ य!ू

“मी मला नेमून दले या कामाला लागलो, कारण दसुरा माग उपल ध न हता, पण
मला सुर ा अिधका याचा एक असा लॉक आढळला क , याची कंमत साड ेसात लाख
डॉलस इतक  होती. याचा यादीतील समावेश मी हतेुपुर सर टाळला. मी सुर ा
अिधका याचा तो लॉक यादीत मु ाम गाळला याचे कारण अस ेहोते क , त ेसुर ा
अिधकारी आम या हाँगकाँग सं थेचे होत ेआिण शांघायमधील या मालम ेशी यांना
काही दणेेघेणे न हत;े पण याच वेळी ह ेजर जापनीजना कळले तर काय होइल, या
भीतीने मला ड डी भरली आिण यांना लगेच कळलेच.

“जे हा यांना समजले ते हा मी आॅ फसम ये न हतो, पण माझा मु य िहशोबनीस तेथे
होता. यान ेमला सांिगतले क , तो जपानी अ ◌ॅडिमरल रागाने बेफाम झाला होता. याने
जोरान ेमुठी आवळ या आिण मला चोर, लबाड वगैरे हणाला. जपानी सै याशी मी वैर
घेतले होत.े याचा प रणाम काय होणार होता, ह ेमला कळले होत.े मला आता
ि जहाउसम य ेटाकले जाणार होत.े

“ि जहाउस! जपानी सै याचे ह ेकै ांचे हाल कर याचे ठकाण होते. माझे असे काही
िम  मला माहीत होत ेक , यांनी ि जहाउसम य ेजा यापे ा वत:ला संपवून टाकणे
अिधक पसंत केले होत.े मला असेही काही िम  होत ेक , यांना ि जहाउसम ये चौकशी
कर यासाठी ने यानंतर यांचे शारी रक हाल के यामुळे ते दहा दवसात मेले होत.े आता
ि जहाउसम य ेजा याची माझी पाळी होती.

“आता काय करावे? मी मा यासंबंधीची बातमी रिववारी दपुारी ऐकली होती आिण
मी गभगळीत हायलाच पािहजे होतो. मी न च गभगळीत झालोही असतो, जर मला
मा या सम या सोडव याचे शा शु  तं  मािहती नसत!े अनेक वषापासून जे हा
मा यापुढे सम या येत ते हा मी माझा टाइपरायटर बाहरे काढत असे आिण दोन 
िल न काढत अस ेआिण यांची उ रे शोधत असे –

१) मला कशािवषयी चंता वाटत आह?े
२) मी यासंबंधी काय क  शकतो?
आधी मी या ांची उ रे काहीही न िलिहताच शोध याचा य  करत अस;े पण

नंतर मी ह ेबंद केले, कारण मा या असे ल ात आले क ,  आिण उ र दो ही िल न
काढले क , मग माझे िवचार अिधक सु प  होतात. हणून या रिववारी दपुारी मी
शांघायमधील YMCAमधील मा या खोलीत गेलो आिण माझा टाइपरायटर बाहरे
काढला. मी िलिहले –

१) मला कशािवषयी चंता वाटत आह?े
याचे उ र अस ेहोते क , उ ा सकाळी ि जहाउसम ये फेकले जाइल अशी मला भीती



वाटत.े नंतर मी दसुरा  टाइप केला.
२) मी यासंबधी काय क  शकतो?
मी अनेक तास याब ल िवचार केला आिण मग चार उपाय शोधून काढले आिण यांचा

काय प रणाम होइल याचाही िवचार केला.

१. मी जपानी अ ◌ॅडिमरलला समजावून सांग याचा य  क  शकतो, पण याला
इंि लश बोलता येत नाही. मी जर दभुा या या मदतीन ेकाही समजाव याचा य  केला,
तर कदािचत आणखीही काही घोटाळे होतील आिण याची प रणती मा या मृ यूत होइल,
कारण तो खूप दु  आह.े मा याशी बोल यापे ा तो मला सरळ ि जहाउसम ये फेकून
दइेल.

२. मी पळून जाऊ शकतो. अश य! यांचा सतत मा यावर पहारा असतो. मी
YMCAमधील मा या खोलीत कधी येतो आिण कधी जातो याची मला न द क न ठेवावी
लागते. मी जर पळून जायचा य  केलाच, तर मला त ेपकडून मा न टाकतील हीच
संभावना आह.े

३. मी इथेच मा या खोलीत बसून रािहलो आिण आॅ फस या जवळही फरकलो नाही,
तर… पण नाही. या जपानी अ ◌ॅडिमरलला संशय येइल आिण मग तो िशपायांना मला
घेऊन ये यासाठी पाठवेल आिण मग मला एक श दही बोलायची संधी न दतेा त ेमला
ि जहाउसम य ेफेकून दतेील.

४. मी रोज या माणेच सोमवारी सकाळी खाली आॅ फसम ये जाइन. मी जर असे
केले, तर मला बचावाची आणखी एक संधी िमळेल व मी काय केले याचा िवचारही
या या मनात येणार नाही. कदािचत तो या या कामात खूप  असेल. कदािचत तो
आ ापयत शांत झाला असेल आिण आता मला छळणार नाही. यामुळे याला समजावून
सांग याची आणखी एक संधी िमळेल हणून सोमवारी सकाळी रोज या माणे जणूकाही
काहीच घडले नाही असे भासवत खाली जाणे अिधक ेय कर ठरेल. यामुळे
ि जहाउसम य ेजा यास रोखणा या दोन संधी मला िमळतील.

जे हा मी ह ेसगळे ठरवले व चौथा लॅन वीकारला (सोमवारी सकाळी नेहमी माणे
मी खाली आॅ फसम य ेजाइन.) या णी मला खूप बरे वाटले.

दसु या दवशी सकाळी मी जे हा आॅ फसम ये पोहोचलो ते हा तो जपानी अ ◌ॅडिमरल
त डात िसगरेट ध न बसला होता. नेहमी माणे याने मा याकड ेएक नजर टाकली आिण
काही बोलला नाही. दवेदयेने यानंतर सहा आठव ांतच तो टो कयोला परत गेला आिण
माझी काळजी िमटली.

मी आधीच हट या माणे मी माझे ाण केवळ यामुळेच वाचवले क , मी या
रिववारी दपुारी खास वेळ काढून बैठक मा न बसलो. मा या काळजीब ल या सव
पाय या िल न काढ या, यांचे प रणाम िल न काढले. मी कुठले पयाय वाप  शकतो व
यामुळे काय घडू शकत ेयाचा सांगोपांग िवचार केला आिण मग शांतपणे िनणया त
आलो. मी जर अस ेकेले नसते, तर मी घाइघाइने काहीतरी वेडवेाकड ेक न बसलो असतो
आिण िणक अिवचाराने मा या हातून चूक घडली असती. जर मी माझी सम या



िवचारपूवक िनणय घेऊन सोडवली नसती, तर रिववार या संपूण दपुारभर मी नखे
कुरतडत आिण केस उपटत बसलो असतो. या रा ी मी झोपू शकलो नसतो. दसु या
दवशी सकाळी मी लान चेह याने आिण चंता ांत होऊन खाली आॅ फसम ये गेलो
असतो आिण केवळ तेव ामुळेसु ा या जापनीज अ ◌ॅडिमरलला संशय आला असता
आिण मा यािव  काहीतरी कृती कर यास तो उ ु  झाला असता.

वेळोवेळी मला अस ेअनुभव आ यामुळे मी ह ेिशकलो क , यो य िनणया त ये याची
कंमत काय असत.े आपला हते ूकाय ह ेन समजणे कंवा पु हा पु हा याच िवचारांम ये
गुरफटणे व वत:ला यापासून थांबवू न शकणे यामुळे माणूस फ  नैरा या या खाइत
लोटला जातो आिण अ रश: नरकयातना भोगतो. मा या आता असे ल ात आले आह ेक ,
जे हा मी सु प , िनि त िनणयापयत येऊन पोहोचतो ते हा मा या प ास ट े  काळ या
िमटले या असतात आिण जे हा मा या िनणया माणे मी कृती करायला िशकतो ते हा
चाळीस ट े  काळ या िमटतात.

अशा कारे पुढील चार पाय यांचा वापर क न मी मा या न वद ट े  काळ या
संपवतो.
१) मी या गो ची काळजी करतो ते सव थोड यात कागदावर िलिहणे.
२) यावर मी कोणते उपाय क  शकतो त ेिलिहणे.
३) याव न िनणया त येणे.
४) ताबडतोब िनणया माणे कृतीला सु वात करणे.
गेलन िलच फ ड ह े टार पाक आिण मन या इ शुर स आिण फायना स कंपनीचे

डायरे टर झाले. यामुळे त ेआिशयातील एक मोठे ावसाियक हणून िस ीस आले.
या वेळी यांनी सांिगतले क , यां या मो ा यशाचे ेय ह ेसम यांतून काळजीमु
हो या या या तं ालाच ते दतेात.

ह ेतं  इतके चांगले का आह?े कारण त ेकायत पर, मूत व पात आह ेआिण सरळ
काळजी या काळजाला जाऊन िभडणारे आह.े सग यात मह वाचे हणजे ‘ याब ल
काहीतरी करा’ या िनयमामुळे सम येचा अंत करणा या उ ांकाला त ेजाऊन पोहोचत.े
जोपयत आपण कृती करत नाही तोपयत आपले सगळे स य-संशोधन आिण िव ेषण हवेत
िव न जात.े तो फ  वेळेचा अप य ठरतो.

िव यम जे सने असे हटले आह ेक  : ‘एकदा िनणय झाला आिण या माणे कृती केली
क  प रणाम काय होतील याची चंता करणे सोडून ा.’ यांना असे हणायचे होत ेक ,
स य प रि थती ल ात घेऊन तु ही काळजीपूवक एखादा िनणय घेतला क , बेधडक कृती
करा. मग धरसोड क  नका, काळजी क  नका, पुन वचार क  नका. मनात संशय बाळगू
नका. पाठीमागे वळून पा  नका.

एकदा मी आॅ लोहोमाचे यात तेल- ावसाियक फिल स यांना िवचारले होते क ,
त ेिनणया त कसे येतात? यावर यांचे उ र होते, “एका ठरावीक मयादे या पलीकडे
सम यांचा िवचार करणे यामुळे फ  सं म आिण काळजी वाढत.े एक अशी वेळ येते क ,
अिधक शोध घेणे आिण िवचार करणे यामुळे अिधक उप व होतो. तो ण असा असतो



क , आता फ  िनणय घेणे आिण पु हा मागे वळून न बघणे.” तु हीसु ा गेन िलचयाडचे
तं  का नाही अवलंबत?

 पिहला – मला नेमक  कशाची चंता वाटत?े
(खाली रका या ठेवले या जागेम ये तु ही पेि सलने या ाचे उ र िलहा.)

 दसुरा – तु ही याब ल काय क  शकता?
(खाली रका या जागेत या ाचे उ र िलहा.)

 तीसरा – मी काय करायचे ठरवले आह?े

 चौथा – मी या िनणयाची कायवाही कधी करणार आह?े



५
वसायातील प ास ट े  काळ या कशा टाळता

येतील?

जर तु ही एखा ा वसाय-धं ात असाल, तर तु ही मनाशी अस े हणाल, ‘या
करणाचे शीषक हा या पद आह.े मी माझा वसाय एकोणीस वषापासून करतो आहे
आिण इतर कोणापे ाही याची उ रे मला अिधक चांगली मािहती आहते. हणूनच
मा या प ास ट े  काळ या कमी कर याचा उपाय मी दसु या कोणाकडून ऐकणे फोल
आह.े’

बरोबर आह.े काही वषापूव  जर असे एखाद ेशीषक मी पािहले असत,े तर मीसु ा
अगदी हचे हणालो असतो. ह ेखूप मोठे आ ासन आह ेआिण आ ासन ेखरी नसतात.

आता आपण प च बोलू या : कदािचत ह ेखरेही असेल क , मला तुम या
वसायातील प ास ट े  काळ या कमी करता येणार नाहीत. आपण जस ेपूव या

िव ेषणात हटले क , फ  तु हीच ह ेक  शकता, पण मी तु हाला ह ेदाखवू शकतो क ,
इतर लोकांनी या कशा कमी के या - आिण मग उरलेले मी तुम यावर सोपवतो!

तु हाला आठवत असेल क , या पु तका या ितस या करणात जग िस  डॉ.
अ ◌ॅले स कॅरेल यांचे वचन उ धृत केले होते : ‘ यांना काळजीशी संघष कसा करायचा हे
समजत नाही यांचा ता यातच मृ यू होतो.’

चंता खरोखरच गंभीर असते. हणून जर मी तुम या दहा ट े  काळ या िमटव यास
जरी हातभार लावला, तरी तुमचे समाधान होइल. नाही का? ठीक आह.े मी आ ा
तु हाला एका मो ा ावसाियक उ  पद थान े या या प ास ट े  न ह,े तर पंचाह र
ट े  काळ या कशा कमी के या याब ल सांगतो.

आणखी तु हाला सांगायचे हणजे मी तु हाला एखा ा ‘िम. जो स’ची कंवा ‘िम.
ए स’ची कंवा ‘ओिहओमधील मला मािहती असले या माणसाची’ गो  सांगणार नाही.
थोड यात यांचा खरे-खोटेपणा तु ही तपासू शकत नाही, अशी कोणतीही गो  मी
तु हाला सांगणार नाही. तर मी अगदी ख या-खु या माणसाची, िलआॅन िशम कनची गो
तु हाला सांगणार आह.े तो पूव  अमे रकेतील फार मो ा पि ल शंग हाउसचा – सायमन
अ ◌ॅ ड कू टरचा – जनरल मॅनेजर व भागीदारसु ा होता. जे पि ल शंग हाउस रॉकफेलर
सटर, यूयॉक येथे आह.े

िशम कनचा वानुभव या याच श दांत ऐका :
“सुमारे पंधरा वषापासून मा या रोज या ावसाियक आयु यातील अधा वेळ मी



सग यांना एक  जमवून यां या सम यांचे च वतचवण कर यात घालवत असे. आपण हे
करायचे का ह?े क  काहीच नाही करायचे? आ ही अ यंत गंभीरपणे ह ेसगळे करायचो.
असे करताना कधी आम या खुच त वाकड ेहोऊन जायचो, कधी फे या मारत वाद-िववाद
करायचो आिण जे हा रा  हायची ते हा अ रश: गभगळीत हायचो. आणखी उरलेली
कतीतरी वष खरेतर हचे चालू रािहले असते. या यापे ा अिधक चांगला दसुरा कुठला
माग असू शकतो? मला याची क पनाही न हती. जर मला कोणी येऊन सांिगतले असते
क , माझे काम मी यापे ा अिधक चांग या कारे क  शकतो कंवा मी आ ापयत
घालवले या वेळे या ३/४ वेळ वाचवू शकतो, तर या वेळी मी याला वे ात काढले
असते; पण नंतर मी एक अशी योजना तयार केली क , मा या काय मतेत आ यकारक
वाढ झाली. एवढेच न ह,े तर यामुळे माझे आरो य सुधारले. मा यातील स ता वाढली.
ही योजना मी गे या आठ वषापासून राबवतो आह.े

“ह ेसगळे जादइू होत,े पण खरेच इतर जादू माणे जे हा तु ही ह ेक न बघाल, ते हा
तु हालाही सोपे वाटेल. यामागचे रह य ह ेक , गे या पंधरा वषापासून वापरत असलेली
माझी कामाची प त मी ताबडतोब बदलली. ती प त अशी क , मा या कामाची सु वात
अडचणीत सापडले या बांधवां या सम यांना सोडिव यापासून सु  हायची. हणजे
काय िबघडले आिण आता काय क ? ा यापुढे मी आता च  फुली मारली. दसुरी गो
हणजे मी नवीन िनयम केला. तो असा क , या कोणाला याची सम या सांगायची
असेल, याने ते सव वत: कागदावर िल न पुढील चार  व याची उ रे िल न
काढावीत आिण मग त ेमा याकड े ावे.

“  १ : सम या काय आह?े
(पूव  आ ही आम या मी टंगम य ेएक कंवा दोन तास सहज यावर घालवत असू, पण

नेमक  सम या काय आह ेतेच कोणा या ल ात येत नसे. आ ही नुसतीच चचा करत अस,ू
पण कधीही सम या कागदावर िल न काढली न हती.)

“  २ : सम येचे मूळ कशात आह?े
(जे हा मी मा या ावसाियक आलेखाकड ेमागे वळून बघतो ते हा मा या असे

ल ात येते क , सम ये या मुळाशी काय आह ेह ेशोधायचा मी कधीही य  केला नाही.
फ  चेहरा लांब क न आ ही चचा करत असू.)

“  ३ : सम येवर कोणते उपाय करणे श य आह?े
(पूव  जे हा मी मी टंग बोलवत असे ते हा कोणीतरी एक जण एक उपाय सुचवीत

असे. दसुरा या यावर वाद घालत असे. मग वाद रंगात येत अस.े मग मु ा सुटत असे, पण
कोणीही कागद पेि सल घेऊन आपण कोण या िनणयाला आलो कंवा आपण कोणकोणते
मु े च चले ह ेिल न काढत नसे.)

“  ४ : तु ही कोणता उपाय सुचवाल?
(मी एका माणसाबरोबर अशा मी टंगला जात असे, जो तास तास सम येचे फ  चवण

करत असे, फे या मारत असे; पण कोणते उपाय करणे श य आह ेह ेिल न काढत नसे. तर
ह ेउपाय िल न काढावे अशी माझी सूचना आह.े)



“माझे साहा यक आता मा याकड े यां या सम या घेऊन येत नाहीत. का? कारण
आता यांना ह ेमािहती झाले आह ेक , यांना या चार ांची उ रे ावी लागतील आिण
यापूव  स य गो ी जाणून घेऊन यावरील उपायांचा वत: िवचार करावा लागेल आिण
यांनी ह ेसगळे जर वत: केले तर ३/४ वेळा यांना मा या स याची गरज पडत नाही.
एखा ा टो टरम य ेटाकलेले ेड या माणे भाजले गेले क  आपोआप बाहरे येतात तसेच
यां या सम यांवर यांना तोडगा िमळतो आिण अगदीच अवघड संगात जे हा
स लामसलतीची गरज असते ते हासु ा चचा फारच थो ा वेळात आटोपत.े यामुळे
आता पूव या तुलनेत १/३ वेळेत सव आटोपते, कारण या चचा तकशु  आिण
कायकारणभावाने समािव  असतात.

“आता सायमन आिण कू टरमधील फार थोडा वेळ चंता ांत िवषयांवर आिण
घडले या चुकांवर बोल याम य ेजातो व यापे ा यो य गो ी मागावर कशा आण या
जातील यावर अिधक भर दला जातो.”

माझा िम  ँ क बेटगर – अमे रकेतील इ शुर समधील िस  . याने मला
सांिगतले क , या या या तं ामुळे या या वसायातील फ  काळ याच कमी झा या
नाहीत, तर याची संप ीसु ा वाढली.

ँ क बेटगर हणाला, “खूप वषापूव  मी जे हा थम इ शुर स िवकायला सु वात केली
ते हा मा याम ये चंड उ साह होता आिण मला माझे काम आवडत होते. नंतर असे
काहीतरी घडले क , मला चंड िन साह वाटू लागला आिण मला माझे काम सोडून
ावेसे वाटू लागले. कदािचत मी माझे काम सोडूनही दले असते, जर या शिनवारी

सकाळी मला ही क पना सुचली नसती क , जरा बैठक मा न मा या काळजीची मुळे
शोधून काढावी. ती मुळे मी कशी शोधली?

“१) थम मी वत:ला िवचारले, ‘नेमक  सम या काय आह?े’ तर सम या अशी होती
: मी इ शुर स िवक यासाठी जेवढा आटािपटा करत होतो, या मोबद यात मला िमळणारे
पैसे ह ेध ादायक र या खूपच कमी होत.े मी दारोदार फ न लोकांना आम या
इ शुर स या क पना समजावून सांगायचो. यांना या पट या असे दसायचे. ते आता
इ शुर स घेणार अस ेवाटू लागताच मी जे हा कायवाही कर यास सरसावायचो ते हा ते
हणायचे, ‘िम. बेटगर नंतर येऊन भेटा.’ आिण मग इतके दवसांचे माझे सात याने केलेले
य  फुकट जायचे आिण मला नैरा य यायचे.

“२) मी वत:ला िवचारले, ‘यावर कोणते उपाय श य आहते?’ पण या ाचे यो य
उ र िमळ यासाठी मला स य प रि थतीचा अ यास करणे गरजेचे होत.े मग मी मा या
िहशोबाची संपूण वषभराची वही काढली आिण यात या आकडवेारीचा अ यास केला.

“आिण मला ती आकडवेारी पा न ध ा बसला! कारण या आकडवेारीनुसार ७०%
इ शुर स तर मी पिह या भेटीत िवकले होत.े २३% इ शुर स दसु या भेटीत िवकले होते
आिण फ  ७% इ शुर ससाठी मला फार जा त क  यावे लागत होते, यामुळे मी हरैाण
झालो होतो. हणजे केवळ ७% िव साठी मी माझा संपूण दवसाचा अधा वेळ दवडत
होतो.



“ ‘यावर उपाय काय?’ उ र सोपे आह ेआिण उघडच आह.े मी ताबडतोब ठरवून
टाकले. एका ाहकाला जा तीतजा त दोन वेळा भेटायचे. पुढचा जा तीचा वेळ अिधक
चांग या, नवीन, िवधायक कामासाठी वापरायचा आिण खरोखर याचा इतका चांगला
प रणाम िमळाला क , कोणाचाच िव ास बसणार नाही. फार थो ा काळात माझी
संप ी दु पट झाली.”

मी मागे हट या माणे ँ क बेटगर हा दशेातील सवात मोठा यश वी इ शुर स एजंट
ठरला, पण या या आयु यात एक ण असा आला होता क , तो हा वसाय सोडून
दे या या बेतात होता. यान ेपराभव वीकार याचे मा य केले होते, कारण यान े या या
सम येचे िव ेषण केले न हते. पण जे हा याने िव ेषण केले ते हा यशा या मागावर
चाल यासाठी याला पु हा ताकद िमळाली.

तुम या वसायातील सम या सोडव यासाठी तु ही ह े  वत:ला िवचा न बघाल
का? माझे तु हाला पु हा आवाहन आह.े ह े  तुम या सम या प ास ट यांनी कमी
करतील. त े  पुढील माणे :
१) सम या काय आह?े
२) सम येचे कारण काय आह?े
३) सम या सोडव यासाठी कोणकोणते उपाय करणे श य आह?े
४) तु ही कोणता उपाय सुचवाल?

दसु या भागा या गा यात काय आहे?

काळजी या िव ेषणाच ेमूलभूत तं
िनयम १: स य जाणून या. कोलंिबया िव ापीठाचे डीन हॉकस काय हणाले त ेल ात

ठेवा. ‘जगात या िन या काळ या अशा लोकांमुळे असतात क , जे प रि थतीचे
पुरेसे ान िमळिव या या आधीच िनणय घेऊन मोकळे होतात.’

िनयम २: स य प रि थती पडताळून पा न मगच िनणया त या.
िनयम ३: एकदा काळजीपूवक िनणय घेतला क , मग कृती करा. तु ही जो िनणय

घेतला आह,े तो िस ीस नेताना याचे प रणाम काय होतील याची चंता क
नका.

िनयम ४: जे हा तु ही कंवा तुमचे सहकारी एखा ा सम येब ल काळजी कर या या
मन:ि थतीत असाल, ते हा लगेच पुढील चार  िल न काढा.
१) सम या काय आह?े
२) सम येचे मूळ कशात आह?े
३) कोणते उपाय करणे श य आह?े
४) सग यात उ म उपाय कोणता?



भाग तीन
काळजी या सवयीतून तुमची मोडतोड हो यापूव

तु ही ती सवय मोडून टाका



६
मनात काळजीने घर कर यापूव  ितला हाकलून कसे

लावाव?े

मी तो संग आयु यात कधीच िवसरणार नाही जे हा डगलस मा या लासम ये
िव ाथ  होता. (मी इथे खरे नाव दलेले नाही, कारण यान ेमला िवनंती केली क , याची
खरी ओळख मी दऊे नय.े पण गो  खरी आह!े यान ेती संपूण जगाला सांिगतली.) द:ुख
याचे दार ठोठावत एकदा नाही, तर दोनदा आले होते. पिह या वेळेस याची पाच
वषाची मुलगी ती काळाने या यापासून िहरावून घेतली होती. ित यावर याचे
िजवापाड ेम होते. याला आिण या या बायकोला या वेळी अस ेवाटले क , त ेदोघे हे
द:ुख सहन क  शकणार नाहीत. पुढे दहा मिह यांनी दवेाने यांना दसुरी मुलगी दली.
मा  अव या पाचच दवसांत ितचा मृ यूही झाला.

दोन वेळा पोट या मुल चे अस ेमृ य ूह े यां या सहनश या पलीकडचे होते.
या यातील ेमळ िपता बोलत होता, “मी ह ेसहन क  शकलो नाही. मी सांगू शकत
न हतो क  काही खाऊ-िपऊ शकत न हतो. िव ांतीसु ा घेऊ शकत न हतो. माझे शरीर
बिधर झाले होत.े माझा आ मिव ास ढासळला होता.” मग तो डॉ टरकड ेगेला. एका
डॉ टरने झोपे या गो या द या, तर दसु यान ेशांत हो यासाठी इंजे शन दले, पण
कशाचाही उपयोग झाला नाही. तो पुढे हणाला, “मला अस ेजाणवले क , माझे शरीर
एखा ा अवाढ  ा या या अ ाळ-िव ाळ जब ात सापडले आह ेआिण तो जबडा
मा याभोवती अिधक अिधक आवळला जातो आह.े जर तु हाला अशा िवयोगा या
द:ुखाचा काही अनुभव आला असेल, तर माझे द:ुख तु ही समजू शकाल.

“पण तरीही मी दवेाचा आभारी आह.े कारण माझा चार वषाचा मुलगा अजून िजवंत
होता. मा या खोल जखमेवर तोच मलमप ी करत होता. एके दपुारी मी असाच िवमन क
अव थेत बसलो असताना माझा मुलगा मा याजवळ आला व हणाला “डडॅी, तु ही मला
बोट क न ाल?” मी खरेतर बोट वगैरे कर या या मन:ि थतीत न हतो. खरे सांगायचे,
तर काहीच कर या या मन:ि थतीत न हतो, पण माझा मुलगा मा या इतका मागे
लागला क , मला या या इ छेपुढे मान तुकवावी लागली.

“ती खेळ यातील बोट तयार कर यासाठी मला सुमारे तीन तास लागले. जे हा ती
बोट तयार झाली ते हा मला थमच ह ेजाणवले क , माझे तीन तास अितशय मजेत गेले
होते व थमच मला इतक  मानिसक शांतता लाभली होती, जी मला क येक
मिह यांम ये िमळाली न हती.



“हा न ाने लागलेला शोध मला ध ा दणेारा होता; पण यामुळे मी मा या िनि य,
उदासीन आयु यातून बाहरे पडलो व काहीतरी कर याची ऊम  मा यात आली. क येक
मिह यांत मी काहीतरी वेगळा िवचार केला. मला ह ेजाणवले क , जर तु ही कुठ या ना
कुठ या कामात  असाल, तुम या डो यात काही योजना आकार घेत असतील, तर
चंता करणे अवघड असत.े मा या बाबतीत बोट बनव या या कामान ेमा या चंतेला दरू
ढकलून दले होते, हणून मी कामात  राह याचा िन य केला.

“दसु या दवशी रा ी मी घरातील येक खोलीत जाऊन तेथे काय काय कामे
कर यासारखी होती, याची एक यादी केली. क येक गो ी दु त करायला ह ा हो या.
पु तकांची कपाटे, िज या या पाय या, िखड यांची तावदान,े दरवाजां या मुठी, कुलपे,
गळणारे नळ यांसार या गो ी ठीक करायला ह ा हो या. मा या बाबतीत बोट तयार
कर यामुळे मा या मनातील काळजी बाहरे ढकलली गेली होती. माझे मलाच इतके
आ य वाटले क , केवळ दोन आठव ां या अवधीम य ेमी दोनशे बेचाळीस अशा गो ी
शोधून काढ या क , यां याकड ेल  पुरवणे आव यक होत.े

“दोन वषा या दर यान मी यातील जा तीतजा त गो ी ठीक के या. िशवाय मी
मा या आयु यात सतत काहीतरी धडपड करायला िशकलो. आठव ातून दोन रा ी मी
यूयॉकम ये ौढांसाठी िश ण वग सु  केला. मी मा या वत: या शहरातसु ा काही
सामािजक काय केली. मी आता एका शाळेचा चेअरमनसु ा आह.े मी अनेक मीट जना
जातो. मी रेड ॉस सं थेसाठी व यां या इतर कायासाठी पैसे जमा करतो. आता मी
कामात इतका  झालो आह ेक , काळजी करायला मा याकड ेवेळच नाही.”

‘काळजी करायला वेळ नाही!’ अगदी हचे िव टन च चलनेसु ा हटले आह;े या
वेळी ते दवसातून अठरा तास काम करत होते! यु ाचे दवस होत ेत!े जे हा यांना असे
िवचारले गेले क , यां यावरील चंड जबाबदा यांमुळे यांना चंता वाटत ेका? ते हा ते
हणाले, “मी इतका  आह ेक  चंता करायला मला वेळच नाही.”
िम. केट रंगने जे हा आॅटोमोबाइलसाठी से फ- टाटर शोधून काढला ते हा तोसु ा हचे

हणाला होता. िम. केट रंग या या िनवृ ीपयत जनरल मोटस कंपनीम य े हाइस
ेिसडट होता; पण या दवसांत तो इतका गरीब होता क , धा याचा साठा जेथे करत
ितथ याच एका कोप यात याने याची योगशाळा बनवली होती. या या बायकोने
िपआनो िशकवून िमळवलेले पंधरा डॉलस याला घरात कराणा सामान भर यासाठी
मागावे लागत होत.े नंतर एकदा पाचशे डॉलस याने या या िव या या पॉिलसीवर
उधार घेतले होते. मी या या बायकोला िवचारले होते, “ या दवसांम ये तु हाला कधी
काळजी वाटायची का?” ितन ेउ र दले, “हो, मला इतक  काळजी वाटायची क  मी झोपू
शकत नसे, पण िम. केट रंगने याला या या कामात इतके वा न घेतले होत ेक , याला
कसलेच भान नसायचे.”

जग िस  शा  पा र हणतात, “वाचनालयात आिण योगशाळेत िमळणारी
मन:शांती फार मह वाची का असत?े कारण वाचनालयात आिण योगशाळेत माणसे
यां या कामात इतक  गढून गेलेली असतात क , यांना वत: या काळ या करायला
वेळच नसतो. योगशील संशोधकांना कधीच वैफ य येत नाही. अस या ऐषोआरामांसाठी



यां याकड ेवेळच नसतो.”
वत:ला कायम  ठेव याने जर आपण काळजीला दरू ठेवू शकत असू, तर मग इतक

साधी गो  आपण का करत नाही? एक मूलभूत िनयम आह.े होय. मानसशा ाम ये
सवसंमत असलेला िनयम. आिण तो िनयम असा क , कोणताही माणूस कतीही शार
असला, तरीसु ा एका वेळी एकच िवचार क  शकतो. तुमचा यावर िव ास बसत नाही.
ठीक तर मग. आपण एक योग क .

असे समजा क , तु ही सो यावर मान मागे टाकून आरामात बसला आहात. डोळे िमटा
आिण य  करा क , एकाच वेळी तु ही वातं य दवेते या पुत याचा िवचार करत
आहात आिण उ ा सकाळी तु हाला काय करायचे आह ेयाचे आराखड ेबांधत आहात.
य  करा.
काय ल ात आले तुम या? तु ही दो ही गो पैक  फ  एकाच गो ीचा एका वेळी

िवचार क  शकता. दोन वेगवेग या गो चा िवचार एका वेळी होत नाही. खरे आह.े
अगदी हीच गो  भावनां या बाबतीत होत.े आपण एकाच वेळी खूप उ सािहत आिण
ासलेले असू शकत नाही. एकाच वेळी आनंदाने फुि लत होऊन काम करणे आिण याच

वेळी ओढ त मन:ि थतीत काम उरकणे या गो ी आप याकडून होऊ शकत नाहीत. एका
कारची भावना दसु या भावनेला मनातून बाहरे ढकलत.े हा सवसाधारण शोध दसु या
महायु ाम ये सै यातील डॉ टरांना जवानांवर मानिसक उपचार करताना फार उपयोगी
ठरला.

यु ातून जे हा ह ेसैिनक बाहरे पडले ते हा ते अितशय गभगळीत झाले होते व यांचे
मानिसक आरो य अ यंत खालावले होत.े सै यातील डॉ टरांनी यांना ‘सतत कामात 
राहा.’ असा स ला बरे हो यासाठी दला होता.

णाला उ ोगात गंुतवून ठेव या या या उपचार-प तीला ‘आॅ युपेशनल थेरपी’ असे
हणतात. या उपचारात औषध हणून ‘काम’ िल न दले जाते. ही नवीनच उपचारप ती
आह.े जु या ीक वै कांनी तर हा स ला ि त ज मापूव  पाचशे वष आधीच दला होता
!

युरोपमधील शांिति य सोसायटी बेन ँ कलीन या काळात फलाडिे फयाम ये ही
प त वापरत होत.े इ. स. १७७४म ये एका माणसाने अशा आ माला भेट दली ते हा
याला ध ाच बसला, कारण अस ेमनो ण मोठमोठी कामे कर यात दगं झाले होते.
याला वाटले, या गरीब लोकांचा गैरफायदा घेतला जात आह.े ते हा सं थाचालकांनी
याला ह ेपटवून दले क , जे हापासून ह ेलोक कामात दगं आहते ते हापासून यांची
मानिसक ि थती सुधारत आह.े यामुळे णां या मनाला दलासा िमळतो.

कोणताही मानसोपचारत  तु हाला हचे सांगेल क , कायम  अस याचा आप या
दखुणा या िशरांना एखा ा वेदनाशामका माणे उपयोग होतो. लाँगफेलो या िस
कवीची प ी जे हा वारली ते हा यालाही ह ेपटले. एके दवशी याची प ी मेणब ीचे
काही काम करीत असताना ित या कप ांनी पेट घेतला. लाँगफेलोन ेितचा आरडाओरडा
ऐकला व िजवा या आकांताने तो धाऊन गेला, पण उपयोग झाला नाही. ितचा मृ यू



झाला. या भयभीत संगा या आठवणीन ेलाँगफेलोला वेड लागायची पाळी आली होती,
पण याला तीन लहान मुले होती. यांचे पालन करणे आव यक होते. अ यंत द:ुखी
अव थेतसु ा लाँगफेलोने बापाबरोबर आइचीसु ा जबाबदारी वीकारली आिण ती
िनभावलीसु ा! तो मुलांना फरायला घेऊन जात असे, यांना गो ी सांगत अस,े
यां याबरोबर खेळ खेळत असे. यान े या या ‘ द िच े स अवर’ या किवतेत याचे
मुलांबरोबरचे सहजीवन अजरामर क न ठेवले आह.े यान ेडांटे या सािह याचे
भाषांतरसु ा केले. लेखन, वाचन, च रताथ चालवणे व मुलांचा सांभाळ करणे या सव
जबाबदा या एकि तपणे पार पाडताना तो इतका  झाला होता क , याला वत:चा
पूणपणे िवसर पडला होता आिण यामुळेच याची हरवलेली मन:शांती याला परत
िमळाली होती. टेिनसनचा परम िम  आॅथर हलॅम याचा मृ य ूझाला ते हा तो हणाला,
“मला कोण यातरी कामात वत:ला गंुतवून घेतले पािहजे, नाहीतर मी िनराशे या खाइत
लोटला जाइन.”

आप यापैक  ब तेकांना हा अनुभव आला असेल क , आपण कामात वत:ला बुडवून
घेतलेले असताना आिण कोणीतरी आप याकडून अिव ांत प र म क न घेत असताना
आप या सम या आप याला जाणवत नाहीत. तरीसु ा खूप वेळ काम के यानंतरचा जो
पुढचा वेळ असतो, तो फार धोकादायक असतो. जे हा आता आप याकड ेमौजमजा
करायला वेळ असतो ते हा खरेतर आपण खूप आनंदी असायला हवे असते, पण नेमके
याच वेळी ह ेकाळजी पी रा स आप यावर वार करायला येतात. ते हा आप याला खेद
वाटतो क , ह ेआयु य आता आप याला कोठे नेणार आह?े आपण या दु च ात अडकलो
क  काय? आप या बॉसन ेआप यावर जो शेरा मारला याचा दडलेला अथ काय असू
शकतो? कदािचत आपले कामजीवन आता संपु ात आले आह ेक  काय?

जे हा आपण कुठ याच कामात  नसतो ते हा आप या मनात चंड पोकळी
िनमाण होते. येक फिज स िशकणा या िव ा याला ह ेमािहती आह ेक , ‘िनसगाला
पोकळी आवडत नाही.’ या पोकळी या जा तीतजा त जवळ असलेली गो  तेथे धावत
येत.े आप याला इलेि क ब बचे उदाहरण यासाठी दतेा येइल.

तसेच मनाची पोकळी भ न काढ यासाठी िनसग त पर असतो. कशान ेभरते ही
पोकळी? तर भावनांनी! का? कारण काळजी, भय, ितर कार, म सर आिण षे या
सग या भावनांचे आप यावर ाब य असत.े या अगदी अनादी अनंत काळापासून
आप या आसपासच असतात. या भावना काही वेळेस इत या आ मक होतात क , या
आप या मनातील शांत, आनंदी िवचारांना आिण भावनांना सकावून लावतात.

कोलंिबयामधील अ यापन कॉलेजातील ो. मसल यांनीसु ा काळजीब ल खूप
चांग या प तीन ेसांिगतले आह.े ते हणतात, “जे हा तु ही काही करत नसता ते हा
काळजी तुमचा खूप छळ करत.े दवसभर कामात असता ते हा तु हाला जाणवत नाही;
पण रकामपण आले क , काळजी तुमचा छळ मांडते. तुमची क पनाश  तुम यािव
बंड करते आिण खूप हा या पद श यता तु हाला एखा ा भंगातून मो ा क न
दाखवते. अशा वेळी तुमचे मन काहीही ओझे नसले या इंिजना माणे सुसाट पळत सुटते.
त ेजणूकाही शयतीतच भाग घेत ेआिण मग बेअ रं ज जळ याची भीती िनमाण होते कंवा



आणखीनही काही अपघात हो याची श यता िनमाण होत.े हणून काळजीवर उपाय हाच
क , वत:ला पूणपणे काहीतरी िवधायक काम कर यात गंुतवून घेणे.”

अथात ह ेसगळे समजवून यायला तु हाला कुठ या कॉलेजचे ोफेसर अस याची गरज
नाही. दसु या महायु ा या काळात मी िशकागोमधील अशा एका गृिहणीला भेटलो िजने
वानुभवाव न ‘काळजीवर मात कर यासाठी वत:ला काहीतरी िवधायक कायात
गंुतवून घेतले पािहजे.’ ह ेशोधून काढले. ा बाइला आिण ित या नव याला जे हा मी
यूयॉककडून िमसुरी या मा या शेतावर ेनन ेचाललो होतो ते हा ितथ या डाय नंग
कारम य ेभेटलो.

ते हा या जोड यान ेमला जे सांिगतले त ेअस ेक , पल हाबरची दघुटना झाली ते हा
या या आद या दवशी यां या मुलान ेसै यात वेश केला होता. या आइ या
काळजाचा एकुल या एक मुला या काळजीने थरकाप उडाला होता. तो कोठे होता? तो
सुरि त होता का? तो य  लढाइत उतरला होता का? तो जखमी झाला होता का? क
मारला गेला होता?

यावर मी ितला िवचारले क , ितन ेित या काळजीवर मात कशी केली? ितने
सांिगतले, “सग यात थम मी मा या मोलकरणीला कामाव न काढून टाकले आिण
घरातील सव कामे वत: करायला सु वात केली, पण तरीही यामुळे हते ूसा य होत
न हता, कारण ही सगळी कामे मी यांि कपणे पार पाडू शकत होते; यासाठी माझे मन

 अस याची आव यकता न हती. यामुळे अंथ ण-पांघ ण आवरताना कंवा भांडी
घासताना कंवा झाडलोट करताना माझी काळजी करणे चालूच असायचे. मला जाणीव
झाली क , मला कुठ यातरी नवीन कामाची गरज आह ेक , या यामुळे मी शारी रक व
मानिसकदृ ा िमिनट िमिनट  रा  शकेन. हणून मी एका मो ा िडपाटमटल
टोअसम ये िव े तीची नोकरी धरली.

“ याचा न च फायदा झाला. मी आता कामा या भोव यात सापडले. ाहकांचे
थवे या थवे मा या आजूबाजूला होत.े त ेमला कंमत, साइज, कलस याब लचे 
िवचारायचे. यामुळे मा या कामा ित र  दसु या कोण याच गो ीचा िवचार
कर याची णाचीही फुरसत मला िमळायची नाही आिण जे हा रा  हायची ते हा फ
मा या दखुणा या पायांचा िवचार मा या मनात यायचा. जेवण क न मी मा या
अंथ णात िशरले क , मला इतक  गाढ झोप लागायची क , जणू मी बेशु  पडायचे.
मा या अंगात काळजी कर यासाठी ाण नसायचे आिण वेळही नसायचा.”

जॉन पॉइसला या या ‘ द आट आॅफ फरगे टंग द अन लेझंट’ या पु तकात हे
हणायचे होत ेक , ‘जे हा मनु य ाणी नेमून दले या कामात रममाण होतो ते हा याला
एक िववि त आरामदायी अशी सुरि तता जाणवते. एका आंत रक मन:शांतीचा याला
यय येतो आिण सुखावणा या बिधरतेची याला अनुभूती येते’ आिण नेमके हचे या

द:ुखी आइलासु ा जाणवले.
खरोखरच दवेाने दलेले ह ेवरदानच हणावे लागेल. ओसा जॉनसन या अमे रकेतील

िस  ीने वत: या द:ुखावर आिण काळजीवर कसा िवजय िमळवला ते मला
सांिगतले! कदािचत ितची गो  तु ही वाचलीही असेल. याचे नाव आह,े ‘आय मॅरीड



अ ◌ॅड हे चर.’ अजून कोण या ीन ेकधी धाडसाशी ल  केले आह ेका? पण ओसान ेकेले.
मा टन जॉनसनन ेित याशी ती एकोणीस वषाची असताना ल  केले आिण चाँटे कनसास
येथील घनदाट जंगलात तो ितला घेऊन गेला. जवळपास पंचवीस वषापयत हे
कनसासमधील जोडपे जगभर वास करीत फरले. यांनी आिशया आिण आ का येथील
व य जीवनावरील फोटो घेतले. काही वषानी यांनी व य जीवनावर ा याने दते वास
केला, िच पट तयार केले आिण जगभर दाखवले. यांनी एक िवमान घेतले होते व या
िवमानातून वास करताना एकदा त ेिवमान एका पवतात घुसले. आिण मा टन या
अपघातात जागेवरच मरण पावला. ओसासु ा जबरद त जखमी झाली होती. डॉ टरांनी
भिव य वतवले होत ेक , ती िबछा यातून कधीच बाहरे पडू शकणार नाही; पण त ेओसा
जॉनसनला पुरेसे ओळखत न हत ेअसेच हणावे लागेल. तीन मिह यांनी ती हीलचेअरवर
बसू शकली. एवढेच नाही, तर खूप मो ा जमावापुढे ितन े ा यानसु ा दले. या
काळात हील चेअरवर बसून ितने शंभर तरी ा याने दली असतील. मी ितला
िवचारले क , ितला एवढे सगळे करायची काय गरज होती. ते हा ितन ेउ र दले : ‘मला
द:ुख आिण काळजी करायला वेळ िमळू नये हणून केवळ मी त ेकेले.’

ओसाला जे समजले त ेटेिनसनने एका शतकापूव च एका किवतेत िलिहले होते : ‘मी
कामात वत:ला गंुतवून यायला पािहजे, नाहीतर मी शु क होइन.’

अ ◌ॅडिमरल िबड जे हा दि ण ुवावर अ रश: बफाखाली गाडला गेला व पाच मिहने
एका झोपडीत अगदी एकाक  आयु य जगला ते हा याला समजले क , अमे रका आिण
युरोप एक  के यावर जेवढा मोठा दशे होइल तेवढा अनिभ  दशे कायम बफाने
आ छादलेला असतो. तेथे िबडने पाच मिहने एक ान ेकाढले. सुमारे शंभर मैलांपयत
एकाही िजवंत ा याची चा ल याला लागली नाही. थंडी तर इतक  चंड होती क ,
घ घावते वारे जे हा या या कानाला िचकटून जायचे ते हा याला याचा ाससु ा
गोठलेला आिण फ टक प जाणवायचा. या या ‘अलोन’ नावा या पु तकात याने पाच
मिहने कती भय द अव थेत काढले होत,े याचे काळीज हलवून सोडणारे वणन केलेले
आह.े ते हा दवससु ा रा ीसारखेच काळोख ेअसायचे. वत:ला वेड लागू नय े हणून तो
सतत काहीतरी करत बसे.

“रा ी या वेळी कंदील िवझव यापूव ” तो हणाला, “मी दसु या दवशी या
कामकाजाचे वेळाप क बनवत अस.े मी मु ामच तशी सवय लावून घेतली होती. हे
हणजे वत:शीच करारब  होणे होत.े हणजे जसे एक तास बोग ातून िनसट यासाठी,
अधा तास वा याबरोबर वाहत आलेले ढीग सारखे कर यासाठी, युएल सना सरळ
कर यासाठी, एक तास पु तकांसाठी शे फ बनव यासाठी आिण दोन तास मानवी
श वर चालणा या बफा या घसरगाडीसाठी तुटलेले पूल दु त कर यासाठी.”

तो पुढे हणाला, “अशा कारे कामासाठी वेळेची िवभागणी करणे जरा चम का रकच
होत,े पण यामुळे वत:वरच कमत चालव याची एक असामा य ताकद मा याम ये
आला. यािशवाय कंवा असे हणू फारतर, तस ेकाहीतरी के यािशवाय माझे दवस
िनहतुक होत ेआिण असा कुठलाही हते ूनसलेला दवस हा नेहमीच अ ामािणक वाटतो.”

पु हा ल ात या : ‘िनहतुक! जे दवस पूणपणे िनहतुकपणे संपतात ते दवस



अ ामािणक वाटतात.’
जर तु ही कंवा मी काळजीने बेजार झालो, तर आपण न च पूवापार चालत

आले या ‘काम’ याच औषधाचा वापर क . हचे डॉ. कॅबोर या िस
मानसोपचारत ांनीसु ा यां या ‘ हॉट मेन िल ह बाय’ या पु तकात सांिगतले आह.े
“डॉ टर हणून मला अित र  संशय, धरसोडवृ ी, मनोदबुलता कंवा थरथर कापणारे
शरीर या अव थेतील माझे ण कामात  रािह याने बरे झालेले पा न खूप आनंद
होतो.” कामामुळे आप यात धाडस येते; आ मिव ास येतो.

जर तु ही आिण मी कामात  रािहलो नाही, आपण फ  वत:शीच िवचार करीत
रािहलो, तर चा स डा वन हणतो या माणे आपण फ  शेकड नी अंडी उबवत रा .
िवनर-िवनर ही एक कारची वाळवी जशी चांग या गो चा नाश करत ेतशीच काळजी
चांग या चा नाश करते.

मला यूयॉकमधील एक उ ोगपती मािहती आह.े तो या काळजी पी वाळवीशी
कायम  रा न लढला. तो कामात इतका  झाला क , काळजी कर यास कंवा अ व थ
हो यास याला वेळच न हता. याचे नाव लाँगमन. तो मा या लासम ये िव ाथ  हणून
आला. काळजीवर मात कर याचे याचे तं  इतके भावी होत ेक , मी याला
मा याबरोबर जेवणासाठी थांबवले आिण मग आ ही एका हॉटेलम ये म यरा ीपयत
बसलो. याचे अनुभव ऐकले, यावर चचा केली. याने याची जी कथा सांिगतली ती अशी
– “दहा वषापूव  मी काळजीन ेइतका त झालो होतो क , मला िन ानाशाचा रोग
जडला होता. मी अ व थ होतो, गंभीर होतो, िचडिचडा झालो होतो आिण जवळपास
वैफ य त हो या या मागावरच होतो.

“मा या काळजीला कारणही तसेच रा त होत.े मी ाउन ू ट अँड ए ॅ ट कंपनीचा
खिजनदार होतो. ॉबेरी या गॅल ससाठी आ ही प ास हजार डॉलस भांडवलात
घालवले होत.े एकवीस वषापासून आ ही ॉबेरीचे गॅल स आइस म या उ पादकांना
िवकत होतो; पण अचानक आमची िव  बंद झाली, कारण या मोठमो ा आइस म
कंप यांनी हणजे नॅशनल डअेरी आिण ॉडने वगैरेसार यांनी वत:चे ॉबेरीचे उ पादन
सु  केले आिण यायोगे ते यांचे पैसे आिण वेळ दो हीही वाचवत होत.े

“आमचे दहुरेी नुकसान असे होत होत ेक , आमचे प ास हजार डॉलस तर िव  न
झा यामुळे गेले, पण आम या करारानुसार आ हाला पुढील बारा मिह यांत आणखी एक
लाख डॉलस या ॉबेरी खरेदी करणे बंधनकारक होते. आ ही आधीच ३,५०,०००/-
डॉलस बँकेकडून कजाऊ आणले होत.े ह ेपैसे फेडणेच अवघड होत,े तर नवीन कज कसे
करणार? यामुळे मी काळजीने पोखरलो गेलो, तर यात नवल ते काय?

“वॅटसोन हीले, कॅिलफो नया येथे आम या फॅ टरीज हो या. मी ताबडतोब तेथे गेलो
आिण आम या ेिसडटला वा तवाची क पना दली. प रि थती कशी बदलली आह ेआिण
आपले नुकसान कसे अटळ आह ेह ेसांिगतले; पण याने मा यावर िव ास ठेवला नाही.
उलटप ी याने आम या यूयॉक आॅ फसला ‘तु हाला िव चे कौश य नाही’ असा
िहणकस शेरा मा न दोष दला.



“ दवसभर सतत आजवे क न शेवटी मी याला आणखी ॉबेरीची पॅ कं ज
कर यापासून परावृ  केले आिण आमचा सगळा नवीन माल सॅन ॅ ि स कोला पाठवला.
यामुळे आमचे नुकसान पु कळ कमी झाले. खरेतर यानंतर माझी काळजी संपायला हवी
होती; पण तसे घडले नाही. काळजी करणे आता माझा थायी भाव बनला होता. ती एक
सवय बनून रािहली होती. थोड यात, मला काळजी कर याची सवय जडली होती.

“जे हा यूयॉकला परत आलो ते हा मला येक गो ीची काळजी वाटू लागली. आ ही
इटलीत चेरी िवकत घेत या याब ल साशंकता वाटली, हवाइत अननस घेतले याब ल
चंता वाटली, आणखी बरेचकाही! मी गंभीर झालो, िचडिचडा झालो, झोपू शकलो नाही
आिण मी आधीच सांिगत या माणे मी ते हा अगदी वैफ य त हो या या मागावरच
होतो.

“या नैरा याम येच मा  मी वत:चा िन ानाशाचा रोग बरा कर यावर औषध शोधून
काढले आिण मा या काळजी कर या या वृ ीपासून मु ता िमळवली. मी वत:ला
कामाम य ेझोकून दले. मा या कंपनी या सग या िवभागां या सम या मी मा या
िशरावर घेत या, यामुळे मला काळजी करत बसायला वेळ न हता, इतका मी कामात

 झालो होतो. पूव  मी दवसातून फ  सात तास काम करत असे. आता मी दवसातून
पंधरा ते सोळा तास काम क  लागलो. मी रोज आॅ फससाठी सकाळी आठ वाजता
जायचो आिण रा ी कंवा म यरा ीपयत काम करत बसायचो. मी आणखी न ा
जबाबदा या अंगावर घेत या. मी म यरा ी जे हा घरी जायचो ते हा इतका चंड
दमलेला असायचो क , मी िबछा यात अंग टाकायचो ते हा काही सेकंदांतच बेशु
हायचो.

“मी हाच दन म जवळपास तीन मिहन ेचालू ठेवला. तोपयत माझी काळजी
कर याची सवय मोडली. नंतर मी पु हा दवसातून सात-आठ तास काम कर या या
दनैं दन जीवनास सु वात केली. ही घटना घडली याला आता अठरा वष उलटून गेली,
पण यानंतर कधीही मला पु हा िन ानाशाचा कंवा काळजीचा ास झाला नाही.”

जॉज बनाड शॉ हणतो त ेबरोबर आह.े याने थोड यात असे सांिगतले आह:े ‘तु ही
आनंदी आहात क  द:ुखी ह ेजाणून यायची चैन तु हाला परवडणारी असते, हचे तु ही
द:ुखी अस यामागचे गुिपत आह.े’ हणून असले िवचार क न वत:ला ास दऊे नका.
कामात  राहा. यामुळे तुमचे र ािभसरण चांगले होइल, तुमचे मन स  राहील,
तुमचे आयु य सकारा मक िवचारांनी भ न जाइल आिण ते काळजीला तुम या मनातून
ह पार करेल. कायम  हा, वत:ला िवधायक कायात गंुतवून या. ह ेपृ वीवरील सवात
व त आिण सवात उ म औषध आह.े
काळजी कर याची सवय मोडायची अस यास िनयम १ :

कामात गुंतवून या. चंता ांत माणसाने वत:ला कृितशील बनवले नाही, तर तो
िनराशे या खाइत लोटला जाइल.



७
काळजीम ये वाहवत जाऊन नुकसान क न घेऊ

नका

आता मी तु हाला एक अ यंत ना मय कथा सांगणार आह,े जी मी िजवंत असेपयत
िवस  शकणार नाही. ही गो  मला यू जस मधील मेपलवुड येथे राहणा या रॉबट मूरने
सांिगतली.

तो हणाला: ‘१९४५म ये मी मा या आयु यातील सग यात मोठा धडा िशकलो.
इंडो-चायना या कनारप ीवर २७६ फूट पा या या खाली मला ह ेिशकायला िमळाले.
मी ते हा बाया एस. एस. ३१८ या पाणबुडीवरील अ ा शी लोकांपैक  एक होतो.
आम या रडार यं ाव न असे ल ात आले क , एक गोपनीय यु नौका आम या मागावर
आह.े पहाट झा याबरोबर आ ही यु ा या पिव यात होतो. मी दु बणीतून पािहले क ,
एक यु नौका, ितला संर ण दणेारा टँकर आिण बाँब फोट घडवणारा ताफा आम यावर
ह ला कर या या बेतात होता. आ ही तीन टॉरपेडोज सोडले, पण नेम चुकले. येक वेळी
काहीतरी यांि क चुक मुळे अपेि त गो ी घड या नाहीत. यु नौकेवर ह ला चालूच
होता आिण आ ही शेवटचा बाँब फोट घडवणा या नौकेशी लढ या या तयारीत होतो.
इत यात ितने आमचा मोहरा बनवला (एका जपानी िवमानाने साठ फूट पा यात
असले या आ हाला बरोबर टपले होते आिण आमची पोिझशन या माइन लेअरला
कळवली होती). या माइन लेअरपासून वाचव यासाठी आ ही दीडशे फूट पा याखाली
गेलो. आ ही हचेॅस उघडू नयेत हणून अिधक क ा-कोयंड ेलावले आिण आवाज येऊन
आमची चा ल लागू नये हणून सगळे पंखे बंद केले, इलेि क िगअस बंद केले, थंडावा
आणणा या यं णा बंद के या.

“ यानंतर अव या तीन िमिनटांनी काय घडले? तोफेचे सहा बार झाले आिण आ ही
खोल समु ात गाडले गेलो. महासागराची जमीन आम यापासून फ  २७६ फुटांवर होती.
आ ही भयभीत झालो. एक हजार फूट खोलीपे ा कमी पा यात असताना ह ला होणे फार
घातक असते आिण पाचशे फूट खोलीम ये तर सवनाश करणारे असते आिण आ ही तर
याहीपे ा वाइट अव थेत हणजे २७६ फूट खोलीम य ेहोतो. सुमारे पंधरा तासांपयत
जापनीज यु नौका आम यावर खोल समु ात बाँब सोडत होती. जर खोल समु ात ह ेबाँब
फुटले, तर पाणबुडी या सतरा मीटर या प रसरात जबरद त ध याने पाणबुडीला भोक
पडत असे. आम यापासून पंधरा फुटांवर अस ेअनेक बाँ स फुटले. आ हाला अस ेआदशे
होते क , सुर ेचा भाग हणून आपाप या केिबनम य ेशांतपणे पडून राहा. मी इतका
घाबरलो होतो क , ाससु ा घेऊ शकत न हतो. मी वत: या मनाशी हणत होतो,



‘हाच तो मृ यू, मृ यू असा दसतो!’ खरेतर सगळे पंखे आिण इतरही गारवा दणेा या
यं णा बंद अस यामुळे पाणबुडीतील तापमान शंभर िड ीपे ाही अिधक होते, पण
तरीही भीतीने मला ड डी भरली होती. मी वेटर घातला आिण फरचे जॅकेटसु ा
घातले. तरीही माझा थरकाप होत होता. माझे दात वाजत होत.े थंडीतसु ा मला घाम
फुटला होता. हा ह ला सुमारे पंधरा तासांपयत चालला. नंतर अचानक सगळे शांत झाले.
कदािचत जापनीज माइन लेयरचा बाँबगो याचा साठा संपु ात आला असावा. ह ेपंधरा
तास आ हाला पंधरा लाख वषा माणे भासले. मा या आयु याचा चलि च पटच मा या
डो यांसमोर तरळून गेला. मी आ ापयत या आयु यात केले या सग या वाइट गो ी
मला आठव या. मी कती ु लक गो ची काळजी करायचो त ेआठवले. ने हीत दाखल
हो यापूव  मी बँकेत लाक होतो. मला खूप वेळ काम करावे लागे याचा मला संताप
यायचा. कमी पगार, भिवत  अंधकारमय या गो चा राग येत असे. मी काळजी
करायचो, कारण माझे वत:चे घर न हते. मी नवी गाडी िवकत घेऊ शकत न हतो. मी
मा या बायकोला भारी कपड ेघेऊ शकत न हतो. मी मा या बॉसचा खूप ितर कार
करायचो, कारण तो मला सतत रागवायचा. मला आठवतेय, सग या जगावर रागावलेलो
मी अ यंत कडवटपणे घरात िशरायचो आिण ु लक कारणांव न बायकोशी भांडायचो.
मा या कपाळावर आॅटो या अपघातामुळे जी खोक पडली होती ितचाही मला खूप राग
यायचा.

“काही वषापूव  या सग या काळ या कती मो ा वाटाय या! पण जापनीज
यु नौकेने आम यावर केले या ह यांमुळे ती उभी ठाकलेली आम या डो यातील
मु तमंत भीती! या यापुढे या काळ या फारच ु लक हो या. मी याच वेळी वत:ला
वचन दऊेन टाकले क , जर मी हा सूय आिण ह ेतारे पु हा पा  शकलो, तर मी आयु यात
कधीच काळजी करणार नाही; कधीही नाही! कधीच नाही! कधीच नाही! मी या भयंकर
पंधरा तासांत जग याची कला िशकलो. मी चार वष िसरॅकस िव ापीठात अनेक
पु तकांचा अ यास क नही जे िशकलो न हतो, ते मी या पाणबुडीत िशकलो.”

बरेचदा असे होते क , खूप मो ा संकटांना आपण धीराने त ड दतेो, पण ु लक
काळ यांनी मा  आपली मान दखुत.े उदाहरणाथ, सॅ युअल फेपीजन ेएका पािहले या
फाशीब ल आप या डायरीत िलिहले आह ेक , फाशी जाणा या माणसाला मरणाब ल
काळजी न हती, पण फाशी दणेा या माणसाला याने सांिगतले, ‘जरा हळू, मा या
मानेम ये गळू झाले आह.े’

अ ◌ॅडिमरल िबडनासु ा ुवीय दशेातील या कडा या या थंडीत आिण अंधारात
एक गो  जाणवली - यांचे सहकारी इतर गो पे ा कसली त ार करत होत,े तर ‘ यांची
मान दखुते’ याची. या साहसी सहलीत यां या सहका यांनी धोके, क  आिण -८००
से सी. इत या कमी तापमानाब लसु ा त ार केली नाही. पण अ ◌ॅडिमरल िबल
हणतात, “असे काही सहकारी भेटले क , केवळ दसुरे काही लोक यांना दले या जागेत
काही इंचांची घुसखोरी करत होते हणून यांनी ही सहल सोडून दली आिण यातील एक
जण तर मला असा मािहती होता क , याला मेस या हॉलम य ेअशा ठकाणी जागा हवी
होती जेथून तो एका माणसाला एक घास अ ावीस वेळा चावून खाताना बघू शकणार



नाही. नाहीतर तो जेवत नसे.”
अ ◌ॅडिमरल िबड हणाले, “या साहसी कॅ पम ये अितशय शहा या व िश ति य

माणसांनी ु लक गो साठी आपला तोल गमावलेला मी पािहला आह.े”
वैवािहक आयु यात तर लोक ु लक गो व नही भांडतात आिण वेडपेणाचा कळस

करतात. जगातील िन मे दयिवकार यामुळेच होतात.
हणजे अस ेजाणकार हणतात. उदाहरण ायचे झाले, तर जन. जोसेफ सबाय,

िशकागो यांचे उदा. पाहता येइल. यांनी आ ापयत चाळीस हजार केसेस कौटंुिबक
यायालयात सोडव या आहते आिण ते या िनणयाला आले आहते क , ‘वैवािहक
जीवनातील अ वा याचे मूळ अगदी ु लक कारणांम येच असते.’ होगन ह ेपूव  िज हा
सरकारी वक ल होते. यांनी सांिगतले, “आम या फौजदारी खटले चालणा या कोटात
काय दसते? तर सग या भांडणांचे मूळ बढाया मारणारे म पी, घरगुती खटकेबाज
संवाद, अपमानकारक शेरे, ोध आणणारे श द, उ ट वतन यांम ये असते. खरेतर या
गो ी ु लक आहते, टाळता ये यासार या आहते. आप यापैक  फारच थोड ेलोक
दु पणाने वागतात कंवा फार चुक चे वागतात. त ेफ  अधूनमधून दलेले
आ मस मानाचे ध े  असतात. कधी ती  संताप असतो, तर काही वेळेस फ  बडजेाव
िमरिव यासाठी दलेला दणका असतो. आिण यामुळे जगात िन या-अिधक
दयिवकारा या केसेस होतात.”
एिलनार झवे टचे जे हा पिह यांदा ल  झाले ते हा ितचा आचारी जेवण फार

खराब बनवायचा हीच ितची सग यात मोठी त ार होती. ती हणते, “पण आता असे
झाले, तर मी त ेफारस ेमनावर घेत नाही. ल ातही ठेवत नाही.” हचे यो य आह.े ते
प रप तेचे ल ण आह.े अिनयंि त रा यकत  हणून िस  असलेली कॅथरीन द ेटसु ा
आचा यान ेजेवण िबघडवले तर फ  हसायची, त ार करायची नाही.

िमसेस कानजी आिण मी एकदा एका िम ा या घरी िशकागोम ये जेवायला गेलो
होतो. तो िम  मटणाचे तुकड ेकरत होता. ह ेकरताना याची काहीतरी चूक झाली. मा या
ल ातही आले नाही, पण आले असत,े तरी मला यात काही गैर वाटले नसत;े पण या या
बायकोचे याकड ेल  जाताच ती या या अंगावर अितशय वाइट प तीन ेओरडली,
हणाली, “जॉन! बघ त ूकाय करतो आहसे? तुला साधे नीट वाढतापण येत नाही?”
नंतर ती आम याकड ेपा न हणाली : “तो नेहमीच अशा चुका करतो. तो ह ेिशकून

घेत नाही.” नसेलही तो त ेिशकला! पण मी मा  याचे कौतुक करतो क , तो अस या
बायकोबरोबर जमवून घे याचे तं  िशकला. ह ेकाय कमी आह!े थो ाथोड या नाही, तर
वीस वषापासून तो संसार करतो आह.े जेवणा या टेबलावरचे उ कृ  जेवण आिण उ कृ
मांडामांड क न ही असली अपमाना पद बोलणी ऐक यापे ा मी तर आॅमलेट-पाव खाणे
पसंत केले असत.े

यानंतर थो ाच दवसांत आ ही दोघांनी काही पा यांना जेवायला घरी बोलावले
होत.े ते आम या घरी पोहोच या या बेतात असतानाच िमसेस कानजी या ल ात आले
क , तीन नॅप क स टेबल लॉथला मॅच होत नाहीत.



ितन ेमला ह ेनंतर सांिगतले. ती हणाली : “मी आप या आचा याशी बोल यावर मला
समजले क , तीन नॅप क स लाँ ीम ये गेले आहते. या वेळी पा णे दारात होत,े यामुळे
आता नॅप क स बदलायलासु ा वेळ न हता. मला खूप वाइट वाटले. मी िवचार केला,
‘संपूण सं याकाळ खराब करणारी ही एवढी मोठी चूक मा या हातून कशी घडली?’ नंतर
मी पु हा िवचार केला, ‘ठीक आह.े आता झाले ते झाले. सं याकाळ का खराब करायची?
आिण मी या ु लक गो ी आहते व याकड ेल  ायचे नाही असे ठरवले. मा या िम -
मैि ण ना मी गबाळी, िन काळजी गृिहणी वाटले तरी चालेल. कारण दमुुखले या,
िचडिचड करणा या गृिहण पे ा ह ेअिधक चांगले! आिण या संगात मा या जे ल ात
आले, ते असे क , तीन नॅप क स वेगळे आहते, ह ेआप या पा यां या ल ातसु ा आले
नाही!”

काय ाचे एक िस  त व आह े: कायदा कधीही ु लक गो ीत ढवळाढवळ करत
नाही आिण जर मन:शांती हवी असेल, तर आपणही असे क  नये.

ु लक गो साठी रागावून िचडिचड कर यापे ा आप याला अशा वेळी दसु या
चांग या गो वर ल  क त क न यावर मात करता येते आिण मनात आनंदी िवचार
आणून पाह याचा दिृ कोन बदलता येतो. माझा िम  होमर यान े‘द ेहडॅ टू सी पॅ रस’
आिण आणखी डझनभर पु तके िलिहली. यात याने ह ेखूप चांग या प तीन ेसांिगतले
आह.े जे हा तो पु तके िलहीत असे, वाचन करत असे ते हा यूयॉकमधील या या घरात
वाहनां या कक श आवाजामुळे तो खूप त होत असे. जे हा तो टेबलावर िलिह यासाठी
बसत असे ते हा या सग या आवाजाचा आिण धुराचा या यावर अिन  प रणाम होत
असे.

होमर पुढे हणतो, “मी िम मंडळ बरोबर जे हा िगयारोहणा या मोिहमेवर जायचो
व आ ही तेथे रा ी शेकोटी पेटवून मौजमजा करायचो ते हा फां ांचा व या आगीतील
आवाजाचा मला मुळीच ास होत नस.े खरेतर हा आवाज आिण इंिजना या जाळीचा
आवाज जवळपास सारखेच होत.े मग मला एक आवडत होता व दसु याचा मी ितर कार
करत होतो, अस ेका होते? मी घरी गे यावर पु हा िवचार केला आिण मनाशी ठरवले क ,
र यावरील वाहनांचा हा आवाजसु ा चांगलाच आह.े आता याब ल पु हा काळजी
करायची नाही आिण रागवायचेसु ा नाही आिण मी तसे केलेही. थोड े दवस मला तो
आवाज ऐकू येत होता, पण हळूहळू मी याकड ेदलु  कर यात यश वी झालो.

आिण हचे इतर ु लक गो या बाबतीत असत.े आप याला या गो ी आवडत
नाहीत यां याच िवचारात आपण अ रश: पोहत राहतो. याचे कारण हणजे आपण या
गो ना ज रीपे ा जा त मह व दतेो.”

िडझारेली हणतो, “आपले आयु य इतके थोडके आह ेक , याला आणखी लहान बनवू
नय.े ा िवचारामुळेच मी अनेक द:ुखद गो ना आयु यात त ड दऊे शकतो.
छो ाछो ा गो नी अ व थ हो याची परवानगी आपणच मनाला दतेो. आपण अशा
हल या गो ी िवस न जायला पािहजेत. आपण या धरतीवर फ  आणखी काही दशके
राहणार आहोत आिण आपण काळजी कर यात घालवलेले क येक तास कशानीच भ न
येत नाहीत, ह ेल ात ठेवायला हवे. खरेतर कालांतरान ेआपण आिण इतर लोकसु ा या



गो ी िवसरतात हणून आपण आपला येक ण स कारणी लावला पािहजे. चांगले
िवचार, ेम, मम व आिण आले या संगांना धीरान ेत ड दणेे ह ेआपले आपण िशकले
पािहजे, कारण आयु य खूप थोड ेआह.े ते अजून लहान बनवायचे नाही.”

डयाड कपल गसारखी िस  नामवंत सु ा संगी ह ेिवसरत ेक , ‘आपले
थोडके आयु य लहान बनवू नय.े’ याचा प रणाम काय झाला? याचे व या या मे याचे
कोट-दरबारी चाललेले भांडण इतके ऐितहािसक ठरले क , यावर एक पु तक िलिहले गेले
: ‘ डयाड कप लं ज हम ट यूएड’.

याची कथा अशी क , डयाड कप लंगचे हम टमधील एका मुलीशी ल  झाले.
कॅरोिलन ितचे नाव. ॅटलबोरो येथे याने एक सुंदर घर बांधले आिण तेथेच आता पुढील
आयु य काढायचे या िवचारान ेतो तेथे थाियक झाला. याचा मे णा िनटी बॅले टीयर हा
याचा अगदी जीव  कंठ  िम  बनला. दोघेही एक  काम करायचे, खेळायचे, मौजमजा
करायचे.

नंतर कप लंगने बॅले टीयरकडून काही जमीन िवकत घेतली. अथात यांचा त डी
करार असा झाला होता क , कप लंग या जिमनीवरील गवत कापून ने यास कधीच
हरकत घेणार नाही, पण एके दवशी बॅले टीयरन ेपािहले क , या िविश  जागेवर
कप लंगने फुलझाडांची लागवड केली होती. तो रागाने बेभान झाला. कप लंगनेसु ा
ठोशाला ितठोसा दला आिण छो ा कटकटीचे पांतर मो ा यु ात झाले.

काही दवसांनी कप लंग जे हा सायकलव न जात होता या वेळी याचा मे णा
घोडागाडी घेऊन र ता ओलांडत होता, पण कप लंगला ध ा लागून तो जोरात पडला
आिण जो कप लंग या या पु तकातून मानिसक संतुलनाब ल िलहायचा आिण डोके
शांत ठेव याब ल िलहायचा, याच कप लंगने वत:च वत:चे मानिसक संतुलन
घालवले आिण बॅले टीयरिव  पकड वॉरंट काढले. कोटकेस चालली. सगळेच फार
सनसनाटी आिण खळबळजनक होत.े गावागावांतून वाताहर शहरात आले. जगभर
बातमी झळकली. म य थी, तडजोड, मांडवली यांसारखे श द बाद झाले. या भांडणामुळे
कप लंगला आिण या या बायकोला अमे रकेतील यांचे ह ेसुंदर घर पारखे झाले. सगळा
कडवटपणा आिण काळजी कशासाठी, तर केवळ वाळले या गवतासाठी! हा गवताचा
भारा उंटा या पाठीवरील ओ यातील वाढीव गवता या काडीसारखाच ठरला!!

सुमारे चोवीस शतकांपूव  पेरीक स हणाला होता : ‘स य गृह थांनो, आपण
करकोळ गो वर जरा जा तच वेळ घालवतो. होय! ह ेखरेच आह.े’
डॉ. हरॅी इमरसन नेहमी जी गो  सांगतात, ती वनराजी या बळ यो याची,

जंकले या आिण हरले या यु ाची कथा ऐका :
कोलोरॅडो या ड गरउतारावरील एका चंड महाकाय भुइसपाट झाले या वृ ाची

ही कथा आह.े िनसग ेमी सांगतात क , त ेझाड चारशे वषापासून तेथे होते. कोलंंबसने
जे हा अमे रकेत सॅग साल हजेॅरेवर पाय ठेवला ते हा याचे बीज जले होत ेआिण
लायमाउथला भािवक जे हा थाियक झाले ते हा ते छोटे रोपटे होते. यानंतर या
काळात चौदा वेळा या यावर वीज पडून ते कोलमडले. अनेक वादळांना या झाडाने



यश वीपणे त ड दले. अ यंत ितकूल प रि थतीतसु ा त ेपरत उभे रािहले, पण
शेवटी वाळवी या क ां या मो ा सै याने या यावर ह ला क न याला
जमीनदो त केले. या वाळवी या क ांनी या झाडाला पोकळ क न टाकले आिण
याची आतील श  िन भ केली. इत या दबुल क ां या अ ाहत य ांमुळे हे
श य झाले. या महाकाय वृ ावर काळाचा कोणताच प रणाम झाला नाही, वीज
याला मोडू शकली नाही, वादळ नमवू शकले नाही, याला या क ांना माणूस
या या एका िचमटीने िचरडून टाकू शकतो, अशा शू  क ांनी संपवले.

आपणसु ा जंगलातील या महाकाय वृ ा माणेच आहोत, नाही का? आपणसु ा
आप या जीवनात येणा या चढ-उतारांना, संकटांना, द:ुखद संगांना मो ा िहमतीने
त ड दतेो, पण आप या दयाला काळजी पी क ांना पोखर याची परवानगी दतेो!
काळजीची वाळवी! ती नाहीशी करणे सहज सोपे असते.

एकदा ो मंगमधील टेटॉन रा ीय उ ानाला भेट दे याचा संग आला. मी
रा या या महामाग-िनरी क असले या चा स से े डबरोबर व इतर काही िम ांबरोबर
होतो. आ ही रॉकफेलर या मालक या जागेला भेट दणेार होतो, पण आम या गाडीने
एक चुक चे वळण घेत यामुळे आ ही र ता चुकलो आिण पिह या गाडीपे ा एक तास
उिशरा पोहोचलो. से े डकड े क ली होती. यान ेकंुपणाचे गेट उघडले व एव ा गरमीत,
डासां या सा ा यात, या जंगलात तो एकटा आमची वाट पाहत उभा रािहला.
साधुसंतांचासु ा संयम तुटला असता असा तो संग होता, पण तशाही प रि थतीत
से े डने संयम राखला. आमची वाट पाहत उभे असताना यान ेझाडाची एक फांदी तोडली
आिण याची सुबक िश ी बनवली. आ ही पोहोचलो ते हा तो डासांना िश ा घालत
होता का? तर नाही. मजेत िश ी वाजवत होता. मी ती िश ी एक अशा माणसाची
आठवण हणून अजूनही जपून ठेवली आह ेक , याला ह ेमाहीत होते क  छो ा छो ा
गो चा बाऊ क  नय.े

काळजी कर याची सवय सोडायची अस यास िनयम २ :

ु लक गो नी आपण वत:ला ास क न घेऊ नये. या िवस न जा ात.
ल ात ठेवा, ‘आयु य लहान आहे. याला आणखी लहान बनवू नका.’



८
सरासरीचा िनयम

मी जे हा लहान मुलगा होतो ते हा िमसुरी या आम या शेतावर आ ही राहत असू.
एके दवशी चेरीची लागवड कर यासाठी मा या आइला मदत करत असताना अचानक
मी रडू लागलो. माझी आइ हणाली, “डले, त ूका रडतो आहसे?” मी यावर मुसमुसत
सांिगतले, “मला भीती वाटते क , मला कोणी िजवंत असतानाच पु न टाकतील.”

या काळात माझे बालमन अनंत चंतांनी ासलेले होते. जे हा ढगांचा गडगडाट होत
असे ते हा मला भीती वाटत अस ेक , मा या अंगावर वीज पडून मी मरणार आह.े जे हा
घरात पैशाची चणचण भासायची ते हा मला भीती वाटत अस ेक , आता आ हाला पुरेसे
खायलासु ा िमळणार नाही. मला काळजी वाटत अस ेक , मी मे यावर नरकात जाणार
आह.े सॅम हाइट नावाचा मा यापे ा एक मोठा मुलगा होता. यान ेमला धमक  दली
होती क , तो माझे कान खाणार आह.े यामुळे मी अ व थ झालो होतो. मला भीती
वाटायची क , मी जर माझी टोपी मुल या दशेन े फरवली, तर या मला हसतील. मला
भीती वाटायची क , ल  झा यानंतर लगेचच मी मा या प ीशी कसे बोलायला पािहजे.
मा या क पनेनुसार माझे ल  एका छो ा गावात या चचम ये होऊन एका छो ाशा
टुमदार गाडीतून माझी वरात मा या शेतापयत येइल, अस ेमला वाटायचे; पण मी
चचपासून ते आम या शेतावरील घरापयत या वासात ित याशी काय बोलेन याची
मला चंता असायची. मी कसा बोलेन याची मला इतक  चंता असायची क , नांगरट
करत असताना क येक तासांपयत धरणीकंप होतो आह ेअस ेमला वाटायचे.

पण जसजसा मी मोठा होऊ लागलो तसतसे मला समजायला लागले क , मी या
गो ची चंता करत अस े या न ा णव ट े  तशा घड या नाहीत.

उदाहरणाथ, मी जसे मागे हटले क , मला आकाशात वीज चमकली क , खूप भीती
वाटायची; पण आता मला समजते क , वीज पड यामुळे अपमृ यू हो याची श यता ही
नॅशनल से टी कौि सल यां या सांग या माणे ही एका वषात जर ३५०० वेळा वीज
पडली तर एखादा मृ यू होतो, अशी आह.े

िजवंतपणी मला कुणी पुरेल ही श यता तर याहीपे ा अिधक सं द ध होती. फार
पूव सु ा याचे माण दहा लाख लोकांम य ेएक अस ेहोते.

कॅ सरने मा  मृ यू हो याचे माण आठास एक होते. जर मला कसली चंताच
करायची असती, तर वीज पडून येणा या मृ यूपे ा कंवा िजवंतपणी गाडून टाक या या
भीतीपे ा कॅ सरची चंता करणे अिधक सयुि क होते.

मी आ ापयत पौगंडाव थेतील आिण ता यातील काळ यांब लच बोललो, पण



आप या ौढाव थेतील काळ यासु ा मूखपणा या असतात; पण तु ही, मी, आपण
सगळेच आप या नऊ-दहा काळ या लगेच थांबवू शकतो. जर आपण िचडिचड करत
राह यापे ा सरासरी या िनयमाचा अ यास केला व आप याला या गो ची काळजी
वाटते याला ह ेिनयम लावून पािहले तर या सम या लगेच सुटतील.

पृ वीवरची सग यात िस  इ शुर स कंपनी हणजे लंडनची लॉइ स कंपनी. ितने
लाखो डॉलस फ  अभावाने घडणा या गो ची भीती घालून कमावले. जी संकटे कधीही
येणार नाहीत, यांवर लंडन या लॉइ स कंपनीने पैजा मार या. अथात त े वत: याला
बे टंग हणत नाहीत, तर ते याला इ शुर स हणतात; पण खरे सांगायचे तर सरासरी या
िनयमाचा अ यास क न शा शु  प तीन ेकेलेले ह ेबे टंगच आह.े दोनशे वषापासून ही
इ शुर स कंपनी बळ होत चालली आह ेआिण जोपयत मनु य- वभाव बदलत नाही
तोपयत ती आणखी बलवान होणार आह,े कारण लोक आता बुटांपासून त ेजहाजापयत
येक गो ीचा इ शुर स करत आहते; पण लोकांची ही भीती का पिनक आह ेहे

सरासरी या िनयमाचा अ यास केला तर समजत.े
जर आपण सरासरीचा िनयम लावून एखादी गो  पडताळून पािहली, तर आप याला

आ ापयत न उकललेले स य समजते. उदाहरण ायचे झाले, तर जर मला ह ेआधी
मािहती असते क , आणखी पाच वषानी मला गेटीसबगचे यु  लढायचे आह,े तर मी खूप
घाबरलो असतो. श य तेवढे लाइफ इ शुर स काढले असत.े माझे मृ युप  बनवून ठेवले
असते आिण सग या इतर गो ी सुरळीत क न ठेव या अस या. मी हणालो असतो,
‘कदािचत या यु ाव न मी परत येणार नाही, हणून मी जी काही थोडी वष उरली ती
चांगली घालवायला पािहजेत.’ पण वा तव असे आह ेक , सरासरी या िनयमानुसार
पडताळणी केली, तर ेटीसबगचे यु  लढणे ह ेवयाचे प ास त ेपंचाव  वषामधील
गुजरणारे शांितपूण आयु य जेवढे धोकादायक व दघुटना त आह ेिततकेच ह ेआह.े
थोड यात मला काय हणायचे आह ेक , शांततापूण काळातसु ा हजारी िजतक  माणसे
प ास ते पंचाव  वया या कालमयादते मरतात िततक च श यता गेटीसबग या
१,६३,००० सै याम ये मृ यूची होती.

या पु तकाची क येक करणे मी कॅनडामधील पवतरांगां या जवळ बोलीफ या
कनारी संपस या नम-ही-गाह या लॉजम ये िलिहली आहते. एकदा वसंत ऋतूतील
मा या येथील वा त ात मला ी. व सौ. हबट से लंजर भेटले. शांत व गंभीर से लंजरने
माझे अस ेमत बनवले क , ती कधीच कशाची काळजी करत नाही. एके दवशी
सं याकाळी शेकोटीभोवती आ ही बसलेलो असताना मी ितला िवचारले क , ती कधी
काळजीमुळे त झाली होती का? यावर ितन ेआ यान ेिवचारले, “काळजीने त? माझे
जवळपास संपूण आयु यच काळजीमुळे धुळीला िमळाले आह.े” ती हणाली, “काळजीवर
मात करायला िशक यापूव  अकरा वष मी वत:च वत:साठी बनवले या नरकात राहत
होते. मी सतत रागावलेली आिण अ व थ असे. मी चंड तणावाखाली जगत होत.े या
वेळी दर आठव ाला मी बसने सॅन ॅ ि स कोला खरेदीसाठी जात अस,े पण खरेदी करत
असतानासु ा मी अ यंत चंता त अस.े मला वाटे, कदािचत मी इ ी चालू ठेवून आले
आह,े यामुळे घराला आग लागली असेल, तर कधी मला वाटे, माझी मोलकरीण मुलांना



सोडून गेली असेल, मुले सायकल घेऊन घराबाहरे पडली असतील व एखा ा गाडीने
यांना उडवले असेल; आिण सामानाची खरेदी करता करता काळजीमुळे मी अगदी
घामाने डबडबत असे आिण तडक बस पकडून घरी सगळे ठीक आह ेका ते पाहायला जात
असे. मा या अशा मानिसक अव थेत माझे पिहले ल  संपु ात आले, तर यात नवल ते
काय?

“माझे दसुरे पती वक ल आहते. अितशय शांत व अ यास ूमाणूस. याला कधीच
कोण याच गो ीची चंता नसत.े मी जे हा कधी गंभीर आिण चंतेत असते ते हा त े- ‘शांत
राहा. आपण या यावर िवचार क . त ूनेमक  कशामुळे अ व थ आहसे. आपण या
गो ीला सरासरीचा िनयम लावून याची पडताळणी क  आिण ती गो  घड याची
श यता आह े कंवा नाही ते पा .’ अस े हणतात.

“उदाहरणाथ, मला तो संग आठवतो जे हा आ ही यू मेि सको न कॅ र बाड
कॅ ह सना जात होतो. र ता अितशय घाणेरडा, धुळीचा होता. तशात आ ही पावसाळी
वादळाम ये सापडलो.

“आमची गाडी घरंगळ यासारखी आिण घसर यासारखी चालली होती. आमचा
ित यावर ताबा राहत न हता. मी दवेाकड े ाथना करत होते क , िनदान आ ही घसरलो
तरी तो ड गराचा कंवा इमारती या बाजूकडचा ख ा असू द,े पण माझा नवरा मा  मला
पु हा पु हा सांगत होता, “मी अ यंत हळू चालवत अस याने फारसे वाइट घडणार नाही.
जरी आपली गाडी ख ात पडली तरीही सरासरी या िनयमानुसार आप याला इजा
होणार नाही.” या या शांतपणामुळे आिण आ मिव ासामुळे मी शांत झाले.

“एका वसंत ऋतूतील सु ीम ये आ ही कॅनडातील पवतरांगांमधील होक न हलॅी इथे
सहलीला गेलो. एके रा ी समु सपाटीपासून सात हजार फूट उंचीवर जेथे आ ही तळ
ठोकला होता तेथे चंड मोठे वादळ झाले आिण याम ये आमचा तंबू आपले अि त व
टकवू शकेल असे वाटत न हत.े ह ेतंबू खूप जाड दोरान ेएका लाकडी प या फळीला
बांधले होत,े पण वादळामुळे ते तंबू हलत होत,े थरथरत होते आिण कंचाळतसु ा होते.
माझी अशी अपे ा होती क , आमचा तंबू हळूहळू फाटत जाइल, सैल होइल आिण नंतर
आकाशाकड ेझेपावेल. मी भयभीत झाले होत,े पण माझा नवरा मा  सतत मला धीर
दऊेन सांगत होता, “ह ेबघ, आपण अगदी चांग या गाइ सबरोबर येथे आलो आहोत. या
कारचे तंबू बांध याचे काम या पवतरांगांम ये त ेसुमारे साठ वषापासून करत आहते. हा
तंबूसु ा अनेक वषापासून येथे आह.े अजूनपयत तरी तो मोडकळून पडला नाही, हणून
सरासरी या िनयमानुसार आजसु ा आपला तंबू उ मळून पडणार नाही आिण जरी तसे
काही घडलेच, तरी आपण दसु या एखा ा तंबूत िनवारा शोधू. काळजी क  नकोस, शांत
राहा.” मी मा या नव याचे ऐकले आिण रा ी शांतपणे झोपले.

“काही वषापूव  लहान बालकांम ये पॅरॅिलिससची साथ आली होती आिण संपूण
कॅिलफो नया या या भीतीने हाद न गेले होत.े जर मी पूव चीच असते, तर वेडीच झाले
असते; पण मा या नव याने मला वा तव अ यंत शांतपणे वीका न या माणे
वाग याब ल सांिगतले. आ ही श य तेवढी ितबंधा मक काळजी घेतली. आ ही मुलांना
गद पासून दरू ठेवले, शाळेत पाठवले नाही, िसनेमा िथएटरम ये पाठवले नाही. हे थ



बोडकड ेचौकशी केली, यांचा स ला घेतला व यां याकडून मािहती घेतली. यांनी
सांिगतले क , इतक  मोठी साथ असूनही केवळ संपूण कॅिलफो नयात १८३५ मुलांनाच या
रोगाचा संसग झाला आह ेआिण साथ नसतानासु ा दोनशे ते तीनशे मुलांना या रोगाचा
संसग होतच असतो. ही आकडवेारी जरी द:ुखद असली, तरी आ हाला ह ेल ात आले क ,
सरासरी या िनयमानुसार आप या एखा ा मुलाला संसग हो याची श यता फार दरूची
आह.े

“ ‘सरासरी या िनयमानुसार ह ेहोणार नाही’ ह ेमा या नव याचे वा य माझी न वद
ट े  काळजी दरू कर यास कारणीभूत ठरले आिण या अशा या या वेळोवेळी दले या
दलाशामुळे मी गेली वीस वष अ यंत सुंदर, शांतपूण आिण क पनातीत आयु य जगत
आह.े”

असे हणतात क , आप या जवळपास सग याच काळ या आिण द:ुखे वा तवातून न
येता आप या क पनेतून येतात. मी जे हा मा या भूतकाळातील वष आठवतो ते हा
मलाही ह ेजाणवते क , मा या अिधकतर काळ या का पिनक हो या. जीम ँटन ेमला
सांिगतले क , याचाही हाच अनुभव आह.े याची यूयॉकम ये ांट िडि युट ग कंपनी
आह.े तो लोरीडा न दहा ते पंधरा गा ा भ न सं ी व ा  ेमागवत अस.े याने मला जे
सांिगतले क , अशा वेळी याला खूप मानिसक ास होत अस.े अनेक नकारा मक िवचार
जसे क , गाडीला म येच अपघात झाला तर? फळे जर र यावरच पसरली गेली तर?
गा ा पुलावर असताना पूलच कोसळला तर? अथात या या फळांचा इ शुर स केलेला
होता, पण तराहा फळ जर बाजारात वळत पाहाचला नाहात तर? ता इतका काळजा
करत असे क , याला भीती वाटू लागली क , या या पोटात अ सर झाला आह.े हणून
तो डॉ टरकडसेु ा गेला. डॉ टरांनी याला सांिगतले क , याला फारसे काहीही झाले
नाही.

तो सांगत होता, “मग मला जरा बरे वाटले आिण मग मी वत:ला  िवचारायला
सु वात केली - ‘असे बघ, आ ापयत या आयु यात तू कती गा ांचा वसाय केलास?’
उ र आले क , जवळपास पंचवीस हजार. नंतर मी पुढचा  िवचारला, ‘ यांपैक  कती
गा ांचे नुकसान झाले?’ दसु या श दांत सांगायचे झाले, तर सरासरी या िनयमानुसार
पडताळणी केली, तर श यता एवढीच आह ेक , पाच हजार फळां या गा ा सुरळीतपणे
पोहोच या, तर एका गाडीचे नुकसान होऊ शकत.े मग मी एवढी चंता का करतो?

“नंतर मी वत:ला हणालो, ‘पण कदािचत पूल पडू शकतो.’ पु हा मीच  केला,
‘पूल कोसळून आ ापयत कती गा ांचे नुकसान झाले आह?े’ उ र आले, ‘एकही नाही.’
मग मी वत:ला हणालो, ‘त ू कती मूख आहसे! ‘अगा जे घडलेिच नाही’ यावर त ूवृथा
का याकूट क न पोटात अ सस वाढवून घेतोस.

“जे हा मी एखा ा गो ीकड ेअशा दिृ कोनातून बघतो ते हा मी कती मूख आह ेहे
मला जाणवते. ते हापासून मी ठरवले क , सरासरीचा िनयम हाच मा या काळजीवर
एकमेव उपाय आह ेआिण यानंतर आ ापयत मला कधीही अ सस झालेले नाहीत.”

अल ि मथ जे हा यूयॉकचा रा यपाल होता ते हा या या राजक य श ूं या
ह यांना उ र दतेाना तो नेहमी अस े हणायचा, ‘आपण रेकॉड तपासून पा .’ पुढील



वेळी तु ही आिण मी जे हा काळजी क  ते हा न च शहा या अल ि मथची यु  वाप
आिण रेकॉड तपासून पा  आिण खरोखरच आपली काळजी सयुि क आह ेक  नाही याची
पडताळणी क . नेमके हचे े ड रकन ेकेले. याला अशी भीती वाटे क , तो या या
थड याम ये प डलेला आह.े आम या लासम ये यान ेजी गो  सांिगतली, ती अशी :

“जून, १९४४म ये मी एका छो ा खंदकाम ये ओमाहा बीच या जवळ लपून बसलो
होतो. ९९९ िस ल स हस कंपनीबरोबर मी काम करत होतो. जे हा मी या खंदका या
आजूबाजूला पािहले ते हा याचा आकार आयताकृती होता. मी मनाशी हणालो, ‘अगदी
थड यासारखा आकार आह.े’ मी जे हा यात झोपलो ते हा मला तर ते अगदी थडगेच
वाटले. मी मनाशी हणालोसु ा, ‘मी मा या थड यातच झोपलो आह’े कारण नेमके याच
वेळी जमन बाँबस रा ी अकरा वाजता आले आिण यांनी बॉ ब फेकायला सु वात केली.
घाबर यामुळे माझे शरीर अगदी कडक झाले. पिह या दोन-तीन रा ी तर मी झोपूसु ा
शकलो नाही. चौ या कंवा पाच ा रा ी तर मी नैरा या या खोल गतत सापडलो. मला
काहीतरी करायला पािहजे होत.े नाहीतर मी वेडा झालो असतो. हणून मी वत: या
मनाला बजावत रािहलो क , पाच रा ी तर येऊन गे या आिण अजूनही मी िजवंत आहे
आिण आम यापैक  येक जणच! फ  दोघे जखमी झाले होत ेआिण तेसु ा जमन
बाँबमुळे नाही, तर यां या अंगावर एक ढलपी पड यामुळे. मी काळजी करायचे सोडून
दले आिण िवधायक िवचार क  लागलो. मग मी एक लाकडी छ पर तयार केले व मा या
खंदका या वर लावले. यामुळे व न मा या अंगावर काही पड यापासून मी वत:चे
संर ण केले. मग मी मा या मनाचे समाधान केले क , अगदी नेम ध न मा यावरच
कोणी ह ला केला, तरच मी म  शकतो. मग य  मा यावर ह ला हो याची श यता
कतपत आह ेयाची पडताळणी मी केली. ती दहा हजारात एक अशी सरासरी या
िनयमा माणे मी िनि त केली आिण अशा िवचारांमुळे मी शांत झालो आिण
बाँबगो यां या वषावातसु ा मी झोपू शकलो.”

अमे रकेतील ने ही यां या लोकांना ो सािहत कर यासाठी सरासरी या िनयमाचेच
त व वापरत असत. पूव  खलाशी असले या एकान ेमला सांिगतले क , एकदा यान ेव
या या इतर सहका यांनी अितशय वाला ाही गॅस असले या टँकसवर काम कर याचा
करार केला. यांना काळजीसु ा वाटत होती. यांना खा ी होती क , यां या
जहाजावरील अ यंत वाला ाही गॅस वा न नेताना एखा ा टॉपडोने यांना धडक
मारली असती, तर यां या सग यां या जहाजातच ठक या ठक या होतील.

युनायटेड टे स या ने हीला याची क पना होतीच, हणून यांनी आधीच सगळे
रेकॉड तयार ठेवले होते. या सव खला यांना यांनी रेकॉड दाखवून सांिगतले क ,
आ ापयत शंभर टँकसना टॉपडोन ेधडक दली आह.े यांपैक  साठ टँकसना कोणतेही
नुकसान झालेले नाही आिण चाळीस टँकस जरी बुडाले असले, तरी यातील फ  पाच
टँकस दहा िमिनटां या आत बुडाले आहते. याचा अथ जहाजातून बाहरे पडायला यांना
पुरेसा वेळ िमळाला. फार गंभीर अव था फारच थो ांची होती. यामुळे खला यांचे
मनोधैय वाढले का? याने ही गो  सांिगतली तो हणाला, “सरासरी या या िनयमामुळे
माझी भीती नाहीशी झाली. सग याच खला यांचे मनोधैय वाढले. आ हाला समजले क ,



आमचे ाण वाचव याची संधी आ हाला िमळणार आह.े ब धा आ ही मरणार नाही.”
काळजी तु हाला मोडून टाकेल यापूव  तु ही काळजीची सवय मोडा. यासाठी िनयम

३ :

‘आपण रेकॉड तपासून पा . वत:ला िवचा , सरासरी या िनयमानुसार मला
काळजी वाटत असलेली घटना घड याची श यता कतपत आहे?’



९
अटळ त े वीकारा!

फार पूव  जे हा मी लहान होतो ते हा िमसुरीम ये मी मा या काही िम ांबरोबर एका
अडगळी या खोलीतील मा यावर खेळत अस.े एके दवशी या मा याव न खाली
उतरत असताना मी माझा पाय एका िखडक या चौकटीत एका णासाठी ठेवला आिण
खाली उडी मारली, पण मा या हाताम ये जी अंगठी होती, ती नखाम ये इत या वाइट
प तीने घुसली क , माझे बोट िच न िनघाले.

मी जोरात कंचाळलो, घाबरलो. मला तर वाटले क , मी आता मरणार, पण नंतर
हळूहळू हाताची जखम बरी झाली. यानंतर मी कधीही या द:ुखद णाब ल िवचार
केला नाही. याचा काय उपयोग होता? जे घडले त ेअटळ होते आिण ते मी वीकारले
होते.

आता मा या मनात असा िवचारही येत नाही क , मा या एका हाताला फ  तीन बोटे
आिण अंगठा आह.े

काही वषापूव  मला एक माणूस भेटला जो यूयॉकमधील एका गावात उंचावर
चढिवणा या िल ट या वाहतुक चा वसाय करीत होता. याचे िनरी ण केले ते हा
मा या असे ल ात आले क , याचा डावा हात मनगटापासून तुटलेला आह.े मी याला
िवचारले क , याला पंजा नाही याचा याला कतपत ास होतो? तो हणाला, “छे:!
असा िवचारही मा या मनात येत नाही. मी एकतर ल  केलेले नाही. ह!ं फ  जे हा
सुइम ये दोरा ओवायचा असतो ते हा मला आठवण येत.े”

खरोखर ह ेफार िव मयजनक आह ेक , जर काळाची ती गरज असेल तर कती लवकर
आपण प रि थतीशी जुळवून घेतो! आपण या माणे वत:म ये बदल करतो आिण
आप यातील या ुटीब ल िवस नसु ा जातो.

हॉलंडमधील अ ◌ॅम टरडमॅ या शहरा या चचचा िवनाश झाला ते हा या यावर
कोरलेली एक ओळ मला नेहमीच आठवत े:

‘It is so. It cannot be otherwise.’
‘ह ेअसेच आह,े कारण यापे ा वेगळे असूच शकत नाही.’
जर तु ही आिण मी भूतकाळाचा िवचार करत करत काही दशके मागे गेलो, तर अनेक

खेदजनक गो ी दसतात आिण या तशाच घडणार हो या, दसुरा पयायच न हता, असे
आप या ल ात येते. आप याला िनवडीचे वातं य आह.े कोणते? तर एकतर आपण या
अप रहाय गो चा आह ेतसा वीकार करायचा आिण या माणे जुळवून यायचे कंवा
या अटळ गो िव  बंड क न उभे ठाकायचे आिण याचा शेवट वैफ य त हो यात



करायचा.
मा या एका आवड या त ववे याचे हणजे िव यम जे सचे प रप  मत असे –

आप या वाटेला आले या गो ीचे वागत करा. तो हणतो, “त ेप  वाच यानंतर जे काही
घडले आह े याचा वीकार करणे ही या ददुवावर मात कर याची पिहली पायरी असते.”
पोटलँड येथे राहणा या एिलझाबेथला ह ेस य वीकारावे लागले. ितन ेमला जे प
िलिहले आह ेते अस े: ‘दसु या महायु ानंतर संपूण अमे रका िवजयो सव साजरा करत
असताना याच दवशी आ हाला िमिलटरी िवभागातून तार आली. यात िलिहले होते
क , यु भूमीवर लढणारा माझा पुत या बेप ा आह े या यावर माझे िजवापाड ेम होत.े
थो ाच वेळात दसुरी तार आली क , याचा मृ यू झाला आह.े

‘मा या द:ुखाला पारावार रािहला नाही. तोपयत आयु याकड ेपाह याचा माझा
दिृ कोन खूप आनंदी होता. मला आवडणारी नोकरी मी करत होत.े या पुत याला मीच
मा या अंगाखां ावर वाढवले होते. तो मोठा झा यावर यानेही मला खूप सुख दले होत.े
आ ापयत मी या यासाठी घेतले या क ाचे फळ मला िमळत होत ेआिण आता ही अशी
तार आली होती. माझे संपूण िव च कोसळले होते. मला आता वाटू लागले क , कशासाठी
मी जगावे? मी मा या कामाकड ेदलु  क  लागले. मा या िम -मैि ण कड ेदलु  क
लागले. कशातच माझे मन रमेना. माझी िचडिचड वाढली. वभावात कडवटपणा आला.
मा या ेमळ पुत याला दवेान ेका बोलावून घेतले? इतका त ण मुलगा, या यापुढे संपूण
आयु य उभे होते, तो असा कसा मारला गेला? वा तव मी वीका  शकत न हते. मी
मा या द:ुखात इतक  बुडून गेले क , मी माझी नोकरी सोडून दे याचे ठरवले आिण
सग या जगापासून दरू कुठेतरी अ  ूढाळत लपून बस याचे ठरवले.

‘मी माझे कपाट साफ करत होते. दरू कुठेतरी िनघून जा यापूव ची ती आवराआवर
होती. तेव ात मला प  सापडले. ह ेतेच प  होते जे मा या पुत याने मला माझी आइ
वारली ते हा िलिहले होते आिण याचा मला िवसर पडला होता. या प ात याने
िलिहले होत,े ‘ह ेखरे आह ेक , आपण सगळे ितला िवस  शकणार नाही आिण िवशेषत: तू
तर नाहीच; पण मला मािहती आह,े तुला तुझे आयु य पुढे नेणे भाग आह.े तुझे वत:चे
वैयि क त व ान तुला तसे करायला भाग पाडले. जीवनातील या सुंदर गो ी त ूमला
िशकव यास या मी कधीही िवसरणार नाही. जेथे कोठे असेन कंवा आपण दोघे
एकमेकांपासून कतीही दरू असलो, तरी आयु यात तू मला जे ‘हास’ू दलेस त ेमी कधीही
िवसरणार नाही. ‘ कतीही मोठे संकट आले, तरी पु षासारखा याला त ड द.े’ ह ेत ूमला
िशकवलेस, ह ेमला नेहमीच आठवत राहील.’

‘मी पु हा कामावर जू झाले. मी माझा कडवटपणा संपवला व मनात जी बंडखोरी
दाटून आली होती ती परतवली. मी मनाशी हटले : ‘जे हायचे त ेघडून गेले आह.े आता
ते बदलू शकणार नाही.’ पण याची मी जसे असावे अशी इ छा होती तसेच मी वागेन. मी
मा या कामाम ये जीव ओतू लागले. मी सैिनकांना प  ेिलिहली. इतर लोकां या
मुलांनासु ा िलिहली. मी रा ी या ौढ िश णा या वगात जाऊ लागले. नवीन आवडी
जोपास या, नवीन िम -मैि णी केले. मा यात मी हतेुपुर सर केले या या बदलांवर नंतर
माझाच िव ास बसला नाही. भूतकाळातील दघुटनांवर रडणे मी पूणपणे थांबवले. आता



मी येक दवस आनंदान ेजगते! अगदी मा या पुत याला मी जसे जगावे वाटत होते
अगदी तसेच! आता माझे आयु य शांितपूण आह.े मी माझे नशीब वीकारले आह.े यापूव
या गो ची मला कधीही ओळख न हती असे प रपूण व आनंदान ेओत: ोत भरलेले
आयु य आता मी जगते.’

एिलझाबेथ कॉनले जे िशकली तेच आप या सग यांना िशकायचे असते. फरक एवढाच
क , कोणाला त ेलवकर िशकावे लागते तर कोणाला उिशरा. थोड यात काय क , या
गो ी अटळ आहते या आप याला वीकारा ा लागतात व यां याबरोबर सहकाय
करावे लागते. ह ेअसेच आह.े याला दसुरा पयाय नाही. अथात हा धडा िशकणे सोपे नाही.
संहासनावर बसले या राजालासु ा त ेटाळता येत नाही. बक गहमॅ पॅलेसम ये पाच ा
जॉजन े या या लाय री या भंतीवर ह ेवा य िल न ठेवले होते, ‘आकाशातून चं  गायब
झाला हणून रडायचे नाही आिण सांडले या दधुाचा प ा ाप करायचा नाही ह ेमला
िशकवा.’

अथात ह ेउघड आह ेक , फ  प रि थती एका माणसाला सुखी कंवा द:ुखी बनवू
शकत नाही, तर आपण प रि थतीला कोणती ित या दतेो यावर आप या भावना
ठरतात. आयु याचा वग बनवायचा क  नरक ह ेतु ही ठरवायचे आह,े अस ेिजझसनेसु ा
सांिगतले आह.े

आपण सगळेच संकटांवर व दघुटनांवर मात क  शकतो. तसेच यां यावर िवजयसु ा
िमळवू शकतो; फ  आपली तशी इ छा हवी. कदािचत आप याला असे वाटेल क , आपण
ह ेक  शकणार नाही; पण तु हाला आ य वाटेल क , आप या अंतरंगात ह ेसगळे क न
दाखव याचा िजवंत झरा असतो. आप याला वाटते यापे ा आपण अिधक कणखर
असतो.

ता क टन नेहमी हणत असे : ‘आयु य मा यावर जे काही लादले त ेमी आनंदाने
वीकारेन, फ  आंधळेपण वीका  शकणार नाही.’
जे हा त ेसाठ वषाचे होते ते हा अचानक एके दवशी त ेखाली गािलचावर पडले.

गािल याचे रंग यांना धूसर दसले. यांना या यावरची न ीसु ा दसेना. मग ते
पेशािल ट डॉ टरांकड ेगेले आिण यांना या ददुवी स याला सामोरे जावे लागले. यांची
दृ ी गेली होती. एका डो यान ेतर त ेठार आंधळे झाले होते आिण दसुराही याच
मागावर होता. या गो ीला त ेघाबरत होत ेतेच नेमके यां या समोर ठाकले होते.

आता ता क टन यांची ित या काय होती? यांना असे वाटले का क , ‘ह ेसग यात
वाइट संकट आह?े’, ‘हा मा या आयु याचा शेवट आह?े’ नाही. अिजबातच नाही. या
वेळी यांना वत:लाही आ य वाटले. त ेचांग या मन:ि थतीत होते. तशाही प रि थतीत
यांना िवनोद सुचत होत.े
अशा कारे निशबावर मात करता येत ेका? याचे उ र खरेतर ‘नाही’ असेच आह.े

जे हा ता क टनना संपूण अंध व आले ते हा ते हणाले, “इतर लोक जसे यांचे कोणतेही
नुकसान लपवतात तसेच मीसु ा मा या ददुवाला सामोरा गेलो. मी िवचार केला, जर
मा या पाचही पश यांना इजा झाली असती, तर मी काय केले असते? तर कदािचत मी



मा या मनालाच माझी इं य ेबनवले असते. आप याला ह ेजाणवो अथवा न जाणवो, पण
आपण मनानेच पाहत असतो आिण आप या मना याच साम यावर जगत असतो.”

दृ ी परत आण या या य ांम ये ता क टनची एका वषात बारा आॅपरेश स झाली.
यांनी यािव  त ार केली का? यांना मािहती होते क , ह ेकरणे गरजेचे होत.े यांना
हहेी मािहती होत ेक , या यापासून यांची सुटका न हती. हणून यांचा ास कमी
कर याचा एकच उपाय होता. तो हणजे, ‘आलीया भोगासी असावे सादर’ हॉि पटलम ये
यांनी वतं  खोलीत राह यास नकार दला आिण त ेजनरल वॉडम य ेरािहले. जेथे ते
इतरांबरोबर यांचे द:ुख वाटून घेऊ शकत होत,े तेथे ते रािहले. यांनी इतरांनासु ा
हसव याचा य  केला. यांची जे हा पु हा पु हा आॅपरेश स केली जात होती, ते हा ते
कती भा यवान होत,े ह ेते आठवत रािहले. त ेपूण जागे होते. या या डो याबरोबर काय
काय चालले होत ेह े याला समजत होते. “खरोखरच िव ानाची गती अगदी
आ यकारक आह!े” तो हणाला, “डो याइत या नाजूक इं यावरसु ा श या केली
जात!े”

सवसामा य माणसावर जर अशी बारा वेळा डो याची आॅपरेश स आिण शेवटी अंध व
वीकार याचा संग आला असता, तर तो वैफ य त झाला असता; पण ता क टन
हणाले, ‘कोण याही आनंदी संगाबरोबर याची तुलना होऊ शकत नाही.’ या संगाने
याला वीकार िशकवला. यातून सहन कर याचे जे साम य याला िमळाले याला मोल
नाही. जॉन िम टनही तेच हणाला होता, “आंधळे असणे ह ेफारसे द:ुखद नाही, पण
आंधळेपण सहन करता न येणे ह ेद:ुखद आह.े”

इं लंडमधील ीमु  चळवळीची िस  कायकत  मागारेट फुलर एकदा हणाली,
‘मी संपूण िव ाचाच वीकार करत.े’ याचा अथ मी कशालाही तयार आह.े

जर आपण या अप रहाय गो ब ल त ारी करत रािहलो आिण यांना लाथा मारत
रािहलो, तर आप यातला फ  कडवटपणाच वाढत राहील. प रि थती तर बदलणार
नाहीच, पण आप यात बदल होइल. मला ह ेमाहीत आह.े मी तसा य सु ा केला आह.े

एकदा एका अप रहाय संगाचा वीकार कर यास मी नकार दला. एवढेच न ह,े तर
यािव  झगडलोसु ा. मी मूखासारखा वागलो, त ारी के या आिण बंड क न उठलो.
मी िन ानाशामुळे मा या रा चा नरक बनवला. नेम या नको असले या गो ीच घडत
हो या. अशा कारे वषभर आ म लेश क न घेऊन शेवटी या गो ी बदलणे मला श य
न हते या मला वीकारा ाच लाग या.

फार फार वषापूव  मीसु ा हाता या ि हटमनबरोबर जोरजोरात ओरडायला हवे
होत े–

‘ या माणे झाड ेआिण ाणी काळो या रा ी, वादळे, भूक, म करी, अपघात
यां यािव  त ार करत नाहीत. तसे आपणही िशकावे.’

मी आयु यातील बारा वष गुराढोरांबरोबर काम कर यात घालवली आहते, पण मी
कधीच गाइला पाऊस-पाणी न पड यान ेचारा उ ण पडला हणून ताप आलेला पािहला
नाही कंवा कडा या या थंडीमुळे अथवा ित या िम ाने दसु या गाइकड ेअिधक ल



पुरव यान ेताप आलेला पािहला नाही. ाणी वादळ, भूक, तहान, काळोख ह ेसगळे
शांतपणे पचवतात. यामुळेच यांना कधी वैफ य येत नाही कंवा पोटात अ सस होत
नाहीत कंवा मानिसक आजारही होत नाहीत.

याचा अथ, मी तु हाला असा स ला दतेो आह ेका क , ा  प रि थतीपुढे मान
तुकवावी? तर नाही, मुळीच नाही. असे हणणे हणजे लढाइ हर यासारखेच होइल.
जोपयत यु  जंक याची श यता आह े कंवा प रि थतीवर मात कर याची श यता आह,े
तोपयत आपण लढलेच पािहजे! पण जे हा आपली सदसि वेकबु ी आप याला सांगते क ,
आता सगळे क न झाले आिण दवैाचे फासे आप या िव  आहते ते हा आप या
शहाणपणाला म न यो य तो िनणय घेणे गरजेचे असत ेआिण या वेळी यासाठी आपण
अ ू ढाळ यात कोणताही अथ नसतो. कोलंिबया िव ापीठाचे हॉ स यांनी मला एकदा
सांिगतले क , ‘मदर गूज’ची किवता यांनी यां या येयासाठी वापरली.

या िव ातील येक
आजारावर इलाज आह े कंवा इलाज नाही.
जर इलाज असेल, तर तो शोधून काढा.
इलाज नसेल, तर याब ल वाइट वाटून घेऊ नका.

ह ेपु तक िलिहताना मी अमे रकेतील खूप िस , मोठमो ा उ ोगपत या
मुलाखती घेत या आिण मला यातून जे स य समजले यामुळे मी खूप भािवत झालो.
यांनी सांिगतले क , जे अटळ आह ेत ेआ ही वीकारले आिण चंतामु  एकटेपणाचे
आयु य आ ही जगलो. जर यांनी अस ेकेले नसते, तर ताणतणावामुळे त ेकोलमडून पडले
असते. मला जे तु हाला सांगायचे आह ेत ेखालील उदाहरणांव न तु हाला समजेल :

दशेभर या पेनी टोअस या अनेक शाखा आहते याचे मालक जे. सी. पेनी मला
हणाले, “मी पूण कफ लक झालो, तरी मला चंता वाटणार नाही. याचे कारण चंता
क न काही िमळत नाही, ह ेमला मािहती आह.े मी माझी नोकरी श य ितत या चांग या
कारे करतो आिण बाक चे दवेा या भरवशावर सोडतो.”
हे ी फोडनेसु ा मला हचे सांिगतले, “जे हा मला प रि थती हाताळणे जमत नाही

ते हा ह ेसगळे मी प रि थती या हातीच सोपवतो.”
जे हा मी के. टी. केलरला, या वेळ या लर कॉप रेशन या अ य ांना िवचारले

क , ते वत:ला काळजीमु  कसे ठेवू शकतात, ते हा ते हणाले, “जे हा अवघड
प रि थती बेकाबू होत ेते हा जे काही कर यासारखे असते त ेमी करतो. जे कर यासारखे
नसत ेते मी िवस न जातो. मी भिव याची कधीच चंता करत नाही, कारण मला मािहती
आह ेक , जगात असा एकही माणूस नाही याला या या भिव यात काय िल न ठेवले
आह ेते मािहती आह.े” जर तु ही केलरला सांिगतले क , तो मोठा तकशा  आह,े तर तो
त ेन पणाने नाकारेल, कारण तो फ  एक चांगला ावसाियक आह;े पण योगायोगाने
१९ ा शतकापूव  एिप टसने रोमम य ेजे िशकवले तेच यान ेसांिगतले, “आनंद
िमळवायचा एकच माग आह ेआिण तो हणजे आप या ताकदीपलीकडील कंवा



इ छाश पलीकडील चंता करणे थांबवणे.”
सारा बनहा डट ह ेएखा ा ीने अप रहाय प रि थतीशी कसे जुळवून यायचे याचे

उ म उदाहरण आह.े जवळपास प ास वषापयत ितन ेिसनेसृ ीवर अिधरा य गाजवले.
चार दशेांमधील ती लाडक  नाियका होती. नंतर ती जे हा एकाह र वषाची झाली ते हा
ती पार खचली. ितचे सगळे पैसे संपले. ित या डॉ टरांनी ितला ितचा पाय कापावा
लागेल असे सांिगतले. अटलां टक समु  पार करताना जहाजावर या डकेवर वादळ चालू
असताना जहाज जोरान ेहल यामुळे तोल जाऊन ती पडली होती आिण फार वाइट त हनेे
जखमी झाली होती. ित या पाया या र वािह यांना सूज आली होती. ितचा पाय आखूड
झाला होता. वेदना तर इत या वाढ या हो या क , डॉ टरांना वाटले आता पाय कापावा
लागेल; पण डॉ टर चुक चे ठरले. साराने एकवार यां याकड ेपािहले व ती पटकन
हणाली, “जर ह ेकरणे गरजेचे असेल, तर त ेकेलेच पािहजे. ह ेमाझे नशीब आह.े”
साराला जे हा ि हलचेअरवर बसवून आॅपरेशन िथएटरकड ेनेत होत ेते हा ितचा

मुलगा ित यासमोर रडत उभा रािहला. ते हा ती याला हणाली, “कोठेही जाऊ नकोस.
मी लगेचच परत येत.े” ित या चेह यावर द:ुखाचा लवलेशही न हता.

आॅपरेशन िथएटरम ये जा या या मागावर ि हलचेअरवर बसून ितन ेित या एका
नाटकातील वेश पाठ केला. कोणीतरी ितला िवचारले क , ह ेसगळे ती वत:ला बरे
वाटावे हणून करत ेआह ेका? ती हणाली, “छे, छे! ह ेमी डॉ टस व नससना आनंदी
ठेव यासाठी करत ेआह.े नाहीतर यां यावर ताण येइल.”

या आॅपरेशनमधून बरी झा यानंतरसु ा सारा सुमारे सात वषापयत सव जगभर
फरली आिण पु हा ित या रिसकांवर मोिहनी घाल यात यश वी ठरली.
रीडस डायजे टमधील एका लेखाम य ेए सी हणतो, “जे हा आपण अप रहाय

गो बरोबरचा संघष थांबवतो ते हा आप या अंतरंगातून अशी ऊजा पाझरत,े जी आपले
आयु य अिधक समृ  करत.े”

कोण याही सजीवाकड ेइतक  पुरेशी ताकद आिण पुरेशा भावना नसतात क , या या
साहा याने तो कंवा ती अप रहायाबरोबर लढू शकेल. याच वेळी या यात आता आयु य
न ान ेजगावी एवढी ऊम सु ा उरलेली नसते, पण या दो हीतून एकाची िनवड याला
करावी लागते. एकतर या अप रहाय प रि थतीपुढे तु हाला मान तुकवावी लागत े कंवा
मोडपेयत संघष करावा लागतो.

मी मा या िमसुरी येथील शेतावर अस े य  घडताना पािहले आह.े मा या शेतावर
मी अनेक कारची झाड ेलावली होती. सु वातीला ती झाड ेफार भराभर वाढली. याचे
मला आ य वाटले, पण नंतर असा काही वादळाचा तडाखा बसला क , येक फांदीन्
फांदी बफा या ढगा याखाली उ मळून पडली. या बफा या ओ याखाली िवन पणे
वाक याऐवजी या झाडांनी आ म ौढी िमरवीत वादळाशी संघष केला आिण ती उ मळून
पडले. यांनी आ मनाश ओढवून घेतला. उ रेकडील वृ राज पासून ती शहाणपण
िशकली नाहीत. कॅनडामधील गद िहर ा जंगलांम य ेमी शेकडो मैल वास केला आह,े
पण मी कधीही ुस आिण पाइन ह ेवृ  बफामुळे उ मळून पडलेले पािहले नाहीत. या



सदाह रत जंगलांना वाकायचे हणजे प रि थतीशी जुळवून यायचे मािहती आह.े
जुजु सू िशकवणारे िश क यां या िश यांना नेहमी अस ेसांगतात, ‘िवलो वृ ा माणे

वाका : ओक वृ ा माणे ितरोध क  नका.’
तु हाला काय वाटत,े तुम या वाहनांचे टायस रोडवर इतके धावूनही इतका ास कसा

सहन करतात? अगदी सु वातीला टायस बनवणा यांनी अस ेटायस िनमाण केले क , जे
र यावरील ध यांना ितरोध करतील; पण थो ाच दवसांत ते टायस फाटले. मग
यांनी असे टायस बनवले, जे त ेध े  सामावून घेतील. जर आपणसु ा आप या खडतर
आयु यातील ध े  अस ेपचवायला िशकलो, तर आपलेसु ा आयु य सुरळीत आिण दीघ
होइल आिण आपण जीवन आनंदाने उपभोगू.

जर आपण आयु यातील या वाइट संगांना िवरोध केला आिण यां याशी जुळवून
घेतले नाही, तर काय होइल? आपण िवलो वृ ा माणे वाक यास नकार दला’ आिण
ओक वृ ा माणे ताठर भूिमका वीकारली तर काय होइल? उ र सोपे आह.े आप या
अंतमनातील संघष वाढेल. आपण चंता ांत, गंभीर, तणावपूण व वैफ य त होऊ.

याही पुढे जाऊन जगातील कटू स यांचा आपण वीकार केला नाही आिण व ां या
का पिनक िव ात जगलो, तर आपण वेड ेहोऊ.

यु ा या काळात घाबरले या लाखो सैिनकांना एकतर प रि थतीला शरण जावे
लागले कंवा ताणतणावांमुळे ते साफ कोसळले. उदाहरणादाखल आपण िव यम
कॅसे युअसचे काय झाले ते पा . यूयॉकमधील आम या लासम ये याने जे भाषण केले
त ेब ीसपा  ठरले. तो हणाला :

“मी को टगाडम ये दाखल झालो. याबरोबर मला अितशय यु त भागात हणजे
अटलां टका या प रसरात पाठव यात आले. मला दा गो या या सा ाचे सुपरवायझर
बनव यात आले. क पना करा! एक करकोळ फटाके िव े ता दा गो या या सा ाचा
सुपरवायझर! हजारो टन फोटकां या ढगा यावर उभे राह या या क पनेने
मा यासार या करकोळ फटाके िव े या या हाडांम ये थंडीन े ड डी भरली. मला फ
दोन दवस सूचना द या गे या आिण यामधून मला जी मािहती िमळाली, यामुळे तर
माझी भीती आणखीनच वाढली. मा या नोकरीचा तो पिहला दवस मी कधीच िवसरणार
नाही. यू जस मधील कॅवेन पॉइंट येथे अंधा या थंडी या, धु यान ेभरले या वेळी मला
पिहला आदशे झाला.

“मा या जहाजावरील पाच नंबर या जागी माझी नेमणूक झाली. तेथे मा याबरोबर
इतर पाच अिधकारी होत.े त ेतसे मजबूत व कणखर होते, पण यांना फोटकांब ल फारच
कमी मािहती होती. तरीही त ेमोठमोठे बॉ स हाताळत होत.े त े येक  जवळपास एक
टनाचे होत.े या जु या जहाजाचा च ाचूर कर यास ते पुरेसे होते. दोन केब स या
साहा याने ह ेबॉ स खाली सोड याची व था होती. मी मनाशी हणायचो, ‘समजा
यांपैक  एक केबल जरी िनसटली तरी केवढा अनथ होइल!’ मी खूप घाबरलेलो होतो. माझे
अंग थरथरत अस,े माझे त ड कोरड ेपडत असे. माझे गुडघे भ न येत असत; पण मी पळून
जाऊ शकत न हतो. मा या दयातील धडधड वाढत होती. पळून जा या या य ात



कदािचत मा यावर गोळी झाडली गेली असती. माझा खूप अपमान केला गेला असता.
मा या आइ-विडलांनाही त ड दाखवायला जागा रािहली नसती. यामुळे मला तेथेच
थांबणे भाग होते. मी मा या इतर सहका यां या फोटके हाताळ या या िन काळजी
कृतीकड ेफ  हताश होऊन पाहत होतो. कोण याही णी जहाज पेट घेइल असे वाटत
होत.े तास-दोन तास असे भयंकर िवचार मनात येऊन गे यावर मी माझी सामा य बु ी
वापरायचे ठरवले. मी वत: या मनाशी संवाद करायला सु वात केली, ‘ठीक आह!े असे
बघ क , खरेच जहाज पेटले तर काय होइल? तुला काही कळ या या आतच सगळे संपलेले
असेल. मर याचा हा सोपा कार आह.े कॅ सरने मर यापे ा ह ेलाख पटीने चांगले आह.े
ते हा मूखपणा सोडून द.े नाहीतरी तू काय अमरप ा घेऊन ज माला आला नाहीस. तुला
ही नोकरी करायची आह े कंवा मरायचे आह.े यातील काय िनवडायचे ते तूच ठरव.’

“अशा कारे बराच वेळ मी मा या मनाशी संवाद साधत रािहलो ते हा मला जरा बरे
वाटायला लागले. शेवटी मी मा या काळजीवर आिण मा या भीतीवर अप रहाय
प रि थतीचा वीकार क नच मात क  शकलो.”

मी ऐकलेला हा धडा मी कधीच िवसरणार नाही. आता येक वेळी जे हा के हा मला
चंता कर याचा मोह होतो ते हा मी फ  माझे खांद ेउवडतो व ‘चल सोड!’ असे मानेला
झटका दऊेन हणतो. मला वाटते याचा उपयोग होतो. खरोखर िपनाफोर येथील
करकोळ फटाके-िव े याला माझा सलाम!
िजझसला ु सावर चढवून ठार मारले. या घटनेइतक च जगा या इितहासातील िस

असलेली मृ यूची घटना हणजे सॉ े टसचा मृ य!ू आ ापासून पुढील दहा हजार
शतकांपयतसु ा लोक याचा िश य लेटो याने िलिहलेला उतारा उ म सािह य हणून
वाचतील. अथे समधील काही लोक जे सॉ े टसचा षे व म सर करत होते, यांनी
सॉ े टसवर खोटे आरोप लावून याला मृ यूची िश ा घडवून आणली. जे हा सु वभावी
जेलरने सॉ े टसला िवषाचा याला यायला दला ते हा तो हणाला : ‘जे अटळ आह ेते
वीकार. तू ह ेपी.’ सॉ े टसने ते त काळ ऐकले आिण अितशय शांतपणे या जगाचा
राजीनामा दला. संपूण िव च या घटनेने हलेावून गेले.

ि त ज मापूव  ३९९ वष आधी, ‘जे अटळ आह ेते शांतपणे वीकार’ ह ेवा य बोलले
गेले, पण या काळाला िशकव या या गरजेपे ा आज या काळात ते िशक याची गरज
अिधक आह.े

मी काळजीवर मात कर यासंबंधांतील जवळपास येक पु तक व येक मािसक
वाचतो. आ ापयत या मा या वाचनातून जी गो  मला कषान ेजाणवली ती फ
तेहतेीस श दांम ये तु हाला सांगता येइल आिण मला वाटत ेते तेहतेीस श द तु ही
तुम या बाथ म या आरशावर िचकटवून ठेवावे हणजे येक वेळी त ड धुताना तु ही
तुमची काळजीसु ा धुऊन टाकू शकाल. ह ेतेहतेीस श द आहते :

‘दवेा मला अशी स ता बहाल कर
क  जे मी बदलू शकत नाही, याचा मा याकडून वीकार होऊ दे
आिण जे बदलू शकेन ते बदल याचे धाडस मला दे



आिण या दो हीतला फरक समज याचे शहाणपण द.े’

काळजी कर याची सवय मोड यासाठी िनयम ४ :

अप रहायाबरोबर सहकाय करा.



१०
तुम या काळजीला ‘ टॉप लॉस’ आदेश ा

वॉल ीटम य ेपैसे कसे कमवायचे ह ेतु हाला मािहती आह ेका? नाही ना! इतर लाखो
लोकांनासु ा मािहती नाही. आिण जर मला ते मािहती असत,े तर या पु तकाची कंमत
दहा हजार डॉलस एवढी झाली असती. काही लोकांना त ेकसे करायचे ह ेमािहती आह.े
पुढील गो  मला गंुतवणूक स ला दणेा या चा स रॉबटन ेसांिगतली आह.े

“अगदी सु वातीला मी टे सास न अमे रकेला वीस हजार डॉलस घेऊन आलो, जे
मा या िम ांनी मला टॉक माकटम ये गंुतवायला सांिगतले होते. मला असा िव ास
होता क , मला टॉक माकटमधील खूप कळते, पण मी त ेसगळे पैसे घालवून बसलो. हे
खरे क , इतर काही वहारात मला फायदा झाला, पण मी मा या िम ांचे पैसे गमावले
याचे मला खूप वाइट वाटले. जरी माझे िम  त ेनुकसान सहन क  शकत असले, तरी
झालेली गो  गंभीरच होती.

“माझे वत:चे पैसे मी घालवले याब ल मला फारस ेवाइट वाटले नाही, पण मा या
िम ांचे पैस ेघालव यामुळे यांना आता त ड कसे दाखवावे याची मला काळजी वाटत
होती. मा या िम ांनी ह ेनुकसान अिधक िखलाडू वृ ीने वीकारले, याचे मला आ य
वाटले आिण पुढ या वेळेसाठी यांनी मला आशावादसु ा दाखवला.

“मला मािहती होते क , मी आंधळेपणान ेशेअसवर पैसे गंुतवत होतो व केवळ
भिव या या भरवशावर पैसे वाढ याची वाट बघत होतो. इतर लोकांचे ऐकून िनणय घेत
होतो.

“आता मी मा या चुकांवर ल  क त केले आिण मनाचा िन य केला क , पु हा टॉक
माकटम ये जाइन त ेपूण अ यास क नच! याचीच पुढील पायरी हणून मी बटन कॅस स
नावा या माणसाशी ओळख क न घेतली व ती वाढवली, कारण हा माणूस शेअर
माकटमधील कडा हणून िस  होता. आजही मी हणतो क , या माणसाकडून मी
खूपकाही िशकलो. तो माणूस भा यवान होता हणून यश वी झाला अस ेन ह,े तर मला
माहीत आह ेक , याचा या िवषयात अ यास होता हणून तो एवढा यश वी झाला.

“मी जे हा यांना मागदशन मािगतले ते हा यांनी मला आधी ह ेिवचारले क , यापूव
मी शेअसची खरेदी-िव  कशी करत होतो व नंतर यांनी मला या वसायातील सवात
मोठे यशाचे गमक सांिगतले. त े हणाले, “मी टॉप लॉसचा आदशे मा या येक
शेअर या िव साठी दतेो. हणजे उदाहरणाथ, जर मी एखादा शेअर प ास पयांना
खरेदी केला असेल, तर मी यावर ताबडतोब पंचेचाळीस पयांची टॉप लॉस आॅडर दतेो.
याचा अथ असा क , जे हा तो शेअर गडगडणार असेल ते हा याची कंमत पंचेचाळीस



पयांपे ा कमी झाली, तर तो ताबडतोब िवका. यामुळे माझे पाच पयापे ा जा त
नुकसान होत नाही.”

“ या मुर बी िश काने पुढे सांिगतले, “जर तु ही शारी वाप न वचनब ता केली
असेल, तर तुमचा फायदा सरासरी १०, २५ कंवा ५० पॉइं ससु ा असू शकेल.
प रणामी, तुमचे नुकसान पाच पॉइंटपयत मया दत ठेवून तु ही आणखी िन या वेळेपयत
चुका करत रािहलात, तरी तु ही ब यापैक  पैसे कमवाल.”

“ते ऐक यापासून ह ेत व मी आ ापयत अनेक े ांत वाप न पािहले. यामुळे मा या
अिशलांचे आिण माझेसु ा हजारो डॉलस वाचले.

“काही काळानंतर मा या ल ात आले क , ह े‘ टॉप लॉस’चे त व मी टॉक माकट
सोडून इतरही अनेक ठकाणी वाप  शकतो. मी टॉप लॉसचे त व आ थक
चंतां ित र  इतर चंतां या बाबतीत लावून पािहले. मी मा या रागा या, संतापा या
संगातही लावून पािहले. अ रश: एखादी कमया के या माणे याचा उपयोग झाला.

“उदाहरणाथ, माझी एका िम ाबरोबर दपुार या जेवणा या वेळी भेट ठरली होती.
तो िचत वेळेवर यायचा. तो मला पूव  फार फार वेळ ताटकळत ठेवायचा. या खेपेला
मा  मी याला प  श दांत मा या टॉप लॉस तं ाब ल सांगून टाकले. मी याला
हणालो, ‘ह ेबघ बील, माझी वाट पाह याची जबाबदारी फ  दहा िमिनटे आह.े मी
तु यासाठी आणखी फ  दहा िमिनटांचे नुकसान क  शकतो. तुझा दहा िमिनटांपे ा
अिधक उशीर खपवून घेतला जाणार नाही. मग आपली भेट र  झाली असे समज. मी
िनघून गेलेलो असेन.’”

खरेच! ही जाणीव मला फार पूव  झाली असती, तर कती बरे झाले असते! यामुळे
मला मा या अधीरतेला, मा या रागाला, मा या इ छा-आकां ांना, मा या या य
भूिमकेला, मा या खेदाला आिण मा या सग याच मानिसक आिण भावना मक
हालचाल ना ‘ टॉप लॉस’ची आॅडर दतेा आली असती. मा या भूतकाळातील माझी
मन:शांती भंग करणा या प रि थतीचे मला या काळात मोजमाप का घेता नाही आले?
तसे करता आले असते, तर मी मा या मनाला बजावले असते : ‘ह ेकाय डले कानजी, हा
संग फ  अ या तासासाठी अ ू ढाळ याचा आह.े यापे ा अिधक नाही.’ का नाही मला
असे जमले?

तरीसु ा कमान एका छो ाशा संगासाठी तरी मला ेय ावेच लागेल. तो एक
गंभीर संग होता. मा या जीवनातील पेच संग होता! अशा काळातला क , जे हा मी
कोठेतरी एकटाच उभा रा न माझी भिव यकाळाची व  ेपाह यात दगं होऊन जायचो
आिण ती व े धु यात िव न जायची. तर य ात अस ेघडले क , जे हा मी मा या
ितशीत होतो ते हा मी मा या आयु याचे येय कादबं या िलिहणे आह ेअस ेठरवून टाकले
होते. जणूकाही मला ित नॉरीस कंवा ित जॅक लेडन कंवा ित थॉमस हाड  हायचे
होते. या वेळी मा या अंगात इतका उ साह संचारला होता क , दोन वष मी युरोपम येच
काढली. अथात ितथे मी मा या तुटपंु या डॉलसबरोबर रा  शकत होतो. या दोन वषात
मी काय केले, तर माझी े  कलाकृती मी तेथे िलिहली. याचे नामकरण मी ‘ द ि लझाड’
असे केले. ि लझाड याचा अथ बफाचे वादळ. पु तका या नावा माणे याचे वागतही थंड



झाले. जे हा मा या सािहि यक एजंटन ेसांिगतले क , माझे िलखाण अ यंत िन पयोगी
आह ेआिण मा याम ये कुठलीही ितभा नाही, मला कोणतीही दवैी दणेगी नाही ते हा
मला अतोनात द:ुख झाले. मी अितशय भकासपणे या या आॅ फसमधून बाहरे पडलो.
आता थांबून आणखी कपाळमो  कर याची माझी इ छा न हती. मला मूखात काढले
होत.े मला जाणवले क , मी आता मा या आयु या या िविश  वळणावर उभा आह,े जेथे
मला िनणय घेणे भाग आह.े मी काय क ? नेमका कोणता र ता िनवडू? या उदासवा या
मन:ि थतीतून बाहरे पडायला अनेक आठवड ेजावे लागले. या वेळी मी हा ‘ टॉप लॉस’
श द ऐकला न हता. नाहीतर मी मा या काळजीला टॉप लॉस आॅडर दऊेन मोकळा
झालो असतो; पण आता जे हा मी पु हा मागे वळून पाहतो ते हा मला असे जाणवते क ,
मी नेमके हचे केले. दोन वषापयत मी िलहीत गेलो, घाम गाळत होतो; पण याची फारशी
न द घेतली गेली नाही. तो एक उदा  अनुभव होता; पण यानंतर मी परत दसु या
कामाकड ेवळलो. मी माझे संघटनेचे आिण ौढ वगाला िशकव याचे काम सु  केले आिण
फाव या वेळात आ मच र  िलिहले. जे तु ही आ ा वाचताय तशीच काही से फहे प
पु तके िलिहली.

आता मला मा या या िनणयाचा आनंद होता का? आनंद? येक वेळी जे हा मी या
िवषयी िवचार करतो ते हा र यावर आनंदाने नाचावे, असे मला वाटते. मी ह ेअ यंत
ामािणकपणे सांगतो क , मी माझा एकही दवस कंवा एकही तास यानंतर वाया
घालवला नाही आिण मी थॉमस हाड  झालो नाही हणून शोकही केला नाही.

शतकापूव  एके रा ी जे हा जंगलात घुबड वॉ डन या त याजवळ कक शपणे
ओरडत होत ेते हा थोरो हसंा या िपसाची लेखणी क न वत: बनवले या शाइम ये
बुडवून याची डायरी िलहीत होता. ‘एखा ा गो ीची कंमत आ ा ताबडतोब कंवा
नंतर पुढे के हातरी चुकवावी लागते. यालाच मी आयु य हणतो.’

वेग या श दांत सांगायचे झाले, तर एखा ा गो ी या लायक पे ा जे हा आपण
ितची जा त कंमत मोजतो ते हा आपण मूख ठरतो, कारण ती गो  आप या अि त वातून
काहीतरी िहरावून घेते.

िग बट आिण सिल हनॅ या दोघांनी हचे केले. जगाला आनंदी कसे करायचे आिण आनंद
दणेारे संगीत कसे िनमाण करायचे ह े या दोघांना चांगले मािहती होत,े पण खेदान ेअसे
हणावे लागत ेक , वत: या आयु यात आनंद कसा आणायचा ह ेमा  यांना मािहती
न हते. यांनी अितशय हलक -फुलक  नाटके केली, यामुळे संपूण जगाला आनंद
िमळाला. पेश स, िपनाफोर, द िमकॅडो ही यांपैक च काही नाटके; पण वत: या
वभावावर यांना िवजय िमळवता आला नाही. या दोघांनी आपले आयु य आिण
नातेसंबंध एका छो ाशा गािल याव न कडवट बनवले. सिल हनॅन े या या
िथएटरसाठी न ा गािल याची आॅडर दली होती. जे हा िग बटन ेिबल पािहले ते हा तो
खूप संतापला. यांचे भांडण कोटापयत गेले आिण पु हा आयु यात त ेएकमेकांशी कधीच
बोलले नाहीत. जे हा सिल हनॅने नवीन गा यासाठी संगीत बनवले ते हा याने ते
िग बटला पो टाने पाठवले व जे हा िग बटन े यावर श द िलिहले ते हा त े याने
सिल हनॅला पो टान ेपाठवले. टेजवर एक  ये यासाठी संग आला, पण त ेएकमेकां या



िव  बाजंूना िव  दशेन ेमाना वळवून उभे रािहले, जेणेक न एकमेकांचे चेहरे
पाहायला लागू नयेत. यां या संतापाला, रागाला टॉप लॉस आॅडर दे याची मािहती
यांना न हती; जे लंकनने केले.
यु  काळाम ये एकदा लंकनचे काही िम  यां या श ूची नंदानाल ती करत होत.े

ते हा लंकन हणाला : “तुम या बोल याव न असे ल ात येते क , तुमची यां याशी
वैयि क दु मनी आह.े माझीसु ा थोडीशी आह,े पण मला त ेतेवढे मह वाचे वाटत नाही.
माणसाकड े या या संपूण आयु यापैक  िन मे आयु य भांडणाम ये घालव याइतका वेळ
नसावा. जर मा यावर कोणी ह ला कर याचे थांबवले, तर मी पु हा भूतकाळ आठवत
बसणार नाही.”

माझी एिडथ नावाची एक आ या होती. ती आिण काका ँ क ह ेएका गहाण पडले या
शेतावर राहायचे, जेथे क ांचा उप व होता आिण जी जमीन खाचखळ यांची आिण
नापीक होती. पै-पै गोळा कर यासाठी यांना खूप ास यावा लागे. तरीसु ा मा या
आ याची आपले ते उजाड घर सुशोिभत कर यासाठी नवीन पडद ेव आणखी काही गो ी
घे याची इ छा होती. ितन ेया गो ी िमसुरीमधील एका दकुानातून उधारीवर आण या.
ँ कना आता ही उधारी कशी भागवायची याची चंता पडली. शेतक याला िबले कशी
चुकती करायची याची जी चंता सवसाधारणपणे असते तीच चंता ँ कना होती. हणून
गुपचूप त े या दकुानदाराकड ेगेले आिण यांनी याला सांिगतले क , यां या बायकोला
उधारीवर व तू दणेे बंद कर. जे हा एिडथला ह ेसमजले ते हा ती भयंकर संतापली. ितने
आकाशपाताळ एक केले. या गो ीला आता प ास वष उलटली, पण तो िवषय िनघाला
क , अजूनही ती संतापाने लाल होत.े मी अनेकदा ितला ही गो  इतरांना सांगताना ऐकले
आह.े माग या वेळेस जे हा ती मला भेटली ते हा ितचे वय पंचाह र होत.े मी ितला
हटले, “आंटी, अंकलने तुझा अपमान क न चूकच केली. यात शंकाच नाही; पण तुला
असे नाही का वाटत क , तीच गो  जवळपास प ास वष सतत उगाळून तू याहीपे ा
वाइट गो  करत ेआहसे?”

या कडवट आठवण ना छातीशी कवटाळून आंट एिडथन ेफार मोठी कंमत दली.
यामुळे ितन े वत:ची मन:शांती घालवली होती. ह ेफार मोठे नुकसान ितन े वत:च केले
होत.े

बजािमन ँ किलन जे हा सात वषाचा होता ते हा याने जी चूक केली, ती याला
स र वष आठवत होती. जे हा तो सात वषाचा छोटा मुलगा होता ते हा तो िश ी या
ेमात पडला. ती याला ताबडतोब हवी होती हणून तो तडक खेळ या या दकुानात
गेला. या याकड ेजी काही नाणी जमली होती, ती यान ेदकुानदारा या पु ात टाकली.
िश ीची कंमतही िवचारली नाही. या संगानंतर स र वषानी याने या या िम ाला
प ात िलिहले, ‘नंतर मी घरी आलो आिण घरभर िश ी वाजवत फरलो.’ पण जे हा
या या मो ा भावा-बिहण ना ह ेसमजले क , याने िश ी या कमतीपे ा कतीतरी
अिधक पैस ेदकुानदाराला दले ते हा या सग यांनी याची खूप टंगल केली. याला ते
खूप हसले. यान ेपुढे िलिहले, ‘मी अ यंत अपमािनत होऊन रडू लागलो.’

काही वषानी जे हा ँ किलनला जगभर िस ी िमळाली आिण तो राजदतू हणून



िनवडला गेला ते हाही याला ही गो  आठवली क , यान ेिश ीतून िमळणा या
आनंदापे ा िश ीसाठी ज रीपे ा जा त पैसे दऊेन द:ुखच िवकत घेतले.

मा  ँ किलन या अनुभवातून अितशय व तात धडा िशकला. तो हणतो, ‘मी
जसजसा मोठा होऊन या जगाचे वहार िशकलो ते हा मी अनेक माणसांचे असे िनरी ण
केले क , यांपैक  अनेक लोकांनी यां या िश ीसाठी वाजवीपे ा जा त कंमत मोजली
आह.े थोड यात, मला ह ेसमजले क , मनु य ा या या द:ुखाचा बराच मोठा भाग
या या आयु यात घडले या संगांचे चुक चे अंदाज बांध यामुळे िनमाण होतो आिण
यांनी यां या िश ीसाठी अिधक कंवा अवाजवी कंमत द यामुळे ते द:ुखी आहते.’
िग बट आिण सॅिल हाननेसु ा यां या िश ीसाठी खूप जा त कंमत दली. एिडथ

आँटीनेसु ा तेच केले. फार कशाला, डले कानजीनेसु ा अनेक संगांम य ेहचे केले.
जग िस  कादबंरीकार व ‘वॉर अ ◌ॅ ड पीस’चा लेखक िलओ टॉल टॉय या आयु या या
शेवट या वीस वषात हणजे १८९० त े१९१०म ये याचे इतके चाहत ेहोते क , या या
घराला भेट दणेे हणजे एखा ा पिव  थळाला भेट दणेा या या ेक सारख ेलोकांना
वाटे. या या दशनासाठी, याचा आवाज ऐक यासाठी कंवा या या कप ा या
पशासाठी लोक ताटकळत उभे राहत. तो जे काही बोलत असे ते येक वा य लोक
िल न ठेवत. ती जणूकाही संतवाणीच होती; पण य ात संसारी जीवन जगताना
ँ किलनला जे शहाणपण सात ा वष  होत,े त ेटॉल टॉयला स रा ा वष सु ा न हत.े
मला जे हणायचे आह ेते अस ेक , टॉल टॉयचे या मुलीवर मनापासून ेम होते

ित याशीच याचे ल  झाले. खरेतर याचे सु वातीचे वैवािहक जीवन इतके सुखी आिण
आनंदमय होत ेक , दवेापुढे गुडघ ेटेकवून त े ाथनासु ा करत क , ‘दवेा आ हाला असेच
आनंदी ठेव.’ पण या मुलीशी टॉल टॉयचे ल  झाले होते ती अ यंत म सरी होती, संशयी
होती. काही वेळेस ती वेषांतर क न या या हालचाल वर नजर ठेवायची. अगदी
जंगलातसु ा या या मागे जायची. ती ित या मुलांचासु ा इतका म सर करायची क ,
ितन ेएकदा बंदकू उचलून वत: या मुली या फोटोवर गोळी झाडली आिण फोटोला िछ
पाडले. एकदा तर िवषाची बाटली त डाला लावून फरशीवर गडबडा लोळून आ मह या
कर याची धमक  दली. या वेळी ितची मुले भयभीत होऊन, कोप यात उभी रा न सव
पाहत होती.

या सग यावरची ित या हणून टॉल टॉय काय करायचा? याला ब यापैक  राग
यायचा; पण याने यावर जी कृती केली ती आणखीनच वाइट होती. तो डायरी िलहीत
बसायचा आिण या डायरीत बायकोला दोष ायचा. ही याची िश ी होती. याने असे
करायचे ठरवले, कारण येणा या पुढील िपढीला याला पटवून ायचे होत ेक , याची
बायको कती दोषी होती व याची कशी काहीच चूक न हती. या यावर ितह ला
चढव यासाठी या या बायकोन ेकाय केले असेल? ितने या डायरीची पाने फाडली व
जाळून टाकली आिण नंतर वत:ची डायरी िलिहणे सु  केले. याम य ेितन ेिलओ
टॉल टॉयला ‘खलनायक’ हणून रंगवले! ितन ेएक कादबंरीसु ा िलिहली. ितचे नाव होते
‘ ज फॉ ट?’. याम य ेितने वत:ला ता मा हणून रंगवले व टॉल टॉयला दु , ू र
हणून!



या सग याचा शेवट काय होणार? या दोन माणसांनी हौसेन ेबांधले या घराला
टॉल टॉय वत:च ‘वे ांचे इि पतळ’ का हणत होता? उघडच आह ेक , यामागे अनेक
कारणे आहते. यामागचे मह वाचे कारण हणजे या दोघांचीही तुम यावर व मा यावर
भाव पाड याची जबरद त इ छा! खरेतर याची ते एवढी काळजी करत होत ेते आपले
मत अ यंत दु यम व पाचे होत!े यांचा यायिनवाडा करणारे आपण कोण होतो?
कोणीच नाही! या दोन टॉल टॉयब लचा िवचार करायला आप याकड ेइतका वेळ कोठे
आह,े कारण आप याला आप या सम यांची अिधक फक र आह.े या दोन असंमजस
लोकांनी आप या िश ीचे एवढे मोठे मोल दले! प ास वषापयत वत: बनवले या
नरकाम य ेते रािहले. याचे कारण दोघांनाही ‘थांबवा’ हण याचे शहाणपण न हते. या
िवषयाला आपण ‘ टॉप लॉस’ आॅडर दऊे अस े हणणे यांना सुचले नाही. आपण आपले
आयु य बरबाद करत आहोत. ‘आता आपण बस हणू’ अस ेकरणे यांना जमले नाही.

खरोखर मला ामािणकपणे असे वाटते क , कुठे थांबायचे ह ेसमजणे हाच मन:शांती
िमळव याचा सग यात मोठा मं  आह.े माझा िव ास आह ेक , कोण या संगाची
आप या आयु या या दृ ीने कती कंमत आह ेह ेसमजून घेऊन याचे मोजमाप कर यात
आप या प ास ट े  काळ या कमी होतील.

हणून काळजी कर याची सवय तु हाला संपव यापूव  तु हीच ती सोडा. यासाठी
िनयम ५ :

जे हा एखा ा चुक या गो ीवर पैसे खच कर याचा आप याला मोह होतो ते हा
जरा थांबून वत:ला पुढील  िवचारावेत,

१) मी या गो ीची काळजी करत आहे ितचा खरोखर मा याशी इतका संबंध आहे
का?

२) या काळजीला मी कोण या णी ‘ टॉप लॉस’ आॅडर देऊन याब ल िवस न
जाव?े

३) या मा या िश ीसाठी नेमके कती पैस ेमी खच करावेत? आधीच ित या
कमतीपे ा अिधक मी खच केल ेआहेत का?



११
भु सा काप याचा य  क  नका

जे हा मी ह ेवा य िलिहले, ते हा मी मा या िखडक तून बाहरे पािहले. तेथून मला
मा या बागेतील डायनॉसॉर या पावलां या खुणांचा माग दसतो. हा असा माग मी
मु ामच कव ा आिण दगड यां या साहा याने बनवून घेतला आह.े हा डायनॉसॉरचा ॅक
मी येल युिन ह सटी या िपबोडी युिझयममधून िवकत घेतला आह ेआिण ितथ या
अिधका याचे मा याकड ेप सु ा आह ेक , हा ॅक १८० लाख वषापूव चा आह.े अगदी
मंगोिलयन वंशाचे लोकसु ा तो ॅक बदल या या भानगडीत पडले नाहीत. १८०
सेकंदांपूव  घडलेली गो  आपण बदलू शकत नाही, तर १८० लाख वषापूव या
गो ीब ल िवचार करणे वेडपेणाचेच आह;े पण आप यापैक  बरेच जण असे कर याचा
य  करतात. आपण फारतर १८० सेकंदांपूव  घडले या घटनेचे पडसाद बदलू शकतो;
पण घटना बदलू शकत नाही.

दवेाकड या योजनेत फ  एकच िवधायक उपाय आह ेआिण तो हणजे आपला
भूतकाळ िवधायक बनवायचा. कसा? तर अगदी शांतपणे! आपण भूतकाळात कोण या
चुका के या याचे िव ेषण करायचे आिण यापासून फायदा क न यायचा आिण
िवस न जायचे.

मलासु ा मािहती आह ेक , ह ेबरोबर आह;े पण नेहमीच मा याकड ेतेवढे धाडस आिण
शहाणपण असेल का, क  मी तसे क  शकेन? या ाचे उ र दे यासाठी मला फार
वषापूव  आले या एका अजब अनुभवाब ल मी तु हाला सांगतो : मी वत: तीन लाख
डॉलस मा या वत: या हाताने गमावले आहते. एका पैशाचाही फायदा झाला नाही.
धाडस असे क , मी ौढां या िश णासाठी एक कंपनी काढली. अनेक शहरांत या या
अनेक शाखा मी उघड या. यासाठी लागणारे आॅ फस, टेशनरी, टाफ, जािहराती या
सग यांवर उदार अंत:करणान ेखच केला आिण मी मा  िशकव यात इतका गंुतलो होतो
क , आ थक बाजूकड ेमी ल च दले नाही. या काळात मी इतका भोळाभाबडा होतो क ,
मा या या वसायासाठी मला एखा ा व थापकाची गरज आह,े हा िवचारसु ा
मा या मनात आला नाही.

शेवटी एका वषानंतर एक ध ादायक कटू स य उघडक स आले. मा या असे ल ात
आले क , आमचा वसाय चंड मो ा माणावर चालत असूनही आ हाला आ ापयत
काहीच आ थक फायदा झाला नाही. मा या ल ात आले क , मला दोन गो ी करायला
पािहजेत. एक तर जॉज वॉ शं टन का हर माणे वागले पािहजे. बँक बुडाली हणून याचे
चाळीस हजार डॉलसचे नुकसान झाले. या या आयु यभराची िमळकत होती ती! ते हा



याला कोणीतरी याब ल िवचारले, तर तो हणाला, “होय मीपण तस ेऐकले आह.े”
आिण याने याचे िशकव याचे काम चालू ठेवले. याने झाले या नुकसानीचा सल मनातून
पुसून टाकला आिण पु हा याचा कधीही उ ार केला नाही.

दसुरी गो  मला अशी करायला पािहजे होती क , पूव  मी या चुका के या हो या,
यांचे िव ेषण क न पु हा तशा चुका घडणार नाहीत, याची खबरदारी यायला पािहजे
होती.

पण खरे सांगायचे, तर या दो ही गो पैक  मी कोणतीच गो  केली नाही. मी खूप
काळजीत होतो. काही मिहन ेमी अ यंत उदास होतो. मला झोप येत न हती, भूक लागत
न हती. एवढी मोठी चूक के यानंतर यापासून काही िशक याऐवजी मी पुढे जाऊन पु हा
तीच चूक पण थो ा छो ा माणावर केली!

माझा हा सगळा मूखपणा कबूल करायला मला खरेतर लाज वाटत,े पण मला फार
पूव च ह ेसमजले क , ‘लोकांना ह ेिशकवणे फार सोपे आह ेक , कसे वागणे चांगले; पण
तसे आचरणात आणणे फार अवघड असते.’

यूयॉकमधील जॉज वॉ शं टन शाळेम ये िशकव याचे भा य मला िमळाले. डॉ. पॉल
ँडिवनसारख ेिश क आ हाला लाभले, जे अ ◌ॅलेन साँडसलासु ा लाभले होते.
अ ◌ॅलन साँडसने सांिगतले क , यांना आरो यशा  िशकवणारे िश क ह े ँडिवन होते

आिण यांनी साँडसना एक मौ यवान धडा िशकवला. “मी ते हा मा या पौगंडाव थेत
होतो, पण या काळात मी अ यंत चंता ांत असे. मी सतत काय चुका के या याचा
िवचार क न उदास असे. जर मी परी ेचा पेपर िलहायला गेलो, तर रा  रा  मला या
िवचारांनी झोप येत नसे क , मी पास होणार क  नाही! मी या गो ी के या या आठवून
या वेग या कारे कशा क  शकलो असतो अशी मला खंत वाटत असे. मी जे काही
बोललो यापे ा वेगळे बोललो असतो, तर बरे झाले असते, असा मला प ा ाप होइ.

“नंतर एके दवशी आम या वगाला साय स या योगशाळेत ने यात आले. तेथे
ँडिवन सर होते. यां या हातात दधुाची बाटली होती आिण ती सवाना दसेल अशा

प तीने ते हालचाल करत होत.े आ ही सगळे खाली बसलो व दधुा या बाटलीकड ेपाहत
िवचार करत रािहलो क , आरो यशा ा या वगात दधुा या बाटलीचे काय काम? आिण
अचानक डॉ. ँडिवन उठले, उभे रािहले आिण दधुाची बाटली संकम ये ओतून दली
आिण जोरात ओरडले, ‘सांडले या दधुाब ल प ा ाप क  नका!’

“ यांनी यानंतर आ हाला सग यांना संकजवळ बोलावले आिण झालेले नुकसान
जवळून पाहायला लावले. ते हणाले, “नीट काळजीपूवक बघा, कारण मला तु हाला हा
धडा ज मभर ल ात राह यासाठी िशकवायचा आह.े दधू वा न गेलेले तु ही पाहत आहात
आिण जगातील कोणतीही  आता ते परत आणू शकत नाही. अगदी यापैक  एक
थबही नाही. थोडसे ेिवचारपूवक वागून आिण काळजी घेऊन दधू वाचवता येऊ शकले
असते, पण आता फार उशीर झालेला आह.े आता आपण काय क  शकतो, तर पूणपणे तो
िवचार डो यातून काढू शकतो आिण पुढ या कामाकड ेवळू शकतो.”

साँडस पुढे हणाला, “ या वेळी क न दाखवलेले ते छोटेस े ा यि क मी आयु यात



कधीच िवसरलो नाही. शाळेत िशकलेले लॅ टन मी िवसरलो, भूिमती िवसरलो, पण हा
बँडिवनने िशकवलेला धडा कधीच िवसरलो नाही. शाळेतील मा या उ  िश णामुळे जे
मला िमळाले नाही, त ेमला जीवनातील या वहारी ानामुळे िमळाले. श य झा यास
दधू सांडू दऊे नये ही िशकवण िमळाली, पण सांडलेच, तर पूणपणे िवस न जावे हसेु ा
मी िशकलो.”

काही वाचकांना माझे ह ेसामा य हणीसारख ेिववेचन आवडणार नाही. इतक
घीसीपीटी हण आह ेही, ‘सांडले या दधुाब ल प ा ाप क  नय.े’ मलासु ा ह ेमािहती
आह.े हजारो वेळा ऐकून ती हण आता नीरस वाटत.े तरीसु ा मला तु हाला ह ेसांगावेसे
वाटत ेक , अशा सामा य हण म येच ित ही जगतांतील सव काळातील शु  शहाणपण
भरलेले असते. या मनु य वभावाचे स े दशन घडवणा या असतात. स या अनुभवातून
आले या हणी िप ान ्िप ा उपयोगी पडत असतात. तु ही जे हा जे हा काळजी या
िवषयावरील अ यंत बुि मान लोकांनी काही िलिहलेले वाचाल ते हा तुम या ल ात
येइल क , यांपैक  कोणतेही िलखाण या दोन मूलभूत सामा य हण िशवाय पूण होणार
नाही. पिहली हणजे ‘डो ट ॉस युवर ि ज अन टल यू कम टू दमे’ आिण दसुरी ‘डो ट
रपट आॅन ि प ट िम क’. आपणसु ा वहारात या दोन हण या मिथताथाचा
िचडिचड न करता वापर केला, तर आप याला ह ेपु तक वाचायचीसु ा गरज नाही. खरे
सांगायचे, तर या जु या हणी ‘कोड आॅफ कंड ट’ कंवा सदाचाराची िनयमावलीच
आहते! याचा वापर क न जगलात, तर तुमचे जीवन प रपूण होइल. ान ही ताकद
ते हाच बनते जे हा ती वहारात वापरली जात.े या पु तकाचा हते ूतु हाला नवीन काही
सांग याचा नाही, तर या पु तकाचा हते ूतु हाला जे आधीच मािहती आह े याची आठवण
क न दे याचा आह ेआिण तु ही ते ान वापरावे यासाठी ेरणा दे याचा आह.े

कॅ. ेड फुलर शेडसार या माणसाचे मी नेहमीच कौतुक करत आलो आह,े या याकडे
ही दवैी दणेगी होती क , जुनेच स य तो न ा प तीने सांगू शकत होता. िशवाय
सांगताना डो यांसमोर जणू तो िच च उभे करायचा.

फलाडिे फया हा बुले टनचा संपादक होता. याने पदवीधर िव ा या या वगासमोर
भाषण करताना िवचारले : “तुम यापैक  आ ापयत कती जणांनी लाकूड कापले आह?े
जरा हात वर क न दाखवा.” पु कळ हात वर आले. नंतर याने िवचारले, “लाकडी
भु याला कती जणांनी करवतीने कापले आह?े” एकही हात वर आला नाही.

“अथातच! तु ही लाकडी भु याला कापू शकत नाही.” िम. शेड हणाले, “कारण तो
आधीच कापलेला असतो! तसेच भूतकाळाचे आह.े तु ही जे हा घडले या गो ीची काळजी
करता आिण आता याम ये कर यासारखे काही उरलेले नसत ेते हा तु ही लाकडाचा
भु साच कापत असता.”

कॉनी मॅक. बेसबॉलचा उ म खेळाडू! तो जे हा ए या शी वषाचा झाला ते हा मी
याला िवचारले क , जे सामन ेतो हरला यांब ल याला चंता वाटली का?
कॉनी मॅक यावर उ रला, “हो, न च! पण तो मूखपणा मी फार वषापासून सोडून

दला आह.े मा या ल ात आले क , चंता कर यान ेकाहीच होत नाही. यामुळे फ
तुम या पोटात अ सस आिण चेह यावर रंक स (सुरकु या) येतात.”



एकदा माझा जॅक डपसेबरोबर आभार दशना या काय मात जेवायचा योग आला.
यान ेटुनेबरोबरची याची मॅच आठवून असे सांिगतले क , टुनेने याला हवेी वेट
चँि पअनिशप पधत हरवले होत ेआिण यामुळे याचा आ मस मान दखुावला गेला होता.
यान ेसांिगतले, “लढती या ऐन म यात अचानक मला जाणवले क , मी हातारा झालो
आह.े दहा ा फेरीला तर मी फ  पायावर उभा होतो एवढेच! माझा चेहरा सुजला होता
आिण र ही येत होते. माझे डोळे जवळपास बंद झाले होत.े मी पंचांना टुनेशी
अिभनंदनाचे ह तांदोलन करतानासु ा पािहले. आता मी जागितक चॅि पअन रािहलो
न हतो. मी गद तून बाहरे पडलो. मा या े संग मकड ेजाऊ लागलो. काही लोकांनी
हात दाबून माझे सां वन केले. काह या डो यात अ ू होत.े

“एक वषानंतर पु हा मी टुनेबरोबर लढलो, पण काही उपयोग न हता. मी पु हा
हरलो; पण आता मी मनाशी िवचार केला, ‘मी आता भूतकाळात रमणार नाही आिण
याब ल शोकही करणार नाही. ‘सांडले या दधुाब ल प ा ाप क  नये.’ मी हा ठोसा
मा या हनुवटीवर घेइन, पण आता जिमनीला पाठ टेकवणार नाही.”

आिण डपसेने तसे क न दाखवले. कसे? याने वत:ला पु हा-पु हा बजावले, ‘मी आता
भूतकाळ आठवणार नाही.’ यान े याचा पराभव वीकारला आिण याब ल िलिहलेसु ा,
तसेच भिव या या काही योजना आख या. याने डपसे रे टॉरंट उघडले, तसेच ५७
नंबर या र यावर ेट नॉदन हॉटेल उघडले. याने बॉ स गंची दशन ेभरवली. बि से
लावून मॅचेस ठेव या. अस ेिवधायक काम क न याने वत:ला यात झोकून दले. यामुळे
यानंतर याला काळजी करायला ना कधी वेळ िमळाला, ना याला काळजी कर याचा
मोह झाला! मी चॅि पअन असतानापे ाही चॅि पअन नसतानाचा माझा दहा वषाचा काळ
खूप आनंदात गेला.

िम. डपसेने सांिगतले क , यान ेफारशी पु तके वाचली नाहीत. मािहती नसूनसु ा
यान ेशे सिपअरचा स ला मानला : ‘शहाणी माणसे कधीच आप या पराभवाचे पोवाडे
गात बसत नाहीत. ती आनंदान ेआप या द:ुखावर मलमप ी करतात.’

मी जे हा ऐितहािसक पु तके व आ मच र  ेवाचतो आिण संघष करणा या लोकांचे
िनरी ण करतो ते हा मला खूप आ य वाटते आिण मला यां यापासून ेरणा िमळते
आिण ते या प तीन ेकाळजीला समूळ न  क न आयु य पु हा न ान ेघडवतात याचा
मला आदर वाटतो.

एकदा मी संग संगला भेट ायला गेलो होतो आिण मला खूप आ य वाटले क ,
तेथील सव कैदी ह ेबाहरे असले या लोकांइतकेच आनंदी होत.े मग मी माझे ह ेमत तेथील
वॉडनला सांिगतले. यावर यान ेमला जे सांिगतले, त ेअस ेक , जे हा कैदी थम संग
संगला येतात ते हा त ेअ यंत िचडिचड ेव कडवटपणाने भरलेले असतात, पण काही
मिह यांनी यातले काही शार कैदी यां या दभुा या या रेषा िमटवून टाकतात,
ि थरावतात आिण तु ंगातील आयु य शांतपणे वीकारतात आिण जीवन सुस  करतात.
वॉडनने मला तेथील एका कै ाब ल सांिगतले. तु ंगा या आत, अज  भंती या आत तो
माळीकाम करत होता आिण भा या आिण फुलांची लागवड करताना गाणे गुणगुणत
होता.



या कै ाने लागवड करताना जे गाणे हटले ते अ यंत अथपूण होत.े याला मािहती
होत े:

‘िनयतीने थरथर या हातान े: या तुम या ललाटरेषा िलिह या आहते.
या तुम या सत् कमानीही तसूभरसु ा बदलणार नाहीत
कंवा तु ही गाळले या अ ूं या महापुरातही वा न जाणार नाहीत.’

हणून अ  ूकशाला वाया घालवायचे? अथात आपण अनेक चुका के या आहते; पण
हणून काय झाले? चुका कोणी के या नाहीत? नेपोिलअनसु ा या या एकूण लढायांपैक
१/३ लढाया हरला.

आिण काहीही झाले, तरी कोणीच भूतकाळ परत िजवंत क  शकत नाही. हणून
आपण िनयम ६ नेहमी ल ात ठेवू.

लाकडा या भु याला काप याचा य  क  नका.

ितस या भागा या अंतरंगात काय आहे?

काळजी या सवयीतून तुमची मोडतोड हो यापूव च तु ही ती सवय मोडून टाका.

िनयम १: वत:ला कायम  ठेवून तुम या मनात चंतेन ेजी गद  केली आह,े ितला बाहरे
ढकला. मनातील ह ेवाइट िवचार दरू कर यासाठी जे काही अनेक उपाय आहते
यातील सवात चांगला उपाय हणजे ‘कृितशील राहणे’

िनयम २: ु लक गो चा बाऊ क  नका. चंतेची वाळवी मनाला लावून घेऊ नका.
नाहीतर तुम या आनंदावर िवरजण पडले.

िनयम ३: तुम या काळ या कुचकामी ठरव यासाठी सरासरीचा िनयम लावा. वत:ला
 िवचारा ‘या असंभव गो ी घड याची संभा ता कती आह?े’

िनयम ४: अप रहायतेला सहकाय करा. जे हा तुम या ह ेल ात येइल क , प रि थती
आप या हाताबाहरेची आह ेव ित यात बदल करणे आप याला श य नाही
ते हा वत:ला अस े हणा : ‘ह ेअसेच घडणार! दसुरे काही घडूच शकत नाही.’

िनयम ५: तुम या काळजीला ‘ टॉप लॉस’ आॅडर ा. तु ही एखा ा गो ीची जेवढी
चंता करता तेव ा लायक ची ती आह ेका ह ेठरवा आिण मग ते थांबवा.

िनयम ६: भूतकाळ गाडून टाका. लाकडाचा भु सा कापू नका.



भाग चार
शांती आिण आनंद िमळवून देणारे सात मानिसक

दिृ कोन



१२
तुमचे आयु य बदलवणारे आठ श द

काही वषापूव  एका रेिडओ ो ॅमम ये मला एक  िवचार यात आला,
“आ ापयत या आयु यात तु ही िशकलेला सग यात मह वाचा धडा कोणता?”

 सोपा होता. आ ापयत या आयु यात मी सग यात मह वाचे आिण उपयोगी असे
काय िशकलो, तर ‘आपण जो िवचार करतो तो कती मह वाचा असतो!’ जर मला
समजले क , तु ही कशा प तीने िवचार करता, तर तुमचे ि म व कसे आह ेयाचा
अंदाज मी क  शकतो. आपले िवचारच आप याला घडवतात. आपली मानिसकता हा X
फॅ टर आह,े जो आपले नशीब घडवतो.

मला आता ह ेखा ीपूवक समजले आह ेआिण मा या मनात याब ल ितळमा  शंका
नाही क , तुमची आिण माझी सग यात मोठी सम या खरेतर एकच मोठी सम या आह.े
ती हणजे – आपण यो य िवचार कसे िनवडायचे? जर आप याला यो य िवचार िनवडणे
जमले, तर आपण आप या सम या सहज सोडवू शकतो. रोमन सा ा यावर याने रा य
केले तो जग िस  त ववे ा मा स आॅरेिलअस यान ेसांिगतले क , फ  पाच श द तुमचे
उ वल भिव य घडवू शकतात – ‘आपले िवचारच आपले जीवन घडवतात.’

अगदी खरे आह ेह!े जर आप या मनात आनंदी िवचार आले, तर आपण आनंदी होऊ.
जर आपण द:ुखी िवचार मनात आणले, तर आपण द:ुखी होऊ. जर आप या मनात
भीितदायक िवचार आले, तर आपण भय त होऊ. जर आप या मनात उदासवाणे िवचार
आले, तर आपण आजारी पडू. जर आपण िवचार केला क , आप याला यश िमळणार
नाही, तर न च आपण अपयशी ठ . जर आपण आ मवंचनेत गुरफटून रडत रािहलो, तर
लोक आप यापासून दरू पळतील. नॉमन पेले हणतो, “तु हाला तु ही कस ेआहात असे
वाटते तस ेतु ही नसता, तर तु ही जसा िवचार करता तसे तु ही असता.”

तु हाला असे वाटत ेका क , मी तु हाला मुर बी राजकार यांसारखा दिृ कोन ठेवा असे
सुचवतो? नाही. ददुवाने आयु य िततके साधे नाही, पण माझा असा आ ह आह ेक ,
नकारा मक दिृ कोन सोडून दऊेन तु ही सकारा मक दिृ कोन बाळगा. दसु या श दांत
सांगायचे झाले, तर सम यांम य ेतु ही आ थेने ल  घालणे गरजेचे आहचे; पण काळजी
क  नका. आ थेने ल  घालणे आिण काळजी करणे याम ये काय फरक आह?े न च फार
फरक आह.े मी तु हाला सोदाहरण प  करतो. येक वेळी यूयॉकम य ेगद या
र यावर मी जे हा र त ेओलांडतो ते हा मी जी काही कृती करतो आह ेती मी
काळजीपूवक करतो, पण याची काळजी करत नाही. ‘काळजीपूवक’ या श दाचा अथ
असा आह ेक , संकटांची जाणीव असणे आिण यांचे िनवारण कर यासाठी यो य या



हालचाली करणे; पण काळजी करणे हणजे िन ेश, िन पयोगी भरकटत नेणा या
िवचारांम य ेअडकणे.

एखा ा गंभीर सम येचा आ थेने िवचार करणारा माणूससु ा ताठ मान क न
शटा या बटणात सुंदर फूल खोचून र याने जाऊ शकतो. मी लॉवेल थॉमसला तसे
करताना पािहले आह.े पिह या महायु ावर याने एक िसनेमा काढला होता. या या
दशना या वेळी मला याला जवळून भेट याचा योग आला. यान ेआिण या या
सहका यांनी फार जवळून काही फोटो घेतले होते आिण रंगीत अरेिबयन सै याची
िच फ तही बनवली होती. या काळात लंडनम ये आिण जगभरसु ा त ेसव खूप
सनसनाटी ठरले होते! लंडनमधील आॅपेरा िसझन सहा आठव ांसाठी लांबणीवर पडला,
यामुळे लॉवेलला याने केले या धाडसाब ल लोकांना सांगता येइल व िच  ेदाखवता
येतील. इतके चंड यश िमळा यानंतर याने दशेोदशेी जाऊन ह ेसगळे दाखवायला
सु वात केली. नंतर याने भारत व अफगािण तान येथील जीवनािवषयी िच पट बनवले.
याम ये दोन वष घातली आिण अिव सनीय दभुा य या या निशबी आले. सगळीकडून
अपयश यायला लागले. या काळात मी या याबरोबर होतो. मला आठवत,े आ ही अगदी
व तात या हॉटेलम ये कोप यात बसून एकदा जेवण घेतले होत.े तेसु ा एका िम ाने पैसे
उसने द यामुळे श य झाले. ही गो  तु हाला सांग यामागचे ता पय काय, तर लॉवेलला
चंड कज झाले होते, अ यंत िनराशा पदरी पडली होती. तो मो ा क डीत सापडला
होता; पण तरीही तो चंता करत न हता. याला ह ेमािहती होते क , यान े वत:च हमंत
हरलेली लोकांना दसली, तर लोक याला शू य कंमत दतेील. याचे सावकारसु ा!
हणून येक दवशी सकाळी लवकर उठून, बाजारातून एक फूल आणून, त ेशटा या
बटणात खोवून तयार होऊन तो आॅ सफड ीटव न न चुकता एक फेरी मारायचा; तेही
ताठ मानेन ेआिण दमदार पावले टाकत! तो मनात सकारा मक, धाडसी िवचार आणायचा
आिण पराभवा या िवचारांचा पराभव करायचा. या या मते याची दरुव था लोकांना
दसता कामा नये.
आप या मानिसक दिृ कोनाचा आप या शारी रक ताकदीवरसु ा फरक पडताना

दसतो. िस  ि टश मानसशा  हडँ फ ड याने या या एका चोप  पानी,
छोटेखानी पु तकात एक मजेशीर उदाहरण दले आह.े पु तकाचे नाव आह े:
‘सायकॉलॉजी आॅफ पॉवर’. तो हणतो, ‘मी तीन माणसे िनवडली आिण यां या
ताकदीवर यां या िवचारसरणीचा काय प रणाम होतो ह ेडायनामोमीटरने मोज याचे
ठरवले.’ याने यांना डायनामोमीटर यां या संपूण ताकदीिनशी घ  धर यास सांिगतले.
अथात ितघांसाठी वेगवेग या अटी हो या.

सामा य जागृत अव थेत ते ितथे असताना यांची सरासरी पकड एकशे एक पाउंड
होती.

नंतर याने यां यावर संमोहन केले आिण यांना सांिगतले क , त ेितघे इतके दबुल
आिण अश  आहते क , ते फ  एकोणतीस पाउंडच उचलू शकतात हणजे जवळपास
यां या ताकदी या १/३ पट कमी. यांपैक  एक जण तर ब ीस िवजेता होता; पण जे हा
तो संमोहना या भावाखाली होता ते हा याला इतके अश  व दबुल वाटले, जणूकाही



याचे बा  एखा ा छो ा बाळाइतके नाजूक आहते.
ितस या वेळेस कॅ टन हडँ फ डने यांना पु हा संमोहन केले आिण यांना सांिगतले क ,

त े चंड बळकट, दमदार, शि मान आहते. ते सरासरी एकशे बेचाळीस पाउंडाचे वजन
उचलू शकतात. जे हा यांची मने अशा सकारा मक ऊजन ेभारली गेली ते हा यांची
शारी रक ताकदसु ा प ास ट यांनी वाढली.

मानिसकतेम ये इतक  अिव सनीय ताकद असू शकत!े
िवचारसरणीची ताकद इतक  जादइू असते, याचे एक उदाहरण मी अमे रके या

वा षक िनयतकािलकातील एक गो  सांगून दतेो. अथात मी या यावर एक वतं  पु तक
िल  शकेन, पण आपण थोड यात िववेचन क . आॅ टोबर मिह यातील एका थंडी या,
बफाळले या रा ी, साधारण यु समा ी या काळात एका िनराि त, घरदार नसले या,
दलुि त मिहलेन ेमदर वेब टर या दरवाजावर थाप मारली. मदर वेब टर ही
जहाजावरील कॅ टनची बायको अमेसबरी, मॅसे युसेटस इथे राहत होती.

‘मदर’ वेब टरने दरवाजा उघडला ते हा एक अ यंत कडिमडीत, कुठेही मांस
नसलेली, जेमतेम शंभर पाउंड वजनाची ी बाहरे उभी होती. ती अ यंत भेदरलेली होती.
ती अनोळखी ी ीमती लो हर होती व ितने सांिगतले क , ती एक अस ेघर शोधत
होती जेथे ती वैचा रक मंथन क न काम क  शकेल.

ीमती वेब टर हणा या, “त ूइथेच का राहत नाहीस? एव ा मो ा घरात मी
एकटीच राहते.”

जर सु ीसाठी ितचा जावइ िबल एलीस यूयॉकव न तेथे आला नसता, तर कदािचत
िमसेस लो हर मदर वेब टर याच घरी रािहली असती. जे हा याने िमसेस लो हरला
तेथे पािहले ते हा तो जोरात ओरडला, ‘या घरात कोणा ऐ यागै याला राह याची
परवानगी नाही.’ आिण या बेघर िनराि त बाइला यान ेघराबाहरे काढले. बाहरे
जोराचा पाऊस पडत होता. काही िमिनटे ती तशा पावसात थरथर कापत उभी होती, पण
नंतर लगेच ितन ेपु हा माग शोध यास सु वात केली.

या गो ीन ेपुढे आ यकारकरी या वळण घेतले. ती ऐरीगैरी बाइ, िजला िबल एिलसने
घराबाहरे हाकलले, आज ितचा लाख चा िश यगण आह.े ती आज मेरी बेकर एडी हणून
िस  आह े– ि न साय सची सं थापक हणून.
आ ापयत या आयु यात ितला आजारपण, द:ुख आिण था यािशवाय दसुरे काहीच

मािहती न हत.े ितचा पिहला नवरा ल ानंतर लगेचच वारला होता. ितचा दसुरा नवरा
ितला एकटीला सोडून एका िववािहत ीबरोबर िनघून गेला होता. नंतर तोही एका
झोपडीत रा न मेला. ितला एकच मूल झाले – मुलगा, पण ित या अ यंत ग रबीमुळे,
आजारपणामुळे तो चार वषाचा असताना याचा ितला याग करावा लागला आिण
या यापयत पोहोच याचे ितचे सगळेच माग खुंटले. ितन े याला यानंतर एकतीस वष
पािहलेही नाही.

ित या वत: या कृती अ वा यामुळे ितला ‘मना या उपचारावरील शा ’ या
िवषयात िवशेष ची होती. ती िलन नॅसे युसेस इथे असताना ित या आयु याला



ना मय वळण िमळाले. एके दवशी थंडीत शहराकड ेजात असताना ती पाय घस न
बफावर पडली आिण बेशु  झाली. ित या पाठी या क याला इतक  मोठी दखुापत झाली
होती क , डॉ टरांना वाटले क , ती आता जगणार नाही आिण काही चम कार होऊन
जगलीच, तरीसु ा ती कधीही चालू शकणार नाही.

मृ युश येवर पडलेले असताना एडीने ितचे बायबल उघडले आिण सट मॅ यूची पुढील
वा य ेमो ाने हणायला सु वात केली, ‘आिण काय आ य! पूणपणे गभगळीत
झाले या मृ युश येवरील माणसाला यांनी येशूकड ेआणले आिण येशू हणाला : ‘मुला,
ऊठ, आनंदी राहा! तु या पापांना मा िमळाली आह.े ऊठ आिण तु या घरी जा.’ तो
मुलगा उठला आिण सरळ घराकड ेचालू लागला.

एडीने सांिगतले, “िजझस या या वा यांनी मा या अंतरंगात अशी ताकद, ा आिण
बरे हो याची उमेद जागवली क , मीसु ा ताबडतोब िबछाना सोडून चालू लागले.

“हा अनुभव मा यासाठीसु ा यूटनसारखाच होता. झाडावरील खाली पडणारे
सफरचंद पा न यूटनचे झाले तसेच माझे झाले. माझी वत:ची व इतरांची त येत कशी
चांगली ठेवायची, याचा शा ीय पाया असलेले ान मला झाले. सग या द:ुखाचे मूळ
मनात असत ेआिण येक प रणाम हा मानिसक दौब याचे ल ण असते.

अशा कारे मेरी बेकर एडी ही एका नवीन धमाची – ि न साय सची सं थािपका
आिण पा ी बनली. असा महान धम क , याची सं थािपका एक ी होती. या धमाचा
जगभर सार झाला.

कदािचत तु ही आता तुम या मनाशी िवचार करत असाल क , हा माणूस कानजी
ि न साय सचा चार करतोय का? तर नाही. तुमचे िवचार चुक चे आहते. मी ि न
सायं ट ट नाही, पण जसजसे माझे वय वाढले व िवचार ग भ होत गेले तसतसे
िवचारांची ताकद व यांचा चंड भाव यांचे मह व मला पटत गेले. अनेक वषापासून
ौढ िश णाचे वग घेत यामुळे मला मािहती आह ेक , ी आिण पु ष यां या काळ या,
भीती आिण अनेक कारची आजारपणे यां यावर मात करता येऊ शकते आिण ते यांची
िवचारसरणी बदलून आयु य ेबदलू शकतात. कमान शंभर वेळा तरी असे अिव सनीय
बदल मी पािहले आहते आिण अनेक वषापासून पाहत आलो आह.े यामुळे मला यात
काही नवल वाटत नाही.

मा या लासमधील एका मुलाचे उदाहरण मी तु हाला सांगणार आह.े या या
आयु यात िवचारां या भावामुळे खूप मोठा बदल घडून आला. तो िव ाथ  वैफ य त
झाला होता. कशामुळे? काळजीन!े या िव ा याने मला जे सांिगतले ते असे, “मी
जवळपास येक गो ीची काळजी करायचो. मी खूप बारीक आह ेयाची मला काळजी
वाटायची. माझे खूप केस गळत होत े याची मला काळजी वाटायची. मला कधीच पुरेसे
पैसे िमळणार नाहीत व यामुळे माझे ल  होणार नाही याची मला काळजी वाटायची. मी
कधीच ेमळ िपता होऊ शकणार नाही याची मला काळजी वाटायची. या मुलीवर माझे
ेम आह ेितला मी न च गमवेन अशी मला भीती वाटायची. माझे स या चालू असलेले
आयु य चांगले नाही अशी मला भीती वाटायची. लोकांचे मा याब ल काय मत असेल,
याची मला काळजी वाटायची. मला काळजी वाटायची, कारण मला वाटायचे क , मला



टमक अ सर आह.े या अशा अनेक काळ यांमुळे मी काम क  शकत न हतो. मी माझी
नोकरी सोडून दली. मा या आतम ये ताणतणाव इतके वाढले होते क , जणूकाही माझा
से टी वॉ व नसलेला बॉयलर झाला होता. हा तणाव इतका अस  झाला क , याची
प रणती न च कशाततरी होणार होती आिण ती झालीच. मला न हस ेकडाऊन झाला!
ही मनाची इतक  वाइट अव था असते क , कोण याही शारी रक वेदनांपे ा या वेदना
अस  असतात. तुम यावर कधीच अशी वेळ येऊ नये यासाठी तु ही ाथना करा.

“माझी ही वैफ य तता इतक  गंभीर होती क , मी मा या वत: या कुटंुबाशीसु ा
बोलू शकत नसे. माझा मा या िवचारांवर ताबा न हता. मी अ यंत भय त झालो होतो.
थोडासा जरी आवाज झाला, तरी मी उसळत असे. येकालाच मी टाळत अस.े कोण याही
कारणािशवाय रडत अस.े

“ येक दवस मा यासाठी एक संकट असे. मला वाटायचे क , सग यांनी मला
वाळीत टाकले आह,े अगदी दवेानेसु ा! अनेकदा मला नदीत उडी मा न जीव ावासा
वाटे.

“पण याऐवजी मी लोरीडाला सहलीला जायचे ठरवले. मला आशा होती क ,
प रसरातील बदलांमुळे मला बरे वाटेल. मी ेनम ये पाय ठेवणार एव ात मा या
विडलांनी मा या हातात एक बंद पाक ट ठेवले व सांिगतले ‘ लोरीडाला पोहोचेपयत हे
उघडू नको.’ मी लोरीडाला पोहोचलो ते हा लोरीडा पयटकांनी गजबजले होत,े यामुळे
मला हॉटेल िमळू शकले नाही हणून मी गॅरेज भा ान ेझोप यासाठी घेतले. मी नोकरी
िमळव याचा य  केला, पण ती िमळाली नाही. यामुळे मी माझा बराचसा वेळ
समु कनारी घालवत होतो. मी घरी होतो तोच बरा होतो असे मला लोरीडाम ये
वाटले. मग मी विडलांनी दलेले पाक ट उघडले व यांनी िलिहलेले प  वाचू लागलो.
यांनी िलिहले होत,े ‘बाळा, तू घरापासून पंधराशे मैल दरू आहसे आिण तरीही तु या
मन:ि थतीत काही बदल नाही. खरे ना? मला ह ेमािहतीच होत,े कारण तू जाताना एक
गो  बरोबर नेलीस याचा तुला ास होतो आिण ती गो  हणजे तू वत:! तु या
शरीरात कंवा मनात काहीही िबघाड झालेला नाही. ही प रि थतीसु ा त ू वत:च तु या
हातान ेओढवून घेतली आहसे. ती काही कोणी तु यावर लादलेली नाही. माणूस या या
दयात जसा िवचार करतो तसा तो असतो. ह ेतुला जे हा समजेल ते हा त ूघरी परत ये.

त ून  बरा होशील.’
“विडलां या या अशा प ाचा मला अिधकच राग आला. मला सहानुभूतीची गरज

होती, सूचनांची न ह.े मी रागाने इतका बेभान झालो होतो क , ते हाच आिण तेथेच
ठरवून टाकले क , मी पु हा कधीच घरी जाणार नाही. या रा ी िमयामीम ये मी एका
कमी गद या र याने चाललो होतो. मी एका चचपाशी होतो. तेथे चचचे काम चालू
होत.े मला दसुरीकड ेकोठे जायलाच जागा नस यामुळे मी आत िशरलो. तेथे उपदशे
दे याचे काम चालू होत.े त ेमीही नाइलाजान ेऐकू लागलो. ‘जो आप या आ यावर िवजय
िमळवतो तो एखाद ेशहर जंकणा यापे ा अिधक े  असतो!’ या पिव मय
वातावरणात बसून मा या विडलांनी मला जो उपदशे मला प ातून केला होता याची
जाणीव होऊन मा या डो यातील सगळे वाइट िवचार िनघून गेले आिण आयु यात



पिह यांदाच मी शहाणपणान,े व छपणाने िवचार करायला लागलो. मला जाणवले क ,
मी खरेच मूख आह.े तेथे िमळाले या ाना या झगझग या उजेडात मला ह ेजाणवले क ,
मी अ या जगाला आिण यातील येक माणसाला बदलायला बघत होतो आिण
य ात गरज होती ती फ  वत:चा दिृ कोन बदल याची! मा या मना या कॅमे याची

ले स बदल याची ही गरज मा या आधी कधी ल ातच आली न हती.
“दसु या दवशी सकाळीच मी माझे सामान बांधले आिण घराकड ेिनघालो. एक

आठव ानंतर मी पु हा कामावर जू झालो. चार मिह यांनी माझे मला आवडणा या
मुलीबरोबर ल  झाले; िजला मी गमवेन क  काय अशी मला भीती वाटत होती
ित याशीच. आता आमचे पाच मुले असलेले एक आनंदी कुटंुब आह.े दवे आम याबाबत
दयाळू आह.े याने आ हाला ऐिहक आिण आ याि मक अशी दो ही कारची सुख ेबहाल
केली आहते. मी जे हा वैफ य त झालो होतो ते हा अठरा लोकांचे युिनट सांभाळणारा
मी एक फोरमन होतो. आता एका मो ा फॅ टरीत साडचेारशे लोकां या ता यावर
िनयं ण ठेवणारा मी एक सुप रटडटं आह.े आयु य सुखाने भ न वाहत आह,े मै ीपूण
आह.े आता मला आयु याची खरी कंमत समजली आह.े जे हा अ व थपणाचे ण पु हा
मनात िशरकाव करायला बघतात ते हा मी वत: या मना या कॅमे याला पु हा नीट
अ ◌ॅडज ट करायला सांगतो.

“अगदी ामािणकपणे सांगायचे, तर मला वैफ य आले होते याब ल मी दवेाचे
आभार मानतो, कारण यामुळेच मा या िवचारांची ताकद आिण यांचा मा या मनावर व
शरीरावर होणारा प रणाम याची मला जाणीव झाली. आता मा या िवचारांनी मला
ास दे याऐवजी मी यांचा सकारा मक उपयोग क न घेतो. आता मला समजत ेक ,

माझे वडील जे मला परोपरीने सांगत होत ेक , ‘केवळ बा  प रि थती मा या वैफ याला
कारणीभूत नाही’ त े कती समपक होते! आप या आनंदाला कंवा द:ुखाला फ  बा
प रि थती कारणीभूत नसते. मी या यातनांतून गेलो याला काही अंशी मी वत:च
जबाबदार होतो आिण जे हा मला याची जाणीव झाली ते हा मी बरा झालो आिण आजही
बरा झालो आह.े’ हा मा या िव ा याचा खराखुरा अनुभव होता.

माझी अगदी मनापासून खा ी आह ेक , आपली मन:शांती आिण आपला आनंद हा
आपण कोठे आहोत, आप याकड ेकाय काय आह े कंवा आपण कोण आहोत यावर मुळीच
अवलंबून नसतो, तर तो आप या मानिसक दिृ कोनावर अवलंबून असतो. आपण आता
जॉन ाऊनची गो  पा . याला युनायटेड टे स या श ाचा कारखाना बळजबरीने
ता यात घेत याब ल आिण गुलामांना बंड कर यास वृ  के याब ल फाशीची िश ा
झाली होती. तो या याच शवपे टकेवर आ ढ झाला होता. या या शेजारी बसलेला
जेलर िनराश आिण चंता ांत दसत होता, पण जॉन ाऊन मा  शांत आिण धीरगंभीर
होता. ह जिनया या िन या पवतांकड ेपा न तो हणाला, ‘ कती सुंदर आह ेहा दशे!
यापूव  मला कधी ह ेपाह याची संधी िमळाली न हती.’

कंवा रॉबट फा कन कॉट आिण या या िम ांची गो  पा . दि ण ुवावर पोहणारे
पिहले इंि लश! परततानाची यांची सहल हणजे आ ापयत या मानवी इितहासातील
सवात ू र वास ठरला. यांचे अ  संपले होत,े तसेच यांचे युएलसु ा संपले होत.े ते



पुढे जाऊ शकत न हते, कारण अित चंड बफाचे वादळ डरका या फोडत यां या पु ात
ठाकले. अकरा दवस आिण अकरा रा ी ते या वादळी वा याला त ड दते होते. कॉटला
आिण या या सहका यांना समजून चुकले होते क , त ेआता मरणार होत.े अशा
आणीबाणी या संगी ज र पड याची श यता असत ेह ेमािहती अस यामुळे यांनी अफू
आणली होती. अफूचा एक मो ा डोस या सग यांनी घेतला आिण पु हा कधी जागे न
हो यासाठी आनंदमय व  ेपाहत ते झोपून गेले आिण गाणे गात गात आनंदाने मेले. ते
कसे मेले, ह ेआप याला कळ याचे कारण हणजे यां या गोठले या ेतांजवळ आठ
मिह यांनी शोधपथकाला यांचे िनरोपाचे प  िमळाले.

होय, जर आपण धाडसी आिण शांततामय िवचार मनात आणून वत:ला फुलवले, तर
आपण फाशीची िश ा भोगायला जा यासाठी आप याच शवपे टकेवर बसूनसु ा
िनसगस दयाचा आनंद उपभोगू शकतो कंवा भुकेने ाकूळ असताना आिण थंडीन ेगोठून
जातानासु ा गाणे गात मरणाला िमठी मारतो.

िम टनलासु ा तीनशे वषापूव  या या अंधकारमय दिुनयेत ह ेस य जाणवले. तो
हणतो –

‘मनाची वत:ची एक िविश  अशी जागा आह.े याम ये वगाचा नरक बनव याची
कंवा नरकाचा वग बनव याची ताकद आह.े’

िम टन जे हणतो याची ‘नेपोिलयन’ आिण ‘हलेेन’ केलर ही दोन िचती दणेारी
यो य उदाहरणे आहते. पु षांना या गो ची आस  असते, या सव गो ी
नेपोिलयनकड ेहो या – वैभव, स ा, पैसा. तरीही सट हलेेना बेटावर तो हणाला, “मी
मा या आयु यात सुखाचे सहा दवससु ा पािहले नाहीत.” तर हलेेन केलर बिहरी, मुक
आिण आंधळी असूनही हणते, “खरेच, आयु य खूप सुंदर आह!े”

प ास वष जग यावर मी मा या आयु यात काय िशकलो असेन, तर ‘तु ही वत:च
फ  तुम या आयु यात शांती आणू शकता; दसुरे कोणी नाही.”

इमरसनन े या या ‘ वावलंबन’ या िनबंधात शेवटी जे िलिहले होत ेते तु हाला
सांगावेसे वाटत े– राजक यदृ ा िवजय, भाडवेाढ, आजार बरा होणे, तुमचा आवडता
िम  परत येणे कंवा यांसार या तुम या मनाला आनंद दणेा या गो ी तुमचा उ साह
वाढवतात आिण तु हाला वाटत ेक , आता चांगले दवस येणार आहते; पण यावर िव ास
ठेवू नका. कदािचत अस ेनसेलही! तुमचा आनंद फ  तु हीच िमळवू शकता, बा  गो ी
नाही!

एिप टस हा थोर त ववे ा हणतो, “आप या शरीरातील ूमर कंवा गळू काढून
टाक यासाठी आपण जेवढे द  असतो याहीपे ा अिधक द  आपण आप या मनातील
वाइट िवचार काढून टाक यासाठी असले पािहजे.”

एिप टसने सांिगतलेले ह े१९ शतकांपूव च हटले गेले आह ेआिण आजचे आधुिनक
वै कशा सु ा तेच हणते. डॉ. रॉिब सन यांनी सांिगतले, “हॉप क स हॉि पटलम ये
दाखल झाले या पाच णांपैक  चार णांम ये यांचा आजार भाविनक ताणतणावामुळे
बळावलेला असतो. यामुळे काही अवयवांम येसु ा िबघाड होऊ शकतो.”



माँटे यू. च त ववे ा. याने याचे आयु याचे ीदवा य सतरा श दांम य ेसांिगतले
आह,े “माणूस जे काही घडले यामुळे िजतका दखुावला जात नाही िततका तो या
घटनेब ल या या या मतामुळे दखुावला जातो.” आिण या घटनेब लचे मत बनवणे हे
आप याच हाती असत.े

मला काय हणायचे आह?े मा याम ये इतका चंड िनल पणा आह ेक , मी तुम या
त डावर तु हाला सांगेन क  जे हा तु ही संकटात असाल आिण तुम या शरीरातील
निलका एकमेकांना िचकटून बसतील आिण शेवटी गंुतून बसतील ते हाही तु ही केवळ
तुमची मानिसकता आिण इ छाश  यां या जोरावर िनभावून या. मला जरी असे
काहीस े हणायचे असले, तरी ते अगदी त सेच नाही. तर ह ेतसे कसे करायचे ह ेमी
तु हाला सांगतो. थोडसेे य  करावे लागतील, पण जमून जाइल.

ॅि टकल सायकॉलॉजी या िवषयात िव यम जे स कधीच सव म न हता, पण याने
केलेले पुढील िनरी ण असे : ‘असे वाटत ेक , आधी आप या मनाला करावेस ेवाटते आिण
मग कृती घडते, पण वा तवात मनाला वाटणे आिण कृती करणे या एकाच वेळी घडणा या
गो ी आहते आिण हणून जर कृतीवर िनयं ण ठेवले – कारण ती आप या अख यारीतील
बाब असते – तर आपोआपच आपण आप या भावनेवर ताबा ठेवू शकतो; जे आप या
अख यारीत नसते.’

वेग या श दांत सांगायचे झाले, तर आपण आप या भावना मनाचा िन य वगैरे
क न ताबडतोब बदलू शकत नाही; पण आपण कृती करायची क  नाही ह ेठरवू शकतो
आिण हणूनच आपण आपली कृती बदलली, तर आपोआपच आप या भावना बदलतील.

पुढे तो हणतो, ‘अशा कारे आनंदाकड ेजा याचा माग हा पूणपणे वाय  आिण
आपखुषीचाच असतो. जर कधीतरी तुमचा हा आनंद हरवला, तर पु हा आनंद शोधा,
आनंदान ेबोला, तसे वागा; जणू तो कोठे गेलाच न हता.’

इतक  सोपी यु  काम करेल का? अहो, क न तर बघा! चेह यावर एक मो े , म त
ामािणक हसू आणा, तुमचे खांद ेमागे ढकला, एक चांगला खोल ास या आिण एखा ा
गा या या ओळी हणा. जर तु हाला गाणे येत नसेल, तर िश ी वाजवा, गुणगुणा.
तु हाला लगेच िव यम जे स जे हणाला याची िचती येइल. तो हणतो या माणे जर
तुम या मनाने उचल खा ली व आनंदाचे इशारे दले, तर तु हाला नैरा यात राहणे
श यच नाही!

आप या सग यां या आयु यात चम कार घडवणारे ह ेनैस गक स य आह.े मला
कैिलफो नयातील एक ी मािहती आह.े मी ितचे नाव घेणार नाही, पण ितला ह ेगुिपत
समजले व ितन ेते आचरणात आणले तर ित या सग या काळ या चोवीस तासात िमटून
जातील. ती हातारी आह ेआिण िवधवा आह.े ितची गो  फारच द:खद आह. मला सगळ
मा य आह; पण ता आनदा राह याचा य  करत का? नाही. जर तु ही ितला ‘कशी
आहसे’ हणून िवचारलं तर ती हणेल, ‘हो. मी बरी आह.े’ ित या चेह यावरचे हावभाव
व ित या आवाजातील आतता हचे दाखवतात क  ती हणत,े ‘दवेा, तुला माझी सगळी
द:ुख ेमािहती आहते!’ शेकडो बायका ित याहीपे ा द:ुखी आहते. ित या नव याने
ित यासाठी िव याची मोठी र म ठेवली आह.े ितची मुले िववािहत आहते, यामुळे ितला



घर आह;े पण तरी ितला मी िचतच हसताना पािहले आह.े ती ित या ित ही
जावयांब ल नेहमी त ार करत ेक , ते फार वाथ  आहते. ती फ  एकेक मिहनाच घरी
राहते, तरी त ेित याशी खूप कंजूषपणाने वागतात. ित या मुली ितला कधीच भेटव त ूदते
नाहीत. ितने ितचे पैसे ‘ित या हातारपणा’साठी जपून ठेवले आहते. ती वत:ला आिण
ित या कुटंुबाला बोल लावते, पण खरेच असे आह ेका? खरोखर ही दयनीय प रि थती
ितनेच वत:वर ओढवून घेतली आह.े वत:चे कडवट द:ुख आिण ासदायक आयु य ती
बदलू शकते आिण कुटंुबातील एक स माननीय व ेमळ सद य बन ूशकते; जर ितला
मनापासून बदलायचे असेल तर! आिण ह ेसगळे बदल घडवून आणायचे असतील, तर
सव थम ितला आनंदी राहायला हवे. सु वातीला ितने सग यांशी ेमान ेवागायचे नाटक
तरी केले पािहजे. आपले द:ुख आिण कडवटपणा पसरव यापे ा आनंद पसरवणे अिधक
चांगले!

इंिडयानामधील टेल या शहरात राहणा या इ लटला ह ेगुिपत समज यामुळेच तो
आजही िजवंत आह.े दहा वषापूव  इ लटला कारलेट फवर (लोिहतांग वर) झाला
होता. आिण जे हा तो यातून बरा झाला ते हा या या ल ात आले क , याला
ने ायटीस नावाचा मू रोग झाला आह.े याने अनेक डॉ टरांना दाखवले. अगदी भ दू
डॉ टरांकडसेु ा तो गेला; पण कशानेच गुण आला नाही.

नंतर काही काळाने आणखी नवीनच दखुणे उ वले. याचा र दाब वाढला. तो जे हा
डॉ टरांकड ेगेला ते हा यांनी सांिगतले क , र दाबाची कमाल मयादा हणजे २१४
आिण याचा र दाब िततकाच होता. जी खूप गंभीर बाब होती. हणून सगळी शेवटची
िनरवािनरव कर याची तीच वेळ होती, असे डॉ टरांचे हणणे पडले.

तो पुढे हणाला, “मग मी घरी गेलो आिण खा ी क न घेतली क , माझे इ शुर सचे
सव ह े भरलेले आहते क  नाही. नंतर मी दवेाजवळ हात जोडून बसलो व मा या
आ ापयत या चुकांसाठी मला माफ कर यािवषयी िवनवले आिण शांतपणे यानधारणा
करत बसलो. आ ापयत मी सग यांना द:ुखी केले होते. माझी प ी आिण माझे कुटंुब
द:ुखी होते आिण मीसु ा वत:ला खोल नैरा यात बुडवून घेतले होत.े असे आठवडाभर
आ मवंचनेत काढ यानंतर मी मनाशी िवचार केला, ‘तू मूखासारखा वागत आहसे. अजून
वषभर तरी तू मरणार नाहीस, तर मग आहते तेवढे दवस तरी आनंदात का घालवत
नाहीस?’

“मी माझे खांद ेझटकले. चेह यावर हसू आणले आिण अस ेदाखव याचा य  केला
क , सगळेकाही ठीक चालले आह.े मी कबूल करतो क , सु वातीला जरी ह ेफ
दखेा ासाठी होत,े तरीसु ा मी आनंदी आिण सुखी राह याची वत:वर स च केली
आिण यामुळे फ  मा या कुटंुबालाच मदत झाली असे नाही, तर मलासु ा मदत झाली.

“सग यात मह वाचे काय घडले असेल, तर मी जेवढे आनंदी दस याचे नाटक
करायला लागलो होतो तेवढाच मी आनंदी झालो! आणखी सुधारणा घडत गेली आिण
आज काही मिह यांनंतर जे हा मी मा या थड यात डॉ टरां या सांग या माणे असायला
हवे होतो, पण तोच मी आनंदी व िजवंत आह.े एवढेच नाही, तर माझा र दाब कमी
झाला आह!े पण मला एक गो  मािहती आह ेक , जर मी सतत मा या मृ यूचा आिण



पराभवाचाच िवचार करत रािहलो असतो, तर डॉ टरांची भिव यवाणी न च खरी
ठरली असती! पण मी मा या शरीराला बरे हो याची एक संधी दली. मानिसक दिृ कोन
बदल याची संधी!”

तर मी तु हाला एक  िवचारतो. जर आनंदी राह यान ेआिण सकारा मक िवचार
कर याचे केवळ नाटक कर यानेसु ा माणसाचे मरण टळत असेल, तर तु ही आिण मी
एका िमिनटासाठी तरी नैरा याचे आिण उदासवाणे िवचार का मनात आणायचे? वत:ला
आिण आजूबाजू या लोकांना द:ुखी आिण उदास बनव याचा आप याला काय अिधकार
आह?े

काही वषापूव  मी एक असे पु तक वाचले याचा मा या मनावर आिण मा या
आयु यावर खोलवर प रणाम झाला. या पु तकाचे नाव होत े‘अ ◌ॅज अ मॅन थं स’ जे स
अ ◌ॅलेनने त ेिलिहले होत.े यात हटले होत े:

‘इतर लोकां या आिण घटनां या ित माणसाने आपले िवचार बदलले, तर ती माणसे
व या घटनासु ा बदलतील. माणसा या िवचारांम ये आमूला  बदल झाला, तर तो
वत:च या या आयु यात होणा या आमूला  बदलांमुळे च कत होइल. लोक अशा
गो कड ेआक षत होत नाहीत या यांना ह ा आहते, तर या जशा आहते तशाच
ठकाणी ते आक षत होतात. जे आप या आयु याला आकार दते ेते दवे व आप याम येच
असते. माणूस जे काही िमळवतो, तो या या िवचारांचा प रणाम असतो. माणसाचा
िवकास, याला िमळणारा िवजय आिण यान ेसंपादन केलेले यश ह ेसव या या
सकारा मक िवचारांचेच फळ असते. जर यान े याचे िवचार सकारा मक केले नाहीत, तर
तो अ यंत दबुल, दलुि त आिण द:ुखी होइल.

‘जेिनिसस या पु तका माणे या जगि यं यान ेमाणसाला या पृ वीवरची महास ा
बहाल केली आह.े सग यात साम यवान दणेगी दली आह.े अथात मला या महास ेत
वगैरे ची नाही. मला फ  वत:वर िवजय िमळवता आला तरी खूप आह.े मला मा या
भीतीवर िवजय िमळवता आला पािहजे. मा या मनावर आिण मा या आ यावर िवजय
िमळवता आला पािहजे आिण हा िवजय मी मला पािहजे ते हा िमळवू शकतो, ही फार
मह वाची गो  मला मािहती आह.े कशी? तर फ  मा या कृत वर िनयं ण ठेवून. यामुळे
साहिजकच मा या ित यांवरसु ा िनयं ण केले जाते.’

हणून आज आपण िव यम जे सचे काही श द आठवू : ‘आपण आप या चुक या
मानिसकतेत एखादा छोटासा बदल केला आिण थोडसंं सहन करायला िशकलो, तर आपण
भीतीशी समथपणान ेलढू शकू.’

आपण आनंद िमळव यासाठी लढू या! आपण आनंद िमळव यासाठी संघष करायचा
हणजे काय, तर आपला दनैं दन काय म अिधक आनंदी आिण िवधायक िवचारांनी
आखायचा. इथे खाली एक आदश दनैं दनी दली आह.े याचे नाव आह े‘फ
आज यासाठी’. मला वत:ला ही दनैं दनी अितशय ेरणादायी वाटली आिण मी या या
शेकडो ती वाट या. ही दनैं दनी पाटरीज नावा या माणसाने िलिहली आह.े जर तु ही
आिण मी याचे पालन केले, तर आपण आप या अनेक काळ या आिण चंता दरू क  शकू
आिण आपला आनंद वाढवू शकू.



फ  आज यासाठी
१.  आज मी वत:ला दलेले वचन क , मी आनंदी राहीन ह ेिवधान असेच सांगते जे

अ ाहम लंकनने सांिगतले क , लोक जेवढे आनंदी राहायचे ठरवतात तेवढेच ते
आनंदी होतात. आनंद हा आप या अंतगत असतो. याचा बा  प रि थतीशी काहीच
संबंध नाही.

२.  आज जे जे काही घडले या वा तवाशी मी तडजोड करीन. याला सामोरे जाइन आिण
मा या वत: या इ छा-आकां ांचा आ ह धरणार नाही. माझे कुटंुब, माझा वसाय
आिण माझे नशीब! या या अडचणी येतील याला मला सुचेल तसे मी त ड दइेन.

३.  आज मी मा या त येतीची काळजी घेइन. मी ायाम करीन, प ये पाळीन. मा या
शरीराचे उ म संगोपन करीन आिण शरीराला अपायकारक गो ी करणार नाही.
याकड ेदलु  करणार नाही. यायोगे मा या चलनवलनासाठी मा याकड ेउ म
चालणारे मशीन असेल.

४.  आज मी मा या मनाला खंबीर राहायला िशकवीन. मी काहीतरी उपयु  िशकेन. मी
मानिसकरी या दबुल राहणार नाही. मी अस ेकाहीतरी वाचेन यायोगे मला चांगले
िवचार िमळतील. माझे िच  एका  होइल आिण मी काहीतरी कर याचा य  करेन.

५.  आज मी मा या आ यालासु ा तीन कारे सराव दइेन. मी असे काहीतरी चांगले
करीन, पण याची वा यता करणार नाही. मला करा ाशा वाटत नाहीत अशाही
दोन गो ी मी करीन; केवळ सरावासाठी.

६.  आज या दवशी तरी मी श यतो सग यांशी सहमत होइन. मी इतरांमधले चांगले
तेच बघेन. चांगले व  प रधान करेन, हळू आवाजात बोलेन, अदबीने वागेन,
उदारमतवादी असेन. सग यांची तुती करेन, कोणावर टीका करणार नाही.
कोणाम ये दोष काढणार नाही, दसु यावर िनयं ण ठेवणार नाही. कोणाला
सुधार याचा य  करणार नाही.

७.  मी आजचा माझा काय म बनवीन. येक तासाला मी जे करावे अशी माझी अपे ा
आह ेत ेमी िल न काढेन. कदािचत ते मी तंतोतंत पाळू शकणार नाही, पण मा याकडे
ते वेळाप क असेल. यामधून दोन गो ी वगळ यात येतील. एक – घाइगद  आिण
दसुरे – िनणय न घेणे.

८.  आज मी फ  आज या दवसापुरतेच ठरवेन. मा या संपूण आयु या या सग या
सम या मी घेऊन बसणार नाही. मी आयु यभर एखादी गो  करायची ठरवली, तर
गांग न जाइन; पण बारा तासांसाठी मी ती क  शकतो.

९.  फ  आज यासाठी मी अगदी वत:साठी अधा तास काढून ठेवला आह.े यामुळे मी
पु हा ताजातवाना होइन. या अ या तासात कधीकधी मी दवेाचे नाम मरण करीन.
यामुळे मा या आयु याला एक नवीन दशा िमळेल.

१०. आज या दवशी तरी मी िनभयपणे जगेन. मु यत: आनंदी राह यासाठी मी
घाबरणार नाही. सुंदर गो चा उपभोग घेइन आिण यां यावर मी ेम करतो, तेपण
मा यावर ेम करतात हा िव ास जागवीन.



जर आप याला सुख आिण शांती िमळवणारी मानिसकता तयार करायची असेल, तर
िनयम १:

आनंदी िवचार करा आिण तसे वागा. मग तु ही खरंच आनंदी हाल.



१३
बदला घे याची मोठी कंमत चुकवावी लागते!

फार वषापूव  एके रा ी जे हा मी यलो टोन पाकम ये सहलीला गेलो होतो ते हा
इतर सह वाशांबरोबर एका तुट या बाक ावर बसलो होतो. आमचे ल  मा  पाइन
आिण ूस झाडां या गद दाट झाडीकड ेहोते. इत यात जो ाणी बघ यासाठी आ ही
आतुरतेने वाट बघत होतो त ेभयावह जंगली ापद आले. त ेहोते एक भयंकर अ वल! ते
दाट झुडपातून उडी मा न बाहरे आले आिण या पाकमधील हॉटेल मालकाने जेथे
वयंपाकघरातील सव कचरा टाकला होता तो कचरा उखडत बसले. तेथील फॉरे ट
आॅ फसर घो ावर बसून वाशांशी या अ वलाब ल बोलत होता. यान ेआ हाला असे
सांिगतले क , ह ेिविश  कारचे अ वल पि मेकडील जवळपास सग याच ा यां या
अंगावर झडप घालू शकते, पण श यतो हशी आिण कोिडयाक अ वल याला अपवाद
आह.े या रा ी आ ही पािहले क , यान ेफ  एका ा याला : कंकलाच (मांजरी या
आकाराचा ाणी) या याबरोबर खाऊ दले, कारण या अ वलाला माहीत होते क ,
पंजा या एका तडा यािनशी तो कंकला नाहीस ेक  शकतो; पण यान ेतस ेका केले
नाही? कारण याला अनुभवाव न मािहती होते क , या यान ेफारसे काही सा य होणार
न हते.

मलासु ा ह ेमािहती आह.े जे हा मी शेतक याचा मुलगा होतो ते हा मी या चार
पायां या कंकला िमसुरी या झुडपां या रांगांतून जायबंद करायचो आिण आता मोठा
माणूस हणून दोन पायां या अशा कंकना यूयॉक या र यालगत जेरबंद करतो; पण या
अनुभवांमधून मी हचे िशकलो क , या दो ही गो नी काहीच चांगले साधत नाही.

जे हा आपण आप या श ूचा ितर कार करतो ते हा तेच आप यावर कमत
गाजवतात. आप या झोपेचा ताबा घेतात, आप या भुकेवर अिन  प रणाम करतात,
आपले लड ेशर, आपले आरो य, आपला आनंद सग यांवरच झाकोळ येतो. आप या
श ूंना जर ह ेसमजले क , यां यामुळे आपले कती नुकसान झाले आह,े तर यांना
अिधकच आनंद होतो. त ेआप याला कती द:ुख दते आहते आिण त करत आहते या
क पनेने ते सुखी होतात. आपण यांचा ितर कार करतो ह ेसमज यान े यांना द:ुख होत
नाही. उलट आपला ितटकारा आप यालाच नरक-यातनांम य ेढकलतो.

तु हाला काय वाटत,े ह ेकोणी हटले असेल? : ‘जर वाथ  लोकांनी तुमचा फायदा
यायचा य  केला, तर तुम या यादीतून यांना ह पार करा, पण यांचा बदला
यायला जाऊ नका. जर तु ही तसा य  केलाच, तर यां यापे ा तु हीच आधी द:ुखी
हाल.’ असे वाटते क , ही कोणी साधुसंतांनी डोळे िमटून उ ारलेली संतवाणी आह;े पण



तुमचा गैरसमज आह.े ही वा ये िम वाऊक  येथील पोलीस खा याकडून िस  झाले या
िनयतकािलकातील आहते.

‘बदलेक  आग’ तु हाला हािनकारक कशी आह?े अनेक कारे. ‘लाइफ’ या मािसकात
सांिगत या माणे या वृ मुळे तुम या आरो यावर अिन  प रणाम होतात. ‘अशा
माणसा या वभावाचे वैिश  हणजे याचा र दाब खूप जा त असतो आिण तो
रागीट असतो.’ जे हा राग हा वभावाचा थायी भाव बनतो ते हा या मागोमाग
हायपरटे शन आिण दयरोग येतात.

तु ही ह ेऐकले असेल : िजझस हणतो, ‘श ूवर ेम करा.’ ते हा तो फ  नीितत वे
िशकवतो असे नाही, तर यातून यान ेिवसा ा शतकातील औषधोपचार सांिगतला आह.े
जे हा िजझस हणतो, ‘स र वेळा माफ करा’ ते हा तो तु हाला व मला ह ेसांगत असतो
क , लड ेशर, दयरोग, पोटाचे अ सर आिण इतरही अनेक रोगांपासून लांब राहा.

मा या एका मैि णीला नुकताच हाट अ ◌ॅटक येऊन गेला. ित या डॉ टरांनी ितला
बेडरे ट यायला सांिगतली व कडक श दांत सूचना द या क , अगदी काहीही झाले तरी
रागवायचे नाही. डॉ टरांना मािहती असत ेक , जर तुमचे दय कमकुवत असेल तर केवळ
संतापसु ा तु हाला मा  शकतो. काही वषापूव  वॉ शं टनमधील पोकेन या गावी एका
हॉटेल-मालकाचा केवळ संताप यामुळे मृ य ूझाला. मा या टेबलावर आ ा पोकेन येथील
पोलीस िडपाटमटमधून आलेले प  आह.े यात िलिहले आह,े ‘काही वषापूव  िव यम
फाँकेबर नावाचा अडुस  वषाचा माणूस, याचे पोकेनम य े वत: या मालक चे एक कॅफे
हाउस आह े यान े वत: या हाताने वत:चे मरण ओढवून घेतले. घडले असे क , याचा
एक नोकर होता, जो नेहमी कॉफ  िप यासाठी मालकाची बशी वापरत असत.े िव यमने
जे हा ही गो  वत: या डो यांनी पािहली ते हा तो इतका चंड संतापला क , याने
आपले र हॉ वर काढले आिण या नोकरा या पाठीमागे धावत सुटला आिण र यात
दय बंद पडून मेला. मरताना याचा हात बंदकु वर होता. डॉ टरां या रपोटनुसार राग

हचे कारण दय बंद पड यास कारणीभूत ठरले.’
जे हा िजझस हणतो, ‘तुम या श ूवर ेम करा.’ ते हा आपण अिधक चांगले दसावे

असासु ा याचा अंत थ हतेू असतो. मला असे लोक मािहती आहते आिण तु हालाही ते
मािहती असतील यां या कपाळावर सतत आ ा असतात. चेह यावर खूप सुरकु या
असतात आिण यांचे चेहरे ितर काराने ताठर झालेले असतात आिण रागामुळे ते िव पू
दसतात. जगातील कोणतीच स दयवधक श या यां यावर उपाय क न यांचे
नैस गक स दय परत आणू शकत नाही. पण जे लोक दयाळू असतात, उदार अंतःकरणाचे
असतात, हळुवार असतात आिण ेमळ असतात यां या चेह यावर नैस गक तेजाची
झळाळी येते.

ितर कारापोटी आप या अ ाची चवसु ा िबघडते. बायबलम ये एक वा य असे आहे
: अगदी साधेसुधे झाडपा याचे जेवणसु ा ेमान ेवाढ यास त ेितर कारयु
मेजवानीपे ा चकर लागते.

आप या श ूला जर ह ेकळले क , ते आपले जीवन अस  करत आहते व आप याला
वैफ य त करत आहते, आपले ि म व यामुळे खराब होत आह,े आप याला



दयिवकार जडत आह ेआिण आपले आयु य अिधक लहान होत चालले आह,े तर यांना
कती आनंद होइल याची क पनाच न केलेली बरी!
जरी आप याला आप या श ूवर ेम करता नाही, आले तरी िनदान आपले वत:वर

ेम पािहजे. आपले वत:वर इतके ेम पािहजे क , आप या श ूला आप या आनंदावर
घाला घाल याची परवानगी आपण यांना दतेा कामा नय.े आपले आरो य, आपले
ि म व अबािधतच राहायला हवे. जसे शे सिपअर हणतो :
तुम या श ूसाठी तुम या मनाची भ ी इतक सु ा तापवू नका क , तु हीच यात

जळून जाल.

जे हा िजझस हणतो क , आप या श ूंना आपण स र वेळा माफ करायचे असते ते हा
तो आप याला ावसाियक नीतीसु ा िशकवत असतो. उदाहरणाथ, आ ा मा यासमोर
वीडनमधील उ पासला येथील जॉज रोनाचे प  पडले आह.े अनेक वष रोना ि ह ा येथे
अ ◌ॅटन  हणून काम पाहत होते; पण दसु या महायु ात त े वीडनला पळून गेले.
यां याकड ेपैसे न हते. यांना उदरिनवाहासाठी काम कर याची गरज होती. त ेअनेक
भाषा िल  व वाचू शकत होते, यामुळे एका इंपोट-ए सपोट कंपनीम य ेसंवाद साध यास
याचा उपयोग होऊ शकत होता, पण अनेक कंप यांनी यांना कळवले क , यांना अशा
माणसाची गरज नाही, कारण यु  चालू होते; पण त े यांचे नाव फाइलवर ठेवणार होत;े
पण एका माणसाने यांना प  िलिहले, ‘मला अशा माणसाची गरज तर नाही. तुला
मा या वसायाब ल जे वाटत ेत ेखरे नाही. तू मूख आहसे आिण चुक चापण आहसे.
मला जरी गरज असती तरी मी तुला नेमले नसते, कारण तुला वीिडशसु ा नीट िलिहता
येत नाही. तुझे प  चुकांनी भरलेले आह.े’

जे हा जॉज रोनाने ह ेप  वाचले ते हा तो डोना ड डक माणे रागाने बेभान झाला. या
माणसाने सांिगतले क , याला वीिडश िलिहता येत नाही याचा अथ काय? या माणसाने
िलिहलेले प सु ा चुकांनीच भरलेले होत!े मग जॉज रोनाने अस ेकाही खरमरीत प
िलिहले क , तो माणूस उ या उ याच जळला असता; पण रोना नंतर वत:शीच हणाला,
‘एक णभर थांब. हा माणूस हणतो ह ेबरोबर नाही ह ेमला कसे कळणार? मी
वीडीशचा अ यास केला आह ेह ेखरे, पण ती काही माझी मातृभाषा नाही, यामुळे
कदािचत मा या चुका होत असतील, याब ल मला खा ी नाही. जर मला नोकरी
िमळवायची असेल, तर यासाठी मला या भाषेचा अिधक अ यास करायला हवा. या या
नकळतच या माणसाने मा यावर कृपा केली आह.े या या नापसंतीमुळे मा या अजात
बदल होणार नसला, तरी मला आ मपरी ण करायला मदत होणार आह.े मी याला प
िल न आभार मानणार आह.े’

हणून मग जॉजन ेआधी िलिहलेले प  टराटरा फाडले आिण दसुरे प  िलिहले,
‘मा यासार या माणसाची गरज नसतानासु ा तु ही मला प  िलिह याचे क  घेतले
याब ल मी तुमचा आभारी आह.े मला तुम या कंपनीब ल चुक ची मािहती समजली
असावी. मी तु हाला प  िलिहले, कारण चौकशीअंती मला असे समजले क , या े ात
तुमची कंपनी अ ग य! मी मा या प ात कुठ या ाकरणा या चुका के या या मला



मािहती नाहीत. याची मला लाज वाटत ेव याब ल मी दलगीर आह.े आता मी वीिडश
भाषेचा अ यास अिधक बारकाइने करेन व मा या चुका सुधारेन. मी चालले या र यावर
तु ही मला यो य दशा दाखवलीत व वत:ला सुधार याची संधी दली याब ल मी
तुमचा आभारी आह.े’

थो ाच दवसांत जॉजला या माणसाकडून प  आले. याम ये यान ेभेटायला
ये याब ल िलिहले होते. या माणे जॉज गेला व याला नोकरी िमळाली. जॉजला िनदान
या यापुरत ेतरी ह ेसमजले क , मृद ूभाषेत दले या उ राने प रि थती िनवळते.

य ात आपण इतके साधुसंत नसतो क , आप या श ूवर ेम क , पण िनदान
आप या आरो यासाठी आिण आप या आनंदासाठी तरी आपण यांना माफ केले पािहजे व
िवस न जायला पािहजे. तसे करणेच शहाणपणाचे असत.े कन युसीज हणतो : ‘आप या
चुका कंवा आपले लुटले जाणे, ह ेजर आपण आठवत बसलो नाही, तर त ेफारस ेकाही
नसतेच.’ मी एकदा जनरल एिल ोवर या मुलाला िवचारले क , याचे वडील खूप दवस
राग मनात ठेवतात का? यावर याने सांिगतले, ‘नाही! डडॅ यांना न आवडणा या
लोकांचा एक िमिनटसु ा िवचार करत नाहीत.’

पूव  अशी हण होती क , जो माणूस रागावू शकत नाही तो मूख असतो, पण आता
आपण असे हणू, जो माणूस रागावत नाही तो शहाणा असतो.

यूयॉकचा पूव चा मेयर िव यम गेनरचेसु ा हचे त व होत.े वतमानप ात या यावर
खूप टीका झाली. इतक  क , या यावर एका माथे फ  त णान े ाणघातक ह ला केला.
तो हॉि पटलम य ेमरणाशी लढत असताना हणत असे, ‘ येक रा ी मी येकाला
येक गो ीसाठी माफ करतो.’ केवढा हा आदशवाद! अितचांगुलपणा! दसुरे काय?
मी एकदा बनाड ब चला िवचारले. तो सहा अ य ांचा िव ासू स लागार होता. ते

सहा अ य  हणजे े. िव सन, े. हो डग, े. कोलरीज, े. वर, े. झवे ट आिण े.
मन. या या श ूं या ह यांमुळे याची मन:शांती िबघडायची का? यावर तो हणाला,

“कोणताही माणूस माझा अपमान क  शकत नाही कंवा मला अ व थ क  शकत नाही,
कारण मी याला तसे क च दते नाही.”

खरे आह.े जर आपली परवानगी नसली, तर कोणतीच  आप याला ास दऊे
शकत नाही.

ला ा-का ांनी कंवा दगडध ांनी माझी हाड ेतुटतील,
पण कोणतेही श द मला इजा क  शकणार नाहीत.

युगानुयुगे संपूण मानवजात अशा मुळे मेणब या लावेल यान े या या
श ूिवषयीसु ा मनात आकस ठेवला नाही. बरेचदा मी कॅनडामधील ज वार नॅशनल
पाकम ये उभा रा न पि मेकड या एका सुंदर पवताकड ेटक लावून पाहत बसतो. या
पवताचे नाव एिडथ कॅ हले िह या स मानाथ ठेवले आह.े ती ि टश नस होती आिण
ितला एखा ा साधुसंतां माणे मरण आले. ितचा गु हा काय होता? तर ितन ेित या
बेि जयममधील घरात इंि लश आिण च असणा या जखमी सैिनकांना लपवून ठेवले,



यांना जेवण दले आिण यांची शु ूषा केली आिण यांना हॉलंडला पळून जा यास मदत
केली. ितला मृ यूची िश ा झाली. ुसे समधील तु ंगात जे हा ितला िश ा दे यासाठी
चचची माणसे ित या बराक त आली ते हा एिडथ कॅ हले फ  दोन वा य ेउ ारली. ती
वा य ेसंगमरवराम य ेआिण ाँझ धातूम ये को न ठेवलेली आहते. ती हणाली: ‘मला हे
जाणवले आह ेक , फ  दशेभ  पुरेशी नाही. कोणा याच ित ितर कार कंवा
कडवटपणा असणे उपयोगाचे नाही.’ यानंतर चार वषानी ितचे ेत इं लंडला ने यात
आले. वे टिमिन टर अ ◌ॅनीम ये याला यथोिचत स मान दे यात आला. एकदा मी वषभर
लंडनम य ेहोतो ते हा अनेकदा मी एिडथ कॅ हले या पुत यासमोर उभे रा न
संगमरवरात कोरलेली ती अमर वा ये पु हा पु हा वाचत होतो, ‘मला जाणवले क , फ
दशेभ  पुरेशी नाही, तर मा या मनात कोणाब लही ितर कार आिण कडवटपणा नको.’

आप या श ूला माफ कर याचा व िवस न जा याचा एक खा ीशीर उपाय हणजे
आप यापे ाही मो ा असले या एखा ा गो ीत वत:ला गंुतवून घेणे. अस ेके याने
अपमान आिण श ु व याकड ेआपले फारसे ल  जात नाही, कारण आता आपले ल
आप या येयांकड ेअसते. इतर गो ी आप या िव मृतीत जातात. उदाहरणादाखल आपण
१९१८म ये िमिसिसपी या पाइन वृ ां या जंगलात घडलेली घटना पा . कशाब ल
हणता? जमावान ेहातात घेतले या काय ाब ल? लॉरे स जो स हा एक का या वंशाचा
िश क व धम सारक होता, याला कदािचत जमावान ेकायदा हातात घेऊन मा न
टाकले असत!े काही वषापूव  लॉरे सने या शाळेची थापना केली ितला भेट दे याचा
योग आला. ‘पाइनी वू स कं ी कूल’ ितचे नाव आिण तेथे मी िव ा यासमोर भाषण
दले. आज ही शाळा दशेभर िस  आह,े पण मी जो संग सांगतो आह ेतो अनेक वषापूव
हणजे पिह या महायु ा या संवेदनशील काळात घडला आह.े म य िमिसिसपीम ये अशी
अफवा उठली क , जम स का या लोकांना थािपत सरकारिव  बंडखोरी
कर यासाठी ो साहन दते आहते. मी आधीच सांिगत या माणे लॉरे ससु ा का या
वंशाचा होता आिण या यावर आरोप लावला क , तो का या लोकांना थािपत
सरकारिव  बंड कर यासाठी जागृत करतो आह.े पांढ या लोकांचा एक जमाव चच या
बाहरे उभे रा न ऐकत होता आिण लॉरे स आतम य े या या बांधवांना ओरडून सांगत
होता, ‘आयु य ह ेएक यु  आह.े याम ये येक का या बांधवाने आप या अि त वासाठी
आिण यशासाठी आप या श ासह लढले पािहजे.’

‘यु !’ ‘श !!’ ‘लढणे!!!’ एवढे श द पुरेसे होत.े या भांबावले या त णांनी लोकांना
एक  केले आिण चचम ये जाऊन लॉरे सवर झडप घातली आिण याला दोरखंडाने
जायबंदी केले. याला र याव न एक मैलभर ओढत नेले. त ेआता याला फाशी दऊेन
जाळून टाकणार होत,े तेव ात कुणीतरी ओरडला, “थांबा, याला जाळ यापूव  आपण
याला दोन श द बोल याची संधी दऊे.” सग यांनी होकार भरला. लॉरे स जो स या या
मृ यू या वेदीवर उभा रा न ग याभोवती दोरखंड असताना याचे आयु य आिण याचे
येय याब ल बोलला. याने १९०७म ये लोबा िव ापीठातून पदवी ा  केली होती.
याचे लुभावणारे चा र य, याला िमळाले या िश यवृ या, याचे संगीतातील कौश य या
सग यांमुळे तो िव ा याम ये आिण िश कांम येसु ा लोकि य झाला. पदवीधर



झा यानंतरसु ा एका हॉटेल लाइनमधील, याला ावसाियक हणून थािपत क
शकणारी नोकरी यान ेनाकारली आिण खूप मो ा संप ीचा अ हरे केला. कशासाठी?
कारण यान ेबुकर टी वॉ शं टन या गो ी वाच या हो या, यामुळे तो भारावून गेला
होता, हणून याने वत:चे िश ण आप या गरीब, अिशि त बांधवांसाठी उपयोगात
आणायचे असे ठरवले. यासाठी दि णेतील अ यंत मागासले या प ात तो गेला.
िमिसिसपीमधील जॅकसन या दि णेला पंचवीस मैलांवरचा प रसर याने िनवडला.
आप या हातातले घ ाळ १.६५ डॉलरला गहाण ठेवून याने या पाइन या जंगलात
शाळा उभारली. झाडा या बंु याचा डे क बनवला. जो सन े याला मा न टाकायला
िनघाले या या संत  जमावाला सांिगतले क , या या गरीब बांधवां या अिशि त
मुलामुल ना िशकवून चांगले शेतकरी, मेकॅिनक आिण व थापक बनव यासाठी याने
कती संघष केला आह.े यान ेसांिगतले क , इथे ही शाळा उभार यासाठी काही गो या
लोकांनीसु ा याला मदत केली होती. काही गो या लोकांनी याला याचे शै िणक
साराचे काय पुढे ने यासाठी जमीन दली, जुने फ नचर दले, गायी द या, डुकरे दली
आिण पैसेसु ा दले.

जे हा लॉरे स जो सला नंतर असे िवचारले गेले क , या लोकांनी तुला र याव न
ओढत नेले, जे तुला फाशी ायला व जाळायला िनघाले आहते यांचा तुला राग येत नाही
का? यावर तो उ रला क , ‘मी मा या येयपूत म ये इतका गक आह ेक , मला कोणाचा
ितर कार कर यासाठी वेळ नाही. मा या अह पे ाही काहीतरी उदा , िवशाल
गो म ये मी इतका समरस झालो आह ेक , भांडणासाठी मा याकड ेवेळ नाही. खेद-खंत
कर यास वेळ नाही आिण कोणताही माणूस मला इतके खाली वाकवू शकत नाही क , मी
याचा ितर कार करेन.”
लॉरे स या आवाजातील तळमळ आिण ामािणकपणा पा न जमलेला जमाव हलेावून

गेला, कारण याने वत:साठी नाही, तर या या येयासाठी लोकांना आवाहन केले.
शेवटी जमावातला एक शहाणा ये  नाग रक हणाला : “माझा या मुलावर िव ास
आह.े तो जे सांगतो त ेखरे आह.े यान ेजी गो या लोकांची नावे घेतली यांना मीसु ा
ओळखतो. तो एक उदा  काम करत आह.े आपली चूक झाली. याला फासावर
लटकव याऐवजी आपण याला या या कायात मदत क .” याने याची हटॅ
जमावासमोर फरवली. या जमावाने याला बाव  डॉलस आिण चाळीस स सची दणेगी
जमवून दली. जो जमाव काही िमिनटांपूव  याला फासावर चढवायला िनघाला होता
अशा माणसांसाठी जो हणतो, ‘मला भांडायला वेळ नाही, खेद करायला वेळ नाही आिण
कोणताही माणूस मला इतके खाली वाकवू शकत नाही क  मी याचा ितर कार करेन.’

एिप टे सने एकोिणसा ा शतकापूव या प रि थतीकड ेबोट दाखवले आह.े ते हा
समाजात असा समज होता क , आपण जे पेरतो ते उगवते आिण नशीब आप याला
आप या दु कृ यांचे फळ भोगायला लावते. ‘संपूण आयु याचा िवचार केला तर’
एिप टेटस हणतो, “ येक माणसाला या या पापाची िश ा भोगावी लागते. जो माणूस
कायम ह ेल ात ठेवेल तो कोणावर रागावणार नाही. दसु याशी नीचपणाने वागणार
नाही, दसु याला िशवीगाळ करणार नाही, ितर कार करणार नाही, सतत दसु याला दोष



दते राहणार नाही आिण समोर याचा अपमान करणार नाही.”
अमे रके या इितहासात ब धा दसु या कोणाचीच इतक  नंदानाल ती झाली नसेल

कंवा ितर कार केला गेला असेल आिण उलटतपासणी झाली नसेल जेवढी लंकनची
झाली. हनडन या लंकन या आ मच र ा माणे, ‘ लंकनचे कोण याही माणसाब लचे
मत यांना तो आवडत होता क  न हता यावर अवलंबून न हत.े एखाद े दलेले काम याचा
िम  िजतके चांगले क  शकतो िततकेच श ूसु ा क  शकतो ह े याला मािहती होत.े
एखा ा माणसान े याचा द:ु वास केला कंवा या याशी याचे वैयि क हवेेदावे असले,
तरीही तो एखा ा जागेसाठी लायक असेल तर लंकन याला ती जागा ायचा. मला असे
वाटत नाही क , केवळ एखादा माणूस याचा श  ूहोता हणून कंवा याला तो आवडत
न हता हणून याने एखा ा माणसाला एखा ा पदाव न दरू केले.’

लंकनवर खूप टीका झाली आिण याने िनयु  केले या उ  पदांवरचे अिधकारी
हणजे मॅ लीअन, टॅनटॉप िसबड आिण चेस यांनी याचा खूप अपमान केला. तरीसु ा
हनंडन हणतो या माणे ‘ लंकनचा असा िव ास होता क , आपण सगळे प रि थतीची,
मयादांची, पयावरणाची, िश णाची आप याला लागले या सवय ची आिण आप या
गुणसू ांम ये असले या जी सची मुले असतो हणून आपण केले या एखा ा कामाब ल
खूप शंसा करणे आिण न केले या गो ब ल नंदा करणे याला आवडत नसे.’

कदािचत लंकनचे ह े हणणे बरोबर होत.े जर तुम या आिण मा याम ये आप या
आइ-विडलांचे समान गुणदोष शारी रक, मानिसक आिण भाविनक पातळीवर असतील
आिण आयु यात आप याबरोबर या घटना घड या याच या याबरोबरही घड या, तर
त ेजसे वागतील अगदी तसेच आपणसु ा वागू. आपण इतके दयाळू असले पािहजे क ,
आपणही सायॉ स इंिडय सची ाथना हटली पािहजे, ‘ह ेदवेा, जोपयत मी समोर याचे
द:ुख वत: या जागी रा न दोन आठव ांपयत सहन क  शकत नाही, तोपयत मला
या यावर टीका कर याचा काही अिधकार नाही.’ हणून आप या श ूचा ितर कार
कर याऐवजी या यावर दया येऊ ा आिण दवेाचे आभार माना क , याने तुम यावर ही
वेळ आणली नाही. श ूवर सतत टीका कर याऐवजी व सूडबु ीन ेवाग याऐवजी आपण
यांना समजावून घेऊ, सहानुभूतीने वागू, मदत क , माशीलता दाखवू व यां यासाठी
ाथना क .
मी अशा कुटंुबात ज मलो क , जेथे येक रा ी गुड यावर ओणवे होऊन

बायबलमधील पिव  ओळी ‘फॅिमली ेयर’ हणून हट या जात. आजही मला मा या
िमिसिसपीमधील एकाक  शेतात या घरातून विडलांचे ते धीरगंभीर श द ऐकू येतात.
यांनी यांना आदश मानले यांचे गुणगान ऐकू येते. यांचा आदशवाद असा क  : ‘तुम या
श ूवर ेम करा. यांना आशीवाद ा जे तु हाला िश ाशाप दतेात. जे तुमचा ितर कार
करतात यांचे भले करा. जे तुमचा गैरफायदा घेतात यां यासाठीही ाथना करा.’

मा या विडलांनी िजझसची जीवनशैली आचर याचा य  केला आिण यामुळे यांना
आंत रक शांती िमळाली, जी या पृ वीवर या फार मो ा-मो ा लोकांनी शोध घेऊनही
यांना ती िमळाली नाही.
आपला आनंद आिण आपली शांती घेऊन येणारा मानिसक दिृ कोन जिव यासाठी



आठवा िनयम २ :

आप या श ूशी बदला घे या या भावनेन ेवागू नका, कारण आपण जर तसे केल,े
तर याला जेवढा ास होइल या या अनेक पट नी अिधक ास आप याला होइल.

जनरल एि सनोवरन ेजसे केले तस ेआपण क . जे लोक आप याला आवडत नाहीत
यां याब ल िवचार कर यावर आपण एकही िमिनट घालवणार नाही.



१४
कृत तेची अपे ा ध  नका

नुकताच मला टे सासम य ेएक ावसाियक भेटला. संतापाने नुसता उकळत होता.
तसा मला धो याचा इशारा िमळालाच होता क , भेट झा यानंतर अव या पंधरा
िमिनटां या आत तो ह ेसगळे ओकणार. यान ेतसेच केले. याला राग आणणारा संग
खरेतर अकरा मिह यांपूव  घडून गेला होता, पण या आठवण नीसु ा याचा राग
खदखदत होता. तो दसुरे काही बोलूच शकत न हता. यान े या या चौतीस कमचा यांना
नाताळचा बोनस हणून दहा डॉलस दले होते. जवळपास येक  तीनशे डॉलस! पण
एकानेही याचे आभार मानले न हत.े मनातला कडवटपणा चेह यावर, श दांम ये भ न
वाहत होता, “आता मा  मी यां यावर एका दडक चीही कृपा करणार नाही!”

क युिशअस हणतो, ‘रागीट माणूस िवषारी असतो.’ मला भेटले या या
माणसाम येसु ा इतके िवष िभनलेले होते क , मला याची दया आली. तो जवळपास
साठ वषाचा होता. आता आयु वमा कंप या असे सांगतात क , सरासरी आपले स याचे
वय आिण शी यामध या काळा या दोन तृतीयांश वषापे ा आपण अिधक जगतो.
हणजे याचा अथ हा माणूस अजून चौदा-पंधरा वष तरी जगेल. आधीच याने या एका
संगामुळे इतका कडवटपणा आिण संताप उरी बाळगला आह.े आणखी काय काय सोसेल
दवे जाणे. मला याची दया आली.

आ मवंचना आिण संताप यां याम ये वत:ला बुडवून घे यापे ा याने वत:ला हा
 िवचारायला हवा होता क , या या या स कृ याब ल याची वाहवा का झाली नाही?

कदािचत कमचा यां या अपे ेपे ा ते पैस ेकमी असतील आिण याने यां याकडून अिधक
काम क न घेतले असेल. कदािचत ि समस बोनस ही यांना भेट न वाटता ह े यां या
कामाचे फळ आह ेअसे यांना वाटले असेल. कदािचत तो खूप अपमान करणारा असेल
आिण या यापयत पोहोचू शक याची प रि थती नस यामुळे कोणी याला थँ स
हण याची हमंत केली नसेल कंवा कोणी पवा केली नसेल. कदािचत यांना असेही
वाटले असेल क , टॅ सेस चुकव यासाठी बोनस जाहीर केला आह.े अस ेकाहीही झाले
असेल.

दसु या बाजून ेिवचार केला तर कमचारी वाथ , हलकट आिण दवुतनी असावे. हहेी
असू शकते कंवा हहेी नसू शकत.े तुम याइतक च मला मािहती आह,े पण डॉ. जॉ सनने
सांिगतलेली एक गो  मला मािहती आह ेक  : ‘कृत ता ह ेखूप चांग या लागवडीचे फळ
असते. ते सवसाधारण सग या लोकांकडून िमळत नाही.’

मी हचे सांगायचा य  करतोय क , या माणसाने याला द:ुखा या खाइत लोटणारी



चूक केली हणजे कृत तेची अपे ा ठेवली. याला अजून मानवी वभावाची ओळख
पटलेली नाही.

तु ही एखा ा माणसाचे ाण वाचवले, तर तुम याशी तो कृत  राहील अशी तु ही
अपे ा कराल का? कदािचत कराल. पण सॅ युअल िलओबॉवीस जो सु िस  फौजदारी
वक ल होता, पुढे तो यायाधीश झाला. याने या या कार कद त अ ाह र लोकांना
फाशी या िश ेपासून वाचवले. तु हाला काय वाटते, यांपैक  कती जणांनी थांबून याचे
आभार मानले कंवा याला नाताळात भेटकाड पाठव याचे क  घेतले? अंदाज करा.
बरोबर. कोणीही नाही.

येशू ि तान ेएके दपुारी दहा महारो यांना मदत केली. यांपैक  कती जण याचे
आभार मान यासाठी थांबले? फ  एक. जे हा येशूने या या िश यांकड ेवळून िवचारले,
‘बाक चे नऊ कोठे गेले?’ त ेपळून गेले होते. आभार न मानता अदृ य झाले होत.े मी
तु हाला एक  िवचारतो. तु ही, मी कंवा तो टे सासमधील ापारी आप या छो ा
छो ा उपकारांब ल (जे येशू या उपकारांपुढे तर फारच छोटे आहते.) आभाराची अपे ा
का करतो?

आिण जे हा आ थक वहारांपाशी हा मु ा येऊन ठेपतो, ते हा तर ह ेिच
आणखीनच िवदारक असते. चा सन ेमला सांिगतले क , एकदा यान ेएका बँके या
कॅिशअरला खूप मो ा आरोपातून वाचवले होत.े या कॅिशअरन ेकाय केले होते? तर याने
बँकेचा पैसा टॉक माकटम ये लावला होता. या माणसाला वाचव यासाठी ॅ नने
वत:चे पैसे बँकेत भरले. तो कॅिशअर ॅ नबरोबर कृत  रािहला का? रािहला, पण फ
काही काळासाठी! पण नंतर थो ाच दवसांत तो या या िवरोधात गेला. या माणसाने
याचा तु ंगवास वाचवला होता याचीच नंदानाल ती तो करायला लागला!
जर तु ही तुम या नातेवाइकांना दहा हजार डॉलस दले, तर तुमची अपे ा काय

असेल क , ते तुमचे आभार मानतील? अ ◌ॅ  कानजीने हचे केले. यान ेआप या
मृ युप ात एक लाख डॉलस नातेवाइकांना दले, पण तो जर या या थड यापासून उठून
चालत परत आला असता, तर याला काय दसले असत?े याचे नातेवाइक याला
िश ाशाप दते होते का? कारण हाता या अ ◌ॅ ने ३६५ लाख डॉलस या दणे या
समाजोपयोगी सं थांना द या हो या.

तर असे आह ेह ेसगळे! मनु य- वभाव हा मनु य- वभावच राहतो आिण तो
आयु यभर बदलत नाही. मग आपण याचा वीकारच केलेला बरा. मा सने ठेवला तसा
वा तववादी दिृ कोन आपण ठेवू या. मा स आॅरेिलअस हा एक अ यंत समंजस रोमन
स ाधीश होता. याने एके दवशी या या डायरीत िलिहले होते : ‘आज मी अशा
लोकांना भेटायला जाणार आह,े जे खूप जा त बोलतात, जे खूप वाथ  आहते, यांना
अह गंड आह,े जे कृत  आहते, पण यामुळे मला आ य वाटत नाही कंवा यां यामुळे मी
अ व थसु ा होत नाही, कारण अशा लोकांिशवाय जग असणार ह ेमा या क पनेतसु ा
बसत नाही.’

खरोखर हचे शहाणपणाचे आह.े नाही का? जर आपण इतरां या कृत तेब ल कुरकुरत
रािहलो, तर कोणाकोणाला दोष ायचा? हा मनु य- वभाव आह ेक  मनु य वभाव



समजून न घे याब लचे आपले अ ान आह?े आपण कृत तेची अपे ाच धरायला नको
आिण तशात कधी कोणी कृत ता दाखवलीच, तर आप यासाठी त ेआनंदमयी आ य
असेल आिण जरी नाहीच दाखवली गेली, तरी आप याला यामुळे वाइट वाटणार नाही.

या करणातील पिहला मु ा मी मांडतो. तो असा : कृत ता  कर यास िवसरणे,
ह ेलोकांसाठी नैस गक आह.े जर आपण कृत तेची अपे ा करत रािहलो, तर आपला
कपाळमो  होइल आिण आप याला दयिवकार जडले.

मला यूयॉकमधील एक ी मािहती आह,े जी सतत ित या एकाक पणाब ल त ार
करत असते. ित या कोण याच नातेवाइकांना ित याजवळ फरकायचे नसत ेआिण यात
आ य काहीच नाही. तु ही जर ितला कधी भेटलात, तर ती तु हाला तास तास हचे
ऐकवत राहील क , ितचे भा े आिण पुतणे लहान असताना ितन े यां यासाठी कती केले!
यांना कांिज या झा या असताना, गालगंुड झाले असताना आिण डां या-खोकला झाला
ते हासु ा ती यां यासाठी रा -रा  जागली. यां यासाठी वषानुवष ख ता खा या,
यां यापैक  एकाला ितन ेिबिझनेस कूलम य ेिश ण दले आिण एक ला तर ितचे ल
होइपयत घरी ठेवून घेतले.

या पुत या ितला भेटायला येतात का? हो, बरेचदा येतात, पण केवळ कत  हणून,
मनापासून नाही. कारण यांना मािहती असते, इथे बसून आप याला आपलीच खरडप ी
ऐकावी लागणार आह.े कधीही न संपणारे त ार-अज आिण आ मवंचनेत सोडलेले सु कारे
आप याला ऐकावे लागतील आिण जर या बाइकड ेखूप दवस कोणी भेटायला गेले नाही,
तर ित याकड ेएक शेवटचे कमी ह यार आह.े ते हणजे ितचा हाटअ ◌ॅटॅक!

हा हाट अ ◌ॅटॅक तरी खरा असतो का? हो. खरा असतो! डॉ टर हणतात क , ितचे
‘न हस हाट’ आह.े यामुळे ित या दयाची धडधड वाढते, पण डॉ टरांकडसेु ा
या यावर औषध नाही. कारण ितचा हा ास भाविनक आह.े
या बाइला खरी गरज कशाची आह,े तर ेम आिण ित याकड ेल  पुरव याची! पण

याला ती नाव दतेे ‘कृत ता’, पण ितला त ेकधीच िमळणार नाही, कारण ती त ेमागून
घेत ेआिण त ेिमळणे ती ितचा ह  समजत.े

जगात ित यासारखी अनेक माणस ेआहते क , यांना पदोपदी कृत तेचे अनुभव
येतात. यांनाही एकटेपणाला सामोरे जावे लागत.े तेसु ा दलुि त आहते. यां यावर
इतरांनी ेम करावे अशी यांची ती  इ छा असते, पण या जगात ेम िमळव याचा फ
एकच माग आह े– तो हणजे ेम कधीही मागू नका आिण याच वेळी िनरपे  बु ीने
दसु यावर ेम करा.

तु हाला हा अ वहाय आदशवाद वाटतो का? असे मुळीच नाही. तर हा चाणा पणा
आह.े या आनंदाची आप याला अपे ा आह ेतो आनंद िमळव याचा हा एक उ म,
खा ीशीर माग आह.े मा या कुटंुबात मी वत: ह ेघडताना पािहले आह.े मा या आइ-
विडलांना दसु यांना मदत कर यात िमळणारा आनंद मी पािहला आह.े आ ही गरीब
होतो. नेहमी कजात बुडालेले असायचो. आ ही गरीब असलो, तरी आ ही दर वष  एका



अनाथालयाला िनयमाने पैसे पाठवायचो. लोवामधील एक ि न िमशनरी अनाथालय
होत ेते! मा या आइ विडलांनी कधीही या अनाथा माला भेट दली न हती, यामुळे
यां या या दणेगीबाबत यांचे कोणीही आभार मानले नाहीत. फ  पोहोचपावती तेवढी
यायची; पण यांना वत:ला मुलांना मदत कर यात जो आनंद िमळायचा तेव ानेच ते
भ न पावायचे. यांना या मुलांकडून मोबद यात कृत तेची अपे ाच न हती.

मी घर सोड यानंतर येक नाताळम ये मा या आइ-विडलांना एक चेक पाठवायचो
आिण यांना आ ह करायचो क , त ेपैसे यांनी यां या चैनीसाठी खच करायचे, पण
िचतच ते तसे करायचे. मी ि समस या आधी कधी घरी आलो, तर ते पैसे यांनी िजला

बरीच मुले आहते अशा गरीब, अनाथ मिहलेला कराणा सामानासाठी आिण कोळसे
आण यासाठी दलेले असायचे. अशा कार या दानधमात यांना खूप आनंद िमळत असे.
िनरपे  हतेूने केलेले दान!

माझा असा िव ास आह ेक , अ ◌ॅ र टॉटलन ेआदश चे जे वणन केले आह,े या
कसोटीला माझे वडील उ ीण होतात. अशाच माणसाला आनंदी राह याचा अिधकार
आह,े याला इतरांना दे यात आनंद होतो.

या करणातील दसुरा मु ा मला असा मांडायचा आह ेक  : आप याला जर आनंद
िमळवायचा असेल, तर आपण कृत तेब ल िवचार करणे थांबवले पािहजे आिण फ
आप या आंत रक आनंदासाठी दसु याला आनंद दला पािहजे.

गे या दहा हजार वषापासून पालक आप या मुलां या कृत तेब ल त ार करत आले
आहते.

अगदी शे सिपअरचा कंग िलअरसु ा ओरडून सांगतो, ‘सापा या िवषारी
दातांपे ाही कृत  मुले कती अिधक िवषारी आहते!’

पण मुले तरी पालकांचे आभार कसे आिण का मानतील, जोपयत आपण यांना तसे
करायला िशकवणार नाही? कृत ता ही नैस गक आह.े ती रानटी तणा माणे असते.
कृत ता ही गुलाबा या रोपा माणे असते. ितची मशागत करावी लागत,े पाणी घालावे
लागते, याची लागवड करावी लागत ेआिण याला जपावे लागत.े

जर आपली मुले कृत  झालीच, तर याचा दोष कुणाकड ेजातो? आप याकडचे. जर
आपण यांना इतरांचे आभार मानायला िशकवले नाही, तर ती कसे िशकणार? मग अशा
वेळी आपण तरी यांनी आपले आभारी असावे, अशी अपे ा कशी आिण का करायची?

मला िशकागोमधील एक असा माणूस मािहती आह ेक , या या साव  मुलांनी याला
जी कृत ता दाखवली याब ल याची त ार रा त आह.े तो एका बॉ स फॅ टरीम ये
कामाला होता. िचतच कधीतरी आठव ाला चाळीस डॉलसपे ा तो अिधक िमळवत
असे. याने एका िवधवेशी ल  केले होत ेआिण ितन े याला पैस ेउसने मागून आणून ित या
दोन मुलां या कॉलेज िश णासाठी पाठवायला राजी केले. आठव ाला िमळना या
चाळीस डॉलस इत या तुटपंु या कमाइतूनच याला घरभाड,े कराणा, भाजीपाला,
कपडाल ा ह ेसगळे भागवावे लागत अस.े अ रश: एखा ा हमाला माणे तो काम करत



असे, पण कधीच त ार करत नसे.
याचे कधी कोणी आभार मानले? नाही. कधीच नाही. याची बायको असे समजत

होती क , ते याचे कत च आह.े तसेच ित या मुलांनाही वाटे. आपण आप या साव
विडलांचे काही दणेे लागतो याची पुसटशी जाणीवसु ा या मुलांना न हती.

कोणाला दोष ायचा? मुलांना? हो. मुलांना तर ायचा, पण यां या आइला तर
यापे ा अिधक दोष ायचा. ितला वाटले क , आप या त ण मुलांवर उपकाराचे ओझे
कशाला लादायचे? ितला वाटले, आप या मुलां या आयु याची सु वात कजान ेकशाला
हायला हवी? हणून ितला मुलांना कधी असे सांगावेसेसु ा वाटले नाही क , ‘तुमचे
कॉलेजचे िश ण पूण कर यासाठी पैस ेपुरवणारे तुमचे वडील कती महान आहते.’
याऐवजी ितची मानिसकता होती, ‘ते तुम यासाठी नाइलाजाने तेवढेच क  शकतात.’
ितला अस ेवाटले क , ती मुलांसाठी कत च करत ेआह,े पण वा तवात, ती यांना

अशा आयु यात ढकलत होती क , जेथे यांचा असा भयंकर समज झाला क , जणू ती
जगतात हणजे जगावर उपकारच करतात. याचा शेवट असा झाला क , ितचा एक मुलगा
असाच पैशा या अफरातफरीव न जेलम ये गेला!

आपण ह ेकायम ल ात ठेवले पािहजे क , आपली मुले आपण यांना जसे वाढवू तशीच
बनतात. उदाहरण ायचे झाले, तर मा या आइची बहीण, हायोला अले झांडर, मु. पो.
िमनापोलीस, िजन ेआपली मुले ‘कृत ’ आहते अशी एकदाही त ार केली नाही अशी बाइ
होती. मी लहान असताना ह ेपािहले आह ेक , हायोला आंटीन ेित या आइला ित या घरी
नेऊन ठेवले होत ेआिण याच वेळी ित या सासूचीपण सेवा केली होती. मला अजूनही
डोळे बंद के यावर या दोन हाता या बायका फायर लेससमोर आंटी या फामहाउसवर
ग पा मारताना दसतात. हायोला आंटीला कधी यांचा ास झाला नसेल का? मला
वाटत ेबरेचदा झाला असेल; पण ित या वागणुक तून ितन ेते कधी दसू दले नाही. ितला
या दो ही बायका आवडाय या. ती यांचे लाड करायची. हायोला आंटीला सहा मुले
होती, पण तरीही या दोन बायकांना सांभाळ याब ल यांनी ितचे आभार मानावे कंवा
इतरांनी ितचे कौतुक करावे अशी ितची अपे ा नसायची. ित यासाठी ह ेसगळे नैस गक
होत.े ितने अस ेकरणे यो यच आह,े अस ेितला वाटायचे.

आज हायोला आंटी कोठे आह?े ती वीस वषापासून िवधवा आह.े ितला पाच मोठी
मुले आहते. यांची पाच वतं  घरे आहते. येक जण ितला आप याकड ेठेवून घे यासाठी
धडपडत असतो. ितची मुले ितला मान दतेात. केवळ कृत ता हणून? छे! फ  ेम,
माया, काळजी या पोटीच! कारण या मुलांनासु ा यां या लहानपणी मायेची ऊब
िमळाली आिण मानवी दयाळूपणा यांनी य  पािहला. मग आता प रि थती कशी
बदलेल? नाहीच बदलणार!

हणून आपण ह ेल ात ठेवले पािहजे क , कृत  मुले घडव यासाठी आपण वत: कृत
असले पािहजे. आपण हसेु ा ल ात ठेवले पािहजे क , ‘लहान भां ांना मोठे कान
असतात’ आिण आपण जे बोलतो ते त ेकान दऊेन ऐकत असतात. उदाहरणादाखल
एखा ाचा दयाळूपणा मु ामच लहान क न दाखव याचा आप याला मोह होतो.
मुलांसमोर आपण असे करणे थांबवले पािहजे. आपण असे कधीही हणायचे नाही,



‘ि समसची भेट हणून लीना आंटीन ेपाठवलेला टेबल लॉथ ितने घरी िवणला. यामुळे
ितला काही पैसे खच करावे लागले नाही!’ ह ेअसले शेरे आप याला करकोळ वाटतात,
पण मुले हचे ऐकत असतात. हणून असे हण याऐवजी हणावे : ‘खरेच, लीना आंटीला
हा टेबल लॉथ बनवायला कती क  पडले असतील? कती वेळ घालवावा लागला
असेल? कती छान आह ेना! आपण लगेच प  िल न ितचे आभार मान.ू’ आिण आप या
मुलांनाही यां या आिण आप या नकळत दसु याची तारीफ कर याची आिण आभार
मान याची सवय लागेल.

(अ) कृत तेब ल काळजी कर यापे ा आपण वाट पाहावी. हे आठवावे क ,
िजझसन ेदहा महारो यांना एके दवशी मदत केली होती. यांपैक  फ  एकाने यांचे
आभार मानले. आपण िजझसपे ाही मोठे आहोत का?

(ब) आपण हे ल ात ठेवल ेपािहजे क , कृत तेची अपे ा न धरता िनरपे  वृ ीने
दसु याला आनंद देणे हाच आनंद िमळव याचा खरा माग असतो.

(क) हे ल ात ठेवा क , कृत तेचीसु ा िपकासारखी मशागत करावी लागते. जर
आपली मुल ेकृत  असावीत असे वाटत असेल, तर आपण आप या आचरणातून यांना
कृत ता िशकवली पािहज.े



१५
तुमची बल थान ेतु ही लाखो पयांना कधी िवकाल

का?

अनेक वषापासून मी हरेॉ ड अ ◌ॅबटला ओळखतो. तो िमसुरीमधील वेब शहरात राहत
असे. तो मा या ा यानांचा व थापकसु ा होता. एकदा आ ही दोघे कनसासम ये
भेटलो आिण मग यान ेमला िमसुरीमधील बे टॉन येथील शेतावर गाडीतून सोडून दले.
या वेळात मी याला िवचारले, तो वत:ला काळजीपासून दरू कसा ठेवू शकतो? आिण
यावर याने मला जी ेरणादायी कथा सांिगतली ती मी कधीच िवस  शकणार नाही.
तो हणाला, “मी पूव  खूप चंता करायचो, पण १९३४मधील वसंत ऋतूतील एका

सकाळी वेब शहरातील एका मुख र याव न जात असताना मी जे दृ य पािहले
यानंतर मी मा या सग या काळ या सोडून द या. त ेसगळे केवळ दहा सेकंदांम ये
घडले. मी जग याब ल या दहा सेकंदांत जेवढे िशकलो त ेगे या १० वषात िशकलो
न हतो. गेली दोन वष मी वेब शहरात कराणा सामानाचे दकुान चालवले. यात मी
माझी सगळी आ ापयतची कमाइच फ  घालवली नाही, तर यामुळे मला इतके कजही
झाले क , जे मला आणखी सात वष फेडावे लागणार होते. माग या शिनवारी माझे
कराणा दकुानसु ा बंद पडले होत ेआिण मी इतर ापा यांकड ेआिण लोकांकड ेकज
मागायला िनघालो होतो. हणजे मी यानंतर कनसास शहरात जाऊन नोकरी शोधू
शकेन. एखा ा मारझोड झाले या, अपयशी, हरले या माणसासारखा मी र याने चालत
होतो. माझी संघष कर याची वृ ीही आता संपली होती आिण िव ासही ढळला होता.
इत यात, मी समो न एक माणूस येताना पािहला, याला पाय न हत.े तो एका लाकडी
चौथ यावर बसला होता. या चौथ याला चार चाके लावलेली होती. या या हातात दोन
लाकडी ठोकळे होते आिण यां या साहा याने तो या चौथ याची गाडी क न वत:ला
ढकलत ढकलत र याव न चालला होता. मी जे हा याला पािहले ते हा यान ेनुकताच
र ता ॉस केला होता व तो फुटपाथवर चढायचा य  करत होता. या या चेह यावर
स  हसू होत.े याचे मा याकड ेल  गे याबरोबर यान ेमला जोरदार ‘सु भात’ हणून
अिभवादन केले. पुढे तो हणाला, ‘खरेच, कती मंगल भात आह ेनाही का?’ मी
या याकड ेपाहतच रािहलो व मनाशी िवचार केला : ‘ या यापे ा मी कती ीमंत आह!े
मला दोन पाय आहते. मी चालू शकतो.’ मी वत:ची करत असलेली आ मवंचना आठवून
मला या वेळी वत:ची लाज वाटली. मी वत:ला िवचारले, ‘जर पाय नसताना तो
आनंदी, उ साही आिण आ मिव ासपूण जगू शकतो, तर मलातर दोन पाय आहते, मग
मीतर छाती फुगवून चालले पािहजे.’ खरेतर ापा यांकड ेव बँकेकड ेमाझा फ  शंभर



डॉलस मागायचा िवचार होता, पण आता मा याम ये दोनशे डॉलस मागायचे धाडस
आले. आधी मी हणालो होतो क , मी कनसासला जाऊन नोकरी िमळव याचा य
करीन, पण मी आता जाहीर क न टाकले क , मी कनसासला नोकरी कर यासाठी
चाललो आह.े मला कजही िमळाले आिण नोकरीही िमळाली.” आता यान े या या
बाथ ममधील आरशावर खालील वा ये िचकटवून ठेवली आहते व रोज दाढी करताना
तो ती वाचतो:

‘मी उदास होतो, कारण मा याकड ेबूट न हत,े
पण जे हा मी र यावर असा माणूस पािहला क , याला पायच न हत,े ते हा
मला मा या उदासीनतेची लाज वाटली.’
मी एकदा एडी रकेनबॅकरला िवचारले, “जे हा पॅिस फक महासागरात तु या

सहका यांबरोबर तू तरा यात एकवीस दवसापयत िनराशे या गतत वा न गेला होतास
या संगातून त ूसग यात मोठा कोणता धडा िशकलास?” यावर तो हणाला, “ या
अनुभवाव न मी सग यात मह वाचे काय िशकलो असेन, तर जर तु हाला ताजे, शु
पाणी यायला असेल आिण जेवणा या वेळेस अ  उपल ध असेल, तर तु हाला कधीही
कशािवषयी त ार कर याचे कारण नाही.”

‘टाइम’ मािसकाम ये एका जवानाब ल एक लेख आला होता. तो गौडल कॅनॉल येथे
जखमी झाला ते हा या या घशाम ये काही कठीण पदाथाचे तुकड ेअडकले होते. याचे
सात वेळा लड- ा स युजनसु ा केले गेले. यान ेडॉ टरांना िल न िवचारले; ‘मी जगेन
का?’ डॉ टरांनी ‘होय’ असे उ र दले. ‘मी बोलू शकेन का?’ असे यान ेपु हा िल न
िवचारले. डॉ टर हणाले, ‘होय’, मग याने पु हा िच ी िलिहली, ‘मग मूखासारखा मी
कशाची काळजी करतो आह?े’

आ ा या णाला तु हीसु ा थांबून वत:ला अस ेिवचारत नाही का, ‘मी मूखासारखा
कशाची काळजी करतो आह?े’ ब धा तुम या असे ल ात येइल क , तुलनेने तुम या
सम या फारशा मह वा या नाहीत आिण या िनरथकपण आहते.

आप या आयु यातील साधारण न वद ट े  गो ी बरोबर असतात व दहा ट े  गो ी
चुक या असतात. जर आप याला आनंदी हायचे असेल, तर आपण न वद ट े  बरोबर
गो वर आपले ल  क त केले पािहजे व दहा ट े  चुक या गो कड ेदलु  केले पािहजे;
पण जर तु हाला चंता ांत हायचे असेल व कडवटपणा आयु यात आणायचा असेल, तर
तु ही दहा ट े  चुक या गो वर ल  क त कराल आिण न वद ट े  बरोबर गो कडे
दलु  कराल, या वैभवशाली आहते.

इं लंडमधील ॉ वेिलयन चच या अनेक भंत वर ‘ थंक अ ◌ॅ ड थँक’ ह ेदोन श द
को न ठेवलेले आहते. ह ेश द खरेतर आप या दयातसु ा को न ठेवले पािहजेत. यांनी
आप यावर उपकार केले यां याब ल कृत ता व आप याला जे आशीवाद व या दवैी
दणे या द या याब ल दवेाचे आभार मानलेच पािहजेत.

जोनाथन ि व टने ‘गिल हस ॅ ह स’ नावाचे लोकि य पु तक िलिहले. तो इं जी
सािह यातील एक िनराशावादी, िव वंसक लेखक हणून िस  आह.े आपण ज माला



आलो या गो ीचेसु ा याला इतके वाइट वाटायचे क , या या वाढ दवसा या दवशी
तो काळे कपड ेघालायचा आिण उपवास करायचा. तरीही या िनराशावादातसु ा तो
उ म आरो याब ल आिण आनंदी, स  ठेवणा या गो ब ल सतक असायचा. तो
हणतो, “सग यात उ म डॉ टर हणजे डॉ टर डाएट, डॉ टर ाएट आिण डॉ टर
मेरीमन!”

तु हाला आिण मला डॉ टर मेरीमन या सेवा उपल ध आहते, यासु ा फुकट!
दवसा या येक तासाला! कशा? तर आपले ल  आप याकड ेअसले या सग या
चांग या गो वर क त क न! तु ही तुमचे दो ही डोळे एक कोटी डॉलसना िवकाल का?
तुम या दोन पायांचे तु ही काय याल? तुम या हातांचे? तुम या कानांचे? तुम या
मुलांचे? तुम या कुटंुबाचे? तुम या वैयि क खाजगी मालम ेचे मोलच नाही! या अमोल
आहते. जगातील सगळे सोने एक  क न तु हाला दले कंवा रॉकफेलर आिण मॉगनचे
सगळे सोने दले, तरी तु ही तुमची ही संप ी िवकणार नाही.

पण या सग याची आप याला कतपत जाणीव आह?े खेदान े हणावे लागते,
‘अिजबात नाही’. आपण आप याकड ेजे आह े याचा िचतच िवचार करतो आिण जे
नाही याब ल झुरत बसतो. हो! हीच तर खरी या पृ वीवरची शोकांितका आह.े
इितहासातील अनेक यु ांनी कंवा रोगराइनी जेवढे द:ुख मानवजातीला दले असेल
या यापे ा अिधक द:ुख या मनु य वभावान े दले.
याच कारणामुळे जॉन पामरसारखा सवसामा य माणूस एका हाता या असंतु ,

त ारखोर त बदलला आिण घरातच द:ुख करत रािहला. याने मला याची कथा
सांिगतली ती अशी –

िम. पामर यू जस म ये पॅटरसन इथे राहत असे. तो हणाला, “मी यु ाव न परत
आलो ते हा मी वत:चा एक धंदा सु  केला. मी दवस-रा  मेहनत करत असे, यामुळे
धंदा खूप चांगला चालू होता, पण नंतर संकटे सु  झाली. मला दकुानासाठी आव यक
असलेले पेअर पा स व इतर सामान िमळेनासे झाले. मला भीती होती क , मला माझे
दकुान बंद क न घरी बसावे लागेल. मी इतका चंता ांत झालो क , माझा नेहमीचा
हसरा, खेळकर वभाव लोप पावला. मी अ यंत कडवट, िचडखोर बनलो. अथात ते हा ते
मा या ल ात आले नाही, पण मी िचडिचडा, त ारखोर बु ा बनलो. मग एके दवशी
िचरत ण वृ ीचा, पण अपंग असा एक ौढ, जो मा यासाठी काम करायचा, तो हणाला,
“जॉनी, तुला वत:ची लाज वाटली पािहजे. तू ह ेसंकट असेकाही घेतो आहसे क , या संपूण
जगात तूच एकटा असा आहसे क , या यावर संकटे आली आहते. समज, तुला दकुान बंद
करावे लागलेच, तरी काय होइल? प रि थती बदल यानंतर त ूह ेपु हा चालू क
शकतोस. त ू वत:चे आभार मानले पािहजेस; पण उलट त ूसतत िचडिचड करतोस. मी
तु या जागी असायला हवा होतो. मा याकड ेबघ, मला फ  एकच हात आह ेआिण माझा
अधा चेहरा िव पू झाला आह,े तरीही मी कधीच त ार करत नाही. त ूजर तुझी ही
त ारखोर सवय आिण िचडिचड थांबवली नाहीस, तर तू फ  तुझा धंदाच नाही, तर
याबरोबर तुझे आरो य, तुझे घर आिण तुझे िम  सगळेच गमावून बसशील.”

“या वा यामुळे माझे चुक या दशेने िवचार करणे थांबले. मला माझेच जाणवले क ,



माझी प रि थती पु कळच चांगली आह.े मी ते हाच मनाशी िन य केला क  मी वत:ला
बदलेन आिण पु हा पूव सारखा होइन आिण मी तसे केलेही.”

माझी मै ीण युसाइल लेक. अजूनही ते वाइट दवस आठवले क , ितचा थरकाप
होतो. आता ती आप याकड ेजे आह े या यासह आिण जे नाही या यािशवाय आनंदाने
कसे जगायचे ह ेिशकली.

युसाइल मला काही वषापूव  भेटली. आ ही दोघेही कोलंिबया िव ापीठात
वृ प िव ा िवभागातफ शॉट टोरी राय टंगचा कोस करत होतो, पण नंतर ित या
आयु यात काही आघात झाला, या वेळी ती अ ◌ॅ रझोनातील ट सन येथे राहत होती.
ितन ेमला सांिगतलेली कथा अशी:

“ या काळात मी मानिसक सं मात आयु य जगत होते. अ ◌ॅ रझोना िव ापीठात
भाषणकला-अ यासही करत होत.े वाचासुधार ि लिनकम य ेकाम करत होते आिण िजथे
मी राहत होत ेतेथेच संगीताचे लासेसपण घेत होत.े मी पा ाना जायचे, डा सला
जायचे, घो ाव न रपेट मारायचे. सगळे अगदी छान चालले होते, पण एके दवशी
सगळेच कोलमडले. मला दयिवकाराचा ास सु  झाला. डॉ टरांनी इशारा दला क ,
एक वषभर तरी अंथ णातच पडून राहावे लागेल. यांनी मला पुसटशीसु ा आशा
दाखवली नाही क , मी पु हा पूव सारखी ठीकठाक होऊ शकत.े

“वषभर अंथ णात! अपंग अव थेत, कदािचत मरणासाठीच! मी भयभीत झाले! हे
सगळे मा याच बरोबर का घडावे? मी असे कोणते पाप केले होत?े मी खूप रडले. अगदी
हमसून हमसून रडले. माझे मन कडवट झाले. मन बंड क न उठले, पण तरीही
डॉ टरां या स या माणे मला अंथ णातच पडून राहावे लागत होते. अशात माझा एक
शेजारी िम. डॉ फ मला भेटायला आला. तो एक कलाकार होता. तो मला हणाला,
“तुला अस ेवाटते क , अंथ णात एक वष पडून राहणे हणजे फार मोठी शोकांितका आह;े
पण ते तसे नाही. तुला िवचार कर यासाठी आिण वत:ला जाणून घे यासाठी ही एक फार
मोठी संधी आह.े तू तु या आ ापयत या आयु यात कधी केली नाहीस एवढी अ याि मक
गती तु या आयु यात आता होइल.” या या या ेरणादायी वा यांमुळे मी थोडी शांत
झाले आिण जग याचे वेगवेगळे अथ मी जाणून घेऊ लागले. मी फूत  दणेारी अनेक
पु तके वाचली. एके दवशी मी रेिडओवर कॉमे ी करणा याकडून पूव  अनेकदा
ऐकलेलेच श द ऐकले, पण आता त ेमा या दयाला जाऊन िभडले. ते श द होते,
‘तु हाला या गो ची जाणीव आह े याच गो ी तु ही फ   क  शकता.’ मग मी
मनाचा िन य केला क , मी मनात आता फ  असेच िवचार आणीन जसे मला जगावेसे
वाटत;े आनंदी िवचार, मौजमजेचे िवचार, चांग या आरो याचे िवचार! सकाळी जाग
आली क , मी मनाला तसे बजावायचेच क , अशाच गो चा िवचार करायचा याब ल
मी कृत  रा  शकेन. वेदनेला थाराच ायचा नाही. एक गोड, ेमळ मुलगी हणून
जगायचे. माझी दृ ी, माझी वणश , रेिडओवरचे सु ा  संगीत, वाचायला भरपूर
वेळ, वा द  जेवण, िजवाभावाचे िम  या सग यांमुळे मी इतक  आनंदी झाले आिण
मला इतके लोक भेटायला आले क , डॉ टरांनी शेवटी माझी सही घेऊन दारावर बोड
िलिहला क , मा या खोलीत एका वेळी एकाच ला आिण ठरावीक वेळेतच भेटायला



परवानगी िमळेल.
“ याला आता अनेक वष लोटली. आता मी म त आनंदी जीवन जगते. जे एक वष मी

अंथ णात काढले या वषाची मी कृत  आह.े मी अ ◌ॅ रझोनात काढलेले त ेसग यात
मौ यवान आिण आनंदाचे वष होते. या दवसात मला जी एक चांगली सवय लागली क ,
आप याजवळ जे चांगले आह,े याचाच िवचार करायचा. ती मला आयु यभर पुरली.
मा याम ये असलेला हा सवात मोठा गुण आह.े मला खरोखर या गो ीची लाज वाटत ेक ,
जोपयत मी माझे मरण दारात पािहले न हत ेतोपयत मी जगणे ख या अथाने िशकले
न हते.”

ि य युसाइल लेक, कदािचत तुला ह ेमािहती नसेल क , जो धडा त ूिशकलीस तोच
धडा तु या दोनशे वष आधी डॉ. सॅ युअल जॉ सन िशकला. तो हणतो, ‘ येक घटनेकडे
सकारा मक दृ ीने पाह याचा धडा हा वषाला एक हजार प ड कमाव यापे ा अिधक
मोलाचा असतो.’

ल ात या, ह ेश द याने उ ारले तो काही एखादा ावसाियक ोफेसर कंवा
त ववे ा न हता, तर एक सामा य माणूस होता, याने काळजी, भूक, दा र  ह ेवीस वष
पचवले आिण शेवटी या या िपढीतील अ यंत मह वा या भावी लेखकांपैक  एक आिण
ि कालबािधत संभाषणकुशल शा  ठरला.

लोगन िपअसॉल यान ेफार थोड या श दांत खूप मोठे शहाणपण मांडले आह.े तो
हणतो : ‘तुम या आयु यात दोन येये असली पािहजेत – पिहले हणजे तु हाला हवे ते
िमळवणे आिण दसुरे हणजे याचा उपभोग घेणे. फ  शहाणा माणूसच दसुरे येय गाठू
शकतो.’

वयंपाकघरात संकजवळ उभे रा न भांडी धुणे हा अनुभवसु ा कती रोमांचकारी
असू शकतो, ह ेजाणून यायला तु हाला आवडले का? अस ेअसेल, तर ‘आय वॉ टेड टू सी’
नावाचे अतुलनीय धाडसाचे बोघ ड डाल यांनी िलिहलेले पु तक वाचा.

ह ेपु तक अशा बाइने िलिहले आह ेिजन ेजवळपास प ास वष आंधळेपणात घालवली.
ती िलिहते, ‘मला फ  एकच डोळा होता आिण या यावरसु ा काळा पडदा होता आिण
फ  एक छोटीशी फट डा ा बाजू या कोप यात होती. यातून मला थोडसे े दसायचे. मी
जर पु तक अगदी डो यासमोर धरले व डो यावर ताण आणून पािहले, तर मला थोडसेे
दसायचे.’
पण कोणी आप याला दया दाखवली असे ितला वाटत न हत.े ितला ‘वेगळी’ वागणूक
ावी अशीसु ा ितची अपे ा न हती. ती लहान असताना ितला हॉप कॉच हणजे
ठकरी खेळावीशी वाटे, पण ितला ते आखलेले चौकोन दसायचे नाहीत हणून सगळी
मुले घरी गे यानंतर ती पु हा खाली यायची आिण ाउंडवर सरपटत जाऊन या खुणा
मनात साठवायची. यांचे मनन करायची. मैदानाचा कानाकोपरा ती ल ात ठेवायची.
यामुळे पळापळीचे खेळही ती उ म खेळू शकायची. ितचा अ यास ती घरीच करायची.
मो ा अ रातील पु तके घेऊन ती डो यां या इत या जवळ नेऊन वाचायची क , ितचे
पाप यांचे केस पु तकाला लागायचे. अशा प रि थतीतही ितन ेदोन िव ापीठां या दोन



पद ा िमळव या : एक िमनासोटा िव ापीठाची A.B. आिण दसुरी कोलंिबया
िव ापीठाची मा टर आॅफ आ स!

िमनासोटा येथील छो ा खे ात ितने अ यापनाचे काम सु  केले आिण नंतर ती
वृ प िव ा व सािह य या िवषयांची ोफेसर झाली. ितने तेरा वष िशकवले, रेिडओवर
भाषणे केली. पु तके व यांचे लेखन यां याब ल सांिगतले. ितन ेपुढे हटले आह,े ‘पण
मना या एका कोप यात मला सतत भीती असायची क , मी ठार आंधळी होइन. या
भीतीवर मात कर यासाठी मी मु ामच आयु याकड ेपाह याचा अिधक खेळकर दिृ कोन
ठेवला होता.’

मग १९४३म ये जे हा ती बाव  वषाची झाली ते हा एक चम कार घडला :
जग िस  मायो ि लिनक यां याकड ेितचे डो यांचे आॅपरेशन झाले. आता पूव पे ा
चाळीस ट े  अिधक दृ ी ितला ा  झाली आह.े

आता ित यासमोर आयु याचे नवीन, सुंदर दालन उभे रािहले आह.े आता ितला भांडी
धु याम येसु ा आनंद िमळू लागला आह.े ितन े याचे वणन पुढील श दांत केले आह,े
‘ वयंपाकघरातील संक या जवळ उभे रा न मी भां ांमधील साबणाचे फुगे पा न
यात माझे हात बुडवायचे आिण साबणा या बुडबु ांचे ते नाजूक, हात लावला क
फुटणारे बुडबुड ेपा न माझे भान हरपायचे! मग या बुडब ांना मी मु ामच
काशासमोर धरत असे आिण मग तो इं धनु याचा रंगीत दखेावा पा न माझे मन हरपत
असे. लहानखुरे इं धनु य!’

वयंपाकघरातील िखडक शी उभे रा न उडणा या िचम यांचे ते का या-कर ा
रंगसंगतीचे पांढ या बफातून जाणारे पंख ितला मोहवून टाकत.

अशा कारे िचम या आिण साबणाचे बुडबुड ेअशा छो ा छो ा गो मधून ितला
अ यानंद िमळत अस.े मग ती पु तक बंद क न हणत अस,े ‘दवेा! आम या आकाशात या
बापा, मी तुमची आभारी आह.े’

क पना करा, भांडी धुणे आिण साबणा या बुडबु ांमधून इं धनु य पाहणे आिण
बफाव न उडणा या िचम या पा न आनं दत होणे आिण फ  तेव ासाठी दवेाचे
आभार मानणे! काय हणावे!!

तु हाला आिण मला आपली लाज वाटली पािहजे. वषातील ३६५ दवस आपण
परीकथेतील सुंदर जगात वावरतो, पण आपण इतके आंधळे झालो आहोत क , त ेस दय
आपण उपभोगू शकत नाही.

जर आप याला काळजी कर याची सवय घालवायची असेल आिण आयु याला न ाने
सु वात करायची असेल, तर िनयम ४ :

तुम याजवळील चांग या गो चा िवचार करा. वाइट गो ी िवस न जा!



१६
वत:ला ओळखा आिण याचा अिभमान बाळगा!

मला उ र कॅरोिलनामधील माऊंट एअरी येथून िमसेस एिडथ अ ◌ॅलड िहचे एक प
आले. प ात ितन ेिलिहले होत,े ‘लहान असताना मी फार संवेदनशील आिण लाजाळू होते.
मी जरा जा तच सुदढृ होते आिण माझे गाल तर मा या शरीरापे ा जा तच अवाढ
होते. माझी आइ इतक  जुनाट मतांची होती क , सुंदर दसणारे कपड ेघालणे हणजे ती
मूखपणा समजत अस.े ित या मते भरपूर लांब- ं द कपडचे घालणे चांगले आिण
या माणेच ती माझे कपड ेबनवत अस.े मी कधीच कोठे पा ाना गेले नाही, कधी
मौजमजा केली नाही. जे हा मी शाळेत गेले ते हा मी इतर मुलांबरोबर दसु या कोण याच
काय मात भाग घेतला नाही; अगदी म लखांब वगैरेसु ा नाही. मा या लाजाळूपणाने
मला रोगट बनवले होत.े माझाही हळूहळू समज होऊ लागला क , इतरांपे ा मी वेगळी
आह ेआिण सग यांना नावडणारी आह.े

‘मी जे हा मोठी झाले ते हा मा यापे ा ब याच वषानी मोठे असले या माणसाशी
माझे ल  झाले, पण तरीही मी बदलले नाही. माझी सासरची मंडळी शांत आिण
आ मिव ासपूण होती. चांगले कुटंुब होते. मला जसे हवे होत,े तसेच त ेहोते; पण खूप
य  क नही मला यां यासारखे वागता येत न हत.े यांनी मा यात बदल घडव याचा
य  केला, पण जेवढा त े य  करत असत तेवढी मी अिधकच मा या कोषात जाऊन
बसत असे. मी अ यंत उदास व िचडिचडी झाले. मी सव िम -मैि ण ना टाळत असे.
माझी प रि थती हळूहळू इतक  िबघडत गेली क , मला दरवाजाची बेल वाजली तरी
भीती वाटायची! मा या अपयशाची मला जाणीव हायची. मला तर ह ेसमजले होते, पण
आता मा या नव या याही ह ेल ात येइल याची मला भीती वाटायची, हणून
सग यांसमोर मी आनंदी राह याचा य  करत अस;े पण मी जरा जा तच नाटक करते,
हसेु ा लोकां या ल ात येइल, अशी मला भीती वाटायची. यामुळे मी द:ुखी हायची.
शेवटी मी इतक  द:ुखी झाले क , माझे अि त व अिधक लांबवणे िनरथक वाटून मा या
मनात आ मह येचे िवचार घोळू लागले.’

आिण अचानक या द:ुखी बाइ या आयु यात कसा काय बदल झाला?
‘योगायोगाने एक वा य मा या कानावर पडले आिण माझे आयु य बदलले.’ ती

हणते, ‘एके दवशी माझी सास ूसांगत होती क , ितने ित या मुलांना कसे वाढवले.
याब ल सांगताना ती हणाली, “कसेही असले आिण काहीही झाले तरी मी मुलांना
िशकवले क , तु ही ‘तु ही’ हणूनच मोठे हायचे.” या वा याने मा या मदतू काश
पडला! या णी मला अस ेजाणवले क , मी ह ेसगळे द:ुख िवनाकारण िवकत घेतले आह.े



मी जशी नाही तसे बन याचा य  मी करते आह.े
‘एका रा ीतून मी बदलले. मी वत: हणून जगायला िशकले. मी मा या वत: या
ि म वाचा अ यास केला. मी कशी आह?े मी कोण आह?े ह ेशोधून काढ याचा य

केला. मी मा यातील गुण शोधले. मी रंगसंगती, आधुिनक फॅश स याचा िवचार केला
आिण या माणे मा या पोशाखात बदल केला. माझे ि म व यामुळे न च खुलले.
मी िम -मैि णी जमवले. सु वातीला मी काही छो ाच संघटनांम य ेसामील झाले, पण
यामुळे माझी भीती कमी झाली, मा यात धाडस आले, कारण मा यावरसु ा काही कामे
सोपवली गेली. येक वेळी लोकांसमोर बोल यामुळे भीती चेपत गेली. आज मी मला
कधी व ातही वाटले न हत े यापे ा अिधक सुखी आह.े आता मीपण मुलांची आइ आहे
आिण मीसु ा यांना हाच धडा िशकवते क , तु ही कसे आहात ह ेमह वाचे नाही, पण
तु ही तु हीच आहात ह ेअिधक मह वाचे!’

“ व वा या या सम येला जुना इितहास आह.े” डॉ. जे स िगलके हणतात, “आिण
मानवी जीवन ह ेसावि क आह.े” आपण जे आहोत ते लपवून ठेवणे कंवा त ेदाखव यास
उ सुक नसणे हचे अनेक मानिसक रोगां या मागचे कारण असते. यामुळे अनेक गंड
िनमाण होतात. अ ◌ेजेलो पॅ ी यांनी या िवषयावर तेरा पु तके आिण वतमानप ातून
हजारो लेख िलिहले आहते. यांचा िवषय बालसंगोपन हाच आह.े त े हणतात, “कोणतीच

 इतक  द:ुखी नसत ेक , ितला अशी इ छा हावी क , ित या जे मनात व शरीरात
नाही तशा माणे ितन ेअसावे.” दसु या श दांत, आपण जसे आहोत तसेच दसावे व
वागावे ही नैस गक वतणूक असते. यापे ा वेगळे असणे कंवा दसणे ही िवकृती झाली.

आपण जसे नाही तसे दसावे कंवा वाटावे ही वृ ी िसनेसृ ीतच बळावली. सॅम वुड
हा िसनेसृ ीतील यात द दशक हणतो, “त ण नट-न ांब लची सग यात मोठी
डोकेदखुी ही असते क , यांना दु यम तीचे लाना टनस कंवा हल या दजाचे लाक
गेब स हायचे असते, पण यांना ह ेसमजत नाही क , लोकांनी हा लेवर चाखला आह.े”
सॅम वुड कानीकपाळी ओरडून सांगत होता, “आता यांना वेगळे काहीतरी ा.”

सॅम वुडचे ‘गुडबाय िम. िच स’ आिण ‘फॉर म द बेल टो स’ ह ेिसनेमे द शत
हो यापूव  तो रअल इ टेट एजंट होता. जिमन या वहारात कुशल होता. या या मते,
“जे त व िसनेमासृ ीत लागू पडते तेच ावसाियक जगतात पण लागू पडत.े इथेसु ा
तु हाला नकलाकार दसणार नाहीत कंवा पोपटपंची क न भागत नाही.” तो हणतो,
“अनुभवा ती मी हचे िशकलो क , सग यात सुरि त काय असते, तर श य ितत या
लवकर मुखवटे धारण करणे सोडून दणेे. तु ही जस ेआहात तसेच वागा.”

मी एकदा या वेळे या मोठमो ा आॅइल कंप यां या ए लॉयमट डायरे टर पॉल
वाइ टन यांना िवचारले, “नोकरीसाठी अज करताना लोक सग यात मोठी चूक कोणती
करतात?” आ ापयत यांनी साठ हजार लोकांचा इंटर यू घेतला आह ेआिण ‘नोकरी
िमळव याचे सहा माग’ असे पु तकही यांनी िलिहले आह.े यांनी उ र दले,
“नोकरीसाठी अज करताना सग यात मोठी चूक ते अशी करतात क , त े वत: जे आहते ते
दाखवत नाहीत कंवा यांना जे उ र ावेसे वाटते त ेन दतेा तु हाला खूश करणारे उ र
दतेात. पण यामुळे काही उपयोग होत नाही, कारण ढ गी माणूस कोणालाच नको असतो.



खोटा िश ा कोणाला हवा असेल का?”
एका कंड टर या मुलीला हा धडा खूप क ाने िशकावा लागला. ितची गाियका

हो याची इ छा होती, पण ितचा चेहरा चांगला न हता. ितचा चेहरा खूप मोठा होता
आिण पुढे आलेले ितचे दात ितला अिधकच िव पू करत होत.े जे हा य ूजस मधील एका
नाइट लबम ये ती गाियली, ते हा आपले दात दस ूनयेत हणून ितन ेते वर या ओठाने
झाकायचा य  केला. आपण आकषक दसावे हणून ितन ेखूप अशोभनीय गो ी के या.
प रणाम काय झाला? ितने वत:चे हस ेक न घेतले आिण ती अपयशी ठरली.

पण याच नाइट लबम ये एक माणूस ितचे गाणे मन लावून ऐकत होता. ित यात
चंड गुण आहते ह े यान ेओळखले. तो ितला परखडपणे हणाला, “ह ेबघ, त ूजे काय
सादर केलेस, ते मी पाहत होतो. त ूकाय लपवायचा य  करत होतीस, त ेमी जाणून
आह.े तुला तु या दातांची लाज वाटत ेना?” ती मुलगी ओशाळली. मग तो पुढे हणाला,
“काय िबघडले यात? दात पुढे असणे हा काय काय ाने गु हा आह ेका? यांना
लपव याचा य  क  नकोस. तू त ड उघड ेठेवून गा. जे हा तुला वत:लाच तु या
दातांची लाज वाटणार नाही ते हाच लोक तु या गा यावर ेम करतील. आणखी एक मी
तुला सांगतो. आज या दातांना तू लपवायचा य  करतेस, तेच तुला उ ा संप ी
िमळवून दतेील!”

या मुलीचे नाव कास डलॅो. ितन े या माणसाने दलेला स ला ऐकला आिण याचे
तंतोतंत पालन केले. ितन ेफ  ित या ो यांचा िवचार केला. त ड पूण उघड ेक न, वत:
आनंद घेत व दसु यांना आनंद दते ती गाऊ लागली. लोकांना त ेइतके आवडले क , ती
सव े  गाियका ठरली. इतरांनीसु ा ितची न ल कर याचा य  केला!

सु िस  जे स िव य स एकदा लोकांब ल बोलताना हणाले, “अनेक लोकांना
वत: या मनाचा ठाव लागत नाही.” यां या मत ेमाणूस सरासरी फ  दहा ट े च मता
वापरतो. तो िलिहतो, ‘ हणजेच आपण अधजागृत अव थेत असतो. आपण आप या
शारी रक आिण मानिसक मतांपैक  फार कमी गुणांचा वापर करतो. आपणच
वत:भोवती कंुपण घालून घेतो. आप या अंगी चंड श  असते, पण ती न वापर याची
सवय लाग यामुळे आपण अपयशी ठरतो.’

तुम या आिण मा याम येसु ा चंड मता आहते. हणून िवनाकारण काळजी
कर यात आपण एक णही वाया घालवायला नको. या जगात तुमचे काहीतरी वेगळेपण
आह.े अगदी अनादी अनंत कालापासून या जगात अगदी तुम यासारखे कोणीच नाही
आिण यापुढेही कोणी असणार नाही. अनुवांिशकते या शा ानुसार आप याला ह ेमािहती
आह.े तु ही आिण मी आप या आइकडून आले या चोवीस ोमोसो स या व विडलांकडून
आले या चोवीस ोमोसो स या एकि करणातून झालेली उ प ी आहोत. ह ेअ ेचाळीस
ोमोसो स आपण कोणते गुण-दोष घेऊन ज मणार ह ेठरवतात. या ोमोसो समुळेच

आपले आयु य पराकोटीचे बदलून जात.े खरोखर आपली िन मती खूप अ भुत आिण
भयंकर आह.े

जरी तुमचे आइ-वडील भेटले व एक  आले, तरी तु ही आ ा आहात तसेच
ज म याचा योग तीन लाखांतून एक एवढाच अस ूशकतो. हणजे जरी तु हाला तीन लाख



भावंड ेझाली, तरी ती सगळी वेगवेगळी असतील. तु हाला काय वाटते, हा सगळा अंदाज
आह?े नाही. ह ेशा शु  स य आह.े जर तु हाला यापे ा अिधक मािहती हवी असेल, तर
‘यू अ ◌ॅ ड हरेीडीटी’ ह ेअ ाम कॅनफ लचे पु तक वाचा.

मी तुम याशी खा ीने व वाब ल बोलू शकतो, कारण मला वत:ला अगदी
मनापासून तसेच असावे असे वाटत.े मला माहीत आह ेक , मी तु हाला काय सांगतो आह.े
माझा वत:चा फार कडवट अनुभव आह ेआिण तो मला फार महागात पडला. मी जे हा
िमसुरी या शेतकरी कुटंुबातून थम यूयॉकला आलो आिण अमे रकन अ ◌ॅकॅडमेीम ये
माझे नाव दाखल केले ते हा नट हावे अशी माझी खूप मनापासून इ छा होती. माझा
असा समज होता क , ‘मला कती शारीची क पना सुचली! यश िमळव याचा सोपा
उपाय सापडला!’ आिण मला आ य वाटले क , िवनाकारण इतक  मेहनत करणा या
इतरांना हा माग का नाही सापडला? मग मी माझे ल  नट हो यािवषयी इतर गो वर
क त केले. या काळातला िस  नट जॉन ूब ल मी मािहती िमळवली. तसेच वॉ टर
हॅ पडन, ओटीस क नर यांचा अ यास केला आिण यां या मला भारावून टाकणा या
गुणांची न ल कर यास मी सु वात केली आिण या ितघां या फ  गुणांचे एक ीकरण
क न मी माझे ि म व बनवायला सु वात केली. कती मूख होतो मी! खरे हणजे ते
सगळेच िन पयोगी होत.े मी मा या आयु याची चांगली वष इतरांची न ल कर यात
घालवली. एवढी साधी गो  मा या मदतू घुसली नाही क , मी वत: काय आह ेते लोकांना
दाखवून ावे आिण मी इतरांसारखा नाही ह ेलोकांना पटवून ावे.

हा इतका वाइट अनुभव गाठीशी असताना मी आयु यभरासाठी धडा िशकायला हवा
होता; पण तसे घडले नाही. मी इतका मूख होतो क , मी ती चूक पु हा एकदा केली; अथात
यानंतर काही वषानी! मी अस ेठरवले क , जाहीर भाषण कसे करावे ही कला िशकवणारे
पु तक अ ाप िनघाले नाही हणून आपण ते काढावे. नट हो यासाठी अिभनय िशकताना
मी जी चूक केली होती तीच चूक पु हा पु तक िलिहताना मी केली. मी अनेक लेखकां या
वेगवेग या क पना एक  के या आिण या सग या एकाच पु तकात ठासून भर याचा
चंग बांधला. अशा प तीने अनेक लेखकां या िलखाणाचे एकि त क न ते ह तिलिखत
बनव यात माझे एक वष गेले, पण त ेह तिलिखत मी वत: वाचून पािह यावर ते
जणूकाही मा याकड ेपा न वाकु या दाखवतेय असेच मला वाटले, कारण यात जे िलिहले
होत ेते सगळे कृि म वाटत होत ेआिण याचा कोण याच ावसाियकाला काहीच उपयोग
झाला नसता. हणून संपूण वषभर मेहनत घेऊन केले या कामा या कागदाचे तुकड ेक न
मी ते केरा या टोपलीत फेकले आिण पु हा िलखाणाला सु वात केली. या वेळेस मी
मनाला बजावले, ‘ह ेबघ, त ूडले कानजी आहसे. कदािचत तु यात दोष असतील, तु या
िलखाणाला मयादा असतील, पण त ूतुझेच िवचार मांडायचे. दसु या कोणाचे नाही.’
आिण मग मी मा या बा ा सरसाव या आिण मनोभावे कामाला सु वात केली. मी
भाषणकलेवरचे एक पा पु तक िलिहले. िशकवताना मला आलेले त ेखरेखुरे अनुभव
होत.े मी मा या डो यांनी केलेले ते िनरी ण होते, यामुळे माझे िलखाण स ,े िजवंत
आिण ामािणक होते. मी आयु यभरासाठी याव न धडा िशकलो. जो धडा वॉ टर रॅले
िशकला. (मी या सर वॉ टरब ल बोलत नाही याने वत:चा कोट िचखलाम ये



राणी या पायाला ावा लागू नय े हणून पसरला होता तर सर वॉ टर रॅले हा इं जी
सािह याचा मोठा ोफेसर होता.) तो हणत अस,े ‘मी शे सिपअरची बरोबरी करणारे
िल  शकत नाही, पण माझे वत:चे पु तक िल  शकतो.’

तु ही तुमचे अि त व जपा. अर वंग ब लनने जॉज गशिवनला दलेला स ला तु हीपण
ऐका. जे हा ब लन आिण गशिवन थम भेटले ते हा ब लन सु िस  होता, पण गशिवन
अजून चांगला कंपोझर हो यासाठी संघष करत होता. याला टीन पॅन अ ◌ॅले येथे
आठव ाला प तीस डॉलस िमळत होत.े ब लन गशिवन या मता पा न भारावून गेला
आिण यान े याला याचा संगीताचा से े टरी हणून नोकरी दऊे केली. याला िमळत
असले या पगारा या ित पट अिधक पगार दऊे केला आिण वत:च स ला दला, “तरीही
त ूही नोकरी वीका  नकोस, कारण यामुळे त ूदु यम तीचा ब लन होशील, पण तू जर
तुझे स याचे काम चालू ठेवलेस, तर त ूएक दवस े  तीचा गशिवन होशील.”

गशिवनने याचा स ला ऐकला आिण खरोखरच हळूहळू तो अमे रकेतील िस
संगीतकारांपैक  एक संगीतकार ठरला.

चाल  चॅपिलन, िवल रोजस, मेरी मागारेट, मॅक ाइड जेन आॅ ी अशा अनेकांना ह ेधडे
िशकावे लागले. मी तु हाला घरी बसून या करणात जे धड ेिशकवतो त ेया सग यांनी
आिण मीसु ा मोठी कंमत दऊेन िगरवले आहते.

जे हा चाल  चॅपिलनने िसनेमा बनवायला सु वात केली ते हा चॅपिलन या
डायरे टरने या याकड े या काळातील एका जमन िवनोदी नटाची न ल कर याचा
आ ह धरला. याला वत:चे कसब दाखव यास वाव दला नाही. बॉब होपलासु ा हाच
अनुभव आला. अनेक वष गा यात-वाच यात घालवूनसु ा जोपयत यान े वत:ची
टाइल वापरली नाही, तोपयत काहीच हाती लागले नाही. िवल रॉजस एका छो ा
मनोरंजना या काय मात दोर गंुडाळायचे काम क येक वषापयत करत होता. जे हा
या या िवनोदी संवाद साध या या दवैी दणेगीचा शोध लागला ते हा याला दोर
बांधताना संवाद िमळाले.

मेरी मागारेट सु वातीला जे हा नोकरीवर गेली, ते हा ितन ेआयरीश कॉमेिडयनची
न ल केली आिण ती अपयशी ठरली. मग ितने ती जी कोणी होती तीच बन याचा य
केला. जे हा ती िमसुरीमधील खे ातली मुलगी बनली, ते हा ती रेिडओ टार बनली.

जे हा जेन आँ ी यान ेआप या टे सासमधील बोल यातील िविश  लकबी य पूवक
घालवून आपण यूयॉकमधीलच आहोत ह ेभासवायचा य  केला ते हा लोकांनी याची
खूप चे ा केली, पण जे हा यान ेबजो वाजवून दाखवून काऊबॉयचे पोवाड े हटले ते हा
तो संपूण जगातील सग यात लोकि य काऊबॉय ठरला.

तु ही या जगात इतरांपे ा वेगळे आहात आिण या यातच आनंद माना. िनसगाने
तु हाला जे काही दले आह े याचा पुरेपूर वापर करा. सगळीच कला आ मच र ा मक
असते. तुम या ग यात जे गाणे आह ेतेच तु ही हणू शकता. तुमची िच े तुम या मनात
असतील तशी रेखाटली जातील. तु हाला जसे अनुभव येतील, तु ही या प रसरात
वा त  कराल, आनुवंिशकते माणे तुम याम य ेजे गुण-दोष येतील तसेच तु ही घडता.



अिधक चांगले कंवा अिधक वाइट घड यासाठी तु हाला तुमची वत:ची बाग फुलवावी
लागेल. अिधक चांगले वा अिधक वाइट घड यासाठी तुमची वत:ची वा े लागतील.
या माणे तुम या आयु याचा आक ॉ सुमधुर कंवा कक श होइल.
इमसनने या या ‘से फ रलाय स’ या िनबंधात िलिहले आह.े ‘ येक माणूस िश ण

घेतो ते हा या या आयु यात ह ेवळण येत ेक , जे हा याची पूणत: खा ी होत ेक , म सर
हा अडाणीपणा आह;े मयादा ही आ मह या आह;े अिधक चांगले वा अिधक वाइट घडणे-न
घडणे ह ेपूणत: या यावरच आह;े या याम ये असलेली ताकद िनसगाला नवीन आह,े
पण याला वत:ला याचा अंदाज आह.े’

कवी डगलस मलोक हणतो:
तु ही उंच पवतावरचे पाइन वृ  बन ूशकला नाहीत,
तर द याखो यातील छोटी वन पती बना;
पण लहानशा ओ ाजवळील उ म वन पती बना.
वृ  न बनता आले तर झुडूप बना.
झुडूप बनता आले नाही तर गवत बना!
पण त ेहायवेवरील आनं दत करणारे अस ू ा.
तु ही सुगंध दऊे शकला नाहीत, तर बास नावाचा मासा बना
पण त यातला सुंदर मासा!
आपण सगळेच जहाजावरचे कॅ टन बनू शकत नाही.
उरले या लोकांनी खलाशी बना.
कर यासारखी खूप मोठी कामे आहते.
तु ही राजमाग बन ूशकला नाहीत, तर छोटीशी पायवाट बना,
सूय बनता आले नाही, तर तारा बना.
तुमचे यश कंवा अपयश आकारावर अवलंबून नसत.े
तु ही जे काय कराल ते उ म करा!

आप याला शांती हवी असेल आिण काळजीमु  हायचे असेल, तर तसा मानिसक
दिृ कोन अंगी बाणवला पािहजे. िनयम ५ :

आपण इतरांची न ल क  नये. वत:ला ओळखा आिण व व जपा.



१७
तुम या हाती लंबे आली, तर याचे सरबत बनवा

ह ेपु तक िलहीत असताना एक दवस मी िशकागो येथील िव ापीठात गेलो आिण
तेथील कुलगु  रॉबट हिच स यांना िवचारले क , त े वत:ला काळजीमु  कसे ठेवू
शकतात? यावर यांनी उ र दले, “काही वषापूव  मला ‘िसअस रॉनक आिण कं.’चे
अ य  युिलअस रोझेनुवॉ ड यांनी जो स ला दला क , ‘जे हा तुम याकड े लंबू असेल
ते हा यापासून सरबत बनवा.’ तो मी पाळ याचा य  करतो.”

एवढा मोठा कुलगु  अस ेवागतो, तर जे मूख असतात त े या या उलट वागतात. जे हा
मूख माणसा या अस ेल ात येते क , आप या हाती फ  लंबू लागले आह ेते हा तो
आ ोश करतो, निशबाला दोष दतेो, मला संधी िमळाली नाही असे हणतो आिण ती लंबं
वर फेकतो. मग तो सग या जगाला दोष दतेो आिण आ मवंचनेत दा  िपऊन बेहोष
होतो; पण जर शहा या माणसाला लंबू िमळाले तर तो या ददुवापासून कोणता धडा
िशकतो? तर मी प रि थतीत काय सुधारणा क  शकेन? या आंबट लंबापासून मी मधुर
सरबत कसे बनवू शकेन?

संपूण आयु यभर यान ेमाणसे, यांचा वभाव व यां याम ये दडलेली श  यांचा
अ यास केला असा खूप मोठा मानसशा  अ े ड अ ◌ॅडलर हणतो, “माणसाचा सवात
आ यकारक गुण हा क . तो ‘न ह याचे होते क  शकतो.’!”

इथे मी मला माहीत असले या एका बाइची गो  सांगणार आह,े िजन ेसंधीचे सोने
केले. ितचे नाव आह ेथे मा थॉ पसन. ितने सांिगतले, “यु ा या काळात मा या पतीची
नेमणूक कॅिलफो नयामधील मोजारे डझेट येथील छावणीत होती. यां याजवळ राहायला
िमळावे हणून मीपण तेथे गेले. मला ती जागा अिजबात आवडली नाही. मला ितथे अगदी
कळस वाटायची. इतक  द:ुखी मी यापूव  कधीच न हत.े मा या नव याला ितथूनही
आणखी पुढे पाठव यात आले आिण यामुळे मी या झोपडीत एकटीच उरले. उकाडा
इतका चंड होता क , तापमान १२५ िड ीपयत होते. मा याशी बोलायलासु ा तेथे
कोणी न हते. अ ाहतपणे चंड वारे वाहत होते आिण मी खा ले या अ ाबरोबर, मी
घेतले या ासाबरोबर मा या पोटात वाळू जात होती. सगळीकड ेवाळू, वाळू आिण
वाळू!

“मी इतक  कमालीची ासले होते आिण मला वत:ब ल इतके वाइट वाटायचे क ,
मी मा या आइ-विडलांना प  िलिहले क , मी ह ेसगळे सोडून घरी परत येते, कारण मी
इथे आता एक िमिनटही अिधक रा  शकत नाही. यापे ा मी तु ंगात राहणे पसंत करेन.
मा या विडलांनी मा या प ाचे उ र फ  दोन ओळ म ये दले. या दोन ओळी मा या



मनात कायम कोरले या आहते. या मी कधीच िवस  शकणार नाही. या दोन ओळ नी
माझे आयु य संपूणत: बदलून टाकले. या दोन ओळी अशा,

दोन माणसांनी तु ंगा या लोखंडी गजामधून बाहरे पािहले,
एकाने िचखल पािहला, तर दसु याने तारकांनी भरलेले आकाश पािहले.

“या दोन ओळी मी पु हा पु हा वाच या. मला वत:चीच खूप लाज वाटली. मी आता
मा या मनाशी िनधार केला क , ा  प रि थतीतून जे काही जा तीतजा त चांगले करता
येइल ते मी करेन. मीसु ा आकाशातले तारेच बघेन.

“मग मी तेथ या गावक यांशी मै ी केली आिण यांनी मला जी वागणूक दली यामुळे
मी थ  झाले. जे हा मी यां या िवणकामात आिण मातीची भांडी बनव या या कलेत
ची दाखवली ते हा यांनी यातील काही व तू मला भेट हणून द या, या ते
पयटकांना िवकतसु ा ायला तयार न हते. मी तेथ या वन पत चा अ यास केला.
युकासु आिण जोशुना या झाडांचा व तेथील कॅ टसचाही अ यास केला. ेअरी दशेातील
कु यांब ल अिधक मािहती गोळा केली. वाळवंटातील सूया त पाहणे मला मनापासून
आवडत असे. अनेक दमु ळ शंख शंपले मी तेथे गोळा केले. त ेलाखो वषापूव चे होत.े ते हा
ह ेवाळवंट हणजे महासागराची जमीन होती.

“मा याम ये एवढा मोठा बदल कसा घडून आला? मोजारे वाळवंट अचानक बदलले
का? नाही; पण मी बदलले. मी माझा मानिसक दिृ कोन बदलला आिण असे के यान ेमाझे
कंटाळवाणे, भकास आयु य अचानक रोमांचकारी, साहसी आयु यात बदलले. मला शोध
लागले या या नवीन जगामुळे मी भारावून गेले. मी इतक  भािवत झाले होत ेक , मी
याब ल एक पु तकसु ा िलिहले. याचे नाव होत े‘ ाइट रॅ पा स’. मी वत:च िनमाण
केले या तु ंगातून बाहरे डोकावून पािहले आिण मलाही चांदणे दसले.”

थे मा थॉ पसन, तु ही फार जुन ेस य शोधून काढले जे ीकांनी ि त ज मापूव
पाचशे वष आधी शोधले होते क , ‘सव म गो ी या सवात अिधक अवघड असतात.’

लो रडामधील एका आनंदी शेतक याला भेट याचा योग मला आला. या शेतक याने
या या हाती आले या िवषारी लंबाचेसु ा सरबत बनवले. जे हा या या ता यात याचे
शेत आले ते हा तो फार नाउमेद झाला होता. ती जमीन इतक  नापीक होती क , तेथे
फळझाड ेउगवणे श य न हते क  डुकरे पाळणे श य न हते. तेथे फ  काय होत,े तर
काटेरी झुडपे आिण िवषारी साप! पण यातूनच याला एक यु  सापडली. या या
जिमनीत या दोषांनाच आता तो याची बल थाने बनवणार होता. तो या सापांचा
उपयोग क न घेणार होता. याने सापांचे मांस िपश ांम य ेभर यास सु वात केली. ते
दृ य पा न सग यांनाच आ य वाटले. काही वषापासून मी या शेताला भेट दणेे
थांबवले, पण मी पािहले आह ेक , या शेताला भेट दे यासाठी आता ितक ट काढावे लागते
आिण यापासून याला वा षक वीस हजार पाऊं स इतके उ प  िमळत.े मी या
सापांपासून तयार होणा या िवषा या िपश ा जहाजांमधून िनयात होतानासु ा
पािह या आहते. या िवषाचा उपयोग अ ◌ॅटी हनेॉम टॉ सीन हणून केला जातो. या



सापाची कातडी खूप मो ा कमत ना बायकांचे बूट आिण पसस बनव यासाठी िवकली
जात.े जगभर या सापांचे मांस हवाबंद ड यातून िवकले जाते. या बागेचे िच  असलेले
पो टकाड मी िवकत घेऊन या खे ातील पो ट आॅ फसम ये पाठवले, जेथे याचे
नामकरण ‘रॅ टल ेक, लो रडा’ असे केले गेले. या माणसा या स मानाथ याने िवषारी
लंबापासून सरबत बनवले, हणजेच संधीचे सोने केले.
मी जगभर, खाली-वर, उजवीकड-ेडावीकड ेअसा खूप वास के यामुळे मला असे

अनेक ी-पु ष भेटले आहते, यां याशी बोल यानंतर मला समजले क , यां याकडे
यां या ितकूल प रि थतीवर मात क न यश िमळव याची केवढी मोठी ताकद आह!े
िव यम बोिलथो याने ‘ केल ह अगे ट द गॉ स’ ह ेपु तक िलिहले तो हणतो :

“आयु यातील सग यात मह वाची गो  कोणती, तर तुम याकड ेअसलेले धन भांडवल
हणून वाप  नका. कोणताही मूख माणूससु ा ते क  शकतो. मह वाची गो  अशी क ,
तुम या नुकसानीतूनपण तु ही फायदा शोधा. यासाठी बुि म ेची गरज असते आिण
ते हाच शहा या आिण मूख माणसातला फरक कषान ेजाणवतो.”

बोिलथोने वरील उ ार काढले ते हा याने रे वे अ ◌ॅि सडटम ये एक पाय गमावला
होता, पण मला असा एक माणूस मािहती आह ेक , याने याचे दो ही पाय गमावूनसु ा
तो हमंत हारलेला नाही. याचे नाव बेन फोटसन. एकदा एका हॉटेल या िल टम य ेपाय
ठेवला ते हा मी हा आनंदी माणूस पािहला. याला दो ही पाय न हते आिण तो एका हील
चेअरवर कोप यात बसला होता. जे हा या या मज यावर िल ट थांबली ते हा याने
मला न पणे िवचारले, “तु ही जरा बाजूला होता का हणजे मी माझी हील चेअर बाहरे
काढू शकेन.” तो पुढे हणाला, “मा यामुळे तुमची गैरसोय झाली याब ल मी दलगीर
आह.े” आिण जाताना पु हा एक उबदार हस ू या या चेह यावर पसरले.

जे हा िल ट सोडून मीसु ा मा या मज यावर गेलो ते हा या आनंदी अपंग माणसाचे
िवचार माझा िप छा सोडत न हते. हणून मी याला शोधून काढले आिण याला याची
कथा सांगायला लावली.

यान ेसांिगतले, “ह े१९२९म ये घडले. मा या बागेतील पाव ां या वेल ना आधार
दे यासाठी दोन गज मी मा या फोड गाडीत टाकले होते आिण त ेघरी घेऊन येत होतो.
इत यात यातला एक गज घस न गाडी या खाली आला आिण या णाला माझे
ि टअर ग तून बसले. नेमका या वेळी मी गाडी वळवत होतो. ितथ या एका बंधा यावर
गाडी आदळून ती झाडावर आपटली. मा या पाठीचा कणा जखमी झाला आिण पायातील
तर श च गेली! त ेिनकामी झाले. या वेळी माझे वय अवघ ेचोवीस वषाचे होते आिण
यानंतर मी कधीच एक पाऊलही टाकले नाही.”
चोवीस वषाचे वय आिण उरले या संपूण आयु यासाठी हील चेअरची िश ा! मी

याला िवचारले क , यान ेह ेसगळे सहन करताना एवढे धाडस कोठून गोळा केले? यावर
तो हणाला क , याने वत: काही केले नाही. खरेतर तो खूप रागावला, बंड क न उठला,
यान ेनिशबाला बोल लावला; पण जसजसा काळ पुढे सरकायला लागला तसतसे याला
उमजले क , या या अशा वाग यान े याचे नुकसान होत होत.े फ  कडवटपणा अंगी येत
होता. हाती काहीच लागत न हत.े “शेवटी मला असे जाणवले क , इतर लोक मा याशी



दयाळूपणे आिण स यतेने वागतात, यामुळे िनदान यां याशी मी दयाळूपणे आिण
स यतेनेच वागले पािहजे.”

मग मी याला पुढे िवचारले, “आता इत या वषानंतर तु हाला असे वाटत ेका क , तो
अपघात अ यंत ददुवी होता?” तो हणाला, “नाही. उलट आता जे घडले याब ल मला
द:ुख होत नाही. जे हा मी या मानिसक ध यातून सावरलो आिण माझा राग शांत
झाला ते हापासून मी एका वेग याच जगात वावरायला लागलो. मला वाचनाची आवड
लागली आिण चांग या सािह याची गोडी वाटू लागली.” याने पुढे सांिगतले क , चौदा
वषाम य े याने जवळपास चौदाशे पु तके वाचली आिण या पु तकांनी या यापुढे नवीन
ि ितजे िव तारली आिण याचे आयु य पूव  कधी न हत ेएवढे समृ  केले. तो आता उ म
संगीतसु ा ऐकू लागला आिण पूव  याला जे कंटाळवाणे वाटत असे, त ेआता याला
आवडायला लागले. थमच आयु य याला इतके अथपूण वाटू लागले. तो हणाला, “मला
आता अशी जाणीव झाली क , या गो ी िमळा या नाहीत हणून मी पूव  झुरत होतो
या तेव ा मह वा या न ह या.”

या या वाचना या सवयीमुळे याला आता राजकारणात गोडी वाटू लागली. सामा य
लोकां या ांचा तो अ यास क  लागला. या या हील चेअरव न भाषणे दऊे
लागला. तो लोकांना ओळखायला लागला आिण लोकसु ा याला ओळखायला लागले
आिण तो हील चेअरवर असतानासु ा जॉ जया रा याचा से े टरी बनला!

यूयॉक शहरात ौढ िश णाचे वग घेताना मा या असे ल ात आले क , अनेक
ौढांम ये ही खेदाची भावना असते क , त ेकधी कॉलेजम ये गेले नाहीत आिण यांना
कॉलेजिश ण िमळाले नाही. हा यां यातील फार मोठा दोष आह,े अस े यांना वाटते; पण
मला मािहती आह ेक  ह ेखरे नाही. कारण मी अशी अनेक यश वी माणसे पािहली आहते
क , यांचे शालेय िश णसु ा पूण झालेले नाही, हणून अशा िव ा याना मा या
लासम ये मी नेहमी पुढील गो  सांगत असे –
या मुलाला आ यंितक ग रबीमुळे याचे शालेय िश ण कधीच पूण करता आले नाही.

जे हा याचे वडील वारले ते हा या या विडलां या िम ानेच यां या कॉफ नची
व था क न यांना पुरले. याची आइ एका छ यां या कारखा यात काम करत होती व

उरलेले काम घरी आणून ते रोज रा ी अकरा वाजेपयत करत बसायचा.
तो मुलगा अशा प रि थतीत वाढला. चचकडून चालव या जाणा या लबतफ

चालणा या ना  कायशाळेत तो रस घेऊ लागला. याला अिभनय कर यात खूप गोडी
वाटायची. िवशेषत: जाहीर भाषणांचा अिभनय कर यात! या गो ीमुळे याचा
राजकारणात िशरकाव झाला. तो जे हा तीस वषाचा झाला ते हा यूयॉकमधील रा य
कायदमंेडळात िनवडून आला, पण इतक  मोठी जबाबदारी पेल यास आपण असमथ
आहोत असे याला वाटले. यान ेमा याकड े प पणे कबूल केले क , याला यातले
काहीही कळत न हत!े मग अ यंत गंुतागंुती या पास करायला आले या िबलांचा याने
मनापासून खोलवर अ यास केला, कारण यावर याला याचे मत ायचे होते. पु हा
जे हा याला जंगल किमटीवर घेतले ते हा तो असाच घाबरला, चंता ांत झाला, कारण
तोपयत यान ेकधी जंगलात पाऊलही ठेवले न हते. मग यानंतर याला बँ कंग या



पॅनेलवर घेतले गेले, पण यान ेकधीही बँकेत वत:चे खात ेउघडले न हत.े याने वत:
मला ह ेसांिगतले क , या सग या कारांनी तो इतका नाउमेद झाला होता क , याने
सग या पदांचा राजीनामा दे याचे ठरवले; पण आपण हार मानली हहेी याला आप या
आइला दस ू ायचे न हते. अशा िनराश अव थेत यान ेअ यास करायचे ठरवले.
दवसातून सोळा तास तो अ यास करत असे आिण अशा कारे याने आप या अ ाना या
लंबाचा ाना या सरबतात बदल घडवून आणला. या या अ यास ूवृ ीमुळे तो थािनक
राजकारणात िस  झाला आिण आता याचे नाव रा ीय पातळीवर िस  झाले आह.े
आिण ‘टाइ स आॅफ यूयॉक’न े हट या माणे िन ववादपणे तो ‘ यूयॉकचा सवात लाडका
नाग रक बनला.’

मी अल् ि मथब ल बोलत होतो.
अल् ि मथन ेजे हापासून राजकारणाचे वय-ंअ ययन सु  केले यानंतर दहा वषानी

यूयॉक रा यात या याइतक  मात बर  या े ात न हती. यूयॉकचा ग हनर
हणून तो चार वेळा िनवडून आला. ह ेसगळे रेकॉड मोडणारे होते. १९२८म ये तो
डमेॉ ॅ टक प ातफ ेिसडट पदासाठी उमेदवार होता. सहा े  िव ापीठांनी (कोलंिबया
आिण हॉवडसु ा) याला पदवी बहाल केली, यान ेशालेय िश णसु ा पूण केले न हते!

अल् ि मथन े वत: मला सांिगतले क , जर दवसातून सोळा तास यान ेअ यास केला
नसता, तर या सग या गो ी श य झा या नस या.

यश वी लोकां या जीवनाचा मी जेवढा अिधक खोलवर अ यास केला तेवढी माझी
खा ी पटली क , आ यकारकरी या यातील सवािधक लोक ह ेअपंग होत ेआिण यांनी
खूप क  के यामुळे यांना याचे फळ िमळाले. िव यम जे स हणतो या माणे, ‘आपले
शारी रक दौब यच आप याला अनपेि तरी या मदत करत.े’

होय! हणूनच! िम टन आंधळा होता, हणून इतके चांगले का  क  शकला आिण
िबथो हन बिहरा होता हणून इतका चांगला संगीतकार होता.

हलेेन केलर इतक  यश वी का ठरली, तर ित या आंधळेपणामुळे व बिहरेपणामुळे!
जर याको ह क  इतका वैफ य त झाला नसता आिण या या असफल ल ामुळे

अगदी आ मह येला वृ  झाला नसता आिण जर याचे वैयि क आयु य इतके द:ुखमय
नसत,े तर अजरामर ‘ संफोनी पॅथे टक’ िनमाण झाले नसत.े

डो टो हो क  आिण टॉल टॉय जर वैयि क आयु यात इतके गांजलेले नसते, तर
इत या अजरामर कादबं यांची िन मती झालीच नसती.

चा स डा वन! या माणसाने शा ाची, जीवनाची मूळ संक पनाच बदलून टाकली,
तो िलिहतो, ‘जर मी इतका िन पयोगी झालो नसतो, तर जेवढे काय मी आज केले आह,े
तेवढे क च शकलो नसतो.’ डा वनचा हा कबुलीनामा आह ेक  या या दौब यानेच
याला अकि पत मदत केली आह!े

या दवशी इं लंडम य ेडा वनचा ज म झाला याच दवशी कटुक या जंगलात
आणखी एक बाळ ज माला आले आिण तेसु ा या यातील दौब यामुळेच फार यश वी
झाले! याचे नाव अ ाहम लंकन! तो जर या या अमीर-उमराव कुटंुबात रा न



व कलाची पदवी हॉव समधून घेऊन सुखान ेवैवािहक जीवन कंठत रािहला असता, तर
आज जगभर याचे जे श द येका या दयात कोरले गेले व अजरामर झाले त ेसुंदर
श द, ‘वुइथ मलाइस टोवड नन्; वुइथ चॅ रटी फॉर आॅल’ ह ेतो उ ा  शकला नसता.

टॅरी इमरसन फॉि डकन े या या ‘ द पॉवर टू सी इट ू’ या पु तकात िलिहले आह,े
‘एक कॅिडनेि हअन हण अशी आह ेक , उ रेकडील वा यानेच हाय कंग िनमाण केले.
हाय कंग हणजे समु ावरचे लुटा  चाचे. िजथे आप याला सुरि त, आनंदी आयु य हवे
असते, संकटे नको असतात, ऐषोआराम हवा असतो तेथे लोकांना तो िमळतो का? जे लोक
आ मवंचना करतात, अगदी आरामात गा ा-उशांवर सुरि तपणे प डलेले असतानासु ा
चंता करत राहतात यांना तरी सुख िमळत ेका? इितहास असे दाखले दतेो क , या
लोकांनी खां ाला खांदा लावून जबाबदारी उचलली आह,े अशा कोण याही लोकांना
कोण याही प रि थतीत आनंद िमळतो.”

असे समजा क , आपण नाउमेद झालो आहोत आिण आप याला असे वाटते आह ेक ,
आता आप याजवळ लंबाचे सरबत बनव याची कोणतीच आशा नाही. ते हा य
कर यामागे दोन कारणे असतात. कारण पिहले हणजे कदािचत आपण यश वी होऊ.
कारण दसुरे हणजे जरी आपण यश वी झालो नाही, तरी आपण केलेले य  आप या
ि म वात भर घालतील आिण आपण अधोगतीपे ा गतीकड ेझेपावले जाऊ. आपले

नकारा मक िवचार सकारा मक बनतील. यामुळे ऊजची िन मती होइल आिण आपण
उ ोगी रा . यामुळे आप याला द:ुख करायला वेळ िमळणार नाही आिण भूतकाळात
काय घडले याचे िवचारही कायमचे िनघून जातील.

ओल बुल नावाचा िस  हायेिलिन ट पॅ रसम ये एका मो ा जलशात हायोिलन
वाजवत असताना याची एक मह वाची तार फाडकन मोडली, पण याने याचे गाणे
तरीही उरले या तीन तारांवर पूण केले. ‘याला जीवन ऐसे नाव!’ असे इमरसन हणतो. हे
फ  जीवन नाही, तर याही पलीकडचा िवजय आह.े मा यापुरत ेबोलायचे झाले, तर
मा या हातात असत,े तर मी मा  िव यम बोिलथोची खालील वा य े येक शाळेम ये
ाँझम य ेको न ठेवली असती :

‘आयु यात सवात मह वाचे हणजे तुमचे धन भांडवल हणून वाप  नका. कोणताही
मूख त ेक  शकतो. सग यात मह वाचे असते ते ह ेक , तुम या तो ामधून तु ही फायदा
कसा क न घेता. ह ेकर यास बु ी, शारी लागत ेआिण हीच गो  शहाणा आिण मूख
यां यातील फरक कषान ेदाखवत.े’

हणून आप याला आनंद व शांती दइेल असा मानिसक दिृ कोन िनमाण कर यासाठी
आपण हा िनयम ६ ल ात ठेवू :

निशबाने आप याला लंबू दल ेतर, या यापासून सरबत करायला िशका.
थोड यात संधीचे सोने करा.



१८
नैरा य चौदा दवसांत बरे कर याचा कानमं !

मी जे हा ह ेपु तक िलहायला घेतले ते हा मी असे जाहीर केले क , जो कोणी ‘मी
मा या सम येवर मात कशी केली’ हा िवषय घेऊन ेरणादायी, उपयु  अशी खरी कथा
सांगेल या सव म कथेला दोनशे डॉलसचे ब ीस मा यातफ दे यात येइल.

या पधसाठी तीन परी कांची मी िनवड केली. यांपैक  एक होते एडी रकेनबॅकर, जे
इ टन एअरलाइ सचे ेिसडट होत.े दसुरे होत ेडॉ. ि टवाट जे लंकन मेमो रअल
युिन हा सटीचे अ य  होत.े ितसरे होते एच. का टेबॉन जे रेिडओवर बात या-िव ेषक
होते. आम याकड ेअनेक कथा आ या, पण यांपैक  दोन िवशेष क न परी कां या
मनाला इत या भाव या क , िनणय घेणे कठीण झाले, हणून या दोन कथांना िवभागून
ब ीस दे यात आले. इथे पुढे मी जी कथा दते आह,े ती सी. आर. बटन याची आह,े जो
हीझर मोटसम ये कामाला होता. यान ेसांिगतले :

‘मी जे हा नऊ वषाचा होतो ते हाच मी आइला गमावले आिण बारा वषाचा होतो
ते हा माझे वडील वारले.’ बटन पुढे िलिहतो, ‘माझी आइ एकोणीस वषापूव  एके दवशी
सरळ घरातून िनघून गेली. यानंतर आजतागायत मी ितला पािहले नाही. ितने
ित याबरोबर मा या दोन लहान बिहण नाही नेले. यांनाही मी परत पािहले नाही. ितने
मला कधी प सु ा िलिहले नाही. आइ घर सोडून गे यानंतर तीन वषानी मा या
विडलांचा कार अ ◌ॅि सडटम ये मृ यू झाला. िमसुरीत या छो ा खे ात मा या
विडलांनी व यां या िम ाने िमळून एक छोटे कॅफे िवकत घेतले होते. माझे वडील
धं ा या कामािनिम  परगावी असताना यां या िम ाने त ेकॅफे पर पर िवकून टाकले व
पैस ेघेऊन पळून गेला. ती बातमी यां या दसु या िम ाने यांना कळवली व तातडीने
परत ये याब ल सांिगतले. ते घाइने परत येत असताना कनसास येथे र यात अपघात
झाला आिण ते या अपघातात मृ युमुखी पडले. मा या विडलां या दोन बिहण नी मा या
तीन भावडांना आप या घरी नेले. या बिहणीसु ा गरीब, हाता या व सतत आजारी
असत. मी व माझा धाकटा भाऊ कोणालाच नको होतो. गावक यां या दयेवर आ हाला
तेथेच सोडून दे यात आले. आम याकड ेइतर लोक अनाथ, पोरके या नजरेने पाहत आिण
तसे हणतसु ा. आमची भीती खरी ठरली. मी अनाथ, पोरका हणून एका गरीब कुटंुबात
मला आ य दला गेला, पण अजूनही ददुव पाठ सोडत न हते. आधीच ग रबी, तशात या
कुटंुबातील क या पु षाची नोकरी गेली यामुळे मी पु हा बेघर झालो, कारण आता मला
पोसणे यांना परवडणारे न हत.े मग ी. व सौ. लॉ टीन मला यां या घरी घेऊन गेले. हे
घर शहरापासून बारा मैल दरू शेतावर होत.े ी. लॉ टीन ह ेस र वषाचे आजारी वृ



होते. यांनी मला प  श दात सांिगतले क , जोपयत मी खोटे बोलत नाही, चोरी करत
नाही आिण यांनी सांिगतलेले ऐकतो तोपयत मी तेथे रा  शकतो. यामुळे या तीन आ ा
हणजे माझे बायबल झाले आिण या मी काटेकोरपणे पाळ या. यांनी मला शाळेत
घातले, पण पिह या आठव ात मला इतर मुलांकडून खूप ास झाला. इतर मुले मा या
मो ा नाकाव न मला िचडवायची. ‘अनाथ! पोरका!’ असे िहणवून मा या द:ुखावर
डाग या ायची. मला यांना मारावेसे वाटे, पण िम. लॉ टीनने मला एका बाजूला घेऊन
समजावले, “नेहमी ल ात ठेव, जे लोक अशा तं ा-बखे ांपासून दरू राहतात त ेअसे तंटे
करणा यांपे ा खूप मोठे होतात.” मग मी मारामारी कर याचा िवचार सोडून दला, पण
एके दवशी तर कहरच झाला. एका मुलाने मा या त डावर शाळे या गोडाउनमधले
िचकनचे खत फेकले. मग मा  मी याला खूप झोडपून काढले, पण यामुळे मला दोन िम
िमळाले.

‘िमसेस लॉ टीनने मला एक नवी टोपी दली होती. ितन ेती मु ाम मा यासाठीच
आणली होती. या टोपीचा मला फार अिभमान होता, पण एके दवशी एक मोठी मुलगी
मा याजवळ आली आिण एक िहसडा दऊेन माझी टोपी ओढून घेतली. ित यात पाणी
भ न ितन ेटोपी खराब केली आिण प ीकरण दले, पा याने भर यामुळे माझा मदपूण
शांत होइल आिण पॉपकॉनसारखे तडफडणारे माझे डोकेही थंड राहील.

‘मी शाळेत जरी रडत नसलो, तरी घरी येऊन रडत असे. एके दवशी िमसेस लॉ टीनने
माझी समजूत घातली आिण असा स ला दला क , यामुळे मा या काळ या, संकटे दरू
झाली आिण माझे श ूच आता माझे िम  झाले. ती हणाली, “रा फ, जर त ूतु या
िम ांम ये ची दाखवलीस, यां यासाठी काही केलेस, तर तुझे िम  तु या खो ा
काढणार नाहीत कंवा पोरका हणून िहणवणार नाहीत !” मी हा स ला मानला. मी खूप
अ यास केला. वगात पिहला येऊनसु ा इतरांनी माझा म सर केला नाही, कारण मी
यांना अ यासात मदत केली.

‘मी अनेक मुलांना यांचे िनबंध िलिह यात मदत केली. काही मुलांना मी यां या
भाषणाची तयारी क न दली. एका मुलाला तर मी याला मदत केली ह ेइतरांना
सांगायची लाज वाटली, हणून तो आइला खोटेच सांगायचा क , मी िशकारीला चाललो
आह ेआिण तो मा याकड ेयेत अस ेआिण या या कु यांना बांधून ठेवत असे. एका
मुलासाठी मी पु तकाचे परी णपण िलिहले आिण क येक मुल ना गिणतात मदत
कर यासाठी अनेक सं याकाळी घालव या.

‘मृ यूमुळे आम या शेजा यांवर द:ुखाची कु हाड कोसळली. दोन वय कर शेतकरी मेले
आिण एका ीला ित या नव याने सोडून दले. या चार कुटंुबांत िमळून मी एकटाच
पु ष होतो. दोन वष मी या िवधवांना मदत केली. मा या शाळेतून जा या-ये या या
मागात अस यामुळे मी जाता-येता थांबून यांना लाकड ेतोडून दते असे, यां या गाय चे
दधू काढून दते अस,े यां या जनावरांना चारा-पाणी घालत अस.े आता लोकांचे िश ा-
शाप िमळ याऐवजी मला आशीवाद िमळत. येकाने मला िम  हणून वीकारले. मी
ने हीत दाखल झा यानंतर पिह यांदा घरी आलो ते हा यां या अंत:करणातील ख या
भावना मला दस या. ते सगळे मला भेटायला घरी आले. यातील काही तर शी



मैलांव न आले होत.े आता तेरा वषापासून मला कोणी अनाथ, पोरका असे िहणवले
न हते, कारण मी इतरांना आनंदी कर यात, यांना मदत कर यात गंुत यामुळे आता
मा या काळ या कमी झा या.’

सी. आर. बटनचा िवजय असो! िम  कसे जोडायचे ह े याला समजले होत ेआिण
आप या काळजीवर मात क न आयु य मजेत कसे जगायचे ह े याला समजले होत.े

वॉ शं टन येथील िसयाटलचे रिहवासी डॉ. ँ कलूपनासु ा ह ेसमजले आह.े त ेतेवीस
वष संिधवातामुळे आजारी होत.े टुअट हाइट हाउसने यां याब ल िलिहले आह े– ‘मी
अनेकदा डॉ. लूपची मुलाखत घेतली, पण यां याइतका िन: वाथ  आिण जो ह ेआयु य
भरभ न जगला असा दसुरा माणूस मी पािहला नाही.’

अंथ णाला िखळलेला माणूस भरभ न कसा जगू शकतो? मी तु हाला दोन लू दतेो.
तो कदािचत सतत त ार क न कंवा टीका क न हवे ते िमळवत असेल? नाहीतर
कदािचत सतत आ मवंचना क न, दसु याची सहानुभूती िमळवून हवे त ेक न नेत
असेल? नाही. तुमची दो ही उ रे चुक ची आहते. याने याचे आयु य आनंदी कसे केले
असेल, तर यान ेएकच त व अंिगकारले – ‘आय स ह’. यान े या यासार या अपंग
लोकांची नावे व प े जमवले आिण यांना आनंदी, ो साहनपर प  ेिलिहली. थोड यात,
यान ेअशा अपंग लोकांना प े िलिहणा यांचा एक लबच थापन केला आिण यांना
एकमेकांना प  ेिलहायला लावली. नंतर यान े‘ द शट इन सोसायटी’ नावाची रा ीय
संघटना थापन केली.

यान ेअंथ णात पड यापड या वषाला सुमारे चौदाशे प े िलिहली आिण हजार
अपंगांना रेिडओ आिण पु तके दऊेन आनंदी केले.

डॉ. लूप आिण इतरांम ये काय फरक आह?े फरक एवढाच क , डॉ. लूप यां यामधील
आंत रक श ला हते ूहोता, सेवाभावी दिृ कोन होता. वत:पे ा जा त मह वाचे आिण
भ द  आणखी काहीतरी आह ेआिण आपले आयु य आपण यासाठी वेचले पािहजे हा
िनधार यां याकड ेहोता. शॉ जसे हणतो, ‘आ मक ी लोक वत: या आजारपणाचे
भांडवल क न जगाने यांना आनंदी करायला पािहजे असा आ ह धरतात.’ डॉ. लूप अशा
लोकांपैक  एक न हते.

एका खूप मो ा मानसशा ा या लेखणीतून िलिहले गेलेले अ यंत मह वपूण आिण
आ यकारक वा य मी वाचले आह.े ह ेिवधान आह ेअ े ड अ ◌ॅडलरचे! तो या या िख ,
िवष ण णांना हणायचा, “तु ही मी िल न दलेले औषध घेतलेत, तर अव या चौदा
दवसांत बरे हाल. रोज फ  कोणालातरी एकाला आनंदी कर याचा य  करा.”
ह ेिवधान इतके अिव सनीय वाटत ेक , मला वाटत ेह ेिवधान उ धृत कर यापूव

मला डॉ. अ ◌ॅडलर या ‘ हॉट लाइफ शुड मीन टू यू’ या पु तकाब ल दोन पाने तरी
िलहावी लागतील.

मेलॅ कोिलया हा एक मानिसक आजार आह.े इतरांब ल दीघकालीन राग मनात
साचून रािह यान ेव सतत इतरांना बोल लाव यान ेतो होतो. अथात अस ेवाग यामागे
इतरांची सहानुभूती, आधार आिण ल  संपादन करणे हा उ ेश असतो. असा ण



वत: या चुकांब ल दसु यालाच दोषी धरतो. मेलॅ कोिलक णाची पिहली आठवण
अशी असत े: ‘मला अजून आठवते क , मला या सो यावर झोपायचे होते, पण माझा
भाऊ तेथे झोपला होता. मग मी इतके जोरात रडलो क , याला तेथून जावेच लागले.’

मेलॅ कोिलया झालेली माणसे वत:चाच सूड घे यासाठी आ मह या करतात आिण
डॉ टरांनी या यासाठी पिहली गो  काय करायची असते, तर याला तसे कारण िमळू
ायचे नसत.े मी वत: तणाव घालव यासाठी हा य  केला आह.े ‘जे तु हाला

आवडत नाही ते क  नका’ अस ेमी मा या पेशंटना सांगतो. ह ेवरवर जरी फारसे
भावशाली वाटले नाही, तरी त ेसम ये या मुळाशी न  जाऊन पोहोचत.े जर
मेलॅ कोिलक पेशंटला हवे त ेकरता येत असेल, तर तो दोष तरी कोणाला दणेार? तो
सूड तरी कशाला घेणार? मी या पेशंटला सांगतो, ‘तुला िथएटरम ये जायचं असेल
तर जा! कंवा सु ीवर जायचं असेल, तर तसं कर! कंवा तुला पुढे जावंसं नाही वाटलं,
तर र यातच थांब.’ आिण ही सग यात चांगली प रि थती असते. यामुळे या
णाचे समाधान होत.े याचा संघष थांबतो आिण तो े  आह ेयाची याला जाणीव

होत.े तो जणूकाही दवेच आह,े हवे ते हवे ते हा क  शकतो आिण जरी ही जीवनशैली
या यासाठी अयो य ठरली, तरी जर याला दसु यावर कूम गाजवायचा असेल आिण
दसु याला दषूणे ायची असतील, तरी समोरचा या गो ीला तयार असेल, तर काही

च येत नाही. या उपचारप तीमुळे खूप फायदा झाला आिण मा या कोण याच
णान ेआ मह या केली नाही.
अनेकदा अस ेहोते क , ण हणतात, ‘पण मा या आवडीचे कर यासारखे काहीच

नाही.’ या यावरसु ा मा याकड ेउ र आह,े कारण मी ह ेअनेकदा ऐकले आह.े मग मी
यांना सांगतो, ‘ठीक आह,े मग जे आवडत नाही त ेकाहीच क  नका.’ काही वेळेस मग
ण हणतो, ‘मला दवसभर अंथ णात लोळत पडणे आवडले.’ मला ह ेमािहती

असते क , आता मी ‘नको’ हटले, तर तो मा याशी भांडण करेल आिण मी ‘हो’
हटले, तरी तो फार काळ अंथ णात पडून रा  शकणार नाही. हणून मी नेहमी ‘हो’
हणून परवानगी दतेो.
हा एक िनयम झाला. दसुरे जे मी सांगणार आह ेते यां या जीवनशैलीतील

बदलाबाबत आह.े मी यांना सांगतो, ‘तु ही जर माझे ह ेऔषध घेतले, तर चौदा
दवसांत बरे हाल. रोज आपण एकाला तरी कसे खूश क  शकू यावर िवचार करा.’
यामुळे काय होइल त ेबघा. स या त ेया िवचारात गक असतात क , ‘मी आता
दसु याला काळजीत कसे टाकू?’ उ रे फार मजेशीर असू शकतात. ‘ह ेतर फार सोपे
आह.े’ वगैरे वगैरे. मग मी यांना सांगतो. ‘तु ही तुमचा सगळा वेळ वापरा, पण
झोपायला जा यापूव  याचा िवचार करा क , उ ा मी कोणाला कसे खूश क  शकतो?
हाच िवचार तुम या मानिसक आरो य सुधार या या मागातील मह वाचा ट पा
ठरेल.’ दसु या दवशी मी यांना पु हा िवचारतो क , ‘काल मी जे सांिगतले ते तु ही
केले का?’ उ र येत,े ‘गादीवर पड याबरोबर झोप लागली.’ मी पु हा हणतो क , ‘हे
सगळे िम वा या ना याने मनात े वाचे भाव न आणता केलेच पािहजे.’
इतर काही उ रे दतेात, ‘मी वत:च इतका चंतेत आह ेक , मी दसु यांचा िवचार क



शकत नाही.’ यावर मी सांगतो, ‘छे! छे!! चंता करणे अिजबात सोडू नका, पण याच
वेळी इतरांचापण िवचार करा.’ मला यांचा इंटरे ट इतरांकड ेवळवायचा असतो. काही
जण हणतात, ‘मी इतरांना का खूश करावे? ते मला कधी खूश कर याचा य  करतात
का?’ मी यांना सांगतो, ‘तु ही तुम या आरो याचा िवचार करा. इतरांना जो ास
हायचा असेल, तो त ेसहन करतील.’ फारच िचतच असा अनुभव येतो क , एखादा भ
हणतो क , ‘तु ही जे सांिगतले याचा मी िवचार केला.’ माझे जा तीतजा त य  याकडे
असतात क , णान ेसमाजात गोडी घेतली पािहजे. मला ह ेमािहती असते क , या या
द:ुखाचे कारण असहकार ह ेअसत ेआिण जर समाजाबरोबर यान ेसंवाद साधला, यां या
बरोबरीने चालला, तर तो बरा होऊ शकतो. आपला धमही आप याला हचे िशकवतो क ,
आप या शेजा यांवर ेम करा. जो आप या संकटात सापडले या िम ांना मदत करत
नाही, यांची द:ुख ेसमजून घेत नाही, तो समाजाला हानी पोहोचवाय या वृ ीतून
मानवी मू यांचा हास करतो. येकान ेचांगला िम  असावे, चांगला सहकारी असावे
आिण ेमात व ल ात स ा सवंगडी असावे.

डॉ. अ ◌ॅडलर आप याला रोज एक चांगले काम करायला सांगतात. चांगले कृ य
हणजे काय? मोह मद पैगंबर हणतात, ‘चांगले कृ य ते क , जे समोर या या चेह यावर
आनंदाचे हस ूआणते.’

अशा कारे रोज काहीतरी चांगले कृ य कर याने करणा यावर काय प रणाम होइल?
रोज दसु यां या आनंदाचा िवचार कर यान ेआपण वत:ब लचा िवचार करणे सोडून
दऊे, यामुळे काळजी, चंता आिण िवष णता येते.

िमसेस िव यम टी मून, यांनी यूयॉकमधील मून से े टरीयल कूल काढले. ितला
आपली िख ता घालव यासाठी रोज दसु या कोणालातरी खूश करावे लागले नाही. हे
िशक यासाठी दोन आठवड ेखच करावे लागले नाहीत. ती अ े ड अ टरकड ेगेली आिण
चौदा दवसांचा अ यास म ितन ेअव या दोन दवसांतच पूण केला. दोनच दवसांत ितने
ितची िख ता घालवून टाकली. ित यासमोर असले या दोन अनाथ मुलां या चेह यावर
ितन ेहस ूआणले आिण ितची िवष णता संपली.

याची ितन ेअशी कहाणी सांिगतली : “पाच वषापूव या िडसबर मिह यात मी
द:ुखा या आिण आ मवंचने या पुरात वा न गेले होत.े” िमसेस मून सांगत हो या, “अनेक
वषाचे माझे सुखी वैवािहक जीवन पती या मृ यूमुळे संपु ात आले होत.े नाताळची सु ी
जे हा जवळ आली ते हा माझे द:ुख अिधकच उफाळून आले. मा या आ ापयत या
आयु यात मी एकटीन ेकधीच नाताळ साजरा केला न हता आिण हणूनच नाताळ या
आगमना या क पनेन ेमी सैरभैर झाले. मा या िम -मैि ण नी मला यां याकड ेआमं ण
दले होते, पण मलाच ितथे जायचे न हते. मला मािहती होत ेक , अशा पा ाम ये
मा यामुळे बेरंगच होइल, हणून मी नकार दला. नाताळची सं याकाळ जवळ आली तो
ण तर! मला याची आठवणही नको वाटते. ह ेखरे आह ेक , या अनेक गो ी मा याकडे

हो या याब ल मी दवेाचे आभारच मानायला पािहजे होत;े पण सारेकाही समजूनसु ा
उमजत न हते. या दवशी दपुारी तीन वाजताच मी आॅ फस सोडले आिण दशाहीन



चालत सुटले. आशा होती क , मी मा या आ मवंचनेतून व िवष णतेतून बाहरे पडने. या
र यावर आनंदान ेबेहोष झाले या लोकांची टोळक  फरत होती, यामुळे मा या
भूतकाळातील आठवण ना उजाळा िमळत होता. आता इथून पु हा मा या एकाक ,
रका या घरात जायला मन धजावत न हत.े मी भयभीत झाले. आता काय करावे ह ेसुचत
न हते. मी माझे अ  ूथोपवू शकत न हते. जवळपास तासभर चाल यानंतर मी एका
बस टॉपपाशी आले आिण मला आठवण झाली क , मी व माझे पती केवळ एक अ भुत
साहसी वास हणून कोण याही बसम ये चढत असू. हणून मग मीपण समोर दसली
या बसम ये चढले. हडसन नदी ओलांड यानंतर कंड टर ओरडला, “मॅडम, शेवटचा टॉप
आह ेहा!” मग मी नाइलाजान ेखाली उतरले. मला या शहराचे नावसु ा ठाऊक न हत.े
ती एक अ यंत शांत, कोलाहलापासून दरू अशी छोटीशी जागा होती. घरी जा यासाठी
पुढ या बससाठी थांब याऐवजी मी चालू लागले. तेथे ‘सायलट नाइट’ नावाची पाटी
पािहली. आत गेले तर त ेएक चच होत.े जवळपास तेथे कोणीच न हत.े कोप यातील एका
बाकावर कोणा या ल ात येणार नाही अशा ठकाणी मी बसले. ि समस ीमधील
लुकलुकणा या द ांमुळे मंद चं करणांम य ेतारे जणू नाचत आहते असा भास होत
होता. एक तर सकाळपासून मी काही खा ले न हते व वासाचा शीण झा यामुळे मला
च र आ यासारखे झाले होते. दमून भागून मी तेथेच झोपी गेले.

“जे हा मला जाग आली ते हा मला कळेचना क  मी कोठे होत?े मा यासमोर दोन
लहान मुले उभी होती. ब धा ती ि समस ीची रोषणाइ बघायला आली होती. यातील
एक लहान मुलगी होती. ितन ेमा याकड ेबोट दाखवले व हणाली, “मला वाटते या
बाइना सँटा लॉजने आणले.” मी जागी झालेली बघून ती मुले बावरली होती. मी यांना
थम सांिगतले, “घाब  नका. मी काही करणार नाही.” ते गरीब घरातील असावेत असे
यां या कप ांव न वाटले. मी यांना िवचारले, “तुमचे आइ-वडील कोठे आहते?”
यावर त े हणाले क , यांना आइ-वडील नाहीत. मा यासमोर दोन लहान अनाथ मुले
उभी होती. मा यापे ाही खूप वाइट अव थेत! यांना पा न मला वत: या द:ुखाची
आिण आ मवंचनेची लाज वाटली. मी यांना ि समस ी दाखवले व समोर या एका
दकुानात घेऊन गेले. तेथे आ ही थोड ेखा ले. मग मी यांना थोडी चॉकले स घेऊन दली
आिण काही भेटी द या. एखादी जादचूी कांडी फरवावी या माणे माझा एकटेपणा दरू
झाला. या दोन अनाथ मुलांनी जो मला खरा आनंद दला व वत:चे द:ुख िवसरायला
लावले. असा अनुभव मला क येक मिह यांत आला न हता. मी यां याशी ग पा मार या
ते हा मा या ल ात आले क , मी कती भा यवान आह!े मी दवेाचे आभार मानले क ,
आ ापयतचे सगळे नाताळचे सण मी मा या पालकां या ेमळ उबेत साजरे केले होते. मी
या अनाथ मुलांसाठी जे केले यापे ा क येक पट नी अिधक या मुलांनी मा यासाठी केले
होत.े या अनुभवानेच मला िशकवले क , आप याला वत:ला आनंद िमळव यासाठी
आपण दसु यांना आनंदी करणे कती आव यक आह!े मा या ल ात आले क , आनंदसु ा
संसगज यच आह.े तो दे यानेच आप याला िमळतो. कोणालातरी मदत क न आिण
दसु यावर ेम क न मी मा या चंतेवर, द:ुखावर आिण आ मवंचनेवर िवजय िमळवला
होता आिण माझा जणू पु हा न ान ेज म झाला.”



या लोकांनी दसु यां या आनंदात आपले सुख शोधले अशा लोकां या स यकथा िल न
मी पु तक भरवू शकतो. उदाहरण ायचे, तर मागारेट टेलर ये स िहचे दतेा येइल.
युनायटेड टे समधील ने हीतील सवात लोकि य ी!

िमसेस ये स लेिखका आह,े पण ित या कुठ याच कथा इत या चांग या नाहीत
िजतक  ितची वत:ची कथा रोचनीय आह.े ही कथा आह े या घटनेब लची, जे हा
जपानन ेपल हाबर बंदरावर ह ला केला होता. ते हा िमसेस ये स अंथ णाला िखळून
हो या. यांचे दय अश  झाले होत.े चोवीस तासांपैक  बावीस तास या अंथ णात पडून
असत. या दवसांत ितने सग यात मोठा केलेला वास हणजे ितची ित या बागेतील
सूय ानासाठीची फेरी! ते हासु ा नोकराणी या खां ावर डोके ठेवूनच ते दवस पार
पडले होत.े ितन ेमा याकड ेह ेकबूल केले, “जर जपानन ेपल हाबरवर ह ला केला नसता,
तर मी िबछा यातून उठूच शकले नसत.े”

िमसेस ये स पुढे हणा या, “जे हा पल हाबरवर ह ला झाला ते हा सगळीकड े चंड
ग धळ उडाला. एक बॉ ब तर अगदी मा या घराजवळ फुटला. याचे हादरे इतके चंड
होत ेक , मी मा या अंथ णातून बाहरे फेकली गेले. आम चे टे पो टकाम फ ड, बरॅक व
बे एअर टेशनवर जाऊन आम या व ने ही या बायका-मुलांना परत घेऊन येत हो या.
रेड ॉस सोसायटीतून आम यासार यांकड ेिवचारणा येत होती क , आम याकडे
जा ती या खो या आहते का? आ ही यांना सामावून घेऊ शकतो का? या लोकांना
हसेु ा मािहती होते क , मा या िबछा याजवळ टेिलफोन आह.े यामुळे यांनी मला
कामाला लावले आिण माझे घर हणजे जणूकाही मािहती पुरव याचे कॉल सटरच बनवून
टाकले. यामुळे बायकांचा व मुलांचा माग शोधून काढून यांना यो य ठकाणी पोहोचवणे,
यां या कुटंुबाची वाताहात होणार नाही याची काळजी घेणे ा सव गो ी मी
टेिलफोनव न करत होत.े

“तेव ात मला समजले क , माझे पती कमांडर िम. ये स ह ेसुरि त आहते. यामुळे
आम  आिण ने ही आॅ फसस या बायकांनासु ा मी धीर दऊे लागले क , यांचेही पती
कोठेतरी िजवंत असतील. यांचे नवरे मारले गेले होते अशा िवधवांचे मी सां वन करत
होत.े या वेळी सुमारे २११७ लोक मारले गेले होत,े तर ९६० लोकांची बेप ा हणून
न द झाली होती.

“सु वातीला मी पड यापड याच फोन उचलत होत,े पण नंतर मा या कामाचा
आवाका इतका वाढला व मी कामात इतक  गक झाले क , मला एकटीला चालता येत
नाही, मी दबुळी आह ेया गो चा मला िवसर पडला आिण मा या नकळतच मी टेबल-
खुच वर बसले. इत या वाइट प रि थतीतील लोकांना मदत करताना मला वत:चा
िवसर पडला आिण यानंतर पु हा कधीही मी रा ी या आठ तासां या झोपे ित र
मा या पलंगावर झोपले नाही. हणून मला अस ेवाटते क , जर जपानन ेपल हाबरवर
ह ला केला नसता, तर आजही मी अंथ णाला िखळलेली िन पयोगी गो  होऊन बसले
असते. मी वत:ला बरे कर याचा य च करत न हत,े कारण मला अंथ णातच सुरि त
वाटत असे.

“पल हाबरवरील ह ला ही अमे रकन इितहासातील सवात द:ुखद घटना होती, पण



मा या नजरेतून ती सग यात चांगली घटना ठरली. या भयंकर द:ुखद घटनेन ेमला असे
बळ दले, याचा मी कधी व ातसु ा िवचार केला न हता. या घटनेमुळे माझे
वत:वरचे ल  उडून ते इतरांवर ि थर झाले. जग याचा एक िवशाल, मह वपूण व
अथपूण दिृ कोन मला िमळाला. यानंतर मला वत:ची काळजी कर यास कंवा
वत:ब ल िवचार कर यास वेळच िमळाला नाही.”
मानसोपचारत ांकड ेधाव घेणा या लोकांपैक  १/३ लोक वत:च वत:ला बरे क

शकतात; जर यांनी िमसेस ये स माणे इतरांना मदत कर यात ची दाखवली तर! ही
क पना माझी आह ेका? नाही! काल जंगनेसु ा हचे हटले आह,े ‘मा या णांपैक  १/३
ण असे आहते क , यां या आजाराचे िनदान असे करता येत नाही, पण यां या

जीवनात एक कारची पोकळी आिण संवेदनशू यता जाणवते.’ दसु या श दांत सांगायचे,
तर यांची व े खूप मोठी असतात, पण संधी यां या डो यांसमो न िनघून जात.े मग ते
यां या िनरथक वाटणा या आयु याब ल त ार करत मानसोपचारत ांकड ेयेतात. बोट
िनघून गे यामुळे यांना ध यावर उभे राहावे लागत.े मग ते इतरांना दोष दते राहतात
आिण जगाने यां या आ मक त इ छा-आकां ा पुरवा ात अशी मागणी करतात.

तु ही आता वत:शी हणत असाल क , मी काही या कथांमुळे भारावून गेले नाही.
मलासु ा ि समस या सं याकाळी अशी अनाथ मुले भेटली असती, तर मीसु ा
यां याशी अशाच ेमळपणे वागले असत े कंवा मी जर पल हाबरला असते, तर िमसेस
ये सने जे केले तेच मीपण केले असत;े पण मा या वत: या सम या अगदी वेग या
आहते. मी अ यंत सामा य आयु य जगते. मी दवसाला आठ तासांची अ यंत कंटाळवाणी
नोकरी करते. मा या आयु यात काहीही ना मय घडले नाही. अशा वेळी इतरांना मदत
कर यात मला आनंद कसा िमळणार? आिण मी इतरांना मदत का करावी? याचा मला
काय फायदा?

चांगला  आह.े मी याचे उ र दे याचा ज र य  करेन. तुमचे आयु य कतीही
सामा य असले, तरी तु ही रोज काही लोकांना तरी भेटताच क  नाही? तु ही यां याशी
कसे वागता? तु ही यां याकड ेफ  टक लावून पाहता क  तु ही ह ेशोधायचा य  करता
क , यांना तु ही आवडलात का? आपण पो टमनचेच उदाहरण घेऊ. पो टमन दर वष
शेकडो मैलांची पायपीट करतो. तुमची प  ेतुम यापयत वेळेत पोहोचवतो; पण तु ही
कधी ह ेजाणून यायचा य  केला का क , तो कोठे राहतो? कंवा तु ही कधी याला
या या ‘बायकामुलांचे फोटो दाखव’ असे हणालात का? तो दमलाय का कंवा
कंटाळलाय का? अस ेतु ही कधी याला िवचारले का?

तसेच तुम याकड ेवतमानप  ेटाकणारा, कराणा सामान पोहोचवणारा, तुम या
बुटांचे पॉिलश करणारा ही सगळी माणसेच आहते ना! यांनासु ा अनेक सम या आहते.
यांचीपण अनेक व  ेआहते, इ छा-आकां ा आहते. तेसु ा यांची सुखद:ुख ेवाटून
घे याची संधी शोधत असतात, पण तु ही यांना कधी तुम याबरोबर तसे क  दले का?
मला जे हणायचे आह ेते हचे क , तु ही लॉरे स नाइटगेल अस याची गरज नाही कंवा
जगाचा उ ार करणारे सामािजक कायकत अस याचीही गरज नाही; पण तु ही तुमचे
खाजगी जीवन तरी सुधा  शकता. तु ही उ ापासूनच तु हाला भेटणा या लोकांबरोबर



यांची सुखद:ुखे वाटून यायला सु वात करा.
यामुळे तु हाला काय फायदा होइल? खूप आनंद िमळेल! मोठे समाधान िमळेल आिण

वत:ब ल अिभमान वाटेल! या अशा कार या दिृ कोनाला अ ◌ॅ र टॉटलने ‘एनलाइटेड
सेि फशनेस’ अस ेनाव दले आह.े हणजे ही कृती वाथासाठीच असते, पण ितला
िन: वाथ पणाचा मुलामा चढवलेला असतो. झोरो टर हणतो, ‘इतरांसाठी काही करणे हे
कत  नसून तो आनंद आह,े कारण यामुळे तुमचे आरो य सुधारते व तु ही सुखी होता.’
तर बजािमन ँ किलन सा या श दांत हणतो, ‘तु ही इतरांशी चांगले वागता ते हा ती
वत: या ित असलेली सव म वागणूक असत.े’
यूयॉकमधील सायकॉलॉजी स हस सटरचे डायरे टर िलिहतात, ‘आ मसमपण व

िश त यामुळे सवात मोठा आनंद िमळतो आिण आ मशोध पूण होतो ह ेशा शु  रीतीने
िस  झालेले आह.े’ त ेपुढे हणतात, ‘आधुिनक मानसशा ातील या शोधाइतका
मह वाचा कोणताच शोध नाही.’

इतरांब ल िवचार के याने तुम या फ  काळ याच कमी होतात असे नाही, तर
तु हाला अनेक िम  िमळतात व तु ही मौजमजा क  शकता. कसे? मी येलमधील फे पस
या ोफेसरला “तु ही ह ेसगळे कसे सा य केले?” असे िवचारले असता तो हणाला, “मी
कधीही कोण याही हॉटेलम ये गेलो, क टंग सलूनम ये गेलो कंवा एखा ा टोअरम ये
गेलो, तर तेथे भेटणा या लोकां या पसंतीस उतरेल असे काहीतरी बोलतो. मी असे
काहीतरी बोल याचा य  करतो क  यामुळे यांना यांचे आयु य एक वतं  
हणून भावेल; कंटाळवाणे वाटणार नाही. कधीतरी टोअरम ये मा यासाठी थांबले या
मुलीला मी सांगतो क , ितचे डोळे कंवा ितचे केस कसे छान आहते. मी हा ाला
िवचारतो, दवसभर उभे रा न तुझे पाय दखुत नाहीत का? कंवा तो या वसायात कसा
िशरला? यान ेआ ापयत कती लोकांची डोक  भादरली आिण मग बोटे मोजायला
मीपण याला मदत करतो. मा या ह ेल ात आले आह ेक , लोकांम ये आपण ची
दाखवली क , यांना आनंद होतो. ओझे वाहणा या रे वे या हमालाशीसु ा मी
ह तांदोलन करतो. यामुळे यालाही नवी उमेद येत ेव तो ताजातवाना होतो. एका
कडा या या उ हा या या दपुारी मी जेवणासाठी यू हवेन रे वे या डाय नंग कारम ये
गेलो. तेथे तोबा गद  उसळली होती. एखा ा भ ी माणे तेथील वातावरण होत.े जे हा
तेथील कुक आम या टेबलपाशी आला व मेन ूसांगू लागला ते हा मी हणालो, “खरेच,
आज तु हाला भटारखा यात उका ामुळे खूप ास होत असेल ना?” याबरोबर याला
उचंबळून आले. थम मला वाटले तो रागावला, पण तो हणाला, “ह ेदवेा! कोणालातरी
जाणीव आह!े लोक येथे येतात आिण जेवण चांगले नाही, स हस िभकार आह ेअशा
त ारी करत जातात. मी गे या एकोणीस वषापासून फ  टीकाच ऐकत आलो आह.े आज
तु ही मला थमच असे भेटलात क , यांना आम याब ल सहानुभूती वाटते आिण तु ही
एकटेच असे आहात. मी ाथना करतो क , दवेाने तुम यासारखे वासी पाठवावेत.”

“तो मु य आचारी आ यच कत झाला, कारण मी या या इतर सहका यांचा
मनु य ाणी हणून िवचार केला होता आिण रे वे या संघटनेतील एक यांि क भाग
हणून यां याकड ेपािहले न हते. लोकांना काय हवे असते, तर फ  एक माणूस हणून



या या भावना समजून या ा.”
ोफेसर फे पस पुढे हणाले, “जे हा एखादा माणूस या या कु याला घेऊन फरतो

ते हा मी या या कु याचे कौतुक करतो. पुढे गे यावर मी जे हा मागे वळून बघतो ते हा
तो आता या या कु याचे अिधक लाड करताना दसतो. मी केले या कु या या कौतुकाने
याचे ेम अिधक उफाळून येते.

“एकदा इं लंडम ये मला एक धनगर भेटला. मी या याजवळील बोकडाचे कौतुक केले
व यान े याला केवढी चांगली िश त लावली वगैरे सांिगतले. पुढे जाऊन मागे वळून
पािहले, तर त ेबोकड या या खां ावर चढले होते व तो याला ेमान ेथोपटत होता. या
धनगराम ये आिण या या बोकडाम ये ची दाखव याने मी या धनगराला आनंदी केले,
बोकडाला आनंदी केले व मीसु ा आनंदी झालो!”

तु ही क पना तरी क  शकता का क , हा एवढा मोठा माणूस हमालांशी ह तांदोलन
करतो, चंड उ णतेत भटारखा यात काम करणा या आचा यांना सहानुभूती दाखवतो,
लोकांजवळ यां या पाळीव ा यांचे कौतुक करतो. अशा माणसाला कधीतरी
मानसोपचारत ाकड ेजा याची वेळ येइल का? अस ेकधीच घडणार नाही. एक चायनीज
हण आह,े ‘तुम या हाती गुलाब असतील, तर यांचा सुगंध तुम या हातांवर
रगाळणारच.’

िबली फे पसला ह ेसगळे सांग याची गरज नाही, कारण याला ते मािहती आह ेआिण
तो तसाच जगतो आह.े

जर तु ही पु ष असाल, तर हा प र छेद तु ही वाचला नाहीत तरी चालेल, कारण
तु हाला तो फारसा आवडणार नाही. एका चंता ांत, द:ुखी मुलीन ेअनेक पु षांना ितला
मागणी घालायला लावले याब ल ही कथा आह.े काही वषापूव  मी ित या व ित या
नव या या घरी एक रा  काढली होती. मी ा यानासाठी या शहरात गेलो होतो.
दसु या दवशी ितन ेमला प ास मैल दरू असले या टेशनवर सोडले. आ ही िम -
मैि णी, जोड यांब ल बोलत होतो, ते हा ती हणाली, “िम. कानजी, मी आ ा तु हाला
जे सांगणार आह ेते मी अजून कोणाजवळही कबूल केलेले नाही. अगदी मा या
नव याजवळसु ा नाही.” ती फलाडे फ यातील सामािजक बंधन ेपाळणा या कुटंुबातील
मुलगी होती. “मा या पोरवयाची आिण ता यसुलभ वयाची शोकांितका होती, ती माझी
ग रबा!” ती हणाली, “इतर मुल माणे मौजमजा करायची मला मुभा न हती. माझे
कपड ेकधीच चांग या तीचे नसायचे. ते मा या मापाचे नसायचे आिण आज या फॅशनचे
तर कधीच नसायचे. यामुळे माझी मानखंडना हायची, मला लाज वाटायची. इतक  क ,
मी रडत रडत झोपत अस.े शेवटी अशा नैरा यातच मी मा या िम ाला िडनरसाठी
िवचारले. अथात माझा इरादा एवढाच होता क , याचे भिव यातील लॅ स िवचारावे,
याचे िवचार ऐकावे; पण मी  िवचारले नाहीत. याचे मा या कप ांकड ेल  जाते
आह ेका ते मला पाहायचे होत;े पण वेगळेच घडले. मी या त ण मुलाचे बोलणे
काळजीपूवक ऐकू लागले व यात इतक  रमले क , मा या कप ांब लची माझी शरम
दरू झाली. मी या त ण मुलाचे बोलणे काळजीपूवक ऐकू लाग यामुळे तो मा याशी
मनमोकळेपणे बोलू लागला. मी याला आनंद दला आिण थो ाच दवसांत मी



िम ांम ये इतक  लाडक  झाले क , ितघांनी मला ल ाची मागणी घातली.”
काही लोक ह े करण वाच यावर हणतील, इतरांम ये इतके ल  घालणे वगैरे सगळा

मूखपणा आह.े हा खोटारडपेणा आह.े ह ेमा या उपयोगाचे नाही. मा याकड ेपैसा असणे
मह वाचे आह.े

ठीक आह.े तुमचे मत असे असेलही कंब ना तसे अस याचा तुमचा अिधकार आह;े पण
तुमचे जर खरे असेल, तर थोर त ववे ,े िवचारवंत, िजझस, क युिशअस, बु , लेटो,
अ ◌ॅ र टॉटल, सॉ े टस ह ेसगळे व यां या िशकवणी चुक या आहते का? ठीक आह,े ही
माणसे तु हाला पटत नसतील, तर आपण दोन िनरी रवादी लोकांची मते पा . कि ज
िव ापीठाचे ोफेसर अ ◌े. अी. हाउसमन. ते यां या काळातील बुि वंत हणून िस
होत.े यांनी १९३६म ये कि ज िव ापीठात जे भाषण दले यात यांनी हटले आह,े ‘या
जगातील सवात े  स य आिण नैितक मू ये असलेली गो  िजझसन ेसांिगतली आह े: ‘जो
वत:साठी जगला याचे जीवन थ आह ेआिण याने इतरांसाठी आपले जीवन वेचले
तोच ख या अथाने जगला.’ ‘

आपण आयु यभर संत-महा मे जे सांगतात ते ऐकत आलो, पण हाउसमन हा तर
नाि तक होता, िनराशावादी होता. या माणसाने आ मह येचासु ा खूप खोलवर िवचार
केला आह ेआिण तरीही याला असे वाटत ेक , जो माणूस फ  वत:चाच िवचार करतो
तो फारस ेकाही कमवू शकत नाही. तो द:ुखी होतो; पण जो माणूस वत:ला िवस न
इतरांसाठी काही करतो याला जग यात खरा आनंद िमळतो.

जर अजूनही तु ही अ ◌े. इ. हाउसमनशी सहमत नसाल, तर आपण दसुरा,
एकिवसा ा शतकातील िनरी रवादी त ववे ा काय हणतो ते पा  : यांचे नाव
िथओडर ाइसर. िथओडर सव धमाची चे ा करतो व यांना परीकथा हणतो. ‘आयु य
हणजे मूखाने सांिगतलेली गो  होय!’ असे तो हणतो. ‘ या गो ीत भय आह ेआिण
कोलाहल आह ेआिण कोणताच मह वाचा अथ नाही.’ तरीसु ा िथओडरने एक त व
सांिगतले आह ेजे िजझसनेच िशकवले आह.े ‘जर माणसाला या या आयु यात आनंद
िमळवायचा असेल, तर यान े वत:साठी न ह,े तर इतरांसाठी अिधक चांग या गो ी
के या पािहजेत, कारण याचा आनंद इतरांवर अवलंबून असतो आिण इतरांचा
या यावर!’
जर आपण इतरांसाठी काही चांग या गो ी करणार अस,ू तर लवकरात लवकर करा.

वेळ वाया घालवू नका. कारण आयु य एकदाच िमळणार. हणून मला जी काय दया
दाखवायची असेल, जे काही स कृ य करायचे असेल, त ेआ ाच करायला हवे. याकड ेमी
दलु  करता कामा नय,े कारण पु हा मला हा ज म िमळणार नाही.

हणून तु हाला जर काळजीमु  हायचे असेल आिण शांतता व आनंद िमळवायचा
असेल, तर िनयम ७ :

इतरां याम ये ची घेऊन वत:ला िवस न जा.
रोज एखादे तरी असे स कृ य करा, यामुळे इतरां या चेह यावरचा आनंद तु ही

पा  शकाल.



चौ या भागा या गा यात काय आहे?

शांती आिण आनंद िमळवून देणारे सात मानिसक दिृ कोन
िनयम १: आपण आप या मनात शांती, साहस, आरो य, आशा अस ेिवचार आणू, कारण

अशा सकारा मक िवचारांनीच आपले आयु य समृ  होणार आह.े
िनयम २: आप या श ूचासु ा सूड घे याचा िवचार क  नय,े कारण अस ेके याने

या यापे ाही अिधक वेदना आप याला होतात. जनरल एिस होवरने जे केले
तेच आपण क . आप याला जे लोक आवडत नाहीत यांचा िवचार कर यात
आपण एक िमिनटसु ा घालवायचे नाही.

िनयम ३: (अ) कृत तेब ल वाइट वाटून न घेता ती गृहीत धरावी. एका दवसात
िजझसन ेदहा महारो यांना मदत केली होती. यातील एकानेच याचे आभार
मानले होत,े ह ेआठवावे. मग िजझसपे ाही अिधक कृत तेची अपे ा आपण का
ठेवावी?
(ब) आपण ह ेल ात ठेवावे क , आनंद िमळव याचा माग काही कृत तेची

अपे ा धर याचा नाही. उलट दे यातील आनंद शोध याचा आह.े
(क) ल ात ठेवा, कृत ता ही वभावात जवावी लागत.े हणून आप याला

जर आपली मुले कृत  असावीत अस ेवाटत असेल, तर आपण यांना तशी
िशकवण दली पािहजे.

िनयम ४: चांग या गो ी ल ात ठेवा. संकटांना िवस न जा.
िनयम ५: दसु यांचे अनुकरण क  नका. वत:ला ओळखा आिण वत: हणूनच जगा.

कारण म सर ह ेअ ान आह ेआिण अनुकरण ही आ मह या आह.े
िनयम ६: जर निशबाने आप या हाती लंबू दले, तर आपण याचे सरबत बनवायला

िशकले पािहजे.
िनयम ७: आपण वत:ची द:ुखे िवस न इतरांना कसा आनंद होइल ह ेपाहायला

पािहजे. जे हा तु ही इतरांशी चांगले वागता, या वेळी तु ही तुम याशी
सव म वागता.



भाग पाच
चंतेवर िवजय िमळिव याचे हमखास उपास



१९
मा या आइ-विडलांनी काळजीवर केलेली मात

मी यापूव च सांिगत या माणे मी िमसुरीत या एका शेतावर ज मलो व तेथेच
लहानाचा मोठा झालो. या काळ या इतर शेतक यां माणेच माझे आइ-वडील काबाडक
करायचे. माझी आइ खे ातील शाळेत िशि का होती आिण माझे वडील आठव ाला
बारा डॉलस शेतात राबून िमळवायचे. माझी आइ माझे फ  कपडचे घरी िशवायची
नाही, तर कपड ेधु याचा साबणसु ा घरी बनवायची.

हणजे आम याकड ेरोख पैस े िचतच असायचे. जे हा आ ही डुकरे िवकायचो ते हा
आम याकडील लोणी आिण अंडी आ ही कराणा दकुानदाराला ायचो व या बद यात
पीठ, साखर, कॉफ  वगैरे गो ी यायचो. मी जे हा बारा वषाचा झालो ते हा वषाकाठी
मला प ास स स खचायला िमळायचे. आ ही चार जुलैला (अमे रकन वातं य दन)
मौजमजा करायला बाहरे जायचो ते हा माझे वडील मला दहा स स हवे ते खच करायला
ायचे. ते हा मा याकड ेकेवढी मोठी संप ी आह ेअसे मला वाटायचे! अजूनही ते दवस

मला आठवतात.
मी अवघी एक खोली असले या या मा या शाळेत मी एक मैल पायी जात असे.

थमामीटरसु ा कुडकुडत -२८०वर ि थर हायचे आिण बफाचे घनदाट थर पसरलेले
असायचे. अशा चंड थंडीत मी मैलभर चालत शाळेत जायचो. मी चौदा वषाचा
होइपयत मा याकड ेहातमोजे न हत ेक  बूट न हत.े या कडा या या थंडीन ेमाझे पाय
ओलसर आिण गारठलेले असायचे आिण बालसुलभ ानामुळे मला वाटायचे, कोणाचेच
पाय थंडीत उबदार व कोरड ेनसतात.

माझे आइ-वडील दवसभरात सोळा तास गुलामासारखे काम करायचे. तरीसु ा
आ ही कायम कजबाजारी असायचो आिण निशबा या दु  च ात ासलेलो असायचो.
मला आठवतेय, आम या म या या शेतात आले या पुरान ेआमचे चंड नुकसान झाले
होते. सात वषाम ये सहा वष सलग आमचे पीक पुरान ेवा न नेले. त ेआठवून आजही मला
खूप द:ुख होते. येक वष  आमची डुकरे कॉलरा होऊन मेली. यांना आ ही नंतर जाळून
टाकले. आजही मी डोळे िमटले व या संगाची मला आठवण झाली क , डुकरे जळ याचा
तो िविश  झ बणारा वास मला अजूनही जाणवतो.

एके वष  पूर आला नाही. या वष  आ हाला खूप अ धा य झाले. आ ही गुरे िवकत
घेतली, म या या चा यान े यांना ध पु  केले; पण आम या ददुवाने नेमके याच वष
गुरा-ढोरां या कंमती इत या पड या क , वषभरा या मेहनतीनंतर गुरे िवकून आम या
हाती फ  तीस डॉलस लागले. संपूण वषाची कमाई फ  तीस डॉलस!



आ ही काहीही केले, तरी आमचे नुकसानच हायचे. मा या विडलांनी एकदा खेचराचे
शंग  आणलेले मला आठवते. आ ही याला तीन वष भरवले, वाढवले आिण नंतर माणसे
लावून जहाजातून मफ स येथे िवक यासाठी पाठवले; पण आमचा तीन वष या यावर
जेवढा खच झाला होता यापे ा कमी कमतीला आ हाला त ेिवकावे लागले.

दहा वष काबाडक  क नसु ा आ ही फ  िनधन न हतो, तर कजबाजारीसु ा होतो.
आमचे शेत गहाण पडले होते. आ ही कतीही य  केले, तरी गहाणखताचे ाजसु ा
भ  शकत न हतो. या बँकेकड ेशेत गहाण होते तेथील अिधका यांनी मा या विडलांना
बोलावून यांचा अपमान केला, िशवीगाळ केली व शेत िहसकावून घेऊ अशी धमक पण
दली. या वेळी विडलांचे वय स ेचाळीस होत.े तीस वष क  क न यां याजवळ कज
आिण मानखंडना यािशवाय काहीच न हते. ते आता यापे ा अिधक सहन क  शकत
न हते. ते काळजीत पडले. यांची अ ावरची वासना उडाली. दवसभर क  क नसु ा
यांना भूक लाग यासाठी औषधे यावी लागत. यांची त येत ढासळली. यांचे वजन कमी
झाले. डॉ टरांनी मा या आइला सांिगतले क , त ेसहा मिह यांत मरतील. माझे वडील
इतके वैफ य त होते क , यांना जग याची इ छाच न हती. मा या आइकडून मी नेहमी
ह ेऐकले आह ेक , माझे वडील गुरांना चारा घालायला गेले आिण लवकर परत आले
नाहीत क , ती धावत तेथे जायची. ितला सतत भीती वाटायची क , यांचे कलेवर पाहावे
लागते क  काय! एके दवशी ते मेरी हीलेला गेले होत ेतेथे बँके या अिधका यान े यांना
खूप वेडवेाकड ेसुनावले व यांचे गहाणखाते बंद करणार अशी धमक  दली. ते हा १०२
नदीवरील पुलाजवळ यांनी घोडागाडी थांबवली, खाली उतरले व बराच वेळ नदी या
पा ाकड ेपाहत रािहले. मनात या मनात यांचा संघष चालू होता क , या पा यात उडी
मा न सगळे संपवून टाकावे क  काय?

खूप वषानी मला मा या विडलांनी ह ेसांिगतले क , या दवशी यांनी नदी या
पा यात उडी का मारली, नाही तर मा या आइची दवेावर अढळ ा होती व ितचा
िव ास होता क , आपण दवेाची आ ा पाळतो, यामुळे आपले सगळे चांगलेच होइल.
खरेच आइचे बरोबरच होते!

शेवटी सगळे चांगलेच झाले. वडील यानंतर आणखी बेचाळीस वष आयु य जगले
आिण १९४१ साली वया या एकोणन वदा ा वष  मृ यू पावले.

या दय ावक संघषा या काळात माझी आइ मा  कधीच खचली नाही. ितन ेसगळे
द:ुख ाथने ारा दवेावर सोपवले. रोज रा ी आ ही झोपायला जा यापूव  माझी आइ
बायबलमधील एक करण वाचायची. ब तक न आइ-वडील िजझसचे त ेठरावीक श द
उ ारायचे, ‘मा या विडलां या घरात खूप श त जागा आह.े तेथे मी तु यासाठी जागा
करेन. मी जेथे असेन तेथे तूसु ा असशील.’ नंतर आ ही सगळे िमसुरीमधील या एकाक
शेतातील झोपडीत डोके टेकवून दवेाकड े ाथना करायचो व ‘आम यावर ेम कर व
आमचे र ण कर’ अस ेसांगायचो.

िव यम जे स हा हॉवड िव ापीठात त व ानाचा ा यापक होता. तो हणतो,
‘अथातच चंतेवरचा एकमेव उपाय हणजे धा मक ा!’

ह ेसमज यासाठी तु हाला हॉवडम ये जा याची गरज नाही. मा या आइला ते



िमसुरी या शेतातच समजले. पूर, कज, अनेक आप ी या सग यांनी ितचे आनंदी,
तेजोमय, िवजयी ि मत कधीच िहरावून घेतले नाही. ती काम करताना गुणगुणणारे गाणे
मला आजही आठवत.े

शांती, शांती, कती सुंदर शांती
आकाशात या बापाने वषाव केलाय,
मा या रोमारोमात ती भ न वा  दे
मा या मना या खोल गाभा यातून तु या चरणी हीच ाथना!

मा या आइचीपण अशी इ छा होती क , मी माझे आयु य धा मक कायासाठी वेचावे.
मीसु ा गंभीरपणे सेवाभावी काय कर याचा िवचार केला होता, पण पुढे मी कॉलेजला
गेलो आिण हळूहळू जसजस ेउ  िश ण घेऊ लागलो तसतसा मा यात बदल होऊ
लागला. मी जीवशा , िव ान, तकशा  आिण तुलना मक धा मक अ यास क  लागलो.
बायबल कसे िलिहले गेले यासंबंधीची पु तके मी वाचली. यातील या िवधानांब ल
मा या मनात  िनमाण झाले याचे िनरसन मी केले. या काळ या खे ात धा मक
चार करणारे िश क जे अधस य सांगत याब ल मला या वेळी शंका होती. मा या
मनात ग धळ उडाला होता. वॉ ट ि हटमन माणे माझी प रि थती झाली होती. ‘मा या
मनात िविच , बंडखोरी करणा या ांचे का र उठले.’ नेमका कशावर िव ास
ठेवायचा, हचे मला समजेनास ेझाले होते. मला आयु यात कोणतेही येय दसत न हते.
मी ाथना करणे थांबवले होते. मी अ ेयवादी बनलो होतो. हणजे मला इ र मािहती
नाही असे समजणारा झालो होतो. माझा असा समज झाला होता क , आयु यात
िनयोिजत असे काहीच नसते आिण आयु य ह े येयशू य असत.े मला अस ेवाटले क , दोनशे
लाख वषापूव  डायनॉसॉरचे या जगात ये याचे योजन होत े यापे ा अिधक भ द
योजन या मानवजातीचे नाही. मला ते हा असे वाटले होत ेक , या माणे डायनॉसॉर
न  झाले, याच माणे मानवजातसु ा एक दवस न  होइल. मला िव ानात हसेु ा
िशक याचे आठवत ेक , सूय हळूहळू थंड होत चालला आह ेआिण तो अगदी दहा ट यांनी
जरी थंड झाला, तरी या पृ वीवर कोणीच सजीव िजवंत रा  शकणार नाही. या
जग क याणी दवेाने माणसाला आप या लहरी माणे बनवले या दवेाचा मला ितर कार
वाटत होता. एकूणच पृ वी, सूयमािलका, अवकाश, काळ या सग यांब ल मा या मनात
अिनि तता िनमाण झाली होती.

मी असे सांगतो आह ेका क , मला सग या ांची उ रे येतात? नाही. अजून
कोण याच मानवाला या िव ाचे गूढ उलगडलेले नाही. जीवनाचे गुिपत समजलेले नाही.
आपण अनेक अनाकलनीय गूढांभोवती लपेटलो गेलो आहोत. तुम या शरीरातील
हालचाल एक गूढ आह.े तुम या घरातील िव ुत् ह ेएक गूढ आह.े भंतीमधून मान उंच
करणारे फूल ह ेएक गूढ आह.े तुम या िखडक तून दसणारे िहरवे गवत ह ेएक गूढ आह.े

चा स एफ. केट रंग हा जनरल मोटसमधील संशोधन िवभागाचा एक शार स लागार
होता. यान े वत: या िखशातून तीस हजार डॉलस अँटीआॅक कॉलेजला गवताचा रंग



िहरवा का आह ेह ेशोधून काढ यासाठी दले होते. याने असे जाहीर केले क , जर गवत
सूय काश, पाणी आिण काबनडाय आॅ साइड याचे पांतर साखरेत कसे क  शकत ेहे
आप याला समजले, तर आपण सं कृती बदलू शकतो.

तुम या गाडीतील इंिजनची काय णालीसु ा गूढ आह.े जनरल मोटस या संशोधन
योगशाळेत आ ापयत अनेक वष व लाखो डॉलस ह ेशोधून काढ यासाठी खच केले
आहते क , िस लंडरम ये होणा या पाकमुळे गाडीचा फोट न होता ती कशी चालते? हे
कसे घडते?

खरे सांगायचे, तर आप या शरीराब लचे, इले ीिसटीब लचे, गॅस-इंिजनाब लचे
कंवा अशा अनेक गो चे आकलन आप याला झालेले नाही; पण तरीही आपण या
सग या गो ी वापरतो आिण याचा उपयोग होतो. हसेु ा िततकेच स य आह ेक  ाथना,
धम यामागचे गूढ मला उलगडत नाही, पण तरीही धमामुळेच मी अिधक आनंदी आिण
अिधक समृ  आयु य जगू शकतो. अशा वेळी मला सांता या या िव ानाचे श द पटतात.
तो हणतो, ‘आयु य समजून घे यासाठी न ह,े तर ते जग यासाठी मानवाची िन मती
झाली आह.े’

मी खूपच मागे गेलो. मी अस े हणत होतो क , मी धम, अ या म याकड े हणजे खूपच
मागे गेलो; पण असे हणणेही बरोबर नाही. मी धमा या न ा संक पनेकड ेतु हाला नेतो
आह.े मला िनरिनरा या पंथांम ये काडीचीही ची नाही. चचसची िवभागणी करणारे
पंथ मला अमा य आहते, पण धम आप यासाठी जे करतो याब ल मी ऋणी आह.े मी
इलेि िसटी, चकर जेवण, पाणी यांचा ऋणी आह,े कारण या सग यामुळे माझे दनैं दन
जीवन अिधक सुकर आिण समृ  आिण आनंदमय झाले आह.े धम तर यापे ाही अिधक
मोला या गो ी दतेो. धम मला आ याि मक मू ये दतेो. िव यम जे स हणतो, “धम
जग याची नवीन उमेद दतेो. सुख, समृ ी, समाधान, दीघायु य ह ेसगळे दतेो.” तो मला

ा दतेो, अशा, धैय दतेो. एवढंच नाही, तर ताण-तणाव, काळ या, भीती आिण चंता हे
सगळे धम नाहीसे करतो. धम आयु याला अथ दतेो, दशा दतेो. आपला आनंद ि गुिणत
करतो, आरो य दतेो. मा यासाठी तर धम हणजे रखरखीत वाळवंटातील शांततेचे
मृगजळच आह.े

ांिसस बेकनने तीनशे वषापूव  बरोबरच सांिगतले होते. तो हणाला, ‘थोडसेे
त व ान माणसाला िनरी रवादी बनवते; पण त व ानाचे सखोल ान माणसाला
धमाकडचे नेते.

मला त े दवस आठवतात जे हा िवचारवंत साय स िव  धम या िवषयावर
वादिववाद पधा आयोिजत करायचे; पण आता त ेघडत नाही. आता सगळे िव ानवादी
आिण मानसोपचारत  हसेु ा िजझसन ेजे िशकवले तेच िशकवतात. का? कारण
मानसोपचारत ांनासु ा ह ेसमजले आह ेक , ाथना व दवेावरील अढळ ा तुम या
चंता, काळ या, ताणतणाव, भीती ह ेआजारांचे मूळ नाहीस ेकरते. यांना मािहती आहे
क , यांचे गु , डॉ. ए. ए. ील हणाले होत ेक , ‘जो माणूस खरा धा मक असेल, याला
नैरा य कधीच येणार नाही.’

जर धा मक बैठक नसेल, तर आयु य अथशू य होते. ही एक शोकांितका आह.े



काही वषापूव  मी हे ी फोडची या या मृ यू या थोड े दवस आधी मुलाखत घेतली
होती. याला भेट यापूव  माझी अशी अपे ा होती क , जगातील अ ग य उ ोजकांपैक
फार वर या मांकावर असणारा हा उ ोजक वषानुवष जबाबदारीची धुरा खां ावर
पेलून खूप गंभीर दसणारा असेल; पण मी जे हा याला य  पािहले ते हा तो
अ ाह रा ा वष सु ा उ साही, आनंदी दसत होता. जे हा मी याला िवचारले क ,
याला कधी काळजी वाटली का? ते हा तो हणाला, “नाही, माझा असा िव ास आह ेक ,
दवे माझे सगळे वहार ठाकठीक करतो आिण याला मी काही सांग याची गरजच नाही.
एकदा या यावर सगळे सोपवले क , सरतेशेवटी तो उ मच करतो, मग काळजी कसली
करायची?”

आज अनेक मानसोपचारत पण आधुिनक ‘ि चस’ बनले आहते (शुभवाता
उपदशेक). त ेआप याला धा मक आयु य जग याचा उपदशे करतात. कशासाठी? मो
िमळव यासाठी कंवा वग गाठ यासाठी न ह,े तर यांचा हा आ ह आपले पोटाचे
अ सस, दयिवकार, वैफ य, नैरा य, वेडसरपणा ह ेटाळ यासाठी असतो. उदाहरणाथ,
‘ द रटन टू रिलजन’ ह ेडॉ. हे ी सी. लंकने िलिहलेले पु तक वाचा.

हो, ह ेखरे आह ेक , ि ती धम हा आरो य वाढव यासाठी ेरणादायी आह.े िजझस
हणतो, ‘मला असे वाटत ेक , तु ही तुमचे आयु य भरभ न जगावे.’ िजझसने या या
काळातील धा मक कमकांडांवर आिण या या िन पयोिगतेवर ह ला चढवला होता. तो
बंडखोर ठरला. यान ेधमाचा नवा अथ लोकांना सांिगतला, पण यामुळे जगातील
थािपत धम बुडले अशी धमाधांना भीती वाटली, हणून तर याला फासावर लटकवले

गेले. याने अशी िशकवण दली क , धम माणसासाठी आह ेमाणूस धमासाठी नाही; सबाथ
माणसासाठी आह े-माणूस सबाथसाठी नाही. िजझस पापापे ा भीती या िवषयावर
अिधक बोलला. या या मते ‘चुक या कारची भीती हणजे पाप. या पापामुळे तुमचे
आरो य िबघडते.’ यामुळे तु हाला सुखी, समृ , आनंदी आयु य तीत करता येत नाही.
इमसन वत:ला ‘साय स आॅफ जॉय’चा ोफेसर हणवून घेत असे. िजझससु ा ‘साय स
आॅफ जॉय’चाच ोफेसर होता. याने या या िश यांना ‘आनंदी राहा’ हीच िशकवण
दली होती.
िजझसन ेअसे जाहीर केले होते क , धमाब ल दोनच मह वा या गो चे पालन करावे.

अंत:करणापासून दवेावर ेम करावे आिण वत:वर िजतके ेम करतो िततकेच
शेजा यावरसु ा ेम करावे. जो माणूस ह ेकरेल याला धा मक मानावे. माझे सासरे
आॅ लोहोमातील तुलसा येथे राहत. त ेह ेत व पाळणारे एक आदश गृह थ होत.े त ेअ यंत
आदश जीवन जगले. यांनी कधीच दु कृ य केले नाही. ते वाथ  आिण अ ामािणकसु ा
न हते, पण तरीही ते कधीच चचम ये गेले नाहीत आिण वत:ला ते िनरी रवादी मानत
असत. मग हा माणूस ि न होता का? आपण जॉन बेलीला िवचा  या. जॉन बेली हा
धमशा ाचा कांड पंडीत होता व तो ए डगंबग युिन ह सटीम य ेिशकवत होता. तो
हणतो, ‘माणसाला ि ि तअन काय बनवत!े या या बुि वादातून याने केलेला
वीकारही नाही कंवा या या ठाम क पनाही नाहीत, तर या या अंगी येते चैत य आिण
यातून घडते ती याची जीवनशैली!’



जर ि ि तअनची ा या ही असेल, तर हे ी ाइस याम ये बसतात.
िव यम जे स. आधुिनक मानसशा ाचे जनक. त े यां या िम ाला िलिहले या प ात

हणतात, ‘जसजसे आयु य पुढे चालले आह ेतसतसे मी परमे रािशवाय रा च शकत
नाही, असे मला जाणवायला लागले आह.े’

या पु तका या आधी या करणात मी तु हाला या पधिवषयी सांिगतले होत.े
‘सम यांवर मात कशी केली’ या िवषयावरील मा या िव ा यानी िलिहले यापैक  दोन
कथांम य ेिनणय करणे परी कांना अवघड गेले होते. यांपैक  ही दसुरी ब ीसपा  कथा
बघा. ही कथा हणजे संकटात सापडले या ीची अशी अिव मरणीय कथा आह ेक ,
परमे रािशवाय एक पाऊलही पुढे टाकणे ितला अश य होत.े

मी िजची गो  सांगणार आह ेितचे नाव मेरी कुशमन. अथात ह ेनाव का पिनक आह.े
ितला मुले आिण नातवंड ेआहते. यांना कदािचत ही गो  छापून आली हणून वाइट
वाटेल, हणून ितची ओळख िस  न कर याचे मी ितला वचन दले आह;े पण ती बाइ
खरी आह ेआिण ितचे अनुभवसु ा खरे आहते. ती हणते –

“मा या नव याचा पगार आठव ाला अठरा डॉलस इतका होता. मला अ यंत वैफ य
आले होते. काही वेळेस तर आ हाला तेवढेसु ा पैसे िमळत नसत. कारण तो आजारी
असताना काम क  शकत नसे. बरेचदा तो आजारी असे. याला अनेकदा छोटे-छोटे
अपघात झाले. याला गालगंुड झाले, कारलेट लू झाला आिण अनेकदा साधा लू झाला.
आ ही वत: या हातान ेबांधलेले घर कजापोटी गमावले. आ हाला कराणा दकुानदाराचे
प ास डॉलस कज होत.े पाच मुलां या त डी रोज अ  भरवायचे असे. मी आता
शेजा यांचे कपड ेधु यासाठी आिण इ ी कर यासाठी आणत असे. मा या मुलांसाठी
सा हशेन आम  टोअरमधून जुने कपड ेआणून ते मुलांना ठीक क न घालायला दते असे.
इत या आ थक िववंचनेमुळे मलासु ा आजारपण आले. या दकुानदाराकड ेआ हाला कज
झाले होते याने मा या मुलावर दोन पेि सली चोर याचा आरोप ठेवला. मा या मुलाने
मला ह ेरडत-रडत सांिगतले. मला मािहती होत ेक , तो अ यंत ामािणक व संवेदनशील
आह ेआिण अशा मुलाचा इतर लोकांसमोर मोठा अपमान झाला होता आिण हा संग
हणजे उंटा या पाठीवरील ओ यातील शेवटची गवताची काडी ठरली. मला सगळे द:ुखद
संग आठवले आिण एकसु ा आशेचा करण दसला नाही. काळजीमुळे माझी अव था
वे ासारखी झाली होती. मी सगळे कायमचे संपवून टाकायचे ठरवले. मग मी वॉ शंग
मिशन बंद केले. मा या पाचही मुलांना घेऊन बेड मम ये गेले. दारे-िखड या बंद के या.
पेपरने फटी झाकून टाक या. मा या मुलीने िवचारलेसु ा, “म मी आपण काय करतोय?”
मग मी गॅस हीटर चालू केला. मुलांना घेऊन िबछा यावर पडले. ते हा मुलगी हणाली,
“म मी, आज गंमतच आह!े आपण आ ा तर झोपेतून उठलो होतो. आता पु हा
झोपायचे?” यावर मी हटले, “ याला काय होतेय! थोडीशी डुलक  घेऊ.” मग मी माझे
डोळे बंद केले आिण हीटरमधून गॅस बाहरे पडून खोलीभर कधी पसरतो याची वाट पाहत
बसले. या गॅसचा वास मी कधीच िवसरणार नाही.

“इत यात मला संगीत ऐकू आले. मी ल  दऊेन ऐकू लागले. मी कचनमधील रेिडओ
बंद करायचा िवसरले होत.े आता याचा काही उपयोग न हता. मग मी गाणे ऐकू लागले.



त ेअसे होत,े

िजझसम य ेआपला असा एक िम  आहे
जो आपली द:ुखे व पापे सहन करतो!
ाथनेम ये सारेकाही दवेावर सोपव याची
कती चांगली सोय आह.े
यामुळे आप याला कती शांती िमळत!े
पण दवेाची ाथना न हणून कारण नसताना
आपण िन पयोगी द:ुखच सहन करतो !

“मी या ओळी ऐक या आिण मला जाणवले क , मी फार मोठी चूक केली आह.े मी
मा या आयु याची लढाइ एकटीने लढायचा य  केला. मी ाथना हणून ते दवेावर
सोपवले नाही. ताबडतोब मी अंथ णातून बाहरे उडी मारली. गॅस बंद केला, दारे-
िखड या उघडली.

“ या दवशी दवसभर मी रडत होत ेव ाथना करत होत.े मी दवेाची ाथना फ
मदतीसाठी केली नाही, तर दवेाचे आभार मानले क , याने आ हाला आशीवाद दले.
मला पाच ग डस, िनरोगी मुले दली, जी शरीरान ेव मनान ेखंबीर होती. मी दवेाला वचन
दले क , यापुढे मी कधीही असा कृत पणा करणार नाही आिण मी त ेवचन पाळले.

“ यानंतर आ ही आमचे घर गमावले व एका छो ा खे ातील छो ा घरात पाच
डॉलस मिह याला अशा भाडते वावर राहायला आलो. तरीही मी दवेाचे आभार मानले
क , आम या डो यावर याने आ हाला छ पर तरी दले. मी ामािणकपणे दवेाचे आभार
मानले क , गो ी अजून इत याही वाइट घडले या नाहीत आिण दवेाने माझी ाथना
ऐकली, कारण आता प रि थती हळूहळू सुधा  लागली होती; अथातच एका रा ीतून
न ह!े पण थोड-ेथोड ेपैसे िमळायला लाग यावर आमचे नैरा य कमी होऊ लागले. एका
मो ा लबम ये मला ‘हटॅ चेक गल’ची नोकरी िमळाली. मी पायमोजेही िवकत असे.
मा या एका मुलान ेकॉलेज-िश ण क न शेतात नोकरी केली. तो रोज सकाळ-सं याकाळ
तेरा गाय चे दधू काढत असे. आता माझी मुले मोठी झाली आहते. यांची ल े झाली
आहते. मला तीन ग डस नातवंड ेआहते आिण आजही पाठीमागे वळून पाहताना मला गॅस
सु  केला या णाची आठवण होत ेते हा मा या अंगावर शहारा येतो आिण मी दवेाचे
पु हा पु हा आभार मानते क , मी वेळेवर भानावर आले. केव ा मो ा आनंदाला मी
मुकले असते! मला लोकांना ओरडून सांगावेसे वाटते, ‘तु ही अशी चूक कधीच क  नका!’
आयु यातील सग यात वाइट ण हा शेवटचा ण असू शकतो आिण यानंतर नवी पहाट
होत!े’ “

अमे रकेत सरासरी दर प तीस िमिनटांना कोणीतरी आ मह या करत.े दर एकशे वीस
िमिनटांना कोणीतरी वेड ेहोत.े यांपैक  ब याचशा आ मह या आिण वेड लाग या या
शोकांितका टाळता आ या अस या, जर या लोकांनी धम आिण ाथना यां या ारे शांतता
आिण िवरंगुळा शोधला असता तर!



फार मोठा जग िस  मानसोपचारत  डॉ. काल जंगने या या ‘मॉडन मॅन इन सच
आॅफ अ सोल’ या पु तकातील पान नं. २६४वर अस े हटले आह ेक , ‘गे या तीस
वषापासून मी अस ेबघतो आह ेक , जगभरातील सव पुढारले या दशेांतील लोक मला
येऊन भेटले. शेकडो लोकांना मी बरे केले आह.े या मा या णांपैक  ौढाव थेत कंवा
असे हणता येइल क , साधारण पि तशीनंतर असा एकही माणूस नाही क , याला
या या शेवट या काळात धा मक दिृ कोन सापडला. असे हणणे यो यच ठरेल क ,
यां यापैक  येक जण आजारी पडला, कारण यां या काळ या धम पाळणा यांना जे
िमळाले, त े यांना िमळाले नाही. आिण यांचा धमावर िव ास न हता, ते कधीच बरे
झाले नाहीत.’

डॉ. काल जंगने केलेले ह ेिवधान फार मह वपूण आह.े हणून मी ते पु हा ठळक
अ रात िलिहतो आह.े

‘गे या तीस वषापासून अनेक पुढारले या देशांतील लोक मला येऊन भेटत आहेत.
या मा या णांपैक  शेकडो लोकांना मी बरे केले आहे. या मा या णांपैक
ौढाव थेत कंवा अस े हणता येइल क , वया या पि तशीनंतर असा एकही माणूस

नाही क , याला या या शेवट या काळात धा मक दिृ कोन सापडला. यां यापैक
येकजण आजारी पडला, कारण यां या काळ या धम पाळणा या लोकांना जे

िमळाले, त े यांना िमळाले नाही आिण यांचा धमावर िव ास न हता, ते कधीच बरे
झाले नाहीत.’

िव यम जे सनेसु ा जवळपास तेच हटले आह.े ‘ ा हा एक जीवन ोत आह ेआिण
चेा पूण अभाव हणजे तर सवनाश!’
कै. महा मा गांधी, जे बु ानंतर सवात मोठे भारतीय नेते समजले जातात, ते हणतात

क , ‘ ाथनेतून मला ेरणा िमळाली नसती, तर मी पूणत: कोसळलो असतो.’ मला कसे
समजले? यांनी तसे िलिहले आह.े पुढे ते हणतात, ‘ ाथना नसती, तर मी पूव च वेडा
झालो असतो.’

हजारो लोक असे जाहीररी या मत दशन क  शकतील. माझे वत:चे वडील,
यां याब ल मी आधी सांिगतले क , ते वत:ला बुडवून घे या या बेतात होत,े पण यांनी
वत:ला यापासून परावृ  केले. यामागे मा या आइ या ाथना आिण ितची ा नाही
का? हसेु ा श य आह ेक , वे ां या इि पतळातील हजारो आ ोश करणा या लोकांनी
आपला लढा एकाक  लढ यापे ा जर दवेाची मदत घेतली असती, तर कदािचत हा अनथ
टळला असता.

आपण खूप ासलो आिण आता सहन कर याची ताकद संपली क  मग आपण दवेाकडे
वळतो. नाि तक माणसे काही ख ात लपून बसलेली नसतात. आपण िनराश, हताश
होइपयत का वाट बघायची? आपण आपली ताकद रोज या रोज ताजीतवानी का
करायची नाही? रिववार येइपयत का थांबायचे? अनेक वषापासून मला सवय आह ेक ,
मी सु ीचे दवस सोडून दपुारी चचम य ेजातो. जे हा मी खूप घाइत असेन,  असेन व
आ याि मक बाब साठी काही िमिनटे काढणे जर मला कठीण असेल, तर मी वत:ला



हणतो : ‘डले कानजी, जरा थांब. अरे खु या माणसा, ही घाइ-गडबड कशासाठी? तुला
थोड ेथांबून चंतन-मनन कर याची गरज आह.े’ अशा वेळी मला र यात जे चच थम
दसते तेथे मी जातो. आठव ातून एकदा दपुारी मी नेहमी सट पॅ ीक कॅथे लम ये जातो
आिण मनाला बजावतो क , कदािचत ये या तीस वषाम य ेमी मरेन, पण सग या चचसने
जी काही शा त आ याि मक िशकवण दली आह ेती कधीच बदलणार नाही. अस ेके याने
मला शांती िमळते. माझे शरीरसु ा िवसावत.े मा या मनातील सं म दरू होतात आिण
मी प रि थतीचे, घटनांचे, सभोवताल या चे जे काही मू यमापन केलेले असते,
याचा फेरिवचार होतो. तु ही असे करावे असे मी तु हाला सुचवू शकतो का?
गेली सहा वष मी ह ेपु तक िलहीत आह.े काही लोकांनी भीती आिण काळजी

यां यावर कशी मात केली याची मी आ ापयत शेकडो उदाहरणे जमा केली आहते. मा या
फो डसम य े या येकाची केस िह ीसु ा आह.े आता मी तु हाला एका नाउमेद आिण
िनराश झाले या एका पु तक-िव े याची कहाणी सांगणार आह.े तो टे सासमधील
यु टन येथील रिहवासी होता. याने मला जे सांिगतले ते असे –

“बावीस वषापूव  मी माझे वत:चे लॉ आॅ फस बंद केले आिण अमे रकन लॉ बुक
कंपनीचा अिधकृत ितिनधी झालो. मा यावर सोपवलेले काम ह ेहोते क , मी व कलांना
काय ा या पु तकांचा संच िवकायचा. ती पु तके अ याव यक अशीच होती.

“ या नोकरीसाठी मला यो य ते िश ण दले गेले होत.े िव कौश यासाठी
लागणारी संभाषणकला आिण जो काही िवरोध दाखवला जाइल याला ावयाची
समाधानकारक उ रे मला अवगत होती. कोण याही व कलाकड ेपु तके िवक यास
जा यापूव  मी या याब लची सगळी मािहती गोळा करायचो. हणजे तो कती
नावाजलेला वक ल आह,े या या ॅ टीसचे व प काय आह,े या या आवडी-िनवडी,
याची यशीलता, याचा वभाव सगळेकाही! आिण या याशी बोलताना मी याचा
वापर मो ा खुबीने करीत असे. तरीही माझे काहीतरी चुकत अस.े मला फारशा आॅडस
िमळत न ह या.

“मी नाउमेद झालो. जसजसे दवस जाऊ लागले तसतसे मी माझे य  आणखी
आणखी वाढवले, पण माझा खचसु ा भागत न हता. आता मला भीती वाटू लागली.
आता मला लोकांना जाऊन भेटायचीपण भीती वाटायला लागली. मी एखा ा
व कला या आॅ फसम ये वेश करायचा ण आला क , माझे काळीज धडधडायचे आिण
दारापयत गेलेला मी परत मागे फरायचो आिण या िब डगंभोवती एक फेरी मारायचो.
असा माझा ब मोल वेळ वाया घालव यानंतर मी पु हा मा या इ छाश या जोरावर
धाडस गोळा करायचो आिण दरवा याची कडी थरथर या हातांनी खालीवर करायचो
आिण मनात यायचे क , ‘आत माझा क टमर नसेल, तर फार बरे होइल!’

“आता मा या से स मॅनेजरने मला िनवाणीचे सांगून टाकले होते क , मला पैसे
उचलता येणार नाहीत, कारण मी आॅडस आणत न हतो. घरी माझी बायको वा याचे िबल
दे यासाठी सारखी पैशाचा तगादा लावत अस.े आ ही दोघे व आमची तीन मुले यांचा
संसार ती पैशािशवाय कसा चालवणार होती? मला आता काळजीने घेरले. दवस दवस
मी फार उदास होत चाललो होतो. मी आधीच सांिगत या माणे मी माझे आॅ फस बंद



के यामुळे माझे प कार मला सोडून गेले होते. आता मी पार कोलमडलो. मा याकड ेमाझे
हॉटेलचे िबल ायलासु ा पैसे न हते कंवा घरी परत जा यासाठी ितक ट काढायलासु ा
पैसे न हत ेआिण कदािचत असत,े तरी अस ेपराभूत होऊन घरी जा याचे धाडस
मा याम ये न हते. दसुरा दवसही असाच वाइट गे यावर मी या दवशी हॉटेल या
मवर परतलो. ‘ही शेवटची वेळ!’ अस ेमा या मनात आले. मी आता या िनणयाला

आलो होतो क , मी पूणपणे अयश वी झालो आह.े नैरा याने मला ासले आह ेआिण आता
कोणताच आशेचा करण नाही. आता मी जगलो काय कंवा मेलो काय? कुणाला काहीच
फरक पडणार नाही. मी ज मालाच का आलो याब ल मला वाइट वाटले. या रा ी
जेवाय या ऐवजी मी फ  लासभर दधू यायलो. खरेतर तेसु ा मला परवडणारे न हत.े
या रा ी मला समजले क , वैफ य त लोक हॉटेल या िखडक तून बाहरे उडी का
मारतात! मा याम ये धाडस असते, तर मीसु ा तेच केले असते. मला आता आ य वाटत
होत ेक , मा या जग याचा हते ूतरी काय?

“आता दसुरे काहीच कर यासारख ेन हते, हणून मी शेवटी दवेाकड ेवळलो. दवेाची
ाथना केली आिण दवेाला िवनवणी केली क , मला मागदशन कर. आकलनश  द ेआिण
या का याकु  मागावर, िनराशे या खाइत मला काश दाखव. दवेाला असेही सांिगतले
क , मला पु तकां या आॅडस िमळवून द ेआिण मा या बायका-मुलांना भरव यासाठी मला
पैसे द.े या ाथनेनंतर मी माझे डोळे उघडले आिण तेव ात या हॉटेल या खोलीतील
कोप यात मला बायबल दसले. मी त ेउघडले आिण िजझसन े दलेली अमर वचने वाचू
लागलो. क येक एकाक , चंता ांत आिण पराभूत माणसांना युगानुयुगे या सुंदर
वचनांनी ेरणा दली असेल, अशी ती वचन ेहोती! जी वचने िजझसन े या या िश यांना
काळजीमु  हो यासाठी दली होती, ती मी वाचत होतो.

आयु यात ठरवून अस ेकाही क  नका. तु ही काय खाता कंवा काय िपता कंवा शरीर
झाक यासाठी काय अंगावर घालता? मास,े मटण यापे ा आयु य अिधक मोठे आह ेना?
आिण कप ांपे ा शरीर अिधक मह वाचे ना? हवेतील प यांकड ेपाहा! त ेधा य पेरत
नाहीत, उगवत नाहीत, चारा कापून धा याची कोठारे भरत नाही, पण आकाशातील बाप
यांना उपाशी ठेवतो का? मग तु ही तर यां यापे ा कतीतरी चांगले आहात ना! पण
थम दवेावर िव ास ठेवा, या या ामािणकपणावर िव ास ठेवा.

“मी जे हा ाथना केली आिण ही वा य े हटली ते हा एक चम कार घडला. मा या
काळ या, चंता, सम या, िनराशा एकदम आशेत, ते आिण साहसात बदल या.

“जरी मा याकड ेहॉटेलचे िबल भर यापुरतेही पैसे न हत,े तरी मी खूप आनंदी झालो.
मी पलंगावर पडलो अन् लगेचच झोपलो. अशी गाढ झोप मला गेले क येक दवस
लागली न हती.

“दसु या दवशी मला यां याकड ेपु तके िवकायला जायचे होत े यां या आॅ फसचे
दरवाजे उघडपेयत मी कसाबसा धीर धरला. मी अ यंत सकारा मक भावनेने धैय ध न
या थंडी या, पाऊस पडणा या सुंदर दवशी आॅ फसम य ेपाय ठेवला. मी दरवाजाची मूठ
अ यंत ि थत पणे धरली. मी अ यंत उ साहान,े ताठ मानेने, बाबदारपणे, हसतमुखाने



हणालो, “गुड मॉ नग िम. ि मथ! मी जॉन अ ◌ॅथॉनो, आॅल अमे रकन लॉ बुक कंपनीकडून
आलो आह.े”

“तेसु ा हसत हसत हणाले, “अरे वा! हो का? तु हाला बघून आनंद झाला! बसा.”
“ या दवशी मी संपूण आठव ात िवकली न हती एवढी पु तके िवकली. या दवशी

मा या हॉटेलवर िवजयी वीरा माणे मी परत आलो. माझा जणू पुनज म झाला होता!
न ह,े खरोखरच माझा नवीन ज म झाला होता! कारण मला एक नवीन दिृ कोन िमळाला
होता. या रा ी मी नुस या दधुावर जेवण भागवले नाही. मी मा या आवडीचे जेवण
घेतले. या दवसापासून माझी िव  खूप वाढली.

टे सासमधील या हॉटेलम ये दोन वषापूव  माझा नवीन ज म झाला. बा
प रि थती मा या अपयशा या काळात जी होती तीच आजही होती, पण मा या
अंतरंगात मा  मोठी कमया झाली होती. दवेाशी असलेले माझे नाते मला समजले होत.े
एक ा माणसाचा पराभव होऊ शकतो, पण या माणसा या पाठीमागे दवे सव
श िनशी उभा आह े याचा पराभव होत नाही. मला आता ह ेसमजले आह.े मा या
वत: या य  अनुभवातून मला याचा यय आला आह.े”

‘मागा हणजे िमळेल. शोधा हणजे सापडले. दारावर टकटक करा हणजे दार
उघडले.’

िमसेस िबअडला खूप मो ा शोकांितकेला सामोरे जावे लागले आिण ित या ह ेल ात
आले क , ितला हवी असलेली मन:शांती फ  दवेासमोर गुडघे टेकवून ‘दवेा, तु या
इ छे माणेच सगळे होऊ द,े मा या नको.’ अस े हण यानेच िमळणार आह.े

ितन ेमला िलिहले या प ात हटले आह,े ‘एके सं याकाळी आमचा टेिलफोन
खणखणला. फोन उचल याचे माझे धाडस होत न हते. तो चौदा वेळा वाजला. मला
मािहती होत ेक , तो हॉि पटलमधून हचे सांगणारा असावा क , आमचे मूल मरतेय!
हणून मी भयभीत झाले होत.े याला मेिननजायटीस झाला होता. याला पेिनिसिलन
दऊेन झाले होत,े पण याचा ताप कमी-जा त होत होता आिण डॉ टरांना भीती वाटत
होती क , ताप डो यात गेला होता आिण आता ेन ुमरम ये याचे पांतर झाले होते
आिण तो मरणास  अव थेत होता. मला जी भीती वाटत होती तोच हा हॉि पटलमधून
फोन होता व आ हाला ताबडतोब बोलावले होत.े

‘कदािचत तुम या डो यांसमोर आता असे िच  तरळत असेल क , मी व माझे पती
वेट ग मम य ेबसलेलो आहोत. सग यां या जवळ यांची मुले आहते आिण फ  आमचे
खांद े रकामे आहते. साशंक आहोत क  आमचे मूल आ हाला परत िमळणार आह ेक
नाही? शेवटी जे हा आ हाला डॉ टरां या केबीनम ये बोलावले गेले ते हा आमचे चेहरे
अिधकच भयभीत झाले. डॉ टरां या श दांनी तर आ ही कोलमडलोच. यांनी सांिगतले
क , आमचे मूल वाच याचे चारम य ेएक असे माण आह.े आ हाला दसुरा अिधक चांगला
डॉ टर मािहती असेल, तर याला बोलव याची मुभा यांनी आ हाला दली.

‘घरी जाताना माझे पती तर साफ कोलमडले. टीअर ग हील घ  पकडून त े हणाले,
“बे स, आपण आपले मूल गमावले आह.े त ूपु षाला रडताना कधी पािहले आहसे का? ते



फार वाइट असते.” आ ही गाडी थांबवली व असे ठरवले क , र यात चचजवळ थांबायचे
आिण ाथना करायची आिण याला सांगायचे क , याची जर तशीच इ छा असेल, तर
आ ही आमची इ छा माघारी घेतो. मा या डो यांतील अ  ूगालांवर ओघळत होत.े
थरथर या आवाजात मी हटले, ‘दवेा, तु या इ छे माणे सव होऊ द,े मा या नको.’

‘ या णी मी ह ेवा य उ ारले या णी मला बरे वाटले. क येक दवसांत मला
अशी शांती िमळाली न हती. घराकड ेजाताना मी सतत ते वा य पु हा पु हा हणत होत,े
‘दवेा, तु या इ छे माणे होऊ द,े मा या नको.’ आठव ाभरानंतर थमच मला इतक
शांत झोप लागली. थो ाच दवसांनी डॉ टरांनी मला सांिगतले क , बॉनीचा धोका
आता टळला आह.े आज आम या अंगाखां ावर खेळणा या चार वषा या िनरोगी
मुलासाठी मी दवेाचेच आभार मानत.े’

मला अशी काही माणसे मािहती आहते क , यांचा असा समज आह ेक , धम हा केवळ
बायका, मुले व धमगु  यांचेच े  आह.े यांना आ म ौढी असत ेक , ते असे पोलादी
पु ष आहते क , जे यांची लढाइ एकटे खेळू शकतात.

पण या जगात अस ेअनेक पोलादी पु ष होऊन गेले क , जे रोज ाथना करत होत,े हे
या पोलादी पु षांना माहीत आह ेका? उदाहरण ायचे झाले, तर जॅक डपसेसार या
पोलादी पु षाने मला सांिगतले क , रोज रा ी ाथना हट याखेरीज तो कधीही
झोपायला गेला नाही. तसेच जेवताना थम दवेाचे आभार मान याखेरीज तो कधीही
जेवला नाही. लढाइ या काळात े नंग ो ॅम या वेळीही तो ाथना हणायचा आिण
लढतानासु ा येक राउंड या बेल वाजताना तो ाथना हणायचा. या या मत,े ाथना
कर याने याला खूप साहस व आ मिव ास िमळाला.

पोलादी पु ष कोनी मॅकने सांिगतले क , ाथना हट यािशवाय तो कधीच झोपायला
गेला नाही.

पोलादी पु ष एडी रकेन बॅकरन ेमला सांिगतले क , ाथनेमुळेच याचे ाण वाचले
हणून तो रोज ाथना हणतो.
पोलादी पु ष एडवड टे टिनअस, जो जनरल मोटसम ये फार मो ा ावर होता व

दशेाचा पूव चा से े टरी होता तो हणतो क , शहाणपण िमळावे, मागदशन घडावे
यासाठी सकाळ-सं याकाळ तो रोज दवेाची ाथना करतो.

या या काळचा सग यात मोठा फायना सर पोलादी पु ष मॉगन दर शिनवारी
दपुारी एकटाच िनटी चचम ये ाथना हणायला जात असे.

पोलादी पु ष ऐसेनहो हर जे हा ि टश आिण अमे रकन सै याची सू े हाती
घे यासाठी इं लंडला िवमानान ेगेला ते हा या याकड ेफ  एकच पु तक होते, ते हणजे
बायबल.

पोलादी पु ष जनरल माक लाकने सांिगतले क , यु  चालू असताना तो बायबल
रोज वाचत असे व गुडघ ेटेकवून ाथना हणत असे. ाफ गार या लढाइत ने स सनेसु ा
हचे केले. जनरल वॉ शं टन, टोनवॉल जॅकसनसार या शेकडो िमिल ी आॅ फससने हचे
केले आह.े



या सग या पोलादी पु षांना ह ेरह य समजले होते, जे िव यम जे स सांगतो –
आपला आिण दवेाचा भागीदारीतील वसाय आह ेआिण सु वातीला आपण या या
भावाखाली काम क  या हणजे निशबाची साथ आप याला लाभेल.
अनेक पोलादी पु षांना आता ह ेसमजले आह.े बहा र लाख अमे रक स आज चचचे

सभासद आह.े हा उ ांक आह.े मी पूव  हट या माणे शा सु ा आता धमाकड ेवळू
लागले आहते. उदाहरणाथ, डॉ. कॅरेल यांनी ‘मॅन द अननोन’ िलिहले आिण यांना
सव  पुर कार िमळाला, नोबेल ाइस िमळाले, या डॉ. कॅरेलने ‘रीडस डायजे ट’म ये
िलिहले आह े– ‘ऊजचा फार मोठा भावी ोत हणजे ाथना. पृ वीवरील सामा य
माणसाचे ते गु वाकषण आह.े एक फिजिशअन हणून मी ह ेपािहले आह ेक , सगळे
उपाय क न थक यावर रोगावर उपचार कर यासाठी माणूस दवेाचीच क णा भाकतो.
ाथना ही रेिडयम धातू माणे वयं काशी असते. ित या वत:म ये ऊजचा ोत असतो.
ाथनेम ये माणूस या या मया दत श म य ेभर पडले हणून अमया दत श ला
पाचारण करतो. जे हा आपण दवेाला ाथने ारा आळवतो ते हा आप या शरीरात आिण
मनात बदल होतात. असे घडूच शकत नाही क , कोण याही ी वा पु षाने एका
णासाठी तरी ाथना केली आिण याला याचे चांगले फळ िमळाले नाही.’
याचा अथ आप याला अशा एका अ भुत श शी जोडणे आह ेक , जी संपूण िव

चालवते, ह ेअ ◌ॅडिमरल बायडला समजले होते. यान े याचे अनुभव या वेळी ‘अलोन’
नावा या पु तकात िलिहले आहते. १९३४म ये याने पाच मिहन ेरोज बॅरीयर येथील
आइस-कॅपखाली अंटा टकम य ेकाढली. या वेळी ७८० अ ांशावर तो एकटाच सजीव
ाणी होता. या या झोपडीवर जोरदार बफाचे वादळ सतत घ घावत असायचे. रा ीचा
काळोख कधी संपायचाच नाही आिण मग आणखी एक भयावह गो  या या ल ात
आली. ती हणजे या या गॅस टो हमुळे िनमाण होणारा काबन मोनॉ साइड हळूहळू
िवष पसरवत होता. आता तो काय क  शकत होता. १२३ मैलां या आत याला
कोणतीही मदत आिण तीही सलग सात मिहने िमळणे श यच न हत.े याने िवषारी वायू
बाहरे टाकता येइल यासाठी य  केले, पण यामुळे खूप थंडीने तो त होत असे. तो
फरशीवर बेशु  होऊन पडला. तो इतका अश  झाला होता क , याचा पलंग सोडू शकत
न हता. अनेकदा झोपताना याला वाटे क , दसुरा दवस उजाडणारच नाही. तो या या
केिबनम येच मरणार आिण याचे ेत बफाखाली गाड यामुळे कोणाला सापडणारसु ा
नाही.

पण याचे ाण वाचले. कसे? एक दवस अ यंत िनराशेत यान े याची डायरी
सापडवली आिण आयु याब लचे याचे त व ान िनि त केले. याने िलिहले, ‘मानवी
जमात ही संपूण िव ात एकटी नाही.’ याने आप या डो यावर असणा या चांद यांचाही
िवचार केला आह.े ह, तारे, न  आिण िचरकाल टकणारा सूय अगदी उ र ुवा या
दशेातसु ा काशमान करायला परत येतोच. आिण मग याने डायरीम य ेिलिहले, ‘मी
एकटा नाही.’

बफा छा दत दशेातील फ  एक िछ  उघड ेअसले या पृ वी या एका टोकाला,
एकाक  असले या ठकाणीसु ा तो हणतो – मी एकटा नाही. तो पुढे हणतो, ‘आप या



शरीरात साम या या िविहरी असतात, पण यांचा वापर केला जात नाही.’ रचड बायड
या िविहर तील साम य शोधायला िशकला. याचा उपयोग क न यायला िशकला.
बायड जो धडा ुवावर या आइस कॅपखाली िशकला, तोच धडा अरनॉ ड

इिलय सुमधील म या या शेतात िशकला. िम. अरनॉ ड ह ेइ युअर स िव े ता आहते.
यांनी काळजीवर कशी मात केली ह ेआम या लासम ये यांनी खालील माणे सांिगतले

:
“आठ वषापूव  मी मा या गाडी या पुढ या दरवाजाला क ली लावली आिण मा या

आयु याचा शेवट कर याचे ठरवले. मी गाडीत बसलो आिण थेट नदीकड ेिनघालो. मी
आयु यात अपयशी ठरलो होतो.” ते पुढे हणाले, “एक मिह यापूव  माझे संपूण आयु य
उ व त झाले होत.े माझा इले ीकल व तू िवक याचा धंदा संपु ात आला होता. घरी
माझी आइ मरणा या दारात होती. माझी बायको दसु यांदा े ंट होती. डॉ टरची िबले
थकली होती. हा धंदा उभारतानाच आ ही आम याजवळील सगळे गहाण ठेवले होते –
आमची गाडी आिण फ नचरसु ा! एवढेच नाही, तर मी मा या इ युर स पॉिलसीवरपण
कज घेतले होते. आता सगळेच गेले होते. मी हा भार आणखी पुढे पेलू शकत न हतो,
हणून मी गाडीत बसलो आिण आयु याचा शेवट कर यासाठी नदी या दशेने िनघालो.
आता आणखी सोस याची माझी तयारी न हती.

“शहरातून काही मैल पुढे गेलो. र या या थोड ेकडलेा आलो. गाडीतून खाली उतरलो
आिण एखा ा लहान मुलासारखा रडलो. मग मी भीती आिण काळजी या च ात
फर यापे ा िवधायक मागाचा िवचार क  लागलो. माझी प रि थती कती वाइट
होती? ती अिधक िबघडू शकते का? खरोखर आशेला काही जागा आह ेका? ही प रि थती
सुधार यासाठी काय करता येइल?

“ या णी, तेथेच मी ठरवले क , मा या सग या सम या घेऊन दवेाकड ेजायचे आिण
यालाच यावर माग काढायला सांगायचा. मी ाथना केली. खूप मनापासून ाथना
केली. मी अशी ाथना केली क , माझे संपूण आयु य जणू यावरच अवलंबून आह.े खरेच
तसेच होत!े आिण एक वेगळीच गो  घडली. मी मा यापे ा बलशाली श कड ेमा या
सम या सोपव या. मला मन:शांती िमळाली, जी मला क येक मिह यांत िमळाली
न हती. मी अधा तास रडत आिण ाथना हणत बसलो होतो. नंतर मी घरी गेलो आिण
एखा ा लहान बालका माणे झोपलो.

दसु या दवशी सकाळी मी उठलो ते हा आ मिव ासाने भारलेला होतो. आता मला
कसलीच भीती वाटत न हती, कारण मागदशनासाठी मी पूणपणे दवेावर िवसंबलो होतो.
या दवशी सकाळी मी आ मिव ासाने एका इले ीक कंपनीत से समनसाठी अज केला.
मला मािहती होते क , मला ती नोकरी िमळणार आिण ती िमळालीसु ा! मी या
दकुानात इमाने-इतबारे नोकरी केली, पण यु ामुळे ते दकुान बंद पडले. मग मी इ युर स
एजंट झालो. अथातच आजही दवेालाच मी माझा महागु  मानत होतो. आता पाच
वषापासून सारेकाही ठीक चालले आह.े आता माझे सगळे कज फटले आह.े मला तीन
छान ग डस मुले आहते, माझे वत:चे घर आह,े नवीन गाडी आह ेआिण लाइफ
इ युर सम ये पंचवीस हजार डॉलस आहते.



मी आता जे हा मागे वळून पाहतो ते हा एके काळी मी इतका वैफ य त झालो होतो
आिण सगळे गमावून बसलो होतो ही गो  एका अथाने बरीच झाली असे मला वाटत,े
कारण या शोकांितकेनेच मला दवेावर हवाला ठेव यास िशकवले आिण हणूनच मला
शांती आिण आ मिव ास िमळाला, जो मी व ातसु ा अपेि ला न हता.

धा मक ा आप याला एवढी शांती आिण मनोधैय कसे दऊे शकतात? याचे उ र
आपण िव यम जे सकडूनच ऐकू. तो हणतो : “खवळले या समु ा या लाटा
कना याजवळच असतात, पण महासागर अ यंत खोल असतो. तेथे धीरगंभीरता असते.
धा मक ा असणा या माणसाचेही असेच असते. तासातासाला बदलणा या बा
प रि थतीने याची जरासु ा चलिबचलत होत नाही. खरा धा मक माणूस हा ि थत
असतो, समतोल वृ ीचा असतो आिण दवसभरात जे या या पु ात येइल त ेशांतपणे
वीकारणारा असतो.”
जर आपण चंता त व काळजीत असू, तर दवेाला का आळवून बघत नाही? कांट

हणतो तसे, ‘दवेावरील चेा वीकार करा, कारण आप याला याच चेी गरज
आह.े’ का नाही तु ही वत:ला या अ य ऊजशी जोडून घेत? जी संपूण िव  चालवते?

जरी तु ही धा मक वृ ीचे नसाल, अगदी पाखंडी असाल, तरी ाथना कर याने
तु हाला िव ास बसणार नाही इतक  मदत होइल, कारण ाथना ही एक वहाय कृती
आह.े मी वहारी हा श द वापरला याचा अथ मला असे हणायचे आह ेक , ाथना
पुढील तीन मानिसक गरजा पूण करते. मग लोकांचा यावर िव ास असो वा नसो :

१) ाथना हणताना आपण जे श द वापरतो यायोगे आप याला नेमका ास काय
आह ेते आपण श दांत मांडतो. आपण चौ या करणात पािहले क , जर सम या अ प
आिण अनाकलनीय असेल, तर उपाय शोधणे अश य होते. ाथना हणणे हणजे आपली
सम या कागदावर िल न काढ यासारखे असते. हणून दवेाकडूनसु ा मदतीचा हात हवा
असेल, तर ते श दांत मांडावे लागते.

२) ाथना नेहमी आप याला अशी जाणीव दतेे क , आपले ओझे वाटून यायला
आप याबरोबर आणखी कोणीतरी आह;े आपण एकटे नाही. आप यापैक  काही जण मा
इतके साम यवान असतात क , त े कतीही भारी ओझे उचलू शकतात. काही वेळेस
आप या काळ या इत या खाजगी व पा या असतात क , आपण दसु या कोणाशीच
याब ल चचा क  शकत नाही. अगदी जवळ या नातेवाइकांशी कंवा िम ांशीही नाही.
अशा वेळी ाथना हाच यावर उपाय असतो. कोणताही मानसोपचारत  आप याला
हचे सांगेल क , जे हा आपण एखा ा िववंचनेत असतो, तणावात असतो ते हा आप या
सम या दसु या कोणालातरी सांगा ात; पण जर आपण दसु या कोणालाही या सांगू
शकत नसू, तर या आपण दवेाला सांगू शकतो.

३) ाथना हणणे कृती या दशेने टाकलेले पिहले पाऊल आह.े जर एखा ाने
व पूत साठी ाथना करणे सु  केले, तर दवस दवस याचा याला फायदाच होइल.
जागितक क तचे मानसोपचारत  हणतात, “ ाथना हा ऊजचा फार साम यवान ोत
आह.े मग आपण याचा उपयोग का करायचा नाही? या ोताला दवे हणा, अ ला हणा,
चैत य हणा. यासाठी भांडायचे कशाला? िनसगा या या गूढ ताकदीचा फायदा क न



या.”
आ ा लगेच ह ेपु तक बंद क न, दार बंद क न गुडघ ेटेकवून तु ही तुम या मनावरचे

ओझे हलके का क न पाहत नाही? जर तुमची दवेावरची ा उडाली असेल, तर सुंदर
ाथना हणून ती पु हा िनमाण करा. सट ांिससने या सुंदर ओळी िलिह या आहते –

‘दवेा, तु या शांतीचे मला साधन बनव. जेथे षे, म सर असेल, तेथे मला ेम पे  द.े जेथे
शंका असेल, तेथे ा; जेथे िनराशा असेल, तेथे आशा; जेथे अंधार असेल तेथे मला आनंद
िनमाण करता येऊ द.े दवेा, मला इतके आजारी पाडू नकोस क , इतरांनी माझे सां वन
करावे. मला इतरांचे सां वन क  द.े इतरांनी मला समजून घे यापे ा मला इतरांना
समजून घेता येऊ द.े इतरांनी मा यावर ेम कर यापे ा मला इतरांवर ेम करता येऊ द.े
कारण आपण जसे पेरतो तसे उगवते. आपण इतरांना मा केली, तर इतरही आप याला
मा करतात आिण मे यानंतरच वग दसतो.



भाग सहा
लोकां या टीकेकडे कसे दलु  करावे?



२०
ल ात ठेवा! मेले या कु याला कोणी लाथ मारत

नाही

ही घटना आह ेइ. स. १९२९ सालची. या घटनेन ेबुि वंतांम ये खूप खळबळ उडाली
होती. संपूण अमे रकेतील उ िशि त लोक िशकागोकड ेधाव घेत होते, ते एक
आ यकारक सोहळा बघ यासाठी! आठ वषापूव च रॉबट हच क स नावा या माणसाने
येलमधून एक वेटर, एक मेकॅिनक, एक िश क, एक कापडिव े ता अशा अनेक भूिमका
बजावून अव या आठ वषात तो अमे रकेतील चौ या मांका या िशकागो िव ापीठा या
ेिसडट या उ  पदासाठी स मािनत केला जाणार होता. याचे वय काय होते हणता?
अवघे तीस वष! िव ास बसत नाही ना? ौढ, अनुभवी, उ  िशि तांनी नकारा मक
माना हलव या. काही लोकांनी संशया पद, अचंिबत करणारी घटना हणून टीका केली.
तो असाच आह,े तो तसाच आह,े तो या पदासाठी जरा जा तच त ण आह,े अननुभवी
आह,े या या शै िणक क पना जरा जा तच धीट आहते. अगदी वतमानप ांनीसु ा या
टीका ट पणीम ये भाग घेतला.

या दवशी हच क स सव  पदाची सू े बहाल केली याच दवशी या या विडलांना
यांचे एक िम  हणाले, “सकाळी मी वतमानप ाचा अ लेख वाचला आिण मला ध ा
बसला, कारण यात तुम या मुलाची खूप नंदानाल ती केली होती.”

यावर ते हणाले, “हो, फारच कडक श दात टीका केली गेली, पण ल ात ठेवा,
मेले या कु याला कोणीच लाथ मारत नाही.”

होय खरे आह!े आिण तो कु ा जेवढा जा त े  तेवढे याला लाथा मार याचे
समाधान अिधक! ंस आॅफ वे स जो पुढे एडवड VIII नावाने िस  झाला, याला एके
दवशी ढंुगणावर फाटले या पँटवर घरी जावे लागले होते. याचे अस ेझाले : या वेळेस
तो दवेॉनशायर येथील डाटमाऊथ कॉलेजम ये िशकत होता. त ेकॉलेज अ ापोलीस येथील
ने हल अ ◌ॅकेडमेीशी संल  होते. ि स फ  चौदा वषाचा होता. एके दवशी एका ने हल
आॅ फसरला ि स रडताना दसला. यान े याला िवचारले, “काय झाले?” सु वातीला
याने सांगायला नकार दला, पण शेवटी खरे काय घडले त े यान ेसांिगतले. इतर ने हल
कॅडे सनी ि सला लाथाबु यांनी तुडवले होत.े कॉलेज या कमोडरने या सग या
मुलांना बोलावून घेतले व िवचारले क  ि सने जर कोणतीही त ार केली नसली तर
यांना ह ेजाणून यायचे आह ेक , ि सला एकटे पाडून या याशी अशी ू र वागणूक का
केली गेली?



साम-दाम-दडं-भेद असे सगळे उपाय क न शेवटी या कॅडे सन ेकबूल केले क , जे हा
ते राजा या पदरी असले या आरमारात कमांडर आिण कॅ टन झाले असते, ते हा त ेअसे
सांगू शकले असते क , यांनी तर पूव  या राजाला लाथा मार या हो या.

हणून नेहमी ह ेल ात ठेवा क , या वेळी तुम यावर टीका केली जात,े तु हाला
हतेुपुर सर खाली खेचले जाते ते हा या लाथा-बु या मारणा यांना याम ये चंड
समाधान िमळत.े याचा ब तक न अथ एवढाच असतो क , तु ही आता यशा या अगदी
जवळ आहात आिण सग या जगाचे तुम याकड ेल  आह.े अनेक लोकांना जे लोक
यां यापे ा अिधक िशकलेले व अिधक यश वी आहते अशा लोकांची नंदा कर यात
आसुरी आनंद िमळतो. उदाहरणाथ, मी जे हा ह े करण िलहीत होतो, ते हा सा हशेन
आम चे सं थापक जनरल िव यम बूथ यां यावर टीका करणारे एका बाइचे प  मला
िमळाले. मी रेिडओवर जनरल बूथ यां याब ल तुती करणारे भाषण केले होते, हणून
या बाइने मला प  िल न कळवले क , जनरल बूथ यांनी ग रबांसाठी जमवले या
पैशातून आठ लाख डॉलस हडप केले आहते. हा यां यावर लावलेला आरोप िबनबुडाचा
होता; पण या बाइला स य शोधून काढ यात जरासु ा रस न हता. ितला फ  उ
पद थाला खाली खेच यात, याची बदनामी कर यात आसुरी आनंद िमळत होता. मी
ितचे त ेकडवटपणा ओकणारे प  कच या या बादलीत टाकले आिण दवेाचे आभार मानले
क , अशा बाइशी माझे ल  झाले न हते. ित या प ातून ितन ेजनरल बूथिवषयी फारशी
मािहती दली न हती. या उलट वत:िवषयीच अिधक िलिहले होत.े कॉपेनहावरन ेफार
पूव  असे हटले होते, “गावंढळ लोकांनाच मो ा माणसांचे दोष सांग यात आिण यांची
नंदा कर यात चंड आनंद िमळतो.”

‘येल’चा ेिसडट अ ील आह,े ह ेकोणालाच पटणे श य न हत.े तरीही टमोढी वाइट
या पूव या ेिसडटला युनायटेड टे सचे सरकार चालवणा या नविनवािचत ेिसडटची
नंदानाल ती कर यात फार वार य वाटायचे. यान ेलोकांना असा धो याचा इशारा
दला होता – जर तु ही या माणसाला िनवडून दलेत, तर आप या आया-बिहणी
कायदशेीररी या वे या बनतील आिण यांची मानखंडनासु ा िवन पणान ेहोइल, यांना
अपिव  केले जाइल, ल ा-शरम यांचे नामोिनशाणसु ा राहणार नाही. दवेाला आिण
पु षालापण ह ेपा न कळसवाणे वाटेल.

िहटलरवर अशीच टीका झाली होती, नाही का? अशीच टीका थॉमस जेफरसनवरपण
झाली. कोणता जेफरसन? यान े‘िड लरेशन आॅफ इनिडपे ड स’ िलिहले. लोकशाहीचा
पुर कता दशेभ  आिण संत? होय. तोच तो जेफरसन!

अमे रकन लोकांनी या माणसाला ‘दांिभक’ हटले, ‘तोतया’ हटले आिण ‘खु यापे ा
कंिचत बरा’ असे हटले तो कोण होता? वतमानप ातसु ा या यावर या काटून िच ात
याला िगलेटीवर दाखवून या या डो यात सुरा खुपसलेला दाखवला होता. र यात
लोकांनी याची टवाळी केली तो कोण होता? तो होता जॉज वॉ शं टन!

अथात या सग या फार जु या गो ी आहते. आता मानवी वभावात काही बदल
झाला आह ेका? आपण अ ◌ॅडिमरल िपरेची केस पा . ६ एि ल १९०९म ये जो शूरवीर
उ र ुवावर आपली कु याची गाडी घेऊन गेला होता, यान ेसंपूण जगाला च कत केले



आह.े िपरे वत: या मोिहमेत थंडीने व उपासमारीन ेमेला. या वेळी याची आठ बोटे
बफाने इतक  िथजली होती क , ती कापून काढावी लागली. संकंटांनी तो इतका घेरला
होता क , याला भीती वाटत होती क , तो वेडा होइल; पण वॉ शं टनमधील नौदलातील
याचे व र  अिधकारी मा  याचे इतके कौतुक झाले हणून आग ओकत होते. यांनी
म सरापोटी या यावर आरोप केले क , संशोधना या नावाखाली िपरेन ेपैसे गोळा केले
आिण आता आ टकम ये तो लोळत पडला आह.े हा समज हतेुपुर सर पसरवला गेला,
कारण आपला या गो वर िव ास असतो या यावर यांचा िव ास नाही ह ेदाखवणे
श य असते. िपरेची मानखंडना करणे आिण याला खंडीत पकडणे हाच या लोकांचा
इरादा होता. फ  .े मॅक कनले या आदशेामुळेच िपरेची आ टकमधील सफर होऊ
शकली.

वॉ शं टनमधील नौदलात या आॅ फसम ये जर िपरे एखादी लाकची नोकरी करत
असता, तर या यावर इतके नं  आरोप झाले असत ेका? इतर लोकांम ये इतका म सर
जागृत हो याइतपत तो मह वाचा ठरलाच नसता.

अ ◌ॅडिमरल िपरेपे ाही अिधक वाइट अनुभव जनरल ांटला आला. इ. स.
१८६२म ये जनरल ांटला पिहला िवजय िमळाला आिण उ रेकडील लोकांनी तो
साजरा केला. एका दपुारी तो िवजय िमळाला. रातोरात ांटला ‘नॅशनल आयडॉल’चे
मह व ा  झाले, लोकि यता िमळाली. या िवजयाचे पडसाद युरोप या कानाकोप यात
उमटले. या िवजयान ेचच या घंटा वाजू लाग या. लोकांनी ‘मेन’पासून
‘िमिसिसपी’पयत या नदी कना यावर शेको ा पेटव या. असे सगळे होऊनही यानंतर
केवळ सहा आठव ां या आतच ांटला पकड यात आले. ांटला याचा हा अपमान
सहन झाला नाही. तो रडला.

जनरल यू. एस. ांटला ऐन िवजया या ज लोषाम ये असताना अटक का कर यात
आली? ब धा या या लोकि यतेने या या व र ांम ये म सर जागृत झाला असावा.

जर आप यावरील अ यायाब ल, टीकेब ल आप याला काळजी करावीशी वाटली तर
िनयम १ :

ल ात ठेवा क , अ यायाब ल टीका ही बुरखा पांघरलेली कौतुकाची पोचच असते.
ल ात ठेवा क , मेले या कु याला कोणी लाथ मारत नाही.



२१
हे करा! टीका तु हाला दखुावणार नाही

मी एकदा मेजर जनरल मेडले बटलरची मुलाखत घेतली होती. याला ‘िजमलेट
आय’, ‘हले डिे हल’ वगैरे वगैरे संबोधन ेलावली जात. आठवला का आता तु हाला?
अितशय लोकि य असा अमे रकेतील नौदलाचा सव े  लढाइखोर जनरल!

याने मला सांिगतले क , जे हा तो लहान होता ते हा आपण खूप लोकि य असावे
अशी याची ती  इ छा होती. आप याब ल इतरांचे चांगले मत हावे हणून तो धडपडत
असे. या दवसांम य ेथोडीसु ा टीका झाली क , याला याचे ती  द:ुख होत असे व
मनावरील ताण वाढत असे; पण याने कबूल केले क , नौदलातील तीस वषानी याला
खूप कणखर केले. “माझी आ ापयत अनेकदा खरडप ी काढली गेली. माझा अनेकदा
अपमान कर यात आला.” तो हणाला, “मला ‘यलो डॉग’, ‘ ेक’ आिण ‘ कंक’ अशा
अनेक िश ा दे यात आ या. अनेक मो ा लोकांनी मला िश ाशाप दले. इं जी
भाषेतील कुठ याच छाप यासार या श दांत न बसतील अशा अनेक उपाधी मा यासाठी
वापर यात आ या. याचा मला ास झाला का? छे:! आता मला याची इतक  सवय
झाली आह ेक , मा याब ल काही अपश द ऐकू आले, तर त ेकोणी उ ारले हे
बघ यासाठी मी मान वळव याचेसु ा क  घेत नाही.”

कदािचत ‘िजमलेट आय’ बटलर आता या सग या टीके या पलीकड ेजाऊन
पोहोचला असेल; पण एक गो  न , आप यापैक  बरेच जण अस ेअसतात क  इतरांनी
केलेली टीका यां या फार िज हारी लागत.े मला फार वषापूव  घडलेला संग अगदी
तारखेिनशी आिण वेळेसिहत आठवतो. जे हा ‘ यूयॉक सन’ या वृ प ाचा बातमीदार
माझे ौढ िश ण वगाचे काम बघ यासाठी आला आिण याने याची पेपरम य ेबरीच
िख ली उडवली, ते हा मी खूप रागावलो का? हो, मी तो माझा ि श: अपमान आह,े
असे मी समजलो. मी ‘सन’ वृ प ाचा मु य कायकारी अिधकारी िगल होजेस याला फोन
केला. याला खडसावून सांिगतले क , अशी टंगल कर यापे ा या प तीने काम चालते
ते िलहा. मी तर यां या िव  केस कर याचेही ठरवले होते.

आता मी तसा वागलो याचीच मला लाज वाटते. आता मला जाणवते क , जे लोक
पेपर िवकत घेतात यापैक  िन मे लोक अ लेख वाचत नाहीत. वाचणा या िन या
लोकांना यातील खाचाखोचा समजत नाहीत. त ेिन पाप वृ ीन ेवाचतात. यांना
वाचलेले समजते, त ेकाही दवसांतच सगळे िवस न जातात.

मला आता जाणवते क , लोकांना तुम याब ल आिण मा याब ल िवचार करायला
वेळ नाही कंवा आप याब ल काय बोलले जाते याची पवा नाही. त ेसकाळी



उठ यापासून ते म यरा ीपयत वत:चाच िवचार करत असतात. तुम या आिण मा या
मृ यू या बातमीपे ाही यांना यांची जी काही थोडीशी डोकेदखुी तीच अिधक सतावत
असते.

अगदी तुमची आिण माझी चोरी पकडली गेली, आपली टंगलटवाळी झाली, आपले
खोटे बोलणे उघडक ला आले, आप या जवळ या िम ाने आप या पाठीत खंजीर खुपसला
तरीसु ा वत:ची क व कर याची काहीच गरज नसते. या उलट आपण वत:ला बजावले
पािहजे क , िजझसबरोबरसु ा अगदी हचे झाले होत.े या या बारा जवळ या िम ांपैक
एका िम ाने आज या भाषेत सांगायचे, तर फ  एकोणीस डॉलस या लालसेने याची
तारणा केली होती. जे हा िजझस संकटात सापडला ते हा बारापैक  एक जण याला
त काळ सोडून गेला आिण याने तीन वेळा जाहीर केले क , तो िजझसला ओळखत नाही.
जर िजझसबरोबर असे घडू शकते, तर आपण तर खूप सामा य माणसे आहोत. मग आपण
तसे घडू नये अशी अपे ा का धरावी?

काही वषापूव  मी ह ेिशकलो क , जरी आपण आप यावर अ या य टीका कर यापासून
थोपवू शकलो नाही, तरी आपण या टीकेमुळे वत:ची मन:शांती िबघडू न दणेे ह ेतरी क
शकतो.

आणखी एक गो  मी इथे प  क  इि छतो. ती हणजे मी सग याच टीकेब ल
बोलत नसून अ या य टीकेब ल बोलतो आह.े मी एकदा एिलनॉर झवे टला िवचारले
क , ितने अ या य टीकेला कसे त ड दले? सग यांनाच मािहती आह ेक , ित यावर
भरपूर टीका झाली. ब धा ितला ितची खूप तारीफ करणारे िम ही होत ेआिण अनेक
बळ श ूही होते. हाइट हाउसम ये अ य दसु या कोण याही ीला असे िम  वा असे
श ू न हते.

ितन ेमला असे सांिगतले क , जे हा ती लहान होती ते हा ती कमालीची लाजाळू होती.
‘लोक काय हणतील’ याचे ितला सतत दडपण असायचे. लोकां या नंदलेा तर ती इतक
घाबरायची क , एकदा ती ित या आ याला िथओडर झवे टला हणाली, “आंट, मला ह-े
ह ेकरायचे होते, पण मला लोक काय हणतील याची भीती वाटली.”

आ याने ित या डो यांम ये पािहले व हणाली, “जोपयत तुला तुझी खा ी आह ेक ,
तू यो य तेच करत ेआहसे तोपयत लोक काय हणतील याची चंता कधीच क  नकोस.”
एिलनॉर झवे टने सांिगतले क , मा या आ याचा श दन ्श द मी ल ात ठेवला आिण
काही वषानी हाइट हाउसम ये ितन ेह ेिस  क न दाखवले क , कोण याही टीकेन ेती
तसूभरसु ा डगमगली नाही. जणूकाही रॉक आॅफ िज ा टर! ितन ेसांिगतले, “ नंदपेासून
दरू राह यासाठी टीकाकारांम ये व आप यात एक भंतच बांधायची. तुम या दया या
खोल क यात तु हाला जे यो य वाटेल तेच करायचे, कारण तु ही एखादी गो  केली, तरी
तुम यावर टीका होणार व केली नाही तरी ती होणारच!” हाच ितचा स ला आह.े

जे हा कॅ. ुश अमे रकन आंतररा ीय काप रेशनचे ेिसडट होत,े ते हा मी यांना
िवचारले होते क , यां यावरील टीकेमुळे ते कधी अ व थ झाले होत ेका? ते हा ते
उ रले, “होय! सु वाती या काळात मी फार भावनाशील होतो. संघटनेतील सव
कामगारांना खूश ठेव याचा मी आटोकाट य  करत असे आिण यांना मी आवडावा



हणून िवशेष य  करत असे. जर त ेखूश झाले नाहीत, तर मला खूप काळजी वाटे.
एखादा जर मा या िवरोधात गेला तर मी याला समजवायचा य  करी, पण याला
समजावले क , पु हा दसुरा कोणीतरी मला ास दइे. याची समजूत घातली क ,
मधमाशां या पो यातून जशा माशा बाहरे येतात तसाच मला या कामगारांचा ास होइ.
शेवटी मा या ल ात आले क , िजतका मी या कामगारांचा ोभ शांत कर याचा य
करतो आिण वत:ला यां या टीकेपासून वाचव याचा य  करतो िततके मला अिधक
अिधक श  ूिनमाण होतात. मग मी वत:शी हणालो, ‘जर तु हाला एखा ा जमावाचे
नेतृ व करायचे असेल, तर तुम यावर टीका होणे अटळ आह.े हणून तुम या मनाचा कौल
या आिण तसेच वागा.’ आिण याचाच मला फार उपयोग झाला. या दवसापासून मी
िनयमच केला क , मला जे यो य वाटेल तेच मी कृतीम य ेआणणार आिण मग माझी जुनी
छ ी डो यावर धरणार. यामुळे टीकेची बरसात झाली, तरी यात मी िभजणार नाही.”

डी स टेलरने तर या पुढचे पाऊल उचलले : यान ेटीकेची बरसात हवी तेवढी होऊ
दली व यात तो चंब िभजला. अन तेही हसत हसत! टेलर यूयॉक रेिडओवर रिववार
दपुार या जलशात असताना एका बाइने याला प  पाठवले. यात ितन ेिलिहले क , तो
लायर आह,े ेटर आह,े ेक आह ेआिण मोरॉन आह.े टेलरने ही टीका आनंदाने झेलली.
एवढेच नाही, तर यान ेलाखो ो यांना ह ेप  रेिडओवर वाचून दाखवले. थो ा
दवसांनी या बाइने याला पु हा तसेच प  पाठवले. टेलरने ो यांना पु हा सांिगतले,

“बाइचे अजूनही मत बदललेले नाही. मी अजूनही ेक, लायर, ेटर आिण मोरॉनच आह.े”
या खेळकर माणसाचे खरोखर कौतुक वाटत.े याची मन:शांती यान ेढळू दली नाही.
यातून याची िवनोदबु ीही दसते.

ंसटन येथे ॅ ब एका िव ा या या कायकारणीसमोर भाषण दते होता. यान ेकबूल
केले, “मा या टील मीलम ये काम करणा या एका जमन माणसान ेमला आयु यातला
फार मोठा धडा िशकवला. इतर कामगारांवर ग पा मारताना या जमन माणसाचा
जागितक यु ा या संदभात वादिववाद झाला. इतर सवानी िमळून याला नदीत बुडवले.
जे हा तो िचखलान ेभरले या अव थेत आॅ फसम ये आला, ते हा मी याला िवचारले,
“ या लोकांनी तुला नदीत बुडवले ते हा त ूकाय केलेस?” यावर तो उ रला, “मी फ
हसलो.” “

िम. ॅ बने ह ेजाहीर केले, “मीपण मा या आयु यातील हा सुिवचार ‘फ  हसा’
हणून िल न ठेवला आह.े”
तु ही जे हा एखा ा अ या य प रि थतीचे बळी ठरता ते हा ह ेत व तु हाला न च

उपयोगी ठरेल. जो तु हाला ितउ र करतो या यावर तु ही पु हा वार करता, पण जो
माणूस फ  हसतो या यावर तु ही परत वार कसा करणार?

िसि हल वॉर चालू असताना जर लंकनन े या या टीकाकारांना उ रे दे याचा
मूखपणा केला असता, तर तो मोडून पडला असता. लंकनन े या या टीकाकारांना कती
कौश याने हाताळले, ह ेतर फारच कौतुका पद आह.े जनरल मॅकअथरन े याब ल या
सािह याची एक त आप या आॅ फसवरील भंतीवर लटकवून ठेवली आह.े िव टन
च चलकडसेु ा याची एक ेम केलेली त होती. लंकन या श दांत िलिहलेले त ेकाय



आह?े तर पाहा –
‘मा यावर केले गेलेले सगळे आरोप मी जर वाचत बसलो असतो व यावर उ रे दते

बसलो असतो, तर मला ह ेआॅ फस बंद क न टाकावे लागले असते व दसुरे काहीच करता
आले नसते. मी मा या मािहती माणे जा तीतजा त चांगले काम कर याचा य  केला व
शेवटपयत करत राहीन. जर शेवट गोड झाला, तर जे काही मा यावर आरोप आहते
याला काही अथ राहणारच नाही आिण जर माझे खरेच चुकले ह ेिस  झाले, तरीही आता
भूतकाळ बदलता येणार नाही.’

जर तुम यावर अ या य टीका झाली तर आठवा िनयम २ :

तु हाला ज ेयो य वाटत ेतेच करा आिण डो यावर तुमची छ ी ध न तुम या
मानेव न ओघळणा या टीके या बरसातीपासून तुमचे वत:चे र ण करा.



२२
मी केले या मूख गो ी

मा या केिबनम ये मा या एका खाजगी फाइलम ये ‘FTD’ नावान ेजपून ठेवलेले एक
पाक ट आह.े FTDचा लाँगफॉम असा आह ेक  ‘फूल थं स आय हवॅ डन’. मी मा या
आयु यात जो-जो मूखपणा केला आह ेव जे अपराध केले आहते याची न दणी मी याम ये
केली आह.े यात या काही गो ी काही वेळेस मी मा या से े टरीला टाइप करायला
सांगतो, पण काही वेळेस या इत या खाजगी व पा या असतात व मूखपणा या
असतात क , या से े टरीसमोर उ ारणेसु ा मला ल ा पद वाटत,े हणून मी वत:च
मा या हाताने या िलिहतो.

पंधरा वषापूव  डले कानजीवर केली गेलेली टीका आजसु ा मला सहीन् सही आठवते
आिण ते मी मा या FTDम ये जपून ठेवले आह.े जर मी वत:शी पूणपणे ामािणक
असतो, तर आ ा माझी केबीन FTDन ेभ न वािहली असती. कंग साऊल तीस
शतकांपूव  हणाला तसे मी ामािणकपणे हटले असत,े ‘मी खूप मूखपणा केला आहे
आिण चंड चुका के या आहते.’

मी जे हा माझे FTDचे फो डर बाहरे काढतो आिण वत:वर केलेली टीका पु हा पु हा
वाचतो ते हा माझे क ठणातले कठीण सु ा सोडवायला मला मदत होते. डले
कानजीचे ह े व थापन असत!े

पूव  कोण याही वाइट घटनेचा दोष मी इतर लोकांवर टाकायचो, पण जसजसा मी
मोठा होऊ लागलो, अिधक शहाणा होऊ लागलो तसतसे मला वाटत ेक , मला वत:लाच
ह ेजाणवले क , मा या दभुा याचा दोष जर कोणाला ायचाच असेल, तर तो मलाच
दला पािहजे. अनेक लोकांना जे हा त ेप रप  मनाचे झाले ते हाच ह ेसमजले आह.े सट
हिेलना या बेटावर नेपोिलयननेसु ा ह ेउ ार काढले आहते – दसुरे कोणीही नाही, तर मी
वत:च मा या िवनाशाला कारणीभूत ठरलो आह.े मी वत:च माझा श ू आह;े मा या
दभुा याचे कारण आह.े

मी तु हाला मला मािहती असले या एका ब ल सांगणार आह.े जे हा
आ मपरी ण आिण आ म व थापनाची वेळ येत अस ेते हा मला तो एखा ा
कलाकारा माणे भासे. याचे नाव एच. पी. होवेल. यूयॉकमधील हॉटेल अँबेसेडरमधील
एका औषधा या दकुानात याचा अक मात मृ यू झा याची बातमी पसरली. तो दवस
होता ३१ जुलै, १९४४. या दवशी संपूण वॉल ीट हादरला, कारण एच. पी. होवेल हा
अथमं ी होता, कम शयल नॅशनल बँकेचा चेअरमन होता. क येक काप रेश सचा
डायरे टर होता. यान ेफार शू यातून आपले िव  िनमाण केले होते. याचे िश ण



तुटपंुजेच होत.े एका कं ी टेटम ये तो कारकून हणून नोकरी लागला. नंतर यू. एस.
टीलम ये े िडट मॅनेजर बनला आिण हळूहळू तो अनेक पद ेव स ा िमळवत गेला होता.

“ क येक वष मी वत:जवळ माझी मुलाखतीची डायरी ठेवत असे. याम ये
दवसभरातील सग या मुलाखती न द करत असे.” जे हा मी याला या या यशाचे
गमक िवचारले ते हा याने मला ह ेउ र दले. पुढे तो हणाला, “माझे कुटंुब मला
शिनवारी रा ी गृहीत धरत नसे, कारण मा या कुटंुबाला ह ेमािहती होत ेक , दर
शिनवारची सं याकाळ मी आ मपरी णासाठी आिण माझे काम अिधक चांगले कसे करता
येइल याचा िवचार कर यासाठी दते असे. जेवण झा यानंतर मी माझी डायरी उघडत असे
आिण मी टंगम ये काय चचा झाली, कोण या घटना घड या व सोमवारी सकाळी काय
करायचे आह ेयाचा परामश घेत असे. मी वत:ला  िवचारत असे – मी या वेळी काय
चुका के या? मी यो य गो ी कोण या के या? आिण मी कशा कारे प रि थती अिधक
चांगली सुधा  शकलो असतो? या अनुभवातून मी कोणता धडा िशकायला पािहजे? काही
वेळेस माझा आठव ाचा परामश घेणे मला द:ुखी करत अस.े काही वेळेस मा या
घोडचुकांमुळे मी च कत होइ. अथातच जसजसा काळ जाऊ लागला तसतशा मा या
घोडचुका कमी होऊ लाग या. अशा कारे वत: या कृतीचे वत:च िव ेषण कर याची
माझी सवय मी चालूच ठेवली आिण इतर कोण याही गो ीपे ा याचा मला आयु यात
फार उपयोग झाला.”

कदािचत एच. पी. होवेलने ही क पना बेन ँ किलनपासून घेतली असावी. फरक
एवढाच होता क , ँ किलन काही दर शिनवारी रा ीपयत वाट बघत थांबत न हता. तो
हचे काम दर दवशी रा ी करायचा. या अशा िव ेषणामुळे यान ेह ेशोधून काढले क ,
या याम ये तेरा कारचे दोष होते आिण ते गंभीर होते. इथे यापैक  तीन दोषांब ल मी
सांगतो. १) वेळ वाया घालवणे २) ु लक गो चा ऊहापोह करणे ३) वादिववाद घालणे
आिण लोकांशी असहमत होणे. शार बेन ँ किलनन ेह ेओळखले क , जोपयत या यातील
दोष तो दरू करत नाही तोपयत यशा या मागावर तो फार पुढे जाऊ शकणार नाही.
हणून आठव ातील येक दवशी तो वत:मधील ुटी शोधून काढत असे आिण
वत:शीच यु  पुकारत असे आिण याम ये कोण जंकले याची न द क न ठेवत अस.े
दसु या आठव ात तो आप या दसु या दोषाची समी ा करत असे आिण एखा ा
बॉ स गं या मॅचमधील मुि यो ा या माणे लो ज घालून कोप यातून रंगणात येतो
या माणे रंगणात येत अस.े केवळ बेल वाज याचाच अवकाश असे! अशा प तीने
ँ किलनने वत: या दोषांबरोबर दोन वष अ ाहतपणे लढा दला.
तो दशेातील सवात लाडका आिण सवात भावशाली नेता झाला, याब ल तु हाला

अजूनही आ य वाटते का?
छोटी माणसे ती असतात यां यावर थोडीशी जरी टीका झाल, तरी ती रागाने बेभान

होतात, पण शार माणूस यालाच हणावे या याब ल कोणी शंका घेतली, या यावर
दोषारोप केले गेले कंवा या याशी कोणी शाि दक चकमक  के या, तरी तो
मानिसकदृ ा ि थर असतो. वॉ ट ि हटमन हणतो, “ या लोकांनी तुमचे फ  कौतुकच
केले कंवा जे तुम या सतत पाठीशी उभे रािहले, जे तुम याशी खूप समजुतीने वागले,



यां यापासून फ  तु ही बोध घेता; पण यांनी तुमचा सदवै िध ार केला, यांनी
तु हाला नाकारले, तुम या सतत िवरोधात उभे रािहले यां यापासून तु ही काही
िशकलात का?”

आप या श ूंनी आप यावर टीका कर याची वाट बघत बस यापे ा आपणच
यां यावर मात करावी. कशी? तर आपणच आपले टीकाकार हावे. आपण आप यातील
ुटी, आप यातील दोष आधीच जाणून यावेत व यावर उपाय करावेत, जेणेक न

आप या श ूला आप यावर कुरघोडी करता येणार नाही. चालस् डा वननेसु ा हचे केले.
यान े यासाठी पंधरा वष घालवली. याचे अस ेघडले – जे हा डा वनचे या या अजरामर
पु तकाचे ‘ द ओ रिजन आॅफ पेसीज्’चे काम पूण झाले, ते हाच या या ल ात आले क ,
या पु तकावर चंड गदारोळ होणार आह.े बुि वंतां या जगतात आिण परंपरावादी
धा मक लोकां या समजुत ना तडा जाणार आह.े हणून तो वत:च वत:चा टीकाकार
झाला आिण पंधरा वषापयत तो वत: िलिहले या पु तकातील श दन ्श द तपासून बघत
होता, यातील कायकारणभावांना आ हाने दते होता. तो िनणया त आले या गो ब ल
सतत  उपि थत करीत होता.

समजा तु हाला कोणी ‘मूख’ हणाले, तर तु ही काय कराल? रागवाल? संतापाल?
पण लंकनन ेकाय केले बघा. एडवड टॅटन हा लंकनचा यु ातील से े टरी होता. तो
एकदा लंकनला ‘मूख’ हणाला. याचे कारण असे घडले क , लंकन टॅटन या े ात
एका वाथ  राजकार याला खूश कर यासाठी ढवळाढवळ करत होता. लंकनन ेएका
पलटणी या बदलीसंबंधीचा आदशे काढला होता. टॅटनने तो आदशे पाळ यास फ
नकारच दला नाही, तर शपथेवर जाहीर केले क , अशी आॅडर काढणारा लंकन मूख आह.े
पुढे काय घडले? जे हा लंकनला ह ेसमजले ते हा तो शांतपणे हणाला, “जर टॅटन असे
हणत असेल, तर मी न च मूख असलो पािहजे, कारण बरेचदा तो बरोबर असतो.
मीसु ा मा यासंबंधी पु हा िवचार करेन.”

लंकन वत: टॅटनकड ेगेला. टॅटनन े याला पटवून दले क , याने दलेला आदशे
कसा चुक चा आह ेआिण लंकनन ेतो आदशे मागे घेतला. लंकनला जे हा पटत अस ेक ,
या यावरील टीका ामािणक आह,े अ यासपूण आह ेआिण प रि थती अिधक चांगली
करणारी आह ेते हा तो अशा टीकेचे वागतच करी.

तु ही आिण मीसु ा असेच ामािणक टीकेचे वागत केले पािहजे, कारण आपण
केले या जवळपास चार गो पैक  तीन गो ी तरी बरोबर आहते अशी आपण आशा क
शकत नाही. हाइट हाउसम ये असताना िथओडर झवे ट तरी अस े हणायचा.
आइन टाइन हा थोर िवचारवंतसु ा कबूल करतो क , यान ेकाढलेले िन कष ह ेन वद
ट े  वेळा तरी चुकायचे. ला रोशफॉकलॉड तर हणतो – ‘आप या श ूंची मत ेही आप या
मतांपे ासु ा अिधक खरी ठरतात.’

मला वत:लासु ा अस ेवाटते क , वरील िवधान खरे आह.े जे हा मा यावर कोणी
टीका करत ेते हा जर मा या ती गो  आधी ल ात आली नसेल, तर मी आपोआपच
शांतपणे ितकड ेल  दतेो. माझा टीकाकार काय हणणार आह,े याची त पूव  मला
य कंिचतही क पना नसत.े खूप वेळा मला वत:चीच चीड येत ेक , मी असा का वागतो?



आप या सग यांनाच कोणी टीका केली क  राग येतो व कोणी कौतुक केले क , आपण
सुखावतो आिण ती टीका कंवा या कौतुकास आपण पा  आहोत क  अपा  आहोत हा
िवचार तर दरूच असतो. आपण तकशु  िवचार करत नाही. आपण भावनां या आहारी
जातो. आपले तकशा  ह ेबच वृ ा या पातळ साली माणे भावनां या खोल, अथांग,
वादळी समु ातून हलेकावे खात वास करत असते.

जर आप या कानांवर आपली काही नंदा पडलीच, तर याला उ र दे या या
भानगडीत पडू नय.े मूख माणसेच तसे करतात. आपण वत:शी ामािणक राहावे, न
असावे आिण बुि वादी असावे. आपण श ूचे बोलणे उधळून टाक यासाठी आिण वत:ची
शंसा क न घे यासाठी हणावे, “मा या या टीकाकाराला माझे आणखीनही काही दगुुण
मािहती असत,े तर आ ा केली यापे ा कतीतरी अिधक टीका यान ेकेली असती.”

मागील करणात मी याब ल बोललो क , जे हा आप यावर अ या य टीका केली
जात ेते हा आपण काय करायचे? पण इथे आणखी एक क पना मांडली आह.े तुम यावर
जे हा अ यायकारक टीका होत ेते हा तुमचा रागाचा पारा चढत जातो. अशा वेळी णभर
थांबून तु ही असे का हणत नाही? ‘एक िमिनट थांब! मी प रपूणतेपासून कोसो मैल दरू
आह.े’ आइन टाइन जर कबूल करतो क , मी न वद ट े  वेळा चुक चे वागतो, तर मी
कमान शी ट े  वेळा चुक चे वागतो. कदािचत मी या टीकेसाठी पा  असेन. मी या
टीकेसाठी तुमचे आभारच मानायला हवेत आिण यापासून माझे अिधक भले कसे होइल
याचा िवचार करायला पािहजे.

पे सोडट कंपनीचा पूव चा ेिसडट चालस् लकमन वषाकाठी लाखो डॉलस
जािहरातीसाठी, ामु याने आकाशात फुगे वगैरे सोड यात घालवत असे. या
जािहरात नंतर या या कंपनीब ल काय चांगले िल न आले ह ेतो पाहतही नसे. मा
यानंतर जी टीका होत अस,े ती वाच यात याला अिधक गोडी असे, कारण या यापासून
न च काहीतरी िशकायला िमळत अस,े असे याला वाटे.

फोड कंपनीलासु ा आप यातील चुका, ुटी जाणून घे याची इ छा होती, हणूनच
यांनी आप या कामगारांना यासाठी खास आमंि त क न यांची काय मत ेआहते ते
परखडपणे मांड यास सांिगतले.

मला आठवत ेआह े– पूव  एक असा िव े ता होऊन गेला. तो साबण िवकताना
या यावरची टीकापण जाणून घे यात अिधक ची दाखवे. जे हा कोलगेट कंपनीसाठी तो
साबण िवक यास िनघाला ते हा मागणी घटू लागली आह ेअसे याला जाणवले. आता
आपली नोकरी जाणार अशी याला भीती वाटू लागली; पण याची खा ी होती क ,
साबणा या दजाब ल कंवा या या कमतीब ल शंका घे याचे काही कारण न हते.
हणून दोष न च या यातच होत,े असे याला वाटले. जे हा तो याचा साबण
िवक यात अयश वी होइ ते हा तो या घराभोवती एक दि णासु ा घालत असे व
िवचार करत अस ेक , याचे काय चुकले? तो वेडपेणा करत होता का? याचा उ साह
संपला होता का? काही वेळेस तर परत तो या दारात जाइ व िवचारी, “तु हाला काय
आवडले नाही? मला तुमचा स ला हवा आह.े कृपा क न माझे काय चुकले त ेमला सांगा.
तु ही मा यापे ा अिधक अनुभवी आिण यश वी आहात हणून जे असेल त े प पणे



सांगा.”
या या या दिृ कोनामुळे याने असं य िम  आिण अमोल उपदशे िमळवले.
याचे पुढे काय झाले ही उ सुकता तु हाला असेलच ना? तो पुढे जगि यात कोलगेट

पा मोिल ह कंपनीचा ेिसडट झाला. याचे नाव इ. एच. िल ल!
अशा कारे एच. पी. होवेल, बेन ँ किलन आिण इ. एच. िलटल असे फार मोठे होऊन

गेले. आिण आता, कोणी बघत नाहीए ना! तेव ा वेळात तु हीसु ा आरशात का
डोकावून बघत नाही? आिण वत:ला का िवचारीत नाही क , तु हीसु ा यां या पं ला
जाऊन बसू शकता का?

लोकां या टीकेपासून वत:ला दरू ठेवायचे असेल तर िनयम ३ :

आपण या चुका करतो याची आपण न दवहीत न द क  या आिण वत:च
वत:चे परी ण क  या. जरी आपण प रपूण अस याची आशा क  शकत नसलो, तरी
जे इ. एच. िल लन ेकेले, त ेतर क  शकतो.

आपण िन:प पातीपणे, िवधायक वृ ीन े वत:ला उपयोगी ठरणारी अशी टीका
वत:वर क  शकतो.

सहा ा भागा या गा यात काय आहे?

टीके या काळजीपासून वत:ला दरू कसे ठेवाल?

िनयम १: अ या य टीका ह ेब तक न बुरखाधारी कौतुकच असते. याचा ग भताथ
असा असतो क , तुम या एखा ा कृतीमुळे समोर या या मनात षे व म सर
या भावना जागृत झा या आहते. ल ात ठेवा, मेले या कु याला लाथ
मार या या भानगडीत कोणी पडत नाही.

िनयम २: तु हाला श य तेवढे जा तीतजा त चांगले काम करा आिण मग डो यावर
छ ी धरा. यामुळे टीका पी बरसात तुम या मानेव न खाली ओघळून
जाइल. यात तु ही िभजणार नाही.

िनयम ३: आपण वत: केले या चुकांची एक न दवही करा आिण वत:च वत:चे
टीकाकार हा. अथात आपण प रपूण असूच शकणार नाही, पण जे इ. एच.
िल लन ेकेले तसे तर आपण क  शकतो. आपण वत:वर िन:प पातीपणे,
िवधायक आिण फलदायी टीका तर क  शकतो!



भाग सात
थकवा आिण काळजी टाळ याचे सहा माग अवलंबा

आिण तुमचा उ साह सळसळता ठेवा!



२३
दवसातील एक तास कसा वाढवाल?

‘काळजीचे िनवारण कसे करावे’ या पु तकात मी ‘थक ाचे िनवारण कसे करावे’ हे
करण का िलहीत आह?े उ र सोपे आह.े कारण थक ामुळे चंता िनमाण होत.े िनदान
तु ही चंतेला बळी तरी पडता! शरीरिव ान शाखेचा कोणताही िव ाथ सु ा ह ेसांगू
शकेल क , थक ामुळे शरीराची ितकारश  खूप कमी होत ेआिण सद -पडशापासून
शेकडो आजार तु हाला होऊ शकतात. तसेच मानसोपचारत सु ा ह ेसांगेल क ,
थक ामुळे तु ही तुम या भीती या आिण काळजी या भावनांना ितकार क  शकत
नाही. हणून थक ाला थोपवणे ह ेजणू काळजीला थोपव यासारखे असते.

मी असे का हटले क , काळजीला थोपव यासारखे असते? ह ेमी िवधानात सौ यपणा
आण यासाठी हटले आह.े डॉ. जेकनसन यांनी फार पुढे जाऊन िवचार केला आह.े यांनी
तर िव ांती या िवषयावर दोन पु तके िलिहली आहते. यांची नावे १) ो ेिस ह
रलॅ सेशन आिण २) यू म ट रलॅ स. त ेिशकागो िव ापीठात ि लिनकल सायकॉलॉजी
या िवषयाचे डायरे टर होत.े यांनी ‘िव ांती’ या िवषयावर अनेक संशोधने केली आहते.
यांनी ह ेजाहीरपणे सांिगतले आह ेक , ‘कोणतेही भावनािववश करणारे िवचार ह ेसंपूण
िव ाम अव थेत रा  शकत नाहीत.’ वेग या श दांत मांडायचे झाले, तर ‘जर तु ही
िव ांती घेत असाल, तर तुमचे चंता ांत िवचार काही काळासाठी तरी थांबतात.’

हणून थकवा आिण काळजी यां यापासून दरू राह यासाठी िनयम न.ं १ िव ांती या.
अगदी दमेपयत वाट पाह याची गरज नाही.

ह ेइतके मह वाचे का आह?े कारण थकवा फार लवकर साचत जातो आिण मग याचे
दु प रणाम दसून येतात. अमे रकेतील यु दला या बाबतीतही हा योग क न पािहला
गेला. या सैिनकांना यु ाचे िश ण दले होते, अशा अगदी त ण मुलांना जर यां या
पाठीवरचे सामान उतरवून येक तासानंतर १० िमिनटांची िव ांती दली, तर ते यांची
कवायत अिधक चांगली क  शकतात. तुमचे दयसु ा अमे रकेतील सैिनकांसारखेच
तरतरीत असते. तुम या शरीरातील र वािह यांमधील चलनवलनासाठी लागणारे पुरेसे
र  दय रोज र वािह यांना पुरवत असते. यामुळे आप या अंगात पुरेसा उ साह
सळसळतो. अस ेअिव सनीय काम दय वया या ५०, ७० कंवा अगदी ९०
वषापयतसु ा करत राहते. दय इतके अ ाहतपणे ह ेकाम कसे क  शकते? हॉवड
मेिडकल कॉलेजचे डॉ. कॅनन यांनी ह ेअशा कारे प  केले आह े– अनेक लोकांची अशी
समजूत असते क , दय सतत काम करते हणजे णाचीही िव ांती घेत नाही. वा तव
असे आह ेक , येक आकंु चनानंतर ठरावीक काळाची िव ांती दय घेत असत.े



सवसामा यपणे आकंुचनाचा हा दर िमिनटाला स र इतका असतो. दय चोवीस
तासातून फ  नऊ तासच काम करते. हणजेच दवसा या चोवीस तासांपैक  दय पंधरा
तास िव ांती घेते.

दसु या महायु ा या दर यान या काळात िव टन च चल ह ेसाधारणत: स र
वषा या आसपास होते, परंतु तरीही ते दवसातून सोळा तास काम करायचे. वषानुवष
ि टश सा ा याला यो य ते मागदशन करत होते. खरोखर त ेरेकॉड े कंग होते. या
मागचे रह य तु हाला जाणून यायचे आह ेका? दररोज सकाळी अकरा वाजेपयत ते
अंथ णात पड या पड या कामे करायचे. अहवाल वाचायचे, आदशे िल न यायला
लावायचे, फोन कॉ स करायचे, िम टं जसु ा यायचे. जेवणानंतर त ेपु हा अंथ णात एक
तासासाठी झोपायला जात असत. सं याकाळीसु ा जेवणापूव  हणजे रा ी या आठ
आधी दोन तास त ेझापत असत. यांनी थक ावर कधी औषधे घेतली नाहीत, कारण
यांना कधी थकवाच जाणवला नाही, कारण यांनी तो येऊ नय ेयाची काळजी घेतली.
यासाठी ते अधून-मधून िव ांती घेत रािहले, हणूनच त ेपु हा म यरा ीपयत कामे
कर यास ताजातवाने रािहले.

जॉन डी रॉकफेलरने दोन असामा य िव म केले. एक हणजे यान े या या काळातील
लोकांनी जेवढी संप ी पािहली न हती तेवढी कमावून दाखवली आिण दसुरे हणजे तो
अ ा णव वष जगला. याला ह ेकसे जमले? मु य कारण तर हचे असणार क ,
आनुवंिशक गुणाचा या या डो यावर ‘दीघायुषी’ हणून वरदह त असणार. दसुरे कारण
हणजे रोज दपुारी आॅ फसम ये याची वामकु ी घे याची सवय. रोज दपुारी या या
आॅ फस या कोचावर तो आडवा होत असे आिण या वेळेम य ेअगदी अमे रके या
ेिसडटने जरी याला फोन केला, तरी याला झोपेतून उठवायचे नाही अशी स  ताक द
असे!

‘ हाय बी टायड’ या डिॅनयल जोसिलन या सुंदर पु तकात यान े हटले आह,े
‘िव ांती याचा अथ अिजबातच काही न करणे असा नाही.’ तर िव ांती हणजे दु ती.
तु ही जर दपुारची वामकु ी फ  पाच िमिनटांसाठी घेतली, तर ती काही तास िव ांती
घे यापे ा अिधक मोलाची असते. बेस बॉल खेळणारा िस  खेळाडू कोनी मॅकने मला
असे सांिगतले क , या या खेळापूव  पाच िमिनटांची झोप जर यान ेघेतली नाही, तर
पाच ा इ नंगपयत तो पूणपणे गिलतगा  होत असे; पण फ  पाच िमिनटांसाठी जरी तो
झोपी गेला, तरी तो शेवट या इ नंगपयत छान दमदारपणे खेळू शकत असे.

मी एकदा एिलनॉर झवे टला िवचारले होते क , हाइट हाउसम ये सलग बारा तास
न थकताही ती काम कसे क  शकत असे? यावर ती हणाली, “एखा ा जमावाला
भेट यापूव  कंवा एखाद ेभाषण कर यापूव  वीस िमिनटे ती ित या खुच त कंवा
आरामदायी सो यावर डोळे िमटून शांतपणे िव ांती घेत असे.”

एकदा िजन आॅ ीची या या े संग मम ये मी मुलाखत घेतली होती. जे हा याचा
मॅिडसन े अर गाडनला योग होता या वेळी काऊ बॉय चॅि पअन हणून सग या
जगात याची कत  पसरली होती. या या े संग मम य ेमला एक घडीची कॉट
दसली. ते हा तो हणाला, “रोज दपुारी मी या कॉटवर योगापूव  एक तास तरी झोप



घेतो.” तो पुढे हणाला, “मी जे हा हॉिलवूडम ये िच पट करतो ते हासु ा दहा
िमिनटां या दोन त ेतीन डुल या रोज काढतोच. यामुळे मा या अंगात पु हा उ साह
सळसळतो.”

एिडसननेसु ा या या अंगातील उ साहाचे व सहनश चे सव ेय या या याला
पािहजे ते हा झोप या या सवयीलाच दले आह.े

मी हे ी फोड यांची मुलाखत घेतली, ते हा यांचा शीवा वाढ दवस अगदी जवळ
आला होता. यांना इतके ताजेतवान ेआिण िनरोगी पा न मला खूप आ य वाटले. मी
यांना याचे गुिपत िवचारले, ते हा ते हणाले, “जे हा मी बसू शकतो ते हा मी कधीच
उभा राहत नाही आिण जे हा मी झोपू शकतो ते हा मी कधीच बसत नाही.”

आधुिनक िश णाचा जनक होरेस मॅन याचे जे हा वय झाले ते हाही तो अँ टआॅक
कॉलेजचा ेिसडट होता, पण तो जे हा िव ा या या मुलाखती घेत असे ते हा सो यावर
पाय पस न बसत अस.े

हॉिलवूडमधील एका िच पट- द दशकाला मी ह ेतं  वापरायला सांिगतले. काही
दवसांनी यान ेमा याकड ेह ेकबूल केले क , अशा प तीने काम के यामुळे फार चांगले
प रणाम दसून आले. जॅक चेरटॉक हा हॉिलवूडमधील एक िस  द दशक होता. काही
वषापूव  जे हा तो मला भेटायला आला ते हा तो श्उश् या लघुिच पटां या िवभागाचा
मुख होता. तो अितशय थकलेला, ासलेला दसत होता. याने सांिगतले क , याचा
थकवा जावा हणून यान ेआ ापयत अनेक टॉिन स घेतली, ि हटॅिम स या गो या
घेत या, पण कशाचाच उपयोग झाला नाही. मग मी याला सुचवले क , तो रोज सु ी का
घेत नाही? त ेकसे? तर या याच आॅ फसम ये. या या टाफमधील लेखकांबरोबरची
मी टंग सो यावर जरा पाय पस न यान ेआरामात यावी.

यानंतर काही दवसांनी मी याला पािहले; जवळपास दोन वषानी! चम कार घडून
आला होता! “माझा वत:चा डॉ टरसु ा याला चम कारच हणाला. पूव  मी मा या
खुच त गंभीरपणे, ताठ, ओढ त अव थेत बसून चचा करत अस.े आता चचास  ेतीच
असतात, पण मी आता सो यावर अंग एैसपैस पस न बसतो. वीस वषात मला जेवढे
आरामशीर वाटले न हत ेतेवढे आता वाटते. आता पूव पे ा मी दोन तास अिधक काम
करतो, पण तरीही मी थकत नाही.” असे यान ेसांिगतले.

ह ेसगळे तु हाला कसे लागू पडले अस ेवाटते? तु ही जर टेनो ाफर असाल, तर तु ही
आॅ फसम ये एिडसन माणे झोप घेऊ शकत नाही आिण जर तु ही अक टंट असाल, तर
तुम या बॉसबरोबर फायनाि शअल टेटमटब ल पाय पस न बोलू शकत नाही; पण जर
तु ही छो ा शहरात राहत असाल, तर दपुार या जेवणासाठी घरी जाऊन छोटीशी दहा
िमिनटांची झोप काढू शकता. िमिल ीतील जनरल जॉज माशल असे करत. यु काळात
काम करताना जे हा यांना असे वाटत असे क , आता िव ांती आव यक आह,े ते हा ते
दपुारी एक छोटीशी झोप काढत. जर तुमचे वय प ासपे ा अिधक असेल आिण
तु हालाही जर वाटत असेल क , ह े व रत करायला पािहजे, तर ताबडतोब श य तेवढे
इ युअर स िवकत या. महागाइ वाढत आह.े तुम या जोडीदाराला कदािचत तुम या
इ युअर सचा पैसा हवा आह ेआिण अिधक त ण शी ल  करायची घाइसु ा झाली



असावी, यापे ा वामकु ी बरी न ह ेका!
तु ही जर दपुारी छोटीशी झोप घेऊ शकत नसाल, तर सं याकाळी जेवणापूव  कमान

अधा तास तरी िबछा यावर अंग टाकत जा. ते कॉकटेलपे ा न च व त आह ेआिण
५४६७ पट प रणामकारक आह.े जर तु ही सं याकाळी ५/६/७ या दर यान झोपू
शकलात, तर जणूकाही तुम या जागृत अव थे या काळात एका तासाची भरच पडत,े का?
आिण कसे? कारण दपुारची एक तासाची झोप अिधक रा ीची सहा तासांची झोप हणजे
एकूण झोप सात तासांची होते. ती तुम या रा ी या सलग आठ तास झोपेपे ा अिधक
लाभदायी ठरते.

क करी माणसानेसु ा दपुारी िव ांती घेतली, तर तो अिधक काम क  शकतो.
े ड रक टेलर हा शा ीय व थापन े ातील इंिजिनयर होता. याने ह े ा यि क
क न दाखवले आह.े ह े ा यि क बेथलहमे टील कंपनीम य ेक न दाखवले गेले. याने
असे िनरी ण केले होते क , मजूर जवळपास १२।। टनचे िपग आयन वा न मालवा
गाडीवर चढवू शकतात; पण दपुारपयत यांची पूण दमछाक होते. मग यान े यां या
थक ाची शा शु  कारणमीमांसा अ यासली आिण नंतर जाहीर केले क , त ेमजूर फ
१२।। टनच नाही, तर स ेचाळीस टन िपग आयन वा न नेऊ शकतील! यान ेफ  ही
आकडवेारीच सांिगतली नाही, तर या मजुरांकडून होत असले या कामा या चारपट
जा त काम करवून त ेिस  क न दाखवले आिण तेही न थकवता!

टेलरने एका िम. ि किमड नावा या माणसाला िनवडले. यान े टॉपवॉच लावून काम
करायचे, असे ठरले. ि किमड या बरोबर जो माणूस उभा होता याने हातात वॉच घेऊन
ि किमडला सांिगतले, “ह,ं आता िपग उचल आिण चालू. ह,ं आता खाली बस आिण
िव ांती घ.े आता चाल. आता थांब.”

काय घडले? ि किमडने स ेचाळीस टन िपग आयन एका दवसात उचलले आिण
इतरांनी फ  १२।। टनच उचलले आिण े ड रक टेलर जोपयत तीन वष बेथलहमॅला
होता तोपयत या या कामात याला कधीच अपयश आले नाही. ि किमड ह ेक  शकला,
याचे कारण असे क , थक यापूव च तो िव ांती यायचा. एक तासात जवळपास तो
स वीस िमिनटे काम करत होता व चौतीस िमिनटे िव ांती घेत होता. काम कर या या
काळापे ा िव ांती घे याचा काळ अिधक होता, तरीसु ा पूव पे ा चार पट अिधक काम
यान ेइतरांपे ा जा त क न दाखवले. ही केवळ ऐक व बातमी आह ेअस ेतु हाला वाटते
का? े ड रक टेलरने िलिहले या ‘ि ि सप स आॅफ सायं ट फक मॅनेजमट’मधील पान न.ं
४१ ते ६२म य ेतु ही ह ेवाचून तुमची खा ी क  शकता.

मी तु हाला पु हा एकदा सांगतो क , अधून-मधून िव ांती घेत जा. तुमचे दय काय
सांगते याकड ेल  ा. तु ही थकाल यापूव  िव ांती या, हणजेच थकेपयत काम क
नका. यामुळे फायदा असा होइल क , तुम या दन मातील जागृताव थेतील एक तास
तु ही अिधक वाप  शकाल!



२४
तु हाला थकवा का येतो? आिण यावर तु ही

कोणता उपाय क  शकता?

येथे मी तु हाला एक अ यंत िव मयजनक आिण मह वपूण अस ेवा तव सांगणार आहे
– फ  बौि क कामामुळे तु ही कधीच थकत नाही. ह ेऐकायला तु हाला िविच  वाटते
ना? पण काही वषापूव च शा ांनी ह ेशोधून काढायचा य  केला क , माणसाचा मदू
हा कती काळापयत याची मता कमी न होता काम क  शकतो? योगाअंती जे िस
झाले ते पा न शा सु ा थ  झाले. यांनी अस ेशोधून काढले क , मदतूील र वाह
जे हा काम कर यात  असतो, ते हा तो जराही थकत नाही, पण जर तु ही क करी
मजुरा या र ाचा नमुना घेतला, तर या याम ये थकवा उ प  करणारे अनेक िवषाणू
असतात आिण यामुळेच याला थकवा जाणवतो; पण जर तु ही अ बट आइन टाइन या
मदतूील र ाचा थब तपासून पािहलात, तर या याम ये दवसा या अखेरीससु ा
थक ाचे िवषाणू आढळणार नाहीत.

मदू या बाबतीत बोलायचे झाले, तर तो ितत याच वेगाने आिण ितत याच
काय मतेने काय क  शकतो. या प तीने यान े दवसा या सु वातीला काम केले
तेवढेच आिण तसेच काम तो आठ तासांपयत, फार काय बारा तासांपयतसु ा क  शकतो!
खरोखर मदचेू काय अिव ांत चालू असते. मग तु ही कशामुळे दमता?

मानसशा  अस ेजाहीर करतात क , आप या एकूण थक ापैक  जा तीतजा त
थकवा हा आप या मानिसक आिण भाविनक दिृ कोनामुळे येतो. जे. जे. हडँ फ ड नावाचे
िस  शा  यां या ‘ द सायकॉलॉजी आॅफ पॉवर’ या पु तकात अस े हणतात –

‘आप याला जो थकवा सोसावा लागतो याचे मूळ आप या मानिसकतेम ये असत;े फ
शारी रक थकावट ही िचत असत.े’ अ ◌े. अ ◌े. ील ह ेअमे रकेतील एक िस
मानसशा  तर यापुढे जाऊन असे हणतात क , ‘उ म आरो य असले या बैठे काम
करणा या चा शंभर ट े  थकवा ित या मानिसक कारणांमुळे असतो. हणजे ित या
भावनां या इं धनुषी रंगांमुळे असतो.’

बैठे काम करणा या या कोण या भावना ितला थकवतात? आनंदा या?
समाधाना या? छे:! कधीच नाही! कंटाळा, संताप, आप या कामाचे कौतुक न के याब ल,
आयु या या िन फळतेब ल वैताग, काळजी, चंता याच या सग या भावना आहते या
बैठे काम करणा या माणसाला थकवतात. यामुळे याला सद -पडसे होते. याचे अपेि त
काम या याकडून होत नाही. मग तो उदासवा या चेह याने डोकेदखुी घेऊन घरी जातो.
होय! अगदी खरे आह.े आप या या नकारा मक भावना आप या शरीरात ताणतणाव



िनमाण करतात.
राजधानीची शहरे असले या ठकाणी आयु वमा कंपनीन े यां या प काम ये

थक ाब ल असे िलिहले आह ेक , ‘केवळ शारी रक क ामुळे िचतच असा थकवा
जाणवतो क , जो रा ी झोप होऊन कंवा िव ांती घेऊन घालवता येत नाही. काळजी,
ताणतणाव आिण भाविनक उलथापालथ ही थक ाची तीन मुख कारणे आहते. खरेतर
थकवा आला, तर शारी रक कंवा मानिसक क ांकड ेबोट दाखवले जाते. याऐवजी ही
तीन मुख कारणे ल ात घेतली पािहजेत. यांना दोष दला पािहजे. ल ात ठेवा क ,
ायूंवर जे हा आपण ताण दतेो ते हा तो क  करतो. आता ताण काढून या! आिण ती

ऊजा दसु या मह वा या कामासाठी वापर यास जपून ठेवा.
आ ा या णाला तु ही जे काय करत आहात ते ताबडतोब थांबवा! आ ा या ओळी

वाचताना तुम या कपाळावर आ ा पड या का? तुम या डो यांवर ताण जाणवतो का?
तु ही तुम या खुच त आरामात बसला आहात का? तु ही खां ात वाकला आहात का?
तुम या चेह याचे ायू तणाव त आहते का? जोपयत तुमचे संपूण शरीर ह े चं या
झाले या जु या बा ली माणे मरगळलेले होत नाही तोपयत तुमचे शरीर नकारा मक,
उदास करणारा ताण िनमाण करेल आिण तुम या ायूंवरसु ा ताण येइल.

आता तु ही वत:ला बेचैन करणारा ताण आिण बेचैन करणारा थकवा िनमाण करत
आहात.

आपण बौि क काम करत असताना ह ेअनाव यक, गरज नसलेले तणाव का िनमाण
करतो? डिॅनयल जोसेिलन हणतो, ‘आपली मु य अडचण कोणती असते ती मला
सापडली आह.े आपला असा वैि क िव ास असतो क , क ाचे काम कर यासाठी िवशेष
य  करावे लागतात. नाहीतर ते जमत नाही.’ हणून आपण कपाळाला आ ा घालून
या कामावर संपूण ल  क त करतो. आपले खांद ेपाडून बसतो, पोक काढून बसतो,
आप या ायूंना आप या मदतीला बोलावतो, जेणेक न आप या हालचाली गितमान
होतील; पण खरे हणजे, अशा कोण याच कारे या सग याचा आप या मदलूा कोणताही
उपयोग होत नसतो.

या बेचैन करणा या थक ावर काय उ र आह?े िव ांती या! आराम करा! तु ही
तुमचे काम करत असतानाच िव ांती कशी यायची याचे तं  अवगत करा.

सोपे आह ेका? नाही. कदािचत यासाठी तु हाला आयु यभर जोपासले या सवयी
बदला ा लागतील, पण असा य  के यास तो फलदायी ठरेल. कदािचत हा बदल
तुम या आयु यात ांती घडवून आणेल. िव यम जे सन े या या ‘ द गॉ पेल आॅफ
रलॅ सेशन’म ये हटले आह े: ‘अमे रकेमधील लोकांची ही अित र  तणावपूण
जीवनशैली, छातीतील वेदना, सनमागातील अडथळे, भावनांची ती ता आिण वेदना हे
सगळे कशाचे ोतक आह?े तर यां या केवळ वाइट सवय चे!’ ताणतणाव घेणे हीसु ा
एक सवय आह.े िव ांती घेणे हीसु ा एक सवय आह.े वाइट सवयी मोडून टाक या
पािहजेत व चांग या सवयी आ मसात के या पाहीजेत.

िव ांती कशी याल? सु वात तु ही तुम या मनापासून करणार का म ातंतूंपासून?



या दो ह पासून सु वात क  नका! िव ांती यायला सु वात तु ही तुम या ायूंपासून
करा.

आपण असा य  क न बघ!ू एक ा यि क क न बघ यासाठी आपण डो यांपासून
सु वात क . हा संपूण प र छेद वाचा आिण जे हा या प र छेदा या शेवटापाशी तु ही
पोहोचाल ते हा खुच तच मान मागे टाकून िनवांत बसा. तुमचे डोळे बंद करा आिण
तुम या डो यांना शांतपणे सांगा, ‘जाऊ द!े सोडून द!े ताण घेणे आता थांबव! नावे ठेवणे
थांबव! जाऊ द!े सोडून द!े’ एक िमिनटापयत हचे श द पु हा पु हा मनाशी हणा.

तुम या ह ेल ात आले का क , काही सेकंदांनंतर डो यांचे ायू तुम या आ ा
पाळायला लागले? तु हाला असे जाणवले का क , एक अ भुत हात आला आिण याने
तुमचे सव ताणतणाव घालवून टाकले! तु हाला ह ेसगळे अिव सनीय वाटते ना, पण फ
एकच िमिनटाम ये आप या शरीराला सैलाव याचे ह ेकसब तु ही िशकलात. हचे तं
तु ही चेह याचे ाय,ू जब ाचे ाय ूिशिथल कर यासाठी वाप  शकता. मानेसाठी,
खां ासाठी एकूणच संपूण शरीरासाठी ह ेतं  उपयोग पडते; पण तरीही या सग यांपे ा
डो यांचा तणाव नाहीस ेकर याचे तं  अिधक भावी आह.े िशकागो िव ापीठाचे डॉ.
एडमंड जेकबसन तर फार पुढे जाऊन असे हणतात क , जर तु ही डो यां या ायूंना
संपूणपणे िव ांती दऊे शकलात, तर तु ही तुमचे सगळे द:ुख िवसराल. डो यांची िव ांती
इतक  मह वाची का आह ेयामागचे कारण असे आह ेक , शरीरान ेशोषून घेतले या एकूण
नकारा मकतेपैक  १/४ नकारा मकता डोळे जाळून टाकू शकतात. यांची दृ ी अ यंत
चांगली आह े यांनासु ा डो यांचा ताण जाणव यामागचे कारण हचे आह.े

िवक  बॉम ही एक िस  कादबंरीकार! ितन ेसांिगतले क , जे हा ती लहान होती
ते हा ितला असा एक हातारा माणूस भेटला, यान ेितला आयु यभर ल ात ठेवा ात
अशा काही गो ी िशकव या. एकदा ती खेळताना पडली असता ितचे ढोपर फुटले, गुडघे
फुटले या वेळी या माणसाने ितला उठवले, ित या अंगावरची माती झटकली. तो
हातारा माणूस एके काळी सकशीत िवदषुकाचे काम करणारा होता. तो ितला हणाला,

“त ूखाली पड यावर तुला जखम झाली याचे कारण हणजे तु या शरीराला सैलसर कसे
ठेवायचे ह ेतुला मािहती नाही. एखादा पायमोजा या माणे मरगळलेला असतो तसे तू
तुझे शरीर ठेवायला हवे होतेस. ये, मी तुला दाखवतो कसे करायचे ते.”

या हाता या गृह थान ेिवक  बॉमला व इतर मुलांना िशकवले क , पडताना कसे
पडायचे, उ ा कशा माराय या, कोलां ा उ ा कशा माराय या आिण आ हाने तो एक
गो  सांगत अस.े “ वत:ला आपण एक चोळामोळा झालेला पायमोजा आहोत अस ेसमजा.
हणजे तु हाला आराम वाटेल आिण इजाही होणार नाही.”
तु ही कोठेही असलात, तरी आिण वेळ कोणतीही असली, तरी तु ही िव ांती घेऊ

शकता. मा  एकच गो  करायची क , िव ांती घे यासाठी क  यायचे नाहीत. िव ांती
या सदरात ताणतणाव आिण क  यांना म ाव आह.े िनवांतपणे आिण आरामाचाच फ
िवचार करा. सु वात डो यां या ायूं या िव ांती या िवचारान ेकरा, पु हा पु हा
मनात या मनात त डान ेपुटपुटा, ‘जाऊ द!े सोडून द!े’ तुम या चेह या या ायूंकडून
शरीरा या म यभागाकड ेवाहणा या ऊजा ोताला जागवा.लहान मुलाची िनरागसता



आठवा आिण लहान मुला माणे तणावमु  हा!
ती  आवाजात गाणे गा यासाठी िस  असलेली गॅली कस  असेच करायची. हलेेन

जोसनन ेमला सांिगतले क , गॅली कस या शो पूव  मी जे हा ितला पाहत असे ते हा ती
एका खुच वर बसून आप या जब ाचे ाय ूइतके िशिथल करत असे क , तो
ल बकळ या माणे दसत असे. अशा प तीचा उपयु  सराव के यामुळे टेजवर पाऊल
ठेव यापूव  ितला कधीच औदासी य येत नसे. ितला थकवापण येत नसे.

यो य प तीन ेिव ांती कशी यावी ह ेसांगणा या चार सूचना खाली द या आहते.
यांचा तु हाला उपयोग होइल –

१) कोण याही वेळेस िव ांती या. तुम या शरीराला एखा ा पायमो या माणे
शि हीन करा. मी काम करताना मा या टेबलावर एक काळपट लाल रंगाचा पायमोजा
ठेवतो. कशासाठी? तर मी या मो या माणे सैलावले पािहजे याची आठवण क न
दे यासाठी! जर तु हाला पायमो याची क पना पसंत नसेल, तर मांजरीब ल िवचार
क न बघा. सूय काशात झोपले या मांजरीला तु ही कधी उचलून पािहले आह ेका?
तुम या ल ात आले असेल क , ती कशी अंगाचे मुटकुळे क न झोपत ेत!े भारतातील
ऋषीमुनीसु ा हचे सांगतात क , जर तु ही िव ांतीचा िवचार करत असाल तर मांजरीचा
अ यास करा! मांजरीचे िनरी ण करा! मी अजूनपयत थकलेली मांजर कधीच पािहली
नाही कंवा नैरा याने आजारी असलेली मांजरही पािहली नाही कंवा िन ानाश झालेली
मांजर पािहली नाही. चंता ांत, पोटाचे अ सर असलेली मांजर पािहली नाही. जर
तु हीसु ा मांजर जशी शरीर सैलावून िव ांती घेत ेतशी घेतलीत, तर मोठमो ा
संकटांपासून तुमचा बचाव होइल.

२) श य तेवढे जा त काम आरामदायी वाटेल अशा ि थतीत करा. ल ात ठेवा,
शरीरात जर ताणतणाव िनमाण झाला, तर यामुळे खांद ेदखुतात आिण बेचैन करणारा
थकवा जाणवतो.

३) दवसातून चार ते पाच वेळा वत:च वत: या मनाला  िवचारा, ‘मी माझे
काम ज रीपे ा जा त क द बनवत आह ेका? मी जे काम करतो आह े या कामासाठी
खरोखरच इत या क ाची गरज आह ेका?’ या गो ीचा तु हाला आरामदायी
वाट यासाठी न च उपयोग होइल. डॉ. डिे हड फ क हणतात, “जे लोक मानसशा ाचा
अ यास करतात अशा दोघांपैक  एक जण तरी िनदान असाच िवचार करतो.”

४) दवसा या शेवटी वत:च वत:ची परी ा या. वत:ला  िवचारा, ‘मी असा
कतीसा दमलो आह?े खरोखरच मी जर दमलो असेन, तर त ेमा या बौि क कामामुळे
न ह,े तर मी त े या प तीन ेकेले यामुळे.’ डिॅनयल जोसलीन हणतात, “मी मा या
यशाची पावती मी दवस-अखेरीस कती दमलो यापे ा मी कसा दमलो नाही या
कसोटीवर दतेो. जर दवसा या अखेरीस मला खूप थकवा जाणवला कंवा माझी
िचडिचड झाली, तर िन:संशयपणे माझा दवस सं या मक आिण गुणा मक अशा दो ही
दिृ कोनांतून अपुरा ठरला. जर अमे रकेतील येक ावसाियकान ेयापासून धडा घेतला,
तर हायपरटे शनमुळे होणा या मृ यू या माणात एका रा ीतून घट होइल आिण काळजी



व थक ामुळे णालयात भरती होणा यांचे माणही कमी होइल.”



२५
थकवा टाळून िचरत ण कसे दसायच!े

गे या ी म ऋतूतील एके दवशी माझे एक सहकारी िवमानान ेबो टनला गेले होते.
कशासाठी? तर एक वेग याच कार या वै कशा ा या कायशाळेत दाखल
हो यासाठी. वै कशा ? होय, खरे आह!े बो टन येथे आठव ातून एक दवस असा
दवाखाना थाट यात येत अस ेक , जेथे येऊन अनेक ण आप या तपास या क न घेत
असत. जेणेक न यांना हॉि पटलम य ेदाखल क न घे याची आव यकता आह े कंवा
नाही ह ेपािहले जात असे. खरे सांगायचे, तर त ेमनोिव ानािवषयीचे स  होत.े जरी या
स ाला ‘अ लाइड सायकॉलॉजी’ ह ेनाव जाहीरपणे दले असले, तरी (सु वाती या
सभासदांनी याचे नाव ‘िवचारांचे िनयमन करणारा वग’ असेच ठेवले होते.) जे लोक
चंता त अस यामुळे आजारी आहते यां यावर उपचार करणे हा या कायशाळेचा मु य
हतेू होता आिण येथे आले या णांपैक  ब सं य ण हणजे भाविनक पातळीवर
संतुलन गमावले या गृिहणीच हो या!

अशा प तीचा ‘ चंता’ िवषयाचे चंतन करणा या लासचा ीगणेशा कसा झाला?
याची एक कथाच आह.े इ. स. १९३०म ये डॉ. जोसेफ ॅट, जे सर िव यम आॅसलरचे
िव ाथ  होते, यांना िनरी णानंतर अस ेल ात आले क , बो टन येथील णालयात
येणा या ब सं य णांम ये तसे पाहायला गेले, तर शारी रकदृ ा कोणताच दोष
न हता; पण तरीही यां या कोण या ना कोण या त ारी हो या. एका बाइचे हात
संिधवातामुळे इतके अधू झाले होते क , ितला हातांचा वापर करणे अश य वाटत होते.
दसुरीला पोटा या कॅ सर या जशा चंड वेदना होतात तशाच तंतोतंत जुळणा या वेदना
होत हो या. कोणाला पाठदखुी होती, कोणाला डोकेदखुी होती, तर कोणाला चंड थकवा
होता, तर काह ना वेदना न  होत हो या, पण या कोठे ह ेसांगता येत न हते. डॉ टरांना
या णांनी कतीही जीव तोडून सांिगतले क , यांना बरे वाटत न हत,े तरीसु ा
डॉ टरांना शारी रकदृ ा यां यात कोणताच दोष आढळत नसे. पुराणमतवादी
डॉ टरांनी तर अशा णांची िख ली उडवून ‘तुला काही झाले नाही, सगळे तु या मनाचे
खेळ आहते!’ अस ेसांगत हाकलून लावले असते.

परंतु डॉ. ॅट यांना असे जाणवले क , अशा णांना फ  ‘घरी जा आिण सगळे
िवस न जा’ अस ेसांिगत याने यांचे समाधान होणार न हत.े ॅटला हसेु ा मािहती होते
क , तेथे येणा या णांना काही आजारी पड याची हौस न हती आिण आपले काय दखुते
ह ेते इत या सहजी िवस न जाऊ शकले असते, तर यांचे उपचार यांनी वत:च केले
असते. मग अशा णांसाठी काय बरे करता येइल, असा िवचार ॅट या मनात सु  झाला.



हणून मग यांनी हा लास सु  केला. या वगात जमणा या सव णांचे एकि तपणे
शंकासमाधान या े ातील त  कडून केले जात अस.े या लासमुळे अनेक ण
बरे झाले! लास सु  झा यापासून आ ापयत बरे होऊन घरी जाणा यांची सं या काही
हजारांवर गेली आह.े काही ण तर वषानुवष येत; जणूकाही त ेभि भावाने चचम येच
हजेरी लावत होते. मा या एका िम ाने या लासला हजेरी लावली. तो एका बाइशी
बोलला, िजने नऊ वषाम य ेकधीच हा लास चुकवला न हता. ते हा ती हणाली क ,
जे हा थम ती या ि लिनकम ये आली ते हा ितची अशी पूण खा ी झाली होती क ,
ित या कडनीम ये चंड मोठा दोेष उ प  झाला आह ेआिण ितला दयरोगपण आह.े
यामुळे ती इतक  काळजीत व तणावाखाली होती क , कधीकधी ितला दसेनास ेहोइ
आिण ितला आंधळे झा यासारखे वाटे; पण आता मा  ती आ मिव ासाने भारावलेली
दसते, आनंदी दसते आिण ितची त येतही उ म वाटते. ित या मांडीवर ितचे एक
नातवंड दसत होते. ती पुढे हणाली, “पूव  मी फार काळजी करत असे. मी संपूण
कुटंुबाची काळजी करी. इतक  क , मला वाटत असे, या काळजीमुळे मी मरणार आह;े पण
या ि लिनकम ये यायला लाग यापासून मी काळजी कती थ असते त ेिशकले. मी
काळजी करणे थांबवले आिण आता ामािणकपणे ह ेसांगू इि छते क , आता मी सुखी
आह.े”

डॉ. रोझ िहलफड ग या या लासमधील वै क य स लागार हो या. या हणा यी,
“काळजी हलक  कर यासाठी मला एक उ म उपाय सापडला आह.े तो हणजे तुम या
अडचण ब ल, ासाब ल अशा कोणाजवळ तरी बोलायचे, या यावर तुमचा िव ास
आह.े यालाच कॅथा रिसस असे नाव आह.े हणजे आप या ती  भावनांना मोकळी वाट
क न दणेे. जे हा ण येथे येतात ते हा यां या अडचण ब ल त ेसांगोपांग चचा करतात.
अगदी यां या भावनांचा िनचरा होइपयत बोलतात. आप या चंता मनातच ठेवणे
यामुळे ताणतणाव वाढून नैरा य येते. आपण आप या अडचणी इतरांजवळ मोकळेपणाने
बोलून या सोडव या पािहजेत. यामुळे आपली खा ी होइल क , या जगात कोणीतरी
आह ेक , यांना मा याब ल सहानुभूती आह ेआिण जे माझे द:ुख समजावून घेतात.”

मा या िम ाने ह े य  या या डो यांनी पािहले क , जे हा एका ीने ित या सव
चंता-काळ या लोकांसमोर मांड या ते हा ितला कती हलके वाटले! ित या सग या
काळ या कौटंुिबक हो या आिण जे हा ितने थम बोलायला सु वात केली ते हा ती
एखा ा गंुडाळले या ंग माणे वाटली. नंतर हळूहळू जे हा ितने बोलायला सु वात
केली ते हा उलगडत जाणा या ंग माणे ित या भावनांना ितन ेमोकळेपणाने वाट
क न दली. जसजशी ती बोलत गेली तसतशी ती शांत होत गेली. मनात उठलेले का र
थांबले. मुलाखत संपली ते हा तर ती हसत होती. ितचे सगळे  सुटले होते का? छे! ते
कसे श य होते? ते सोपेही न हते, पण हा बदल झाला यामागचे कारण हणजे दसु या
कोणाबरोबर आपली द:ुखे वाटून घेत यामुळे अ पसे मागदशन झाले आिण अ पशी
सहानुभूती िमळाली. ित या भावनांवर उपचार कशामुळे झाले, तर श दांम ये असलेली
चंड कमया! चंड साम य!!
मनोिव ेषण ह ेकाहीसे श दांमधील या उपचारक साम या या पायावरच उभे आह.े



अगदी ॉइड या काळापासूनच िव ेषकांना ह ेमािहती आह ेक , णांना यां या
आंत रक सम या फ  बोलूनसु ा आराम िमळतो. अस ेका घडते? कदािचत अस ेअसेल
क , इतरांशी आप या सम यांब ल बोल यामुळे वेगळा काश पडतो. कदािचत अिधक
चांगला दिृ कोन िमळतो. कोणालाच याचे नेमके उ र मािहती नाही; पण सग यांनाच
ह ेमािहती आह ेक , दयात साठवलेले बाहरे टाक याने कंवा अंतयामीचे द:ुख इतरांना
सांिगत याने ताबडतोब आराम िमळतो.

हणून पुढ या वेळेस तु ही कधी अस ेभाविनक पेच संगात सापडलात, तर तुम या
सभोवती अस ेजे कोणी भावना मोक या कर यालायक असेल यां याशी
मनमोकळेपणान ेबोलून टाका. मला असे हणायचे नाही क , तुम या अगदी खाजगी
गो चा गावभर डांगोरा िपटा आिण दसेल या यासमोर ऊर बडवत फरा. असे
कोणीतरी, जे आप याला िव ासाह वाटेल या याबरोबर पूविनयोिजत वेळ ठरवून या.
ती  कदािचत तुमची नातेवाइक असेल कंवा एखादी डॉ टर असेल कंवा वक ल
असेल. कदािचत मं ी असेल कंवा धम पदशेकसु ा अस ूशकेल! अशा ला तु ही
हणा, ‘मला तुमचा स ला हवा आह.े मला सम या आहते आिण माझी अशी इ छा आहे
क , मी जे तु हाला सांगेन याकड ेतु ही काळजीपूवक ल  ाल. तु ही मला मागदशन
क  शकाल. जर मी जे बोलतो ते तु ही काळजीपूवक ऐकले, तर कदािचत मला जे ल ात
येत नाही ते तु हाला वेग या दिृ कोनातून पािह यामुळे ल ात येइल आिण जर
कदािचत तु हालाही तसे काही सांगता आले नाही, तरीसु ा तुमची मला मदतच होइल.’

बो टन िड पे सरी लासम य ेसग या सम यांना वाचा फोडणे हा उपचाराचा मु य
भाग होता, पण याच लासम ये आ हाला अशा काही नवीन क पना सुच या या तु ही
घर या घरीसु ा क  शकाल.

१) िलिह यासाठी कंवा का णे िचकटव यासाठी एखादी वही जवळ असू ा. या
वाचनातून काही फूत  िमळेल अस ेकाही टपण क न ठेवा कंवा ते का ण वहीत
िचकटवून ठेवा. या पु तकाम ये तु ही किवता, ाथना कंवा मो ा लोकांचे काही
मह वपूण उ ार िल न ठेवू शकता, यामुळे तुम या मनाला उभारी िमळेल. जे हा
एखा ा िपरिपर पावसातील कंटाळवा या दपुारी तु हाला खूप उदासवाणे वा एकटे
वाटेल या वेळी या वहीचा तु हाला कंटाळा घालव यासाठी न च उपयोग होइल.
क येक णांनी अशी वही वष वष जवळ बाळगली आह.े यांचे हणणे असे क , हे
करणे इतके फू तदायी आह ेक , जणूकाही इंजे शनच!

२) इतरां या उणेपणावर फार काळ िवसंबून रा  नका! या लासम ये एक अशी
ी होती क , ितला छोटासा एक  िवचार यानंतर वत:लाच असे जाणवले क , ती

फार रागीट, सतत टाकून बोलणारी आिण िन तेज चेह याची बायको आह.े तो 
होता : ‘जर तुझा नवरा आ ा मेला, तर त ूकाय करशील?’ ते हा थम ती रागावली.
ितला या क पनेचासु ा ध ा बसला. ती मटकन खालीच बसली आिण ित या
नव यातील चांग या गुणांची यादी करायला लागली. ितची यादी ब यापैक  मोठी
झाली. पुढ या वेळेस तु हालाही जे हा असे वाटेल क , आपले एका रा साशी कंवा



जुलमी कूमशहाशी ल  झाले आह ेते हा तु हीही हा योग का नाही क न बघत?
कदािचत जे हा तु हीच केलेली ही यादी वाचून तुम या असे ल ात येइल क , ‘अरे!
अ साच तर माणूस आप याला भेटायला हवा होता!’

३) सभोवताल या लोकांम ये ची दाखवा. तुम या आयु यातील सुख-द:ुखांम ये
जर तुमचा यां याशी मै ीपूण आिण िनरोगी वहार असला, तर ते न च सहभागी
होतील. लासम ये आलेली एक आजारी ी, जी वत:ला फार े  समजत होती,
ितला कोणीच िम -मैि णी न हत.े ितला असे सांग यात आले क , नुक याच ितला
भेटले या ब लची मािहती कपोलकि पत क न सांग. मग ितन ेितला
लासम ये भेटले या माणसाब ल क पनेनेच काहीतरी सांगायला सु वात केली.
याचे आयु य कसे असेल ते ितने ित या क पनाश या जोरावर रंगवले. तुम या
ल ात आले असेल क , आता ती भेटेल या याशी बोलायला लागली आिण आज ती
आनंदी आह,े जाग क आह ेआिण एक उ म माणूस आह.े इतकेच नाही, तर वत: या
वेदनांवर ितन ेउपचार क न घेतले आहते.

४) आज रा ी झोपायला जा यापूव  उ ा या दन माचे टाइम टेबल ठरवून ठेवा.
या लासम ये अस ेल ात आले क , लोक दवसभर एकामागून एक अंगावर
पडणा या कामांमुळे अगदी कावून जातात. दवस संपला तरी कामे संपत नाहीत. ते
घ ाळा या का ां माणे धावत असतात. यांची ही घाइ-गडबड कर याची आिण
काळजी कर याची मनोवृ ी बदलणे गरजेचे असते. दसु या दवसाचे वेळाप क यांनी
आज रा ीच योजून ठेवावे. अशा यो य िनयोजनामुळे काय होइल? जा तीतजा त
कामांम य ेयश िमळेल, थकवा जाणवणार नाही, वत:ब ल अिभमान वाटेल. यश-
संपादनाचा आनंद होइल आिण िशवाय िव ांती घे यासाठी आिण मौजमजा
कर यासाठीसु ा वेळ िमळेल.

५) सरतेशेवटी तु हाला ह ेसांगावेस ेवाटते क , ताणतणाव व थकवा टाळा. आराम
करा! िव ांती या!! ताणतणाव आिण थकवा यामुळे तु ही लवकर हातारे दसाल.
ताणतणाव आिण थक ामुळे तुम या ि म वातील ताजेपणा व आकषकता यांचा
लोप होइल. माझा िम  या ‘िवचार िनयमन’ लासम य ेएक तासभर बसला
असतानाच ो. जॉ सन, जे तेथील डायरे टर होत,े यांनी माग या भागात
सांिगतलेलीच अनेक तं े व त वे सांिगतली. िव ांतीचे िनयम सांिगतले. िव ांती या
सराव कारा या शेवटी दहा िमिनटांत जो सराव- कार घे यात आला तो मा या
िम ानेही केला. तो खुच त सराव कार करता करताच गाढ झोपी गेला. अस ेघडते?
कारण ि लिनकम य ेसग यांनाच ह ेमािहती आह.े जर तु ही तुम या काळ या बाहरे
काढ या, तर तु हाला आराम वाटणारच!

होय! खरे आह.े तु हाला आराम वाटायला हवा आिण एक वैिश पूण गो  हणजे
िजतका पृ भाग अिधक कडक िततका आराम अिधक! फोम या कंवा ंग बेडपे ाही
आरामदायी वाट यासाठी जिमनीवर झोपा. पाठी या क या या आरो यासाठी ते चांगले
असते, कारण याम ये ितरोध अिधक असतो.



तु ही कर याजोगे आणखी काही सराव ायाम कार आहते. एक आठवडाभर ते
क न बघा. तुम या ि म वात काय सुधारणा होत ेह ेजाणवून या.

(अ) जे हा तु हाला जाणवेल क , तु ही थकला आहात ते हा जिमनीवर झोपा. जेवढे
हात पाय ताणता येतील तेवढे ताणा. शरीर गंुडाळून डावीकड ेव उजवीकड ेवळा.
दवसातून दोन वेळा ह ेकरा.

(ब) डोळे बंद करा. ो. जॉ सनने सुचिव या माणे असे काहीतरी हणा, ‘मा या
डो यावर सूय तळपत आह,े आकाश िनळे आह ेआिण चकाकत ेआह.े िनसग शांत आहे
आिण जगा या आिधप याखाली आह ेआिण मी अशा िनसगाचे एक छोटे मूल या िव ाशी
सूर जुळवतो आह.े’ कंवा ह ेजमले नाही तर सरळ ाथना हणा.

(क) जर तुम याकड ेतेवढा वेळ नसेल व यामुळे तु ही जिमनीवर झोपू शकत नसाल,
तर खुच त बस या बस यासु ा तु ही हा प रणाम साधू शकता. कडक पृ भागाशी
९००चा कोन करणारी खुच  अिधक आराम दतेे. एखा ा इिजि शयन पुत या माणे
खुच त ताठ बसा आिण तुमचे हात, तळवे खाल या दशेन ेतुम या मांडीवर ठेवा.

(ड) आता हळूहळू पायाची बोटे ताठ करा आिण सोडून ा. मग तुम या पायाचे ायू
ताठ करा व सोडून ा. हळूहळू पाय शरीरा या साहा याने वर उचला. नंतर शरीरा या
सवच अवयवां या बाबतीत हा ायाम करा. मानेपयत आ या नंतर आपले डोके
फुटबॉल माणे गोल फरवा आिण त डाने मा  तुम या ायूंना ‘जाऊ द!े जाऊ द!े’ असे
हणत राहा.

(इ) आता तुम या म ासं थेकड ेल  वळवा. यांना शांत, संयिमत करा. खोल ास
या. भारतातील ाचीन योगी ाणायामाचे मह व ओळखून होते. यांचे बरोबरच होते.
आप या म ासं थेला बळकटी आण यासाठी ाणायाम हा आजही सव म कार
समजला जातो.

(फ) आता तुम या चेह यावरील आ ा आिण सुरकु या यां याकड ेल  ा आिण या
कमी कर याचा य  करा. काळजीमुळे तुम या भुवयांम य ेआिण त डा या दो ही
बाजंूना खूप सुरकु या पडतात. चेहरा सैल सोड याचे तं  आजमवा. दवसातून दोन वेळा
असे केले, तर कदािचत सव सुरकु या नाहीशा होतील व तु हाला हे थ लबम ये कंवा
मसाज पालरम ये जा याचीही गरज पडणार नाही.



२६
थकवा आिण चंता टाळणा या चार चांग या सवयी

कामा या िनयोजनाची चांगली सवय . १:
स या तुम या हातात जे काम आहे फ  या संबंधीचेच कागदप  टेबलावर ठेवा.

बाक चे सगळे कागदप  उचलून ठेवून टेबल व छ करा.

िशकागो आिण नॉथवे टन रे वेचा ेिसडट रोना ड िव य स एकदा हणाला, “ या
माणसाचे टेबल िनरिनरा या करणां या फायल या ढगा यांनी भरलेले आह,े याने
जर याचे टेबल साफ क न फ  चालू करणा या फाइ स टेबलवर ठेव या, तर याचे
काम अिधक सोपे व िबनचूक होइल आिण याला मी उ म व थापन हणेन आिण
काय मते या दृ ीने टाकलेले त ेपिहले पाऊल आह ेअस ेसमजेन.”

वॉ शं टन डी. सी.मधील वाचनालयाला जर तु ही भेट दलीत, तर तेथील छतावर
पोप कवीने रंगवलेले पाच श द तु हाला दसतील.

‘आॅडर इज हवे स फ ट लॉ.’
वसायातसु ा यो य अनु म फार मह वाचा आह.े यश वी वसायाचा पिहला

िनयम तोच आह;े पण खरेच अस ेअसते का? नाही. िजकड ेपाहावे ितकड ेसगळी डे स
आठवडने् आठवड ेकागदांनी भरलेली असतात. खरे सांगायचे, तर ‘ य ूआॅल स’
वृ प ा या काशकान े वत: एकदा मला ह ेसांिगतले क , जे हा या या से े टरीन ेडे क
व छ केले ते हा दोन वषापासून हरवलेला टाइपरायटर फायल या खाली सापडला!
उ रे न दली गेलेली प े, अनेक अहवाल आिण िनवेदनप े यांनी भरलेले टेबल हे

तुमचा सं म, ताण आिण चंता वाढवते. ‘लाखो गो ी कराय या आहते, पण या
करायला वेळ नाही’ अशी वत:ला सतत टोचणी दते रािह यामुळेसु ा चंता, तणाव व
थकवा िनमाण होता. एवढेच, नाही तर याचे पांतर पुढे उ  र दाब, दयरोग आिण
पोटाचे अ सस याम येसु ा होते.

मेिडकल कॉलेजचे ोफेसर डॉ. जॉन टो स ह ेपेिनिस हािनया िव ापीठाकडून
यांचा पेपर एका जागितक कॉ फर सम ये वाचायला गेले होते. या पेपरचे नाव काय
होते? ‘फं शनल युरॉसीस कॉि लकेशन आॅफ आॅरगॅिनक िडसीज्’ या पेपरम ये डॉ.
टो स यांनी णा या अकरा कार या मन:ि थत चा अ यास केला आह.े णाची
मनोअव था समजून घे यासाठी कोण या गो ी अ यास या पािहजेत, या आशयाचा
याला मथळा दला आह.े यातील पिहला मु ा खाली दला आह.े

एखादी गो  केलीच पािहजे कंवा ती कर याची आप यावर स  आह ेअशा



धारणेमुळे कधीच न संपणारा ताण णावर पडतो.

पण इतक  ाथिमक व पाची प त हणजे आपले टेबल व छ ठेवणे, िनणय घेणे
यांसार या सा या गो ी उ  र दाबाला कशा दरू ठेवतील? तसेच ‘ह’े केलेच पािहजे
कंवा समोर असले या गो चा फडशा पाड याचा न संपणारा ताण या गहन गो चा
इत या सा या गो शी संबंध कसा असू शकतो? डॉ. सॅडलर ह ेजागितक क त चे िव यात
मनोवै ािनक! यांनी यां या एका पेशंटब ल जे सांिगतले त ेखरेच ल ात ठेव यासारखे
आह.े या णान ेअगदी सा या उपायाने वत:ला वैफ य त हो यापासून वाचवले.
िशकागोमधील एका फमम ये हा माणूस मोठा पदािधकारी होता. तो जे हा डॉ.
सॅडलर या ि लिनकम ये आला ते हा अितशय उदास, तणावपूण आिण चंता त दसत
होता. याला वत:ला ह ेसमजत होते क , याचा हा वास आ मघातक  होता, पण तो
याचे काम सोडू शकत न हता. याला या प रि थतीतून माग काढ यासाठी मदतीची
गरज होती.

डॉ. सॅडलर पुढे हणाले, “हा ण मला याची कथा ऐकवत असतानाच माझा
टेिलफोन वाजला. तो हॉि पटलमधून होता. खरेतर येक करण मी जागेवरच
हातावेगळे करत असतो, पण येथे मी तातडीचे काम आधी करायचे ठरवले. पु हा या
णाकड ेवळलो, तर पु हा दसुरा तातडीचा फोन! चचा करणे गरजेचेच होत.े त ेहोत ेन

होते तोच ितसरा अडथळा आला, तो मा या िम ाचा. तो एका णाला घेऊन मा याकडे
स यासाठी आला होता. तो ण गंभीर व पाचा आजारी होता. जे हा मी माझे सगळे
काम संपवले व पु हा या णाकड ेवळलो ते हा याला खूप वाट पाहायला लाव याब ल
याची मा मािगतली, पण आता याचा चेहरा खुलला होता. या या चेह यावर एक
वेगळेच तेज झळकले होत.े”

तो माणूस सॅडलरला हणाला, “ मा वगैरे मागू नका. आ ा तु ही ये यापूव  दहा
िमिनटे आधी मा या मनात एक अंत: ेरणा आली क , मा या बाबतीत नेमके कोठे चुकत
असावे? मी आता मा या आॅ फसम ये परत जातो आिण मा या कामा या सवयी पु हा
एकदा तपासून पाहतो; पण जा यापूव  जर मी तुमचे डे क पािहले तर तु हाला राग नाही
ना येणार?”

डॉ. सॅडलरने डे कची ॉवस उघडली. ती सगळी रकामी होती. तो ण हणाला,
“मला सांगा क , तुमची अपूण रािहलेली कामाची कागदप े तु ही कोठे ठेवता?” ‘

‘कामे मी पूणच करतो.” डॉ. सॅडलर हणाले.
“आिण या प ांना उ रे ायची रािहली आहते ती प े तु ही कोठे ठेवता?” याने

िवचारले.
“मी सव प ांना लगेचच उ रे दतेो. मा या कामाची िश तच आह ेक , मी अनु रत

काही ठेवतच नाही. मी मा या से े टरीला लगेचच िड टेशन दतेो.” डॉ. सॅडलर हणाले.
सहा आठव ांनंतर या उ  पद थ अिधका याने डॉ. सॅडलरला या या आॅ फसम ये

ये याब ल आमं ण पाठवले. तो आता पूण बदलला होता. याचे डे कसु ा. याने
डॉ टरांना दाखव यासाठी ॉवस उघडले. या याही ॉवसम ये आता कुठलीच अपूण



रािहलेली कागदप े न हती. तो हणाला, “सहा आठव ांपूव  दोन वेगवेग या
आॅ फसेसम ये माझी ३ डे स होती आिण ती चंड कामा या ओ यांनी दबून गेली होती.
माझी कामे पूणच होत न हती; पण तुम याशी बोलून मी परत आलो आिण एक
गाडीभ न जुनी कागदप े, अहवाल अशा सग या िन पयोगी गो ी तेथून काढून
टाक या. आता मी फ  एकाच डे कवर काम करतो. जशा गो ी पुढे येतील तसतसा
यांचा फडशा पाडतो आिण कामाचे ड गर साठू दते नाही. यामुळे मला कोणताही ताण
कंवा काळजी जाणवत नाही. या सग यांपे ाही अिधक चांगली गो  कोणती झाली, तर
मी आता पूणपणे बरा झालो. आता मा या त येतीिवषयी माझी कोणतीच त ार नाही.”

चालस् युजेस हा अमे रकेतील सु ीम कोटाचा मु य यायाधीश. तो हणाला, “पु ष
कामा या आिध यामुळे कधीच मरत नाहीत. त ेमरतात ते थतमुळे आिण काळजीमुळे!”
खरे आह.े आ ापयतचे यांचे क  वाया गे यामुळे त ेखचतात आिण यांचे काम ते पूण
क  शकले नाहीत हणून चंता ांत होतात.

कामा या िनयोजनाची चांगली सवय . २ :
कामा या मह वानुसार याचा म लावून या मानेच काम करा.

हे ी डोहट  ह ेदशेभर ‘िसटी स हस कंपनी’चे सं थापक हणून िस  होत.े ते
हणतात, “मी कोणाला कती पगार दते होतो याचा िवचार न करता मा या अस ेल ात
आले क , माणसात दोन मु य गुण आढळणे खूप गरजेचे असते, पण जे श यतो आढळत
नाहीत.

“पिहला गुण हणजे िवचार कर याची मता आिण दसुरा हणजे कामा या
मह वानुसार याचा म ठरवून या माणे काम करणे. ह ेदो ही गुण अमू य आहते.”

चालस् लकमन हा एक गुणी मुलगा! यान ेशू यातून आप या क रअरला सु वात केली
आिण अव या बारा वषात तो पे सोडट कंपनीचा ेिसडट बनला. याचा वषाचा पगार
एक लाख डॉलस इतका होता. यािशवायसु ा यान ेलाखो डॉलस कमवले. याने असे
जाहीररी या सांिगतले क , या या यशाचे संपूण ेय तो या यातील दोन गुणांना दतेो.
तेच दोन गुण जे हे ी डोहट ला सापडणे अश य वाटले होत.े चालस् लकमन हणाला,
“मला माझा भूतकाळ जेथपयत आठवतो यानुसार मी रोज पहाटे पाच वाजता उठत असे,
कारण इतर कोण याही वेळेपे ा मी या वेळात िवचार जा त चांगला क  शकत अस.े
या वेळातच मी मा या दवसभरा या कामाचे िनयोजन करत अस ेआिण यां या
मह वानुसार यांचा म ठरवून या माने काम करत असे.”

अमे रकेतील सग यात जा त यश वी ठरलेला इ युर स एजंट ँ क बेटगर तर
दवसभरा या कामाचे िनयोजन कर यासाठी पहाटे पाचपयतसु ा थांबायला तयार
न हता. तो आद या दवशी रा ीच िनयोजन क न ठेवत असे. दवसभराची उ  ेठरवत
असे. या दवशी कती पयांचा इ युर स िवकायचा ह ेठरवत अस ेआिण तेव ा
रकमेचा इ युर स िवक यात तो अयश वी ठरला, तर तेवढी र म दसु या दवशी या
िनयोजनात वाढवत असे. असेच चालत राहायचे.



मला आता दीघ अनुभवांव न असे ल ात आले आह ेक , येकालाच अशी
मह वानुसार मवारी ठरवणे जमत नाही; पण मला असेही मािहती आह ेक , जे काम
पिहले समोर येइल ते थम करायचे, असे करणारे लोक आहते आिण अगदीच पूविनयोजन
न कर यापे ा असे करणे के हाही चांगले.

सर जॉज बनाड शॉने असा स  िनयम केला नसता क , ‘जे काम थम समोर येइल ते
आधी करायचे’, तर लेखक हणून तो कदािचत अयश वी झाला असता आिण आयु यभर
बँक-कॅिशअर हणूनच रािहला असता. रोज पाने िलिह याचा याचा िन य होता.
यामुळेच याला लेखक हणून नावा पाला ये याची ेरणा िमळाली. या नऊ िवल ण
वषात तो रोज पाच पाने िल न काढत असे. अथात यान े यातून फ  तीस डॉलस
कमावले हा भाग वेगळा! रॉिब सन ु सोसु ा दसु या दवशी येक तासाला काय
करायचे याचा त ा बनवून ठेवत असे.

कामा या िनयोजनाची चांगली सवय . ३ :
जे हा तुम यासमोर सम या उभी राहत,े ते हा ितच ेितथेच िनवारण करा.

तुम याजवळ आव यक ती खरी मािहती उपल ध असेल, तर िनणय लांबणीवर टाकू
नका.

माझा एक जुना िव ाथ  कै. एच. पी. हॉवेल याने मला असे सांिगतले क , जे हा तो
अमे रकेतील यू. एस. टील या डायरे टर बोडावर होता ते हा अनेक लांबलचक मी टं ज
चालाय या. अनेक सम यांचे च वतचवण हायचे. काही िनणय घेतले जायचे. प रणाम
काय हायचा, तर येक सभासदाला अहवालांची मोठमोठी बाड ेअ यासासाठी घरी
यावी लागायची.
शेवटी यावर तोडगा हणून एच. पी. हॉवेल यांनी इतर सभासदांचे मन वळवून असा

िनणय घेतला क , एका वेळी एकच सम या चचला यायची आिण चचा क न
िनणयालाच यायचे. कुठलीही दरंगाइ चालणार नाही, टाळाटाळ चालणार नाही.
कदािचत या िनणयाला अिधक काही गो ची मािहती िमळ याची गरज भासत असे,
कदािचत भासतही नसे; परंत ुतरीही िनणय घेतला जात असे. याचा प रणाम
आ यकारक आिण ांितकारकच झाला. फाइ स बंद झा या, कॅलडर व छ झाले. आता
सभासदांची घरी अ यासाला ओझे ने याची गरज संपली. अनु रत सम यांचे ताणतणाव
नाहीस ेझाले.

यू. एस. टीलम य ेकेलेला हा चांगला िनयम फ  यां यासाठीच िहतावह नाही, तर
तो आप याही िहताचाच आह.े

कामा या िनयोजनाची चांगली सवय . ४ :
संघटन, ितिनिध व आिण अवलोकन करायला िशका.

अनेक मोठमोठे उ ोगपती वत:च वत:ची थडगी खणतात, याचे कारण असे क ,
आप या जबाबदा या इतरांवर सोपवायला यांना आवडत नाही. येक गो  वत:



कर याचा यांचा आ ह असतो. प रणाम काय होतो? तपशील आिण सं म यामुळे ते
बेजार होतात. घाइ, चंता आिण तणाव हीच यां या आयु याची ि सू ी बनत.े आप या
जबाबदा या दसु यांवर सोपवणे, तसेच पचनी पडणे अवघड असतेच. मला वत:लासु ा
ह ेफार जड गेले. आपली जबाबदारी चुक या माणसांवर सोपवली, तर कती संकटांचा
सामना करावा लागतो ह ेमला मािहती आह;े पण जरी ते अवघड असले, तरी जर या
यश वी लोकांना चंता, तणाव आिण थकवा टाळायचा असेल, तर जबाबदारी सोपवणे
िशकले पािहजे. उ ोगपती एवढे सा ा य उभे करतात, पण त ेसंघटन, अवलोकन व
ितिनिध व सोपवणे िशकत नाहीत. यामुळे यांना अव या प ाशीत कंवा साठीत
दयिवकारासारख ेरोग जडतात. ह े दयिवकार केवळ ताणतणाव आिण काळजीमुळे

जडतात. नेमक  उदाहरणे हवीत? तुम या थािनक वृ प ातील पु य मरण वाचा.



२७
थकवा, काळजी आिण रागाची िन मती करणा या

कंटा याला कसे पळवून लावाल?

थकवा ये याचे मुख कारण हणजे कंटाळा, नीरसपणा! उदाहरणच ायचे झाले, तर
आपण अ ◌ॅिलसचे दऊे या. अ ◌ॅिलस ही एक उ  पदावर नोकरी करणारी तुम या-
आम यासारखी! अगदी तुमची ने ट डोअर नेबर! स खी शेजारीण!! या दवशी
अ ◌ॅिलस रा ी कामाव न घरी आली तीच मुळी दमून-भागून! जशी मेथीची जुडीच!! ती
कती वैतागली आह,े ह ेती सग यांना दाखवत होती आिण य ात खरेच ती वैतागलेली
होती. ितचे डोके दखुत होते, ितची पाठ दखुत होती. ती इतक  थकली होती क , ितला
जेवण न करताच झोपी जायचे होते; पण ित या आइने काही ितचा हकेा सोडला नाही.
ितला जेवायला लावले. इत यात टेिलफोनची घंटा वाजली. िम ाचा फोन होता!
रा ी या जेवणाचे आिण िड कोला जायचे िनमं ण होते. मग काय िवचारता! ितचे डोळे
चकाकले! ित या अंगात नवचैत य सळसळले! दडादडा िजना चढत ती ित या
बेड मम ये गेली. खसकन एक पाट वेअर से अंगावर चढवला. मॅ चंग िलपि टक
लावली. खसाखस केस श केले आिण िनघाली. रा ी तीन वाजेपयत पाट  चालू होती
आिण सगळे आटोपून ती घरी आली ते हा ित या चेह यावर थक ाचा लवलेशही न हता.
उलट ती इतक  उ साहान ेभारलेली होती क , यामुळे ितला झोप लागली नाही.

तु हाला काय वाटत,े अ ◌ॅिलस आठ तासांपूव  खरेच, ामािणकपणे दमलेली होती का?
क  ती थक याचे नाटक करत होती? नाही. ती नाटक करत न हती. ती खरेच खूप थकली
होती. ती थकली होती, यामागचे कारण होत ेक , ती ित या कामाला कंटाळली होती.
कदािचत आयु यालाच कंटाळली होती. अशा लाखो अ ◌ॅिलस आहते. तु ही आिण मीसु ा
यात याच एक आहोत.
ह ेसवसंमत स य आह ेक , तुम या शारी रक क ापे ासु ा तुमचा भाविनक दिृ कोन

तुम या थक ाला कारणीभूत ठरतो. काही वषापूव  जोसेफ बारमॅक या िस
मानसोपचारत ान े या या संशोधनाचे काही अहवाल ‘आकाइ हज् आॅफ सायकॉलॉजी’
नावाने िस  केले. याम ये यान े योगाअंती िस  केले आह ेक , कंटाळा थकवा िनमाण
करतो. डॉ. बारमॅक यांनी योगा ती ह ेिस  कर यासाठी काही िव ा याचा गट क न
यांची चाचणी घेतली. यांना मािहती होते क , िव ा याना याम ये फारशी ची नाही.
प रणाम? अपेि त होता. या िव ा याना खूप दम यासारख ेवाटले, झोप आली. यांनी
डोकेदखुी या, डो यांवरील ताणा या त ारी के या. काह ची तर पोटेसु ा िबघडली. हे
सगळे का पिनक होते का? नाही. चयापचय येचीसु ा टे ट घेऊन पािहली. यामधूनही



हचे िनदशनास आले क , जे हा एखा ा ला कंटाळा येतो ते हा शरीराचा र दाब
आिण शरीरात शोषले या ाणवायूचे माण कमी होते, पण तेच जर यान ेकशाततरी
ची दाखवायला सु वात केली व याला आनंद झाला, तर चयापचय येचा वेग वाढतो.
जर आपण आप याला आवडणारे काम करत असलो, तर सहसा आपण थकत नाही.

उदाहरणाथ, नुकतीच मी सु ी घेतली व कॅनिडयन रॉक जजवळील ‘लुइस लेक’ येथे गेलो.
कोराल या खाडीत क येक दवस मी ाऊट नावा या माशांना पकड यासाठी घालवले.
ह ेमासे िबनका ांचे व चवदार असतात. ह ेमासे पकड यासाठी मी कतीतरी यातना
सोस या. मा या डो यापयत उंची या झाडाझुडपांमधून माग काढीत, लाकडी
ड यां या अडथ यांना पार करत आठ तास सलग झगडत रािहलो. तरीही मी थकलो

नाही. का? कारण मी रोमांिचत झालो होतो. मला अ यानंद झाला होता. कारण मी
मा या मोिहमेत यश वी झालो होतो. सहा आ खे मोठमोठे ाऊ स मा या जा यात
सापडले होत;े पण समजा, मी फ शंग करताना कंटाळलो असतो, तर तु हाला काय वाटते
मला काय वाटले असते? या कामामुळे मी इतका वैतागलो असतो क , सात हजार फूट
उंचीव न मला उडी मारावीशी वाटली असती.

तु हाला आ य वाटेल, पण िगयारोहणासारखी गो सु ा काही वेळेस कंटाळवाणी
वाटते. उदाहरण दऊेन तु हाला सांगतो. िम. कंगमन ह ेफामस अ ◌ॅ ड मेकॅिन स बँकेचे
ेिसडट आहते. यांनी वत: मला ह ेसांिगतले. जुलै, १९५३म ये कॅनडा या सरकारने
कॅनडाइन अ पाइन लबला सांिगतले क , आम मधील काही लोकांना िगयारोहण
िशकवायचे आह,े यासाठी काही िन णात िगयारोहक पाठवा. िम. कंगमन हहेी या
िन णात िगयारोहक गाइ सपैक  एक होते. यांनी सांिगतले क , या सग या िगयारोहक
गाइ सची वये ४२ त े५९ दर यानची होती. ते या त ण जवानांना ड गर-द यांतून, कड-े
कपारीतून, बफा या शेतातून फरवत होत.ेते एका फ  पंधरा फूट उंचीवर या क ावर
यांना घेऊन गेले, जेथे यांना दोरा या साहा याने चढावे लागले. आणखी काही छो ा-
छो ा टेक ा ते चढले. अशा कारे पंधरा तासांचे िगयारोहण झाले, पण यांचे सहा
आठव ाचे कमांडो- े नंगसु ा नुकतेच झाले होते, असे ह ेजवान चांगलेच दमले! खूप खूप
दमले!!

या िमिल ीतील जवानांचे कमांडो- े नंग िगयारोहणापे ा अिधक सोपे होत ेका? मग
यांना एवढा थकवा ये याचे कारण काय? या माणसान ेकमांडो े नंग घेतले आह,े तो या
ावरच हसेल. ह ेजवान थकले, याचे मु य कारण हणजे त ेखूप कंटाळले होत.े त ेइतके

थकले क , ते न जेवताच झोपले. पण मग जे िगयारोहक गाइ स या जवानां या दु पट
कंवा ित पट वयाचे होते, ते थकले न हते का? हो. ते क ामुळे थोड ेथकले, पण यांनी
वि थत जेवण घेतले होते. आजचा दवस कसा घालवला, यात आलेले अनुभव याब ल

चचा केली होती. ते जवानांसारख ेगिलतगा  झाले न हते. याचे कारण यांना या
िवषयात ची होती.

कोलंिबयाचे डॉ. एडवड थॉनडाइक जे हा ‘थकवा’ या िवषयावरचे योग करत होत,े
ते हा ते त ण मुलांना यां या आवडीचे काहीतरी दऊेन सतत जागे ठेव याचा य  करत
असत. ब याच संशोधना या अंती यांनी असा अहवाल तयार केला क , ‘काम कमी



हो यामागचे खरे कारण या कामाचा कंटाळा हचे आह.े’
तु ही जर बौि क काम करणा यांपैक  असाल, तर ते काम कती जा त कंवा कती

कमी होते यावर तुमचा थकवा अवलंबून नसतो. काही वेळेस तु ही जे काम केले नाही, या
कामामुळेसु ा थकू शकता. उदाहरणाथ, माग या आठव ातील तो दवस आठवा या
दवशी तुम या कामात सतत यय येत होता, तुम या प ांची उ रे दली गेली न हती,
तुम या पूविनयोिजत भेटी रखड या हो या. सगळीकड ेअडचणीच अडचणी हो या. या
दवशी सगळेच चुक चे घडत होत.े तु ही जे काही करायला जात होतात, या यात
अपयश येत होत.े यामुळे तु ही थकून-भागून घरी गेलात. तुम या डो यात कोलाहल
होता.

दसु या दवशी मा  आॅ फसम य ेकामाची भ ी जमली होती. आद या दवसापे ा तो
दवस चाळीस पट नी चांगला होता. भरपूर काम झाले, तरीसु ा या दवशी तु ही
हसतमुखान ेघरी गेलात. तु हाला असा अनुभव न च आला असेल. मलासु ा आला.

यापासून काय बोध यायचा? फ  एवढाच क , आपण कामामुळे थकत नाही, तर
आपण काळजी, चंता आिण राग यामुळे थकतो.

ह े करण िलहीत असताना िजरोमी क स यांनी न ाने सादर केलेला अ ितम सुंदर
युिझकल कॉमेडी शो पाहायला गेलो. या शोचे नाव होत े‘शो बोट’. बोटीचे नाव होते
कॉटन लॉझम आिण ितचा कॅ टन होता अँडी. तो या या तकशु  तावनेम ये हणतो,
‘ या लोकांना आप याला आवडणारे काम करायला िमळत,े त ेलोक नशीबवान असतात,
कारण त ेआपले काम ए जॉय क  शकतात.’ अस ेलोक नशीबवान, कारण यां याम ये
अिधक उ साह, अिधक आनंद आिण कमी काळजी आिण कमी थकवा असतो. या
कामाम य ेतु हाला ची असत े या कामाम ये तु हाला उ साह वाटतो. सतत टाकून
बोलणारा नवरा कंवा टाकून बोलणारी बायको यां याबरोबर दहा पावले चाल यानेसु ा
थकवा येतो, पण आपला जोडीदार जर गोड बोलणारा व सु वभावी असेल, तर दहा मैल
चालूनसु ा थकवा येत नाही.

पण हणून काय झाले? याला दसुरा काही पयाय आह ेका? पण एका टेनो ाफरने
काय केले त ेबघा – एका आॅइल कंपनीसाठी ती काम करत होती. ती कंपनी तुलसा
आॅ लोहोमा येथे होती. क येक दवस, क येक मिहने ितला एकच एक कंटाळवाणे काम
करावे लागत असे. ते हणजे आॅइल दे याब लचे ंटेड फॉमस् भ न ायचे, या
फॉम म य ेआकड ेघालायचे आिण िहशेब जमवायचे. ह ेकाम इतके कंटाळवाणे असे क,
एके दवशी वत:ला बरे वाटावे हणून ितने मनाशी िन य केला क , आपले काम अिधक
चांगले बनवायचे कसे? ती वत:च वत:शी पधा करत अस.े येक दवशी सकाळी ितने
भरलेले फॉमस् ती मोजत असे आिण दपुारी वत:चे रेकॉड वत:च ेक कर याचा य
करत असे. ‘आज या दवसा या बेरजेपे ा उ ाची सं या अिधक हायला पािहज’ असे
मनाशी ठरवत असे. प रणाम काय झाला? थोडचे दवसात इतरांपे ा अिधक जा त ंटेड
फॉमस ितचेच भ न झाले होत.े या सग यामुळे ितला काय िमळाले? तुती? नाही. कोणी
ितचे आभार मानले का? नाही. ितला बढती िमळाली का? नाही. ितचा पगार वाढला का?
नाही. पण यामुळे ितला कामाचा थकवा जाणवला नाही, कारण ितला कंटाळा आला



नाही. यामुळे ितची बौि क भूक भागली. ितची नोकरी ितला अिधक आवडावी हणून
ितन ेमनापासून य  केले. यामुळे ित या अंगात अिधक उ साह आला आिण ितला
अिधक आनंद झाला. ती ितचा सु ीचा वेळ अिधक चांगला घालवू लागली.

ही गो  खरी आह.े ह ेमी पैजेवर सांगू शकतो, कारण ती टेनो ाफर माझी बायको
आह.े

आता मी तु हाला आणखी एका टेनो ाफरची गो  सांगणार आह,े िजला आपले काम
आप याला आवडते असे नाटक करणे फायदशेीर ठरले. पूव  ितला ितचे काम आवडत
न हते, पण आता तसे नाही. ितचे नाव िमस हलॅी गो डन. ितन ेमला जे िल न कळवले ते
असे :

‘मा या आॅ फसम ये चार टेनो ाफस आहते आिण या सग यांचे हचे काम आह ेक
सग यांची लेटस टाइप क न ायची. रोज या रोज ह ेकाम क न कधीतरी अशी वेळ
येतेच क , कामाचा चंड कंटाळा येतो. एके दवशी मा या बॉसने मला एकदा टाइप
केलेले प  पु हा टाइप करायला सांिगतले. ते हा मी खूप वैतागले आिण प  नकार दऊेन
सांिगतले क , ह ेलेटर पु हा टाइप कर यापे ा आह ेतेच मी दु त क न दतेे. मा या
मनाने बंडखोरी पुकारली होती, पण बॉस खूप रागावला व जर मी ह ेकाम केले नाही, तर
दसु या कोणाकडून तो त ेक न घेइल असेही याने सांिगतले. खरेतर मी मनात या मनात
धुमसत होत,े पण नाइलाजाने ते लेटर मी पु हा टाइप करायला घेतले. मला ह े या णी
जाणवले क , मी जर ह ेकाम केले नाही, तर माझा जॉब कर यास कोणीही तयार होइल.
िशवाय मला हचे काम कर यासाठी तर पैसे िमळतात. मग मला बरे वाटायला लागले. मी
मा या मनाशी िन य केला क , जरी मनातून मी या कामाचा ितर कार करत असले, तरी
इथून पुढे मी अशा प तीन ेकाम करेन क , जणूकाही ती मा या फार आवडीची गो  आह!े
मग मला एक मह वाचा शोध लागला : मी माझे काम आनंदान ेकरते अस ेदाखव याने मी
हळूहळू खरोखर आनंदाने काम क  लागले होत.े मला त ेकाम आवडू लागले होत.े आता
मा या कामात चुका होत नसत. गरजे या वेळी मला अिधकही काम करावे लागत असे.
चांग या कामामुळे माझी तेथे ित ाही वाढली आिण जे हा मा या िडपाटमट या
मुखाला एखा ा ाय हटे से े टरीची गरज पडत असे ते हा तो मलाच ाधा य दते अस,े
कारण याचे हणणे असे क , मी जा तीचे कामसु ा आनंदान ेकरत;े दमुुखलेली दसत
नाही. अशा कारे मानिसक दिृ कोन बदल यामुळे मला इत या महान गो ीचा शोध
लागला क , यामुळे माझे आयु यच बदलून गेले!’

िमस गो डनन े कमया करणारी ो. वैह गरची ‘जणूकाही’ ही त व णाली वापरली.
यान ेआप याला हचे िशकवले – ‘जणूकाही’ आपण सुखी आहोत. आिण तसेच वागायचे.
जर तु ही ‘जणूकाही’ असे समजून तुम या कामात ची दाखवलीत, तर खरोखर तु ही
य ात कामात ची घेता. यामुळे तुमचा थकवा कमी होतो. तुमचे ताणतणाव कमी

होतात आिण चंतासु ा कमी होतात.
काही वषापूव  हालन हॉवड याने एक िन य केला आिण यामुळे याचे संपूण

आयु यच बदलून गेले. याने िन य केला क , माझे कंटाळवाणे काम मी आवडीचे बनवीन.
खरेच याचे काम खूप कंटाळवाणे होते. ले स धुणे, काउंटस साफ करणे आिण



हाय कूलमधील जेवणा या वेळी मुलां या बशीत आइस म भरणे. तो ह ेकाम करत
असताना इतर मुले मा  बॉल खेळत असायची कंवा मौजमजा करत असायची. मुलांची
चे ा करत बसायची. हालनला या या कामाचा खूप ितर कार वाटायचा, पण याचा
नाइलाज होता. मग यान ेआइस मचा अ यास करायचे ठरवले. ते कसे बनत?े याचे
घटक पदाथ काय आहते? काही आइ स इतर आइ सपे ा अिधक चांगली का
लागतात? याने आइस ममागचे रसायनशा  समजून घेतले आिण हाय कूलमधील
केिम ी कोसचा तो कॉलर बनला. आता याला अ  िवषया या केिम ीची इतक  गोडी
लागली होती क , याने मॅसॅ युए स टेट कॉलेजम ये वेश घेतला आिण ‘फूड टे ॉलॉजी’
या िवषयात ावी य िमळवले. यूयॉक कोको ए सचज कंपनीन ेशंभर डॉलसचे ब ीस
‘बे ट पेपर’साठी जाहीर केले. पधा सव िव ा यासाठी खुली होती. िवषय होता ‘कोको
व चॉकलेटचा वापर’. तु हाला काय वाटते, त ेब ीस कोणी जंकले? अथातच हालन
हॉवडने!

जे हा याला लवकर नोकरी िमळाली नाही, ते हा वत: या घरा या तळघरात याने
योगशाळा उभारली. याच काळात असा कायदा केला गेला क , दधुामधील बॅ टे रयाचे
माण मोजून त ेजाहीर करणे स चे आह.े यामुळे हालन या योगशाळेला चांगले काम
िमळाले. अ ◌ॅमह टमधील चौदा दधू कंप यांनी बॅ टे रया मोज याचे काम याला दले.
याला यासाठी दोन मदतनीस ठेवावे लागले.

यानंतर पंचवीस वषानी तो कोठे असायला हवा? अथातच आज जे यश वी फूड
केिम ी चालवणारे उ ोजक आहते ते काही वषानी मरणार कंवा रटायड होणार आिण
यांची जागा त ण िपढीला िमळणारच ना! पंचवीस वषानी हालन ह ेन च या े ातील
एक अ ग य नाव असेल. या वेळी याचे इतर वगिम  कडवट चेह याने आइस म
िवकत असतील, कदािचत बेकारही असतील कंवा एखा ा सरकारी खा यात कुरकुरत
नोकरी करत असतील आिण आ हाला संधी िमळाली नाही असा निशबाला बोल लावत
असतील. हालनलासु ा अशी संधी कधीच िमळाली नसती, जर यान े याचे कंटाळवाणे
काम आवडीचे बनव यासाठी वत: न य  केले नसते!

काही वषापूव  असाच एक त ण होता, जो या या लेथजवळ उभे रा न बो स
बनव या या कामाला कंटाळला होता. याचे नाव सॅम होते. सॅमला खरेतर ती नोकरी
सोडायची होती, पण याला ही भीती वाटत होती क , याला दसुरी नोकरी िमळाली
नाही तर काय करायचे. नाइलाजाने तो ते काम करत होता. पण मग यान ेठरवले क , तो
याचे काम अिधक चीपूण बनवेल. मग याने शयत लावली. कुणाशी? तर या या
बाजूला असले या दसु या मेकॅिनकशी. दोघांपैक  एकाचे काम होत ेप याचा खडबडीत
पृ भाग पातळ कर याचे, तर दसु याचे होते बो टचा यो य ास मापानुसार ठीक
कर याचे. कधीकधी त ेदोघेही मशीन बंद क न एकमेकांचे बो स मोजत असत. सॅमचा
कामाचा वेग आिण कामातील अचूकता पा न फोरमन फार भािवत झाला आिण याने
याला अिधक चांगले काम दले. ितथून पुढे या या बढ याच चालू झा या. तीस वषानी
हाच सॅम बा डिवन लोकोमोिच ह व सचा ेिसडट सॅ युअल वॉ लेन बनला. पण जर
याचे कंटाळवाणे काम यान ेअिधक चीपूण बनव याचा य  केला नसता, तर तो



मेकॅिनकच रािहला असता.
एच. ही. का टनबॉन हा रेिडओवरील बात यांचा िव ेषक हणून िस  आह.े एकदा

यानेच मला याचे कंटाळवाणे काम याने कसे आवडीचे बनवले ह ेसांिगतले. तो जे हा
बावीस वषाचा होता ते हा तो एका गुरे वा न नेणा या बोटीवर होता. यांना खायला
घालणे, पाणी दणेे ही कामे तो करत होता. यान ेइं लंडपयत सायकलवर वास क न पुढे
तो पॅ रसम ये पोहोचला. तो अितशय भुके या व भंगले या अव थेत होता. याने याचा
कॅमेरा पाच डॉलसला गहाण ठेवला आिण ‘ द यूयॉक हरेॉ ड’ या पॅ रसमधील आवृ ीत
कामासाठी जािहरात दली. याला ि टरीओ मशी स िवक याचे काम िमळाले. तो
हणाला, “मला आजही ते जु या फॅशनचे ि टरीओ को स आठवतात, या यात आ ही
दोन वेगळी िच े शेजारी ध न पाहायचो; पण अस ेकरतानाच चम कार घडला.
ि टरीओ कोप या दोन भंगांतून दसणारी दोन िच े एक  जोडली जाऊन एक सलग
िच  दसले! िच  ि िमतीय बनले. ते िच  दरू अंतरावरचे वाटले. याला खोली िमळाली.
िच ाला माणब ता आली.”

तर मी काय सांगत होतो क , का टनबॉनन ेपॅ रसम ये दारोदार ही मशी स िवकायला
सु वात केली. याला च बोलता येत न हते, पण तरीही पिह या वषात याने पाच
हजार डॉलस किमशन िमळवले आिण ा समधील जा त पैसे िमळवणारा से समन
हणून याची याती झाली. हॉवड िव ापीठात एक वषभर िशकूनसु ा जे िमळणार
नाही, ते याला या वषात िमळाले. काय िमळाले? तर आ मिव ास! याची आता खा ी
झाली क , च गृिहण ना तो काहीही िवकू शकत होता!

या अनुभवातूनच याला च जीवनशैली जवळून पाहायला िमळाली आिण याचाच
पुढे याला रेिडओवर युरोिपअन घटनांचे प ीकरण कर यासाठी उपयोग झाला.

का टनबॉनला च येत नसतानासु ा िन णात िव े ता हणून तो यश वी कसा काय
झाला? सु वातीला यान े या या मालकाकडून च भाषेत काय बोलायचे त ेिल न घेतले
आिण त ेपाठ केले. तो जे हा दरवाजाची बेल वाजवायचा ते हा या घरातील गृिहणीच
दार उघडायची आिण मग का टनबॉन आपली पाठ केलेली वा य े या या गमतीशीर
उ ारांम ये बोलायचा. यानंतर तो ितला िच े दाखवायचा. मग ती जे हा याला काही

 िवचारायची ते हा तो खांद ेउडवायचा आिण हणायचा, “मी अमे रकन आह.े
अमे रकन” मग तो वत:ची हटॅ ित या पु ात धरायचा आिण आप या व तूंचे गुणगान
करणारा उ म च कागद जो यान ेहटॅला िचकटवला होता तो ितला दसायचा. या
गृिहणीला या या या कृतीचे खूप हस ूयायचे. मग तोपण हसायचा आिण ितला आणखी
िच े दाखवायचा. जे हा का टनबॉनने मला ह ेसांिगतले ते हा यान ेहसेु ा कबूल केले
क , ती नोकरी सोपी न हती. तो हणाला, “मा या एकाच गुणामुळे मी या प रि थतीत
त न गेलो. तो हणजे माझी ददु य िज  क , मी माझे काम आवडीने क न दाखवीन.”
रोज सकाळी घराबाहरे पड यापूव  तो आरशात बघायचा आिण वत:शीच एक
उ साहवधक वगत करायचा. ‘का टनबॉन, जर तुला जेवायचे असेल, तर तुला ह ेकेलेच
पािहजे आिण जर तुला ह ेकरायचेच आह,े तर अिधक चांग या प तीने का नाही करायचे?
त ूअशी क पना का करत नाहीस क , येक वेळी तू जे हा दरवाजाची बेल वाजवतोस



ते हा तू टेजवरील एक नट आहसे, हजारो े क समोर बसले आहते, उ म काशयोजना
आह,े सगळे तु याकड ेटक लावून पाहत आहते! नाहीतरी तुझे ह ेसगळे बोलणे
नाटकात यासारखे गमतशीर आहचे. मग या यात आणखी ाण ओत! उ साहान ेकाम
कर!’

िम. का टनबॉनने मला सांिगतले, “अशा कारची उ साहवधक वगत े हट याचा
मला अवघड काम सोपे कर यासाठी फार उपयोग झाला. जे काम पूव  मला अिजबात
आवडत न हते त ेआता मला अ यंत आ हाना मक आिण फायदशेीर वाटायला लागले.”

मी जे हा का टनबॉनला हटले क , स या या त ण िपढीला, यांना यश वी हायचे
आह,े यांना तुला काही संदशे ावयाचा आह ेका? ते हा तो हणाला, “होय, रोज सकाळी
उठून येय ठरवा. आपण शारी रक ायामाब ल खूप जा त बोलतो, याचे मह व
जाणतो. त ेतर मह वाचे आहचे. याब ल काही शंका नाही, पण याहीपे ा मह वाचे
हणजे आप याला आ याि मक आिण बौि क ायामाचीसु ा गरज असत.े रोज
उ साहपूण वगत आरशात बघून हणत जा.”

रोज आरशात बघून अशी उ साहपूण वगत े हणणे ह ेफार बािलश, मूखपणाचे वा
उथळपणाचे वाटत ेका? नाही. अस ेमुळीच नाही. उलट विन-मानसशा ाचे तर हे
मूलत व आह.े ‘आपले िवचारच आपले आयु य घडवतात.’ ह ेवा य अठरा ा
शतकापूव च ‘मेिडटेशन’ या पु तकात मा स आॅरेिलअस याने िलिहले होत.े ते आजही खरे
आह.े

दवसातील कोण याही वेळेस वत:शी बोल याने तु ही वत:लाच धाडस आिण
आनंदाकड ेनेणा या िवचारांना वृ  करता. कोण या गो ब ल तु ही कृत  आहात,
कोण या गो नी तु हाला आनंद होतो या िवचारांना मनात ठेवून कडवटपणाला तु ही
दरू क  शकता.

चांगले िवचार मनात आणून तु ही तुम या नोकरी या ठकाणची नाराजी कमी क
शकता. तुम या बॉसला तु ही कामात अिधक ची दाखवलेली आवडते, कारण यामुळे
याला अिधक पैसे िमळू शकतात. पण बॉसला काय वाटते त ेआपण िवस न जाऊ. फ
याचाच िवचार करा क , कामा या ठकाणी तु ही आनंदी कसे रा  शकाल. मनाला असे
बजावा क , तु ही तुम या आयु याचा िन मा वेळ कामा या ठकाणी घालवता. जर तो
वेळ आनंदात गेला, तर तुमचा आनंद ि गुिणत होइल. जर तु हाला तुम या कामातच
आनंद िमळाला नाही, तर तो इतर  कोठेच िमळणार नाही. ल ात ठेवा, तु ही तुम या
कामात ची दाखवलीत, तर तुम या आयु यातील चंतांपासून तु ही दरू जाल आिण
पुढील काळात तु हाला अनेक बढ या िमळतील, तुमचा पगार वाढेल आिण अगदी असे
जरी झाले नाही, तरी कमीतकमी तुमचा थकवा कमी हो यास आिण तुम या िव ांतीचा
काळ सुखाचा जा यास तरी िनि तच मदत होइल.



२८
िन ानाशा या काळजीपासून वत:ला दरू कसे

ठेवाव?े

तु हाला जे हा चांगली झोप लागत नाही ते हा तु हाला काळजी वाटते का? मग
तु हाला आंतररा ीय क त या व कलाची, सॅ युअल अँटरमायरची गो  ऐकायला न च
आवडले. याला संपूण आयु यात रा ीची शांत झोप कधी िमळालीच नाही.

जे हा सॅम अँटरमायर कॉलेजम ये गेला ते हा याला दोन गो नी संकटात आणले होते
– एक हणजे दमा आिण दसुरी हणजे िन ानाश. दो ही रोग याला इतके िचकटून बसले
होते क , यान े या जागृत अव थेचा फायदा उचलायचे ठरवले. िवनाकारण िबछा यात
तळमळत, सतत या कुशीव न या कुशीवर हो यापे ा िबछा यात उठून अ यास
कर याचे यान ेठरवले. याचा प रणाम काय झाला? तो या या वगातील शार
िव ाथ  ठरला. याला उ म मा स िमळाले आिण यूयॉक शहरातील कॉलेजमधील तो
असामा य ि म व ठरला!

याने व कलीची ॅ टीस सु  के यानंतरसु ा याचा िन ानाश याला सतावत
होताच, पण अँटरमायरन े याची काळजी केली नाही. तो हणाला, ‘िनसगच माझी
काळजी घेइल.’ याला खूप थोडी झोप िमळूनसु ा याची त येत चांगली होती आिण
यूयॉक बार असोिसएशनमधील कोणा याही त ण व कलांइतकेच भरपूर काम तो क
शकत होता. कंब ना यां यापे ाही तो अिधक काम करत होता, कारण जे हा ते झोपत
ते हाही सॅमचे काम चालूच अस.े

वया या अव या एकवीसा ा वष  सॅम वषाला पंचाह र हजार डॉलस कमवत होता
आिण इतर त ण वक ल-वग या यासारख ेआप याला काम करणे जमावे या िवचाराने
त होत. तु हाला ह ेऐकून आ य वाटेल, पण इ. स. १९३१म ये याची एक केस हातात

घेऊन शेवटपयत ने याची फ  होती – १,००,००/- डॉलस! तेही कॅश! टेबलवर!
तरीही याला िन ानाश होताच! अ या रा ीपयत तो वाचत असे आिण नंतर पु हा

पहाटे पाच वाजता उठत असे आिण आपली प  ेिलहीत अस.े जे हा इतर लोक आप या
कामाला सु वात करत ते हा याने दवसभरातील अ याअिधक कामाचा फडशा पाडलेला
असे. तो वया या ए या शी ा वषापयत जगला. खरेतर या माणसाला रा ीची शांत
झोप िचतच िमळाली, पण जर तो या गो ीची चंता करत बसला असता, यामुळे
चरफडत बसला असता, तर याने याचे आयु य नरकमय बनवले असते.

आपण आप या आयु याचा १/३ भाग झोपेत घालवतो, पण तरीही झोप हणजे काय



याचा शोध आप याला लागला नाही. आप याला इतकेच मािहती आह ेक , झोप ही एक
सवय आह ेआिण ती एक िव ांती घेणारी मानिसक अव था आह.े याम ये िनसग आप या
मनाचा गंुता ठीक करतो आिण आप याला ताजेतवाने बनवतो; पण आप याला ह ेमािहती
नसते क , असे ताजेतवाने हो यास येक ला कती वेगवेगळा वेळ लागू शकतो.
आप याला हसेु ा मािहती नसत ेक , झोपणे गरजेचे आह ेका?

ह ेसगळे िवल ण आह ेना! तु हाला मािहती आह ेका, पिह या महायु ात पॉल कन या
हगें रयन सैिनका या कपाळाला गोळी लागली. याची जखम बरी झाली, पण आ य
हणजे ते हापासून तो कधीच झोपू शकला नाही. डॉ टरांनी कतीही य  केले तरीही
आिण अनेक कारची झोपेची औषधे, नशीली े दऊेनही आिण िह ॉ टझमचा योग
क नही तो झोपू शकला नाही. फार काय, याला कधी लानीसु ा आली नाही.

डॉ टर हणाले क , तो फार काळ जगणार नाही; पण यान ेडॉ टरांनासु ा मूख
बनवले. याला नोकरी िमळाली आिण पुढे क येक वष तो अगदी िनरोगी आयु य जगला.
तो रा ी िबछा यात पडायचा आिण जरी याला झोप लागत न हती तरीसु ा तो डोळे
िमटून िव ांती यायचा! याची केस हणजे वै कशा ाला पडलेले एक कोडचे होत!े
कारण या या केसमुळे झोपेसंबंधीचे पूव चे संशोधन वाद त ठरले होत.े

काही लोकांना इतरांपे ा खूप जा त झोप लागते. काह ना रा ीची पाच तास झोप
पुरेशी होत,े तर दसु या कोणाला या या दु पट झोपसु ा पुरत नाही. चोवीस तासांपैक
बारा तास झोपून काढणारे लोकसु ा आहते.

िन ानाशामुळे तुमचे जेवढे नुकसान होणार नाही या या क येक पट नी जा त तुमचे
नुकसान िन ानाशा या काळजीमुळे होइल. उदाहरण ायचे झाले, तर माझा एक
िव ाथ  – इरा सँडलर. हा यू जस  येथे राहणारा आह.े हा जवळपास सतत या
िन ानाशामुळे आ मह या कर या या तयारीत होता.

इरा मला सांगत होता, “मला तर वाटले होत ेक , मला आता वेड लागणार. सम या
अशी होती क , अगदी सु वाती या काळात मी अ यंत गाढ झोपी जाणारा माणूस होतो.
घ ाळाचा गजर झाला तरी मी उठत नसे आिण मग प रणामी मला कामावर जायला
उशीर होत असे. याची मला काळजी वाटायची. माझा बॉसपण मला खूप रागवायचा व
धमक  ायचा क , मी जर कामावर वेळेवर गेलो नाही, तर याच पारणाम वाइट
हाताल. मला हस ा मााहता हात का, मा जर असा झापन रािहलो असतो, तर माझी
नोकरी गेली असती.

“मी मा या िम ांना ह ेसांिगतले ते हा एकाने मला अस ेसुचवले क , झोपायला
जा यापूव  घ ाळावर व गजरावर ल  क त कर. आिण ते हापासूनच मा या
िन ानाशाला सु वात झाली. या गजरा या घ ाळा या टक टकेचे भूत मा या
मानगुटीवर बसले, यामुळे मी सतत तळमळत जागा रा  लागलो. रा भर झोप न
झा याने सकाळ झाली क , मला आजारी अस यासारख ेवाटे. असे जवळपास दोन मिहने
चालले. मी जो ास सहन केला आह ेतो मी श दांत सांगू शकत नाही. माझी खा ी झाली
क , मला आता वेड लागेल. ामािणकपणे सांगतो क , मला िखडक तून बाहरे उडी मा न
सगळे संपवून टाकावे असेसु ा वाटले.



“शेवटी मी डॉ टरकड ेगेलो. यांना मी फार पूव पासून ओळखत होतो. ते मला
हणाले : “इरा, मी तुला काही मदत क  शकत नाही. कोणीच तुला मदत क  शकत
नाही, कारण ही गो  तू वत:च तु या हाताने ओढवून घेतली आहसे. रोज रा ी वेळेवर
िबछा यात िशरत जा. पण झोप लागली नाही, तर याची चंता क  नकोस. िवस न जा.
फ  वत: या मनाशी अस े हण, ‘मला झोप लागली नाही तरी मला याची पवा नाही.
दवस उजाडपेयत मी नुसता पडून रािहलो, तरी मला यात काही वाइट वाटणार नाही.’
डोळे मा  बंद ठेवायचे आिण हणायचे, ‘मी जोपयत पडून आह ेतोपयत मला याची
काळजी नाही, कारण तशीही मला िव ांती िमळतेच आह.े’

मी तसेच केले आिण अव या दोन आठव ांनंतर मला गाढ झोप लागायला लागली.
एक मिह या या आतच मी रा ीचे आठ तास झोपायला लागलो आिण माझी कृतीपण
पु हा पिह यासारखी झाली.’

िन ानाशामुळे इराला ास होत न हता, तर िन ानाशा या काळजीमुळे तो तळमळत
होता.

डॉ. नॅथॅिनअ ◌ेल लेटमन ह ेिशकागो िव ापीठातील ोफेसर होत.े यांनी ‘झोप’ या
िवषयावर इतके संशोधन केले आह ेक , खिचतच इतके दसु या कोणी केलेन सेल. यांनी
असे जाहीररी या सांिगतले आह ेक , िन ानाशामुळे मृ य ूझाला अस ेऐ कवात नाही, पण
एक मा  न  क , िन ानाशाब ल या काळजीचे जंत ूमा  माणसाची ताकद न च
ख ी करतात. फ  िन ानाश माणसाला हानी पोहोचवू शकत नाही.

डॉ. लेटमन पुढे जाऊन ह े हणतात क , जे लोक िन ानाशाची काळजी करतात, ते
खरेतर यां या नकळत झोपतात. जो माणूस पैजेवर सांगतो, ‘रा भर माझा डोळा
लागला नाही’ तो माणूस या या नकळतपणे काही तास झोपलेला असतो. उदाहरण
ायचे झाले, तर १९ ा शतकातील फार मोठा िवचारवंत हबट पे सर! तो हचारी

होता आिण एका बो डग हाउसम ये राहत होता आिण सतत इतरांना या या
िन ानाशाब ल सांगून पकवत होता. शांत झोप यावी हणून तो या या कानात
बोळेसु ा घालत असे. काही वेळेस तो अफूसु ा खाइ. हते ूहा क , यामुळे झोप लागेल.
एके रा ी आॅ सफडचे एक ोफेसर सेस या या खोलीत झोपले होत.े दसु या दवशी
पे सरने जे हा सांिगतले क , तो रा भर झोपला नाही ते हा व तुि थती अशी होती क
ा. सेस रा ी झोपू शकले न हते. का मािहती आह?े पे सर रा भर घोरत होता हणून
सेस झोपू शकले न हत.े

रा ी झोप लाग यासाठी सवात आव यक गो  कोणती, तर तु हाला वाटणारी
सुरि तता. आप याला अशी जाणीव हायला पािहजे क , अशी एक अ भुत महान श
आह,े जी आप यापे ा फार मोठी आह ेआिण ती उ ा सकाळपयत आपली काळजी घेइल.
मटल असायलमचे डॉ. हाय लोप यांनीसु ा याच मु ावर भर दला आह.े ते हणतात :
मा या अनेक वषा या ावसाियक अनुभवाव न मी हचे हणेन क , शांत झोप
िमळव याचा उ म माग हणजे ‘ ाथना’! मी वै कशा ाचा पुर कता हणूनसु ा
तु हाला हचे सांगेन. जे रोज या सवयीन े ाथना हणतात त ेअितशय नैस गकरी या
आिण मो ा माणात मन:शांती िमळवू शकतात आिण यांची म ासं थासु ा शांतपणे



काम क  शकत.े
दवेावर सोपवा आिण सोडून ा!
िजनेट मॅ डोने डने मला सांिगतले क , जे हा ती िनराश होत अस ेआिण ितला झोप

लागणे अवघड होत असे ते हा ‘साम २३’मधील ओळी पु हा पु हा हणून ितला सुरि त
वाटत असे. ‘दवे माझा धनगर आह.े यान ेमला िहर ा कुरणांवर झोपायला सांिगतले
आह…े’

पण जर तु ही धा मक नसाल आिण असे काही करणे तु हाला जमणार नसेल, तर डॉ.
फंक यां या ‘ रिलझ ॉम न हस टे शन’ या पु तकात सांिगत या माणे तु ही तुम या
शरीराशी बोलायला िशका. डॉ. फंक यां या सांग यानुसार सग या कार या
मोहिन लेा श द हचे उ र आह.े आिण जे हा तु ही सलग काही दवस झोपू शकत नाही
ते हा कदािचत असे असू शकत ेक , तु ही वत:शी िन ानाशाब ल बोलला असाल. याचा
भाव घालव यासाठी आता तु हाला तुम या ायूंबरोबर अस ेबोलावे लागेल, ‘जाऊ द,े
जाऊ द.े शरीराला सैल कर आिण आरामस!े!’ आप याला ह ेमािहती आह ेक , जोपयत
आपले ायू तणावपूण आहते तोपयत आपले मन िव ांती घेऊ शकत नाही, हणून जर
तु हाला झोपायचे असेल, तर आप या ायूंपासून सु वात करा. डॉ. फंक असे सुचवतात
आिण ते न च फलदायी आह,े असे यां या अनुभवाव न त ेठामपणे सांगू शकतात.
आप या गुड या या म ये उशी ठेव याने आप या पायांचा ताणतणाव कमी होतो, तसेच
आप या हातांखाली छोटी उशी ठेवली, तर हातांना िव ांती िमळत.े नंतर आप या
जब ाला ‘ रलॅ स’ असा आदशे ावा. नंतर डोळे, बा ू आिण पाय अशी हळूहळू सगळी
गा  ेिशिथल करत जायची. अशा कारे हळूहळू आपण िन ादवेी या हाती वत:ला
वाधीन करायचे असते. मी वत: ह ेक न पािहले आह.े
मला माहीत आह ेक , िन ानाश बरे कर याचा आणखी एक कार हणजे शारी रक

दमणूक करायची. पोहायला जायचे, टेिनस खेळायचे, गो फ खेळायचे, बागकाम करायचे
कंवा असे कोणतेही काम करायचे, जेणेक न शारी रक ायाम झाला पािहजे. हचे
िथओडर सेरन ेकेले. जे हा या या ता यात तो लेखक हणून नाव कमाव यासाठी
संघष करत होता ते हा आप या िन ानाशाची याला खूप काळजी वाटायची. हणून
यान े यूयॉक स ल रे वेम य ेएक क ाची नोकरी पकडली होती. दवसभर तो िखळे
िपळून आिण फावड ेमा न तो इतका दमत असे क , जेव यासाठीसु ा जागे राहणे याला
कठीण जात अस.े

जर आपण पुरेसे दमलो, तर चालता-चालतासु ा आप याला झोप येइल. माझे
वत:चेच उदाहरण या. मी जे हा तेरा वषाचा होतो ते हा माझे वडील आम याकडील
पोसले या डुकरांना सट जो, िमसुरी येथे पाठव यासाठी एका वॅगनम ये टाकायचे.
यां याकड ेदोन रे वेचे फुकट पास अस यामुळे कधीकधी त ेमलाही बरोबर यायचे.
तोपयत मी कधीच चार हजार लोकव तीपे ा मोठे शहर पािहले न हते. जे हा सट जोला
मी थम उतरलो, ते हा साठ हजार लोकव ती असलेले ते शहर पा न मी खूप गांग न
गेलो. मी सहा मजली उंच िब डं ज पािह या. ीटकार पािह या. ते सारेच मा यासाठी
खूप िव मयजनक होत.े अजूनही मी जे हा कधी डोळे बंद करतो ते हा मा या



डो यांसमोर तीच ीटकार येत.े अगदी ित या आवाजासिहत! दवसभर अस ेअ भुत
आिण िवल ण अनुभव घेऊन झा यावर मी व माझे वडील रेबनवुड, िमसुरी येथे रे वेने
परत गेलो. पहाटे दोन वाजता टेशनवर उत न चार मैल दरू असले या आम या शेतात
जा यासाठी आ ही चालायला सु वात केली. मी इतका थकलो होतो क , मी चालता-
चालता झोपलो आिण मला चालताना व सु ा पडले. आ ापयत मी घो ा या
पाठीवर बसूनसु ा झोपलो आह ेआिण ह ेसव तु हाला सांग यासाठी मी िजवंत आह े!

जे हा पु ष खूप थकलेला असतो ते हा तो ढगां या गडगडाटात कंवा यु ाचे भय
असले तरी गाढ झोपू शकतो. डॉ. फॉ टर केनेडी, सु िस  युरॉलॉिज टने मला सांिगतले
क , १९१८म ये जे हा पाच ा ि टश आम न ेयु ात माघार घेतली ते हा याने
सैिनकांना इतके दमलेले पािहले क , ते तेथेच जिमनीवर झोपी गेले. जणूकाही ते
कोमाम येच होते. डॉ. केनेड नी हातांनी यां या पाप या वर के या, तरीसु ा यांना जाग
आली नाही. डॉ. केनेडी हणाले, “जे हा कधीतरी मला झोप लागत नाही ते हा मी
डो यातील बुबुळां या गोल गोल हालचाली करतो आिण काही सेकंदांतच मला जांभया
यायला लागतात व मला झोपावेस ेवाटत.े ह ेसगळे आपोआप घडते. ही िति  या
असते, या यावर माझे िनयं ण नसत.े”

कोणीच अजून झोप येत नाही हणून आ मह या केली नाही आिण पुढेही करणार
नाही. िनसगाने जर झोपायला भाग पाडले, तर माणसा या इ छाश चेही काही चालत
नाही. एक वेळ अ  कंवा पा यावाचून िनसग आप याला जगायला भाग पाडले, पण
झोपेिशवाय नाही.

आ मह येब ल िवषय िनघाला ते हा मला डॉ. हे ी लंक यांनी यां या ‘ रिड क हरी
आॅफ मॅन’ या पु तकात िलिहलेली एक केस आठवली. डॉ. लंक ह ेसायकॉलॉिजकल
कॉप रेशनचे हाइस ेिसडट होत ेआिण यांनी चंता त आिण वैफ य आले या अनेक
लोकां या मुलाखती घेत या. यां या पु तकातील ‘भीती आिण काळजीवर मात’ या
करणात यांनी या पेशंटला आ मह या करायची होती या याब ल सांिगतले आह.े डॉ.
लंक यांना मािहती होत ेक , या याशी वादिववाद घात यावर करण आणखी िबथरेल
हणून ते याला हणाले, “जर तुला आ मह याच करायची असेल, तर िनदान वीरमरण
तरी येऊ द.े या लॉक या भोवती मरण येइपयत पळत राहा.”

या णान ेतसा य  केला. एकदा नाही अनेकदा, पण येक वेळी असे करताना
याचे शरीर दमले, तरी मन मा  ताजेतवाने होत होते. डॉ. लंकना जे सांगायचे होते व
जो अपेि त प रणाम हवा होता तो अखेरीस ितस या रा ी झाला. तो ण
शारी रकरी या इतका दमला क , तो एखा ा लाकडी ड या माणे झोपला. नंतर तो
एका अ ◌ॅथिल टक लबम ये जायला लागला. पधत भाग यायला लागला. याला
हळूहळू इतके बरे वाटले क , तो मनाने व शरीरान ेसुदढृ झाला.

हणून िन ानाशाची चंता न कर यासाठी खाली दलेले पाच िनयम पाळायचे.

१) तु हाला झोप येत नसेल, तर सॅ युएल अँटरमायरन ेकेले तस ेकरायच.े जोपयत
तु हाला झोप येत नाही, तोपयत उठून सरळ कामाला लागायचे, वाचायचे.



२) ल ात ठेवा, झोप येत नाही हणून अजूनपयत कोणताही मृ यू झाला नाही.
झोप न ये यापे ा झोप न ये या या काळजीमुळे अिधक नुकसान होते.

३) ाथना करा कंवा जेनेट मॅकडोना डन ेके या माणे ‘साम २३’ पु हा पु हा
हणा.
४) शरीराला सैल करा.
५) ायाम करा. तुम या शरीराला इतके जा त दमवा क , ते जागे रा  शकणार

नाही.

सात ा भागा या गा यात काय आहे?

तुमचा थकवा आिण काळ या दरू कर याची आिण तु ही सळसळ या उ साहात
राह याची गु क ली देणारे सहा माग –

िनयम १: थक यापूव च िव ांती या.
िनयम २: कामा या ठकाणी िव ांती घे याचे िशकून या.
िनयम ३: घरी िव ांती यायला िशका.
िनयम ४: काम कर या या या चार चांग या सवयी लावून या –

१) तुम या टेबलावरचे सव पेपस आव न ठेवा व स या चालू असले या
कामाचेच कागदप  ठेवा.
२) कामा या मह वानुसार यांना अ म ा.
३) तु ही जे हा सम येला सामोरे जाता ते हा याचे िनवारण करा; अथात
िनणय घे यासाठी पुरेशी खातरजमा क न घेणे गरजेचे आह.े
४) कामाचे संघटन करायला, पयवे ण करायला, ाितिनिध व करायला िशका.

िनयम ५: थकवा आिण चंता टाळ यासाठी कामात उ साह आणून आव यक ते बदल
करा.

िनयम ६: ल ात ठेवा, अजूनपयत झोप िमळाली नाही हणून कोणाचाच मृ य ूझालेला
नाही, पण तु ही िन ानाशाची काळजी केलीत, तर यामुळे य  िन ा न
ये यापे ाही खूप जा त नुकसान होऊ शकते.



भाग आठ
मी काळजीवर िवजय िमळवला!

३१ ख या गो ी



मा यावर अचानक आलेली सहा संकटे
- सी. आय. लॅकवूड

इ. स. १९४३ या उ हा यात मला अस ेजाणवले क , अ या जगातील िन या
काळ या मा या खां ावर येऊन पड या आहते.

चाळीस वषापे ाही अिधक काळापासून मी अ यंत सामा य जीवन जगत होतो.
मा या सम यासु ा सामा यच हो या. सहसा या येक नव याला कंवा येक बापाला
कंवा ावसाियकाला झेला ा लागतात अशाच या सम या हो या. यामुळे अशा
संकटांना त ड दे याची मला सवय होती; पण अचानक चंड उलथापालथ झाली आिण
सहा गंभीर सम या मा यावर एकाच वेळी चाल क न आ या. रा भर मी िबछा यात
तळमळत होतो. तो दवस मला आजही आठवतो. या सहा चंता खालील माणे हो या –

१) माझे िबझनेस कॉलेज होते, पण दसु या महायु ाचा काळ अस यामुळे माझे
िव ाथ  कॉलेज सोडून यु ात भरती झाले. कॉलेज ओस पडले. याचा मला जबरद त
आ थक फटका बसला. या िव ा थनी हो या या कोण याही िश णािशवाय वॉर
लां सम ये काम क न पैस ेिमळवत हो या. मा या िशि त पदवीधर िव ा यापे ाही
यांची कमाइ अिधक होती.
२) माझा मोठा मुलगा िमिल ी स हसेसम ये दाखल झाला होता, यामुळे यांची मुले

यु ावर गेली होती, या इतर पालकां माणे आ हालाही काळजी वाटत होती.
३) आॅ लोहोमा शहराम य ेएअरपोट होता. यासाठी यु काळात जो नवीन ॅक

ठरवला होता तो मा या घराव न जात होता. माझे घर ह ेविडलोपा जत होते आिण ते
या ॅक या म यभागी होते. मला मािहती होते क , सरकारकडून मला याची
बाजारभावा या कमती या फ  १/१० कंमत िमळणार होती आिण यापे ाही वाइट
असे क , या घराशी मा या हळुवार भावना गंुत या हो या, ते घर मला गमवावे लागणार
होते. िशवाय आॅ लोहोमाम य ेघरांची कमतरता अस यामुळे मा या सहा माणसां या
कुटंुबाला दसुरे छ पर िमळणे जरा कठीणच होते. मला भीती वाटत होती क , कदािचत
आ हाला तंबूम येसु ा राहावे लागेल. मला तंबू तरी घेता येणे श य होइल क  नाही
याचीसु ा मला काळजी वाटत होती.

४) मा या जिमनीम ये एक िवहीर होती, जी आता आटली होती, कारण मा या
घराजवळ एक नाला खोदला गेला होता. नवीन िवहीर खणायची हणजे पु हा पाचशे
डॉलसचा भुदड होता. ते वाया घालवणेच होत,े कारण ती जमीन सरकार या ता यात
जाणार, ह ेजाहीर झाले होते. दोन मिह यांपासून मी मा या गायी-गुरांसाठी रोज सकाळी
बाद यांमधून पाणी वा न आणत होतो आिण मला भीती वाटत होती क , आता यु
संपेपयत पाणी असेच भरत राहावे लागणार.

५) माझे िबिझनेस कूल घरापासून दहा मैल लांब होते आिण मा याकड े लास ‘बी’
गॅसोलीन काड होत.े याचा अथ हा क , मी नवीन टायस घेऊ शकत न हतो. मला काळजी
वाटली क , ह ेमाझे जुने झालेले टायस मा या जु या फोड गाडीला के हाही सोडून दतेील.



मग मी कामावर कसा जाणार होतो?
६) माझी मोठी मुलगी एक वष आधीच हाय कूलमधून िश ण पूण क न बाहरे पडली

होती आिण आता ितला कॉलेजम ये जा याची मनापासून इ छा होती, पण मा याकडे
ितला कॉलेजम ये पाठव यासाठी पैसे न हते. मी जर ‘नाही’ हणलो असतो, तर ती कती
द:ुखी झाली असती, याची मला जाणीव होती.

एके दपुारी आॅ फसम ये मा या चंतांची चंता करत बसलेलो असताना मी मा या
सग या चंता कागदावर िल न काढ याचे ठरवले, कारण खिचतच दसु या कोणाला
एव ा चंता असतील! मा या चंतांशी दोन हात करणे मला आवडले असत,े कारण
यांनी मला सम या सोडव याची संधी दली असती, पण या सग या मा या सम या
मा या िनयं णक ा या पलीकड ेहो या. शेवटी मी िवचार करणे सोडून दले. काही
मिहने गेले. मी िवस नसु ा गेलो क , मी कागदावर असे काही िलिहले होत.े अठरा
मिह यांनी जे हा मी फाइली चाळत होतो ते हा मा या मुख ६ सम यांची यादी मा या
नजरेसमोर आली, या सम यांनी एके काळी मा या त डचे पाणी पळवले होत.े आता मी
या सम या एका वेग याच मूडम ये वाचू लागलो, कारण आता मा या मन:ि थतीत या
चंतांचा लवलेशही उरला न हता.

या चंतांचे या अठरा मिह यांत काय झाले होते?
१) मा या िबिझनेस कूल संबंधीची जी चंता होती क , त ेआता बंद करावे लागेल, ती

फोल ठरली होती, कारण सरकारने या शाळांना ौढांना िश ण दे यासाठी पैस ेपाठवले.
२) मा या मुला या यु ावर या नोकरीमुळे मा या या चंता हो या या चुक या

ठर या, कारण तो यु ातून सुख प परत आला. याला खरचटलेसु ा नाही.
३) मा या जिमनीसंबंधी या या चंता हो या या कुचकामी ठर या.

िवमानतळासाठी माझी जमीन वापर याचे र  झाले, कारण मा या शेतापासून १ मैलावर
तेलगळती झाली होती. यामुळे ती जमीन िन पयोगी ठरली होती.

४) मा या शेतातील िविहरीचे पाणी आट यामुळे आता मा या गुराढोरांचे कसे होणार
ही सम या फोल ठरली होती, कारण आता माझी जमीन सरकार ता यात घेणार नाही हे
कळ याबरोबर मी नवीन िवहीर खण यासाठी पैशांची सोय क न अिधक खोल िवहीर
खणली. तेथे भरपूर पाणी लागले.

५) टायस या बाबतीत माझी जी शंका होती ितचेही िनरसन झाले. चांग या प तीने
रकॅ पंग क न आिण काळजीपूवक गाडी चालवून माझे काम अडले नाही.
६) मा या मुली या िश णासंबंधी या मा या चंतापण िनरथक ठर या, कारण

कॉलेज सु  हो यापूव  फ  साठ दवस आधी एक चम कार घडला आिण मला मा या
शाळे ित र  आणखी एक आॅिड टंगचे काम िमळाले आिण या कामातून येणा या
पैशातून मला मुलीचे िश ण करणे सहज श य झाले.

अनेकदा लोक असे बोलताना मी ऐकले आह ेक , आपण या गो ची चंता करतो,
काळजी करतो या गो ी ९९% वेळा कधी घडतच नाहीत; पण अस े कतीही जरी ऐकले,
तरी य  तु ही या अनुभवातून गे यािशवाय ते पटत नाही. मला त ेते हा पटले जे हा



मी मा या चंता िल न काढ या, या चंतांबरोबर दोन हात केले. ती अठरा
मिह यांपूव ची सं याकाळ मी कधीच िवसरणार नाही.

जरी मी िवनाकारण चंतांशी लढा दला, तरी याब ल मी आभारीच असेन, कारण
या अनुभवांमुळे मी जो धडा िशकलो तो मी कधीच िवसरणार नाही. या अनुभवांनी या
घटना कधी घड याच नाहीत यांची काळजी करणे, चंता करणे कती मूखपणाचे व
द:ुखद अस ूशकते, ह ेमला स माण िस  क न दाखवले. या गो ी आप या
िनयं णक े या बाहरे असतात, यांची चंता करणे हा वेळेचा आिण ऊजचा अप य
असतो.



केवळ एक तासात मी वत:ला आशावादी माणूस बनव ूशकतो.
- रॉजर बॅबसन ( िस  अथत )

मी जे हा कधी नैरा याने ासून जातो आिण जे काही वतमानकाळात घडते आहे
यामुळे चंता ांत होतो, ते हा केवळ एका तासात मी मा या सग या चंतांना हरवून
टाकून पु हा आशावादी बन ूशकतो.

मी काय करतो ते ऐका. अशा वेळी मी तडक वाचनालयात जातो. माझे डोळे बंद क न
सरळ अशा कपाटांकड ेजातो जेथे फ  इितहासाची पु तके ठेवलेली असतात. यांपैक  मी
एक पु तक िनवडतो. या वेळी मला ह ेमािहती नसते क , त ेि कॉटचे ‘बाँकर आॅफ
मेि सको’ आह ेका युरोिनअसचे ‘लाइ हज् आॅफ को ट सीझस’ आह.े अजूनही माझे डोळे
बंद असतात. या पु तकातील मी कोणतेही पान उघडतो. मग डोळे उघडतो आिण एक
तासभर वाचतो. जसजसे मी वाचत जातो तसतसे मला ती पणे असे जाणवत जाते क ,
संपूण जग ह ेअनेकदा काळवेदनेतून गेले आह.े सं कृती अगदी कोसळून पड या या बेतात
आली आह;े पण यातूनही त ेपु हा उभे रािहले आह.े इितहासाची पाने अनेकदा लढायांनी
र रंिजत झाली आहते, दु काळाने होरपळून िनघाली आहते. दा र ान ेझाकोळली
आहते, तर लेगसार या साथी या रोगांनी मृतवत ्होऊन पडली आहते आिण एका
मानवाचे दसु या मानवाशी असले या अमानवी वहारामुळे जणू वाकु या दाखवत
आहते. इितहासाचे पु तक एक तासभर वाच यानंतर अस ेल ात येते क , आता मा
प रि थती बदलते आह.े ‘रा ी या अंधारात अस ेउ ाचा उष:काल.’ ह े या कोणी हटले
आह ेते अगदी खरे आह!े रा  संप यावर दवस उजाडणारच ना! वाइटातून चांगले
घडणारच ना! कालच  ह ेअसेच चालूच राहणार आिण हा दिृ कोन िमळा यामुळेच मी
मा या स या या सम यां या डो यात डोळे घालून पाहतो, यांना त ड दे याचे साम य
मा याम ये आणतो आिण प रि थती न च यापे ा चांगली होइल, कारण संपूण जगच
अशा सववेदनेतून अनेकदा गेलेले आह ेअसे वत:ला सांगतो.

या करणात मी एक मह वाची गो  सांिगतली आहे. ती हणजे इितहास वाचा!
दहा हजार वषापूव चा दिृ कोन समजून या आिण मग पाहा क , संपूण िव ा या
मानान ेतुम या सम या ु लक आहेत!



यूनगंडातून मी मु  कसा झालो?
- ए मर थॉमस

(आॅ लोहोममधील या काळचे संसद सद य)

जे हा मी पंधरा वषाचा होतो ते हा मी सतत चंतेने, भयान ेआिण आ म लेशाने
घेरलेला असायचो. मी मा या वया या मानाने खूप जा त उंच आिण कड कडीत होतो,
अगदी कंुपणा या तारेसारखा! माझी उंची ६ फूट २ इंच आिण वजन फ  ११८ प ड होते.
माझी उंची जरी जा त असली, तरी अश  अस यामुळे मी पळ या या शयतीत कंवा
बेसबॉलम ये इतरांबरोबर कधीच पधा क  शकत नसे. मुले माझी टंगल करायची आिण
‘हचेॅट फेस’ (एक िशवी) वगैरे नावाने संबोधायची. यामुळे मला खूप यूनगंड वाटायचा व
कोणालाच भेटू नये असे वाटायचे. मी िचतच कोणाला भेटायचो, कारण आ ही शेतावर
राहायचो आिण ते खूप आड बाजूला होत.े िशवाय आम या शेताभोवती इतक  दाट झाडी
होती क , यांना अजूनपयत कधी कु हाड लागली न हती. हायवेपासून अधा मैल आतम ये
आ ही राहत होतो आिण आ ही आम या कुटंुबािशवाय हणजे आइ-वडील-भाऊ आिण
बिहणी यां यािशवाय इतरांचे आठवडा-आठवडाभर त डही पाहत न हतो.

जर अशा काळ या आिण भय यांची मा या मनावरील स ा मी झुगा न दली नसती,
तर मी मा या आयु यात अपयशी ठरलो असतो. येक दवशी आिण दवसातून येक
तासाला मी मा या उंच, बारकु ा व कु प शरीराचा िवचार करत अस.े मला दसुरे काही
सुचतच नसे. माझी लाज, माझे भय कती ती  होते याचे मी श दांत वणन क  शकत
नाही; पण मा या आइला मा  माझे द:ुख समजत होते. ती शाळेत िशि का होती. ती
मला हणाली, “बाळा, तुला खूप िशकून मोठे हायला पािहजे, तसेच त ूमनाने खूप खंबीर
राहायला हवे. तु या शारी रक ंगावर तुला मात करायची आह.े”

मा या पालकांना मला कॉलेजम ये पाठवणे श य न हते, यामुळे पुढची धडपड माझी
मलाच करायची होती, याची जाणीव मला होती. हणून मी आपोसम, कंक, मंक (बोट
लब) आिण रॅकून या सग या झाडा-झुडपात राहणा या ा यांची िहवा यात िशकार
केली. यांची कातडी चार डॉलसना उ हा यात िवकली आिण यातून दोन छोटी डुकरे
घेतली. मग मी या डुकरांना मका वगैरेसारख ेअ  दऊेन चांगले पोसले व पावसा यात
चाळीस डॉलसना िवकले आिण मग या पैशातून मी इंिडयाना येथील डनॅ हीलमधील
स ल नॉमल कॉलेजम ये वेश घेतला. तेथे जेवणासाठी मला दर आठव ाला एक डॉलर
आिण चाळीस स स ावे लागायचे आिण मा या खोलीचे आठव ाचे भाड ेप ास स स
होते. मा या आइन ेमला चॉकलेटी रंगाचा शट िशवला होता. (कारण उघड आह!े तो
मळलेला दसत नाही.) मा या विडलांचे वापरलेले सूट मी घालत होतो. मा या विडलांचे
कपड ेमला मापात बसत न हते, तसेच यांचे जु या फॅशनचे बूटसु ा मा या पायातून
गळून जायचे, कारण याला बाजूला जे इलॅ टीक होते त ेआता सैल झाले होते. या
सग यामुळे इतर मुलांशी संबंध ठेवायची मला चंड लाज वाटत अस.े हणून मी मा या
खोलीत एकटा बसून अ यास करत अस.े माझी आंत रक ती  इ छा फ  एवढीच होती
क , मला मा यासाठी असे कपड े यायचे होते क , जे घात यामुळे मला शरमेन ेखाली



मान घालायला लागू नये.
यानंतर काही दवसांतच चार घटना घड या, यामुळे माझी काळजी आिण माझा

यूनगंड काही माणात कमी झाला. यांपैक  एका घटनेमुळे मा याम ये धाडस, आशा
आिण आ मिव ास िनमाण झाला आिण माझे उरलेले आयु य पूणत: बदलून गेले. मी
खालील माणे थोड यात याचे वणन करतो.

घटना पिहली : या शाळेत वेश के यानंतर फ  दोन मिह यांत माझी एक परी ा
झाली आिण मला खे ातील सावजिनक शाळेत िशकव यासाठी थड ेडचे स ट फकेट
िमळाले. त ेस ट फकेट सहा मिह यांसाठी का होइना, मा यासाठी फाय ाचे होते आिण
दसुरे अस ेक , कोणीतरी मा यावर िव ास दाखवला होता, याचा तो पुरावा होता.
मा या आइखेरीज आणखी कोणीतरी मा यावर िव ास टाक याचा हा पिहलाच पुरावा
होता.

घटना दसुरी : हपॅी हॉलो नावा या गावाकडील एका कूलबोडाने मला िश क हणून
नेमले. माझा पगार ते हा दवसाला दोन डॉलस कंवा मिह याला चाळीस डॉलस इतका
होता. मा यावर कोणीतरी िव ास टाकला, याचा हा आणखी एक पुरावा होता.

घटना ितसरी : या दवशी मा याकड े थम पैसे आले या दवशी मी कपड ेघेतले.
असे कपड,े जे घात यावर मला लाज वाटणार नाही. आता मला कोणी एक लाख डॉलस
जरी दले असत,े तरी मी वत: दकुानात जाऊन मा यासाठी काही डॉलसचे सूट िवकत
घेताना जेवढा आनंद मला झाला होता या या िन मा आनंदसु ा मला या लाखो
डॉलसने झाला नसता.

घटना चौथी : तो मा या आयु याला न च वेगळे वळण दणेारा ण होता. लाज,
शरम, अपमान, यूनगंड यां याशी झगडून िवजय िमळवून दणेारा हा ण होता. ती एक
जाहीर भाषणाची पधा होती. याम ये मी भाग यावा, असा मा या आइन ेमला खूप
आ ह केला. मा यासाठी तर ही क पनासु ा िवल ण होती, कारण साधे समोर या
माणसाशीसु ा नीट बोलणे मला जमत न हते आिण एव ा मो ा जमावासमोर
बोलायचे हणजे फारच अवघड होते. मा या आइ या मा यावरील िव ासाची मला
कणव आली, पण ितने मा या भिव याची फार मोठी व े रंगवली होती. ती ितचे आयु य
मा याम ये पाहत होती, पण ित या िव ासामुळेच मला फूत  आली. मला
बोल यासाठी िवषय िमळाला – ‘ द फाइन अ ◌ॅ ड िलबरल आ स आॅफ अमे रका’ खरे
सांगायचे, तर मी जे हा भाषणाची तयारी करायला सु वात केली ते हा िलबरल आ स
कोण या तेसु ा मला मािहती न हते. मी मा या भाषणात पान,े फुले, झाड,े गायी, प ी
यांसारखे काहीतरी टाकून पाठ केले होत.े केवळ आइसाठी मी जा तीतजा त य  क न
भावपूण बोलायचे ठरवले आिण काय आ य! मला पिहले ब ीस िमळाले! सग यांनी
टा यांचा कडकडाट केला. जी मुले पूव  माझी टंगल करायची, मला ‘हचेॅट फेस’
हणायची यांनीपण मा या पाठीवर शाबासक ची थाप मारली व हणाली, “आ हाला
मािहती होते ए मर क , तू ह ेक  शकतोस.” भाषणाची ही पधा जंकणे हा मा यासाठी
यशाकड ेनेणारा माग ठरला. थािनक वृ प ांनी ही बातमी पिह या पानावर दली आिण
माझे भिव य उ वल अस याची वाही दली. आता लोक मला ओळखू लागले आिण



सग यात मह वाचे हणजे माझा आ मिव ास आता शंभर पट नी वाढला. आता मला
असे जाणवते क , जर मी ती पधा जंकलो नसतो, तर मी पुढे जाऊन अमे रके या
संसदचेा सद य कधीच होऊ शकलो नसतो, कारण पधा जंक या या घटनेमुळेच
मा यातील सु  गुणांचा मला शोध लागला. माझी ि ितजे िव तारली आिण सग यात
मह वाचे हणजे या पधचे ब ीस काय िमळाले, तर स ल नॉमल कॉलेजची एका संपूण
वषाची िश यवृ ी!

आता मला िश णाची इतक  गोडी लागली होती क , पुढील काही वषाम य े हणजे
१८९६ त े१९००म ये मी माझा वेळ िशकवणे आिण िशकणे अशा दोन भागांम ये
िवभागला. डी पॉ िव ापीठाची माझी फ  भर यासाठी मी काय काय कामे केली : मी
कारखा यां या भ ीत काम केले. काउंटस सांभाळली, लॉ स कापून दली, पु तके नेऊन
दली, मका आिण ग हा या शेतांम ये काम केले आिण र त-ेबांधणी मुकादमां या
हाताखालीसु ा काम केले.

इ. स. १८९९म ये, जे हा मी एकोणीस वषाचा होतो ते हा िव यम जे नं ज ायन
यांना ेिसडट हणून िनवडून ावे हणून मी अ ावीस भाषणे केली. ायनसाठी भाषणे
करताना मीच इतका भारावून जायचो क , मला वत:लाच राजकारणात िशर याची
इ छा झाली. हणून जे हा मी डी पॉ िव ापीठात गेलो. तेथे मी कायदा आिण जाहीर
संभाषण कला यांचाच अ यास केला. इ. स. १८९९म ये इंिडयाना पोलीस येथे
वादिववाद पधत मी कॉलेजकडून भाग घेऊन बटलर कॉलेजला हरवले. िवषय होता –
‘ रझॉ ड दटॅ यूएस िसनेटस शुड बी इले टेड बाय पॉ युलर होट’. मी ती पधा जंकून
कॉलेज या ‘ द िमरेज’ या मािसकाचा आिण ‘पॅलॅिडअम’ या पेपरचा मु य संपादक झालो.

डी पॉ िव ापीठातून AB पदवी िमळिव यावर मी टोरेस ीले या स यानुसार फ
पि मेकड ेन जाता आॅ लोहोमाला गेलो. जे हा कओवा कोमांचे आिण अपाचे इंिडयन
यांसाठी राखीव जागा जाहीर झाली ते हा मी घरासाठी अज केला व आॅ लोहोमातील
लॉटनम ये माझे कायदिेवषयक आॅ फस उघडले. तेरा वष मी आॅ लोहोमा या संसदते
काम केले. चार वष काँ ेस या किन  गृहात होतो आिण वया या प ासा ा वष  मी
माझी आयु यभर जपलेली मह वाकां ा पूण केली. मी युनायेटेड टे स या िसनेटम ये
आॅ लोहोमा न िनवडून आलो. ४ माच १९२७पयत मी या पदावर काम केले. नंतर
आॅ लोहोमा आिण इंिडयन टे रटरी ह े१६ नो हबर १९०७ रोजी एकि तरी या टेट आॅफ
आॅ लोहोमा नावान ेसंबोिधले गेले. नंतर डमेो ॅ ट पाट कडून माझे नामांकन झाले; आधी
टेट िसनेट हणून व नंतर काँ ेससाठी आिण यानंतर युनायटेड टे स िसनेटसाठी!
मी माझी ही गो  वत: या यशाचा डकंा िपट यासाठी तु हाला सांगत नाही, कारण

कुणालाच त ेऐकायला आवडत नाही. मी ती तु हाला अिधक िव ताराने सांगतो आह ेयाचे
कारण असे क , तुम यापैक  काही गरीब मुलांना या यापासून फूत  िमळेल आिण जे
आता काळ यांनी, चंतांनी पीिडत असतील, यां याम ये यूनगंड असेल अशांसाठी ही
गो  उ ोधक ठरेल. विडलांनी टाकून दलेले कपड ेआिण पायांतून गळून पडणारे बूट
घात यामुळे मला उ व त वाटले होत,े तरीही यातून मी माग काढला. तसाच यांनीही
काढावा, यासाठी मी ही गो  सांगतो आह.े



(संपादक: आणखी एक िवल ण गो  अशी क , या ए मर थॉमसला आप या
कप ांची लाज वाटायची याला पुढील आयु यात युनायटेड टे स िसनेटमधील सव म
पोशाख वापर याब ल ब ीस िमळाले आह.े)



मी अ ला या बागेत रािहलो!
- ही. सी. बोडले (सर थॉमस बोडले,

बोडिलयन लाय रीचे सं थापक आिण िव ड इन सहारा, द मेसेजर व इतर
१४ पु तकांचे लेखक)

इ. स. १९१८म ये मी मा या ओळखी या जगाकड ेपाठ फरवली आिण आ केम ये
जाऊन सहारा या अ ला या बिग यात अरबांबरोबर जाऊन राहायला लागलो. मी तेथे
सात वष रािहलो. मी तेथील भट या जमात ची भाषा िशकलो. मी यां यासारखे कपडे
घालायला लागलो. मी यां या प तीचे जेवण जेऊ लागलो. जवळपास यांची सगळीच
जीवनशैली मी आ मसात कर याचा य  केला, जी जीवनशैली गे या वीस शतकांपासून
फारशी बदललेली नाही. मा या मालक या काही शे या हो या आिण मी अरबां या
तंबूम ये खाली जिमनीवर झोपत होतो. मी यां या धमाचासु ा सखोल अ यास केला
आिण हो, यानंतर मग मी मोह मद पैगंबर िवषयीचे माझे ‘ द मेसजर’ ह ेपु तक िलिहले.

मी या मढपाळांबरोबर भटकंती करत जी सात वष घालवली, ती मा या आयु यातील
सवात शांती आिण समाधानाची वष होती.

या काळात मला समृ  करणारे िवल ण वेगळे अनुभव आले. मी पॅ रसम ये ज माला
आलेला ि टश पालकांचा मुलगा होतो. नऊ वष मी ा सम ये होतो, नंतर मी इटन येथे
िश ण घेऊन सॅ डह ट येथील रॉयल िमिल ी कॉलेजम ये दाखल झालो. मग मी भारतात
ि टश आम  आॅ फसर हणून सहा वष घालवली. तेथे मी पोलो खेळत असे, िशकार करत
असे. िमिल ी याच संदभात िहमालय पवतातही मी काही संशोधन करत फरलो! मी
पिह या महायु ात लढलो आिण या या शेवटी मला ‘पॅ रस शांतता प रषद’ेसाठी
पाठव यात आले. तेथे जाऊन मी जे पािहले यामुळे मला ध ा बसला आिण द:ुखही झाले.
मी िनराश झालो. चार वष यु भूमीवर लढताना माझा असा समज होता क , आपण
मानवी मूलत वांसाठी लढत आहोत; पण पॅ रस पीस कॉ फर सला मी जे पािहले यात
वाथ  राजकारणी दसु या महायु ाची तयारी करताना दसत होते. येक दशे
आप याला यातून काय फायदा होइल याचे आडाखे बांधत होता. दशेादशेात फूट पाडत
होता आिण मतलबीपणान ेतेढ वाढवत होता.

मी यु ाला कंटाळलो, सै याला कंटाळलो, समाजालासु ा कंटाळलो. नोकरीला
सु वात के यानंतर थमच रा भर मी जागा होतो. झोपू शकलो नाही. मला मा या
आयु याची काळजी वाटू लागली. लॉइड जॉजन ेमला आ ह केला क , मी राजकारणात
िशरावे. मी याची सूचना मान या या बेतात असताना एक िविच  गो  घडली. एक
िनराळीच घटना आकार घेत होती आिण माझे पुढील सात वषासाठी भिवत  ठरवत
होती. हा अचानक बदल कशामुळे झाला? तर फ  दोनशे सेकंदां या संभाषणामुळे झाला.
ह ेसंभाषण झाले टेट लॉरे सबरोबर! लॉरे स ॉम अरेिबया! पिह या महायु ामुळे
घडलेली ही एक अ भुत ब आयामी ! तो सहारा या वाळवंटाम ये अरबांबरोबर
राहत होता आिण याने मलाही तेच कर याचा स ला दला. मला त ेआकषक वाटले.



तसाही िमिल ीला रामराम ठोकायचा माझा िनणय प ा झाला होता आिण मला
काहीतरी वेगळे करायचे होते. नागरी जीवन जगणा या मालकांना मा यासारखी
िमिल ीमधील माणस ेनको असतात. ामु यान ेजे हा बेकारी अिधक असेल ते हा तर
मुळीच नको असतात, हणून लॉरे सन ेजे सुचवले ते कर याचे मी ठरवले. मी
अरबांबरोबर राहायला गेलो आिण याचा मला आनंदच झाला. यांनी मला काळजीवर
मात कशी करावी ह ेिशकवले. इतर ाळू मुि लमां माणेच तेसु ा निशबावर हवाला
ठेवणारे आहते. यांचा असा अढळ िव ास आह ेक , मोह मदाने कुराणाम ये जे िल न
ठेवले आह ेते य  अ लाने सांिगतलेले आह,े हणून कुराणात जे हा असे सांिगतले क ,
‘दवेाने तु हाला िनमाण केले आिण या या आदशेानेच तु ही कृती करता.’ ते हा ही गो
ते श दश: ऐकतात आिण हणूनच ते आयु य इतके शांतपणे झेलू शकतात आिण
मनािव  गो ी घड या, तरी यां या मनाचा तोल जात नाही. यांना मािहती आह ेक ,
जे िविधिलिखत आह ेते आपण बदलू शकत नाही. दवेािशवाय तुम या कोणातच ते
बदलायची ताकद नाही. अथात याचा अथ असा न ह ेक , संकट कालात त ेहातावर हात
ध न बसतात. ह ेस माण िस  कर यासाठी तु हाला मी एक मा यासमोर घडलेला
संग सांगतो. मी जे हा अरबांबरोबर सहाराम ये राहत होतो ते हा एक भयानक वादळ
घ घावत आले. या वादळाने तीन दवस धुमाकूळ घातला. सगळीकड ेभयाण कंका या
ऐकू येत हो या. या वादळाचे पडसाद शंभर मैला या प रसरात थेट ा समधील होन
हलॅीपयत उमटले होत.े वारे तर इतके त  होते क , मला वाटले, माझे केस जळून
डो या या वचेला िचकटून बसले क  काय? माझा घसा सुकला. मा या डो यांची
जळजळ होऊ लागली. मा या दातांचा करकर आवाज येऊ लागला. मला असे वाटले,
जणूकाही मी काचे या कारखा यातील भ ीत उभा आह.े अशा प रि थतीत कोणी शहाणा
कसा रा  शकतो? मला तर वेड लागायची पाळी आली होती, पण तेथील एकाही अरबाने
त ार केली नाही. यांनी फ  यांचे खांद ेउडवले व हणाले, “मैकतुब!” – हे
िविधिलिखत आह.े

पण जसे वादळ ओसरले, तसे ते लगेच कामाला लागले. यां या सग या म ांची
यांनी एकाच वेळी क ल केली, कारण यांना मािहती होत ेक , या मरणारच हो या.
सग यांची एकाच वेळी क ल कर याचे आणखी एक कारण असे होत ेक , या म ां या
मातांना िवयोगाचे द:ुख नको. म ांची क ल के यानंतर यां या अंगावरील लोकर
उ रेकड ेधु यासाठी पाठवली गेली. ह ेसगळे अितशय शांतपणे केले गेले. चंता नाही,
त ार नाही कंवा झाले या नुकसानीब ल रडारड नाही. कळपाचा होर या हणाला,
“तरी बरे, फार वाइट काही झाले नाही! नाहीतर आप यावर सगळेच गमाव याची वेळ
आली असती. दवेाची ाथना करा, कारण आप याकड ेअजून चाळीस ट े  म ा िश लक
आहते. यां या आधाराने आपण नवीन सु वात क  शकू.”

मला आणखी एक संग आठवतो. आ ही एकदा मोटारीने सहारा वाळवंटातून चाललो
होतो. तेव ात टायर पं चर झाले. गाडीत टेपनी होती, पण ितचेही पं चर काढायला
ाय हर िवसरला होता, यामुळे गाडीला आता फ  ३ चाके होती. आसपास एकही
दकुान न हते. मी फार िचडलो, रागावलो आिण या अरबांना िवचारले, “आता काय



करायचे?” यांनी मला आठवण क न दली क , असे रागावून काहीच फायदा होणार
न हता. यामुळे उ णता आणखीन वाढली असती. त े हणाले, “अस ेटायर पं चर होणे ही
अ लाची मज  आह ेआिण अ ला या मज समोर आपण काहीच क  शकत नाही.” मग
आ ही तशीच तीन चाके व चौथे रम अशा साम ीवर खुरडत-खुरडत गाडी पुढे नेली.
एव ात पु हा गाडीन ेआचके दले आिण ती थांबली. आता गॅस (पे ोल) संपले होत!े
आम यातील होर या हणाला : “मैकतुब!” आिण पु हा एकदा यान ेपुरेसे इंधनपण
गाडीत भरले न हत,े या ाय हरला रागवायचे सोडून येक जण शांत रािहला आिण
उरलेले अंतर आ ही गाणे गात, चालत-चालत पार केले!

सात वष मी अरबांबरोबर काढली आिण यामुळेच माझी खा ी पटली क , युरोप
आिण अमे रकेतील म ासं थांचे िवकार, मनो णता आिण मादक पदाथाचे, म ांचे
सेवन ह े यां या अित वेगवान याला आपण सुसं कृत जीवनशैली हणतो याचे फिलत
आह.े

जोपयत मी सहाराम य ेराहत होतो तोपयत मला कुठलीच चंता न हती. तेथे
अ ला या या बिग यात मा या मनाला खूप समाधान लाभले. िनराशा आिण ताणतणाव
यामुळे शारी रक कृतीचा हास होतो. ितथे यापासून मी मु  अस यामुळे माझी
त येतपण उ म होती.

अरबां या या ार धवादी वृ ीकड ेअनेक लोक उपहासाने बघतात. कोणास ठाऊक!
कदािचत बरोबरही असेल, पण आप यालासु ा अनेक वेळा ह ेजाणवते क , जे
िविधिलिखत असते, ते घडते. त ेतु ही टाळू शकत नाही. उदाहरण ायचे झाले, तर जर
मी लॉरे सशी दपुारी १२ वाजून ०३ िमिनटांनी आॅग ट मिह या या भर दपुारी १९१९
साली बोललो नसतो, तर ितथून पुढची सगळी वष पूणपणे वेगळी घडली असती. मा या
आयु याकड ेमागे वळून पािहले, तर मला असे दसते क , मा या आयु याची दोरी या
जगि यं या या हाती आह.े तो मा या आयु याला आकार दतेो. या यात आव यक ते हा
बदल घडवतो आिण मा या आयु यात अशा घटना घडवतो, या मा या िनयं णा या
पलीकड ेअसतात. अरब लोक यालाच ‘मैकतुब’, ‘ क मत’ अस े हणतात. अ लाची इ छा
हणतात. तु हाला कदािचत ह ेिविच  वाटेल. मलासु ा ह ेआ ाच समजले. सहारा
सोडून सतरा वष उलटून गे यावर जी गो  घडणे अटळ आह ेती गो  आनंदाने
वीकार याचे तं  मी आजमवायला िशकलो आह.े त ेमी अरबांकडूनच िशकलो आह ेआिण
अरबांचे ह ेत व ान आजही मला कोण याही वेदनाशामक औषधांपे ा आिण झोपे या
गो यांपे ा अिधक भावी वाटत!े



काळजीला दरू पळव यासाठी मी वापरले या पाच प ती
- ो. िव यम फे पस (िबली फे पस यां याबरोबर मृ यूपूव  थोडे

दवस आधी एक दपुार घालव याची संधी िमळाली ते हा यांनी काळजीला
परतव या या या पाच प ती सांिगत या आहते.) - डले कानजाr

(१) मी जे हा २४ वषाचा होतो ते हा अचानक मला डो यांचा ास उ वला. ३ ते
४ िमिनटे वाच यानंतर मा या डो यांम ये जणू कोणीतरी लाखो सुया खुपसत आह ेअसे
मला वाटे. मी वाचत नसतानासु ा माझे डोळे इतके संवेदनशील झाले होते क , मी
िखडक तून बाहरे बघ ूशकत नसे. मी यूयॉक आिण यू हवेनमधील सव म डो या या
त  डॉ टरांना दाखवले, पण यां याकड ेउपाय न हता. दपुारी चार वाजता मा या
खोलीतील अंधा या कोप यात मी बसलेलो असताना मला एकदम भीती वाटून आली.
मला अस ेवाटले क , मला माझी िश काची नोकरीपण गमवावी लागणार आिण
पि मेकड ेलाकूडतोडी करायला जावे लागणार. आिण मग एक अ भुत गो  घडली,
यामुळे मा या शारी रक वैगु याब ल या मा या मानिसकतेवर याचा प रणाम झाला.
या िहवा यात जे हा मा या डो यांची प रि थती अ यंत वाइट होती ते हा मी
पदवीपूव िव ा या या एका गटान े दलेले भाषणाचे आमं ण वीकारले होते. जेथे भाषण
होते या हॉलम ये काशझोत सोडणा या मो ा न या छतापासून खाली सोडले या
हो या. या ती  उजेडाचा मा या डो यांना ास होत होता. इतका ास होत होता क ,
ासपीठावर बसून मला जिमनीकड ेपाह यािशवाय दसुरा उपायच न हता. तरीसु ा

मा या तीस िमिनटां या भाषणाम ये मला अिजबात डो यांची वेदना जाणवली नाही
आिण या वेळात डो याची पापणीसु ा न लवता मी या काशाकड ेपाहत होतो. पण
ती मी टंग संप यावर माझे डोळे पु हा दखुू लागले.

मग मी िवचार केला क , फ  तीस िमिनटांसाठीच नाही, तर एक आठव ापयत जर
मी माझे िच  कशावरतरी एका  केले, तर कदािचत मी बरा होऊ शकेन. कारण मला
प पणे दसत होत ेक , ही शारी रक आजारावर मानिसकरी या िवजय िमळवून दणेारी
केस आह.े

यानंतर मला महासागर ओलांडताना पु हा असाच अनुभव आला. मा या कमरेत
उसण भरली होती आिण वेदना इत या चंड हो या क , मी चालू शकत न हतो. साधे उभे
राहतानासु ा मला खूप वेदना होत हो या. याही प रि थतीत मला डकेवर भाषण
ायला बोलावले, आिण काय आ य! मी जे हा बोलायला सु वात केली ते हा मा या

वेदनेचा लवलेशही उरला न हता. मा या शरीरातील ायूंचा ताठरपणा जाऊन ते
आपोआप लवचीक बनले. जवळपास मी तासभर बोललो. जे हा माझे भाषण संपले आिण
मी मा या खोलीकड ेजायला िनघालो ते हा णभर मला वाटले क , माझे दखुणे संपले;
पण ते बरे वाटणे ता पुरत ेहोते. कंबरदखुी पु हा उ वली.

या अनुभवांमुळे मा या ल ात आले क , आप या मानिसकतेचे कती मह व असत!े
यापासून मी ह ेिशकलो क , तुमची इ छा असेल तोपयत तु ही आनंद उपभोगू शकता.
हणून आता येक दवस हा जणू पिहला आिण शेवटचा दवस आह ेअस ेसमजून मी



जगतो. यामुळे येक दवस मला धाडसासाठी उ ेिजत करतो आिण जर दवसभर अशी
उ ेजना तुम यात असेल, तर कोणालाच चंता, काळजी सतावणार नाही आिण
िवनाकारण कोणीच त ड लांब क न बसणार नाही. मला माझा िश क  पेशा आवडतो.
मी ‘ए साइटमट आॅफ ट चंग’ नावाचे पु तक िलिहले आह,े कारण माझा िश क  पेशा
हणजे मला एक कारची कला वाटते. ते एक झपाटलेपण असते. िच काराला जसे िच
काढायला आवडते, गाणा याला जस ेगायला आवडते तसेच मला िशकवायला आवडते. मी
मा या िव ा याब ल अ यंत ामािणकपणे िवचार करतो. कुठ याही वसायाचे गमक
ह ेउ साहावर, उमेदीवर अवलंबून असते.

२) मा या असे ल ात आले क , मा या मनातील काळ यांची गद  मला िखळवून
ठेवणा या पु तका या वाचनाने मी बाहरे काढू शकतो. मी जे हा एकोणसाठ वषाचा होतो
ते हा मी वैफ य त झालो होतो. या काळात मी डिे हड िव सनचे ‘लाइफ आॅफ
कलाइल’ ह ेपु तक वाचायला घेतले आिण याचा मला मा या दखु यातून बरे कर यास
इतका उपयोग झाला क , मी माझी हतबलता पार िवसरलो.

३) जे हा कधी मी खूप िनराश होत असे ते हा मी वत:ला शारी रक पातळीवर
गंुतवून ठेवत असे. दवसातील येक तासागिणक मी काहीतरी करत असे. मी
टेिनससार या खेळाचे पाच त ेसहा से स सकाळी खेळत असे, नंतर आंघोळ करत अस,े
मग जेवण घेइ आिण रोज दपुारी गो फचे अठरा हो स खेळत अस.े शु वारी रा ी एक
वाजेपयत मी डा स करत असे. मी घाम गाळ या या मताचा माणूस आह.े मा या असे
ल ात आले आह ेक , घाम काढ याने नैरा य आिण काळ या दरू होतात.

४) मी फार पूव च ह ेिशकलो आह ेक , घाइ-गडबडीने आिण ताणतणावाखाली काम
करणे पूणपणे टाळले पािहजे. मी नेहमी िव बर ॉसची त व णाली अवलंबली आह.े
जे हा तो कने टीकटचा ग हनर होता ते हा तो मला हणाला : ‘जे हा मला खूप गो ी
एका वेळी कराय या असतात ते हा मी खाली बसतो, आरामात एखादी िसगारेट ओढतो
आिण तासभर काहीच करत नाही.’

५) मला आता हसेु ा पटले आह ेक , धीर धरणे आिण यो य वेळेची वाट पाहणे
हासु ा संकटिनवारणाचा एक चांगला माग आह.े आता जे हा कधी मला काळजी वाटते
ते हा मी या काळजी या श याश यतेचा िवचार करतो, ितचे यो य मू यांकन करतो,
मग वत:शी हणतो, ‘हो, अजून दोन मिह यांनी मला ती काळजी नसणार आह.े मग मी
आ ा कशाला िवचार क ?’ जे दोन मिह यांनी घडणार आह ेअसे वाटत,े त ेआ ाच घडले
आह ेअस ेका नाही समजायचे?

ो. फे पसने त ार िनवार याचे पाच माग थोड यात सांिगतले त ेअसे –
अ) आयु य उ साहपूण आिण सळसळते असू ा. येक दवस हा आयु यातला पिहला

आिण शेवटचा दवस आह ेअसे मी समजतो.
ब) तु हाला आवडणारी पु तके वाचा. जे हा मी वैफ य त झालो ते हा मी

कालाइलचे पु तक वाचले. यामुळे मी बरा झालो.
क) खेळ खेळत जा. जे हा मी खूप िनराश असतो ते हा मी वत:ला दवसा या येक



तासागिणक काहीतरी शारी रक हालचाल म ये गंुतवतो.
ड) काम करताना आरामात करा. फार पूव च मी घाइ-गडबड आिण कामा या

ठकाणचे ताणतणाव टाळ याचे िशकलो होतो.
इ) मी मा या सम यांचे मू यांकन केले. मी वत:ला हणालो, ‘आजपासून दोन

मिह यांनी या घटनेचा िवचार करणार नाही. मग आ ा तरी का क ? जो दिृ कोन मी
दोन मिह यांनी ठेवणार आह ेतो आ ापासूनच का नको?’



मी कालही उभी होते आिण आजही उभी राहीन.
- डोरोथी िड स

मी कमालीची ग रबी आिण आजारपणे अनुभवली आहते. लोक मला िवचारतात,
‘आप या सग यांवर संकटे येतात, पण तु ही यातून कशा त न जाता?’ यावर मी
नेहमीच उ र दते,े “मी कालसु ा संकटांना पु न उरलेली आह ेआिण आजही संकटांचा
सामना करायला स  आह,े पण उ ा काय घडणार आह ेयाची चंता करायला मी मनाला
परवानगी दते नाही.”

मला गरज, संघष, काळजी आिण िनराशा अगदी जवळून माहीत आहते. मला नेहमीच
मा या ताकदीपलीकड ेजाऊन काम करावे लागले. मी जे हा मा या आयु याकड ेमागे
वळून बघते, ते हा मला काय दसते? तर एक लांबच लांब पसरलेली रणभूमी, जेथे व े
मृतवत झाली आहते, आशा िनराशेत बदल या आहते आिण मांचे भोपळे फुटलेले आहते.
अशा या रणभूमीवर मी श ूशी िजवा या आकांतान ेलढले आह ेआिण या लढाइत मला
जखमा झा या आहते, खरचटले आह,े मी पंगू झाले आह ेआिण लढता लढता अकाली
हातारीसु ा झाले आह.े
तरीसु ा मला वत:ची दया येत नाही. मी मा या भूतकाळासंबंधी अ ू गाळत बसत

नाही, द:ुख करत बसत नाही. या बायकांनी मला ह ेसोसायला लावले, यांना मी माफ
क न टाकले. अशा बायकांचा रागसु ा मला येत नाही, कारण मी माझे आयु य ख या
अथाने जगले आह.े या लोकांनी जीवनाचा आ वाद घेतलाच नाही. मी मा या आयु याचा
कप अगदी च ाम ा करत यायले आह.े यांनी फ  फुर या मार या आिण पृ भागावर
बुडबुड ेआणले. या गो ी मला मािहती आहते या यांना कधीच कळणार नाहीत. मला
या गो ी दसतात ितकड े यांचे आंधळेपण आह.े अशा काही बायका आहते क , यांचे
डोळे अ ूंनी व छ झाले आहते आिण यांची दृ ी िवशाल आह ेव या जगा या बिहणी
झा या आहते.

मी जीवना या िव ापीठाची अवघड त व णाली पािहली आह.े आ ापयत
कोण याच ी या निशबात सोपे आयु य नाही. मला तर हचे िशकवले गेले आह ेक ,
येक दवस जसा येइल तसा वीकारायचा असतो आिण उ ाची चंता क न आज ास

क न यायचा नसतो. आप याला िभ  ेबनवणारी ही धो याची सूचना आह.े मी
वत:पुरती तरी ही भीती मनातून काढून टाकली. कारण खरेच या गो ची भीती वाटते
या समोर आ याच, तर या वेळी आपोआपच शहाणपण सुचते आिण आप यात
ताकदसु ा येत.े आता छो ा-मो ा रागालोभांमुळे मा या ताकदीवर प रणाम होत
नाही. जे हा तु ही तुम या व ांचे इमले य ात कोसळताना पाहता आिण यांचा
च ाचूर होताना पाहता ते हा तुम या नोकराने तुम या वॉश बोलखाली न ीदार बशी
ठेवली नाही हणून कंवा तुम या आचा याने तुमचे सूप उतू घालवले हणून तु ही
रागावत नाही.

मी आता ह ेिशकले आह ेक , लोकांकडून फार अपे ा ध  नय ेआिण यामुळेच जरी



काही िम  मा याशी स ेपणाने वागत नसले कंवा इतरांकड ेमाझी नंदा करत असले,
तरी माझे यां याशी संबंध सलो याचे असतात. या सग यांपे ा मह वाची गो  अशी
क , मी िवनोदबु ी जपली आह,े कारण अशा अनेक गो ी घडतात क , यामुळे मला
एकतर रडावे लागते कंवा हसावे लागते. जे हा एखादी ी ित या सम यांिवषयी
भावनांचा उ के क न दाखव याऐवजी या यावर िवनोद करते ते हा ती कधीच
कुणाकडून दखुावली जात नाही. मला मा या क ांब ल खेद नाही, कारण या क ां या
मा यमातूनच मी जीवनाला येक ठकाणी पश क न पािहला आिण यासाठी मी जी
कंमत मोजली ितची फळे मला िमळाली.
डोरोथी डी सने काळजीचे आयु य वेगवेग या क यांत बं द त क न जंकले.



मला वाटत नाही, मी उ ाची पहाट पा  शकेन
- जे. सी. पेनी

(१४ एि ल, १९०२ रोजी एक त ण मुलगा पाचशे डॉलसची रोख र म हातात घेऊन
आिण मनात लाखो डॉलस कमाव याचा िन य क न केमररम ये आला आिण याने
ाय ु सचे दकुान उघडले. तो त ण आिण याची बायको दकुाना याच मा यावर राहत.
एका मो ा खो याचे टेबल आिण लहान खो यां या खु या. याची त ण बायको आपले
मूल लँकेटम ये लपेटून याला या टेबलाखाली झोपवत अस ेआिण या वेळात नव याला
दकुानात मदत करत अस.े आज या छो ा दकुानाचा िव तार जगभर झाला आह.े या
माणसाचे नाव जे. सी. पेनी! नुकतेच मी या याबरोबर जेवण घेतले ते हा याने मला
या या आयु यातील ना मय णांब ल सांिगतले त ेअस े–)

काही वषापूव  मी एका िविच  संकटातून गेलो. मी अ यंत िनराश आिण चंता ांत
झालो होतो. अथात मा या या िनराशेचा आिण चंतेचा संबंध कोण याच दृ ीने जे. सी.
पेनी कंपनीशी नाही. तो धंदा तर फार तेजीत चालला होता, पण ि श: मी अशी काही
मूखपणाची वचने आिण कबुली दऊेन बसलो होतो क , यामुळे मी संकटात सापडलो. मी
या गो ना जबाबदार न हतो, यासाठी मला जबाबदार धरले जात होते. मी काळजीने
इतका बेजार झालो होतो क , मला झोप लागत नसे आिण यातूनच मला शंग स
नावाचा एक वेदनामय आजार झाला. माझी वचा खडबडीत झाली, यावर लाल ओरखडे
उमटले. मी डॉ टरांना भेटलो. िमसुरी येथील डॉ. ए मर हा मा या बालपणीचा िम
होता. डॉ. ए मरन ेमला तपासले व मला खूप मोठा आजार झाला आह ेअस ेसांिगतले
आिण एक भलीमोठी कचकट औषधांची यादी दली; पण याचा काही उपयोग होत
न हता. दवस दवस मी बारीक होत चाललो होतो. शारी रकदृ ा व मानिसकदृ ा
मी खालावत चाललो होतो. मन िनराशेने भ न येइ. एकसु ा आशेचा करण दसत
न हता. जग यासाठी आिमष दाखवणारे काहीही समोर दसत न हत.े मला वाटले क ,
जगात आता मला कोणीच िम  उरला नाही. माझे कुटंुबसु ा मा या िवरोधात गेले. एके
रा ी डॉ. ए मरने मला झोपेचे औषध दले, पण याचा प रणाम ओसर यावर मी जागा
झालो ते याच समजुतीत क , आजची रा  माझी शेवटची रा  आह.े भराभर मी
िबछा यातून बाहरे आलो. मा या बायकोला आिण मुलाला प  िलिहले क , उ ाची पहाट
मी पाहीन अस ेमला वाटत नाही.

दसु या दवशी सकाळी मी उठलो ते हा मला खूप आ य वाटले क , मी अजून िजवंत
होतो. िजना उत न खाली गेलो, तर एका छो ाशा चॅपेलमधून संगीताचे सूर ऐकू येत
होते, जेथे रोज भावपूण ाथना हट या जात. मला आजही या का पं  आठवतात,
‘दवे तुमची काळजी घेइल.’ चॅपेलम य ेगे यावर मी मा या जड अंत:करणाने या ाथना
ऐकू लागलो. याबरोबर काहीतरी घडले. मी त ेश दांत सांगू शकत नाही. मी याला फ
चम कार हणू शकतो; पण मला ती पणे अस ेजाणवले क , कोण यातरी अ भुत श ने
मला का याकु  अंधारातून उबदार, चकचकणा या सूय काशात आणून ठेवले होत.े



जणूकाही मला कोणीतरी नरकातून वगात नेऊन ठेवले होत.े मला या पूव  कधीच अशा
दवैी ताकदीची जाणीव झाली न हती. मग मला हपेण जाणवले क , मा या या द:ुखाला
मी वत:च जबाबदार आह.े या णी मला समजले क , दवे या या मायेचे छ  धरायला
तेथे बसला आह ेआिण मला मदत करतो आह.े ते हापासून मी काळजीमु  झालो. मी
आता एकाह र वषाचा आह.े ‘दवे तुमची काळजी घेइल.’ अशी ाथना हणणा या या
चॅपेलमधील माझी वीस िमिनटे अशा कारे ना मय व वैभवशाली ठरली.

जे. सी. पेनी एका णात चंतेवर मात करायला िशकला, कारण याला अचूक
उपाय सापडला.



मी िजमम ये जाऊन बॅग बडवतो कंवा बाहेर मोक या हवेत फरायला जातो
- कलोन एडी इगन ( यूयॉकमधील वक ल, होडस येथील

कॉलर यूयॉक टेट अ ◌ॅथलेटीक किमशनचा माजी चेअरमन,
माजी आॅलंिपक लाइट हवेीवेट चँिपअन)

जे हा मी चंता ांत होतो आिण इिज म ये या माणे उंट पा याचे चाक फरवतो
या माणे माझे मन गोल गोल पंगा घालत राहते ते हा शारी रक ायाम मला मदत
करतो आिण माझी उदासीनता घालवतो. काही वेळेस ते पळणे असत े कंवा दशेभर
पद मण असते कंवा १/२ तास बॅग बडवणे असते कंवा िजमनॅिशअमम ये जाऊन ॅ श,
टेनीस खेळणे असते. जे काय असेल ते, पण असा शारी रक ायाम माझा मानिसक
दिृ कोन िनकोप ठेवतो. दर शिनवार-रिववार मी भरपूर खेळ खेळतो, तसेच गो फ
कोटभोवती फेरी मारतो. पॅडल टेिनसची गेम खेळतो. अ ◌ॅडीर डॅ सम य ेजाऊन बफावरचे
गे ससु ा खेळतो. अशा कारे माझी शारी रक दमणूक होते व माझे मन मा या
कोटकामातील काय ांबाबत या सम यांपासून दरू जात ेव िव ांती घेते आिण यामुळेच
पु हा जे हा मी मा या केसस घेऊन बसतो ते हा मा याम ये नवीन उ साह सळसळतो.

मी जेथे काम करतो तेथे हणजे यूयॉकम य ेअसताना मला अनेकदा येल लब या
िजमम ये एक तास घालवायला िमळतो. कोणताच माणूस ॅ श खेळताना कंवा टेिनस
खेळताना कंवा ि क अंग करताना चंता क  शकत नाही. तो ायामात इतका गक होतो
क , चंता करायला याला सवडच नसते. आपण उगाचच पराचा कावळा केला ह ेजाणवून
चंतातुर िवचार झटकून मनात नवीन, उ साहपूण िवचार येतात.

चंतेवर उ म उतारा हणजे ायामच अस ूशकतो, अस ेमाझे मत आह.े जे हा तु ही
चंितत असता ते हा तुम या मदपेू ा तुम या ायूंचा अिधक वापर करा आिण मग
प रणाम पाहा. तु हालाच आ य वाटेल. मलातरी याचा फार उपयोग झाला. जे हा
ायामाला सु वात होते ते हा चंता नाहीशी होते.



ह जिनया टेकमधील मी एक चंतामणी
- िजम बडसॉल

सतरा वषापूव  मी जे हा ह जिनयातील लॅ सबड येथील िमिल ी कॉलेजम ये
िशकत होतो ते हा मी ‘ चंतामणी’ या नावाने िस  होतो. मी एवढा चंता करायचो क ,
यामुळे मी आजारी पडत असे आिण मी इत या वेळा आजारी पडत अस ेक , मा यासाठी
कॉलेज या आवारातील हॉि पटलम ये एक खाट राखूनच ठेवलेली अस.े जे हा नस मला
या खोलीकड ेयेताना पाही ते हा ितची धावपळ होत अस.े मला येक गो ीची काळजी
वाटत असे. काही वेळेस तर मी हसेु ा िवस न जाइ क , मला नेमक  कशाची काळजी
वाटते. काही वेळेस मला भीती वाटे क , मला खूप कमी मा स िमळतात हणून मला
कॉलेजमधून काढून टाकतील. मी फिज स आिण इतर काही िवषयांतही नापास झालो
होतो. मला हसेु ा माहीत होते क , मला सरासरी ७५ त े८४ ही ेड सतत राखणे गरजेचे
होते. मला मा या त येतीची काळजी वाटे, कारण मा यात वारंवार यातना दणेा या
रोगाची ल णे दसत. उदा. अपचन आिण िन ानाश. मला आ थक चंतासु ा हो या.
मला खूप वाइट वाटे, कारण मी मा या मैि णीला चॉकलेटसु ा िवकत घेऊन दऊे शकत
न हतो. माझी ितला डा सला ने याची इ छा होती, परंत ुपैशाअभावी मला ती पूण करता
येत न हती. मला अशीही भीती वाटे क , ती दसु या कोण या कॅडटेबरोबर ल  करेल.
अशा प तीने दवस-रा  मी डझनभर तरी अशा सम यांम य ेगुरफटलेला अस,े या मला
सोडवता येत नसत.

एकदा अशाच नैरा यात मी िबिझनेस अ ◌ॅडिमिन ेशन या ोफेसरना ो. ुक
बायडना मा या सग या सम या सांिगत या.

मी मा या कॉलेजम ये घालवले या चार वषापे ा मी ुकबरोबर घालवलेली पंधरा
िमिनटे मा या आरो यासाठी आिण आनंदासाठी खूप काही दऊेन गेली. त े हणाले, “िजम,
तू एकदा बैठक मा न बैस आिण स याला सामोरे जा. त ूतु या सम यांवर चंता कर यात
जेवढा वेळ घालवतोस या या िन मा वेळ व श  तू या सम या सोडव यासाठी द.े मग
तुला चंता कर याची वेळच येणार नाही. ‘काळजी करणे’ ही त ू वत:ला जडवून घेतलेली
एक वाइट सवय आह.े

ो. ुक यांनी माझी काळजी कर याची सवय मोड यासाठी तीन िनयम सांिगतले.
िनयम १ – नेमक  सम या काय आह ेते शोधून काढा, यामुळे तु ही चंितत आहात.
िनयम २ – सम येचे मूळ कशात आह ेत ेशोधा.
िनयम ३ – सम या सोडव यासाठी कोणकोणत ेिवधायक उपाय करता येतील याचा
िवचार करा.

ो. ुकबरोबर या या मुलाखतीनंतर मी काही िवधायक िनयोजन केले. मी
फिज सम ये नापास झालो याची फ  चंता कर याऐवजी मी वत:ला  िवचारला,

‘मी नापास का झालो?’ मला मािहती होते क , मी काही म  न हतो, कारण मी



‘ ह जिनया टेक इंिजिनअर’चा मु य संपादक होतो.
मा या असे ल ात आले क , मला फिज सम य े ची नस यामुळे मी नापास झालो.

मी याकड ेल  दले नाही, कारण मा या ह ेकधी ल ातच आले नाही क , इंडि यल
इंिजिनयर हणून मला फिज स कती उपयोगी ठ  शकते; पण आता मी माझा दिृ कोन
बदलला. मी वत:शी हणालो, ‘जर कॉलेज- े नी असे ठरवले आह ेक , इंिजिनअरची
िड ी िमळ यासाठी मी फिज सची परी ा पास होणे आव यक आह,े तर मी यांना
िवरोध करणारा कोण?’

हणून मी पु हा फिज स या वगात नाव न दवले. या वेळी मी पास झालो, कारण
िवनाकारण िचडिचड कर यापे ा आिण चंता कर यापे ा मी मान मोडून अ यास केला.

मी मा या आ थक चंता िमटव या. यासाठी नोकरी केली. कॉलेज डा सेसम ये
सरबत ेिवकली आिण विडलांकडून पैसे उधार आणले. ते मी िश ण संप यावर परत
फेडले.

मा या ेम करणातील काळ या संप या. मला आवडणा या या मुलीला मी मागणी
घातली आिण ती दसु या कॅडटेबरोबर ल  करेल या भीतीला लगाम घातला. ती मुलगी
आता सौ. बडसॉल आह.े

आता मागे वळून मी जे हा पु हा आयु याचा आढावा घेतो ते हा मा या असे ल ात
येते क , माझी सम या हीच होती क , मला सं म होता आिण काळजीचे कारण समजून
घे याची इ छा न हती आिण स याला सामोरे जा याची हमंत न हती.

िजम बडसॉलन े चंता करणे थांबवले, कारण याने या या सम यांचे िव ेषण केले.



मी याच वा याला माण मानून जगलो!
- डॉ. जोसेफ आर. िसझू

अनेक वषापूव  या काळात मला अिनि तता आिण मिनरास सहन करावे लागले
आिण माझे आयु य ह ेजणू मी घडवत नसून याचे िनयं ण दसु याच कोणाकड ेआह ेयाचा
मला पदोपदी अनुभव येत गेला, या दवसांत एके सकाळी मी मा या बायबलचा नवा
भाग उघडून बसलो आिण माझी नजर एकाच वा यावर िखळून रािहली. ‘ याने मला इथे
पाठवले तो मा याबरोबर आह.े या बापाने मला एकटे सोडलेले नाही.’ आिण ते हापासून
माझे आयु य पूव चे रािहले नाही. मा यासाठी ते हापासून येक गो  बदलली. मला
वाटते, या दवसापासून एक दवसही असा गेला नसेल क , मी मनाशी ह ेवा य बोललो
नाही. या वषाम ये मा याकड ेअनेक लोक समुपदशेनासाठी आले आिण या सग यांना
मी या वा याचे मह व पटवून दले. या णापासून माझी दृ ी या वा यावर पडली, या
णापासून मी ह ेवा य मा या आयु याचे मागदशक त व बनले आह.े मी या माणेच

चाललो आिण मला खूप मन:शांती आिण ताकद िमळाली. मा यासाठी तर हचे कोण याही
धमाचे मूलत व आह.े आयु याला अथ ा  क न दणेारा तो पाया आह.े हीच माझी
त व णाली आह.े



मी संकटांना पार केले.
- टेड ए रकसन

मी पूव  एक चंतातुर जंत ूहोतो, पण आता नाही. १९४२ साल या उ हा यात मला
असा काही अनुभव आला क , मा या आयु यातील काळजीच कायमची ह पार झाली!
मला अशी आशा आह ेक , हा अनुभवच असा होता क , या यापुढे इतर सव सम या
फारच ु लक हो या.

अनेक वषापासून माझी अशी इ छा होती क , एकतरी उ हाळा मला अला कामधील
म छीमारी बोटीवर घालवायचा होता. हणून इ. स. १९४२ साली मी सालमन माशांना
पकड यासाठी जाळे असले या खास ब ीस फुटी बोटीवर दाखल झालो. बोटीवर फ
तीन माणसांचा ताफा होता. एक बोटीचा कॅ टन होता. तो सव  ल  दते होता. दसुरा
माणूस होता तो कॅ टनचा साहा यक होता. तो पडले ती सगळी कामे करत होता आिण
ितसरा जो सहसा कॅनिडने हीयन असतो आिण मीसु ा कॅिडने हीयन आह.े

सालमन पकड याचे काम भरती-ओहोटी या वेळेस करायचे असते. यामुळे चोवीस
तासांपैक  मी जवळपास वीस तास काम करत होतो. एकदा तर मी सलग एक
आठव ापयत असेच वेळाप क ठेवले होते. जे इतर लोक करणे टाळतात, ते सगळे मी
करत होतो. मी बोट धुतली. िगयरची कामे केली. छो ाशा खोलीत छो ाशा टो हवर
काट या टाकून वयंपाकसु ा केला. तेथे धुरामुळे आिण इंिजन या चंड उ णतेमुळे मला
खूप ास होत अस.े मी ताट या धुत या, मी बोट दु त केली. सालमन आम या बोटीतून
डबाबंद कर यासाठी दसुरीकड ेने यातसु ा मी मदत केली. रबरा या बुटां या आत माझे
पाय नेहमी ओलेच असत. माझे बूट सतत पा याने भरलेले असत. त े रकामे करायलासु ा
मला वेळ िमळत नसे, पण माझे मु य काम तर वेगळेच होते. माझे मु य काम होते,
याला ते ‘कॉक लाइन’ हणत ती ओढणे. त ेएक आॅपरेशन होते. याम ये तु हाला तुमचे
पाय ा ट या कडवेर रोवून उभे राहायचे असते आिण मासे जा यात ये यासाठी िविश
प तीने ते पसरवून सव ताकदीिनशी ओढायचे असते. मला िनदान तसे करणे गरजेचे
होते, पण जाळे ओढताना मला इतका चंड जोर लावावा लागे क , मी बोटी या आत
ढकलला जात अस.े मी कतीही जोरात खेचले, तरी त ेजाळे ितथ या ितथेच राहत अस.े
मी ह े क येक आठवड ेकेले. अगदी मा या शेवट या दवसापयत केले; पण यामुळे माझे
अंग चंड दखुले. नंतरही क येक मिहन ेमाझे अंग दखुत होते.

शेवटी जे हा मला िव ांती घे याची संधी िमळाली ते हा मी एका ओलसर, गोळा
झाले या, ओबडधोबड गादीवर झोपलो. िवशेष क न मा या पाठीखाली येणा या
गो यामुळे माझी पाठ दखुत होती, पण मी खूप दमलो होतो. इतका क , जणू एखादे
अमली  घेत या माणे मी गाढ झोपी गेलो.

पण तरीही आज मला या सग या वेदनांचे आिण क ांचे आभार मानावेस ेवाटतात,
कारण यामुळे माझी चंता थांबली. आता जे हा के हा मी एखा ा सम येमुळे अगितक
होतो ते हा काळजी कर याऐवजी मी मनाला बजावतो, ‘ह ेबघ ए रकसन! ह ेकाक लाइन



ओढ याइतके वाइट आह ेका?’ आिण ए रकसन ताबडतोब उ र दतेो, ‘छे! छे!! न च
नाही. तेवढे वाइट काहीच अस ूशकत नाही.’ आिण मग मी वत:ला धीर दतेो आिण
उ साहाने सम या सोडवतो. मला असे वाटत ेक  कधीतरी िचत असा वेदनादायी संग
आप यावर आला पािहजे. यामुळे ही एक चांगली गो  आप याला समजत ेक , आपण
अ यंत ितकूल प रि थतीला त ड दऊेनसु ा आज उभे आहोत. यामुळे रोज या छो ा-
छो ा सम या या तुलनेत गंभीर वाटत नाहीत.



एके काळी मी जगातील सग यात मूख माणूस होतो!
- पास हाइ टंग

मी इतर कोण याच िजवंत, मेले या कंवा मृतवत ्माणसासारखा न हतो, कारण
आ ापयत मी अनेकदा िनरिनरा या रोगांमुळे मेलो आह.े

मी काही साधासुधा चंतातुर चंतामणी न हतो. मला सतत कपोलकि पत आजार
होत असत. मा या विडलांचे औषधाचे दकुान होत ेआिण अ रश: मी यातच लहानाचा
मोठा झालो. रोज मी डॉ टरांशी आिण नससशी बोलत अस.े यामुळे मला वाइटात या
वाइट आजारांची नावे आिण ल णे मािहती झाली होती. इतर कोण याही सामा य
माणसापे ा मला याब ल जा त ान होते. माझे वेगळेपण अस ेहोते क , मला खरोखर
या रोगांची ल णे जाणवायची! मला एखा ा रोगाची काळजी वाटली क , मी एक-दोन
तास याचा िवचार करायचो आिण मग मला या रोगाची, जो माणूस खरोखर या रोगाने
पीिडत आह,े अगदी याचीच तंतोतंत जुळणारी ल णे वत:त जाणवायची. मला एक
संग आठवतो, मी या बॅर टन शहरात मॅसॅ युसे सम य ेराहायचो तेथे एकदा
घटसपाची फार गंभीर साथ आली होती. मा या विडलां या औषधा या दकुानात रोजच
यां या घरात घटसपाचा संसग झाला आह ेअसे लोक येऊन औषध घेऊन जात आिण मग
याची भीती वाटत होती तेच घडले. मला वत:ला घटसप झाला. खरोखर सगळी तशीच
ल णे दसायला लागली. मी िबछा यात िशरलो, डॉ टरांना बोलावले. यांनी मा याकडे
पािहले व ते हणाले, “होय! पास, खरे आह.े तुला घटसप झाला आह.े” मग मा या मनाला
शांती िमळाली. जे हा मला एखादा रोग हायचा ते हा मी अिजबात घाबरत नसे. मग
कुशी बदलून मी झोपी जाइ. दसु या दवशी मी जे हा झोपेतून जागा होइ ते हा मी
पूणपणे िनरोगी असे.

आता अनेक वषा या सवयीमुळे मी वत:ला पुरते ओळखले आह.े मा या
कपोलकि पत आजारांची, यां या बदलांची खािसयत याकड ेमाझे ल  असते; क येक
वेळा मी हाय ोफोिबया व लॉकजॉमुळे मेलो आह.े नंतर नंतर तर मी काही जीवघे या
रोगांची, खास क न कॅ सर आिण टी. बी.ची ल णेसु ा आ मसात केली.

आता या िवषयावर मी हस ूशकतो, पण या वेळी ते अितशय द:ुखद होत.े
ामािणकपणे मी तु हाला सांगतो क , मी थड याकड ेजात अस याचे मला दसत असे.
जे हा उ हा यात नवीन कपड ेिशवायचा िवषय िनघत अस ेते हा मी मा या मनाला 
िवचारत अस,े ‘मी ह ेपैस ेवाया तर घालवत नाही ना? मी त ेकपड ेवाप  शकेन ना?’

तरीसु ा आता मला तु हाला माझे गितपु तक दाखवायला आवडले क , गे या दहा
वषात मी एकदासु ा मेलो नाही.

मी माझे मरण कसे थांबवले? मा या बािलशपणा या काळ यांची मी वत:च टंगल
केली. या- या वेळी फार भयंकर ल णांची चा ल मला लागली ते हा मी वत:शी
हसायचो आिण हणायचो, ‘ह ेबघ हाय टंग, नुकताच तू एका जीवघे या दखु यात मृ यू
पावतो आहसे. ह ेदखुणे वीस वष चालले, पण तरीही तुझी त येत अजूनही उ म आह.े



नुकताच इ युर स कंपनीनेसु ा तुझा इ युर स आनंदान े वीकारला, इतके पुरेसे नाही
का? त ूएक िवनाकारण काळजी करणारा मूख ाणी आहसे, अस ेनाही का तुला वाटत?’

थो ाच वेळानंतर मी काळजी क  शकत नाही आिण माझे मलाच हस ूयेत.े अशा
कारे आजही मी वत:वरच हसतो.
या लेखातून एक मु ा असा ल ात या. वत:ला फार गंभीरपणे घेऊ नका.

अवा तव काळ या तुम या मनात येऊ नयेत यावर उपाय करा.



मी कतीही मजल मारली, तरी मागचे दोर कापले नाहीत!
- जेन आॅ ी

(जागितक क त चा आिण लाडका काऊबॉय)

मा या अस ेल ात आले आह ेक , सम या सहसा कौटंुिबक आिण आ थक असतात. मी
वत:ला नशीबवान समजतो क , मी आॅ लोहोमातील एका छो ाशा शहरातील मुलीशी
ल  केले क , िजची आिण माझी कौटंुिबक पा भूमी जवळपास सारखीच होती. आ ही
आचार-िवचारांचे आदश िनयम पाळत होतो, यामुळेच कदािचत आम या कौटंुिबक
सम या कमीतकमी हो या.

मी आ थक सम या उ वू नयेत हणून िवशेष काळजी घेत अस.े आ थक संबंधातील
सग यात पिहली मह वाची गो  हणजे ामािणकपणा! तो मी शंभर ट े  पाळत होतो.
मी जर कधी कोणाकडून पैस ेउसने आणले, तर पैन् पै मी वेळेत परत दते अस,े कारण
अ ामािणकपणाने अिधक चंता िनमाण होतात.

दसुरी गो  हणजे, जे हा मी एखाद ेनवीन धाडस करायचो ते हा जी कमकुवत जागा
होती तेथे मी िवशेष खबरदारी यायचो. िमिल ीमधील त सु ा सांगतात क , यु
लढताना आप याला जेथून पुरवठा होतो तो माग आप यासाठी उपल ध पािहजे. मा या
असे ल ात आले क , यु  जंक यासाठी जे त व लागू पडत,े तेच आप या वैयि क
यु ा या बाबतीतसु ा लागू पडते. उदाहरणाथ, मा या लहानपणी टे सास आिण
आॅ लोहोमा येथील दशेात जे हा दु काळ पडला होता ते हा पराकोटीचे दा र  मी
पािहले. जग यासाठी फार मोठा संघष आ हाला या काळात करावा लागला. आ ही
इतके गरीब होतो क , या काळात मा या विडलांनी एक छोटीशी, कापडाने आ छादलेली
गाडी बनवली व ितला दोराने ओढणारे घोड ेघेऊन त ेदशेाबाहरे जात व घोड ेिवकून येत.
यावर आमचा च रताथ चाले. मला च रताथाचे साधन हणून यापे ा काहीतरी अिधक
खा ीचे असे हवे होते, हणून मी रे वे टेशनवर एजंट हणून नोकरी िमळवली व
फाव या वेळात तारेने संदशे पाठव याचे कौश य संपादन केले. यामुळे नंतर मला ि को
रे वेम ये रिलफ आॅपरेटरची नोकरी िमळाली. मला इतर अनेक गावात या रे वे
टेश सवर इतर टेशन एजं स या बदली पाठव यात येइ. जे आजारी असत कंवा
परगावी गेले असत, यांची ुटी मी करीत अस.े या कामाचे मला दर मिह याला दीडशे
स स िमळत होत.े नंतर माझे ब यापैक  ब तान बसले. मला नेहमी वाटे क , रे वेची ही
नोकरी मला आ थक सुरि तता दणेारी आह.े हणूनच मी माझा रे वेतील नोकरीचा
परतीचा माग नेहमीच खुला ठेवला. यालाच मी पुरव ाचा माग हणतो. जोपयत पुढचे
पाऊल नवीन ठकाणी घ पणे रोवले जात नाही तोपयत अस ेपरतीचे दोर मी कधीच
कापून टाकत नाही.

उदाहरणाथ, फार पूव  १९२८ साली मी आॅ लोहोमातील चेलसा येथे को
रे वेम ये रिलफ आॅपरेटरचे काम करत असताना एक अनोळखी गृह थ तार
पाठव यासाठी मा या केबीनम य ेआले. मी िगटार वाजवताना व काऊबॉय गाणी
गाताना यांनी पािहले आिण मला सांिगतले क , मी उ म गातो आिण मला यूयॉकम ये



जाऊन टेज शो करायला पािहजे आिण रेिडओवर गायला पािहजे. साहिजकच आह,े माझे
असे कौतुक केले गेले यामुळे मी भारावलो आिण जे हा यांनी सही केली ते हा मी नाव
वाचले, तर त ेहोते ‘िवल रॉजस’! अ रश: या णी माझा ास वर यावरच रािहला.

पण यांनी सांिगतले हणून मी लगेच यूयॉककड ेधाव घेतली नाही. मी नऊ मिहने
शांतपणे या गो ीचा िवचार केला. नंतर मी अशा िनणयाला आलो क , नाहीतरी तसेही
मा याकड ेगमाव यासारखे काही न हते, यामुळे यूयॉकला जा यामुळे मला काहीतरी
अिधकच िमळणार होते.

हणून मी गेलो. मी यूयॉकला पोहोच यावर आठव ाला पाच डॉलस या दरा माणे
एका चांगले फ नचर असले या खोलीत झोपलो. खानावळीत जेवलो आिण सुमारे दहा
आठव ांपयत अनेक र ते तुडवले, पण काहीच हाती लागले नाही. जर परत गे यानंतर
मला माझी नोकरी परत िमळाली नसती, तर काळजीन ेमी आजारीच पडलो असतो. मी
रे वेम ये पाच वषापासून काम करत होतो. याचा अथ मला ये तेचे अिधकार होत,े पण
या अिधकारांचे र ण कर यासाठी मी न वद दवसांपे ा अिधक काळ रजेवर रा  शकत
न हतो. आ ापयत यूयॉकला येऊन मला स र दवस झाले होते, हणून मी ताबडतोब
पु हा यूयॉकला येऊन मा या कामावर जू हो याचे ठरिवले व माझी ‘स लाय चेन’ चालू
ठेवली. मी काही मिहने काम केले. पैसे जमवले आिण पु हा एकदा य  क न पाहावा या
िवचाराने यूयॉकला गेलो. या वेळेस मा  मला संधी िमळाली. एक दवस एका रेकॉा डग
टुिडओ या आॅ फस या बाहरे मी मुलाखतीसाठी थांबलो होतो. मी िगटार वाजवून
तेथील रसे शिन टला गाणे हणून दाखवत होतो. गाणे होत,े ‘िजनी आय ि म आॅफ
लायलॅक टाइम’. मी गाणे हणत असताना एका माणसान ेिच ी दली. यावर नाव होत,े
‘नॅट काइल ॉट’ आिण तो आॅ फसम ये िशरला. साहिजकच त े याचे गाणे होते व मी
हणत होतो हणून याला आनंद झाला होता. मग याने माझी ओळख ि ह टर रेकॉा डग
कंपनीम ये घालून दली. माझे रेकॉा डग झाले, पण ते िततकेसे चांगले झाले नाही. हणून
मी ि ह टर रेकॉा डगमधील माणसाने दलेला स ला मानला. याचे हणणे, माझा
आवाज जरा जा तच चढेल होता. तसेच यात मोकळेपणा न हता. मग मी तुलसाला परत
गेलो आिण दवसा रे वेतील ुटी क न रा ी काऊबॉय गा यांचे रेिडओ ो ाम क
लागलो. ह ेमला जा त सुरि त वाटले याचे कारण, मी माझी रोजी रोटी चालू ठेवू शकलो.
यामुळे मला काळजी न हती.
तुलसामधील KVOO रेिडओ टेशनवर मी सात मिहने गायलो. या काळात िजमी

लाँगने व मी िमळून एक गाणे िलिहले. याचे नाव ‘दटॅ िस हर - हअेस डडॅी आॅफ माइन’.
ते खूप गाजले. आथर सॅटाल हा अमे रकन रेकॉा डग कंपनीचा मु य अिधकारी होता.
याने मला रेकॉा डग कर यासाठी िवचारले आिण तेथून मला मोठी संधी िमळाली.
यानंतर मी प ास डॉलस हा माझा रेकॉा डगचा दर ठरवला व अनेक रेकॉ स मा या
नावाने बाजारात आ या. मला WLS िशकागो रेिडओ टेशनवर सं गंग काऊबॉयची
नोकरी िमळाली. पगार होता आठव ाला चाळीस डॉलस! अशी ३/४ वष गे यानंतर
माझा पगार झाला आठव ाला न वद डॉलस आिण रोज रा ी िथएटरमधील मा या
योगाचे वगैरे ध न मी आणखी तीनशे डॉलस कमवत असे.



मग १९३४म ये मला आणखी एक सुवणसंधी िमळाली. ‘ द िलज आॅफ िडसे सी’
थापन झाली. हॉिलवूड िनमा यांनी ठरवले क , काऊबॉय िसनेमे काढायचे. पण यांना
एखादा नवीन चेहरा काऊबॉय हणून हवा होता, जो गाऊ शकला असता. रपि लक
िप चसचे भागीदार असले या अमे रकन रेकॉा डग कंपनी या मालकांनी यांना सांिगतले
क , जर तु हाला गाणारा काऊबॉय हवा असेल, तर मा याकड ेएक मुलगा आह.े अशा
कारे मला िच पटात जा याची संधी िमळाली. मी िसनेमात काऊबॉय हणून काम क
लागलो. यासाठी मला आठव ाला शंभर डॉलस िमळू लागले. मला या वेळी सं म
पडला क , िसनेमा या े ात मी यश वी होऊ शकेन क  नाही; पण तरीही मला चंता
न हती, कारण मला मािहती होते क , इथे यश नाही िमळाले, तरी मी माझे पूव चे काम
क  शकेन.

पण िसनेमा े ात मा या अपे ेपे ा क येक पट नी जा त यश मला िमळाले. आता
माझा पगार वषाला एक लाख डॉलस इतका आह.े यािशवाय िसनेमातील फाय ात
िन मी भागीदारी! तरीसु ा मला उ ाची शा ती नाही. मला मािहती आह ेक , अगदी
काहीही घडले, शेवटचा डॉलर मा याकड ेउरला, तरी काळजी नाही. मी पु हा
ओ लोहोमाला जाऊन को रे वेतील नोकरी क  शकतो. मी माझे मागचे दोर कापलेले
नाहीत.



भारतात मी ऐकलेला आतला आवाज!
- इ. टॅ ले जो स ( या काळातील िस

धम चारक)

धम चारा या कायासाठी मी मा या आयु यातील सुमारे चाळीस वष भारताम ये
काढली आहते. सु वातीला तेथील उ णतेला त ड दणेे मला मा या सहनश पलीकडचे
वाटायचे. यातच धम सारा या कायाचा भारतात मला फार ताण यायचा. पिहली आठ
वष अशी घालव यावर मदवूरील ताणामुळे आिण शारी रक थक ामुळे एकदाच नाही,
तर अनेकदा मी बेशु  होऊन खाली पडलेलो आह.े मला अस ेआदशे िमळाले क , एक
वषासाठी मी पु हा अमे रकेला येऊन िव ांती यावी. बोटीने अमे रकेला परततानासु ा
एके रिववारी धम पदशेाब ल भाषण दतेाना माझी शु  हरपली. जहाजावरील
डॉ टरांनी मग उरले या वासात मला खाटेवरच िनजवून ठेवले.

अमे रकेत एक वष िव ांती घेत यानंतर मी पु हा भारतात ये यास िनघालो, पण
धम पदशे कर यासंबंधी या िव ा याबरोबर या मी टंगसाठी मला मिनला येथील
िव ापीठात थांबवले गेले. या मी टंगम ये मा यावर इतका ताण पडला क , मी अनेकदा
बेशु  पडलो. डॉ टरांनी मला इशारा दला क , आता मी जर परत भारतात गेलो, तर मी
मरेन; पण यां या इशा याकड ेदलु  क न मी भारतात गेलो. अथात मा या मनात
िनराशेचे काळे ढग दाटून आले होत.े मी जे हा मंुबइत पोहोचलो ते हा मी इतका खचलो
होतो क , मी तडक ड गरमा यावरील थंड हवे या िनवास थानी पोहोचलो. तेथे काही
मिहने िव ांती घेतली व पु हा खाली आलो आिण मा या कामाला सु वात केली; पण ते
काही फार काळ टकले नाही, कारण पु हा थंड हवे या ठकाणी जा यािशवाय मला
दसुरा पयाय उरला नाही. थोडी िव ांती घेऊन मी खाली आलो, तर पु हा पिहले पाढे
पंचाव ! मला ध ाच बसला, कारण आता मा या यान ेकाम होऊ शकत नाही यावर
िश ामोतब झाले. मी मानिसकदृ ा खचलो. मा यावर चंड ताण आला.
शारी रकदृ ा तर मी खचलेलोच होतो. माझा जवळपास संपूण शि पात झाला होता.
उरले या आयु यात मी अपंग हणूनच जगणार क  काय अशी भीती मला वाटू लागली.

जर मला कोठूनतरी मदत िमळाली नसती, तर मला ह ेधम चारकाचे काय सोडून
ावे लागले असते. ह ेकाम सोडून अमे रकेतील मा या शेतावर जाऊन काम करणे मा या

त येती या िहतावह आह ेअसेही मला वाटून गेले. मा या आयु यातील तो सवात जा त
ददुवी काळ होता. या काळात लखनौम ये मा या लागोपाठ अनेक मी टं ज झा या. एके
रा ी मी ाथना करत होतो. माझे िच ही एका  होते. मा या मनात वत:संबंधी
कोणतेही िवचार न हत.े याच वेळी मला एक आवाज ऐकू आला. तो हणत होता, ‘मी
या कामासाठी तुला येथे आमंि त केले आह ेत ेकाम कर यास त ूख या अथाने तयार
आहसे का?’

मी ामािणकपणे उ र दले : ‘नाही दवेा, खरे सांगायचे, तर मी पूणपणे शि हीन
झालो आह.े’



यावर तो आवाज हणाला, ‘तू जर तुझे ह ेकाम मा यावर सोपवलेस आिण याची
चंता केली नाहीस, तर मी त ेकरीन, तू िनि त राहा.’
मी यावर हणालो, ‘हो! चालेल, फार उ म!’
या णापासून माझे दय शांतीन ेभ न गेले आिण मला थमच िनध क वाटू लागले.

माझी खा ी झाली! आता माझे काम पार पडणार! या रा ी घरी जाताना मी अ रश:
हवेत तरंगत होतो. िचतच माझी पावले जिमनीवर लागत होती. जिमनीचा इंचन ्इंच
मला पिव  वाटत होता. माझे शरीर िपसासारख ेहलके झाले. या दवसांत मी संपूण
दवस काम करत होतो आिण रा ीसु ा उिशरापयत काम करीत होतो. आिण माझे
मलाच आ य वाटे क , मी इतके दवस िबछा यात पडून काय करत होतो? कारण
दम याइतके मी या आधी काही केलेच न हते. मा या आयु याचा ताबा जणू येशू ि ताने
घेत यामुळे मला शांतता आिण िव ांती लाभत होती.

मा यासमोर  हा होता क , हा सगळा कार मी कोणाला सांगावा क  सांगू नय?े
आधी मला असे वाटले क , कोणालाच सांगू नय,े पण नंतर वाटले, सांगावे. हणून
सांिगतले. यानंतर मा यापुढे दोनच पयाय होते. बुडणे कंवा तरणे! आता या गो ीला
वीस वषा न अिधक काळ लोटला, पण यानंतर कधीच पूव ची सम या भेडसावली नाही.
माझी त येत उ म रािहली. उलट शारी रक आरो यापे ाही त ेकाहीतरी अिधकच होत.े
मला असे जाणवले क , मी नवीन शरीर, नवीन मन आिण नवीन आ मा धारण केला
होता. यानंतरचे माझे आयु य उ  पातळीवर जाऊन पोहोचले आिण मी ते जसे येत गेले
तसे घेत गेलो!

म यंतरी या या काळात जवळपास अ खे जग मी पालथे घातले. दवसातून माझी
तीन ा याने असायची आिण तरीही िलहायला वेळ व ताकद असायची. या काळात मी
‘ द ाइ ट आॅफ द इंिडयन रोड’ आिण इतर अकरा पु तके िलिहली आिण तरीही कधीच,
कुठ याही काय माला मी उशीर केला नाही कंवा तो चुकवलासु ा नाही. पूव  मा या
मानगुटीवर बसलेले चंतेचे भूत आता पूणपणे नाहीसे झाले होत.े आज माझे वय ेसठ
आह ेआिण मा याम ये इतरांना सेवा दे याचा उ साह आिण आनंद भरभ न वाहतो आह.े

मला असे वाटते क , मा या अनुभवाला आले या या शारी रक व मानिसक बदलाचा
मनोवै ािनकांकडून अ यास हावा. अथात याने काही फरक पडत नाही, कारण आयु य
ह े यांपे ा न च मोठे असते आिण ते यांना खुजे बनवते. पण एक गो  मी
ठामपणे सांगू शकतो : लखनौमधील एकतीस वषापूव  या रा ीनंतर माझे आयु य
पूणपणे बदलून गेले. मा या मनाला व शरीराला एक कारची उभारी आली. जे हा मी
दबुळेपणा या आिण नैरा या या खाइत जाऊन पडलो होतो, ते हा तो आवाज मला
हणाला : ‘तू जर तुझे ह ेकाम मा यावर सोपवलेस आिण याची चंता केली नाहीस, तर
मी ते करेन. त ूिनि त राहा.’



जे हा अंमलदार मा या दारी आला!
- होमर ाय

मा या आयु यातील सग यात कडवट संग १९३३ साली एके दवशी घडला. जे हा
शहराचा अंमलदार मा या पुढ या दारात येऊन उभा रािहला आिण मला मागील दाराने
काढता पाय यावा लागला. लाँग आयलंडमधील फॉरे ट हील, १० टँडीश रोड हा माझा
प ा असलेले घर मला गमवावे लागले. मी मा या बायको-मुलांसह या घराम ये गेली
अठरा वष राहत होतो. असे काही घडले, अस ेमला व ातही वाटले न हते. बारा
वषापूव  मी ऐिहक सुखां या उंच िशखरावर बसलो होतो. मी मा या ‘वे ट आॅफ द वॉटर
टॉवर’ या कादबंरीचे ह  हॉिलवूडमधील िच पटासाठी मो ा कमतीला िवकले होते.
मी दोन वष परदशेी राहत होतो. उ हाळा घालवायला आ ही ि व झलडला जायचो, तर
िहवाळा च रि हएराम ये काढायचो. अित ीमंत छानछोक त राहणा या ीमंत
लोकां माणे!

मी सहा मिहने पॅ रसम ये घालवले आिण एक कादबंरी िलिहली. ितचे नाव होते ‘दे
हडॅ टू सी पॅ रस’. यावर जो िसनेमा िनघाला यात िवल रॉजस काम करत होता आिण
याचा तो पिहला िसनेमा होता. तो पिहला बोलपट होता. मला हॉिलवूडम ये रा न िवल
रॉजस या िसनेमांसाठी आणखी कादबं या िलहा ा अशा अनेक माग या आ या, पण मी
या नाकार या आिण मी यूयॉकला आलो आिण तेथूनच माझा पडता काळ सु  झाला !
मा या मनात अशा िवचारांचा उदय झाला क , मा याम ये असेकाही सु  गुण आहते

यां या वाढीला मी वाव दला नाही. मा या मनान ेअसे खूळ डो यात घेतले क , एक
मुर बी िबझनेसमन हो या या लायक चा मी आह.े कोणीतरी मला अस ेसांिगतले क ,
जॉन जेकब अ ◌ॅ टॉरने यूयॉकम ये जिमनीत पैस ेगंुतवले आिण लाखो पये याम ये
कमावले. कोण होता हा अ ◌ॅ टर? एक थलांत रत सामा य माणूस! तो जर ह ेक  शकतो
तर मी का नाही? मीसु ा ीमंत होइन. मी मग ‘वा तुरंग’ वगैरेसारखी मािसके
वाचायला सु वात केली.

एखा ा अडाणी माणसाचे धाडस मा या अंगात संचारले. एि कमो लोकांना तेला या
भ ीब ल जेवढे ान असत ेतेवढचे मला जिमनी या खरेदी-िव या वहाराब ल
होते.

मा या ा ने दीपक आ थक उलाढालीसाठी कामिगरीसाठी मी पैस ेकोठून आणणार
होतो? अगदी सोपे होते. मी माझे घर गहाण ठेवले आिण फॉरे ट हीलमधील काही
सव म िब डं ज खरेदी के या. याची पु हा दु पट कंमत येइपयत मी या रोखून
धरणार होतो आिण नंतर िवकून ऐषोआरामात राहणार होतो. मा यासार या
माणसासाठी, याने बा ली या मालाएवढेसु ा े  अजून िवकले न हते या यासाठी
ह ेजरा जा तच धाडसाचे होते. आॅ फसेसम य े ु लक पगारावर काम करणा या लोकांची
मला दया आली. मी वत:ला सांगायचो क , दवेाने सग यांनाच पैसे कमाव याची
सारखी अ ल दलेली नाही.



इत यात जणूकाही कनसासमधील च वादळ मा यावर येऊन धडकले आिण जसे
क बडीचे खुराड ेवादळाने उ मळून पडते तशीच माझी पडझड झाली आिण मी खचलो.

दर मिह याला दोनशे वीस डॉलस माणे पैसे मला जिमनी या अ ाळ-िव ाळ
जब ात ओतायचे होते. ती वेळ फार वेगाने जवळ आली होती. यािशवाय मी जे माझे
राहते घर तारण ठेवून कज काढले होत े याचे ह े फेडायचे होत.े यािशवाय कुटंुबाला
पोस यासाठी पुरेसे अ  पािहजे होते. मी मािसकासाठी िवनोदी गो ी पाठव या, पण
माझा िवनोद फार केिवलवाणा वाटला! मी काहीही िवकू शकत न हतो. मी िलिहले या
कादबं या अपयशी ठर या. मला पैशांची िनतांत गरज होती. मा याकड ेआता काहीच
िश लक रािहले न हत,े या यावर मी पैसे उधार घेऊ शकेन. मा याकड ेहोता फ  एक
टाइपरायटर आिण मा या त डात बसवलेला सो याचा दात! दधूवा याने दधू टाकणे बंद
केले. गॅस कंपनीने गॅसचे कने शन बंद केले. तु ही एका छो ा टो हची जािहरात
पािहली असेल. या याबरोबर एक छोटा गॅस िस लंडर असतो. तु ही जेवढे पंप कराल
तेव ा जोरात या या वाळा भडकतात व एखा ा रागावले या हसंासारखे फु कारे ऐकू
येतात. तो मी िवकत घेतला.

आता आम याकड ेफ  फायर लेस िश लक होती, पण यात घाल याचे कोळस ेसंपले
होते. आ ही रा ी बाहरे पडत असू आिण बांधकाम चालू असले या िब डगंबाहरे पडलेला
लाकडी कचरा आणत अस.ू ीमंती उपभोगले या मा यावर मूखपणा या िनणयामुळे
अशी ही वेळ आली होती.

मी इतका काळजीत होतो क , मला झोप येत नसे. म यरा ी मी मधूनच जागा होइ
आिण मी मु ामच झोप ये यासाठी फ न येइ हणजे मी दमेन व मला झोप लागेल.

मी िवकत घेतलेली मोकळी जमीनच फ  मी गमावली न हती, तर मी यासाठी एवढे
र  आटवले होत ेतेही वाया गेले होते.

बँकेने आ हाला घराबाहरे काढून घरा या कजाचे खाते बंद केले आिण माझे कुटंुब
र यावर आले.

कसेबसे थोडसेे पैसे जमा क न आ ही एक छोटे घर भा ान ेघेतले. १९३३ साल या
शेवट या दवशी आ ही तेथे राहायला गेलो. आम या बांधले या सामानावर बसून मी
आजूबाजूला पािहले आिण माझी आइ नेहमी जी हण हणायची ती मला आठवली :
‘सांडले या दधुाचा प ा ाप क  नये.’

पण ह ेदधू न हते. ते मा या दयीचे र  होते.
थोडा वेळ तेथे बस यानंतर मी वत:शी हणालो, ‘मी खूप मो ा संकटाला त ड दले

आह ेआिण तरीही अजून उभा आह.े आता आणखी वाइट हो यासारख ेकाही उरलेलेच
नाही, यामुळे आता प रि थती सुधारायलाच पािहजे.’

गहाणवटीने मा याकडून या चांग या गो ी ओढून ने या न ह या, यांचा मी आता
िवचार क  लागलो. मा याकड ेअजूनही माझे चांगले शारी रक आरो य होत ेआिण माझे
चांगले िम  होते. मी पु हा न ाने सु वात करणार होतो. मी आता भूतकाळ पु हा
उगाळणार न हतो. मी मा या वत: या मनाशी तीच हण पु हा पु हा हणणार होतो,



जी माझी आइ सांडले या दधुाब ल हणत अस.े
मी चंता कर यासाठी जेवढी ऊजा वापरणार होतो तेवढी मी आता सकारा मक

कामांसाठी वापरायला लागलो. हळूहळू माझी प रि थती सुधारायला लागली. मला
ददुवा या च ातून जावे लागले याब ल खरे हणजे मी आता जग यं याचे आभार
मानतो, कारण यामुळेच मा याम ये पु हा ताकद, आ मिव ास, सहनश  आिण
मनोधैय आले. संपूण रसातळाला जाणे हणजे काय त ेमला समजले. मला मािहती आहे
क , यामुळे तु ही काही मरत नाही. उलट आप याला वाटत े यापे ा अिधक खंबीरपणे
आपण उभे रा  शकतो. आता जे हा फुटकळ चंता, काळजी कंवा अिनि तता मला
सतावत ेते हा मी वत:ला मा या या दवसांची आठवण क न दतेो. यावेळी मी मा या
सामानावर बसून हणालो होतो, ‘माझा संपूण िवनाश झाला आह,े तरी मी अजून उभा
आह.े आता अिधक चांगले हो यािशवाय दसुरा पयाय नाही.’

इथे कोणत ेत व सांिगतले आहे? लाकडी भु याला कापू नका!
तुमचे जे अटळ आहे याला वीकारा. आता आणखी वाइट होऊ शकत नाही.

यामुळे गती हो यासाठी य  करा.



माझा सग यात जा त बला  श ू : चंता!
- जॅक डपसे

कु तीतील मा या कार कद तील रंगणात माझा जुना बला  श ू हणजे चंता!
कोण याही हवेी वेट बॉ सरपे ाही तो मला भारी पडतो. मला आता ह े कषान ेजाणवते
क , चंता कर याची सवय मी सोडून ायला हवी. नाहीतर चंता मा या श चा हास
करेल आिण मा या यशाला सु ं ग लावेल. ह ेमला समज यामुळेच शा शु  उपाययोजना
क न मी मा या चंता कमी कर याचा य  केला. यासाठी मी जे केले ते असे :

१) माझे रंगणातील धाडस कायम राहावे हणून मी कु ती सु  हो या या मध या
काळात वत:चे धैय वाढवणारे वगत करतो. उदाहरणाथ, मी जे हा फ शी लढायचो
ते हा मी पु हापु हा मनाला बजावायचो, ‘मला कोणीही थांबवू शकत नाही. तो मला
कोणतीच इजा पोहोचवू शकणार नाही. या या गु ांचे मला काहीच वाटत नाही.
यामुळे मला द:ुख होत नाही. काहीही घडले, तरी मी माघार घेणार नाही.’ अशा कारे
वत:शी केले या संवादांचा व सकारा मक िवचारांचा मला फार उपयोग होइ. यामुळे
माझे मन  राहात अस ेआिण मला गु ांब लसु ा काही वाटत नसे. कु ती या मा या
कार कद या दर यान माझे ओठ फाटले, मा या डो यांना इजा झाली, मा या बरग ा
मोड या, फ ने एकदा मला दोरांवर पाडलेले आह ेआिण मी वृ प ा या वाताहरा या
टाइपरायटरवर कोलमड यामुळे याचा टाइपरायटर मोडलेला आह;े पण एक गु ा
आयु यात मी कधीच िवसरणार नाही. तो हणजे लेसर जॉनसनन ेमा या तीन बरग ा
मोड या हो या. तो ऐितहािसक गु ा! पंचमुळे मला जखम हायची नाही, पण सनाला
अडथळे यायचे. मी ामािणकपणे सांगतो क , रंगणातील इतर गु ांब ल मला कधीच
काही वाटले नाही.

२) दसुरी गो . मी काय करत अस,े तर मी सतत मा या मनाला बजावत अस ेक ,
चंता करणे थ आह.े िश णा या वेळी जे हा चढाओढीचा काय म असे ते हा मी
सवात जा त चंतातुर होत अस.े या वेळी रा ी काळजीमुळे मला झोप येत नसे.
अंथ णावर या कुशीव न या कुशीवर मी तळमळत पडून राही. मला भीती वाटे क , जर
पिह याच राउंडला माझे हात कंवा मनगट दखुावले गेले कंवा मा या डो याला गंभीर
मार लागला, तर मी माझे पंचेस मा  शकणार नाही. जे हा अशा कारचे नैरा य मला
येइ ते हा मी अंथ णातून बाहरे पडत अस.े आरशात बघून वत:शी बोलत अस.े मनाला
हणे : ‘ कती मूख आहसे त!ू जे कधी घडलेच नाही याची चंता का करतोस? आयु य
णभंगुर असते. तु या आयु याची काही वषच आता उरली आहते, हणून तू उलट आता

मौजमजेत आयु य घालवले पािहजे.’ मी मा या मनाला असेही बजावायचो, ‘मा या
त येतीइतके दसुरे काहीच मह वाचे नाही.’ िन ानाशाची सवय जडवून आिण काळजी
क न मी मा या त येतीची हळेसांड करता कामा नय,े अस ेमी मनाला बजावत असे. मला
असे वाटते क , अशा गो ी सतत मनाशी बोलून, पु हापु हा सांगून, येक रा ी आिण
वषानुवष बजावून अखेरीस ते मा या पचनी पडले आिण पा यान ेघाण जशी धुता येते
तशाच आता मी मा या काळ या सहज धुवून टाकू शकतो.



३) ितसरी आिण सग यात उ म गो  मी करत असे, ती हणजे ाथना! जे हा
आम या िश णात पधा लाव यात येइ ते हा दवसातून क येकदा मी ाथना हणत
असे. मी जे हा रंगणात होतो ते हा येक राउंड या वेळी जे हा बेल वाजत असे ते हा
मी ाथना हणत असे. यामुळे कु ती लढायला मा यात धाडस आिण आ मिव ास येत
असे. मी रा ी कधीही ाथना हट यािशवाय झोपायला गेलो नाही आिण जेवणापूव
दवेाचे आभार मान यािशवाय कधी जेवलो नाही. मा या ाथनांना यश िमळाले का? तर
मी हणेन, हो! हजारो वेळा!



मी देवाकडे ाथना केली क , मला अनाथा मात जा यापासून वाचव!
- कॅथलीन हॉ टर

अगदी लहान अस यापासूनच माझे आयु य अ यंत भय त होत.े मा या आइला
दयरोग होता. दवस दवस ती अश  होत चालली होती. क येकदा ती च र येऊन

पडायची. आ हाला सग यांना भीती वाटायची क , ितचा मृ य ूलवकरच होणार. आिण
माझा या काळी असाच समज होता क , या लहान मुल या आया मरतात या मुल ना
अनाथा मात पाठवले जात.े िवशेष क न स ल वे लयान आॅरफ स होम. ते िमसुरी
येथील वॉरे टॉन येथे आह.े तेथे जा या या िवचारानेच मी गभगळीत झाले. या वेळी मी
नऊ वषाची होते आिण मी सतत ाथना करत होत,े ‘दवेा, कृपा क न मा या आइला
जगव. िनदान मी इतक  मोठी होऊ द ेक , मा यावर अनाथा मात जा याची वेळ येऊ
दऊे नको.’

यानंतर वीस वषानी मा या भावाला गंभीर व पा या जखमा झा या. या या ती
वेदना तो मरेपयत दोन वष सोसत होता. दोन वषानी याचा मृ य ूझाला. याला वत:चे
वत:ला खाता येत न हते क  कुशीव न वळता येत न हत.े या या वेदना याला जाणवू
नयेत हणून दर तीन तासांनी मला याला मॉ फनचे इंजे शन ावे लागे. दवसा आिण
रा ीसु ा मी असे दोन वष करत होते. या काळी स ल वे लयॅम कॉलेजम य ेमी संगीत
हा िवषय िशकवत होत.े जे हा शेजा यांना मा या भावा या िव हळ याचा आवाज ऐकू
जाइ ते हा ते मला कॉलेजम ये फोन करत आिण मग मी माझे वग सोडून धावत येत असे
आिण मा या भावाला पु हा इंजे शन दते अस.े येक रा ी जे हा मी झोपायला जात असे
ते हा मी दर तीन तासांनी घ ाळाचा गजर लावून ठेवत अस ेआिण मा या भावाला
बघत अस.े मला आठवते क , िहवा या या दवसांत रा ी मी िखडक बाहरे दधुाची
बाटली ठेवत अस.े ती बाहरे थंडीन ेगोठली क  याचे आइस म बनत असे. जे हा गजर
वाजत असे ते हा ह ेिखडक -बाहरेील आइस म जागे राह यासाठी आणखी एक लोभन
असे.

या संकट त कालात आ मवंचना, चंता, रागामुळे येणारा कडवटपणा या
सग यांपासून दरू ठेव यासाठी मी दोन गो ी के या. पिहली हणजे मी वत:ला
दवसभर चौदा-चौदा तास संगीत िशकव यात  ठेवत अस.े यामुळे मला वत: या
काळ यांब ल िवचार करायला फारच थोडा वेळ िमळत असे आिण जे हा मला
वत:ब ल वाइट वाटत असे ते हा मी वत:शी पु हापु हा असे हणत अस,े ‘ह ेबघ, नीट
काळजीपूवक ऐक. जोपयत तू वत: या पायांवर चालू शकतेस आिण वत: या हाताने
जेवू शकतेस आिण तुला कोण याही वेदना नाहीत तोपयत त ूजगातील सवात आनंदी

 आहसे. बाक  काहीही घडले, तरी काळजी क  नकोस!’
मी िन यच केला होता क , मा या जागृत कंवा िन त अव थेतसु ा मा या अंगी

असले या चांग या गो ब ल मी दवेाची आभारीच राहीन. रोज सकाळी जे हा मी
िबछा यातून बाहरे पडत ेते हा आिण ना ा या टेबलापयत चालत जाऊन वत: या
हाताने ना ा घेत ेते हा मी दवेाचे आभार मानते आिण मा यावर कतीही संकटे आली,



तरी मी हातीपायी धड आह,े हणजेच मी सग यात जा त आनंदी ी आह,े असे मी
मानते. कदािचत माझी येये पूण कर यात मी अयश वी झाली असेन, पण मी वत:ला
मा या गावातील सग यात जा त कृत  ी मानते.

िमसुरीमधील या गा या या िशि केने याच पु तकात सांिगतलेली दोन त वे
अवलंिबली. पिहले हणजे ितने वत:ला कामात इतके  ठेवले क , ितला काळजी
करायला वेळच िमळाला नाही आिण आप याजवळ ज ेचांगले आहे याब ल ती कृत
रािहली. तु हालाही ही दोन त वे उपयु  ठरतील.



मा या पोटात जण ूकनसासमधील च वादळ घ घावतेय!
- कॅमरॉन िशप

क येक वषापासून मी कॅिलफो नयामधील वॉनर दस या टुिडयोतील जािहरात-
िवभागात आनंदाने काम करत होतो. मा याकड ेएक संपूण युिनट होते आिण मी िवशेष
गो ब ल िलहीत अस.े वॉनर दसमधील नटन ांब ल मी वतमानप ात व मािसकात
िलहीत असे.

एके दवशी अचानक मला बढती िमळाली. जािहरात िवभागात मला साहा यक
डायरे टरचे पद िमळाले. खरेतर घडले अस ेहोते क , व थापन-धोरणांम ये बरेच बदल
झाले होते आिण मला साहा यक व थापक हणून भावशाली पद दे यात आले होते.

यामुळे मला श त अस ेमोठे आॅ फस िमळाले, याम ये वतं  रे जरेटर िमळाला,
दोन सेक्ेरटरी, ७५ लेखक, रेिडओमॅन आिण खबरे वगैरे ध न मोठा टाफ मा या
हाताखाली दे यात आला. मला खूप आनंद झाला. मी तडक बाजारात गेलो आिण
वत:साठी महागड ेसू स खरेदी केले. मी बाबदारपणे बोलायला लागलो. मी
फाय लंगची प त बदलली. काही मह वाचे िनणय कायकारी मंडळाबरोबर घेतले आिण
दपुारचे जेवण थोड यात आटोपायला लागलो. माझी अशी खा ी झाली क , जनसंपक
खा या या येयधोरणांची संपूण जबाबदारी आता मा या खां ांवर येऊन पडली आह.े
मला अस ेवाटले क , मोठमोठी माणसे हणजे बेटी डे हीस, आॅिलि हया हवॅीलाद, एडवड
रॉिबनसन, अ ◌ॅन शेरॉडनॅ यां या सावजिनक आिण खाजगी आयु याचा मागोवा घेणे हे
आता माझेच काम आह.े

परंतु एक मिह या या आतच अस ेवाटू लागले क , मा या पोटात अलसस झाले आहते;
ब धा कॅ सरच!

माझा ामु याने यु ाचा संग अस,े तो जािहरात-िवभागातील चेअरमन
यां याबरोबर! पण मला त ेकाम करणे आवडायचे. या मी टंगम य ेअनेक ापारी
भेटायचे; पण पुढेपुढे या मी टं ज खूपच महागात पडायला लाग या. येक मी टंगनंतर
मी आजारी पडायचो. तो आजारसु ा साधा-सुधा नसायचा. क येकदा तर घरी जाताना
मला गाडी थांबवावी लागत अस.े ‘आप या हातात वेळ कमी आह ेआिण अजून खूप काही
करायचे आह ेआिण ते सगळे फार मह वाचे आह ेआिण या सग यासाठी मी खूप अपुरा
आह.े’ ा िवचारांनी मी सतत त अस.े ब स! हचे ब धा मा या आजाराचे मूळ होत.े

दसुरे हणजे मी पराकोटीचा स यवचनी माणूस आह.े हासु ा मला एक कारचा जणू
रोगच अस याचे िस  झाले. माझे वजन कमी झाले. मी झोपू शकत न हतो. वेदना थांबत
न ह या.

मग मी एका नावाजले या डॉ टरांकड ेगेलो. मा या जािहरात िवभागात याच एकाने
मला यांचे नाव सुचवले आिण हसेु ा सांिगतले क , यांचे बरेचस ेपेशं स जािहरात
े ातीलच होते.
तो डॉ टर फारच कमी बोलला. माझे दखुणे काय आह ेआिण माझे काम काय आहे



एवढेच फ  जाणून घेणे याला गरजेचे वाटले. मा या आजारापे ाही याला मा या जॉब
ोफाइलम ये अिधक ची होती; पण याने मला बराच धीर दला. दोन आठव ांपयत
रोज तो मला वेगवेग या टे स करायला लावत होता. शेवटी यान ेमला सांिगतले क ,
मी याला चार दवसांनी माझी िश ा ऐक यासाठी फोन करायचा.

मी याला भेटलो ते हा खुच वर मागे रेलून तो हणाला, “िम. िशप आपण अनेक
दमवणा या टे समधून गेलो आहोत. या गरजे या हो या. अथात मी तु हाला पिह यांदा
तपासले ते हाच माझी खा ी झाली होती क , तु हाला पोटाचा अ सर नाही.

“तु ही या कारची  आहात आिण तु ही या प तीचे काम करता …कदािचत
तुमचा मा यावर िव ास बसणार नाही, पण मी तु हाला दाखवतो.” अस े हणून याने
मला X-Rays दाखवले. सगळे रपोट पेपस वाचून दाखवले आिण समजावून सांिगतले
क , मला अ सस नाहीत.

“आता तु हाला वाटेल क , तुमचा फार पैसा िवनाकारण खच झाला, पण ते करणे
गरजेचे होत.े असो, ह े या तुमचे औषध.” याने मला एक िच ी दली. या िच ीवर
िलिहले होत,े ‘ चंता क  नका.’

“आता” ते पुढे हणाले, “मला मािहती आह ेक , या ि ि शन माणे वागणे तु हाला
ताबडतोब जमणार नाही, हणून मी तु हाला या या जोडीला काही गो या दतेो.
याम ये बेलाडोना आह.े तु हाला ह ा ितत या या गो या या. या गो या संप या क ,
पु हा या. मी तु हाला आणखी गो या दइेन. या गो यांमुळे तु हाला कोणताही ास
होणार नाही. उलट आरामच पडले; पण एक ल ात ठेवा, या गो यांची तु हाला गरज
नाही. तु हाला फ  एकच गो  करायची आह,े ती हणजे चंता करणे सोडायचे आह!े

“तु ही जर पु हा चंता करायला सु वात केलीत, तर तु हाला इथे परत यावे लागेल
आिण या वेळी मी तुम याकडून दु पट फ  घेइन. ते तु हाला चालेल का?”

आिण आता मी तु हाला ह ेसांगू इि छतो क , या दवसापासून मी ताबडतोब काळजी
करणे सोडून दले. खूप दवसांनंतर मी या डॉ टरांनी दले या गो या घेत या. जे हा
जे हा मला मा या काळजीची चा ल लागली, या या वेळी मी या घेत असे. या
गो यांमुळे त काळ फरक पडायचा. मला एकदम बरे वाटायचे.

पण नंतर माझे गो या घेणे मलाच मूखपणाचे वाटले. शारी रकदृ ा मी ध ाक ा
होतो. मी अ ◌ॅने लंकनइतका उंच होतो आिण माझे वजन जवळ जवळ दोनशे प ड हाते,
तरीही मी या एव ा छो ा गो या मला आराम वाटावा हणून घेत होतो. जे हा माझे
िम  मला िवचारत क , मी या गो या का घेतो? ते हा यांना खरे सांगायची मला खूप
लाज वाटायची. हळूहळू माझे मलाच हसू यायला लागले. मी हणालो : ‘ह ेबघ, कॅमरॉन
िशप, त ूअगदी मूखासारखे वागतोस. तू वत:ला आिण तु या फुटकळ सुख-द:ुखाला जरा
जा तीच गंभीरपणे घेतो आहसे. बेटी डे हीस आिण जे स कॉनजी वगैरे वगैरे मंडळी तू या
े ात ये या या कतीतरी आधीपासून जग िस  आहते. आिण अगदी आज रा ी जरी

तुझा मृ यू झाला, तरी वॉनर दस आिण यांचे टास यांचे तु यावाचून काहीही अडणार
नाही. िजमी डू िल टल, मॅक आथर वगैरे मंडळ कड ेबघ! त ेगो या न घेताही यु  चालू



ठेवत आहते, पण त ूमा  हीच कामे करताना गो या घेतोस क , यायोगे तु या पोटात
कनसाससारखे च वादळ येणार नाही.’

मग हळूहळू मी गो या घेणे सोडून दले आिण थो ाच दवसांत मी या गो या
गटारीत फेकून द या. रोज रा ी वेळेवर घरी येऊन रा ीचे जेवण घे यापूव  थोडीशी
डुलक  काढू लागलो आिण मी इतरांसारखा सामा य जीवन जगू लागलो. मी पु हा कधीही
या ासासाठी डॉ टरांकड ेगेलो नाही.

पण मी या डॉ टरांचा आभारी आह,े यांनी मला वत:वर हसायला िशकवले आिण
सग यात जा त कौश यपूण गो  यांनी कोणती केली असेल, तर ते मला हसले नाहीत.
यांनी मला गंभीरपणे घेतले. मला जे आ ा समजले ते डॉ टरांना खूप आधी समजले होत.े
मा या सम येचा उपाय हा या गो यांम य ेन हता, तर यावर उपाय होता मानिसक
दिृ कोन बदल याचा!

सांग याचा मितताथ हा क , ज ेलोक आ ा गो या घेत आहेत यांनी हा सातवा
भाग वाचला, तर यां या गो या घे याची सवय जाइल.



मी मा या प ीला बशा धुताना पा न काळजी करण ेथांबवले!
- रे िव यम वूड

काही वषापूव  मी पोटदखुीमुळे अगदी बेजार झालो होतो. रा ीतूनसु ा मला २ ते ३
वेळा उठावे लागत असे आिण भयंकर वेदनांमुळे पु हा झोपणे अश य होत असे. मी मा या
विडलांना पोटा या कॅ सरमुळे मरताना पािहले होते हणून मलापण भीती वाटायची क ,
मला कॅ सर झाला आह.े िनदान पोटाचे अ सर तरी न च झाले आह.े हणून मी तपासणी
क न घे यासाठी दवाखा यात गेलो. िस , नामवंत, शार डॉ टरांनी लुरो कोप या
साहा याने माझी तपासणी केली आिण पोटाचा X-Ray काढला. यांनी मला औषधे दऊेन
झोपवले आिण मला खा ीने सांिगतले क , मला पोटाचे अ सर कंवा कॅ सर यांपैक
काहीही झालेले नाही. मा या वेदना ा केवळ भाविनक ताणतणावांमुळे हो या. मी
धम पदशेक अस या कारणामुळे यान ेमला पिहला  असा िवचारला, “तुम या
चच या बोडावर एखादा तापट, हकेट, त हवेाइक असा कोणी हातारा माणूस आह ेका?”

याने मला जे सांिगतले होते, त ेमला आधीच मािहती होते. मी जरा जा तच काम
करत होतो. मा या धम पदशेा या कायाखेरीज मी इतर कामांचेही ओझे मा या
डो यावर वागवत होतो. मी रेड ॉस सोसायटीचा चेअरमन होतो. यािशवाय आणखी
कवािनसचा ेिसडट होतो. िशवाय दर आठव ाला मी कमान दोन तरी अं यया ांना
जात होतो. आणखीही अशी अनेक कामे करीत होतो.

मी सतत दबावाखाली काम करत होतो. मी जराही िव ांती घेत नसे. मी सतत
तणावपूण, घाइगडबडीत व गंभीर अस.े आता मला समजले क , जे हापासून मला ही
काळजी कर याची सवय लागली होती, ते हापासून मी सतत ग धळले या अव थेत अस.े
मा या वेदना इत या जबरद त हो या क , मी आनंदान ेडॉ टरांचा स ला ताबडतोब
पाळला. मी दर सोमवारी सु ी घेऊ लागलो आिण मा या अनेक जबाबदा या आिण कामे
मी कमी क न टाकली.

एके दवशी मा या टेबलचे ॉवर साफ करताना मला अशी काही क पना सुचली क ,
ती मला चंड उपयोगी ठरली. मी पूव  मा या कामासंबंधी काही नो स काढून ठेव या
हो या आिण काही घटनांची यादी केली होती, या फार पूव  घडून गे या हो या. यांचे
ढगारे साठले होत.े मी त ेएकेक उचलले आिण कच या या बा केटम य ेफेकायला सु वात
केली. म येच मी थांबलो व मनाशी हणालो, ‘त ूआ ा तु या या िलखाणा या बाबतीत जे
करत आहसे, तेच तू तु या चंतां या बाबतीत का करत नाहीस? तु या काल या
काळ यांना मनातून बाहरे काढून कच या या ड यात का नाही टाकत?’ या एका क पनेने
मा याम ये जणू नवचैत य िनमाण झाले आिण मा या खां ांवरचे ओझेच कोणीतरी
काढून घेतले अस ेमला वाटले. या दवसापासून आजतागायत मी मा यापुरता हा
िनयमच बनवून टाकला आह ेक , या सम या मा या िनयं णापलीकड ेआहते यांना
कच या या ड याकड ेफेकायचे!

अशीच एके दवशी माझी प ी िडशेस धूत असताना मला दसुरी क पना सुचली.



माझी प ी िडशेस धुताना गाणे गुणगुणत होती ते हा मी वत:ला हणालो, ‘बघ िबल!
तुझी प ी कती आनंदी आह!े आम या ल ाला आता अठरा वष झाली आिण गेली अठरा
वष ती िडशेस धूत आली आह.े असा िवचार कर क , जे हा ल  झाले ते हा ितन ेआता या
िडशेस आयु यभर धुवाय या आहते हा िवचार क न याचे ओझे खां ावर वागवले असते
आिण अठरा वषा या खराब िडशेसचा ढीग एखा ा धा या या कोठारा माणे ितन ेित या
नजरेसमोर आणला असता, तर ितचे आयु य कती द:ुखमय झाले असते! तीच काय, पण
दसुरी कोणतीही ी भयभीतच झाली असती.’

मग मी मा या मनाशी िवचार केला, ‘यामागचे कारण असे आह ेक , मा या प ीला
रोज एका दवसा या िडशेस धुणे मुळीच ासदायक वाटत नाही’ आिण मग माझी
सम या नेमक  काय आह ेते मला समजले. मी फ  आज या िडशेस धूत नाही, तर
काल यापण धुवायचा य  करतो. एवढेच नाही, तर या िडशेस अजून खराबही झा या
नाहीत, यापण धुवायचा य  करतो.

माझे ह ेवागणे कती मूखपणाचे होते! मी चचमधील सवात उंच ासपीठावर उभा
रा न दर रिववारी सकाळी लोकांना कसे जगावे याचे धड ेदते होतो आिण तरीही माझे
वत:चे ि गत आयु य मा  चंता ांत, गंभीर, उतावीळपणाचे होते. मला वत:ची
खूप लाज वाटली.

पण आता चंता मला सतावत नाहीत. आता माझे पोट दखुत नाही. आता मला
िन ानाशाचा ास नाही. आता मी काल या काळ यांना िचरडून टाकून कच या या
टोपलीत फेकू शकतो आिण उ ा घाण होणा या िडशेस धु याचा य  करणेही मी आता
थांबवले आह.े

या पु तका या सु वातीला केलेले एक िवधान तु हाला आठवते का? ‘उ ा या
काळ यांचे ओझे अिधक काल या काळ यांचे ओझे यामुळे आजचा दवस लटपट या
पायांनी पुढे ढकलावा लागतो !’ तसा य सु ा क  नका!



मला उ र िमळाल!े
- डले युजेस

इ. स. १९४३म ये मा या तीन बरग ा तुट या हो या व माझे फु फुस पं चर झाले
होते, हणून मला यू मेि सकोमधील अ युकक येथील एका ौढां या हॉि पटलम ये
अ ◌ॅडिमट केले होते. नौदल े ातील काही िवशेष कामिगरीसाठी हवािलयन
आयलं सम ये जे हा सराव चालू होता ते हा मी छो ा नौकेतून उडी मार या या बेतात
असतानाच एक मोठी लाट आली. यामुळे माझा बॅल स गेला आिण मी वाळूवर खूप
जोरात आपटलो. मी इतका जोरात पडलो क , मा या तुटले या बरगडीमुळे माझे उजवे
फु फुससु ा पं चर झाले.

तीन मिहने मी हॉि पटलम ये घालवले. मा या आयु यातील मी पचवलेला हा
सग यात मोठा ध ा होता. डॉ टरांनी मला सांिगतले क , मा या कृतीत कोणतीही
सुधारणा होत न हती. माझे यापूव चे आयु य अ यंत कायम  व चैत यमय होते, पण
यानंतर तीन मिह यांपासून मी िबछा यावर पडून होतो. दसुरे काहीच काम नाही.
िजतका मी जा त िवचार करायचो िततक  माझी चंता आणखी गंभीर हायची. माझी
चंता हीच होती क , आता आयु यात मी पु हा काही क  शकेन क  नाही? क  आयु यभर
मला अपंग हणूनच जगावे लागणार आह?े माझे ल  होऊन मला इतरांसारखे सामा य
जीवन जगता येइल का?

मग, मी मा या डॉ टरांना आ हान ेिवनंती केली क , मला पुढ या वॉडम य ेहलवा,
कारण या वॉडमधील पेशं सना यांना आवडणारे छंद जोपासता ये याची मुभा होती.
या वॉडला ‘कं ी लब’ असे नाव होते.
या ‘कं ी लब’म ये गे यावर मी कॉ ॅ ट ीज या खेळाम ये िवशेष ची घेतली.

मला हा खेळ िशकायला सहा आठवड ेलागले. मी इतरांबरोबर ीज खेळत असे.
यािशवाय क बटसनची ि जवरील पु तके वाचत अस.े सहा आठव ांनंतर मी
िनयिमतपणे रोज सं याकाळी अगदी त ेथेट हॉि पटल सोड या या दवसापयत ि ज
खेळत होतो. यािशवाय मी आॅइल पट जसु ा केली. रोज दपुारी तीन त ेपाच या वेळात
आ हाला पट ग िशकवणारे िश क येत असत. माझी काही िच  ेइतक  छान जमली
होती क , तु ही ती िच े कशाब ल आहते त ेओळखू शकत होतात! रेड ॉस सोसायटीने
मला पाठवलेली मानसशा ावरची पु तकेसु ा मी वाचून काढली. मी साबणावरचे व
लाकडावरचे कोरीव कामसु ा क न पािहले. यावरची पु तके वाचली आिण मला ती
फार उपयु  वाटली. मी वत:ला इतका िबझी ठेवत अस ेक , मला मा या
आजारपणाब ल िवचार करायलाच वेळ िमळत नसे. तीन मिह यां या शेवटी
हॉि पटलचा संपूण टाफ मा याकड ेआला आिण यांनी माझे अिभनंदन केले, कारण ‘मी
आ यकारक गती केली होती.’ माझे कान हचे ऐक यासाठी आतुर झाले होत.े मी
आनंदो साहाने जोरजोरात ओरडलो.

मी जो मह वाचा मु ा तु हाला सांगायचा य  करतो आह ेतो असा क , जे हा मी



फ  िबछा यावर पडून काळजी करत रािहलो ते हा मा या कृतीम य ेथोडीसु ा
सुधारणा झाली नाही. मी काळजीमुळे मा या शरीरात िवष पसरवत होतो, पण जे हा मी
माझे िच  दसुरीकड ेवळवले आिण ि ज खेळायला सु वात केली आिण आॅइल प टं ज
काढायला लागलो, लाकडावर कोरीव काम करायला लागलो ते हा डॉ टरांनी ह ेजाहीर
केले क , मा या कृतीत खूप सुधारणा झाली होती.

आ ा स या मी अ यंत आरो यपूण सामा य जीवन जगत आह ेआिण माझी फु फुसे
तुम याइतक च चांगली आहते.

जॉज बनाड शॉने काय सांिगतले त ेल ात ठेवा – ‘द:ुखी अस यामागच ेगुिपत हे
असते क , तु ही आनंदी आहात कंवा नाही हे जाणून यायची चैन तु हाला परवडत.े’
हणून सतत कायरत राहा!



काळ हेच औषध!
- लुइस मॉटंट

काळजीमुळे मा या आयु यातील दहा वष वाया गेली; परंतु हहेी खरे आह ेक , हीच
दहा वष माझे आयु य सवात फलदायी आिण समृ  करणारी होती; जशी इतर कोण याही
त णा या आयु यातील असतात तशी मा या वया या दहा ा वषापासून ते
अ ािवसा ा वषापयत!

आिण आता मला जाणवते आह ेक , ात इतर कोणाचा दोष न हता, तर माझा
वत:चाच दोष होता.
मी येक गो ीची चंता करत अस े: माझी नोकरी, माझी त येत, माझे कुटंुब आिण

माझा यूनगंड. मी इतका भयभीत असायचो क , मा या ओळखीची माणस ेदु न येताना
दसली, तरी मी र ता बदलून तेथून पळ काढत अस.े जर माझा एखादा िम  र यात
भेटलाच, तर मी अस ेढ ग करत असे क , माझे या याकड ेल च गेलेले नाही. खरेतर
मनातून मला अशी भीती अस ेक , कदािचत तो आप याला ितर कारान ेवागवेल!

अनोळखी लोकांना भेट याची तर मला आणखीनच भीती वाटायची. यां या
अि त वाची चा लही मला नकोशी वाटे. दर दोन आठव ांनी मला माझी नोकरी
बदलावी लागे. मी अशा तीन नोक या बदल या. फ  याच कारणासाठी क , मी या
मालकांना ह ेसांगू शकलो नाही क , मी काय काय क  शकतो!

आठ वषापूव  एके दवशी दपुारी मी चंतेवर िवजय िमळवला आिण यानंतर
िचतच कधीतरी मी काळजी केली असेन! या दपुारी मी अशा एका माणसा या

आॅ फसम ये बसलो होतो, यान ेमा यापे ा फार जा त संकटांना त ड दले होते, पण
तरीही तो खूप आनंदी होता. मा या मािहतीतील तो सग यात जा त आनंदी त ण होता.
याने १९२९ साली खूप संप ी िमळवली आिण संपूण गमावली. नंतर पु हा याचे दवै
बलव र हणून १९३३ साली खूप पैस ेिमळवले व तेसु ा घालवले. मग १९३९ साली
याला पु हा खूप पैस ेिमळाले तेसु ा यान ेघालवले. तो आता कजबाजारी झाला होता.
घेणेकरी, सावकार मंडळी, बँकेचे वसुली अिधकारी या या मागे िशकारी कु या माणे
धावत होते. या या जागी दसुरा कोणी असता, तर कदािचत याने आ मह या केली
असती.

आठ वषापूव  या या आॅ फसम य ेबसलो होतो ते हा मला याचा खूप हवेा वाटला
आिण दवेाने मला या यासारखे का बनवले नाही याचे वैष य वाटले.

आ ही बोलत असतानाच याला एक प  आले. त ेवाचून तो शांत होता. फ  मला
हणाला, “ह ेवाच.”
ते फार रागावून िलिहलेले प  होत.े अनेक अपमािनत करणारे  यात िवचारले

होते. मला जर अस ेप  आले असत,े तर मोठा गहजब झाला असता. मी िवचारले, “िबल,
तू याचे काय उ र दणेार आहसे?”

िबल यावर हणाला, “ह ेबघ, मी तुला एक छोटेस ेगुिपत सांगतो. पुढ या वेळेस तुला



जर एखादी सम या असली, तर एक पेि सल घ ेआिण कागद घ.े शांतपणे खाली बसून तुला
या गो ीची काळजी वाटते ती तपशीलवार िलही, नंतर तो कागद तु या टेबला या
उज ा हाता या खणात ठेव. दोन आठवड ेथांब आिण नंतर तो कागद पु हा बघ. जे हा तू
तो पु हा वाचशील ते हाही जर या सम या याच जागेवर असतील, तर तो कागद पु हा
जेथून घेतला तेथेच ठेव. दोन आठव ांपयत तो तेथेच ठेव. तेथे तो सुरि त असेल. याला
काही होणार नाही, पण दर यान या काळात या तुला ास दते हो या यांचे न च
काहीतरी होइल. मा या ह ेल ात आले आह ेक , जर मी धीर धरला तर ास दणेा या या
सम या अ रश: सुइ टोचले या फु यासार या फुटून जातात.”

अशा कार या उपदशेामुळे मी भारावून गेलो. ते हापासून गेली क येक वष मी
िबलने दलेला स ला मानत आलो आह.े याचा प रणाम असा झाला क , आता िचतच
मला कसली चंता वाटते.

काळ अनेक  सोडवतो. आज तु ही यािवषयी चंता करत आहात या यावर
काळच उपाय करेल.



मला स  ताक द होती क , एक श दही बोलायचा नाही कंवा तसूभरही हलायचे
नाही

- जोसेफ रॅन

खूप वष झाली या गो ीला! एका कोटकेसम ये मी सा ीदार होतो आिण या
गो ीचा मला फार मन ताप झाला. ती केस आटोपून मी ेनने जे हा घरी येत होतो ते हा
मला गंभीर व पाचा दयिवकाराचा झटका आला. मला ास घेणेही अश य झाले.

मी कसाबसा घरी पोहोचलो ते हा डॉ टरांनी मला इंजे शन दले. मी िबछा यात
न हतो. मी मा या हॉल या सेटीपयतसु ा पोहोचू शकलो न हतो, पण जे हा मी शु ीवर
आलो ते हा चचमधील पॅरीश ि ट मा यावर अंितम सं कार कर यासाठी आला होता!

मा या कुटंुबातील सवच जण द:ुखाने ाकूळ झालेले दसत होते. मा या ल ात आले
क , आपण वगा या दाराला िशवून पु हा आलो आहोत. नंतर मा या ह ेल ात आले क ,
माझे डॉ टर मा या प ी या मनाची तयारी करत होत ेक , कदािचत ितला आता
िवधवेचे जीवन जगावे लागेल आिण मी ब धा तीस िमिनटां या आत मरेन. माझे दय
इतके कमकुवत झाले होत ेक , मला स  ताक द दे यात आली क , मी तसूभरसु ा
हलणार नाही.

मी साधुसंत कधीच न हतो; पण मी एक गो  िशकलो होतो. ती हणजे दवेाशी
भांडणतंटा कधीच करायचा नाही. हणून मी माझे डोळे बंद केले व हणालो, ‘दवेा, तुझी
जशी इ छा असेल तसे होऊ द!े’

जे हा मा या मनात अस ेिवचार आले ते हा मला एकदम हायसे वाटू लागले. माझी
भीती नाहीशी झाली आिण मी वत:ला शांतपणे िवचारले, ‘यापे ा अिधक वाइट काय
घडू शकते?’ यापे ा वाइट अस ेघडू शकेल क , पु हा एकदा मा या दयात कळ येऊ
शकेल; पण ती अखेरची ठरेल, कारण नंतर सगळे संपलेले असेल, कारण मग मी
इहलोक ची या ा संपवून आप या िनमा याकड ेजाइन आिण मला शांती िमळेल.

मी या सेटीवर पडलो आिण तासभर वाट पािहली, परंत ुपु हा छातीत दखुले नाही.
शेवटी मी वत:ला िवचारले, ‘मी जर आ ा मेलो नाही, तर यापुढील आयु यात मी काय
करायचे?’ मी िन य केला क , जगलो-वाचलोच, तर इथून पुढे मी मा या त येतीची
काळजी घेइन. मी वत: या शरीराची हळेसांड करणार नाही. िवनाकारण ताणतणाव
आिण चंता मनावर लादणार नाही आिण माझी गेलेली ताकद मी पु हा िमळवीन.

याला आता चार वष झाली. मी आता माझी गेलेली ताकद परत िमळवली आह.े मी
स या िनरोगी आह ेव माझा का डओ ाम इतर सामा य लोकांसारखा आह.े तो पा न
डॉ टरही च कत झाले. मला आता कसलीच चंता नाही. मला जीवन जग याचा नवा
जोम आला; पण मी ह े ामािणकपणे सांगू इि छतो क , जर मी वाइटात या वाइट
संगाला हणजे सा ात मृ यूला त ड दले नसते आिण नंतर वत: या त येती या
बाबतीत जागृत रा न सुधारणा घडवून आणली नसती, तर आज मी इथे नसतो. मी
आलेला संग वीकारला नसता, तर मला काळजीने मृ यू आला असता.



िम. रॅन आजही िजवंत आहेत, कारण यांनी जादइू मं ातील त वे अवलंिबली.
वाइटात वाइट ज ेकाही घडू शकेल याला त ड ा.



िवचारांना ह पार करण ेमला चांगल ेजमते!
- आडवे टेड

काळजी करणे ही एक सवय आह,े जी सवय मी फार पूव  मोडली. माझा असा िव ास
आह ेक , मी काळजीला ह पार क  शकलो, त े ामु याने तीन गो या बळांवर –

पिहली – आ मनाश करणा या काळजीम ये गंुतून पड याएवढा मा याकड ेवेळ नाही.
माझी मु य वेक न तीन कारची कामे आहते आिण या येकासाठी मला माझा् पूण
वेळ ावा लागतो. मी कोलंिबया िव ापीठात मो ा सं ये या िव ा यापुढे ा यान
करतो, तसेच मी यूयॉक शहरातील उ  मा यिमक िश ण बोडावर चेअरमन हणून काम
करतो आिण ितसरे माझे काम हणजे हापर आिण दस यां या ‘इकॉनॉिमक आिण
सोशल’ पु तकां या िवभागाची मा यावर जबाबदारी आह.े या ित ही कामांसाठी चंड
वेळेची मागणी असते. यामुळे मला चंते या च ात अडक यास वेळ िमळत नाही.

दसुरी – िवचारांना ह पार करणे मला चांगले जमते. मी एका जबाबदारीतून मोकळे
झा यावर जे हा दसु या जबाबदारीकड ेवळतो ते हा पूव या सम येचा मा या मनात
लवलेशही राहत नाही. मी मा या मनाची पाटी कोरी ठेवतो. उलट अस ेएका कामातून
दसु या कामात िशर यामुळे मला अिधक ताजेतवाने वाटते आिण मा या बु ीला खा
िमळते. यामुळे मला िव ांती िमळते आिण माझे मन साफ होत.े

ितसरी – मी जे हा माझे आॅ फस बंद करतो ते हा या सग या छळवादी िवचारांना
मनातून बाहरे हाकल याचे िवशेष िश ण मी मा या मनाला दतेो. नाहीतर ते मनात
पंगा घालत राहतात. या येक सम येकड े वत:चा असा संच असतो यांना माझे ल
वेधायचे असते. जर मी ह ेसगळे मु े घेऊन रा ी घरी गेलो आिण याची चंता करत
बसलो, तर माझेच आरो य धो यात येइल आिण याचबरोबर यां याशी झटापट
कर याची माझी मताच नाश पावेल. आॅडवे टेड हा कामा या िनयोजना या चार
चांग या सवय चा राजा आह.े

या सवयी तु हाला आठवतात का? (पाहा : सात ा भागातील सि वीसाव े करण)



जर मी काळजी करणे थांबवले नसत,े तर के हाच मशानात पोहोचलो असतो!
- कोनी मॅक (बेसबॉल खेळाडू)

मी सुमारे ेस  वषापासून ावसाियक बेसबॉल या खेळाम य ेआह.े जे हा मी
सु वात केली तो काळ होता प ास या दशकातील! या काळात मला पगार न हता. जेथे
मोकळी जागा असेल तेथे आ ही खेळ मांडत अस.ू क येकदा ड या-डु यांचे तेथे अडथळे
असत. टाकून दले या घो ा या प ांवर आ ही अडखळत होतो, पण जे हा खेळ संपत
असे ते हा उरले या गो ी घरी घेऊन जा याची मला मुभा होती. ते हा मा या आधाराची
गरज िवशेषत: मा या िवधवा आइला आिण मा या लहान बहीण-भावंडांना होती. काही
वेळेस तर आम या टीमला दपुारी ॉबेरीवर कंवा पावावर राहावे लागे!

काळजी कर यासारखी मा याकड ेबरीच कारणे होती. या वेळी सलग सात
वषापासून एकाच जागेवर काम करणारा मी एकटाच बेसबॉल मॅनेजर होतो. मी एकटाच
असा मॅनेजर होतो जो आठ वषाम ये आठशे मॅचेस हरलेलो होतो. सतत या पराभवांमुळे
मला इतक  चंता वाटायची क , मला जेवण जायचे नाही व झोपही यायची नाही; पण
गे या पंचवीस वषापासून मा  मी काळजी करणे थांबवले आह ेआिण माझा अगदी
ामािणक िव ास आह ेक , जर मी काळजी करणे थांबवले नसत,े तर फार पूव च मी
मशानात जाऊन पोहोचलो असतो.
मी जे हा मा या गतजीवनाचा परामश घेतो ( या वेळी लंकन ेिसडट होता या

वेळी माझा ज म झाला.) ते हा माझी खा ी होते क , खालील गो ी के यामुळे मी
काळजीवर मात क  शकलो.

१) काळजी कती िनरथक असते ह ेमा या ल ात आले. मला हासु ा अनुभव आला
क , काळजी क न कधीच भले होत नाही. उलट मा या उ वल भिवत ाला यामुळे
बाधाच आली.

२) मा या हसेु ा ल ात आले क , काळजीने माझे आरो य धो यात आले.
३) मी वत: िनरिनरा या योजना आख यात आिण भिव यात खेळात िवजय

िमळावा हणून िवशेष कामिगरी कर यात इतका गंुतलो क , या मॅचेस हार याब ल द:ुख
कंवा चंता करायलाही वेळ मा याकड ेन हता.
४) अनुभवा ती मी एक िनणय घेऊन टाकला क , मॅच झा यानंतर चोवीस तास या

खेळाडूला याची चूक दाखवायची नाही. पूव  मी खेळाडूबंरोबर माझे कपड ेचढवत व
उतरवत असे आिण जर टीम हरली तर या खेळाडूवंर टीका कर यापासून आिण
यां याशी वादिववाद कर यापासून मी वत:ला थांबवू शकत नसे. पराभवामुळे
मा याम ये फार कडवटपणा येइ. यामुळे माझी चंता फ  वाढत असे. इतरांसमोर
खेळाडूवंर टीका केली क , ती यांना आवडत नसे व मग यां यातील सहकायाची भावना
लोप पावत असे. खेळाडूं या मनातसु ा कडवटपणा भ न राही. हणून जोपयत मी
मा या िजभेवर िनयं ण ठेवत नाही तोपयत सुधारणा हो याऐवजी करण िबथरत असे.
दसु या दवशी मा  वातावरण शांत होइ. मीसु ा शांत होत अस.े पराभवाचे द:ुख जा त



मोठे वाटत नसे. मी शांतपणे खेळाडूशंी बोलत असे आिण तेसु ा न रागावता शांतपणे
माझे बोलणे ऐकून घेत असत.

५) खेळाडूचें दोष काढून याची िचरफाड कर याऐवजी मी यांचे कौतुक करत असे.
येकालाच अशी पाठीवर पडलेली कौतुकाची थाप आवडत असे.
६) मा या असे ल ात आले क , जे हा मी जा त दमत अस ेते हा जा त काळजी करत

असे. हणून मी रोज रा ी दहा तास िबछा यात झोपत असे आिण दपुारीसु ा एक डुलक
घेइ. दपुारची अगदी पाच िमिनटांची डुलक सु ा मला फार आरामदायक वाटे.

७) माझा असा िव ास आह ेक , मी सतत कायरत रा न मा या चंतांपासून दरू
रािह यामुळे मला दीघायु य लाभले. मी स या पंचा शी वषाचा आह,े पण सेवािनवृ
हो याचा िवचारही मा या मनास िशवला नाही, कारण नाहीतर मा याकड ेनवीन काही
सांगायला नसेल आिण मग मला मािहती आह ेक , तु ही हणाल, मी हातारा झालो!

कोनी मॅकने तर हे पु तक ‘हाउ टू टॉप व रंग…’ कधी वाचले नाही, पण याने
वत:साठी काही िनयम बनवले. तु हीसु ा तुम या भूतकाळातील अनुभवांना जमेस
ध न अस ेिनयम का बनवत नाही, यामुळे तुमचे आयु य अिधक सुखकर होइल!

िलहा : काळजीवर मात कर यासाठी मला आढळलेले माग –
१) ................
२) ................
३) ................
४) ................



मी अ सस व काळजीपासून नोकरी व दिृ कोन बदलून सुटका िमळवली
- आडन शाप

पाच वषापूव  मी खूप िनराश होतो, चंता ांत होतो आिण आजारीसु ा होतो.
डॉ टरांनी मला सांिगतले होते क , मला पोटाचा अ सर आह.े यांनी मला प य
पाळायला सांिगतले. मी दधू यायलो, अंडी खा ली! इतक  क , शेवटी माझे मन बंड
क न उठले, पण तरीही मला बरे वाटलेच नाही. नंतर एके दवशी मी कॅ सरब लचा लेख
वाचला. मग मला क पनेतच अस ेजाणवले क , ती सगळी ल णे मा याम ये दसत
आहते. आता मला फ  काळजी वाटत न हती, तर या िवचाराने मी भयभीतही झालो
होतो. साहिजकच आता माझे अ सस एखा ा आगी माणे भडकले आिण याचा शेवटचा
फटका बसला जे हा आम मधून मला अव या चोवीसा ा वष  शारी रक तंदु ती
नस या या कारणाव न नाकार यात आले. वा तिवक वया या चोवीसा ा वष  मा या
अंगी ह ीचे बळ असायला हवे होते व मी आरो या या उंच िशखरावर असायला हवे
होतो.

मा  माझे जीवन रसातळाला गेले होत.े मला आशेचा एकही करण दसत न हता. मी
या प रि थतीला कसा येऊन पोहोचलो याचे िव ेषण मी वत:शी क  लागलो. हळूहळू
मला स य जाणवायला लागले. केवळ दोन वषापूव  मी खूप आनंदी आिण िनरोगी होतो.
मला माझे िव े याचे कामसु ा आवडत होते; पण यु काळामुळे अनेक गो चा तुटवडा
पडला आिण मला िव े याचे काम बंद क न फॅ टरीमधले काम यावे लागले. मी
फॅ टरीत या कामाचा ितर कार करायचो. आणखी वाइट गो  अशी घडली होती क , मी
अशा एका टोळ याम य ेसामील झालो होतो क , जे सतत नकारा मक िवचार करत.
येक गो ीब लच यां या मनाम य ेकडवटपणा होता. कोणतीच गो  यां या दृ ीने

बरोबर न हती. ते सतत यां या नोकरीला, यां या पगाराला, कामा या तासांना,
बॉसला आिण येक गो ीलाच िश ा ायचे आिण मा या ल ात आले क , मा याही
नकळत मीसु ा यांचा खुनशी दिृ कोन जोपासत होतो.

मा या हळूहळू अस ेल ात यायला लागले क , टमक अ सस हो या या मागे मु यत:
माझे नकारा मक िवचार आिण कडवट भावनाच हो या. नंतर मी मा या आवडी या
कामाकड े हणजे िव कड ेपरत फरलो आिण सकारा मक आिण िवधायक िवचार
असले या लोकांशी मै ी करायची ठरवली. ब धा मा या या िनणयामुळे माझे आयु य
पु हा सुरळीत झाले. अशा आनंदी, सकारा मक िवचारां या आिण चंता ांत व पोटाचे
अ सस नसले या लोकां या सहवासात माझेही आयु य सुखाचे झाले. मा या भावना
बदल यामुळे मा या पोटातील गडबडही थांबली. थो ाच दवसांत मी हसेु ा िवसरलो
क , मला पोटाचे अ सस होते. तु ही दसु यांकडून जसे चंता, कडवटपणा व अपयश घेता
तसेच इतरांकडून तु ही आरो य, आनंद आिण यशसु ा घेऊ शकता – हा मी िशकलेला
सग यात मोठा धडा आह.े मी खरेतर ह ेफार पूव च िशकायला हवे होते. यापूव  मी
याब ल अनेकदा ऐकले होते आिण एक डझन वेळा वाचलेदखेील होत,े पण त ेिशकणे
अवघड होते. मला मा  ते अशा अवघड प तीन ेिशकव याची परमे राची इ छा होती.



िजझस जे हणायचा, ‘माणूस या या दयात जो िवचार करतो, तसा तो असतो.’ याचा
अथ मला आ ा समजला.



मी आता िहर ा द ाचा शोध घेतो!
- जोसेफ कॉटर

मी अगदी लहान अस यापासून हणजे मा या पौगंडाव थेनंतर ता यात आिण नंतर
एक वय कर गृह थ हणूनही सदवै एक चंतातुर जंत ू हणूनच जगत आलो. मा या
काळ या खूप जा त आिण खूप वेगवेग या कार या हो या. यातील काही ख यासु ा
हो या, पण ब तांशी काळ या का पिनक हो या. िचत एखा ा संगी मला असे
वाटायचेसु ा क , आता आप याला काही काळजी नाही; पण मग लगेच भीती दाटून
यायची क , मी न च काहीतरी िवसरतो आह.े

पण गे या दोन वषापासून मा  मी मा या जीवनप तीत बदल क न नवीन कारचे
जीवन जगतो आह.े अस ेबदल कर यापूव  मला वत:मधील दोष शोधून काढून याचे
िव ेषण करावे लागले. मा यात दोष जा त आिण गुण कमी होते. मी िनभयपणे वत: या
नैितक गुणदोषांची यादी बनवली. या यामुळेच मा या सग या काळ यांचे मूळ कशात
आह ेते समजले.

वा तव ह ेहोते क , मी आजचा दवस फ  आज हणून जगू शकत न हतो.
‘आज’बरोबर काल केले या चुकांचे असमाधान आिण उ ा या भिव याची चंतासु ा
याम ये असायची.
मी नेहमी मनाला पु हापु हा सांगायचो ‘काल मी याची चंता करत होतो ती उ ा

आज आह’े पण तरी याचा काही फारसा उपयोग होत न हता. काह नी मला असा स ला
दला क , मी रोज चोवीस तासांचे वेळाप क बनवावे. मला असेही सांिगतले गेले क ,
फ  आजचाच असा दवस आह ेक , या यावर आपण िनयं ण ठेवू शकतो आिण हणून
मी दसु या दवसाची काळजी करत न बसता आज या दवसा या िमळाले या संधीचा
जा तीतजा त उपयोग क न घेतला पािहजे. मला असेही सांिगतले क , जर मी या माणे
वागलो, तर मला भूतकाळाब ल कंवा भिव यकाळाब ल चंता करायला वेळच
िमळणार नाही. हा स ला खरोखर तकशु  होता, पण तरीसु ा मला हा िवचार कृतीत
आणणे फारच अवघड वाटले.

आिण अचानक का याकु  अंधारात काजवा चमकावा तसे मला मा या सम येचे
उ र सापडले. आिण तु हाला काय वाटते, ह ेउ र मला कोठे िमळाले असेल? नॉथ वे टन
रे वे लॅटफॉमवर ३१ मे, १९४५ या दवशी सं याकाळी सात वाजता. मा यासाठी ती
वेळ अ यंत मह वाची होती आिण हणूनच मा या डो यांसमोर आजही त ेसंपूण िच
उभे राहते.

आ ही काही िम ांना आण यासाठी टेशनवर गेलो होतो. त ेलॉस एंजेिलसव न
वेगवान गाडीन ेसु ी संपवून येणार होत.े यु  अजून चालूच होते. या वष  गद ही चंड
होती. मी मा या बायकोला घेऊन लॅटफॉमवर आलो आिण ेन या समोर जाऊन
पोहोचलो. एक िमिनटभर मी गाडी या चमचमणा या इंिजनाकड ेपािहले. तेव ात माझे
ल  िनशाणी दाखवणा या लाइट या खांबाकड ेगेले. िपवळा लाइट लागला होता. या



णी इंिजिनअरन ेघंटा वाजवायला सु वात केली. ‘सगळे गाडीत चढून या’ असा
अिलिखत संदशे मा या मनाने वाचला आिण एका सेकंदातच ती भली मोठी वेगवान
रे वेगाडी आपला तेवीसशे मैलांचा ट पा गाठायला िनघाली.

मा या मनानेही िवचारांचा वेग घेतला. ती घटना जणू मला काहीतरी सुचवत होती.
मला एक जादइू अनुभव येत होता. लगेचच मा या मदतू ब ी पेटली. मी शोधत असले या

ाचे उ र या इंिजिनअरने दले होत.े यान े या या वासाला सु वात फ  एका
िहर ा लाइट या इशा या या भरवशावर केली. या या जागेवर बसून मलासु ा संपूण
वासभर सगळे िहरवे लाइट बघायला आवडले असत.े वा तवात त ेअश य आह,े पण
तरीसु ा मी आयु यात नेमके हचे शोधायचा य  करत होतो. मी टेशनात बसून होतो.
मला कोठेही जायचे न हते, कारण मी िवनाकारणच पुढे काय होणार आह ेयाचा िवचार
करत बसलो होतो.

माझी िवचारशंृखला चालूच होती. पुढे जाऊन पुढ या मैलांवर या यापुढे काय संकट
वाढून ठेवले आह ेयाची चंता या इंिजिनअरन ेकेली नाही. पुढे जाऊन कदािचत काही
अडचणी ये याची, उशीर हो याची, गाडी हळू यावी लाग याची श यता होती; पण
हणूनच िस ल िसि टम आह ेना! िपवळे लाइट लागले क , गती हळू करा आिण सावकाश
पुढे जा. लाल लाइट – पुढे धोका आह.े थांबा आिण हणूनच रे वेचा वास सुरि त आह.े
िस ल दे याची उ म प त आह!े

मी वत:ला िवचारले, ‘मला मा या आयु यासाठी अशी िस ल िसि टम तयार करता
येणार नाही का?’ माझे यावर असे उ र होते क , मा याकडसेु ा िस लिसि टन होती.
दवेाने मलाही ती दली होती. याचे िनयं ण दवेा या हाती होत,े यामुळेच ती िनध क
होती. मी िहरवा लाइट शोधायचा य  केला. ‘तो मला कोठे सापडले? जर तो दवेानेच
िनमाण केला असेल, तर आपण यालाच िवचा  या का?’ मग मी तसेच केले.

आिण आता रोज सकाळी मी दवेाची ाथना करतो. मग या दवसापुरता िहरवा
िस ल मला िमळतो. कधीकधी िचत मला िपवळा लाइटपण दसतो. मग या दवशी मी
अिधक शारीन ेवागतो. काही वेळेस जे हा मला लाल लाइट दसतो ते हा मा  मी
कोणताही धोका प करत नाही.

दोन वषापूव  मला हा शोध लागला, या दवसापासून मी काळजी करणे पूणपणे
थांबवले आह.े या दोन वषात सातशेपे ा अिधक वेळा मला िहरवा िस ल िमळाला आहे
आिण यामुळे मा या आयु याचा वास अिधक सोपा व काळजीमु  झाला आह.े आता
कोणताही लाइट लागला, तरी मला याची चंता नाही, कारण या वेळी कसे वागायचे, ते
मला आता ठाऊक आह.े



उसनी िमळालेली पंचेचाळीस वष कशी वापरली?
- जॉन डी रॉकफेलर

जॉन डी रॉकफेलर िसिनअर यांनी पिहली लाखाची संप ी यां या वया या
तेहिेतसा ा वष  िमळवली होती. वया या ेचाळीसा ा वष  संपूण जगाचे यां याकडे
ल  जावे एवढी संप ी यां याकड ेहोती. िस  टँडड आॅइल कंपनीचे ते मालक होत;े
पण वया या ेप ा ा वष  ते काय करत होते? वया या ेप ा ा वष  काळजीने यांना
संपूण िखळिखळे क न टाकले होते. चंड मानिसक ताणतणाव व चंता यामुळे यांचे
आरो य धो यात आले होते. ‘वया या ेप ा ा वष  तो एखा ा इिजि शयन मृत
‘ममी’ माणे दसत होता.’ असे के. वं लरने या या च र ात हटले आह.े

वया या ेप ा ा वष  पचनसं थे या काहीतरी गूढ िबघाडामुळे रॉकफेलर या संपूण
अंगावरचे केस झडून गेले. इतके क , या या पाप यांनासु ा केस उरले न हत.े भुवयां या
जागी एक पुसटशी रेघ फ  उरली होती. याची शारी रक अव था इतक  भयानक होती
क , एक वेळ अशी आली होती क , याचे जीवन पूणपणे मानवी दधुावर होते. डॉ टरां या
सांग या माणे याला अ ◌ॅलोिपया झाला होता - एक कारचे ट ल. तो इतका भयानक
दसायचा क , याचे ट ल झाक यासाठी तो मदलूा घ  िचकटणारी टोपी वापरत असे.
नंतर याने पाचशे प ास डॉलस दऊेन खास िवग बनवला होता. आयु यभर याने चांदीचे
िव ज् वापरले.

खरेतर रॉकफेलरला या या सु वाती या काळात पोलादी पु ष हटले असत,े तर
काही वावगे ठरले नसत.े तो शेतावर खूप राबत होता. याने राजक य प ाची धुराही
आप या खां ावर एके काळी पेलली होती. तो अ यंत मजबूत होता.

तरीसु ा वया या ेप ा ा वष , यावेळी लोक आप या ऐन उमेदीत असतात, ते हा
याचे खांद ेझुकले होते आिण याची पावले जड झाली होती. जॉन लाइन यान ेदसु या
एका च र ात या याब ल अस ेिलिहले आह ेक , ‘मी असा एक हातारा माणूस पािहला
जो अ ाहत काम करतो, याला अनंत चंता आहते, जो शारी रक पीडा क न घेतो, जो
रा रा  जागतो आिण जो अिजबात ायाम करत नाही आिण िव ांतीसु ा घेत नाही.’
याचे प रणाम याला भोगावेच लागले. यामुळे तो पूण वाळून गेला. तो जगातला सवात
ीमंत माणूस होता, पण याला अस ेजेवण जेवावे लागत होते क , याचा एखा ा

कजबाजा यानेसु ा ितर कार केला असता. या काळात याचे उ प  दर आठव ाला
एक लाख डॉलस इतके होते; पण याचा जेवणाचा खच होता आठव ाला दोन डॉलस.
अ ◌ॅिसडयु  दधू आिण थोडी िबि कटे एवढेच खा याची डॉ टरांनी याला परवानगी
दली होती. या या कातडीचा रंग गेला होता. याचे शरीर हणजे िन वळ हाडांचा
सापळा उरला होता आिण िन वळ भरपूर पैस ेखच क न दे यात येणा या उपचारांमुळे
तो ेप ा ा वष  िजवंत होता.

ह ेसगळे का घडले? चंता, उ  दाब आिण कमालीचा मानिसक ताणतणाव यामुळे
याने वत:च वत:ला सरणापयत नेले. वया या तेवीसा ा वषापासून आपली येये



गाठ याचा याचा िन य खंबीर होता. जे लोक याला ओळखत होत ेत ेसांगत असत क ,
जर याला काही फायदा होणार असेल, तरच या या चेह यावरचे हावभाव बदलत.
जे हा याला खूप फायदा हायचा ते हा तो छोटासा वॉर-डा स करायचा, वत:ची हटॅ
जिमनीवर फेकायचा आिण तालासुरात नाचायचा; पण जर याचे नुकसान झाले, तर तो
आजारी पडायचा. एकदा याने चाळीस हजार डॉलस कमती या जहाजाव न ेट
ले सकड ेने यासाठी पाठवले या धा याचा इ युर स केलेला न हता, कारण यासाठी
दडशे डॉलस लागत होते. या रा ी चंड मोठे वादळ झाले. रॉकफेलर खूप काळजीत
होता, कारण याला वाटले याचे धा य आता पोहोचणार नाही. जे हा याचा या
धं ातील भागीदार या या आॅ फसम ये पोहोचला ते हा रॉकफेलर येरझारा घालत
होता.

आप या जोडीदाराला पािह यावर तो जोराने ओरडला, “कोठे होतास? घाइ कर!
अजूनही वेळ गेली नाही.” गाडनर ताबडतोब शहराकड ेगेला आिण यान ेइ युर स
काढला. गाडनर जे हा आॅ फसम ये पोहोचला ते हा रॉकफेलर आणखीनच वाइट
प रि थतीत होता, कारण तोपयत तार येऊन थडकली होती क , याचा माल
वादळातूनसु ा सुरि तरी या इि छत ठकाणी पोहोचला होता. याला आधीपे ाही
अिधक प ा ाप झाला होता, कारण याचे दडशे डॉलस वाया गेले होत.े तो या सग या
कारामुळे इतका दमला क , यान ेघरी जाऊन िबछाना गाठला. िवचार करा, या काळी
याची कंपनी वषाला पाच लाख डॉलसचा धंदा करीत होती; पण यान ेकेवळ दडशे
डॉलससाठी इतका मन ताप क न घेतला क , याला अंथ णात पडून राहावे लागले.

या याकड ेकोणताही खेळ खेळ यास वेळ न हता. या याकड ेमनोरंजनासाठी वेळ
न हता. या याकड ेफ  पैसे िमळव यासाठी आिण रिववारी शाळेत िशकव यासाठी वेळ
होता. जे हा या या ावसाियक भागीदाराने हणजे जॉज गाडनरन ेएक सेकंडहडँ याच
हणजे छोटी होडी बाव  हजार डॉलसना िवकत घेतली ते हा रॉकफेलर खूप संतापला
आिण याम ये बस याचेपण याने नाकारले. एका शिनवारी सायंकाळी गाडनरन े याला
आॅ फसम ये बसलेले पािहले, ते हा तो या याकड ेआला व हणाला, “चल जॉन, आपण
मा या बोटीतून फरायला जाऊ. मजा येइल. कामाब ल थोडा वेळ िवस न जा.”
रॉकफेलरने याला आपादम तक याहाळले व ओरडला, “मी तु याइतका पैसे उधळणारा
माणून अजून पािहला नाही. तू तु या बँकतील संप ीला धोका िनमाण करतोयस आिण
पयायाने मा यासु ा! पिहली गो  हणजे तुझे आप या धं ात ल  नाही. मी तर
तु याबरोबर बोटीतून फरायला येणार नाहीच, पण ती बोट पाहणारसु ा नाही.” असे
हणून यान े या शिनवारी सं याकाळी पु हा कामात डोके खुपसले.

या या संपूण ावसाियक कार कद त ामु याने दसतो तो िवनोदाचा अभाव,
आयु याकड ेवेगवेग या नजरेतून पाह या या दिृ कोनाचा अभाव, कधी मौजमजा नाही,
कधी चे ा-म करी नाही. काही वषानी यान े वत:च ह ेकबूल केले, ‘रोज रा ी मी
उशीवर डोके ठेवून जे हा झोपत असे ते हा सतत माझे मन मला बजावत अस ेक , माझे हे
यश कदािचत ता पुरत ेअसेल.’

लाखो पये गाठीशी असतानासु ा याला या या भिव याब ल नेहमीच चंता असे,



हणूनच काळजीमुळे या या आरो याला धोका पोहोचला यात काही आ य नाही.
या याकड ेखेळायला कंवा मनोरंजनाला कधीच वेळ न हता. तो कधी िच पटगृहात
गेला नाही. तो कधी प े खेळला नाही. तो कधी पाट ला गेला नाही. माक टॅनाने
या याब ल िल न ठेवले आह,े ‘हा माणूस बाक  सग या बाबतीत शहाणा होता, पण
पैशा या बाबतीत मा  वेडा होता.’

ओहयोमधील ली हलँड येथील या या एका शेजा याकड े याने ही गो  कबूल केली
क , कोणीतरी या यावर ेम करावे, असे याला मनापासून वाटे; पण तो इतका थंड,
संवेदनशू य आिण संशयी होता क , फारच थो ा लोकांना तो आवडत अस.े मॉगनने
एकदा या याबरोबर भागीदारीत धंदा कर याची इ छा द शत केली होती, ते हा तो
ितर कारान े हणाला, “मला तो आवडत नाही आिण अशा माणसाबरोबर मला कोणताच
वहार करायचा नाही.” रॉकफेलरचा स खा भाऊ याचा ितर कार करायचा, कारण

या या कुटंुबा या लॉटम ये पुरले या या या मुलांची ेते याने बाहरे काढायला
लावली होती. तो हणाला होता, “मा या र ाचे एकही माणूस रॉकफेलर कंपनी या
कोण याच जिमनीत िचरिव ांतीसु ा घेऊ शकणार नाही.” याचे नोकरचाकर आिण
भागीदार सगळेच याला घाब न असत आिण उपहासाची गो  हणजे तोसु ा यांना
घाबरत अस.े रॉकफेलर घाबरत असे याचे कारण असे क , याला भीती वाटे, या या
कंपनीची गुिपतं त ेबाहरे कुणाला सांगतील हणून! मनु य- वभावावर याचा मुळीच
िव ास न हता. एकदा एका वतं पणे चालवणा या रफायनरबरोबर याचे दहा वषाचे
कॉ ॅ ट झाले ते हा यान े या माणसाला तो या या बायकोलासु ा ही गो  सांगणार
नाही असे वचन घेतले. या या वसायाचे ीदवा य होत ेक , ‘त ड बंद करा आिण
आपापले काम करा.’

नंतर तो यशा या, क त या, संप ी या उंच िशखरावर िवराजमान असतानाच
याला चंतेत टाकणा या गो मुळे याचे खाजगी आयु य बरबाद झाले. पु तकांमधून व
वृ प ांमधून टँडड आॅइल कंपनी व यांचा चोरटा मालक वगैरे श दांत खूप नंदा केली
गेली! दबा ध न बसले या सव श ूंनी एकदमच ह ला केला आिण कंपनीची ल रे
वेशीवर टांगली गेली.

पेिनिस वािनया या े ात तर जॉन डी रॉकफेलर हा पृ वीवरील सवात ितर करणीय
माणूस होता. या यावर या कोणाचा राग होता यांनी याची ितमा बनवून ितला
फासावर लटकवले होत.े यांपैक  अनेकांना तर ख याखु या रॉकफेलर या मानेभोवती
टाय गंुडाळून याला कडू सफरचंदा या झाडाला टांग याची इ छा होती. या काळात
रॉकफेलरला िजवे मार याची धमक  दणेारी अनेक प े गेली. याला ठार मार याची
इ छा धरणा या श ूंपासून र ण कर यासाठी याला अंगर क नेमावे लागले.
ितर कारा या या च वादळाकड ेदलु  कर याचा याने य  केला. एकदा तर तो
तुसडपेणाने हणालासु ा होता, “तु ही मला कतीही लाथा मारा कंवा िश ा ा, पण
मी माझे काहीच बदलणार नाही.” पण शेवटी या या ल ात आले क , अखेरीस तोसु ा
एक माणूसच होता. फार काळपयत तो लोकांचा ितर कार सहन क  शकला नाही. याची
त येत ढासळायला लागली. आजारपण पी या नवीन श ून ेतो पुरता ग धळला; भयभीत



झाला. हा श ू याला आतून पोखरत होता. सु वातीला याला बरे वाटत न हते, ह े याने
इतरांपासून लपवून ठेवले होते. तो याकड ेदलु  कर याचा य  करत होता; पण
िन ानाश, अपचन आिण केसांचे गळणे ही सगळी मानिसक चंतेची शारी रक ल णे
होती. या यातच तो कोसळला. ह ेसगळे अमा य कर यासारखे न हत.े शेवटी या या
डॉ टरांनी याला ध ादायक स य सांिगतले क , या यापुढे दोनच पयाय आहते. तो पैसे
आिण चंता कंवा जीवन ह ेिनवडू शकतो. डॉ टरांनी याला स  ताक दच दली क ,
याला आता एकतर िनवृ ी यावी लागेल नाहीतर मरण प करावे लागेल. याने िनवृ ी
वीकारली, पण िनवृ ी वीकार यापूव च काळजी, ह ास, भीती या सग यांनी याचे
शरीर पूणपणे पोखरले होत.े अमे रकेतील िस  च र लेिखका इडा ताबलने याला थम
पािहले ते हा ितला ध ा बसला. ितन ेिलिहले आह े: ‘ या या चेह यावर याचे भयंकर
वय दसत होत.े आ ापयत मी पािहलेला तो सवात जा त हतारा माणूस होता.’
हतारा? कसा? जनरल मॅक आथरने जे हा फिलपाइ स परत जंकून घेतले ते हा याचे जे
वय होत े यापे ा रॉकफेलर कतीतरी त ण होता! पण याची कृती इतक  ढासळली
होती क , इडा ताबलला याची दया आली. इडा ताबल या वेळी टँडड आॅइल कंपनीवर
टीका करणारे शि शाली पु तक िलहीत होती. यामुळे िनि तच ितला या वत:भोवती
‘आॅ टोपस’ िवणणा या माणसाब ल ेम असायचे काही कारण न हते, पण एक गो  ितने
कबूल केली क , एकदा रिववारी या या वगात याला जे हा िशकवत असताना ितने
पािहले या वेळी मा  ित याही अनपेि तपणे ितला याची कणव आली आिण आप या
िजवाभावाचे कोणी नसणे ह े कती भय द असते याची ितला जाणीव झाली. जे हा
डॉ टरांनी रॉकफेलरचे ाण वाचव यासाठी उपाययोजना सु  केली ते हा यांनी याला
िनयमावली दली. यातले तीन िनयम याने पुढील आयु यभर पाळले. त ेअसे –

१) चंता टाळायची. कोण याही प रि थतीत कधीच चंता करायची नाही.
२) आराम करायचा आिण खु या हवेत हलके ायाम करायचे.
३) आप या आहाराकड ेल  ायचे. थोडीशी भूक ठेवायची. पूण पोटभर जेवायचे

नाही.

जॉन डी रॉकफेलरने वरील िनयम पाळले आिण ब तेक यामुळेच याचे ाण वाचले.
यान ेिनवृ ी घेतली. मग तो गो फ खेळायला िशकला. याने बागकामाचा छंद लावून
घेतला. या या शेजा यांशी ग पा मार या. इतरही खेळ खेळला, गाणी हटली.

पण याने आणखीही काही केले. वंकलर हणतो, ‘िन ानाश झा यानंतर आिण
संकट त काळात जॉन डीला वत:चे ित बंब पाहायला वेळ िमळाला. याने एकदा
हासु ा िवचार केला क , तो कती संप ी कमावू शकतो? पण मानवी सुख ेखरेदी
कर यास याचा याला कतपत उपयोग होते? याला खूप आ य वाटले. कारण फ
पैशाने सुख खरेदी करता येत नाही.’

थोड यात, आता रॉकफेलर याचे लाखो पय ेखच करायला िशकला. तेसु ा सोपे
न हते. जे हा यान ेएका चचला दणेगी दऊे केली ते हा संपूण दशेातून िनषेध झाला व या
पैशाला ‘पापाचा पैसा’! अस ेसंबोधले गेले, पण तरीसु ा तो दते गेला. िमिशगन



तलावा या कना यावर असले या एका छो ा कॉलेजला दणेगीची खूप गरज होती, असे
या या कानावर आले. तो वत: तेथे गेला व लाखो डॉलस या कॉलेज या उ ारासाठी
यान ेखच केले. तेच कॉलेज हणजे आज याची सवदरू याती आह,े ते जग िस

‘युिन ह सटी आॅफ िशकागो’ होय. यान ेिन ो लोकांनाही मदत कर याचा य  केला.
यान ेिन ो लोकां या िव ापीठांनाही उदा. ट क  कॉलेजला मदत जाहीर केली. या
दणेगीचा उपयोग जॉज वॉ शं टन का हरचे काय पुढे ने यासाठी केला गेला. कवम
शोधून काढ यास याने दणेगी दली. जे हा डॉ. चा स टाइल हणाला, “प ास स सचे
औषध माणसाला या आजारातून बरे क  शकते, पण त ेप ास स स कोण दणेार?”
रॉकफेलरने त े दले. दि णेकड े कवम जंतूंनी थैमान मांडले होत,े ते हा या रोगाचा
नायनाट कर यासाठी रॉकफेलरन ेलाखो पय ेखच केले. यानंतर पुढे जाऊन याने
आंतररा ीय तरावर ‘रॉकफेलर फाउंडशेन’ थापन केले, जे जगभराचे अ ान व रोग
यां याशी लढते.

मला या फाउंडशेन या कायाची मािहती आह,े कारण मी वत: या सं थेत काम केलेले
आह.े मला अजूनही या दवसांची चांगली आठवण आह.े जे हा इ. स. १९३२म ये मी
चीनला गेलो होतो ते हा पेक गम ये कॉलराची भीषण साथ पसरली होती. िचनी शेतकरी
क ा-मंु यांसारख ेमरत होत.े सव  भयभीत करणारे वातावरण होत,े पण यातही
आ ही रॉकफेलर मेिडकल कॉलेजम ये गेलो आिण वत:ला रोग ितबंधक लस टोचून
घेतली. िचनी, इतर परदशेी व आ ही अमे रकन अशा सवानाच या लशीचा फायदा
झाला. आमचे ाण वाचले. या वेळी मला थमच जाणवले क , रॉकफेलरचे लाखो पये
संपूण जगासाठी कती उपयु  ठरले!!

इितहासात अगदी आ दम काळापयत शोध घेतला तरीसु ा रॉकफेलर
फाउंडशेनसारखी गो  दरूवरसु ा सापडणार नाही. त ेकाहीतरी भ द  होते.
रॉकफेलरला संपूण जगामधील अशा काही चांग या गो ी मािहती हो या या केवळ
एखादा ाच बघू शकेल. याने संशोधन-कायाची जबाबदारी उचलली; कॉलेजेस थापन
केली. या काळी डॉ टस रोगांिव  झगडत होते. अशा येयाने भारले या डॉ टरांना पैसे
उपल ध नस यामुळे मरायचीसु ा वेळ येत असे. रॉकफेलरन ेअशा मानवतेचे ितिनिध व
करणा यांना मदत केली. आज पेिनिसिलन या औषधाने जी ांती घडवली, यासाठी तु ही
आिण मी रॉकफेलरचे ऋणी आहोत. आणखीही असे डझनभर शोध आहते, जे शा ांना
उलगडले, ते केवळ रॉकफेलर या आ थक साहा यामुळेच! आपण रॉकफेलरचे आभारी
आहोत, कारण आता आपली मुले पायनल मेिननजायटीसमुळे मरत नाहीत. हा रोग
इतका घातक आह ेक , पाचपैक  चौघांचा तरी तो बळी घेतो. याचबरोबर मले रया,
ुबर युलॉिसस, इ लुएंझा आिण िड टे रया आिण यांसार या इतर रोगां यावर मात

करणेही रॉकफेलर या आ थक साहा यामुळेच श य झाले आह.े
आिण रॉकफेलरवर याचा प रणाम काय झाला? जे हा यान े याचे पैस ेअशा प तीने

खच केले, ते हा याला मानिसक शांती िमळाली का? होय. शेवटी याला मानिसक
समाधान िमळाले. ने ही स हणतो, ‘जर १९०० सालानंतरसु ा लोकांना टँडड
आॅइलवरचे फ  आरोपच आठवत असतील, तर ती लोकांची मोठी चूक आह.े’



रॉकफेलर आता खूश होता. तो आता इतका बदलला होता क , याला आता चंता
कर याचे काही कारण न हते. याची ावसाियक कारक द संपली याचा प ा ाप
कर यासाठी एकासु ा रा ी या झोपेचा याग कर यास तो आता तयार न हता!

याचा मोठा पराभव कधी झाला? जे हा टँडड आॅइल कंपनीला दडं भर याचा आदशे
कोटाकडून झाला. इितहासात एवढा मोठा दडं कोणालाही झा याची न द नाही. युनायटेड
टे स या सरकार या मते, टँडड आॅइलची म े दारी आह.े एक मोठी स ा आह.े यामुळे
अशा कंपनीकडून िव ासघात हा दा ण पराभव आह.े याची िश ासु ा जबरद तच
हवी. ह ेयु  पाच वषापयत चालू होत.े अ यंत शार, नामां कत व कलांनी या करणात
काय ाचा कस पाडला. आ ापयत चाललेला कोटातील हा सग यात मोठा व दीघ काळ
चाललेला खटला होता. अखेरीस टँडड आॅइल बुडाली.

जे हा ज  ी. लॅ डीस यांनी यांचा फैसला कोटाला सुनावला ते हा बचाव प ा या
व कलांना वाटले क , आता जॉन डी कोसळणार. मनाला खूप लावून घेणार; पण यांना
मािहती न हत ेक , आता जॉन डी कती बदललेला होता!

या रा ी यापैक  एका व कलान ेजॉन डीला फोन केला. श य तेव ा हळुवारपणे
यान ेकोटा या िनणयाची चचा केली व शेवटी हणाला, “मला आशा आह,े या
िनणयामुळे तु ही द:ुखी होणार नाही आिण तुमची झोप उडणार नाही.” यावर जॉन डी
हणाला असेल, ‘अिजबात काळजी क  नका! मी तर आ ा झोपायलाच िनघालो आह,े
पण तु हीसु ा शांतपणे झोपा.’

हाच तो माणूस जो केवळ दडशे डॉलसचे नुकसान झाले हणून झोपू शकला न हता!
होय, बरोबर आह!े चंतेवर िवजय िमळव यासाठी जॉन डीला फार वष काळजीपूवक
य  करावे लागले. खरेतर तो ेप ा ा वष च मरायचा, पण तो अ ा णव वष
जगला!



मी आ मह ये या मागावर होतो, कारण मला िव ांती कशी यायची हेच मािहती
न हते

- पॉल सॅ पसन

सहा मिह यापूव पयत मा या आयु याची गाडी टॉप िगअरम य ेचालू होती. मी सतत
गंभीर, तणावपूण असायचो. कधीच शांतपणा, िनवांतपणा मा यात नसायचा. येक
रा ी कामाव न मी जे हा घरी यायचो ते हा थकलेला आिण चंता ांत असायचो. एक
कारचे उदासलेपण मा यात असायचे. का? कारण मी वत:ला कधीच अस े हणायचो
नाही, ‘पॉल, तू वत:च वत:ला संपवतो आहसे. त ूजरा तुझा वेग कमी का करत नाहीस?
तू जरा िव ांती का घेत नाहीस?’

मी सकाळी अंथ णातून वेगाने उठायचो, वेगाने जेवायचो, वेगाने दाढी करायचो,
वेगाने कपड ेघालायचो. वेगाने गाडी चालवून कामाला जायचो. जणूकाही मला भीती
वाटायची क , ह े टीअर ग मी िजवा या आकांतान े फरवले नाही, तर कोणीतरी त ेकाढून
िखडक बाहरे फेकून दणेार आह.े मी कामसु ा घाइने करायचो. घरीपण घाइघाइने यायचो
आिण घाइघाइत झोप याचा य  करायचो.

मा या या मानिसक अव थेचा इलाज कर यासाठी मी डे ॉइटमधील िस
यूरॉलॉिज टकड ेगेलो. याने मला स ला दला, “िवरंगुळा शोध, नेहमी िव ांतीबाबत
िवचार कर. जे हा त ूकाम करतोस, गाडी चालवतोस, खातोस आिण झोपायचा य
करतोस ते हा त ेशांत मनाने कर.” याने मला सांिगतले क , माझे ह ेअसे वागणे हणजे
आ मह ये या दशेन ेटाकलेली पावले आहते, कारण मला िव ांती कशी यायची हे
समजत नाही.

या दवसापासून मी मन शांत करायचा व आरामात सगळी कामे कर याचा सराव
सु  ठेवला. मी झोप यापूव  जे हा अंथ णात िशरायचो ते हा ताबडतोब झोप लागेल
अशी अपे ा न धरता हळूहळू माझे संपूण शरीर िशिथल करत जायचो आिण मा या
ासो वासावर िनयं ण ठेवायचो. आता मी सकाळी झोपेतून उठतो ते हा माझी

िव ांती पूण झालेली असते. मा यात फार मोठी गती झाली, कारण यापूव  मी झोपेतून
उठायचो ते हा खूप दमलेला आिण चंतातुर अस.े आता मी शांतपणाने जेवतो व गाडी
चालवतो. हो! मी गाडी चालवताना सावध असतो, पण मी आता आततायीपणा करत
नाही. कामा या ठकाणी तर मी अिधकच शांततेने काम करतो. दवसातून अनेकदा मी
माझी सगळी हालचाल थांबवतो आिण वत:चा शोध घेतो क , मी माझी कामे िनवांतपणे
करतो आह ेक  नाही? आता फोनची रंग वाजली, तर मी या यावर एकदम झडप घालत
नाही आिण जे हा मा याशी कोणी बोलते ते हा मी झोपी गेले या मुला माणे सगळे ऐकून
घेतो.

याचा प रणाम काय झाला असे हणता? आता माझे आयु य अिधक आनंददायी आिण
सुखासीन झाले. आता मला उदास करणारा थकवा येत नाही आिण काळ याही भेडसावत
नाहीत.



खरोखर मा या बाबतीत चम कार झाला!
- जॉन बगर

काळजीने माझा संपूणपणे पराभव केला होता. मी इत या ग धळले या आिण
ासले या अव थेत होते क , मला मा या जग यात काहीच अथ वाटत न हता. माझे

शरीर तर इतके आखडून गेले होते क , रा ी मी झोपू शकत न हते, तर दवसा मला
आराम िमळत न हता. माझी तीन त ण मुले इकड-ेितकड ेिवखुरली गेली होती. आम या
वेगवेग या नातेवाइकांकड ेराहत होती. माझे पती नुकतेच सै यातून िनवृ  झाले होत ेव
दसु या शहरात व कली वसायात ब तान बसव या या य ात होते. यु ानंतर या
प रि थतीशी जुळवून घेताना मला फार असुरि त व अिनि त वाटत होते.

मा या पतीचे वसायातील यश धो यात होते. मा या मुलांची नैस गक वाढ आिण
यांचा आनंद, सामा य घरगुती आयु य धो यात होते. माझे वत:चे आयु यसु ा
असुरि त होत.े मा या पतीला घर भा ान ेिमळत न हत,े यामुळे एकच उपाय उरला
होता. तो हणजे वत:साठी घर बांधणे. येक जणच मा यावर अवलंबून होता, यामुळे
मी वत: धडधाकट असणेही गरजेचे होते. जेव ा कषाने या गो ीची मला जाणीव होत
होती आिण मी यासाठी जेवढा जा त य  करत होते तेवढी मला मा या अपयशाची
भीती वाटत होती. नंतर तर मी माझी जबाबदारी पार पाड यासाठी जे िनयोजन करत
होते याचीसु ा मला भीती वाटायला लागली. मी पूणपणे हरले होते.

जे हा मा या आयु यात असा सव  काळोख पसरला होता आिण मला कोठूनच
मदतीचा, आशेचा करण दसत न हता, ते हा माझी आइ मा यासाठी धावून आली. ही
गो  मी कधीच िवसरणार नाही. ितने मला प रि थतीशी लढा दे याचा स ला दला. मी
प रि थतीला शरण गेले याब ल ितन ेमला दषूणे दली. ितने मला आ हान दले क , मी
कशी अंथ णातून बाहरे पडून संकटांशी सामना करत नाही, तेच ती बघेल. ती हणाली
क , प रि थतीला सामोरे जा या या ऐवजी मी प रि थतीला शरण जात होते. रणांगणात
थांबून लढाय या ऐवजी रणागंणातून पळ काढत होते.

या दवसापासून मी अंथ णातून उठून लढाइला स  झाले. या रिववारी मी मा या
पालकांना सांिगतले क , आता ते यां या घरी जाऊ शकतात, कारण मी वत: आता
येक जबाबदारी घेणार होते आिण जे-जे अश य होत,े त-ेतेसु ा मी क न दाखिवले. मी

आिण माझी दोन लहान मुलेच घरी उरलो होतो. आता मला झोप लागू लागली, जेवण
जाऊ लागले. मा या मनात नवचैत य जागले. एका आठव ान ेमाझे पालक परत मला
भेटायला आले ते हा मी इ ी करताना गुणगुणत होते. मी ताजीतवानी दसत होत,े
कारण मी यु  लढले होते आिण जंकलेही होते. मी खूप मोठा धडा िशकले क , संकटे जर
पार करता येत नसतील, तर यांना त ड ा! यां याशी लढा; पण शरण जाऊ नका!

या वेळापासून मी वत:ला कामात गंुतवून घेतले. शेवटी माझी सगळी मुले एक
आली आिण यांना घेऊन मी मा या पतीकड ेराहायला गेले. मी मा या मनाशी िन य
केला क , मा या कुटंुबाची काळजी घे याइतपत तरी मलाच चांगले राहणे भाग होते.



मला खंबीर आइ होणे गरजेचे होत.े मी घरासाठी, मुलांसाठी, नव यासाठी आिण इतर
गो साठी िनयोजन कर यात दगं झाले. वत:ब ल िवचार करायला तर मा याकडे
वेळच न हता आिण ते हाच हा चम कार घडला.

दवस दवस मी साम यशाली बनले, कारण मला चांगले अस याचा, उ ा या
सुिनयोजनाचा, जग याचा आनंद िमळत होता. िचत संगी नैरा य चोरपावलाने आले,
तरी खास क न मी जे हा दमलेली असेल ते हा मी वत:ला बजावत असे क , अस या
िवचारांना घालवून दलेले बरे! आिण हळूहळू ते िवचार कमी कमी होऊन शेवटी गायब
झाले.

आता एका वषाने मा या घरात एक आनंदी, यश वी नवरा आह.े या घरात मी सोळा
तास आनंदाने काम क  शकते असे घर आह ेआिण तीन आनंदी िनरोगी मुले आहते आिण
मा यासाठी सग यात मह वाचे हणजे माझी मन:शांती मला परत िमळाली आह.े



बजािमन ँ किलनने काळजीवर मात कशी केली?
- बजािमन ँ किलन

बजािमन ँ किलनन ेजोसेफ ि टलेला िलिहलेले प  आह.े ि टलेला अल आॅफ
शेलबुन येथे लाय रीयनची नोकरी िमळणार होती. या संदभात ँ किलनचा स ला
ि टलेला हवा होता. या प ात ँ किलनने काळजी न करता सम या कशा सोडवाय या
याचे मागदशन केलेले आह.े

लंडन, स ट. १९ १७७२
ि य ि टले,
तू माझा स ला एका मह वा या िवषयावर िवचारलास यासाठी हा खटाटोप. खरेतर

या े ात माझा तेवढा अ यास नाही, पण तुझी इ छा आह े हणून सांगतो क , िनणया त
कसे जावे? जे हा अस ेकठीण संग येतात ते हा त ेकठीण असतात, कारण जे हा ते
आप या िवचाराधीन असतात ते हा सग याच जमे या बाजू व िव  बाजू यांचा आपण
िवचार केलेला नसतो, याची कारणमीमांसा मनात उपि थत नसते; पण दसुरा िवचार
करत असताना या कोठेतरी मनात डोकावतात. मग पिहला मु ा बाजूला पडतो व दसुरा
याची जागा घेतो. मग इतर काही मु े पटतात कंवा एखा ा मु ाचा आपण जरा
जा तच आ ह धरतो आिण यामुळे मन सं मा या झो यात हलेकावे खात.े

अशा प रि थतीवर काबू िमळव यासाठी माझी प त फार सोपी आह.े मी एक
कागदाचा तुकडा घेतो व याची मधोमध घडी घालतो. यामुळे याचे दोन भाग होतात.
एका बाजूला जमेची बाजू िलिहतो तर दसु या बाजूला िव  बाजू िलिहतो. मग तीन-
चार दवस िवचार के यावर या कागदावर छो ाछो ा मथ यांखाली थोड यात माझे
िवचार िलिहतो. त ेिवचार मला िनरिनरा या संगांत आले या अनुभवांना अनुस न
असतात. यानुसारच त ेमा या फाय ाचे आह ेक  तो ाचे ह ेमी ठरवतो. अशा कारे
एकि तरी या मला यांचे फायद ेव तोटे समजतात. मग मी फाय ा या गो चे
तो ा या गो बरोबर मनातील वजनका ावर तुलना मक व गुणा मक वजन करतो.
जर ते सारखे आले, तर सगळेच खोडून टाकतो. जर तो ाचे मु े फाय ा या तीन
मु ांबरोबर आले, तर मी पाचही मु े खोडून टाकतो. आणखी दोन-तीन दवस िवचार
कर यात घालवतो. यानंतर नवीन कोणतेच मु े सुचले नाहीत व मह वाचे काही घडले
नाही, तर मग मी िनणया त येतो. अथात िनणया त येताना सं या मक वजनापे ा
गुणा मक वजनाला अिधक मह व दणेे यो य ठरते. मा या या प तीमुळे मी अिधक
चांगला िनणय घेऊ शकतो. िनणय घेताना मी तो शांत डो याने, िवचारपूवक घेतो.
कोण याही कारची घाइ करत नाही. या अशा समीकरणांचा मला खूप फायदा झाला
आह.े ही समीकरणे बीजगिणतातील नाहीत, तर ह ेनैितक बीजगिणत कंवा शहाणपणाचे
बीजगिणत आह.े मला ामािणकपणे असे वाटत ेक , त ून च यो य तो िनणय घेशील
आिण तो तु या भ याचा असेल.

ेमपूवक तुझाच
बज ँ किलन
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