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माणसाला नेमके काय हवे आहे , याचे जगाया यवहाराची फेर पण
ू  झायानंतरचे खरे उ$तर
मायेची ऊब हवी आहे , हे च असले पा(हजे. *हणन
ू च माणूस समाजात राहतो आ+ण कुटुंब,
नातेवाईक, /म0ांम1ये 2वसावतो. तो सव काह हाताशी असतानाह शोधात 4फरताना (दसतो
तेहा $याला मायेची ऊब हवी असते. ती सग6यांना /मळतेच, असे मा0 (दसत नाह. उघ9या
डो6याने जगाकडे पा(हले तर मायेची ऊब /मळावी *हणन
ू माणसं धडपडताना (दसतात. माणसं
स1या 4कंवा जीवन जग:याया लढाईत काय काय करताहे त, या <=नाचे उ$तर समोर
(दसणा>या सतराशेसाठ यवहार नावांचा उलेख क@न दे ता येईल, मा0 $यांया मनात <वेश
केयावर लAात येईल, कB ती मायेची ऊब कोठे /मळे ल, याया शोधात ती 4फरत आहे त.
मायेची ऊब *हणजे काय, याची सोपी याCया करणे अवघड आहे . खरे *हणजे Dतची
याCयाच होऊ शकत नाह, कारण <$येकाची याCया वेगळी आहे आ+ण ती तशीच असल
पा(हजे. मायची ऊब एखाFया <Dतमेया Gपाने सांगायची झायास कशी सागंता येईल, असा
खप
ू 2वचार केयावर लहानपणी आपण Hया गोधडीला काह केया सोडायला तयार नसतो,
ती गोधडी माIयासमोर आल. उनवारापावसात ती गोधडी आपयाला आईबाबांया
अनुपिKथतीत जी ऊब दे त,े ती मायेची ऊब. *हणजे आपया सव <=नांची उ$तरे दे णार आई
आ+ण जगातील अमंगल आहM , $यापासन
ू

संरAण दे णारे बाबा – यांची ऊब. $यांनी अनेक

म(हने, वषP वापरलेले कपडे, $यांचे धागे, $यांचा Kपश, $यांचा रं ग आ+ण गंध – हे सव
आपया पQरचयाचे असते, *हणन
ू ते धागे, Kपश, रं ग आ+ण गंध सरू RAत वाटतो. हवाहवासा
वाटतो. जग 4कती मोठे आहे , हे माहत नसते आ+ण $यायाशी तेहा काह दे णे घेणेह नसते.
जगाचा मनातला परघ वाढायला लागतो, दे णेघेणे सुG होते तेहा गोधडी हळूहळू सट
ु ायला
लागते. ती हवीच असते, मा0 ती परु े नासी होते. Dतला असलेले पयाय (दसायला लागतात.
$यांचा मोह होतो. काहकाळ ते सरसह वाटायला लागतात, मा0 जगाया यवहाराची फेर
पण
ू  झाल कB पS
ु हापS
ु हा $याच गोधडीची आठवण तीT होते. मायेया उबेसाठU एक नवा
<वास सG
ु होतो.

हा <वास एका माणसासाठUचा नसन
ू तो <$येक माणसाया आ+ण *हणन
ू च समह
ू ाचा <वास
आहे. भारतीय मनाचा <वास आहे . या <वासात 4कती खाचखळगे आहे त, याचा अनभ
ु व आपण
भारतीय वतमानात घेत आहोत. जSमाने, घराने, गावाने, मायभम
ू ीने, भाषेन,े संKकृतीने
(दलेल गोधडी जणू नवे जग (हसकावन
ू घेते आहे . जुSयाला Xचटकून बस:याची पारं पQरक
व$ृ ती आ+ण नया बदलांची भीती, अKवीकार *हणन
ू नाह, पण या गोधडीची वीण इतकB
घZ आहे , कB ती सुखी, सम[
ृ आ+ण शांत जग:यासाठU परु े शी आहे , असे वाटून जाते.
आपया दे शाचे मानस हे अशा गोधडीसारखे आहे . जन
ु े सवच सोडून दे :यासारखे नाह,
$यामळ
ु े $यासाठU मन झरु ते आ+ण जग:यासाठUया लढाईत वापरल जाणार शK0 *हणन
ू जी
सांXगतल जातात, $यासाठU सव बळ एकवटूनह पा(हजे ते सापडत नाह. सग6या शा\ांया
संशोधनावर आ+ण यवहारांया ग+णतांवर Kवार होऊन जग पढ
ु े जाणारच आहे आ+ण
$यासोबत आपयालाह पढ
ु े जात राहणे भागच आहे . मा0 $यासाठU गोधडीचा 2वचार सोडून
दे :याची गरज नाह, असे मला वाटते. कारण जगाला फेर मा@न आयावर तर पS
ु हा मायेची
उबच हवी आहे .
Hया जगाला आ+ण जगातया बदलांना काह <च/लत नावह दे ता येत नाह, अशा जगात
आज आपण (दवाळीया Gपाने <काशाचा सण साजरा करत आहोत. या <काशात आपापल
गोधडी <$येकाला आ+ण एका आमूला] यवKथा बदलातन
ू सव भारतीयांना /मळो...
एका अमंगल 2वषमतेने ती (हसकावन
ू घेतल आहे , हे खरे च आहे . मा0 ती Dतयाकडून ती
पS
ु हा परत /मळ2व:याया या <वासात आपले Kवागत आहे ...!

