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ना�यातला अ	यासबम 
 

"जोशां�या कुमुदचा दोन वषा�तच घटःफोट झाला �हणे!" "रवींि देशपांडेने $या�या आईचे व प'ीचे पटत नाह( �हणून आईला 

व+ृाौमाचा रःता दाख.वला." अशा ूकार�या बात�या ह3ली ब4 याच वेळा ऎक7यात व वाच7यात येतात. जीवनात3या वेगवेग9या 

ना$यात आता पूव:चा ‘गोडवा’, ‘संवाद’ उरलेला नाह(. =ज>हा9याचा गारवा आ=ण आपुलक?वी ऊब झपाAयाने कमी होत चालली आहे, 

ह( ददBवानेु  वःतु=ःथती आहे. जो-तो आपाप3यापर(ने $याची कारणमीमांसा कर(त राहतो. .वभE कुटंबप+तीु , सFा आ=ण संपFीला 

िमळालेले फाजील मह$व, $याचा अिनवर लोभ, >य.EःवातंHया�या .वपर(त क3पना, ह( $यापैक?च काह( कारणे! ना$यात3या 

दरा>याचाु  .वचार करताना खूप वषा�पूव: वाचलेलं एक सुभा.षत मला आठवतं. ते मूळ इंमजीत आहे. लेखकाने $याला A short 

course in human relation. असे �हटले आहे. मानवी मना�या जुळणीसाठN $याने सहा शOदांपासून एक शOदापयPत काह( अितशय 

मौ3यवान, अथ�घन शOद सुचवले आहेत. ‘मानवी मना�या ना$याचा हा छोटासा अSयासबम’ असा आहे.  

 

सहा अितशय मह$वाचे ँOद �हणजे "मी माVय करतो, चूक माझी आहे." (I Admit I made a mistake) पुढ(ल शOद अनुबमे अस,े 

"तु�ह( चांगले काम केल ेआहे" (You did a good job). चार मह$वाचे शOद "तुमचे मत काय आहे?" (What is your opinion). तीन 

मह$वाचे शOद, "कृपा कYन तु�ह(" (Will you please). दोन मह$वाचे शOद, "फार आभार", (Thanak you). एक मोलचा शOद ‘आपण’ 

(We).आ=ण सवा�त कमी मह$वाचा शOद �हणजे ‘मी’ (I). ‘भगवZ(ता’ व मनाचे [ोक यातून मानवी ःवभावाचे जे मािम�क दश�न 

घडते,  तेच या सो\या,  सुंदर शOदातूनह( घडते.  

 

जीवनात दःखु  व संघष� हे अटळच असतात. $यात3या संघषा�वर मात करायची असेल, तर संघषा�तील एका बाजू�या >यE?ने जर 

मनापासून �हटले क?, माझी चूक आहे, हे मला माVय आहे, तर ूितप^ाचा पारा खिचतच खाली येईल. कारण माणूस हा मूलतः 

(अपवाद सोडून) स`दय असतो. पaर=ःथती ब4 याचदा $याला दbु cकंवा .वकारवश बन.वते. एखाdा ूितभावंत कलावंतापासून साeया 

लाकूडतोfयापयPत "तु�ह( चांगले काम केलेत" या शOदात आपण $याची ूशंसा केली, तर $याला आनंद वाट3यािशवाय कसा राह(ल? 

कारण कोणताह( माणूस दोन आपुलक?�या शOदांचा भुकेला असतो. एखाdा गहृःथाने आप3या प'ीला आवजू�न .वचारल,े "आप3या 

बाळाला डॉhटर कiया क? इं=जिनअर? तुझे काय मत आहे?" तर आनंदािभमानाने ितचा ऊर भYन येईल. पतीला आपले मत मोलाचे 

वाटते, $या भावनेने ितला आ$मसVमानाचे सुखह( िमळेल. पुढ�या सग9या शOदांबाबतह( आपण असेच जागYक असायला हवे. 

एखाdाला आपले काम करायची .वनंती करताना, "कृपा कYन तु�ह(" या तीन शOदांचे अFर $यावर िशंपडावे. काम फFे होणारच, 

िशवाय आपली नॆताह( $याला जाणवणार. आपली मौ3यवान वःतंूची aर^ात .वसरलेली .पशवी aर^ेवा3यानं ूामा=णकपणे परत 

के3यावर, ‘फार आभार’ मानायला .वसYन कसे चालेल? कोणतेह( कौटं.बकु , सामा=जक, सांःकृितक मोठे काम एकटदकटाु  कसा कY 

शकणार? ितथे "आपण कYया" असे �हटले क?, एको\याने व गु7यागो.वंदाने काम पार पडते. हां, पण ‘मी’ या एका शOदYप शऽूला 

माऽ िनःशेष गाडून टाकायला हवे. तसे के3यावर ईlरा�या शोधासाठN इतरऽ जायलाच नको. तो `दयःथच असतो.  

 

माणसांची मने जोडणारा, हसत खेळत जोडणारा हा अSयासबम आपले सारे जगणेच सुगंधी कYन टाक?ल.     

  


