
 

 

देवा, कसं शोध ूतलुा? 

पहिली पासनू जाणीव असती तर बरं झालं असतं, पण िे काय? 

माघारी आली तर आता जाणवल?ं  

असो, ककमान आता तरी कळालं. 
 

सगळं कािी ममळववण्याच्या आशते, ववसरून जातो कक कुठे ननघनू आलोय. 
मळुात काळजी घेण्या ऐवजी, अमिमानाच्या ताब्यात तर असतोच मग नंतर स्वामिमानाच्या 
जोरावर तर मागे वळून बघत हि नािी. 
 

हिवस-रात्र फक्त आणण फक्त स्वत:साठी, आणण कािी उरल ंतर मग आपल्या पररवारासाठी 
राबत असतांना, िेच ववसरतो कक एवढ करूनहि काय ममळवलं? आणण शवेटी तर मग 
िेवानी  बनववलेल्या या सुंिर जगाला आणण खरं म्िणजे तर िेवाला सदु्धा ववसरतो. 
 

जेविां सगळं बरोबर चाललेलं असतं, आपण सखुात नांित असतो आणण चौहिकड ेआनंिच 
आनंि पसरलेला असतो, तवेिा ंलोकांकड ेकाय? आपल्याला स्वत:कड ेहि बघायचा वळे 
नसतो. आयषु्यात असं वाटू लागतं जण ूकाय आखं जग ममळवनू घेतलं, िेवानी आपल्या 
जोळीतच सवव कािी आणून हिल. 
 

आणण मग शवेटी िेवाकड ेफक्त िेच मागून राितो कक आयषु्य आमचं सखु, समवृद्ध आणण 
आनंिीनेच रािू िे, ि:ुख आणण कष्टाचा वाराहि कफरू नको िे.  

सवय अशी पडते कक लिानपणीनेच चागंले मागत मागत आणण मोठे झाल्यावरहि, येणाऱ्या 
कष्टाला, त्यातून वावरणाऱ्या ि:ुखाला असे घाबरतो जणू कािी मोठा आि कोसळला, सगळ 
कािी िरवनू घेतलं आणण शवेटी शनू्य हि न रािता, िे जगच कुठेतरी आपल्याला एकटे 
सोडून कुठेतरी िरवनू गेलं. 
 

आपण आखं आयषु्यिर, न बिलणायाव सखु आणण ि:ुख, अश्या या कालचक्रालाहि ववसरतो.  

न बिलणारी तशी कष्टा बािेरची, ि:ुख न िेण्याची िेणगीच िेवाकड ेमागत असतो. 
पण जे खर आिे, जे सगळयांच्या आयषु्यात मलहिलेलंच आिे, ते ि:ुख, त ेकष्ट सिन 
करण्याची सद्बदु्धी आणण सिनशक्ती मागायलाच आपण का ववसरतो? 
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खरं म्िणजे तर, लिानपणीत आपण ज्याची कधििी जाणीव करून घेतली नािी, त्या 
परीके्षत किी उत्तीणव िोण्याची िौस िरली नािी, अश्या या िुुःखाच्या रुपापासनू नेिमीच 
िरू िावत आलो. 
कधििी त्याला जवळून पािण्याचा, त्याला ममठीत घेण्याचा प्रयत्नच केला नािी. 
 

आणण जेविा ंि:ुख कोसळतं तेविा ंसगळ कािी ववसरून िेवाची आठवण काढायला लागतो,  

त्याला चौहिकड ेशोिायला लागतो. आणण मखु्य गम्मत तर, जर तो हिसला नािी तर 
रडत बसतो आणण नसुतं त्यालाच नंतर मशवीहि द्यायला लागतो आणण शवेटी हृियातून 
िे हि म्िणायला लागतो, “िेवा, कसं शोि ूतुला?” 
 

का बरे तू नेिमीच आपल्यातच राचलेला असतो. 
सुखात आणण आनहंित असतांना स्वतुःला ववसरतो. 

आणण जर कुठे थोडासा िरपडला कक, 
नुसती िेवाचीच चूक काढत बसतो. 

तू का बरे असा वागतो? 

थोडसं ि:ुख ककंविा कष्ट कोसळलं कक, 
िेवाला कुठे शोिायचं? िेिी ववसरतो. 
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