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 वतःचा शोध 

तु हाला एखा ा माणसाचा शोध यायचा असेल तर वतःकड ेवळा. जुने दवस खणा. वतःत पसरलेली 
या  माणसाची पाळं मुळं शोधायची य  करा. या मुळा या आसपासची माती व छ (थोडी दरू केली) केलीत 

क  तुम या ल ात येईल; या माणसाला आपण बाहरे शोधू पाहत होतो याच ंल ख िच  आप या आतच आह.े   
                                                                            On Writing - टीफन कग 

                                                       

                   Golbal Oline Electronic International Reserch Journal’s  licensed Based on a work at http://www.goeiirj.com 
िशकण े हणज ेकाय? 

“Learning is fundamentally about making and maintaining connections: biologically 
through neural networks; mentally among concepts, ideas, and meanings; and 
experientially through interaction between the mind and the environment, self and others, 
generality and context, deliberation and action” (p. 11).  

िशकणे ही मूलतः िविवध जोड या कर याची (करत राह याची) व या टकवून ठेव याची ( यांच े
सात याने नूतनीकरण क न या अ ावत ठेव याची) या आह.े या जोड या जैिवक दृ ा मदतूील 
चेताततंूदर यान घडून येतात. बौि क दृ ा या जोड या संक पना, क पना व अथादर यान घडून यतेात. 
अनुभवां या दृ ीने या जोड या बु ी व या भोवतालचा प रसर, व व वेतर, सुलभतेन े दसणा या बाबी व 
संदभ, चचा,  चतन क न केले या कृती दर यान या आंत यां या प रणामी घडून येतात.   
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(ज मा)आलो. िवणे हणजे ज माला येणे पण माणसासाठी या श दाची योजना केली जात नाही. स तन ाणी 
वगाचा िवचार केला तर यालाच तो होणे ह े श य नाही. याचाच अथ असा क  वतःतून वतःलाच न ाने 
ज माला घाल या या येला येथे “िवणे” असे तुकोबा हणतात. वतःतून नवा, प रवत त  वतः घडवण ेही 
िव याची या आह ेअस ेतकुोबा हणतात.आणखी एका अभंगात तुकोबा हणतात, 

आपुले मरण पािहले यां डोळां । 
तो जाहला सोहळा अनुप य ॥ 
आनंद दाटल  ित ही ि भुवन । 
सवा मकपणे भोग जाला ॥ 
एकदशे  होत  अहकंारे अिथला । 
या या यागे जाला सुकाळ हा ॥ 
फटले सुतक ज म मरणाच । 

मी मा या संकोच दरूी झालो ॥ 
संत तुकोबायेथे वतः या प रवतन येचे वणन करत आहते. वतःचा अहकंार यांना न  करायचा 

होता. वतः अहकंारी आहोत याची जाण आ यानंतर तुकोबांनी याचा नाश कर यासाठी यांनी साधना सु  केली. 
ही साधना फळाला आली. ह ेफळ हणजे अहकंारी तुकोबा मरण पावले. ही मरणाची या तुकोबांनी अनुभवली. 
नवे अहंकारी नसलेले, वतःला लोकांपे ा वेगळे न समजणारे तुकोबा ज माला आले.  वतः या संकुिचत 
वृ ीपासून ते य पूवक दरू झाल.े मनोिव ानात याला भाविवरेचन(catharsis) या हणतात ती तकुोबांनी 
जाणीवपूवक, वतः पुढाकार घेऊन केली. ही यानंी वतःच वतःसाठी केलेली ानरचना होती. या ानरचने या 
प रणामी पिह या अहकंारी तुकोबांचा मृ यू होऊन न ा तुकोबांचा पुनज म झाला. अहकंार न  झाला हणजे मी 
व इतर, सतं व सामा यजन, केळ व बोरी, लोणी व ताक ह ेभेद यां या दृ ीने नाहीसे झाले. "अणुरणीयां थोकडा" 
असलेले तुकोबा"आकाशाएवढे" ापक झाले. यांचा जगाकड ेपाह याचा दिृ कोन बदलला. 
प रवतना या यते अस यासाठी 

तुकोबा संतपदाला पोहोचल ेहोते. यानंी ह ेप रवतन य पूवक साधले. पण सामा यांसाठी कोण याही 
प रि थतीत वा संदभात ही प रवतनाची या थाबंत नाही वा ितची अिंतमि थती येत नाही. हणूनच 
आप यासार या सामा य ला सतत प रवतना या येत रहाव े लागेल. याला चे सात याने 
अस या या ि थतीत (in being mode) अस े हणतात. ए रख ॉम या त व चतकान े याचा सिव तर िवचार 
आप या To have or to be? या पु तकातून मांडला आह.े तो थोड यात पुढ े दला आह.े 

जे हा ला वाटते क  मा याकड े सव काही आह े व मा याकड े सव काही असायला हवे ते हा 
प रवतनाची या थांबते व जमा कर याची या सु  होत.े  मा याजवळ पदवी आहे, हणून समाजाने मला 
नोकरी दली पािहजे, मी नोकरीत आहे हणून मला दरवष  वेतन वाढ, पद वा बढती दली पािहजे, मी अमकु वष 
नोकरी केली हणून मला िनवृ ीवेतन दले पािहजे या व पा या माग यांची/ इ छांची साखळी तयार होते. यात 
मला या सं थेने पदवी दली ती मा या कोण या गुणव ेची पारख क न दली, मला नोकरी िमळाली ती मा या 
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कोण या कौश यां या जोरावर, कोणती कत  े व कोण या जबाबदा या पार पाड यासाठी िमळाली आहे, या 
गुणव ेमुळे, कौश यांमुळे मी कोण या कार या व कोण या गुणव े या मी सेवा मा या कायासंबंधात दतेे/दतेो, 
मला वेतनवाढ, पद वा बढती िमळावी ती मा या गुणव ेतील कोण या वाढ मुळे, कोण या जबाबदा या 
वाढ यामुळे, मी यापूव या तुलनेत मी कोणती कामे कर यासाठी स  झाले/ झालो आह े हणून, मा या वाढले या 
व सात याने वाढत जाणा या अनुभवांचा मी मा या ाहकांना कोणता फायदा िमळवून दणेार आह ेइ यादी  
उपि थत होतात आिण यामुळे वतः या प रवतनासाठी साधना करणे ही संबिंधत ची जबाबदारी ठरत.े 
यासाठी, 

 वतःला िन वळ जमवाजमवी या (पैसा, िस ी, माणप े) येतन गुंतवता वतःला पूणतया 
“अस या या येत ठेव याची” इ छा हवी. 

 आपण काय आहोत, भोवताल या जगासंदभात आप या नातेसंबधं, ची, ेम, सहमती याबाबत या गरजा 
काय आहते, या जािणवां या िव ासावर आधा रत अशी सुरि तेची भावना, िनजखणेुबाबतची संवेदना व 
आ मिव ास आप याला हवा. 

 आप या जग याला बाहरेच ेकोणी व बाहरेचे अस ेकाही अथ दऊे शकणार नाही या व तुि थतीचा वीकार 
आप याला करता आला पािहजे. पण याबरोबरीने बुि माण वाधीनता आिण व तुरिहतता हाच 
जीवनाथ माननू काळजी घे या या व सहभाग दे या या कृत त आपण वतःला झोकून ायला हवे. 

 आपण ण थ व थल थ असायला हवं. जे काम हाती घेतले आह े या कामात वतःला पूणपणे गुंतवून 
यायला हवे. 

 मूत  व िवभूत ची उपासना न करता, िविवध मांपासनू वतःला मु  ठेवून जगायला हवे. 
 सव व पातून  होणा या जीवां ती मनात व यां या बरोबर या वहारांत आदरभाव  हवा.  
 िनरपे  ेम कर याची, िच क सक व बिु माण िवचार कर याची वतःची मता िवकिसत करायला 

हवी. 
 आ मकोषातून बाहरे पडायला हवे व माणसा या अि त वाला दःुखांमुळे येणा या मयादांचे भान ठेवायला 

हव.े 
 वतःचा व व-जनांचा पूण िवकास साधणे ह ेसव े  जीवन येय असायला हवे.  ह ेसा य कर यासाठी 

वा तवाबाबत आदर हवा तसेच िश तब  य ांची गरज आह ेह ेल ात ठेवायला हवे. सुदढृ िवकासासाठी 
संरचनचेी गरज असते ह ेल ात ठेव याबरोबरीन ेअितरेक चौकटब तेमुळे जगणे घसुमटते, ते मृतवत् होते 
हहेी ल ात यायला हवे.  

यासाठी ह ेकराव ेवा न कराव ेया सघंषाला पढुील कारे सामोरे जाव ेलागले. 
 वतःची क पना मता िवकिसत करावी लागले व ितचा उपयोग वा तव श यतांचा अंदाज घे यासाठी व 

अस  प रि थतीला टाळ यासाठी करावा लागेल. उदाहरणाथ, इतरांकडून फसवणूक होऊ नये या दृ ीने 
द ता घेतली जाईल. 

 वतःला जाणनू यावे लागेल व वतःला वतःब ल काय माहीत नाही ह ेजाणून याव ेलागेल. 
 जीवना या भोवतालाशी असले या एकसंधतेिवषयी संवदेनशील रहात तरच िनसगावर मालक  थािपत 
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कर याचा, याला वाकव याचा, याची िपळवणकू कर याचा, या यावर बला कार कर याचा, याचा 
नाश कर याचा िवचार वा कृती तु ही करणार नाही तर या याशी समायोजन साध यासाठी तु ही 
कृितशील रहाल. 

 वाधीनता ही वैराचारासाठी वा िविवध कारचा हावरटपणा पूण कर यासाठी नसत े तर धाडसान े
वतः या श यतांचा (साम याचा वापर कर या या मतांचा) शोध घे यासाठी व उपयोग कर यासाठी 

असते. माणसू णा णाला या संगांना सामोरे जातो या संगात याला "जगायचे क  मरायचे", 
"िवकिसत हायचे क  कोमेजायचे" असा नाजुक तोल सांभाळावा लगतो. यावेळी याला वतःची 
वाधीनता पणाला लावावी लागते. 

 ल ात या क  जे हा जगण ेथांबते ते हा िवकासही थांबतो. िवकास थांबला क  िव वंसकता, दु ावा ज म 
घेतो. 

 ल ात या क  अ पसं य  चचा केले या गुणव लेा पोहोचू शकतात. ही ययेे सा य  कर यासाठी 
य शील रहाणे वेगळे पण तशी मह कां ा बाळगणे हा एक कारचा हावरटपणाच आह.े 

 िनयतीने दले या मयादते, सात याने कमाल िवकास साध या या येत गुंतनू रा न पूण जीवन 
जग यातील समाधानाचा अनुभव  घेण े ला सा य करावे लागत.े यासाठी आळस टाकून ामािणपण े

य ांची कास धरावी लागते. 
प रवतन सं कृतीची थापना 

प रवतन ही संबंिधत समूहाची सं कृती असावी लागते. तसे झाल ेनाही तर जी  प रवतन यते 
असते ितला िविवध कारे छु या वा उघड छळाला सामोरे जावे लागते. यालाही सामोरे जात कोणताही 
गाजावाजा न करता, यांच ेसाहा य घेणे श य आह ेते घेत, इतरांना ेय दते काम उभे करता यतेे. खरे पाहता त े
काम करण े ही आपली जबाबदारीच असते पण काम करावा लागण े हचे संकट मानणारे ब सं य अस याने 
संघ टतपणे काम न कर या या मोिहमा उघड या जातात. 

जबाबदा या पार पाडू इि छणा या नी सामूिहकपणे वतः या जबाबदा या सहभागाने पार पाडण े
हा यावरचा उपाय ठरतो. मािहती सं ेषण तं ाना या गतीमुळे अशा कारे काम करणारे ितभासी समूह 
काय़रत आहते. यां याशी वतःला जोडून घेता यते.े यासंदभात ऋ वेदातील पुढील सं ानसू ाचा उपयोग 
इ छुकांना क न घतेा येईल. 

ॐ सगं छ व ंसवंद व ंसवंो मनािंस जानताम।् ... समानीव आकूितः समाना दयािन वः। 
समान त ु वः मनः यथा वः ससुहासती।। 
ऋ वेदा या अखेर या सू ातील हा आदशे आह.े पंढरी या वारीचा रंभ या मं ाने होतो. याचा अथ आह,े 

संगतीने चाला, संवादाने बोला, तु हां सवा या मनाची जाण एकच असू ा. तुमचे येय समान असू ा, तुमच े
भाव समान असू ा. यामळेु तुमचे सहजीवन सफल होईल.  

जर या आदशेात कोणाला भगवे-िहरव ेजाणवत असेल तर तथागताने केलेला उपदशे ल ात यावा. याचा 
आदशे होता क  बु ीचा उपयोग करणा यां या सघंाला, समहूाला शरण जा. ही शरणागती वतःला बु ी 
वापर याचा कंटाळा अस यामुळे प करायची नाही. तर वतः या बु ीचा वापर कर याची मोकळीक सघं दतेो 
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हणून प करायची आहे. सघंाशी एकसंधता साधायची हणजे वतःची बु ी वाप न ितला जे पटेल तेच परंतु 
िवधायक अह ेतेच करायचे. बु  वतःही तेच करत होता. याने कोणालाही या आदशेाखेरीज कोणताही आदशे 
दलेला नाही क  उपदशे केलेला नाही. या वेळी लोक या याकड ेकोणतीही सम या घेऊन जात ते हा तो दःुखाचा 
वीकार कर याचा उपदशे करात नस.े तो या ला योग करायला सुचवत असे. हा योग के यानंतर 

ला आप या दखुःचा वीकार करणे हचे आप या हातात आह ेयाचा अनुभव िमळत असे व यामुळे दःुखाशी 
जुळवून घेण ेितला श य होई. 

अ यापन ावहा रकानंी वतःचे काम जबाबदारीने पार पाड यासाठी वतःसार या अ यापकांचा संघ 
थापून वतः या वहाराची गुणव ा वाढव यासाठी य शील रािहले तरच यांना वतः या वसायाची व 
वतःची माणसू हणून ित ा सांभाळता येईल. 

 अ यापन ावहा रकां या जबादायाचे व प पाहता एकेक ाने काम कर याला ब याच मयादा पडतात. 
यासाठी अनेक ावहा रकांनी एक  येऊन प रवतशील समूहाची थापना करायाला हवी व काय पयोगी 

ानाधार अि त वात आणायला हवेत. ह े ानाधार वै ािनक प त चा अवलंब क न अि त वात आणले तर ते 
वहा रकां या ापक समहूाला लाभदायक ठ  शकतात.     

 
 
नतून काशन. 


