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आयुष्य म्हणजे शोधला तर अर्थ नाही तर नुसताच व्यर्थ
गेल्या दहा महहन्याआधी मी एका हरवलेल्या पोरासां ारखा होतो. म्हणजेच, एक सववसाधारण इहां जहिअररांगच्या
हवद्यार्ावसारखां सगळां सरु ळीत चाललां होतां. ते दररोज कॉलेजला जाणे, कॉलेजची ते लेक्चसव, मजा-मस्ती करणे
आहण कॉलेज सपां ताच आपलां खोलीवर येविू मोबाईलवर तासतां ास Social Media Scrolling, इहां जहिअसवची
अमयावहदत झोप आहण पररक्षेच्या एका हफ्ताआधी सगळां अभ्यास करूि र्ोडे फार चाांगले गणु घेणां असां सगळां
चालू असायचां. Academics व्यहतररक्त वाचि वगैरे तर अगदी 1% ही िव्हतां.
परांत,ु या सवावत स्वतःशीच एक स्वतःचां मियद्ध
ु चालू असायचां की माझां अमल्ु य आयष्ु य म्हणजे के वळ एक
आधीच millionaire असलेल्या बॉसला Billionaire बिवणे इतक्यापरु तांच मयावहदत आहेस का? खरां पाहता,
मी कोण आहोत? माझ्या Life चां Purpose काय? माझ्या स्वतःच्या Values काय? असां मिात कुठांतरी चालू
असायच.ां पण या मिाच्या यद्ध
ु ातिू बाहेर हिघण्याकररता काय करावे कळतां िव्हत.ां
त्यातच एके हदवशी मदां ार देशपाांडे (हिमावण 4) यािे कॉलेज मध्ये एक हिमावणबद्दल Session घेतलां. ते काय आहे?
काय करत?ां हे समजवणारां ते Session होतां. आहण ते मला एकदम भारी वाटलां. मग हिमावणची Website आहण
YouTube Channel वरुि माहहती हमळवली, त्याांच्याबद्दल अहधक वाचलां आहण या सवावच्या मोहात पडलोत,
मग दहाव्या बॅचसाठी फामव भरलाय. Interview, Assignments के ल्यात आहण शेवटी हिमावण 10 साठी
Selection झाल.ां त्याितां र काही कॉलेजचे हमत्र बोललेत ते Brain Wash करतात असां वगैरे वगैरे. पण मात्र
तेव्हा जरा गप्पच बसलो. आहण गाांधीजीचां 'कर के देखो' एकलां आहण शोधग्रामला आलोत.
हडसेंबरची कडाक्याची र्ांडी असिू ही शोधग्रामच्या हिसगवरम्य सौंदयवतेिे मिाला गोठू ि देता ताजेतवािे के लांय. मग
हशबीर चालू झाल.ां त्यातील सगळे IITs, AIIMS, IISER आहण बरे च चागां ल्या हठकाणहूि आलेले हमत्र,
त्याांचे हवचार, कुणी कुठे तरी चाांगले काम करतांय हकांवा करण्यासाठी प्रयत्ि करतांय. या सवाांिा बघिू
गडहचरोलीतील आहदवासीला अमेररके त िेऊि टाकलां यासारखी माझी पररहस्र्ती होती. त्यामळ
ु े च हशहबराचे

पहहले 4-5 हदवस जरा शातां शातां गेलेत. पण आजबू ाजल
ू ा कायां चाललयां हे मात्र कळत होत.ां ितां र शेवटच्या 2-3
हदवसात र्ोडे हहम्मत करुि बोललोत.
त्या आठ हदवसातील िायिा (डॉ.अभय बांग), अम्मा (डॉ.राणी बांग) आहण हिमावण टीम याांच्या हशहबरादरम्यािची
चचावसत्रे तर अप्रहतमच होती. तसेच कडक र्डां ीत उजावदायी श्रमदाि, सवव हमत्राच्ां या सोबतीला सकाळचा कडक
चहा, रोमहर्वक गाणी, सायांकाळीची प्रार्विा आहण हदवसभर सकाळी ८ ते रात्री ९ वाजेपयांत चालणारी
हशबीरातील हवहवध उपक्रमे,चचावसत्रे,इत्यादी सगळां भारीच होतां. आहण या सवावचा जराही ताण ि जाणवता
रात्रीच्या शेकोटीवरील रात्रीची ३ वाजेपयवतची र्ांडीतील गरम अशी चचावसत्रे तर वेगळीच. मजा, मस्तीसोबतच
जीवि-हशक्षण हा सगळा एक भन्िाट अिभु व होता आहण या सवावमधिू आयष्ु यातील बरे चशा गोष्टीसाठीच्या
िवीि व्याख्या आहण बरांच काही हशकलोत. या प्रवासात जीवाला जीव लावणारी, दसु ऱ्याच्या मदतीला उत्गांु
मिािे उत्सक
ु असलेल,े खरांच Dedication म्हणजे िेमकां काय? हे स्वतःच्या वागणक
ु ीतिू , त्याांच्या कामातिू
दाखवणारी अिेक सार्ीदेखील भेटलेत. स्वतःच्या ध्येय प्राप्तीसाठी अहोरात्र झटणारे , अगदी प्रत्येकाकडूि काही
िा काही हशकण्यासारखां आहे असे अिेक हमत्रां हमळालेत...!
आहण शेवटी आठ हदवसाच्या अहवस्मरणीय आठवणींसह परतीची वाट पकडलीत.
हतर्िू आल्यािांतर या आठ महहण्यात जवळ जवळ 13-15 पस्ु तके वाचलीत. यादरम्यािच जॉजव ओरवेल, यवु ाह
िोआ हरारी पासिू तर हव्हक्टर फ्रान्के ल अशा जगप्रहसद्ध लेखकाच्ां या साहहत्याच्या साहिध्यात खेळलोत.
यादरम्याि हिमावण टीमिेही Assignments, weekly meet-ups वगैरे यातिू भरपरू हशकलोत आहण स्वतःला
आणखी भक्कम आहण Develop करण्याचा प्रवास सरू
ु झालाय.
आहण हो आज मी गप्प ि राहता त्या आधीच्या हमत्रािां ा उत्र देवू शकतो की Brain Wash वगैरे माहहती िाही
पण मला माझा Brain Paint होताांिा िक्कीच हदसतोय, आहण त्याांिा आणखी एक साांगील की,
एकहदि मजां ील तोह हमल ही जाएगी यहू ी भटकते भटकते,
गमु राह तोह वह है जो घरसे कभी हिकले ही िही ।
बरां... हा तर सवव प्रवास होता. पण खपू लोकाांिा प्रश्न असेल की हे हिमावण हिमावण िेमकां आहे तरी काय ?
तर मी दहावीत असताांिा मला एक हव.स.खाांडेकर हलहखत मराठीमध्ये एक धडा होता 'कस्तरु ीमृग'. कस्तरु ीमृग हा
एक प्राणी असतो ज्याच्या िाबीमध्ये एक अत्यांत मिमोहक सगु धां असलेली कस्तरु ी असते. पण त्याला त्याची
जाणीव िसते, त्याला येतो तो िसु ताच सगु धां आहण तो त्या सगु धां ाच्याच शोधात असतो. तो त्या शोधात जसा
जसा समोर धावतो तसा तसा तो सगु धां ही त्याच्या सोबत सोबतच आणखी समोर जातोय आहण शेवटी धाव धाव
धाविू र्कूि तो मरतोय.
तर यावरूि साांगायचे हेच की, तो जो कस्तरु ीमृग आहे तो म्हणजे आजचा यवु ा आहण आजचा यवु ा ज्याप्रमाणे
पैसा, materialistic life याच्ां या अधां क
ू अशा क्षहणक सांगु धामागे धावतोय. पण शेवटी त्याांच्या आयष्ु यात एवढां
असां काही हमळत िाहीत आहण एक वेळ अशी येते की आपलां अमल्ु य असां आयष्ु य हिघिू जातां. खरां तर त्या
यवु ाजवळीही कस्तरु ीच आहेत. तर ती कस्तरु ी कसली? तर त्याच्या Values, Strengths, Meaning of life,
Purpose of life याचां ी ती कस्तरु ी. पण त्यालाही ती कस्तरु ी कस्तरु ीमृगप्रमाणेच आपल्या जवळच आहेत या
गोष्टींची जाणीव िसते आहण िुसताच तो आयष्ु यात पळत असतो. आहण शेवटी हाती काहीच लागत िाहीत. पण
या सवावत महत्त्वाचां एकच की कस्तरु ीमृगाला गरज आहे ती या जीविाचा उद्देश, हेतू माहहत ि करता सैरभैर

धावण्याच्या स्पधेला कुठे तरी ब्रेक मारण्याची आहण आपल्या स्वतःच्या Values, Strengths, Purpose of
life, Meaning of life या कस्तरु ीचा शोध घेण्याची आहण त्याला अिसु रूि आपलां career बिहवण्याची...
मला वाटतां याचां कस्तरु ीचा शोध लावण्यासाठीच मदत करण्याचां काम करतां हिमावण... आहण त्याच्या उपयोग
करूि मी माझां आयष्ु य अहधक अर्वपणू व कसां करु हे हशकवतां हिमावण...
मी आता जेव्हा माझ्या आयष्ु यातील काही वर्े भतु काळात जाविू हवचार करतो तर मी स्वतः जसा होतो आहण
आता स्वतःबद्दल जसा हवचार करतोय त्यावरूि हव. दा. करांदीकर याांची एक काव्यपांक्ती डोळ्यासमोर उभी
राहतेस,
चक
ु ले ि ध्येय तरी, हुकले ि श्रेय सारे ,
या वेढ्या मसु ाहफराला सामील सवव तारे ...
तर ज्यािां ा कुणाला वाटतां आपल्यालाही अहधक अर्वपणू व आयष्ु याची वाट हवीय त्यािां ी खालील websites ला
अवश्य भेट द्या.
हिमावणची अकरावी बॅच येत्या वर्ावत “सचव,गडहचरोली” येर्े सरू
ु होत आहे. यामध्ये सहभागी होऊ
इहच्िणाऱ्यािां ी http://nirman.mkcl.org या सक
ां े त स्र्ळावरूि प्रवेश अजव डाऊिलोड करावा आहण भरूि
त्वररत पाठवू शकता.

