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हे क,ासाठ/? 

मKे एकदा एका MN6ची भेट झाली. परदेशात होतो. MTNमUVचे Wकार यावर चचX 

सु/ होती. तेZा तो असेच \णून गेला, "DG, I have been staying with a 

stranger for whole of my life." \णजे "मी एका अनोळ^ा MN6बरोबर 

माझे संपूण= आयुa जगतोय". असं ऐकcानंतर आजूबाजूBा माणसVपैक6 एकाने 

3वचारलेच, "असे कसे होईल! कोण आहे ती MN6 जी तुfाबरोबर आयुaभर 

राहूनही तू 3तला ओळखत नाहीस?" hावर hाने सVTगतल,े "ती MN6 \णजे मीच! 

माfाचबरोबर संपूण= आयुa काढूनही मलाच मी अनोळखी आहे."   

आपcापैक6 अनेकVची हीच अवjा आहे. पण या अवjेतून बाहेर यायला हवं. आkण 

hासाठG अथव=शीष= मदत करतं. मला माझी nतःची ओळख कpन घेrासाठG हे 

अथव=शीष= आहे. कोण आहेस त?ू असं nतःला 3वचारायचं आkण मग अथव=शीष= उtर 

देतं 'uमेव केवलं कतXCस'. पुvा 3वचारायचं आkण मग अथव=शीष= उtर देतं 'uमेव 

केवलं धतXCस'. ही उtरं सुpच राहतात. uमेव केवलं हतXCस, uं wxा, uं 3वyु:, uं 

/z:, uं इ|:, uं अT}, uं वायु:, uं सूय=:.  तू या सग~ा Eमता घेऊन ज� घेतललेा 

तूच. हे अथव=शीष= अशी nतःची nतःलाच ओळख क/न  देतं. अथव=शीष= ही मी मला 

कpन Hदलेली माझीच ओळख आहे. मी माfासाठG \टलेल,ं मला जागं करणारं, 

मला घडवणारं, मला �jर करणारं �ो� \णजे अथव=शीष=! गीतेमधला अहं तो 

अथव=शीषXमधला uम!् 

आkण पहा बरं, आपण कसे \णतो ते अथव=शीष=? घाईघाईत, उरकून टाकcासारख,ं 

जणू गणपतीवर उपकारच करतोय अशा भावनेतून. छान, शVत, आनंदान,े अथ= समजून 

मजा घेत, nतःकडे पहात \टलं पाHहजे ना? \णून, म�ा भाव�ेcा, उमज�ेcा 

आkण काही Wमाणात वत=नात आण ू�क�ेcा गणपती अथव=�ीषXमधील ऋचVचा 
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रोजBा जीवनामKे कसा उपयोग कpन घेता येई� हे सVगrाचा Wय� या पु�कमधे 

मी के�ा आहे. ते सोपं जाrासाठG अनेक Hठकाणी �ीभगव�ीतेचा संदभ= Hद�ा आहे.  

अथव=शीष= \णता \णता उ�रेदा�ना�ान ंया �ायाने - nतःच nतःची जडणघडण 

करत करत, nतःची Wगती साधता आली तर hाBासारखा दसुरा आनंद नाही. 

यासाठG माfाकडून काही खार;ची मदत \णून हे पु�क आपणासमोर ठेवतोय. 

nतःच nतःला जाणून घेrासाठG या पु�काचा आपcाला न>6च उपयोग होईल. 

nतःची जडणघडण करrाBा Wवासात आपला सह-Wवासी \णून हे पु�क 

न>6च फार मोलाची कामTगर; बजावेल याची मी न>6 आपणाला खा�ी देतो.   

याचा एक भाग \णून Whेक Wकरणाचा शेवट काही W�Vनी होईल. हे W� 

कशासाठG? तर हे पु�क नुसतं वाचून सोडून न देता या W�VBा मदतीन े

अथव=शीषXमधे सVTगतलेcा अनेक यु�Vचं मनन करा असं माझं तु\ाला सVगणं 

आहे. आkण \णून हे W� Hदले आहेत. 

"एक तर; ऋचा अंगीकारावी" या नावाची याच 3वषयावर;ल माझी �Zिडओ-

माCलकासु�ा आहे. www.dgonline.in/21ath यावर अ�धक माHहती उपल� 

आहे. आपण hाचा अव� लाभ �ावा. या पु�काची e-book आवृtी सु�ा उपल� 

आहे.  www.dgonline.in/bg  

 

आपण सगळे 3मळून याचा आनंद घेऊया. तुमचे अ�भWाय न>6 कळवा.  

J धनंजय गोख�े J 

dgdgonline@gmail.com OR dg@dgonline.in 
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0तस2या आवृ7ीची :;ावना 
 
Whेक आवृtीची W�ावना ��Hहrाच ं खरं काही कारण नाही. मा� या Whेक 

आवृtीमK े �Eणीय बद� होत गे�े आkण नवीन गो�ी आणत गे�ो. दसु�या 

आवृtीमK े के�े�े बद� hा W�ावनेमK े ��Hह�े आहेत. आता या 3तस�या 

आवृtीमK ेअhंत सुंदर अ�ा दोन गो�ी आणcा आहेत  

... एक #णज े'(ेक 'करणा+ा साजेस ंअस ं/च1 साकार के+ं आहे.  

Whेक Wकरणाची सुरवात या �च�ान ेहोत.े ही सव= �च�ं अनुपम ताथवडेकर या एका 

त/ण क�ाकारान ेसाकार�; आहेत. hाच ंमनापासून अ�भनंदन. Wकरण २० Bा 

�च�ान ेम�ा ही क�ना सुच�;. hाच ंहे �च� मी फेसबुक वर पाHह�ं. त े�च� 'मू�ाधार: 

�jतोCस 3नhम'् या ऋचेच ंसुंदर सादर;करण असcाच ंम�ा जाणव�ं. आkण hा�ा 

या पु�काBा कामाब�� 3वचार�ं.  Wकरण ६, ७ आkण २१ यासाठGची मूळ रेखाटन 

नाC�क येथ ेराहणा�या सौ. अ=नता काळे यVच ंआहे. hVBा परवानगीन ेगाभा तोच 

ठेवून थोडे बद� के�े.  िकती सहज हो \णाcा. केवढे उपकार आहेत या सग~Vच !े 

... दसुर@ गोC ं#णज ेमुखपृFामG ेपुHकाIा नावामG ेथोडा सोपेपणा आण+ा.  

एक तर; ऋचा अंगीकारावी हे मूळ नाव आहेच. मा� ते उपनाव ठेवून सवAना समजे� 

अस ंसो¢ ंनाव आण�ं आkण hाWमाण ेमुखपृ£ामK ेथोडा बद� के�ा आहे. याच ं

संपूण= �ेय जात ंत ेJौनक गोख+े या�ा. सुंदर मVडणी आहे.  

पHहcा दोन आवृhा Whेक6 ५०० Wत¥Bा होhा. होती. २ स¦§बर २०१९ रोजी पHह�; 

आkण ४ ऑªोबर रोजी दसुर; आवृtी WकाC�त के�; होती. २ स¦§बर त े३० नोZ§बर 

२०१९ या तीन मHह�VमK ेएकूण ९३५ पु�के �ोकVनी 3वकत घेत�; आkण काही 

भेटी दाख� Hद�; गे�;. हे पु�क कुठcाही बुक ¬ोअर मK ेठेव�ं नZत.ं वेबसाईट 
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वर इ-�ॉप आहे. www.dgonline.in/etra िकंवा www.dgonline.in/21ath 

पु�काची WCस�ी केवळ Zाट्सअप आkण फेसबुक या माKमातून झा�;. हे सगळं 

पहाता न>6च हे सुखद आ®य= आहे. यासाठG दोvी आवृtीBा सव= वाचकVच े

मनापासून आभार.   

या 3व56तून माfाकडे / २९२४४१/- जमा झा�े. त ेसव=  अथXतच RSS जनकcाण 

स3मतीच ं काम करणारा माझा मावसभाऊ �ी. संतोष Wभाकर जो�ी आkण रा�̄ 

से3वका स3मती आkण °ाहक मंचाच ेकाम करणार; माझी वHहनी सौ. नेहा संतोष जो�ी 

(देव/ख) यVBा माफ= त गरज ूआkण होतकp 3व?ा@ABा C�EणाBा खचXसाठG 

(फ6, साHहh, हॉ¬े� इhादी) यो² प�तीन ेवापर�े गे�े. अव दातारम !्  

 

आपण वाचा. अ�धका�धक �ोकVपय³त हे पु�क पोहोचवा. 

आप�ा 

धनंजय गोख�े (DG) 

9822031915 

www.dgonline.in   
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!करण १: 

अव व<ारम् | अव ?ोतारम् 
आपण वचने बोलावी जैसी, तैसी येती पडसादे 
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गणपती अथव=शीषXवर;ल "एक तर; ऋचा अंगीकारावी" या पु�काची  सुरवात मी 

"अव वNारम|् अव �ोतारम|्" या ऋचेने करतो आहे. जागेपणीचा १००% वेळ माणूस 

कुठcा ना कुठcा संवादामKे Mतीत करत असतो. संवाद-3वसंवाद हा खेळ अखंड 

सु/ असतो. आkण या खेळामKे सहभागी खेळाडू \णजे वNा-�ोता. \णूनच या 

पु�काची सुरवात मी या ऋचेने करतो आहे. गणपती अथव=शीष= या सूNाचा रोजBा 

जगrामKे उपयोग कpन घेrासाठG याचा न>6 आपणास उपयोग होईल. "एक 

तर; ऋचा अंगीकारावी" या नावाची याच 3वषयावर;ल माझी 3विडओ माCलकासु�ा 

आहे. www.dgonline.in/21ath या वेबपेज वर अ�धक माHहती उपल� आहे. 

आपण hाचा लाभ �ावा. 

***   ***  *** 

 

अथव=शीष= \णता \णता उ�रेदा�ना�ान ंया �ायान ेnतःच nतःची जडणघडण 

करत करत, nतःची Wगती साधता आली तर hाBासारखा दसुरा आनंद नाही. 

यासाठG माfाकडून काही खार;ची मदत जर होऊ शकली, तर hासाठG हे पु�क 

आपणासमोर ठेवतोय. nतःच nतःला जाणून घेrासाठG या पु�काचा आपcाला 

न>6च उपयोग होईल. nतःमधcा कमतरता आkण hाचWमाणे nतःमधcा 

EमतVची जाणीव हे पु�क कpन देईल. hाबरहुकूम,  hाBावर लE देत देत nतःची 

जडणघडण करrाBा Wवासात आपला सह-Wवासी \णून हे पु�क न>6च फार 

मोलाची कामTगर; बजावेल याची मला खा�ी आहे.   

याचा एक भाग \णून Whेक Wकरणाचा शेवट काही W�Vनी होईल. हे W� 

कशासाठG? तर हे पु�क नुसत ं वाचून सोडून न देता या W�VBा मदतीन े

अथव=शीषXमधे सVTगतलेcा अनेक यु�Vचं मनन करा असं माझं तु\ाला सVगणं 

आहे. आkण \णून हे W� Hदले आहेत. 
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त§Zा आता या ऋचेकडे वळूया. अव वNारम्। अव �ोतारम्। आहे ना ही ऋचा 

अथव=�ीषXमK?े  

‘अव’ चा अथ= काय होतो? रEण कर िकंवा सVभाळ कर. वNारम् \णजे वNा, \णजे 

जो बो�तोय तो. आता वNा कोण आहे इथे, मी का तु\ी? तु\ी पण आहात क6. फN, 

मी  वैखर;चा वापर करतोय आkण तु\ी तुमBा मनामKे माfा�ी संवाद साधत 

असा�. सतत सु/ आहे काहीतर;. आtा मी तुमBा समोर असतो तर माfा�ीही 

तु\ी संवाद के�ा असतात, हो ना? \णजे जसा मी वNा आहे. तसे वNा तु\ी पण 

आहात. तसंच �ोhVBा बाबतीत सु�ा आहे.  

साधं उदाहरण �ा ना. आtा µावेळ; हे पु�क वाचता आहात hावेळ; तुमचा nतः�ी 

संवाद सु/ आहे. बरोबर? तु\ी तुमBा�ी काही बो�ताय. \णजे कुणीतर; बो�णारा 

आहे आkण कुणीतर; ऐकणारा आहे. तसंच आहे. संवादामKे एका बाजू�ा फN वNा 

आkण दसु�या बाजू�ा फN �ोता असं जर का असे�  तर एकच घटना घडते. ती \णजे 

3वसंवाद. वNा एका बाजूला आkण �ोता एका बाजूला अस ंचा�त नाही. दोvी बाजूला 

µा वेळे�ा दोघेही उप�jत असतात, hावेळे�ा जर का झा�ा तर तो संवाद होतो. 

वNा बो�त असताना जर �ोhाची सु�ा भू3मका 3नभावत असे� तरच hाBाकडून 

संवाद होऊ �कतो. \णजे आपण काय बो�तो आहोत हे व�ा�ा ऐकू याय�ा हवं. 

आता अव वNारम ्याचा अथ= काय होईल? व�ाच ेरEण कर अव �ोतारम ्याचा 

अथ= काय होईल?  �ोhाच ंरEण कर. कुणी रEण करायचे? गणपती तर न>6च 

नाही करणार.  

क�ना करा तु\ी गणपती समोर बसून एक हजार वेळा अथव=शीष= \टलं आkण 

बा¢ा Wस¶ झाला. आkण hाला तु\ी \णालात क6, "बा¢ा, अव वNारम् - तू 

व�ाचं रEण कर." बा¢ा \णेल, "ते मी नाही हं करणार, ते तुझं तू पहा. मी शN6 

देईन तुला, बु�ी देईन तुला, पण रEण तुझं तूच करायचं आहेस. आkण hासाठG 



20  गणपतीअथव*शीष*: एक तर1 ऋचा अंगीकारावी            
 

 

आव�क असणा�या शN6 - बु�ी सु�ा तुला Wय� कpन 3मळवाMा लागतील! मी 

काही इथे EमतVची टोपली घेऊन बसलो नाहीये. हा घे मोदक, जा, आkण कामाला 

लाग."   

आता इथे सु/ होतो �पाछपीचा खेळ! गणपती अथव=�ीषXमधे कुणाचं वण=न आहे? 

असा W� 3वचार�ा तर सहाCजकच “गणपतीच”ं हे उtरं पुढे येई�. हे वण=न आपण 

कुणासमोर बसून करतो? गणपतीसमोर.  मग आता असं पहा, µा गणपती�ा आपण 

·ानाची देवता िकंवा बु�ीची देवता मानतो, hा गणपती�ा तो कसा आहे हे तुमBा-

माfासार^ा कुणी सVगrाची गरज आहे का हो? िकती 3वनोदी Hदसतं ते सगळं 

�च�. हे वण=न खरोखरच गणपतीचं असे� तर आहे कुठे तो गणपती? तो माfामKे 

आहे. म�ा वाटतं क6 हे गणपती-अथव=�ीष= आप�ं, Whेक मनुaाचं वण=न आहे. ढोबळ 

¸�ीने समोर ठेव�ेcा मूत¹�ा उ�े�ून \ट�ं असं वाटतं पण खरं पाहता ते nतःसाठG 

आहे. हे मीच माfासाठG \णतोय. हा n-संवाद आहे. मी माfासाठG \ट�े�ं, म�ा 

जागं करणारं �ो� \णजे अथव=�ीष=!  

गणपती अथव=�ीष= \णत असताना Cजथे Cजथे uम् (तू) �º येतो 3तथे 3तथे hाचा 

अथ= अहं (मी) असा आहे. 

आता आपcा ऋचेकडे येऊ. अव वNारम्! व�ाचे रEण कर! तर, व�ाचे रEण 

कोणी करायच?े व�ानेच! मग आता व�ाने व�ाचे रEण कोणापासून करायच?े 

अनेक �ोकं \णतात क6 व�ाचे �ोhापासून रEण करायचे. असं होऊ �कतं का 

हो ? नाही.  

hाचा खरा अथ= असा आहे क6 व�ाने व�ाचे वNMापासून रEण करायचे. \णजे 

बो�णा�याने बो�णा�याचे बो�rापासून रEण करायचे आहे. अ�ी Eमता माfा मKे 

3नमXण होऊ दे, अ�ी Wाथ=ना आहे ती.  
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ही Wाथ=ना गणपती�ा नाहीय,े ही Wाथ=ना माझी म�ा आहे. ही Wाथ=ना \णजे मी म�ा 

जागं करणं आहे. जे काही बो��ी� ना hाचे भान ठेऊन बो�. जे बो�तो आहेस ते 

नीट nतः ऐक. सजग राहा. आkण मग व�ाBा त»डून अ�धक-उणा �º जाणार 

नाही. असा या ऋचेचा अथ= आहे.  

एक गमंत कळ�; का? व�ाने nतःचं रEण करायचं असे� तर hा व�ामधी� 

�ोता जागा हवा. \णून मगा�ी आपण पाHह�ं क6 संवादामधी� 3वसंवाद टाळायचा 

असे� तर दोvी बाजू�ा �ोता आkण वNा हे दोघेही जागे हवेत.  

अव �ोतारम्।  �ोhाचे रEण कोणी करायच?े �ोhानेच!  

मग आता �ोhाने �ोhाचे रEण कोणापासून करायच?े व�ापासून पासून का? असं 

होऊ �कतं का? नाही.  

hाचा खरा अथ= असा आहे क6 �ोhाने �ोhाचे �ुतMापासून रEण करायचे. \णजे 

ऐकणा�याने ऐकणा�याचे जे ऐक�े जात आहे hापासून रEण करायचे. कसं करणार 

हे रEण? मी आहे का तेवढा सजग? जे मी ऐकतोय ते मी सजगतेने ऐकतोय का? �र;र, 

मन आkण बु�ी या तीनही �रVवर मी जागा आहे का ऐकताना? मी इथे संपूण=पणे 

उप�jत आहे का? क6 मनाने मी nयंपाकघरात आहे? क6 मनाने मी ऑिफस मKे 

बस�ोय? एक6कडे, जो कुणी माfा�ी बो�तोय hाचं बो�णं ऐकतोय (\णज े

कानावर पडतंय) आkण दसुर;कडे मनात दसुराच 3वषय सु/ आहे. असं झा�ं तर मग 

अव �ोतारम् जमे� का? कp �के� का ऐकणारा ऐकrापासून ऐकणा�याचं रEण? 

गडबड होई� थोडी�ी! कुठ�ाही पूव=°ह मनात नं ठेवता (free of prejudices), 

अhंत मोक~ा मनाने �Eपूव=क ऐकतो का मी?   

अव वNारम्। अव �ोतारम्। ही ऋचा जर; आयुaभर \णत गे�ो तर; अनेक गो�ी 

सो¼ा होतात, सुटतात. आkण हे माझे अनुभव आहेत हं ! मी वाद घा�ायचो. अथXत 
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वाद घा�ायचो \णजे मी उगाच भVडण नाही करायचो, पण म�ा एखादी गो� पट�; 

नाही क6 मी �ावून धरायचो. hाBा मुळा�ी जायचो. पण hाBात बद� झा�ा. प�त 

बद��;.  ही ऋचा \णत असताना माfा मKे अनेक बद� झा�े. मागे वळून जेZा 

बघाय�ा �ाग�ो; तेZा मनात आ�ं क6, "अरेBा, बरं चा��ंय क6 एकंदर;त." कारण 

सकाळ; अथव=�ीष= मनामKे /ंजी घा�ू �ाग�ं, क6 hा वेळे�ा गणपती डो~ासमोर 

येतो िकंवा येतही नाही. पण अव �ोतारम् ऋचा \णताना खडबडून जागं येते. एकदम 

आठवून जातं क6 "अरे, आज सकाळ; बो��ास ना फोनवर काहीतर; hा माणसा�ा. 

उगाचच, तुfाकडे अ�धकार आहेत \णून hा�ा झाप�स ना? अव वNारम् कुठे 

गायब झा�ं होतं? झापत असताना तुझे �º तुfाही कानावर पडत होते क6 नाही. 

मग अव �ोतारम् कुठे होतं hावेळे�ा? तुझे �º hा�ा ऐकू जात होते आkण तु�ा 

ऐकू येत नसती�, तर झोप�ा क6 �ोता तुfामध�ा.” मग nत:मध�ा �ोता µाEणी  

झोपे�, hा Eणी भVडण होई� िकंवा गैरसमज होती� िकंवा राग येई�. मग हे जर का 

टाळायचं असे�, - अव वNारम्। अव �ोतारम्। ही ऋचा सतत समजून उमजून \ट�; 

पाHहजे ना?  

पहा, \णजे ही एक ऋचा केवढं महuाचं काम कpन जाते. अथXत हे कधी होत?ं तर 

अथव=�ीष= सजगतने,े समजून-उमजून \ट�ं तर हं. आkण \णून मी सुरवाती�ा 

��Hह�ंय क6 हे अथव=�ीष= म�ा जागं करणारं �ो� आहे. हे अथव=�ीष= मी माfासाठG 

\णतो आहे. मग सVगा बरं, हातात�; कामं कामं सोडून, घाई-घाईत ११ वेळा, २१ 

वेळा, हजार वेळा अथव=�ीष= \णणं चVग�ं क6 एकेक ऋचा सतत मनात मKे घोळवत 

हातात घेत�ेcा कामामKे hाचा सराव करत करत एकेक ऋचा अंगीकारण,े 

अंगामKे मुरवणे जा� चVग�ं? 

 

मननाचे W� पुढBा पानावर आहेत. ही ऋचा अंगीकारrासाठG हे W� न>6 तुमची 

मदत करतील. 
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!करण ०१: ऋचा अंगीकार=ासाठ? मननाचे !A 
 
• दोन MN½पैक6 एक MN6 बोलत असताना hामKे वNा कोण? 

• दोन MN½पैक6 एक MN6 ऐकत असताना hामKे �ोता कोण? 

• �ोता Hदसत नसेल तर वNा अnj होतो. असं का? 

• �ोता देहबोलीतून संवाद साधतो. खरं क6 खोटं? 

• 3वसंवाद कधी घडतो?  संवाद कधी घडू शकतो? 

• व�ाचं रEण कुणी आkण कशापासून करायच?ं 

• �ोhाचं रEण कुणी आkण कशापासून करायच?ं 

• अव चा अथ= काय? 

• अव वNारम् - अव �ोतारम् ही Wाथ=ना कुणाकडे करायची? 

• ऐकrापासून रEण करायचं \णजे न>6 काय करायच?ं 

• बोलrापासून रEण करायचं \णजे न>6 काय करायच?ं 

• गेcा ७ HदवसVमKे तुमBा 3म�मैि�ण¥शी, घरातcVशी, ऑिफसमधcा 

लोकVशी,  दकुानदाराशी,  भाजीवाल,े  ड̄ायZर आkण अजून कुणाशीही 

बोलताना तुमBामधला  वNा िकंवा �ोता जागा नसcाचं (डुलक6 

लागcाचं)  उदाहरण आठवतंय का? 

या पु�काची e-book आवृtी सु�ा उपल� आहे. www.dgonline.in/bg 
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