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 मू हड् माय चीज?

तुत पु तकातून ा त होणा या ानाचा उपयोग अनेक उ ोगसं था, शासक य सं था, सेनादलं, लघु उ ोग,
णालयं, चच आ ण शाळा यांमधील अनेक ी-पु ष करत आहेत. यांपैक  काही मु य नावं अशी:

AAA * Abbott Labs * Amway * Anheuser Busch
* Apple Computers * AT&T * Avis * Bauer

* Bausch & Lomb * Bell South * BF Goodrich
* Bristol Myers Squibb * Blue Cross * Budget

* Cigna * Chase Manhattan * Citibank * 3 Com
* Compaq * Dell computers * Exxon * Federal
Health Care Financing Agency * First Union

* Franklin Mint * General Motors * Georgia Pacific *
Glaxo Wellcome * Goodyear

* Greyhound * GTE Directories * Hewlett-Packard
* Home savings * Hartford Insurance * Hilton

* IBM * International Paper * Kodak * Lockheed
Martin * Lucent Technologies * Marriot * MCI

* Mead Johnson * Mercedes Benz * Merck
* Mobil * Morgan Stanley * Nations Bank

* NCAA * Nestle * Nordstrom * NY Stock Exchange
* Oceaneering * Ohio State University

* Pacific Century Financial * Pepsi * Pitney Bowes
* Procter & Gamble * Pep-Boys

* Pillsbury * Sara Lee * Sea Land
* Shell * Smith Kline Beecham * South West
Ailliness * Texaco * Textron * Time warner

* US Standard Health Care * US Army, Navy &
Airforce * Whirlpool * Xerox * 911 Operators
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* उ वल भ व याचं च  दाखवणारी बरीच पु तकं का शत होत असतात. 
मू हड् माय चीज? या पु तकाचा मा यावर असाच वल ण भाव पडला आहे. मा या
आजूबाजूला घडत असलेले काही बदल मला मुळ च जाणवत न हते. पण पे सर
जॉ सन यांनी माझे डोळे उघडले. हे पु तक वाचणं आज या युगात अप रहाय आहे.

 डे हड ए. हीनन, बोड मबर,

पीटर एफ कर ॅ युएट मॅनेजमट सटर

* नोकरी- वसायात अनेक बदल घडत असतात, हे स य सव जण मा य करतील.
पण या बदलांशी कती लोक जुळवून घेतात? खूपच कमी लोक आयु यात बदल
घडायला हवेत, अशी अपे ा करतात. अचानकपणे घडणा या बदलांना कसं सामोरं
जावं, याचा सोपा नकाशा हणजे  मू हड् माय चीज? हे पु तक!

 मायकल मोल, स नयर हाइस े सडंट, ई टमेन कोडॅक.

* मा या डो यांसमोर एक च  उभं राहतंय… मी मा या मुलांना, नातवंडांना 
मू हड् माय चीज? हे पु तक वाचून दाखवतोय आ ण सव जण या कथेतली शकवण
समजून घेताहेत.

 ले टनंट कनल वेन वॉशर,

एरॉनॉ टकल साय स सटर, राइट पॅटरसन ए एफ बी

*  मू हड् माय चीज? हे पु तक वाचून पूण होताच मी आम या तां क
वभागा या संचालकांसाठ  या पु तका या अनेक ती मागव या. आम यासमोर उ या
ठाकले या बदलांना त ड देणं सोपं जावं, हा या मागचा उ ेश होता. आम या ट मम ये
होणारे बदल ते नवी बाजारपेठ वक सत करताना होणारे बदल, अशा सव कार या
बदलांना सामोरं जाणं या पु तकामुळे सहज होईल असं मला वाटतं. हे सव संचालक
यां यासोबत काम करणा या सवाना हे पु तक वाचायला देतील, अशी मला आशा

वाटते.

 जोआन बँ स, परफॉम स इफे ट हनेस ए पट,

हलपूल कॉप रेशन

* डॉ. जॉ सन यां या इतर पु तकां माणेच  मू हड् माय चीज? हे पु तकदेखील
समज यास सो या अशा जीवनस यांनी भरलंय. व ापीठात शकवताना आ ही ‘चीज’
या पकाचा आधार घेत असतो. शवाय, घरी असतानादेखील आ ही ‘चीज’ या

तीकाचा उपयोग क न पर परांना पुढे वाटचाल कर याचं आ हान देत असतो,
तेदेखील अगद  हसतखेळत!

 कॅथी लीवलँड, डायरे टर ऑफ े नग,
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ओहायो टेट यु न ह सट

*  मू हड् माय चीज? या पु तकामुळे माझं आयु य बदलून गेलं. मी वतःचं
क रअर सावरलं, ते याच पु तका या आधारावर! या े ात क रअर घडव याची
व ातही क पना केली न हती, या े ात मी देद यमान यश मळवलं.

 चाल  जॉ स, हॉल ऑफ फेम पोटका टर,

एन.बी.सी. टे ल हजन

* आम या संचालक मंडळानं कंपनी वक याचा नणय घेतला… ‘आता मा या
नोकरीवर गदा येणार’ या असुर तपणा या भावनेनं मला पोखरलं. मी वतःला दवी
समजू लागलो. पण इत यात  मू हड् माय चीज? मा या वाचनात आलं. अचानकपणे
वजेचा ध का बसावा, तसं मला या पु तकानं हादरवून टाकलं. मा यात अमूला  बदल
घडला. मी प र थतीला दोष देणं थांबवलं. आता मा या मनात जबरद त आ म व ास
नमाण झाला आ ण माझं नवीन ‘चीज’ शोध यासाठ  मी े रत झालो.

 मायकल कालसन, े सडंट, ए डसन लॅ ट स

* हे पु तक वाच यानंतर अनेक कंप यांमधील लोक  मू हड् माय चीज?
भूलभुलैया, हेम, हॉ’ अशा गो वषयी चचा करत राहतील. याचं कारण हणजे, डॉ.
जॉ सन यांची रंजक लेखनशैली आ ण वाचकांना खळवून ठेवणारी च मयता! या
पु तकामुळे बदलांचा सामना कर याचा वल ण भावी आ ण अ व मरणीय माग
आप यासमोर प  होईल.

 अ बट जे. सायमॉन, े सडंट,

रॉशे टर इ ट ूट ऑफ टे नॉलॉजी

* डॉ. जॉ सन यांनी मांडले या कथेमुळे आ ण ते दान करत असले या असामा य
अंत ीमुळे हे एक ‘ म ळ पु तक’ ठरलंय. बदलांचा सामना क  इ छणा या

येकाला हे पु तक समज यास सोपं आ ण हणूनच वाचनीय वाटेल. मा या सव
सहका यांना आ ण म ांना मी हे पु तक ायचं ठरवलंय.

 रँडी हॅ रस, माजी उपा य , मे रल लच इंटरनॅशनल.

* आपलं चीज कोणीतरी हरावून घेत याचं आप याला कधी ना कधी जाणवतं. या
पु तकातील स ा त वापरणा या कोण याही ला बदलाची गरज जाणून
घे यासाठ  आ ण बदलाशी जुळवून घे यासाठ  न क च फायदा होईल.

 जॉन ए. लो पआनो, स नयर वाइस े सडंट,

झेरॉ स डॉ युमट कंपनी

* मी या पु तका या अनेक ती खरेद  करत राहतो. कारण ही कथा खूपच छान
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आहे. बदलाशी जुळवून घेताना नेमकं काय करावं, यासाठ  वाचकांना े रत कर याचा
हा अ तीय माग आहे. बझनेस संदभातील हे प हलंच असं पु तक आहे, जे मी
पु हापु हा वाचतो. इतकंच काय तर, मा या सहका यांनी, म ांनी आ ण ाहकांनी हे
पु तक वाचावं, असा मी आ ह करत असतो.

 ुस ॅ गर, स नअर ही.पी.,

ओश नअ रग इंटरनॅशनल इंक

* ही कथा वाच यापासून मी आ ण माझा कमचारीवग होणा या बदलांकडे
‘आपलं चीज कोणीतरी हलवलंय’ या ीकोनातून पाहतो. यामुळे आ ही बदल
घडवून आण यात यश वी होतोय. शवाय, न ा संध कडे एक रोमहषक, साहसी
अनुभव हणून पाहतोय.

 टॉपर लाँग, ड हजन े सडंट, टे ॉन

* वसायात असणारी जोखीम आ ण बदल यांकडे सकारा मक भू मकेतून
पाह याची भाषा या पु तकात या येक पानावर आढळते. यामुळेच आ ही  मू हड्
माय चीज? हे पु तक आम या येक श ण काय मात वापरणार आहोत. या
पु तकातला संदेश अ यंत सु प  आहे. शवाय, यातली पा ं येक वसायात तुम या
आजूबाजूला अस याचं आढळेल.

 सॅडली ंब स, बेलसाउथ
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 मू हड् माय चीज?

आयु यातील आ ण वसायातील बदलांना सामोरं जा याचा माग

पे सर जॉ सन, एम.डी.
( तावना : केनेथ लँचड, पीएच.डी)

अनुवाद : मोहन मदगुलकर
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Dedicated to my friend Dr. Kenneth Blanchard,
whose enthusiasm for this story
encouraged me to write this book,

and whose help brought it to so many people.
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उंद र आ ण माणूस यांनी आखले या

सव े  योजनादेखील
अनेकदा फसतात.

रॉबट ब स
१७५९ - १७९६

______________
आयु य हणजे काही सरळसोट र ता न हे,

याव न आपण न थांबता वास क  शकू…
आयु य हणजे वे ावाक ा वळणांचा,

ग लीबोळांचा एक भूलभुलैया आहे.
इथं वतःचा माग वतःलाच शोधावा लागतो.

या शोधया ेत आपण कधी भरकटतो, ग धळून जातो; कधी
अंधारले या वाटांवर आपली पावलं थबकतात.
पण जर आपला ई रावरचा व ास ढ असेल,

तर एका णी आप या क याणाचं ार न तच उघडतं.

ए.जे. ो नन
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काशकाचे नवेदन

 मू हड् माय चीज? या बे टसेलर पु तकाचा मराठ  अनुवाद का शत करताना
आ हांला अ तशय आनंद होतोय. कारण जे लोक इं जी वाचू कवा समजू शकत
नाहीत; शवाय यांना यां या मातृभाषेतच हे पु तक वाचायला आवडेल, अशा सवाना
या पु तकाचा लाभ होईल, असं आ हांला वाटतं. स या या युगात हे पु तक ‘ ला सक’
ठरलंय. येक मह वाकां ी ला या पु तकाचा लाभ होईल, हे न त!

पे सर जॉ सन यां या या कथेत ‘चीज’ ही एक मह वाची उपमा वापरली आहे.
अथात अनुवाद करताना आ ही ‘चीज’ असाच श द योग केलाय. च व  आ ण पौ क
अस यानं पा मा य देशांत ‘चीज’ या खा पदाथाचं वेगळंच मह व आहे. खरंतर ते
चौरस आहाराचं तीक आहे. थोड यात पा ा य देशांत ‘चीज’ हा आहारातला एक
अ वभा य घटक आहे. ‘चीज’ या श दाचा ‘पनीर’ कवा ‘ वलायती पनीर’ असा
अनुवाद करणं आ ही जाणीवपूवक टाळलं. कारण ‘पनीर’ असा श द योग करणं
आ हांला यो य वाटलं नाही. ‘कूलर’, ‘रे जरेटर’ यांसारखे श द परक य आहेत; पण
‘पनीर’ हा श द मा  अ सल भारतीय आहे.

अथात, ‘चीज’ हणजे एखाद  व तू कवा शा ीय संगीतातील ‘चीज’ असा अथ
तुत पु तकात मुळ च अ भ ेत नाही.
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 मू हड् माय चीज

अनु म णका

आप या सवाम ये दडलेली पा ं

गो ीमागची एक गो  (केनेथ लँचड, पीएच.डी.)

“आ ही पु हा एक  जमलो” - शकागो

 मू हड् माय चीज?

चार पा ं

‘चीज’चा शोध

काहीच चीज नाही!

उंद र - नफ आ ण करी

छोट  माणसं - हेम आ ण हॉ

पु हा एकदा भूलभुलैयाम ये

भीतीवर वजय

साहसातला आनंद

चीजसोबत पुढे

भतीवर ल हलेले सु वचार

न ा चीजचा आ वाद

प रवतनाचा आनंद

गो  ऐक यानंतर याच दवशी घडलेली म ांची चचा

लेखका वषयी

12

 



आप या सवाम ये दडलेली पा ं

सोपी आ ण गंुतागंुतीची

तुत कथेतील चार का प नक पा ं -

उंद र : नफ आ ण करी, छोट  पा ं : हेम आ ण हॉ. लग, जात, रा ीय व अशा
सव भेदांपलीकडे असणारी ही पा ं आप याच अंतरंगात आहेत… ती कधी साधी
वाटतात, तर कधी गंुतागंुतीची!

आपण कधी नफसारखे वागतो… ‘भ व यात नेमके कोणते बदल घडतील’ याचा
सुगावा घेत राहतो; तर कधी आपण करी माणे वागतो… उ साहा या भरात पुढची
वाटचाल करत राहतो.

कधी आपण हेम माणे वागतो… ‘घडत असले या बदलांमुळे माझं नुकसान तर
होणार नाही ना’ अशी भीती आप याला पोखरत असते. यामुळेच हेम माणे आपण
बदल नाकारतो.

तर कधी आपण हॉशी सहमत असतो… हॉ हणजे असं पा  जे काळाबरोबर पुढे
जात राहतं. ‘बदल झाला तरी काही हरकत नाही. कारण बदल हा भ यासाठ च घडतो’
अशी हॉची धारणा असते. येक वेळ  आपण या चार का प नक पा ांपैक  एकासारखे
वागत असतो. पण तरीही आपलं उ  मा  एकच असतं- चीज (यश) मळवणं.

आयु य पी भूलभुलैयात न त वाटचाल कर याची आ ण घडणा या बदलांशी
जुळवून घेत यश वी हो याची आता वेळ आली आहे…
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गो ीमागची एक गो

केनेथ लँचड, पीएच.डी.

 मू हड् माय चीज या गो ीमागे एक गो  दडली आहे. ती सांगताना मला खूप आनंद
होतोय. हे पु तक आता का शत झा यानं आपण सव जण ते वाचू शकणार आहोत,
याचा आनंद घेणार आहोत आ ण ही गो  इतरांनासु ा सांगू शकणार आहोत.

पे सर जॉ सन यांनी ब याच वषापूव  मला ही ‘चीज’ची वल ण गो  ऐकवली.
खरं तर ते हापासून मी या पु तकाची वाट पाहतोय. आता या घटनेला बरीच वष
झाली… आ ही दोघांनी मळून ‘द वन म नट मॅनेजर’ ल हलं, याही आधी मी
‘चीज’ वषयी ऐकलं होतं.

ही गो  ऐकता णी मा या मनात वचार आले, ‘ कती सुंदर गो  आहे ही! या
गो ीचा मला भ व यात खूपच फायदा होईल.’

 मू हड् माय चीज? ही गो  आहे, ‘बदल’ या मह वपूण वषयाची! एका
भूलभुलैयात चार मजेदार पा ं ‘चीज’ शोधत असतात. ही शोधया ाच या कथेत मांडली
आहे. पण ‘चीज’चा श दशः अथ घेऊ नका. ‘चीज’ हणजे आप याला आयु यात हवी
असणारी गो . उ म नोकरी, पैसा, ऐ य, वातं य, आरो य, पद त ा, मनःशांती,
जॉ गग कवा गो फसारखा छंद… येकाला यांपैक  कोणती ना कोणती गो  हवी
असते. थोड यात येकासाठ चं ‘चीज’ वेगळं असू शकतं.

आपण सव जण कोण या ना कोण या ‘चीज’ या मागे धावत असतो. ‘चीज
मळा यावर मी कती सुखी होईन!’ असं येकाला वाटत असतं. एकदा का चीज
मळालं क , आप याला ते सोडवत नाही. समजा, कोणी सरा मनु य तुमचं चीज
हरावून घेत असेल कवा काही कारणानं तुमचं चीज हरवलं, तर तु ही कमालीचे
अ व थ होता.

या गो ीत वापरलेला आणखी एक श द हणजे, ‘भूलभुलैया’. आता ‘भूलभुलैया’
हणजे असं ठकाण जथं आपण चीज या (सुखा या, यशा या) शोधात भटकत

असतो. मग ते नोकरीचं ठकाण असेल, तुमचा वसाय असेल, कुटंुब, नातेवाइक,
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समाज कवा असं कोणतंही े  असेल.

या पु तकात तु ही अशी गो  वाचणार आहात, जचा मी मा या ा यानांत
नेहमीच उ लेख करत असतो. यामुळे आजवर अनेकांना लाभ झा याचे अ भ ाय मला
सतत मळत असतात.

तुमचा व ास असो वा नसो, पण  मू हड् माय चीज? या कथेमुळे अनेकांचे
बघडलेले वैवा हक संबंध सुधारले आहेत. अनेकांची ावसा यक कार कद यश वी
झाली आहे. क येकां या आयु याची झालेली वाताहात थांबली आहे.

आता मी तु हांला एक स यघटना सांगतो. ‘एनबीसी’ ट हीसाठ  नवेदनाचं काम
करणारे चाल  जॉ स यांचं हे वलंत उदाहरण… जॉ स हणतात क , या पु तकामुळे
यांचं क रअर सावरलं. ट हीवरील नवेदकाचं काम हे तसं वशेष हणावं लागेल. पण

जॉ स यां या उदाहरणातून आप या सवाचा लाभ होऊ शकतो.

ऑ ल पक पधात या मैदानी खेळांचं नवेदन करणं यात जॉ स तरबेज होते. पण
एका वष  एक अनपे त बदल जॉ स यां यासमोर उभा ठाकला. ‘मैदानी खेळां या
नवेदनाऐवजी या वष  तु हांला जलतरण पधाचं नवेदन करावं लागेल’, असा आदेश
यां या व र ांनी दला. चाल  जॉ स यां यासाठ  हा फार मोठा अनपे त ध का होता.

ते खूपच अ व थ झाले.

जलतरण पधा वषयीचं यांचं ान खूपच तोकडं होतं. ‘मी मैदानी खेळांत या
नवेदनांसाठ  स  आहे. मग माझी ही गुणव ा वचारात का घेतली गेली नाही? मला
डावललं जातंय…’ जॉ स या मनात अशा अनेक नकारा मक वचारांची गद  झाली. ते
हताश झाले, संतापले. ते या बदलाचा वीकारच क  शकत न हते. संतापाचा उ ेक
झा यानं यांचं कोणतंच काम नीट होईना.

काही दवसांनी  मू हड् माय चीज? ही गो  यां या वाचनात आली

या गो ीमुळे चाल  जॉ स यांना वतःवरच हसू आलं, यांनी यां या मनोवृ ीत
कमालीचं प रवतन घड्वलं. ‘मा या व र ांनी माझं केवळ ‘चीज’ हरावून घेतलंय’ हे
वा तव यां या ल ात आलं. आता यांनी बदल या प र थतीशी जुळवून घे यासाठ
पावलं उचलली. ते दोन नवीन डा कार शकले. नवीन गो ी शकताना यां या
तनामनात उ साह आ ण आनंद पस  लागला.

चाल  जॉ स या कोणात झालेला हा कमालीचा बदल आ ण यांचा खळाळता
उ साह यां या व र ांनासु ा जाणवला. यामुळे जॉ स यांना आणखी काही मह वाची
कामं मळाली. यांनी यशाची नवनवी शखरं पादा ांत केली. यानंतर यांना ‘ ो
फुटबॉल’ या ‘हॉल ऑफ फेम ॉडका टस अॅली’म ये सहभागी हो याची संधी लाभली.

ऑ फसमध या गतीपासून ते ेमाची नाती वक सत कर यापयत, अनेक
ठकाणी क येक लोकांना  मू हड् माय चीज? या कथेचा फायदा झाला आहे. चाल
जॉ स यांची यशोगाथा हणजे अशा अनेक स यकथांपैक  एक!
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या कथेत वल ण श  आहे. या श वर माझा इतका जबरद त व ास आहे
क , मी मा या कंपनीत या दोनशे न अ धक कमचा यांना या पु तकाची काशनपूव
आवृ ी भेट दली.

का बरं?

कारण ‘ लँचड े नग अॅ ड डे हलपमट’ ही काळासोबत वतःम ये बदल
घडवणारी कंपनी आहे. केवळ आपलं अ त व टकवणं हे या कंपनीचं येय मुळ च
नाही. तर सतत गतीचा यास असणारी ही कंपनी आहे. कोणीतरी आमचं ‘चीज’
सतत हरावून घेत असतं. पूव  आ हांला एक न  आ ण व ासू कमचा यांची गरज
होती. पण आता आ हांला ‘लवचीक’ असणा या, बदलांशी जुळवून घेणा या
कमचा यांची गरज असते. प र थतीनुसार कामात बदल करणारे कमचारी आ हांला
हवे असतात.

आयु यात आ ण वसायात सतत बदल होत असतील, तर याचा ताण येणं
वाभा वक आहे. पण या बदलांकडे पाह याची वेगळ  ी आ मसात करणं खूपच

मह वाचं आहे. यासाठ च ही कथा ज र वाचा.

 मू हड् माय चीज? ही कथा वाच यासाठ  मी लोकांना सां गतलं आ ण काही
कालावधीतच यां यात घडणारं सकारा मक प रवतन मी पा  शकलो. या पु तका या
वाचनामुळे लोकां या मनात साचलेली नकारा मक ऊजा वलीन झाली. मा या
कंपनी या येक वभागातील कमचा यांनी यासाठ  माझे खूप आभार मानले. कंपनीत
होत असले या बदलांकडे आता आ ही सकारा मक ीकोनातून पाहतोय, असंही
यांनी मला आवजून सां गतलं. ही छोट शी बोधकथा वाच यासाठ  खूपच कमी वेळ

लागतो; पण तचा तुम या आयु यावर द घकालीन सखोल प रणाम होतो.

या पु तकाचे तीन भाग आहेत. ‘आ ही पु हा एक  जमलो’ या प ह या भागात
शाळेतील काही जुने म  भेटतात. यां या आयु यात घडत असले या बदलां वषयी
यां या ग पागो ी होतात. स या भागात,  मू हड् माय चीज? ही मु य गो  आहे. ही

गो  हणजे या पु तकाचा मूळ गाभाच जणू! तसरा भाग हणजे, ‘चचा’. या भागात,
सव म  काही मु ांवर चचा करतात. जसं- कथेतून नेमकं काय शकायला मळालं
आ ण या बाब चा य  आयु यात, कामात कसा उपयोग करता येईल.

या पु तकाचं मूळ सं करण यांनी वाचलंय, ते वाचक कदा चत कथा संपताच
पु तकवाचन थांबवतील. आ ण ही कथा वतः या आयु याशी ताडून पाहतील. तर
काही वाचक ‘चचा’ हा भाग न क  वाचतील. यामुळे यां या वचारांना चालना मळेल
आ ण वाचले या मौ लक बाबी अंमलात कशा आणाय या, याचा ते वचार क
शकतील.

तु ही हे पु तक जत या वेळा वाचाल, तत यांदा तु हांला येक वेळ  नवा अथ
गवसेल, नवीन पैलू तुम या पथात येतील. मला आजही या पु तकातून दरवेळ
नवीन बोध मळतो. तु हांलाही बदलाशी जुळवून घे यासाठ  नवी ऊजा मळेल,
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यश ा तीचं अनोखं रह य गवसेल.

या कथेतून तु हांला आनंद मळेल, अशी शुभे छा देतो. या कथेसोबत तु हीही
पुढची वाटचाल करा.

केनेथ लँचड,

सॅन दएगो, १९९८
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“आ ही पु हा एक  जमलो”

शकागो

र ववारची सोनेरी सकाळ होती… शकागोम ये काही जुने शालेय म  खूप वषानंतर
नेहभोजनाचा आ वाद घेत होते. ते नेहसंमेलनासाठ  आले होते.

आद या रा ी यांचा नेहसंमेलनाचा काय म पार पडला होता आ ण आता यांना
पर परां या आयु यात काय सु  आहे, हे जाणून घे याची उ सुकता होती. काही वेळ
हा य वनोदात गेला आ ण यानंतर भोजन झालं. मग सु  झाला एक रंजक संवाद…

ए जेला शाळेत असताना खूपच लोक य होती. “आयु य इत या वेग या
वळणावर असेल असं शाळेत असताना तरी वाटलं न हतं. सगळंच कती बदललंय ना
आता!” ए जेला हणाली.

“हो! अगद  बरोबर बोललीस. बदल तर घडलाच आहे.” नॅथननं त या बोल याला
जोरा दला. नॅथन या वडलांचा वसाय होता. यानं वडलांचाच वसाय पुढे चालू

ठेवलाय, हे सवानाच माहीत होतं. अनेक वषापासून नॅथनचा वसाय एका ठरावीक
मागानं सु  होता. तरीही या या मुखात, ‘बदल तर घडलाच आहे’ असे श द शोभत
न हते. सवाना जरा याचं आ यच वाटलं.

“आजूबाजूची प र थती नेहमी बदलत असते. पण वतःम ये बदल घडवून
आणायला मा  कोणीच तयार नसतं. हे तुम या ल ात आलंय का?” नॅथननं 
वचारला.

“आपण बदलाला वरोध करतो. कारण आप याला याची भीती वाटते.” काल सनं
पु ी दली.

“काल स, तू फुटबॉल ट मचा कॅ टन होतास ना रे! मग भीती हा श दच तु या त डी
शोभत नाही.” जे सकानं कोपरखळ  मारली.

सवा या दशा बदल या हो या. यांपैक  काही जणी गृ हणी हो या; तर कोणी
मो ा कंपनीत व थापक य पदावर कायरत होतं. पण असं असलं तरीही
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सग यां या भावना मा  सार याच हो या.

ही जाणीव होताच सवाना हसू आलं.

अलीकड या काही वषात सव जण अनपे त बदलांना सामोरं जात होते. पण
बदल या प र थतीशी कसं जुळवून यायचं, हे कोणालाच समजत न हतं.

“मलाही बदलाची भीती वाटायची. आ ही करत असले या वसायात काही
अनपे त बदल झाले. पण आ ही मा  आम या कायप तीत यानुसार बदल केला
नाही. मग काय! आमचा वसाय बुडाला. हो याचं न हतं झालं.

पण एकदा आ हांला एक मजेदार गो  समजली आ ण आ ही या संकटातून
वतःला साव  शकलो” मायकल हणाला.

सवाची उ सुकता शगेला पोचली होती. ती आणखी वाढवत मायकल हणाला,
“ या कथेमुळे माझा ीकोन पूणपणे बदलला… केवळ वसायाकडे पाह याची न हे,
तर जीवनाकडे पाह याची ी पार बदलून गेली… सगळं काही सुरळ त झालं. मग मी
मा या सहका यांनासु ा ही कथा सां गतली. खरंच! या कथेमुळे सवा या आयु याचा
कायापालट झाला.”

“ही कथा आहे तरी काय? या कथेचं नाव काय आहे?” ए जेलाचं कुतुहल जागलं
होतं.

“कथेचं नाव आहे-  मू हड् माय चीज?”

मायकलचं उ र ऐकून सव जण हसू लागले.

“नाव खूपच मजेदार आहे. मला वाटतंय, ही गो  सवाना खूपच आवडेल.”
काल सनं मनापासून दाद दली. “आ हांला सांगशील ही गो ?” काल सनं ही
वचारला.

“हो तर! का नाही? मला आवडेल ही गो  सांगायला आ ण तसा पण यासाठ  खूप
वेळ नाही लागणार.” मायकल उ साहानं हणाला.

यानं ‘  मू हड् माय चीज?’ ही गो  सांगायला सु वात केली.
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 मू हड् माय चीज?

कोणे एके काळ  एका र देशात चार छोट  पा ं राहत होती. या चारही पा ांना
आवडणारी एक समान गो  हणजे, ‘चीज’! चीज शोध यासाठ  ती दररोज एका
भूलभुलैयात जायची. यांना चीज मळवून वतःचं पोटही भरायचं होतं आ ण आनंद ही
राहायचं होतं.

चार पा ांपैक  दोन तर पटुकले उंद र होते. एकाचं नाव होतं ‘ नफ’, तर स याचं
‘ करी’. इतर दोन पा ं हणजे उंदरांइतक च दोन छोट  माणसं… एकाचं नाव होतं
‘हेम’, तर स याचं ‘हॉ’.

या चारही पा ांचा आकार इतका छोटा होता क , वरकरणी यां या हालचाली
मुळ च समजत न ह या. पण बारकाइनं नरखून पाहताच यां या उचापती ल ात
याय या.

दररोज या भूलभुलैयात शरायचं आ ण ‘चीज’ मळव यासाठ  धावपळ करायची
हाच यांचा न य म होता.

नफ आ ण करी हे उंद र अस याने यांना माणसां माणे वतं  बु  मुळ च
न हती. पण माणसां या तुलनेत यांची अंतः ेरणा मा  खूपच वल ण होती. या
अंतः ेरणे या बळावरच ते उंद र नेहमी टणक चीज शोधायचे. जेणेक न यांना
कुरतडायला मजा येईल. तर इतर दोन छोट  माणसं मा  (हेम आ ण हॉ) चांग या
दजाचं, मऊ चीज शोधत असत. असं उ म दजाचं चीज शोध यासाठ  ते आप या
बु चा वापर करत. पण या बु त अनेक भावना, तक वतक आ ण धारणा साठ या
हो या. चीज मळा यावरच आपलं जीवन यश वी होईल, असं हेम आ ण हॉ यांना
वाटायचं.

उंद र आ ण छोट  माणसं यां यात तसा बराच फरक असला, तरीही एक बाब मा
सारखीच होती. ते दररोज सकाळ  उठायचे. आपला जॉ गग सुट आ ण पोट शूज
चढवून आप या आवड या ‘चीज’ या शोधाथ भूलभुलैयात शरायचे. भूलभुलैया
हणजे एक च ूहच होतं जणू… तथं अनेक ग या, खो या आ ण वेगवेगळ
टेश स होती. काही मोज या खो यांम ये च व  चीज ठेवलेली असायची. पण या

भूलभुलैयात काही अंधा या खो या आ ण र ते होते… कोणीही ग धळून जाऊन वाट
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चुकेल असाच तो भूलभुलैया होता.

जे लोक या भूलभुलैयात वतःचा माग शोधत, यांचं जीवन मा  फारच सुखी होतं.

नफ आ ण करी या दोन उंदरांनी चीज शोध यासाठ  खूपच सोपी आ ण कमी
जोखीम असणारी प त वापरली होती. ते येक ग लीत शोध घेत जायचे. तथं चीज
मळालं तर परत फरायचे, अ यथा पु हा स या ग लीत जायचे.

नफ आप या ती ण नाकानं चीजचा शोध घेत असे आ ण करी चपळतेने पुढे
धावत असे. पण भूलभुलैयात यांना ब याचदा चकवा मळत असे. कधी ते र ता
वसरत, कधी अंधारात हरवून जात असत, कधी यांना समोर मागच दसत नसे, तर
कधी ते भतीला धडकत असत.

हेम आ ण हॉ यां याकडे मा  वचार कर याची मता होती. शवाय, आले या
अनुभवाव न शक याचं कौश यदेखील होतं. यामुळेच चीज शोधताना ते नेहमी
वेगळ  श कल लढवायचे. पण मनात नमाण होणा या भावना आ ण पूव ह यांमुळे ते
ब याचदा वच लतही हायचे.

या दोन गटांची चीज शोध याची प त कशी का असेना, एके दवशी या सवाना
यांचं ‘चीज’ मळालं. भूलभुलैयात या ‘सी’ टेशनजवळ यांना यां या आवडीचं

भरपूर चीज गवसलं.

या दवसापासून ते चौघे जण सकाळ  उठायचे. आपला जॉ गग सुट आ ण पोट
शूज चढवून ‘सी’ टेशनजवळ यायचे आ ण चीजचा मनमुराद आ वाद यायचे. क येक
दवस यांचा हाच दन म बनला होता. आता चीजसाठ  यांना इतर  धाव याची
गरजच काय होती!

नफ आ ण करी दररोज सकाळ  लवकर उठत असत आ ण ‘सी’ टेशनजवळ
पोच यासाठ  भूलभुलैयात एका व श  मागानं पळत असत. इ छत थळ  पोच यावर
ते दो ही उंद र आपले बूट काढून दोरीनं बांधत असत आ ण आप या ग यात घालत.
जेणेक न गरज पड यास यांचा व रत उपयोग करता यावा. यानंतर ते चीजचा
मनसो  आ वाद घेत असत.

सु वातीला हेम आ ण हॉ ही दोन छोट  माणसं, चीज खा यासाठ  ‘सी’
टेशनजवळ धावतपळत जात.

पण काही कालावधीनंतर मा  या दोन छो ा माणसांची दनचया बदलली. ते
कमालीचे आळशी बनले. सकाळ  उ शरा उठणं, रमतगमत आवरणं, आरामात कपडे
घालणं आ ण मग ‘सी’ टेशनकडे जा यासाठ  वास सु  करणं… असा यांचा
दन म बनला होता. कारण आता यांना चीज नेमकं कुठं आहे, हे समजलं होतं ना!

या ठकाणी चीज नेमकं कुठून आलं, ते इथं कोणी आणून ठेवलं या वषयी यांना
मुळ च मा हती न हती. कब ना या ठकाणी आता कायमच चीज असेल, असं जणू
यांनी गृहीतच धरलं होतं.
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हेम आ ण हॉ दररोज सकाळ  उ शरा ‘सी’ टेशनजवळ यायचे. तथं नवांतपणे
तळ ठोकायचे. वतः या घरात आ यासारखं बनधा त हायचे. आपला जॉ गग सूट
आ ण पोट शूज काढून र फेकून ायचे. मग लपस घालून चीज खात आरामात
बसायचे. खरंच! चीज मळालं आ ण ते दोघंही आळशी बनले.

“हे फार म त आहे बुवा! इथं एवढं चीज आहे क , आप याला ते आयु यभर पुरेल”
हेम हणाला. छोट  माणसं यांना मळाले या यशानं रळून गेली होती. यांना आता
सुर ततेची भावना सुखद वाटत होती.

काही काळानंतर हेम आ ण हॉ यांना ‘सी’ टेशनजवळ असणारं सगळं चीज
आपलंच आहे, असं वाटू लागलं. आता तर यांनी या चीजवर मालक  ह क
गाजवायला सु वात केली. यांनी याच टेशनजवळ आपलं घर बांधलं आ ण या या
आजूबाजूलाच आपलं आयु य आखायला सु वात केली.

या नवीन घराला सुशो भत कर यासाठ  हेम आ ण हॉ यांनी भतीवर काही सु वचार
लहायला सु वात केली. या सु वचारां या चारही बाजूंना चीजचं च  काढलं. यातलं
एक सुवचन होतं-
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जर असेल तुम याजवळ
चीज भरपूर

तरच असाल तु ही आनंद
आ ण हाल खूश!
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ब याचदा हेम आ ण हॉ यां या म ांना ‘सी’ टेशनजवळ घेऊन जात आ ण
बढाया मारत, “पा हलंत कती चीज आहे इथं! हे चीज खूपच च व  आहे बरं…” ते
कधी यां या म ांना चीज खाऊ घालत, तर कधी यांना चीज ायचं टाळत.

“खरंतर हे सगळं चीज केवळ आप यालाच मळायला हवं. एवढं वा द  चीज
ा त कर यासाठ  आपणच ख या अथानं लायक आहोत” हेम हणाला. शवाय तो

चीजचा एक वा द  तुकडा त डात घालत पु हा हणाला, “हे चीज मळव यासाठ
आपण कती क  केले ना!” एवढं बोलून हेम तथंच झोपी गेला.

हे काही प ह यांदा घडत न हतं.

ही दोन छोट  माणसं दवसभर भरपेट चीज खाऊन रा ी घरी परतत असत आ ण
स या दवशी सकाळ  जा त चीज हादड या या उ ेशानं पु हा ‘सी’ टेशनकडे जात

असत. क येक दवस हाच न य म सु  होता.

हेम आ ण हॉ यां यात जबरद त आ म व ास संचारला होता. पण लवकरच याचं
पांतर गवात झालं. ते इतके आळसी आ ण सु त झाले क , नेमकं काय घडतंय याचं

यांना जराही भान रा हलं नाही.

काळ पुढे जात होता… पण नफ आ ण करी या दोन उंदरांनी मा  यां या
दनचयत थोडाही बदल केला नाही. यांचा दन म पूव सारखाच सु  होता.

ते दररोज सकाळ  लवकर उठत. व थत तयार होऊन ‘सी’ टेशनजवळ
पोहचत. टेशन या चौफेर च कर मारत आ ण कसलासा वास घेऊन ते चीज कुरतडून
बघत. या ठकाणी काल यापे ा काही वेगळा बदल झाला नाही ना, याची ते बारकाइनं
चाचपणी करत.

ती दोन उंदरं अशाच एका सकाळ  नेहमी माणे ‘सी’ टेशनजवळ आली. पाहतात
तर काय, तथलं चीज आता गायब झालं होतं. पण याचं यांना मुळ च आ य वाटलं
नाही. कारण तथं असणारं चीज दररोज थोडं थोडं कमी होत चाललंय, हे नफ आ ण
करी यांना मा हती होतं. यामुळे यांची आधीच मान सक तयारी झाली होती. अशा

प र थतीत नेमकं काय करावं, हे यांना उपजतच ठाऊक होतं.

यांनी पर परांकडे पा हलं आ ण ग यात घातलेले जॉ गग शूज पु हा पायात
घातले. प र थतीचं व ेषण कर यात, तक वतक लढव यात या उंदरांनी वेळ मुळ च
गमावला नाही. कारण यां याकडे गंुतागंुत, पूव ह, चुक या धारणा आ ण भावभावना
यांनी भरलेलं मन न हतं. असं मन हे केवळ माणसांकडेच असतं.

उंदरांना यां या समोरचा  काही कठ ण वाटला नाही. कारण या ाचं उ र
खूपच सोपं होतं.

‘सी’ टेशनमधली प र थती आता बदलली होती. यामुळे या प र थतीशी
जुळवून यायचा, वतःम ये बदल घडवायचा यांचा नणय प का झाला.

24

 



या दोन उंदरांनी भूलभुलैयात चीज शोध याचा नणय घेतला… होय! यांनी
आधीचंच काम न ा जोमानं पु हा सु  केलं. नफ नाक उंचावून वास घे याचा य न
क  लागला आ ण या या इशा यानुसार करी मागोमाग वेगानं धावू लागला.

नवीन चीज शोध याचा वास आता पु हा सु  झाला…

काही दवसांनी हेम आ ण हॉ ही दो ही माणसं ‘सी’ टेशनजवळ आली. तथं चीज
नस याचं पाहताच यां या काळजाचा ठोकाच चुकला. हा यां यासाठ  आ याचा
ःखद आ ण जबर ध का होता. चीज नेमकं गेलं कुठे, हे यांना मुळ च समजेना. चीज

दररोज कमी होत चाललंय, हे यां या मुळ च ल ात आलं न हतं. आता आयु यभर
इथंच चीज मळणार, हे यांनी जणू गृहीतच धरलं होतं.

“काय! माझं चीज कोणीतरी हरावून घेतलं?” आ याचा ध का बसलेला हेम
जोरात ओरडला. “माझं चीज इथं नाही… चीज नाही…” तो इत या जोरात आकांत
करत होता, जणू याचं रडगाणं ऐकून कोणीतरी तथं पु हा चीज ठेवणार असावं.

“  मू हड् माय चीज? माझं चीज इथून कोणी हलवलं” हेम घसा फोडून ओरडत
होता.

यानं दो ही हात आप या पृ भागावर ठेवले. याचा चेहरा आता रागानं लालेलाल
झाला होता. सव श  एकवटून तो हणाला, “हा अ याय आहे.”

हॉनं हताशपणे डोकं हलवलं. ‘सी’ टेशनजवळच चीज असणार याची याला
खा ीच होती. पण आता स य थती पा न यालाही ध काच बसला होता. तो तथं
कोणतीच हालचाल न करता, बराच वेळ नुसताच उभा रा हला. याला बसलेला ध का
खूपच खोलवर होता. या बदल या प र थतीला सामोरं जा याचं धैय या या ठायी
मुळ च न हतं.

हेम अखंड बडबड करत होता. हॉचं मा  या या बोल याकडे मुळ च ल  न हतं.
याला आता हेमचं काहीच ऐकायचं न हतं. कारण वतःवर ओढवले या संगाचा

सामना कर यासाठ  तो अ जबात तयार न हता. यानं कानांवर हात ठेवले. उंदरांची
त या पाहता, छो ा माणसांची त या मुळ च यो य आ ण वचारपूवक न हती.

पण यांचं वागणं वाभा वकच होतं.

आता चीजचा पु हा शोध घेणं हे खरंच कठ ण काम होतं. शवाय या दोन छो ा
माणसांना दररोज च व  चीज खायची जणू सवयच लागली होती. ‘चीज’ हणजे
यां यासाठ  ‘जीव क  ाण’ होतं. चीज हेच यां यासाठ  आनंदाचं एकमेव कारण होतं.

आता यांना चीजची खूपच जा त गरज होती.

वाचकहो, तुम यापैक  काह साठ  ‘चीज’चा अथ ‘ऐ य ा ती’ असा असेल; तर
काह साठ  तो ‘उ म वा य’ असेल. कदा चत काह साठ  ‘आ या मक अनुभूती’ हेच
‘चीज’ असेल.

हॉ या पा ासाठ  चीजचा अथ एकच होता- ‘सुर तता’. तो क पना करायचा क ,
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एक दवस माझं कुटंुब थर थावर झालेलं असेल आ ण मो ा चीज या ग लीत मी
आरामशीर बंग यात प डलेला असेन.

हेमसाठ  चीजचा अथ होता- ‘इतरांचा बॉस बनणं’. याला वाटायचं क , अ यंत
मऊ आ ण उ म दजा या चीज या टेकडीवर (केमे बट हलवर) असणा या अ लशान
बंग याचा मालक हावं.

यां या लेखी चीजची कमत इतक  मोठ  होती.

आता पुढे नेमकं काय करावं, हे ठरवायला या माणसांना वेळ लागत होता. चीज
नेहमी या ठकाणा न खरंच गायब झालंय का, हे पु हापु हा तपास यावाचून
यां यासमोर अ य पयायच न हता.

इकडे हेम आ ण हॉ आरडाओरडा कर यात वेळ दवडत होते; तर तकडे नफ
आ ण करी मा  न ा चीजचा शोध घेत उ साहानं पुढं जात होते.

हेम आ ण हॉ हे दोघंही आरडाओरड आ ण आगपाखड कर यात ध यता मानत
होते. हॉ तर खूपच नराश झाला होता. ‘बापरे! हणजे उ ाही आप याला
चीज शवायच राहावं लागणार? उ ा इथं चीज नसेल, तर आपलं काय होईल?’ हा
वचार या दोन माणसांना आतून पोखरत होता. कारण या चीज या भरवशावरच यांनी
आप या भ व याचं नयोजन केलं होतं.

छो ा माणसांना यावर अजूनही व ासच बसत न हता. यांना या प र थतीची
कोणीही पूवक पना दली न हती. ‘हे खरंच अ त झालं. असं मुळ च हायला नको
होतं.’ या रा ी हेम आ ण हॉ उपाशीपोट  हताश होऊन घरी परतले. परत यापूव  हॉनं
भतीवर ल हलं-
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तुमचं चीज तुम यासाठ
जतकं मह वाचं असतं,

ततके तु ही यावर
अवलंबून राहता.
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स या दवशी हेम आ ण हॉ पु हा ‘सी’ टेशनकडे जा यासाठ  नघाले. काहीतरी
जा  हावी आ ण चीज पु हा याच जागी यावं, अशी ाथना ते करत असावेत.

पण प र थती ‘जैसे थे’ होती. तथे चीज मुळ च न हतं. आता करावं तरी काय?
छो ा माणसांसमोर य  उभा होता. ते दोघंही एखा ा शळे माणे न ल झाले
होते.

हॉनं आपले डोळे बंद केले, कानांवर हात ठेवले. तो काहीही पाह या या वा
ऐक या या मनः थतीत न हता. चीज दवस दवस हळूहळू कमी झालं होतं, यावरही
याचा व ास बसत न हता. याला वाटत होतं क , कोणीतरी चीज इथून अचानकपणे

हलवलंय.

हेम या प र थतीचं वारंवार व ेषण क  लागला. शेवट  पूव ह आ ण भावना
यां या गंुतागंुतीनं ापलेली याची बु  जागृत झाली.

“मा यासोबतच असं का हावं? हे नेमकं चाललंय तरी काय?” यानं वचारलं.

हॉनं डोळे उघडले आ ण सभोवताली नजर टाकली.

“ नफ आ ण करी कुठे आहेत? कदा चत यांना अशी एखाद  गो  मा हती
असावी, यापासून आपण अन भ  आहोत.” हॉ हणाला.

हेम आपलं नाक उडवत हणाला, “छे! या उंदरांना काय मा हती असेल? ते तर
आप यासमोर खूपच सामा य आहेत. जे घडतं, यावर ते त या करतात ब स!
आपण तर असामा य आहोत. आपण ही प र थती नीट समजून घेऊ या. मला मा हती
आहे क , शेवट  आपण जे क  तेच यो य असेल. खरंतर आप यासोबत असं काही
घडायलाच नको होतं. आ ण जरी घडलं, तरी यातून आपला काही तरी फायदाच
हायला हवा होता.”

“का बरं फायदा हायला हवा होता?” हॉनं वचारलं.

“कारण आपली पा ता खूप आहे. आपण फाय ासाठ  पा  आहोत.” हेम
उ रला.

“पण कोणती पा ता?” हॉनं वचारले या ातून याची ज ासा प  जाणवत
होती.

“चीज मळ याची पा ता” हेमचं उ र.

“का बरं?” हॉचा त .

“हे बघ हॉ, ही सम या काही आपण नमाण केलेली नाही. ती इतर कोण या तरी
नं नमाण केली आहे. यामुळे आपलं नुकसान होऊन कसं चालेल? आपण चीज

मळ यासाठ  न क च पा  आहोत.” हेमनं यु वाद केला.

“पण हेम, आपण प र थतीचं इतकं व ेषण का बरं करतोय? मला वाटतंय क ,
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आपण सरळ न ा चीजचा शोध घे यासाठ  य न करायला हवेत.” हॉनं स ला दला.

“छे! मी आता या करणा या मुळाशी गे या शवाय व थ बसणार नाही.” हेमनं
आपला नणय सां गतला.

हेम आ ण हॉ अजूनही धाव थेतच होते. नेमकं काय करावं, हेच यांना समजत
न हतं.

ए हाना नफ आ ण करी यांची शोधया ा जोमात सु  होती. ते आप या शोधात
बरेच पुढे गेले होते. ते भूलभुलैया या अगद  आत शरले होते. येक ग लीत यांचा
शोध सु  होता… वर-खाली-इकडे- तकडे… जथं चीज मळ याची श यता होती, तथं
ते धावत होते.

नवीन चीज मळेपयत अ य कोणताही वचार यां या मनात न हता. यांना बराच
वेळ य नांची शथ क नही चीज मळालं नाही. शेवट  ते अशा ठकाणी जाऊन
पोहोचले, जथं ते कधीच आले न हते. ते ‘एन’ टेशन होतं. अखेर यांचे य न सफल
झाले. यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. ते हष  लासाने नाचू लागले… होय!
यां यासमोर चीजचा भला मोठा ढ ग होता.

यांचा आप या डो यांवर व ासच बसत न हता. उ या आयु यात ते प ह यांदाच
चीजचा एवढा मोठा ढ ग पाहत होते.

इकडे हेम आ ण हॉ ‘सी’ टेशनम येच अडकून पडले होते. ते तथ याच
प र थतीचा आढावा घेत होते. चीज न मळा याचे प रणाम शरीरासोबत यां या
मनावरही झा याचं दसत होतं. यांची चड चड होत होती. या दशेब ल ते पर परां या
मा यावर अपयशाचं खापर फोडत होते.

हॉला मा  अधेमधे या दोन उंदरांची आठवण यायची. ‘ नफ आ ण करी यांनी
आतापयत नवीन चीज शोधलंही असावं’ असा वचार या या मनात वारंवार डोकावत
होता. कारण भूलभुलैयात अ न तता असली, तरी ती काही काळापुरतीच असते, हे हॉ
जाणून होता.

‘ नफ आ ण करी यांना नवीन चीज मळालं आहे. ते दोघंही चीजचा आ वाद
घेताहेत…’ हॉ या मनात अशी क पना साका  लागली. ‘भूलभुलैयात या साहसी
सफरीवर जाणं, नवीन चीज शोध याचा थरार अनुभवणं या गो ी कती सुखकारक
असतील ना…’ हॉ या त डाला आता पाणी सुटू लागलं.

हॉ या मनात न ा क पना साका  लाग या. नवीन चीज शोध याची आ ण याचा
आ वाद घे याची क पना याला आता व थ बसू देत न हती. आपण कधी एकदा ‘सी’
टेशन सोडून भूलभुलैयात जातोय, असं याला झालं होतं.

“हेम, चल इथून नघूया” हॉ अचानकपणे हणाला.

“मुळ च नाही. मला तर ही जागा खूपच आवडली आहे. इथं आप याला खूप
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आराम मळतोय. ही आप या ओळखीची जागा आहे. शवाय, भूलभुलैयात अनेक
धोके आहेत” हेम त काळ उ रला.

“अस मुळ च नाहीये हेम! आपण याआधी भूलभुलैयात साहसी वास केला आहे.
आता पु हा आप याला य न करता येईल.” हॉ हणाला.

“आता माझं वय झालंय. मला सतत भीती वाटत असते क , मी कुठे हरवलो तर?
या भानगडीत पड याचा मूखपणा मी मुळ च करणार नाही. पण तुला हा वेडेपणा का
बरं सुचतोय, हेच मला समजत नाही” हेमची त या खूपच तखट होती.

हेमचं बोलणं ऐक यानंतर हॉचं मनोधैयही खचू लागलं. आता यालाही अपयशाची
भीती वाटू लागली. नवीन चीज शोध याची याची इ छा आ ण आशा आता मावळू
लागली होती.

या नंतर, या दोन छो ा माणसांचा न य म पु हा तसाच पार पडू लागला… ते
दररोज एकच काम करायचे. सकाळ  ‘सी’ टेशनवर जायचे. आज तरी चीज मळेल,
या आशेपोट  दवसभर उपाशी बसून राहायचे आ ण रा ी नराशा सोबत घेऊन
परतायचे.

ते स यप र थती नजरेआड करत होते. पण पोटात उसळलेला भुकेचा आगड ब
यांना नीट झोपूही देत न हता. यांची श  दवस दवस ीण होत चालली होती.
यांची चड चड वाढतच होती. या ठकाणी यांना आधी आराम आ ण सुख मळायचं,

तेच ठकाण आता यां यासाठ  लेशदायी होतं. यांची खरंच झोप उडाली होती. चीज
न मळा यामुळे आता यांना जागेपणीसु ा भयानक व ं पडू लागली होती.

तरीही हेम आ ण हॉ यांना ‘सी’ टेशन काही सुटत न हतं. ते दररोज तथंच जाऊन
चीजची वाट बघत रा हले.

“हॉ, आपण जरी अ धक मेहनत केली, तरी काहीच फरक पडणार नाहीये. नंतर
आप याला समजेल क , प र थती ‘जैसे थे’च आहे. मला वाटतंय क , चीज इथंच
जवळपास असेल. कोणीतरी ते भती या आड दडवून ठेवलं असावं” हेम हणाला.

स या दवशी हेम आ ण हॉ, आप या अवजारांसह तथं आले. हेमनं छ ी
पकडली आ ण हॉनं घण मारायला सु वात केली. यांनी बराच वेळ य न केला. शेवट
यांना ‘सी’ टेशनची भत फोड यात यश आलं. पण सारं थ! या भतीआड काहीच

न हतं.

ते आणखी नराश झाले. पण तरीही आशेचा एक करण यां या मनात होता.
आपण ही सम या न क  सोडवू, असं यांना अजूनही वाटत होतं. हणूनच ते सकाळ
लवकर येऊन उ शरापयत काम करत राहायचे. काही दवसांनंतर या मेहनतीनंतरही
यां या हाती काहीच लागलं नाही.

‘खूप काम करणं’ आ ण ‘यो य ते काम करणं’ यातला फरक हॉला हळूहळू समजू
लागला.
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“सवात चांगला माग हणजे इथं बसून वाट पाहणं. इथं नेमकं काय घडतंय याचं
आपण अवलोकन क  या. यांनी कोणी आपलं चीज इथून हलवलंय, ते कधी ना कधी
इथं पु हा ठेवतीलच.” हेम हणाला.

हेम या मताशी आता हॉसु ा सहमत झाला होता. यामुळे तो दररोज सं याकाळ
घरी व ांती यायला जात असे आ ण सकाळ  पु हा मनाची समजूत घालत ‘सी’
टेशनकडे येत असे. पण चीज मा  कधीच मळायचं नाही.

ती  भूक आ ण रोजचा तणाव यांमुळे ती दोन छोट  माणसं खूप अश  झाली
होती. प र थती कधीतरी सुधारेल, अशी आशा बाळगणारा हॉ आता मा  थकला होता.
चीजची वाट बघत आणखी काळ घालवला, तर आपली थती अ यंत बकट होईल,
याची हॉला खातरी पटली होती.

प र थती हाताबाहेर जात अस याची हॉला जाणीव झाली होती. शेवट  एके दवशी
तो वतःशीच हसत हणाला, “हाऽऽऽ हाऽऽऽ हाऽऽऽ कती वेडा आहे ना मी? मी
पु हापु हा एकच गो  करतोय आ ण तरीही मला नवीन प रणाम का ा त होत नाही,
याब ल आ य  करतोय!”

हॉला भूलभुलैयात परत जायचं न हतं. कारण याला खूप भीती वाटत होती. याला
वाटायचं क , तो कुठेतरी हरवून जाईल. खूप य न क नही याला चीज मळ याची
मुळ च शा ती वाटत न हती. पण जे हा याला वतः या मनातली भीती जाणवली,
ते हा याला वतःवरच हसू आलं. यानं हेमला वचारलं, “हेम, आपले जॉ गग सुट
आ ण पोट शूज कुठे आहेत रे?” यांना ही शोधाशोध कर यासाठ  बराच वेळ खच
करावा लागला. कारण ‘सी’ टेशन मळा यानंतर आप याला सुटची आ ण शुजची
गरजच काय, असं यांना वाटलं होतं.

हॉ जॉ गग सुट चढवत अस याचं पा न हेमनं वचारलं “हॉ, तू पु हा भूलभुलैयात
जा याचा वचार तर करत नाहीयेस ना? आपलं चीज परत मळेपयत मी इथंच वाट
पाहणार आहे. या कामी तू मला साथ नाही देणार?”

“नाही हेम! कारण तुला एक गो  समजतच नाहीये. ते कालचं चीज होतं. आता ते
जुनं चीज इथं कोणीच परत ठेवणार नाही. आता वेळ आली आहे ती नवीन चीजचा
शोध घे याची” हॉ या बोल यात ढता होती.

“पण इतर  कुठेच चीज नसेल तर? आ ण असूनही तुला ते शोधता आलं नाही
तर?” हेमनं पु हा आप या मनातली शंका  केली. “या ाचं उ र मा याकडे
नाहीये” हॉनं उ र दलं.

इतका वेळ मनात दाबून ठेवलेली भीती हॉ या मनात पु हा खळबळ माजवू लागली.

मग हॉनं यावर पुन वचार केला. नवीन चीज शोध याचा य न केला तर नेमके काय
लाभ होऊ शकतात, यावर यानं वचार केला आ ण या या मनात धैय संचारलं.
“ क येक वेळा गो ी बदलतात आ ण परत कधीच पूव सार या होत नाहीत.

31

 



आप यासोबतही हेच घडतंय हेम… हेच तर जीवन आहे. जीवन नेहमी पुढं जात असतं
आ ण आपणही या यासोबत माग मण केलं पा हजे.”

हॉनं आप या अश  म ाकडे एकवार नजर टाकली. याला समजाव याचा खूप
य न केला. पण हेमची भीती आता रागात बदलली होती. तो काहीही ऐक या या

मनः थतीत न हता.

हॉ आप या म ाशी कठोरपणे वागू इ छत न हता. पण हेमचा मूखपणा पा न
याला हसू आवरता आलं नाही.

आता हॉ मो हमेवर जा यासाठ  स  झाला होता, या या तनामनात उ साह
संचारला होता. आपण वतः या वेडेपणावर हसू शकतो, जु या गो ना मूठमाती देऊन
पुढे जाऊ शकतो याची याला जाणीव झाली.

“भूलभुलैयात शर याची हीच ती वेळ, हाच तो ण!” हॉनं जाहीर केलं.

हेमनं यावर काहीच त या दली नाही.

हॉनं एक टोकदार व तू उचलली आ ण भतीवर एक सु वचार ल न काढला.
कदा चत यामुळे हेमचं मनप रवतन होईल असं याला वाटलं असावं.

या सु वचाराभोवती हॉनं चीजचं च ही काढलं. याला वाटलं, आप या या
वाग यामुळे हेम हसेल, याला थोडं हलकं वाटेल आ ण न ा चीज या शोधाथ तो
आप यासोबत बाहेरही पडेल. पण हेमनं या याकडे ढंुकूनही पा हलं नाही.

काय होता हॉनं ल हलेला सु वचार?
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जर वतःम ये
बदल घडवला नाही,

तर तु ही न  होऊ शकता!

33

 



हॉनं घराबाहेर डोकावलं आ ण भूलभुलैयाकडे पा हलं. या ठकाणी चीज नाही,
तथं मी इतके दवस का बरं फसलो होतो असा वचार या या मनात आला.
‘भूलभुलैयात कुठेच चीज नसेल आ ण असलंच तरी मी तथंपयत पोहोचेन याची काय
खातरी? मी या कामी अयश वी झालो तर…’ या वचारानं याला पु हा भीती वाटू
लागली. पण स याच णी हॉ वतःशीच हसला. हेम अजूनसु ा ‘  मू हड् माय
चीज?’ याच वचारात अडकून बसला असेल, याची हॉला आठवण झाली. याला
वाटलं, “मला लवकर जाग का नाही आली? या ठकाणा न चीज पुढं गेलं खरं; पण
मी चीजसोबत पुढं का नाही गेलो?” यानं भूलभुलैयात वास सु  केला. पुढं
जा याआधी यानं एकवार मागं वळून पा हलं… ती जागा होती हॉ या नवासाची… ती
ओळखीची जागा खूपच आरामशीर होती. तथं आता चीज न हतं; पण तरीही हॉचा
जीव मा  या जागेत घुटमळत होता.

‘मला खरंच भूलभुलैयात जायचंय का?’ हॉला पु हापु हा वाटत होतं.

यानं समोर या भतीवर सु वचार ल हला आ ण याकडे तो एकटक पाहत
रा हला-
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समज,
तुला भीती वाटत नसती

तर आता
तू काय केलं असतंस?
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हॉनं या सु वचारावर चतन केलं.

भीतीमुळे ब याचदा हतावह गो ी घडतात. पण जे हा आपण आव यकतेपे ा
अ धक घाबरलेलो असतो, ते हा बघडलेली थती सुधार यासाठ  आपण काहीच
करत नाही.

भीती ही अशी गो  आहे, यामुळे आप याला काय वृ  हो यासाठ  ेरणा
लाभते. पण जे हा भीतीची आप या मनावर असणारी छाया गडद होते, ते हा मा
प र थतीत बदल घडव यासाठ  आपण काहीच करत नाही. अशा वेळ  मा  भीती
अ यंत ासदायक ठरते.

हॉनं डा ा बाजूकडे पा हलं… भूलभुलैया या पूव  कधीही न पा हले या
भागाकडे… आता याला पु हा भीती वाटू लागली.

यानं द घ ास घेतला आ ण तो डावीकडे वळला. हळूहळू तो या भागाकडेच पळू
लागला.

भूलभुलैयात र ता शोधताना हॉला एक काळजी सतावत होती, ‘मी ‘सी’ टेशनवर
वनाकारण वेळ वाया घालवला. मी नवीन चीज शोध यासाठ  आधीच बाहेर पडायला
हवं होतं. कारण फार काळ चीज न मळा यानं मी आता अश  झालोय. मला पूव पे ा
अ धक वेळ लागतोय. शवाय आता मला अ धक म करावे लागताहेत. मा या
आयु यात जर अशी प र थती पु हा उ वली, तर मी प र थती माणे न क च बदलेन.
बदलाशी जुळवून घेत यानं आयु य कती सुकर होईल ना?’

अश  झाले या हॉनं वतःशीच हसत वचार केला, ‘काहीच न कर यापे ा, उ शरा
का होईना काहीतरी केलेलं यात या यात चांगलं.’

स या दवशी हॉला एके ठकाणी काही चीज मळालं. पण ते खूप दवसांसाठ
पुरेल एवढं मा  मुळ च न हतं. भरपूर चीज मळवावं आ ण ते हेमला दाखवावं;
जेणेक न तोसु ा भूलभुलैयात येईल, असा वचार या या मनात डोकावला.

हॉला तसा काही खूप आ म व ास जाणवत न हता. भूलभुलैयातला एकूणच
वास या यासाठ  ासदायक होता. आधीपे ा आताची प र थती खूपच वेगळ  होती.

दोन पावलं पुढं जाऊन एक पाऊल मागं यावं, अशी याची थती झाली होती.

हॉ अडथ यांची, आ हानांची शयत पार करत होता. पण भेद न जा यापे ा
भूलभुलैयात पु हा चीज शोधणं के हाही ेय कर होतं.

जसजसा काळ पुढं सरकत होता, तसतसा हॉ या मनात वचार येऊ लागला, ‘चीज
मळव याची माझी इ छा कधी बरं पूण होईल? मी लहान त डी मोठा घास तर घेत
नाहीये ना!’ पण नंतर तो वतःवरच हसला. कारण आता या या हातात घासच न हता,
ना लहान, ना मोठा!

नराश होताच हॉ वतःला आठवण क न देई, ‘स या मी जे काही करतोय, यात
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माझी गैरसोय होतेय. पण चीज न मळवता तसंच बसून राह यापे ा ही थती यो य
आहे.’ हॉ प र थतीवर नयं ण मळव याचा य न करत होता. नयं णाबाहेर
असणा या गो ी मूकपणे सहन करत होता.

नफ आ ण करी जर पुढं जाऊ शकतात, तर मीसु ा जाऊ शकतो, यावर हॉचा
व ास होता. भूतकाळात घडले या गो वर मनन- चतन करताना हॉला जाणवलं क ,
‘सी’ टेशनमधलं चीज काही एकाएक  संपलं न हतं. ते दररोज थोडं-थोडं कमी होत
गेलं. शवाय ते दवस दवस शीळं आ ण बेचवसु ा होत चाललं होतं.

जु या चीजवर बुरशी जमत चालली होती. पण ही बाब या या ल ात येत न हती.
यानं मनाशी न य केला असता तर, पुढं काय घडू शकतं हे याच वेळ  याला समजलं

असतं.

घडणा या गो ी सजगतेनं पा ह या अस या आ ण होणा या बदलांचा मागोवा
घेतला असता, तर असा ध का बसला नसता. कदा चत नफ आ ण करी यांनी हेच
तर केलं होतं.

हॉ आता व ांतीसाठ  थांबला होता. यानं भूलभुलैया या भतीवर एक सु वचार
ल हला-
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चीज जुनं के हा होतंय
हे जाण यासाठ  याचा

वारंवार वास घेऊन
पाहावा लागतो
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बराच काळ फ नही हॉला चीज सापडत न हतं. खूप पायपीट के यानंतर तो एका
टेशनजवळ पोहोचला. कदा चत इथं तरी चीज मळेल, अशी याला आशा वाटत होती.

पण आत जाऊन पाहताच याचा हरमोड झाला. तथं चीज न हतं. तो नराश झाला.

‘मा या पदरी वारंवार नराशाच का येते?’ असा हताश करणारा वचार या या
मनात आला. हा य न सोडून ावा, असंही याला वाटलं. याची शरीर मताही आता

ीण झाली होती. भूलभुलैयात आपण वाट चुकलो आहोत, हे याला कळून चुकलं
होतं. मागं वळावं आ ण ‘सी’ टेशनकडे परतावं, असंही याला णभर वाटलं. तथं
मला हेम भेटेल आ ण माझं एकाक पण नाहीसं होईल, असा वचार मनात येताच हॉनं
वतःला पु हा तोच  वचारला-‘समज, तुला भीती वाटत नसती, तर आता तू काय

केलं असतंस?’

हॉला वाटणारी भीती आणखी गडद होत चालली होती. पण तो हे मा य करायलाच
तयार न हता. आप याला नेमक  कसली भीती वाटतेय, हेच याला उमजत न हतं.
अशा थकले या अव थेत मला केवळ एकटेपणाची भीती वाटत आहे, असं याला वाटत
होतं. पण मुळात अशा भी तदायक समजुत मुळेच तो मागं पडत होता.

‘हेमनं भूलभुलैयात वाटचाल सु  केली असेल क  याची पावलं अजूनही ‘सी’
टेशनजवळच थबकली असतील?’ हॉ या मनात हेमचा वचार आला. हेम जर
वासासाठ  बाहेर पडला असेल, तर याला र ता सापडावा यासाठ  हॉनं भतीवर खूण
हणून एक सु वचार ल न ठेवला होता. हा सु वचार वतःलासु ा खूप उभारी देईल,

याची हॉला क पना होती.
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न ा दशेनं वाटचाल केली
क  चीज शोध यास

मदत होते.
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आता हॉ एका अंधा या ग लीजवळ आला होता. यानं या ग लीतून खाली
पा हलं. याला पु हा भीती वाटू लागली. ‘पुढं काय होईल? सगळ  चीज टेश स
रकामी तर नसतील ना? इथं मा या जवाला काही धोके तर नसतील?’ हॉ या मनात
भतीदायक वचारांची गद  होऊ लागली. नंतर तो वतःशीच हसला. भतीमुळे माझी
प र थती खूपच बकट होत आहे, हे ल ात आ यावर यानं तेच केलं, जे यानं भीती
वाटली नसती तर केलं असतं! यानं नवीन दशा पकडली.

अंधा या ग लीत पळ यास सु वात के यानंतर हॉला एक वेगळाच आ म व ास
जाणवू लागला. याला आता खूप आनंद झाला होता. कोण याही संकटाला सामोरं
जा याइतकं धैय या या अंगी एकवटलं होतं. वतःचा आ म व ास पा न तो च ावून
गेला. ‘मला एवढं चांगलं का वाटतंय? खरंतर मा याजवळ स या चीज नाही आ ण मी
कुठं चाललोय, याचीही मला क पना नाही. तरीही मी इतका आनंद  का?’

याला या ाचं उ र लवकरच उमगलं.
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तु ही जे हा तुम या भीतीवर
वजय मळवता,
ते हाच तु ही

खरं वातं य अनुभवता.
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आतापयत आपण वतः याच भयजालात फसलो होतो, याची हॉला जाणीव झाली.
आता मा  तो नवीन दशेकडे वाटचाल कर यासाठ  मोकळा झाला होता.

भूलभुलैयातली गार वा याची झुळूक यानं अनुभवली आ ण तो ताजातवाना झाला.
यानं एक द घ ास घेतला. आप यात श चा संचार झा याचा याला अनुभव झाला.

होय! यानं आता भतीवर वजय मळवला होता. यामुळेच आता तो आनंद  होता.
असा आनंद यानं या पूव  कधीच अनुभवला न हता.

गेला क येक काळ हॉनं असा सुखद अनुभव घेतला न हता. आनंद  होणं तो
जवळपास वसरलाच होता.

वतःचा उ साह वाढव यासाठ  यानं काही व ं रंगवायला सु वात केली. आपण
आप या फेवरेट चीजचे तुकडे खात आहोत, अशी यानं क पना केली. या क पनेनं तो
इतका सुखावला क , यानं केवळ क पनाश या जोरावर चीजचा आ वादही घेतला.
यानं नवीन चीजचं च  प पणे पाह याचा य न केला. याला ही क पना स यात

उतर याचा व ास वाटू लागला.

यानं ल हलं-
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न ा चीजचा आ वाद
घे याची क पना करा,
मग नवं चीज मळवणं

खूप सोपं होईल.
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‘मला हे आधी का सुचलं नाही? मी यापूव च असा का बरं वागलो नाही?’ हॉनं
वतःला वचारलं. आता तो भूलभुलैयात अ धक वेगानं आ ण जोमानं धावत होता.

लवकरच याला एक नवीन चीज टेशन दसलं. या टेशन या दारात पडलेले चीजचे
तुकडे पा न याचा आनंद गगनात मावेनासा झाला. अशा कारचं चीज यानं यापूव
कधीच पा हलं न हतं. फारच सुरेख दसत होतं ते! हॉनं याची चव चाखली. खूपच
चवदार होतं ते. यानं चीजवर यथे छ ताव मारला. हेमला काही तुकडे ावेत आ ण
या यासोबत चीज खा याची मजा लुटावी, या उ ेशानं हॉनं काही तुकडे आप या
खशात टाकले. आता याला आपली गेलेली श  परत संचारत अस याचं जाणवत
होतं.

मो ा आशेनं तो टेशन या आत गेला. पण काय दव! तथलं चीज कोणीतरी
आधीच फ त केलं होतं. हॉ या मनात वचार आला, ‘थोडं आधी पोहोचलो असतो, तर
कदा चत भरपूर चीज मळालं असतं.’

आता हॉला हेमकडे जायचं होतं. हेम भूलभुलैयात यायला तयार आहे का, हे
पाह यासाठ  हॉनं मागं जा याचा नणय घेतला.

तो परत फरला. थोडा वेळ थांबून यानं भतीवर ल हलं-
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जत या लवकर
जुनं चीज सोडाल,

तत या लवकर
नवीन चीज शोधू शकाल!
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काही वेळानंतर हॉ ‘सी’ टेशनकडे परतला. याची हेमशी भेट झाली. यानं हेमला
चीजचे काही तुकडे देऊ केले. पण हेमनं मा  ते घेतले नाहीत.

हेमनं हॉचं वागत तर केलं, पण तो कु सतपणे हणाला, “नवीन चीज आवडेल
असं मला तर वाटत नाही. मला याची सवय नाही. मला माझं आधीचंच चीज मळावं,
अशी माझी इ छा आहे. जोपयत ते मळत नाही, तोपयत मी बदलणार नाही.”

हॉनं हताशपणे मान हलवली आ ण वतःचीच समजूत काढत तो परत भूलभुलैयात
जा यासाठ  नघाला. आता हॉ भूलभुलैया या शेवट या टोकापयत पोहोचला होता.
अथात याला आप या म ाची, हेमची आठवण येत होती. पण याचबरोबर शोध
घे यातला आनंदही जाणवत होता. खरं तर या ट यावर याला एका स याचा
सा ा कार घडला होता- ‘मला चीज मळा यामुळे न हे, तर भीतीवर मात के यामुळेच
इतका आनंद होतोय.’ हॉला वतःचा नणय यो यच अस याची खातरी पटली.

आता या या अंगात बळ संचारलं होतं.

तो आप या वासात भतीची आडकाठ  मुळ च येऊ देत न हता. मी एका अ यंत
वेग या मागानं नघालोय, हा वचारच याला नवी ऊजा देत होता. याला जे हवंय ते तर
मळणारच होतं. पण ‘कधी’ हा  होता. यानं ल हलं-
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चीज शवाय राह यापे ा
याचा भूलभुलैयात शोध घेणं

यातच सु पणा आहे.
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हॉला पु हा एकदा जाणवलं- माणूस एखा ा घटनेला जतका घाबरतो, ततक  ती
मुळ च भयानक नसते. आपण या वषयी मनात जे च  रंगवतो, तेच व तु थतीपे ा
अ धक भयंकर असतं.

हॉला आधी नवीन चीज मळव याची इतक  भीती वाटत होती क , ते शोध याची
तो सु वातच क  शकत न हता. पण य  शोध याची कृती के यावर मा  याला
गरजेपुरतं चीज मळू लागलं. आ ण आता तर याला भरपूर चीज मळणार होतं.

आधी याचं मन हे चता आ ण भीती यांनी झाकोळून जायचं. आप याला
आव यक तेवढं चीज मळणारच नाही आ ण समजा मळालंच तरी ते पुरणार नाही,
अशी याला भीती वाटायची. थोड यात, आप यासोबत सव म काय घडू शकतं
याऐवजी सवात वाईट काय घडेल, हेच भय याला सतावत असे.

पण ‘सी’ टेशन सोड यानंतर मा  सव काही बदललं.

आधी याला वाटायचं क , माझं चीज कोणी हरावून घेता कामा नये. कारण बदल
हा वाईटच असतो, असं याचं मत होतं.

आता याला समजलं होतं- आप याला ध का ते हाच बसतो, जे हा आपण
बदलाला वरोध करतो, यापासून पलायन करतो. अ यथा बदल घडला तरी आप याला
काहीच फरक पडत नाही.

आपलं मतप रवतन झा याचं उमजताच यानं भतीवर ल हलं-
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जुनाट वचारप ती
आप याला नवं चीज

मळवून देऊ शकत नाही.
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हॉला अजूनही चीज मळालं न हतं. भूलभुलैयात असताना आपण काय शकलो,
याचं यानं अवलोकन केलं.

आप यात संचारलेली व ासाची श  खूपच ेरक अस याचं हॉला जाणवलं. ही
ेरणाश  हॉला ‘सी’ टेशनम ये असताना मा  मुळ च जाणवत न हती. आता मा

हॉ पूणपणे बदलला होता.

याला समजलं क , आपले वचार बदलताच आपलं वतनसु ा बदलतं. आता बदल
घडताना आप यासमोर दोन पयाय असतात. एक तर आपण बदलामुळे माझं नुकसान
होईल, या भीतीपोट  बदलाला वरोध करतो कवा न ा चीज या शोधात बदल जाणून
यायला आ ण तो वीकारायला तयार होतो. आपण कशावर व ास ठेवतो, यावरच

सगळं काही अवलंबून आहे.

यानं भतीवर ल हलं-
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आपण नवं चीज शोधून
याचा आ वाद घेऊ शकतो,

हे समजताच
आपण आपला माग बदलतो.

52

 



‘मी जर यापूव च बदलांना सामोरा गेलो असतो आ ण याचवेळ  जर ‘सी’
टेशनमधून बाहेर पडलो असतो, तर माझी आजची अव था कती छान असती ना!’

हॉला याची चूक कळून चुकली. यानं या वेळ  जर पाऊल उचललं असतं तर याला
आपोआप बळ मळालं असतं आ ण नवं चीज शोध यात यशही लाभलं असतं. याला
जर याच वेळ  बदलाची चा ल लागली असती, तर ए हाना या याकडे आता भरपूर
चीज असतं.

यानं आपली इ छाश  एकवटून भूलभुलैया या न ा भागाकडे वाटचाल
कर याचा नणय घेतला. याला काही ठकाणी चीजचे लहान-मोठे तुकडे मळाले.
आता हॉचा आ म व ास णावला. यानं भतीवर काही सु वचार ल हले होते. हेमनं
जर ‘सी’ टेशन सोडलं असेल, तर याला भूलभुलैयात ल हलेले सु वचार वाचायला
मळतील, हे नवे वचारच याला माग दाखवतील असा वचार क न हॉ सुखावला.

ब याच वेळापासून हॉ जे काही वचार करत होता, ते यानं भतीवर ल हले-
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लहान-लहान बदलांचा
आधीपासूनच अंदाज घेत गेलो,

तर भ व यात घडणा या
मो ा बदलांना त ड देणं

सोपं जातं.
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आता हॉनं भूतकाळ मागं टाकला होता… तो भूलभुलैयातून माग काढत झपा ानं
पुढे जात होता… लवकरच याला यश ीनं वतः न माळ घातली.

एका णी हॉला वाटलं क , आप याला आयु यभर याच भूलभुलैयात अडकून
राहावं लागेल क  काय! पण एव ात या या क द वासाचा सुखद अंत समोर
आला.

‘एन’ टेशनम ये हॉला नवीन चीज मळालं.

या टेशनम ये हॉनं वेश केला… या या डो यांचं पारणं फटलं. कारण तथं
चीजचे एकापे ा एक सरस कार होते. असे कार हॉनं या पूव  कधीच पा हले न हते.
आतम ये चीजचे ढ ग रचून ठेव यात आले होते.

‘मी व ात तर नाही ना?’ हॉला णभर काही सुचेनाच. पण ही अव था णभरच
होती. कारण तथं हॉला याचे जुने म  नफ आ ण करी भेटले. नफनं डोकं हलवून
आ ण करीनं हाताचे पंजे उंचावून हॉचं वागत केलं. या दोघांची सु ढ झालेली कृती
पा न हे दोन उंद र ब याच वेळापासून इथ या चीजचा आ वाद घेताहेत, याची हॉला
क पना आली.

हॉनं दोघानांही घाईघाईत नम कार केला आ ण तो आप या आवड या चीजवर
तुटून पडला. यानं आपले पोट शूज आ ण जॉ गग सुट उतरवून पु हा आप याजवळ
नीट ठेवले. कारण यांची गरज कधी पडेल, हे सांगता येत न हतं. हॉनं या चीजचा
यथे छ आ वाद घेतला. यानं चीजचा एक वा द  तुकडा उचलला आ ण तो मो ानं
हणाला, ‘बदल नेहमीच चांगला असतो. बदल झदाबाद!’

न ा चीजचा आ वाद घेताना हॉचं वचारमंथन सु  होतं. तो आजवर या
अनुभवातून शकले या गो वर वचार करत होता.

सव काही बदलत अस या या का प नक भतीनंच तो अ धक गांगरला होता.
यामुळेच तो जु या चीज या नादात अडकला होता. पण आता जुनं चीज मा  कोणीतरी

हलवलं होतं.

या यात हे अमूला  प रवतन कशामुळे घडलं होतं? भुकेमुळे क  मृ यू या
भीतीमुळे?

मृ यू या भीतीची याला खरंच मदत झाली होती.

खरंतर हॉम ये ते हाच मोठा बदल घडला, जे हा तो वत: या चुकांवर हसायला
शकला. ‘ वतः या मूखपणावर हसायला शकणं हाच वतःत बदल घडव याचा सवात
सोपा माग आहे’ हे याला कळून चुकलं. कारण या शवाय आपण भूतकाळ मागे टाकून
भ व याकडे वेगाने वाटचाल क  शकत नाही.

नफ आ ण करी यां याकडून खूप काही शक यासारखं होतं. सवात मह वाची
शक यायो य बाब हणजे, या दोन उंदरांनी यांचं आयु य अ तशय साधं, सरळ आ ण
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सहज ठेवलं होतं. यात कुठलीच गंुतागंुत न हती. घडले या घटनांचं यानं उगीच
अ त व ेषण केलं नाही.

प र थती बदलली आ ण चीज नाहीसं झालं, ते हा नफ आ ण करी यांनी
वतःतही बदल घडवला. तेदेखील न ा चीज या मागोमाग गेले.

‘खरंतर माणसं उंदरांपे ा अ धक चांगला वचार क  शकतात’ आता हॉ या
गो ीकडे एका वेग या ीकोनातून पा  लागला.

हॉनं भूतकाळात या सव चुका टपायला सु वात केली. भ व याची योजना
आखताना याची न क च मदत होईल, असं याला वाटलं. कब ना मी भावी योजना
बनवताना यांचा वापर न क च करेन, असं हॉनं ठरवलं.

आपण बदलांचा सामना कसा करायचा, हे आता हॉ जाणून होता. यामुळेच यानं
इथून पुढे चौकस राहायचं ठरवलं आ ण व रत वाटचाल सु  कर याचा न य केला.
याला अनेक सकारा मक वचार फु  लागले-

अ त व ेषण आ ण भाव नक गंुतागंुत यात कधीच फसू नये. भतीदायक
वचारांमुळे तर कधीच वतःला ास क न घेऊ नये.

लहान-लहान बदलांचा आधीपासूनच अंदाज घेत गेलो, तर भ व यात घडणा या
मो ा बदलांना त ड देणं सोपं जातं.

हॉला हे कळून चुकलं होतं क , आता आपण आणखी वेगानं बदलायला हवं. कारण
यो य वेळ  बदल केला, तरच याचा काही उपयोग असतो. वेळ नघून गे यावर बदल
केला तर सव काही थ असतं.

बदलाला वरोध करणारा सवात मोठा वरोधक हा आप याच आत दडलेला
असतो. जोपयत आपण बदलत नाही, तोपयत प र थतीत मुळ च सुधारणा होत नाही.
या जगात तु हांला हवं असणारं ‘चीज’ नेहमीच उपल ध असतं. पण जोवर तु ही
भतीतून मु  होत नाही, तोवर तु हांला ते मुळ च मळत नाही. खरंतर आप या मनात
असणारी भीती थो ा माणात चांगली असते. कारण एखा ा ठकाणी काही धोका
असेल, तर ती आप याला सावध करते, आपलं संर ण करते. पण हॉ या मनातली
भीती मा  अनाठायी होती. याला जे हा वतःम ये बदल घडव याची गरज भासली,
ते हा या भतीमुळेच तो बदल घडवू शकत न हता.

हॉ आधी एका स यापासून अन भ  होता. पण आता मा  याला ते स य उमगलं
होतं- ‘बदल हा वरकरणी भयानक वाटत असला, तरी अखेर तो भा यकारकच ठरणार
असतो.’

चीज या या शोधया ेत हॉला वतःचीच नवी ओळख पटली होती.

आता याला आप या य म ाची, हेमची आठवण येऊ लागली. ‘मी भत वर
ल हलेले सु वचार हेमनं खरंच वाचले असतील?’ एक वचार या या मनात डोकावला.
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हेमनं नेमकं काय केलं होतं? भूतकाळ सोडून भ व याकडे जा याचा नणय हेमनं
घेतला होता का? तो भूलभुलैयात परतला होता का? आपलं जीवन सुधार यासाठ
हेमनं काही वेगळा वचार केला होता का?

हॉनं चीज टेशन ‘सी’कडे जा याचा वचार केला. तथं हेम भेटेल, मग याला धा
मनः थतीतून बाहेर यायला मी मदत करेन, असं हॉला वाटलं.

पण हा काही हॉचा प हला य न न हता. यानं आप या म ाम ये बदल घडवून
आण याचा या आधीही य न केलाच होता ना!

हेमनं वतःच वतःचा माग शोधायला हवा. यानं सु तीवर, आळसावर आ ण
भतीवर आता मात करायला हवी. हे सव याला वतःलाच करावं लागणार होतं. अ य
कोणीच हे क  शकणार न हतं. वतःत बदल घडवून आण याचे फायदे याला इतर
कोणीच पटवून देऊ शकणार न हतं.

हॉनं हेमसाठ  काही खाणाखुणा मागं ठेव या हो या. हॉनं ल हलेले उ ोधक वचार
जर हेमनं वाचले असते, तर याला आपला माग गवसला असता.

हॉ आजवर या वासात अनेक गो ी शकला होता. याचा साराथ यानं ‘एन’
टेशनजवळ या सवात मो ा भतीवर ल न काढला. या या चारही बाजूंनी चीजचं

मो ा तुक ाचं च ही काढलं.
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भतीवरचे सु वचार

बदल घडत असतातच
चीजची जागा बदलत राहणारच

बदलांची चा ल या
तुमचं चीज कोणीतरी हरावून घेईल
याची आधीच मान सक तयारी ठेवा

बदलांवर ल  ठेवा
चीज शळं कधी होत आहे हे समज यासाठ

याचा वेळोवेळ  अंदाज या

प र थतीत बदल घडतातच
वतःम येही त काळ बदल करा

जत या लवकर तु ही जुनं चीज सोडाल
तत या लवकर तु ही न ा चीजचा आ वाद घेऊ शकाल

वतःत बदल घडवा
चीजसोबत पुढे चालत राहा

बदलाचा आनंद या
बदला या येत साहस अनुभवा

न ा चीज या न ा चवीचा आ वाद या

व रत बदल याची तयारी ठेवा आ ण
पु हा बदलाचा आनंद अनुभवा!

ल ात या, तुमचं चीज कोणी ना कोणी
इतर  नेतच असतं
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हेमसोबत ‘सी’ टेशनम ये असणारी थती आ ण स याची प र थती यांत जमीन-
अ मानाचं अंतर अस याचा हॉला यय आला. मा  आता जर आपण ऐशोआरामात
फसलो, तर पु हा पाढे पंचाव ! आजवर या अनुभवानं हॉचे डोळे उघडले होते.
यामुळेच कोणताही आळस न करता, तो दररोज ‘एन’ टेशनजवळ जाऊन चीजचं
नरी ण करायचा. चीजम ये नेमके कोणते बदल होत आहेत, याचा आकार कमी
होतोय का, ते शळं होत चाललंय का अशा अनेक गो चं हॉ बारकाइनं नरी ण क
लागला. समोर घडत असले या बदलांमुळे आता याला डगमगून चालणार न हतं.

स या हॉकडे चीजचा ढ ग होता. पण तरीही तो भूलभुलैयात जाऊन आजूबाजूला
नेमकं काय घडतंय, याचा अंदाज घेत होता. आरामा या सुखद कोशात गुरफट यापे ा
वा तव जाणून घेणं अ धक सुर त अस याचं याला पटलं होतं. याचवेळ
भूलभुलैया या बाहे न काही आवाज येत अस याचं हॉला जाणवलं. तो आवाजा या
दशेनं अंदाज घेऊ लागला. कोणीतरी तकडं येत अस याचा प  आवाज याला ऐकू
आला.

‘हेम तर नसेल? यानं वतःची दशा तर बदलली नसेल?’ हॉ या मनात वचार
डोकावला. यानं परमे राकडं ाथना केली. माझा म  इथं लवकरच पोहोचेल, अशी
आशा हॉ या मनात जागृत झाली होती.
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चीजसोबत पुढं वाटचाल
करत रा हलं पा हजे

आ ण चीजचा आनंदसु ा
घेतला पा हजे

गो ीचा शेवट क  न ा गो ीची सु वात?
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गो  ऐक यानंतर याच दवशी घडलेली म ांची
चचा

गो  सांगून झा यावर मायकलनं आप या म ांकडे पा हलं. सवा या चेह यावर
मतहा य होतं. सवानी मायकलचे आभार मानले. या गो ीतून खूप काही शकायला

मळा याचं यांनी सां गतलं.

नॅथन हणाला, “आपण पु हा एक  जमू आ ण या गो ीवर चचा क . चालेल?”

ब तेक सवानाच नॅथनचा हा ताव पटला. यामुळे आज डनरनंतर सवानी पु हा
एक  भेटायचं ठरवलं.

हॉटेल या वागतक ात ते सव पु हा एक  जमले.

‘चीज मळालं का कोणाला?’, ‘भूलभुलैयात कसं वाटतंय?’ असे आपापसांत
अनेक मजेशीर संवाद झा यानं तथं हा य वनोदाचं वातावरण तयार झालं होतं.

मग ए जेलानं सवाना वचारलं, “तु ही गो ीतलं कुठलं पा  होता असं तु हांला
वाटतं? नफ, करी, हेम क  हॉ?”

“मी पारी हाच वचार करत होतो. खेळा या सामानाचा वसाय कर यापूव चा
काळ मला प पणे आठवला. या वेळ  मी बदलांचा सामना केला होता” काल स
हणाला.

“ या वेळ  मी नफसारखा वागलो नाही. बदल या प र थतीशी मी मुळ च जुळवून
घेतलं नाही. शवाय, मी करीसारखंही वागलो नाही. या यासारखी मी चटकन पावलं
उचलली नाहीत. माझी अव था हेमसारखी होती. या माणे हेमला या या ओळखीचं
ठकाण सोडायचं न हतं, या माणे मीदेखील मा या क फट झोनम ये अडकलो होतो.
खरं तर मला बदलाशी जुळवून यायचंच न हतं. मला याकडे पूण ल  करायचं
होतं.” काल सनं याचा अनुभव सां गतला.

आपण आ ण काल स हणजे कालपरवाचेच शाळकरी म  आहोत, असं
मायकलला वाटत होतं. यानं वचारलं, “ म ा, तुला नेमकं काय हणायचंय?”
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“नोकरीत अचानकपणे झाले या बदला वषयी बोलतोय मी.” काल स हणाला.

“ हणजे तुला नोकरीव न काढून टाकलं क  काय?” मायकलनं हसत वचारलं.

“मला नवीन चीज शोध यासाठ  बाहेर पडायचं न हतं, असं हणू शकतोस तू.
मा या बाबतीत बदल घडायचं काही कारणच नाही असं मला वाटायचं. हणूनच मी
खूप अ व थ होतो.”

आतापयत ग प बसलेले लोकही आता बोल यासाठ  उ साह दाखवू लागले. ँ क
हा यांपैक च एक. तो ल करात भरती झाला होता.

“हेम वषयी ऐकताना मला मा या एका म ाची आठवण झाली. याचा वभाग बंद
पडत होता; पण याला मा  ही व तु थती वीकारायची न हती. इतर लोक अ य
वभागांतील उपल ध जागांवर जू झाले. आ ही सवानी कंपनीत या अ य संधी या या
ल ात आणून दे याचा खूप य न केला. पण याला आपण बदलावं असं मुळ च
वाटेना. याचा वभाग बंद पडला, ते हा या वभागात या इतर कोणाला नाही पण
केवळ यालाच जबर ध का बसला. याला आता बदलांशी जुळवून घेणं खूप जड
जातंय. हा बदल हायलाच नको होता, असं याला वाटतं.”- इ त ँ क.

“मला तर बदल घडूच नये असं वाटायचं; पण माझं चीज तर क येकदा इकडचं
तकडं झालंय.” जे सका हणाली.

नॅथन सोडून इतर सवजण हसले. नॅथन हणाला, “हाच तर कळ चा मु ा आहे.
सवानाच बदलाला सामोरं जावं लागतं. मा या कुटंु बयांना ‘  मू हड् माय चीज’ ही गो
आधीच माहीत असायला हवी होती. वसायात होत असले या बदलांकडे आ हांला
मुळ  ल च ायचं न हतं. आता तर खूपच उशीर झालाय. आ हांला आमची अनेक
कानं बंद करावी लागतायत.”

हे ऐकताच सवाना आ याचा ध का बसला. कारण नॅथनचा वसाय अस यानं तो
सुदैवी आहे, तो सुर त जीवन जगतोय असाच सवाचा गोड गैरसमज होता.

“पण काय झालं तरी काय?” जे सकानं उ सुकतेपोट  वचारलं.

“शहरात बरीच मोठ  कानं सु  झाली. यां याकडे भरपूर माल उपल ध होता,
तोही वाजवी दरात. यामुळेच आम यासारखी छोट  कानं यां यासमोर टकाव ध
शकली नाहीत.

“ नफ आ ण करी यां यासारखं वागायचं सोडून आ ही हेमसारखं वागलो, हे
आता कळतंय. आ ही जराही जागचे हललो नाही, बदललो नाही. आजूबाजूला जे घडत
होतं, याकडे ल  केलं. यामुळेच आज आ हांला अडचण चा सामना करावा
लागतोय. आ हाला हॉकडून बोध यायला हवा होता.”

लॉरा आता एक यश वी उ ो जका झाली होती. ती संपूण चचा शांतपणे ऐकत
होती. आतापयत ती फारच मोजकं बोलली होती. “आप याला हॉसारखं का बरं वागता
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येत नाही, याचा मी पारपासून वचार करतेय. हॉ माणे आप याला वतःची चूक कशी
शोधता येईल, वतः याच चुकांवर कसं हसता येईल, वतःत यो य तो बदल घडवून
जीवन साथक  कसं लावता येईल यावर माझा वचार सु  आहे. सांगा पा ,
आप यापैक  कतीजण बदलाला घाबरतात?”

यावर कोणी काहीच उ र दलं नाही.

“हात वर करा बरं” लॉरा पु हा हणाली. फ  एकच हात वर आला.

“बरंय! आप यातला कमान एकजण तरी ामा णक आहे. तु हांला कदा चत
पुढचा  आवडेल. आता सांगा पा , लोक बदलाला घाबरतात हे तुम यापैक
कतीजणांना पटतं?”

सग यांनीच हात वर केला. आता सग यांनाच हसू फुटलं.

“आता याचा नेमका काय अथ यावा?” लॉराचा .

“नकारा मक भू मका” नॅथन उ रला.

मायकलनं हे मा य केलं. तो हणाला, “काही वेळेस आप याला आपण घाबरलोय,
हेच समजत नाही. ही गो  ऐकताना मला एक  खूपच आवडला- ‘समज, तुला भीती
वाटत नसती तर आता तू काय केलं असतंस?”

“मला भीती वाटो अथवा नाही, आवडो कवा नावडो; बदल तर होत राहणारच.
मला हेच या गो ीतून समजलं.” जे सका हणाली. “मला आठवतंय क , काही वषापूव
आमची कंपनी एनसाय लो पडीयाचे सेट वकत असे. एका माणसानं आ हांला स ला
दला क , आ ही या सेटची सॉ ट कॉपी (जी सवाना कॉ युटरवर वाचता येईल अशी
कॉपी) वकावी. जेणेक न ती कमीत कमी भांडवलात तयार होईल. शवाय कमी
कमतीत ती जा तीत जा त ाहकांपयत पोहोचेल. पण आ ही मा  या क पनेला
वरोध केला.” जे सकानं आपला अनुभव सां गतला.

“का बरं?” नॅथननं उ सुकतेपोट   वचारला.

“कारण आम या वसायाचा आधार हणजे घरोघरी जाणारे आमचे व े ते होते.
आम या उ पादना या मूळ कमतीवर यांना जे क मशन मळायचं, यावरच ते व े ते
टकाव ध न होते. आ ही अनेक वष अशा कारेच काम करत होतो आ ण पुढंही
अशाच कारे काम करावं असं आ हांला वाटत होतं.”

“हे तुमचं ‘चीज’ होतं” नॅथन हणाला.

“हो! आ ण हे चीज याच ठकाणी राहावं असं आ हांला वाटत होतं.”

“मला वाटतं, ही केवळ चीजची जागा बदल या वषयीची गो  नाही. खरंतर
‘चीज’चं एक ठरावीक आयु य असतं आ ण कधी ना कधी ते संपतंच.”

“शेवट  आ ही बदललोच नाही. पण आम या एका त प यानं काळा माणे
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बदलायचं ठरवलं. यामुळे आमची व  चंड माणात घटली. स या तर आ ही खूप
अडचणीत आलोय. आम या े ात आता तं ानातला नवा बदल येऊ पाहतोय.
आमची कंपनी या बदलाला मुळ च त ड देऊ इ छत नाही. पण ही वृ ी मुळ च यो य
नाही. आता माझीही नोकरी जाईल, असंच वाटू लागलंय मला!”

“चला, भूलभुलैयात जायची वेळ झाली आता!” काल स ओरडला. जे सकासह
सगळे हसले.

“तू वतःवर हसू शकतेस, ही खूप चांगली गो  आहे.” काल स जे सकाला
हणाला.

“मी या गो ीतून नेमकं हेच तर शकलो. हॉनं जे हा बदल वीकारला, ते हा तो
वतः याच चुकांवर हसू शकला. याला वतःची चूक समजली.” ँ क हणाला.

“हेम नंतर बदलला असेल का आ ण याला नवं चीज मळालं असेल का?”
ए जेलानं वचारलं.

“हो कदा चत!” एलेन हणाला.

“मला नाही वाटत. काही माणसं कधीच बदलत नाहीत. पण यांना याची कमत
मोजावीच लागते. मी आम या वै क य वसायात या काहीजणांब ल तरी असं
न क च हणू शकतो. अशा लोकांना वाटतं क , यांचा चीजवर ह कच आहे. यामुळे
चीज जागचं हलताच ती कमालीची ःखी होतात, इतरांना दोष देतात. जुनं चीज सोडून
पुढं वाटचाल करणा यांपे ा ते अश  होतात.” कोरी हणाली.

यावर नॅथन वतःशीच पुटपुटला, “जुनं चीज सोडायचं हणजे काय करायचं आ ण
ते सोडून नेम या कोण या दशेनं पुढं जायचं, हाच मा यासमोरचा  आहे.”

काही वेळ सवजण ग प रा हले.

नॅथन हणाला, “देशात इतर  काय होतंय, हे आ ही बघत होतो. पण याचा
आम यावर प रणाम होणार नाही, असंच आ हांला वाटायचं. मला वाटतं क , श य
असताना आपण वतः न बदल घडवले पा हजेत. आपण वतःच आपलं चीज हलवलं
पा हजे.”

“ हणजे?” ँ कनं वचारलं.

“जर आ ही आमची सव छोट  कानं वकून मो ा कानांशी झुंज दे यासाठ
एकच मोठं आ ण अ यावत कान थाटलं असतं तर?” नॅथन हणाला.

“साहसाचा आनंद अनुभवा आ ण चीजसोबत पुढं जा, असं हॉनं जे हा भतीवर
ल हलं ते हा याला कदा चत हेच तर सांगायचं होतं.” लॉरा हणाली.

“मला वाटतं, काही गो ी कधीच बदलू नयेत. मी माझी त वं कधीच बदलणार
नाही, असं ठरवलंय. पण ‘चीज’सोबत मी पुढं जायला हवं होतं, असं मला आता
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वाटतंय.” ँ क हणाला.

वगात सवा धक शंका वचारणा या रचड या मनात आतासु ा एक शंका नमाण
झाली, “मायकल, गो  तर छानच होती. पण काय रे, तु ही तुम या कंपनीत या गो ीचा
उपयोग कसा केला?”

रचड वतः एका मो ा बदलाला सामोरा जात होता. पण याची कोणालाच
क पना न हती. तो नुकताच या या प नीपासून वभ  झाला होता आ ण ‘मुलांचं
संगोपन व क रअर’ अशी तारेवरची कसरत करत होता.

मायकल हणाला, “मला वाटत होतं क , रोजचं काम करणंच माझं कत  आहे.
पण या शवाय, मला भ व यावर नजर ठेवायला हवी होती. आपण कोण या दशेनं
जातोय, याकडेसु ा ल  ायला हवं होतं.

“पण मी येक दवशी चोवीस तास सम यांशी झगडत बसायचो. यात मला
काहीच आनंद वाटत न हता. मी च ूहात अडकलो होतो आ ण यातून बाहेरही पडू
शकत न हतो.

“पण ‘  मू हड् माय चीज’ ही कथा ऐकली आ ण हॉनं वतःला कसं बदललं हे
जाणलं, ते हा मी न ा चीजची क पना च ं रंगवायला हवीत, असं मला वाटलं.
मा यासोबत काम करणारे लोक वतःम ये बदल घडवायला तयार होतील आ ण आ ही
सारेच यश वी होऊ, असं प  क पना च  रंगवणं आव यक होतं.”

यावर ए जेला हणाली, “हे खरंच खूप छान आहे. कारण मा या ीनं कथेतील
सवात मह वाचा भाग तोच तर होता. हॉनं भीतीवर मात केली आ ण मनात न ा
चीजचं ‘क पना च ’ रेखाटलं. यामुळेच भूलभुलैयात फरणं हॉला आता आनंददायी
वाटू लागलं. यामुळेच शेवट  तो यश वी झाला.”

रचड काहीसा वैतागून हणाला, “आमची मॅनेजर मला नेहमी सांगत असते क ,
आप या कंपनीत प रवतनाची गरज आहे. मला वाटायचं, ती केवळ मलाच बदलायला
सांगत आहे. यामुळे तचं बोलणं मला आवडत नसे. ‘नवं चीज’ काय असतं, हे तर
मला माहीतच न हतं. ती नेमकं काय सांगायचा य न करतेय आ ण यामुळे माझा
काय फायदा होणार आहे, हे मला यावेळ  समजतच न हतं.

“न ा चीजचं क पना च  रंगवणं आ ण याचा आनंद घेणं, हा वचार मला
आवडला. यामुळे सवकाही सोपं वाटतं, भीती कमी होते आ ण बदलाशी जुळवून
घेताना आनंद मळतो. हा योग मला घरी करता येईल. माझी मुलं जीवनात कधीही
बदल होता कामा नये, असा वचार करतात. बदल घडताच ती नाराज होतात. मला
वाटतं, ती भ व याला घाबरतात. पण मीच मा या मुलांसाठ  ‘न ा चीज’चं च
रेखाटलेलं नाही. मी असं च  रेखाटायला असमथ आहे.”

काही ण शांततेत गेले. सारे जण आप या कौटंु बक आयु याबाबत वचार
कर यात गढून गेले होते.
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एलेन हणाला, “तु ही सवजण केवळ वसायाब ल चचा करताय. पण ही कथा
ऐकताना मा या मनात मा  कुटंुबाचा वचार येत होता. मा या ीनं माझे स या
असणारे नातेसंबंध हे जु या चीजसारखे झाले आहेत. यावर बुरशी जमली आहे.”

यावर कोरीनं हसून सहमती दशवली, “मलाही हेच वाटतं. आता मला माझे
बघडलेले नातेसंबंध तोड याची गरज आहे.”

ए जेला हणाली, “पण ‘जुनं चीज’ हणजे ‘आपलं जु या प तीनं वागणं’ असंही
असू शकेल. आपले नातेसंबंध बघडवणारी वाग याची जुनी प त आपण सोडायला
हवी. वचार कर याचे आ ण इतरांशी वाग याचे नवे पयाय शोधायला हवेत.”

“वा! कती छान मु ा आहे हा. नवं चीज हणजे याच माणसांसोबत नवीन संबंध
जुळवणं.” कोरी हणाली.

“मला वाटला होता, यापे ाही सखोल अथ दडलाय या कथेत. जुने संबंध
तोड याऐवजी जुनी वतणूक बदलावी. अ यथा आपण पूव सारखंच वागत रा हलो, तर
याचे प रणामही वीकारायला हवेत.” रचडनं पु ी दली.

रचड पुढं हणाला “केवळ नोकरी बदल यापे ा मला असा कमचारी बनलं
पा हजे, जो कंपनीला बदला या येत मदत करेल. मी असं आधीच केलं असतं, तर
आज माझी नोकरी टकली असती.”

बेक  स या शहरात राहत होती, पण खास या काय मासाठ  आली होती. ती
हणाली, “मी ‘  मू हड् माय चीज’ ही लघुकथा आ ण यावर या सवा या त या

ऐकत होते, ते हा मला वतःवरच हसू आलं. मीसु ा हेमसारखीच होते. बदल हटलं क
मी नाक मुरडत असे आ ण मला बदलाची भीतीही वाटत असे. पण केवळ मीच न हे,
तर सवजण असंच वागतात, हे मला माहीत न हतं. काय माहीत, मा या मुलांनासु ा
चुकून ही सवय लागली नसेल ना?

“पण बदल चांग यासाठ सु ा असू शकतो, हे आपण वस न जातो. आपण
उगीचच काळजी करत बसतो.

“मला अजूनही आठवतंय, माझा मुलगा हाय कूलम ये होता. मा या नव या या
बदलीमुळे आ हांला इ लनॉइस न हमाउंटला जावं लागलं. याच बदलामुळे माझा
मुलगा ःखी झाला. कारण याला इ लनॉइस सोडवत न हतं.

तो एक उ म जलतरणपटू आहे; पण हमाउंट या शाळेत मा  जलतरण संघच
न हता. यामुळेच तो जुनं शहर सोडायला तयार न हता.

“ हमाउंटला गे यावर मा  तो तथ या पवतां या ेमातच पडला. तो क ग
शकला, कॉलेज ट मसाठ  खेळू लागला. आता तो कोलोरॅडोम ये मजेत जगतोय.

“जर आ ही सवानी मळून चीजची गो  ऐकली असती, तर आम या कुटंुबातला
तणाव ब याच अंशी कमी झाला असता!”
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बेक या या बोल याला जोरा देत जे सका हणाली, “घरी गे यावर सवाना ही
गो  सांगावी, अशी माझी इ छा आहे. मी मुलांना वचारेन क , यां या नजरेत मी कोण
आहे- नफ, करी, हेम क  हॉ? आ ण हो, या चार पा ांपैक  ती वतः कोणासारखं
वागतात?

“आम या कुटंुबाचं जुनं चीज काय आहे आ ण आम यासाठ  आता नवं चीज काय
असू शकतं, हेदेखील मी मुलांना वचारेन.”

“ कती छान क पना आहे!” रचड हणाला.

“मला वाटतं क , आता मी हॉ माणे वागेन. चीज हलताच मी वतःत बदल घडवून
आणेन, शवाय बदलांचा आनंद घेईन. सेनादल सोड याबाबत च तत असले या आ ण
बदला या प रणामांना घाबरले या मा या म ांनाही मी ही कथा सांगेन. मग यावर
काही चचा होऊ शकेल.” ँ क हणाला.

मायकल हणाला “आ ही याच प तीनं आम या वसायात सुधारणा केली.
चीज या कथेतून आ ही काय शकलो, यावर आम यात बरीच चचा झाली.
बदलासंदभात चचा कर यासाठ  या गो ीमुळे आ हांला एक नवी प रभाषा लाभली. ही
भाषा फारच प रणामकारक ठरली. वशेष हणजे, कंपनी या तळागाळात या
माणसांपयतसु ा ही भाषा पोहचू शकली.”

मायकल या या बोल यावर नॅथननं वचारलं, “कसं बरं?”

“कंपनीत या ब याच लोकांकडे बदल हाताळ याची हातोट च न हती. यामुळे
एखा ा व र ानं बदल सुचवताच यांना वाटायचं क , आता आपली काही धडगत नाही.
याचा प रणाम हणजे, ही मंडळ  बदलालाच वरोध क  लागली.

“अगद  प  सांगायचं तर, जो बदल इतरांनी लादलाय असं वाटतं याला नेहमी
वरोधच होतो. पण माझं दव क , मी चीजची गो  ऐकायला खूप उशीर केला!”
मायकलनं याची नराशा  केली.

“पण असं का हणतोस मायकल?” काल सनं वचारलं.

“कारण बदल घडवून आणेपयत आम या वसायाची थती खूपच खालावली
होती. आ हांला च क कमचारीकपात करावी लागली. यात काही जवळचे म ही होते.

“हे सगळं खूपच ासदायक होतं. तरीही येकाचं हणजे कंपनीत असणा या
कवा कंपनीतून बाहेर पडणा या लोकांचं हणणं होतं क , चीज या या गो ीमुळे यांना
एक वेगळ च ी लाभली.

“या गो ीमुळे यां यात बदल या प र थतीला भड याचा आ म व ास नमाण
झाला. जे लोक आता नवीन काम शोधणार होते, ते या कथेमुळे यांना खूपच मदत
झा याचं सांगत होते.”

यावर ए जेलानं वचारलं “ यांना कोण या गो ीची सवा धक मदत झाली?”
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मायकल हणाला “ते जे हा यां या भीतीपलीकडे पोहोचले, ते हा नवं चीज आपली
वाट पाहत अस याचं यांना जाणवलं. न ा चीजचं मनात रंगवलेलं क पना च  तर
यांना खूप उपयोगी ठरलं. यामुळेच नवीन नोकरीसाठ  मुलाखत देताना ते खूप चांगली

काम गरी क  शकले. ब याच जणांना उ म नोकरीही मळाली.”

“पण तुम या कंपनीत रा हले या लोकांचं काय झालं?” लॉराचा . मायकल
हणाला, “कंपनी या बदलले या कायप ती वषयी त ार कर याऐवजी ते हणाले,

‘आपलं जुनं चीज हलव यात आलं आहे. चला, आता नवं चीज शोधू.’ यामुळे वेळ तर
वाचलाच पण तणावही कमी झाला.

“जे लोक प रवतनाला वरोध करत होते, यांनाही याचा फायदा ल ात आला.
यांनी प रवतन घडवून आणायला सु वात केली.”

कोरी हणाली “असं का झालं असावं? कदा चत इतरां या दबावामुळे यांनी
वतःम ये हे प रवतन घडवलं असावं. ब तेक कंप यांम ये नेमकं काय घडतं? बदल

घडताच तो लोकांना चांगला वाटतो क  वाईट?”

“अगद  वाईट!” ँ क उ रला.

“खरंय! पण यामागे काय कारण असावं?” मायकल हणाला.

“लोकांची इ छा असते क , प र थती ‘जैसे थे’ असावी. यामुळेच यांना बदल
नेहमी वाईट वाटतो. एखादा महाभाग जे हा बदल वाईट अस याचं हणतो, ते हा इतर
लोकही याला जोरा देतात.” काल सनं प  केलं.

“होय. आता हा यांचा काही वतं  वचार नसतो. पण केवळ सवजण ‘बदल वाईट
आहे’ असं हणत अस यामुळे तेदेखील हा वचार मा य करतात. हाच तो दबाव!
कोण याही कंपनीत हा दबावच बदलाला वरोध करत असतो.” बेक  हणाली.

“नेमक  हीच गो  कुटंुबात आईवडील आ ण मुलं यां यात घडत असेल ना? तुम या
कंपनीत या लोकांनी चीजची गो  ऐक यानंतर प र थतीत कसे बदल घडले, हे सांगाल
का?” बेक चा .

“लोक बदलले. कारण आपली अव था हेमसारखी हावी, असं यांना मुळ च वाटत
न हतं.” मायकल या या बोल यावर सवजण हसले, अगद  नॅथनसु ा! नॅथन हणाला,
“ कती म त गो  आहे ना ही! मला वाटतं, मा या घरात या सद यांना हेमसारखं
वागायची मुळ च इ छा नसणार. कदा चत ते बदलूही शकतील. तू ही गो  आप या
माग याच भेट त का नाही सां गतलीस?”

मायकलनं आता शेवटचा वचार मांडला “आ हांला चांगला अनुभव येताच आ ही
ही गो  वसायातील क येक सहकायाना ऐकवली. कारण यांची कंपनीसु ा
प रवतनाचा सामना करत असेल, असा आमचा अंदाज होता. आ ही यां यासाठ  नवीन
चीज होऊ शकू, यां या यशात मह वाची भू मका बजावू शकू, असं आ हांला वाटलं.
प रणामी आ हांलासु ा वसायात फायदा झाला.”
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आप याला सकाळ  लवकर कामाची सु वात करायचीय, हे आठवताच जे सका
घ ाळाकडे नजर टाकत हणाली “ म ांनो, आता हे चीज टेशन सोडून मी नवं चीज
शोध यासाठ  बाहेर पडते… बाऽऽऽय!”

यावर सगळे हसले. यांनी एकमेकांचा नरोप घेतला. खरंतर यात या अनेकांना
अजून खूप काही बोलायचं होतं. पण आता जाणं भाग होतं. जाताना सवानी
मायकल वषयी कृत ता  केली.

मायकल हणाला “तु हा सवाना ही गो  इतक  उपयु  ठरली, याचा मला खूप
आनंद होतोय. आता तु हीसु ा ही कथा इतरांना लगेच ऐकवा. जेणेक न यांनाही
फायदा होईल.”
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लेखका वषयी

पे सर जॉ सन हे आंतररा ीय क त चे यातनाम त व , व े  आ ण लेखक आहेत. ते
आप या पु तकांतून सामा य माणसा या आयु याची अशी काही त वं सांगतात,
यांमुळे को वधी लोकांचं जीवन यश वी आ ण तणावमु  झालं आहे. यां या

पु तकांम ये यश वी आ ण आनंद  जीवनाची सू ं सामावली आहेत.

“हे सव े  लेखक अवघड वषय आ ण सम या नवडून यावर आयु यभर
उपयोगी पडतील, अशी उ रं देतात”, असं जॉ सन यां याब ल नेहमीच बोललं जातं.

यां या दहा इंटरनॅशनल बे टसे लग पु तकांम ये, ‘  मू हड् माय चीज? अॅन
अमे झग वे टू डील वथ चजेस’, ‘द वन म नट मॅनेजर’ आ ण ‘द ेझट’ यांचा समावेश
आहे. जगात या सवा धक लोक य व थापन प तीवर आधा रत असणा या
पे सर जॉ सन यां या ‘द वन म नट मॅनेजर’ या पु तकासाठ  केनेथ लँचड यांनी

सहलेखन केलं आहे. सवात गंुतागंुती या वषयावर अ यंत साधे, सोपे आ ण सरळ
उपाय दे यात डॉ. जॉ सन यांचा हातखंडा आहे.

डॉ. जॉ सन यांनी इतरही काही बे टसेलर पु तकं ल हली आहेत. अचूक नणय
कसा यावा यावर आधा रत ‘येस ऑर नो’, लहान मुलांसाठ  ‘ हॅ यू टे स’ आ ण वन
म नट मा लकेतली ‘द वन म नट से सपसन’, ‘द वन म नट मदर’, ‘द वन म नट
फादर’, ‘द वन म नट ट चर’, ‘द वन म नट फॉर युअरसे फ’ अशी अनेक पु तकं
यां या नावावर जमा आहेत.

यां या शै णक पा भूमीब ल सांगायचं तर, यांनी यु न ह सट  ऑफ सदन
कॅ लफो नयातून मानसशा ात बी.ए. पदवी, रॉयल कॉलेज ऑफ सज समधून एम.डी.
पदवी आ ण मेयो ल नक अॅ ड हावड मे डकल कूलमधून मे डकल लक शप ा त
केली आहे.

डॉ. जॉ सन हे दयासाठ  पेसमेकर शोधणा या मेड ॉ नक या सं थेत ‘मे डकल
डायरे टर, क यु नकेश स’ या पदावर होते. ते ‘द इ ट ूट फॉर इंटर ड स लीनरी
टडीज’चे रसच फ ज शयन होते. तसेच ‘सटर फॉर द टडी ऑफ द पसन’ आ ण

कॅ लफो नया व ापीठा या ‘ कूल ऑफ मे डसीन’चे स लागार होते.
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सीएनएन, द टुडे शो, लॅ र कग लाइ ह, टाइम मॅग झन, युएसए टुडे, द वॉल ट
जनल आ ण युनायटेड ेस इंटरनॅशनल अशा सारमा यमां ारे यां या पु तकांचा
अनेकदा उ लेख कर यात येतो.

पे सर जॉ सन यां या पु तकां या चार करोड न अ धक ती जगभरात
बेचाळ स न अ धक भाषांत वाच या जातात.
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