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स्वयंचलितता

प्रिय प्ितांनो,

बाबूजी िहाराज तांच्ा संदेशांिधून आपल्ािा स्वयंचलितता स्ाप्पत करण्ासाठी 
रिेरणा देतात. िूितः  ते आपल्ािा आपिी दैनंप्दन साधना ठराप्िक िेळी करून तात 
प्नयप्ितता आणण्ासाठी आिंप्तत करतात. प्नयप्ित िेळापतक पाळणे हे स्वास्थाच्ा 
दृष्ीनेसुद्ा िाभदायक असते, ज्ात ठराप्िक िेळी खाणे ि झोपणेही सिाप्िष् आहे. 
एखादी कृती दररोज ठराप्िक िेळी करीत राप्हल्ाने ता ठराप्िक िेळेिा ती कृती 
नैसप् ग्िकपणे आलण आपोआप घडते ि अशा रिकारे आपल्ा संरचनेिधे् एक जैप्िक 
घड्ाळ स्ाप्पत होते. हे एक साधे नैसप् ग्िक सत आहे.

पप्हिी पायरी

जेव्ा तुम्ी एखादी कृती प्नयप्ितपणे करता, तेव्ा तुिच्ा संरचनेसाठी ती िुख्य ्ोष् 
बनते, तुिचे िन तासाठी तयार असते. तुम्ी प्नयप्ितपणे ध्ान केिे तर तुम्ािा तासाठी 
एिढा संघरगि करािा िा्णार नाही. दररोज सकाळी ठराप्िक िेळी ध्ान करण्ाची सिय 
प्िकलसत केल्ाने तुम्ी आपोआप ध्ानात लशराि, तुम्ािा फारसे रियत्न करािे िा्णार 
नाहीत आलण जर बाबूजीनंी सांप््तिेल्ा पप्हल्ा सूतारििाणे तुम्ी ध्ान सूययोदयापूिवीच 
पूणगि केिे, तर ती रिप्रिया अलधकच नैसप् ग्िकपणे होत असल्ाचे तुम्ािा आढळेि.

खरेतर िेळेच्ा बाबतीत प्नयप्ितता आणण्ाची रिप्रिया ही तर केिळ पप्हिी पायरी 
आहे. ती स्वयंचलिततेच्ा बाबूजीनंा अलभरिेत असिेल्ा अरागिच्ा केिळ पृष्ठभा्ािा 
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स्पशगि करते. तरीसुद्ा आपल्ापैकी बहुतेक जणांना ही पप्हिी पायरी स्वीकारण्ासाठीसुद्ा 
स्पष्ीकरणाची ् रज भासते कारण बहुतेक िेळा स्वयंचलिततेचा चुकीचा अरगि घेतिा जातो. 
स्वयंचलित कृतीचा अरगि आपोआप प्कंिा रोबोटरििाणे, यांप्तकपणे प्कंिा प्नजवीिपणे 
केिेिी कृती असा नाही. आपल्ा स्वातंत्रािा आळा घािण्ाऐिजी उिट ती आपल्ािा 
अलधकालधक स्वातंत्रासाठी तयार करते. उदाहरण म्णून जर तुम्ी प्नस्ागिचे कायगि पाप्हिेत 
तर तुम्ािा कळून येईि की प्नस्ागिच्ा हािचािी स्वयंचलित असतात. पाऊस पाडायचा 
अरिा नाही पाडायचा हे ढ् ठरित नाहीत. प्नस्ागििध्े प्निडीिा िाि नसतो. रितेक 
्ोष् अ्दी नैसप् ग्िकपणे आपोआप घडत जाते. 

आपल्ा कृतीनंाही हे िा्ू पडते. याचे अ्दी टोकाचे उदाहरण म्णजे अंतराळिीर, 
ज्ांना अिकाशातीि सफरीचे स्वातंत्र उपभो्ण्ासाठी स्वत:च्ा सियीिंध्े अतलधक 
स्वयंचलितपणा आणािा िा्तो. आपल्ापैकी बहुतेकांना िाहन चाििताना िा्णाऱया 
स्वयंचलितपणाची ्रज िक्ात येईि. सरािालशिाय एकाच िेळी अनेक कािे करणे 
आपल्ािा अिघड जाईि. एकाच िेळी लटिअररं्  प्फरिणे, अॅक्सिरेटर आलण ब्ेकचा 
िापर करणे, प््यसगि बदिताना क्लचचा िापर करणे, सिोरच्ा आलण बाजूच्ा आरशािध्े 
पाहणे, इंप्डकेटर देणे, ्ाडी चाििणे ि ताच िेळेिा संिाद करणे प्कंिा सं्ीत ऐकणे 
प्कंिा बातम्ा ऐकणे. हिी प्तरे ्ाडी चाििण्ाचे स्वातंत्र उपभो्ण्ासाठी आपल्ािा 
स्वयंचलिततेिर अििंबून राहािे िा्ते.

सहजता रिाप्त करण्ासाठी आधी रियत्नाचंी पराकाष्ठा आिश्यक असते
आपण ही िनरप्हत अिस्ा पररपूणगितेच्ा अ्दी उच्चति स्तरािर घेऊन जाऊ शकतो, 
लजचे िणगिन पतंजिीनंी यो्सूताच्ा सुरुिातीिा यो्ाच्ा व्ाख्येच्ा स्वरूपात अप्तशय 
सुं दरपणे केिेिे आहे :

1.2  यो्: लचत्त-िृप्त्त प्नरोध:

यो् ही अस्स्तत्ाची अशी दशा आहे ज्ात िनाची प्निड करण्ाची 

िैचाररक प्रिया हळूहळू िंदाित जाऊन पूणगिपणे रांबते.

पररपूणगितचे्ा आदशगि स्स्तीिध् ेसधुारणेसाठी जाणीिपूिगिक रियत्नाचंी ्रज नसत.े लजतकी 
अलधक िानलसक दखि प्ततकी कािािंधीि पररपूणगिता किी. िहान बासरीिादक झोपेतनू 
उठिल्ािरही प्ततक्ाच कुशितनेे बासरी िाजिेि. तो अधगििट जा्ा असिे, ताचे िन 
पूणगिपणे प्रियाशीि नसिे, परंत ुतमु्ी ताच्ा हातात बासरी ठेिल्ािर ती फंुकण्ाची ि 
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स्वयंचलित कृतीचा अरगि आपोआप प्कंिा रोबोटरििाणे, यांप्तकपणे 
प्कंिा प्नजवीिपणे केिेिी कृती असा नाही. आपल्ा स्वातंत्रािा आळा 

घािण्ाऐिजी उिट ती आपल्ािा अलधकालधक स्वातंत्रासाठी तयार करते. 
उदाहरण म्णून जर तुम्ी प्नस्ागिचे कायगि पाप्हिेत तर तुम्ािा कळून येईि 
की प्नस्ागिच्ा हािचािी स्वयंचलित असतात. पाऊस पाडायचा अरिा नाही 
पाडायचा हे ढ् ठरित नाहीत. प्नस्ागििध्े प्निडीिा िाि नसतो. रितेक ्ोष् 

अ्दी नैसप् ग्िकपणे आपोआप घडत जाते.

तािरून बोटे प्फरिण्ाची प्रिया चाि ूहोईि. त ेरा्ाचा कोणता तकुडा िापर करीत आहेत 
हे कदालचत ओळख ूशकणार नाहीत, परंत ुऐकणाऱयािा किेची उपस्स्ती जाणििे. ताचंी 
सं्ीतकिा स्वयंचलित झाििेी आहे. प्तिा आता िानलसक प्निडीची ्रज भासत नाही.

काही स्स्तीिंधे् जेव्ा प्िचार करण्ाची ्रज नसत,े तवे्ा प्िचार करणारा अदृश्य होतो. 
यािा िानसशास्ताच्ा भारते स्ो टेिट प्कंिा ता झोनिध् ेअसणे अस ेम्णतात, ज्ात 
एखादी तज्ञ व्क्ी प्तच्ा कौशल्ात इतकी खोििर बुडून जात ेकी प्तचे आत्मभान हरपत.े 
ता कुठे जातात? ता ताचं्ा कायागित िय पाितात. 

बासे्टबॉि खळेाडूिा बऱयाच िळेेिा हे ् लणत िाडंण्ासाठी िळे नसतो प्क िी बॉि इरनू 
टाकािा की प्तरनू टाकािा? तानंी प्निड करेपययंत संधी हुकििेी असत.े ताचं्ा प्रिया 
रिप्तलक्प्त आलण स्वयंचलित असाव्ा िा्तात. त ेया स्वयंचलितपणाच्ा स्स्तीपययंत कसे 
यतेात? या स्स्तीपययंत यणे्ासाठी तयारी म्णून तानंी केिले्ा रियत्नाचंी आपण दखि 
घतेिी पाप्हजे. सहजता रिाप्त करण्ासाठी आधी रियत्नाचंी पराकाष्ठा आिश्यक असत.े एक 
बासरीिादक अनेक िरषे सराि करण्ात घािितो. ताचं्ा किचे्ा रितेक पैिूिर रिभतु् 
प्िळिण्ासाठी बऱयाच िळेा संघरगि करतो. बासे्टबॉिचा खळेाडू हजार िळेा सराि करतो, 
रितेक कोनातनू, जेणेकरून ताच्ा प्रिया ्रजेच्ा िळेी स्वयंचलितपणे घडतीि. 

चेतनेिर रिभतु् प्िळिणे

आध्ालत्मकतेिध्े आपल्ािा खुद्द चेतनेिरच रिभुत् रिाप्त करायचे असते. चेतनेच्ा 
िणगिपटािा इंद्रधनुष्ासारखे सिजा, ज्ात रितेक रं् चेतनेच्ा प्िलशष् िारंिारीततेचे 
(प्रिके्न्ी) रिप्तप्नलधत् करतो. आपल्ा भौप्तक जीिनात आध्ालत्मक स्तरांचा सिािेश 
करण्ाची योजना आपल्ािा अशा स्स्तीपययंत आणण्ासाठी आहे, लजरे आपण चेतनेच्ा 
कुठल्ाही िारंिाररतेपययंत ्रजेनुसार आपोआप पोहोचू शकतो. बाबूजी याचे रितक् 
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उदाहरण होते. एखाद्ा क्णी ते प्िस्ृतीच्ा स्स्तीत ्ेल्ासारखे िाटत, जी कें द्राची 
स्स्ती आहे आलण रोड्ाच िेळात ते अभ्ासीचंी भरभरून करिणूक करताना प्दसत. 
तांच्ा चेतनेची िारंिाररता कायागिच्ा ्रजेशी सतत जुळिून घेत असे. ऑप्फसिधीि 
तांच्ा िररष्ठ ि कप्नष्ठ िोकांशी ते कशा रिकारे संिाद करत असतीि याची आपण केिळ 
कल्पना करू शकतो.  हे सिगि आपोआप घडत होते. इतका नैसप् ग्िकपणा तांच्ात होता.

चेतनेच्ा एखाद्ा िारंिारीतिेध् ेआपोआप जाणे शक् होण्ासाठी आपण अ्ोदर तािर 
रिभतु् प्िळिििे ेअसाियास हि.े जोपययंत आपण चेतनेच्ा एखाद्ा िारंिारीतपेययंत पोहोचून 
प्तच्ा पिीकडे ्िेिे ेनस,ू तोपययंत हिे तवे्ा आपण प्तर ेपुन्ा भटे देऊ शकत नाही. 
एखाद्ा बासे्टबॉिपटूिा ज्ारििाणे योग्य िळेी योग्य फेक साधण्ासाठी अ्ोदर रितेक 
फेकीचा सराि करािाच िा्तो, ताचरििाणे आपल्ािा ्रजेनुसार तात या िारंिारीतशेी 
जुळिनू घ्ायचे असिे, तर अ्ोदर चेतनेच्ा रितेक स्तरािर रिभतु् प्िळिाि ेिा्त.े

एखाद्ा प्िलशष् िारंिारीतते झपे घणेे केिळ तशी इच्ा बाळ्नू प्कंिा रिारगिना करून 
साध् होणार नाही. आपण प्फरून प्फरून सिागित िहत्ताच्ा अशा सरािाच्ा पैिकूडे यतेो. 
सरािालशिाय आपण रिप्तलक्प्त प्रिया प्निागिण करू शकत नाही. सायकि चाििणे, फुटबॉि 
खळेणे प्कंिा एखादे िाद् िाजिणे यात सराि हा कळीचा िदु्दा आहे. आलण सराि म्णजे 
काय सहजता प्कंिा रियत्नप्िरप्हतता साधण्ासाठी अ्ोदर रियत्नाचंी पराकाष्ठा करणे.

रियत्न, रियत्नप्िरप्हतता आलण कतषेपणा

चेतनेिर रिभतु् प्िळिण्ाचे आपि ेरियत्न कदालचत आपल्ािा िी कतागि आहे या भािनेकडे 
घऊेन जातीि. रियत्नाचं्ा जोडीिा उत्पन्न होणारी ही भािना म्णजे अहंकाराचे तंतोतंत 
िणगिन आहे. अहंकार शब्ाच्ा व्तु्पत्तीिधनू आपल्ािा हे प्दसनू यते.े अहि म्णजे 
िी आलण कार हा शब् कर म्णजे करणे या िळू धातपूासनू यतेो. यारििाणे पाप्हल्ास 
अहंकाराचा शब्श: अरगि िी कतागि (आहे) असा होतो. रियत्नपूिगिक केििे ेध्ान आलण 
ताच्ा जोडीिा यणेारी कतषेपणाची भािना केिळ अहंकारािा बळकट करत.े ही ्ोष् 
ध्ानाच्ा िळू उदे्दशािाच असफि करत.े

सरािािध् ेस्वयंचलितपणाचा खरा अरगि आहे, तिुचा कतषेपणा प्कंिा अहंकार हस्तातंररत 
करणे. हे कस ेशक् होत?े हे तवे्ा घडेि, जेव्ा लजतके तमु्ी एखाद्ा कृतीबद्दि जा्रूक 
असता, प्ततके तमु्ािा िाटत ेकी हे तिुच्ाव्प्तररक् इतर कोणतातरी कायगिकारी शक्ीिळेु 
घडत आहे. कृपया िक्ात घ्ा की कतषेपणा ही केिळ एक भािना प्कंिा िृत्ती आहे. प्तचा 
ता् करण्ाचा अरगि तमु्ी प्नल्रिय होणे असा नाही.
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ऋप्र्ण साक्ी भािाची अप्तशय स्ततुी करताना आढळतात, ज्ात आपण आपल्ा कृतीचें 
िखेक नसतो तर केिळ साक्ीदार असतो. भ्िान श्ीकृष्ण, ऋरी अष्ािरि आलण उपप्नरदे 
सिगिच या साक्ी भािाची स्ततुी करताना आढळतात, लजचे पुरेसे िणगिन बऱयाच प्ठकाणी केिे 
्िे ेआहे. परंत ुबर ्याच िोकासंाठी या साक्ी भािात जाणे प्ततके सोपे नसत.े साक्ीदार हा 
अलिप्त आलण अप्िचि असतो. ताचे अनुभि आलण आजूबाजूच्ा िातािरणाच्ा बाबतीत 
अनलभज्ञतते असतो. तमु्ी तिुच्ा स्वतः च्ा कुटंुबाच्ा बाबतीत अनासक् आलण अनलभज्ञतेत 
राहू शकता का? म्णून बाबुजीनंी आपल्ासाठी ्ोष्ी सोप्ा केल्ा आहेत ि कतषेपणाच्ा 
कितरतिेर िात करण्ासाठी आपल्ािा एक सोपी पद्त देऊ केिी आहे. या पद्तीिधे् 
आपण कतागि म्णून राहतो, पण आपल्ा सिगि कृती तािा अपगिण करतो. अस ेकरण्ातनू 
बाबूजी आपल्ा सिगि प्रियािंधे् प्नस्वारगि रिरेणा रुजितात. या नव्ा िनोितृ्तीने आपण 
आपल्ा आध्ालत्मक ि भौप्तक जीिनािा रियत्नाचंी जोड देऊ शकतो, अ्दी सरुलक्तपणे, 
अहंकाराचा स्ोट न होता.  हा भप्क्िा्ागिचा रिभािीपणा आहे ज्ािा आपण सतत स्रण 
म्णूनही ओळखतो.

चेतनेच्ा िारंिारीततचेा िापर करणे

जेव्ा आपण चेतनेच्ा एखाद्ा िारंिारीततेिर रिभुत् प्िळिून ती आत्मसात करण्ाचा 
रियत्न करतो, तेव्ा आपल्ािा कशा रिकारचे रियत्न करािे िा्तात? सिगिसाधारणपणे 
आपण ए इ आय ओ यु ही आद्ाक्रे घेऊन िणगिन केिेल्ा रिप्रियेचा िापर करतो. म्णजे 
दशा रिाप्त करणे, प्तिा लजिंत करणे, ती आत्मसात करणे, प्तच्ाशी एकरूप होणे ि 
अंप्तित: प्तच्ात प्िसळून जाणे. कोणतीही निी दशा पूणगिपणे शोरून घेण्ात ए इ आय 
ओ यु ही िहत्ताची पायरी आहे, जेणेकरून ती आपल्ा सुप्त िनािध्े आत्मसात होईि ि 
स्वयंचलितता प्निागिण होईि. दसुरा एक िहत्ताचा रियत्न आपण करतो तो म्णजे आपिे 
दैनंप्दन प्नयप्ित शुद्ीकरण, कारण चेतनेच्ा शुद्तेलशिाय इतर स्ळे रियत्न केिळ 
जीिनािा अलधक ्ुं ता्ुं तीचे बनितीि. चेतनेच्ा प्िशुद्तेलशिाय आपल्ािा कायगिरत 
असिेल्ा प्नरप्नराळया िारंिारीततेिधीि बारकािे जाणिणारही नाहीत. 

बाबुजीनंी आपल्ासाठी ्ोष्ी सोप्ा केल्ा आहेत ि कतषेपणाच्ा कितरतेिर िात 
करण्ासाठी आपल्ािा एक सोपी पद्त देऊ केिी आहे. या पद्तीिध्े आपण कतागि 
म्णून राहतो, पण आपल्ा सिगि कृती तािा अपगिण करतो. असे करण्ातून बाबूजी 

आपल्ा सिगि प्रियांिध्े प्नस्वारगि रिेरणा रुजितात. या नव्ा िनोिृत्तीने आपण आपल्ा 
आध्ालत्मक ि भौप्तक जीिनािा रियत्नांची जोड देऊ शकतो, अ्दी सुरलक्तपणे, 

अहंकाराचा स्ोट न होता.  हा भप्क्िा्ागिचा रिभािीपणा आहे ज्ािा आपण सतत 
स्रण म्णूनही ओळखतो.
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कोणताही निीन दशबेरोबर आपण करीत असिेल्ा कािाची पद्त सिग्र असिी पाप्हजे. ती 
चैतन्यिय असािी अस ेआपल्ािा िाटत असिे तर रितेक स्तरािर प्तिा रिकट होऊ प्दिे 
पाप्हजे. अ्दी भौप्तक स्तरािरसदु्ा आपिी शारीररक अिस्ा आंतररक दशशेी जुळिनू घणे्ाने 
ती दशा िपृ्दं््त होईि. उदाहरणारगि तमु्ी जर तिुच्ा श्वसनप्रियचेा िे्  िंदािनू ती तिुच्ा 
आंतरीक दशशेी जुळििी, तर तिुची आंतररक दशा अलधक तीव्र बनेि. याउिट तणािग्रस्त 
श्वसनरिप्रिया भािप्नक आरििकता प्निागिण करेि ज्ािुळे तिुची आंतररक दशा बालधत होईि.

बाह्य दशा जुळिनू घऊेन आंतररक दशा जुळप्िण्ाचे हे तत्त बाबूजीनंा पररलचत होते. 
उदाहरणारगि रििे आलण तळिळ प्निागिण करण्ाच्ा ताचं्ा पद्तीचा हाच पाया आहे. 
ताचं्ा िक्ात आि ेकी ज्ाच्ािर आपिे रििे असत ेताची आपण आठिण काढतो. 
तानंी अस ेसचुििे की एखाद्ाबद्दि रििे प्निागिण करण्ासाठी ही रिप्रिया उिट करािी. 
ज्ाच्ाप्िरयी रििे प्निागिण करायचे आहे ताची आठिण काढािी.  1982 सािी सरुत यरेे 
प्दिले्ा ताचं्ा संदेशात तानंी अस ेसचुिि ेकी जर एखाद्ा अभ्ासीिध् ेखरी तळिळ 
नसिे तर ता तळिळीच्ा स्स्तीची नक्कि करून त ेती स्स्ती प्निागिण करू शकतात, ते 
कृप्तिपणे केि ेतरी कािातंराने िास्ति बनेि.

आंतररक दशशेी जुळिून घणे्ासाठी बाह्य दशा जुळिण्ाचे हे तत्त जीिनाच्ा अनेक पैिूंिधे् 
िापरता यते.े ि् ती तिुची संिादाची पद्त असो, तिुचे बाह्य ्ोष्ीबंाबतचे प्िचार प्कंिा 
िनोितृ्ती असो, तिुची ितगिणूक प्कंिा कृती असोत, तिुची अन्नग्रहण करण्ाची पद्त असो, 
झोपण्ाची पद्त असो, श्वास घणे्ाची पद्त असो प्कंिा पाहण्ाची पद्त असो, या सिगि ्ोष्ी 
तिुच्ा आंतररक दशिेर पररणाि करतात ि प्तिा िपृ्दं््त करण्ास हातभार िाि ूशकतात.

जसजशी रितेक निीन दशा तिुच्ा अस्स्तत्ाचा प्हस्ा बनत जाईि, तसतस ेतिुचे रियत्न 
सकू्ष्मतर बनत जातीि. कािातंराने तमु्ािा अस ेआढळेि की तमु्ी ता दशिेा धरून ठेिण्ाची 
धडपड करण्ाऐिजी तमु्ािा साहाय्य प्िळत आहे ि तिुच्ा कृतीनंा िा ग्िदशगिन प्िळत आहे. 
अस ेप्दसत ेकी तिुच्ाऐिजी एखादी उच्चतर कायगिकारी शक्ी कतागि आहे. हे जेव्ा नैसप् ग्िकपणे 
घडत ेतवे्ा तमु्ी बाबूजीचंी पद्त अंप््कारून ता उच्चतर कायगिकारी शक्ीिा ्रुुदेि म्णून 
स्वीकारू शकता, या प्िचाराने की त ेकतागि आहेत. या िनोितृ्तीिळेु तमु्ी तिुचे कतषेपण, तिुचा 
अहंकार तिुच्ा ् रुुदेिाकंडे हस्तातंररत करता ि तमु्ी सिोर उि्डत जाणाऱया उच्चतर कायागिचे 
केिळ साक्ीदार बनता. पूिवीच्ा ज्षे्ठ िोकानंी िणगिन केििेा साक्ी भाि तो हाच. िी कतागि आहे 
ही भािना आता दरू प्नघनू जात.े तरीही अजून पूणगि स्वयंचलितता आििेी नाही.

तुम्ी जर तुिच्ा श्वसनप्रियेचा िे् िंदािून ती तुिच्ा आंतरीक 
दशेशी जुळििी, तर तुिची आंतररक दशा अलधक तीव्र बनेि. याउिट 
तणािग्रस्त श्वसनरिप्रिया भािप्नक आरििकता प्निागिण करेि ज्ािुळे 

तुिची आंतररक दशा बालधत होईि. 



आंतररक दशेशी जुळिून घेण्ासाठी बाह्य दशा जुळिण्ाचे हे तत्त 
जीिनाच्ा अनेक पैिूं िध्े िापरता येते. ि् ती तुिची संिादाची पद्त 

असो, तुिचे बाह्य ्ोष्ीबंाबतचे प्िचार प्कंिा िनोिृत्ती असो, तुिची ितगिणूक 
प्कंिा कृती असोत, तुिची अन्नग्रहण करण्ाची पद्त असो, झोपण्ाची 
पद्त असो, श्वास घेण्ाची पद्त असो प्कंिा पाहण्ाची पद्त असो, 

या सिगि ्ोष्ी तुिच्ा आंतररक दशेिर पररणाि करतात ि प्तिा िृप्दं््त 
करण्ास हातभार िािू शकतात. 

स्वयंचलिततचेे सिागित सकू्ष्म रिकटीकरण - तरुरयातीत

अंप्तितः  साक्ीदाराचे व्प्क्त्ही िोप पािते आलण प्तरे कोणी कतागिही उरत नाही, 
अ्दी ्ुरुदेिही नाही. जरी प्तरे कोणीही उरिे नाही तरी प्रिया आपोआप सुरू राहते. या 
अिस्ेिा तुररयातीत असे म्णतात, ज्ात तुम्ी पूणगिपणे बुडािेिे असता, तरीही कायगि 
कोणताही अडरळयालशिाय रििाहीपणे होत राहते. जसजसे तुम्ी पुढे पुढे रििास करीत 
जाता, तसतशी रितेक िेळी रितेक उच्चतर िारंिारीततेिध्े ती अिस्ा पुन्ा पुन्ा येत 
राहते. 

काही जण कपािधे बुडतात,
काही जण बादिीिधे बुडतात, 
काही जण बारटबिधे बुडतात, 
काही जण तिािात बुडतात, 
काही जण नदीत बुडतात, 
काही जण सिुद्रात बुडतात, 
काही जण िहासा्रात बुडतात.

रिेि आलण आदरासप्हत,
कििेश
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