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हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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लेहिका भाग्र्श्री भशर्ाजीरार् पाटील
अभसस्टंट प्रोफे सर, ई एण्ड टी सी भडपाटयमटें
SMSMPITR, अकलूज
मोबाईल: ९०९६८११२७१
ई-मेल: bhagayshri1271@gmail.com
या पुस्िकािील लेिनाचे सर्व िक्क लेहिके कडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहिके ची लेिी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : १४ ऑक्टोबर २०१९
©esahity Pratishthan®2019
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

4

१४/०२ एक शौर्यकथा

भाग्र्श्री पाटील

लेभिके ची ओळि
नमस्कार!
माझे नार् भाग्र्श्री पाटील. मी व्यर्सार्ाने एक
इं भजभनअर असून अकलूज र्ेथील सहकार महर्षी शंकररार्
मोभहते पाटील इभ्स्टटर्ूट ऑफ इं भजनीररं ग अँड ररसचय
मध्र्े अभसस्टंट प्रोफे सर र्ा पदार्र कार्यरत आहे.
लेिन आभि र्ाचन र्ाची आर्ड मला कॉलेज मध्र्े गेल्र्ापासून लागली.
साने गुरुजी, अण्िाभाऊ साठे , भशर्ाजी सार्ंत, बाबासाहेब पुरंदरे, र्ांची पुस्तके
र्ाचून र्ाचूनच मला लेिनाची आर्ड कधी लागली समजलाच नाही. भारतीर् सेना
ही भारताचा स्र्ाभभमान आहे. र्ाच सेनेची काळजी घेिे आपले कतयव्य आहे. र्ाच
भार्नेतून भनमायि झालेले हे पुस्तक.
१५ ऑगस्ट, २६ जानेर्ारी हे ददर्स अगदी आनंदाने आपि साजरे करतो,
पि हे आपि जर्ांच्र्ामुळे करू शकतो, जर्ांच्र्ामुळे आपले हे स्र्ातंत्र्र् सुि रटकू न
आहे तीच भारतीर् सेना सीमेर्र आपल्र्ासाठी प्राि हातात घेऊन लढत असते.
तेव्हा त्र्ा सेनेला, तसेच त्र्ांच्र्ा पररर्ारांना प्रेरिा देि,े त्र्ांची काळजी घेिे,
सामाभजक बांभधलकी जपिे हे भर्चार र्ा पुस्तकामधून मांडलेले आहेत माझ्र्ासाठी
लेिन ही गोष्ट जरी नर्ीन असेल तरी माझ्र्ा पुस्तकात मांडलेल्र्ा भार्ना मात्र
अत्र्ंत प्रामाभिकपिे आभि भनस्र्ाथीपिे मांडलेल्र्ा आहेत. त्र्ा र्ाचकांपर्ंत नक्की
पोचतील असा मला भर्श्वास आहे. र्ा लेिनाचा हेतू फक्त भर्चारिा नर्ीन ददशा
देिे आहे. हे लेिन सर्ायना एक नर्ीन ददशा देईल तसेच पुस्तकाला भमळिार
प्रभतसाद माझ्र्ातल्र्ा लेभिके ला अजून नर्ीन आभि सुंदर लेिन करण्र्ास प्रर्ृत्त
करे ल हीच आशा
प्रोफे सर भाग्र्श्री पाटील
अकलूज
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संपकय :
भाग्र्श्री भशर्ाजीरार् पाटील
अभसस्टंट प्रोफे सर, ई एण्ड टी सी भडपाटयमटें
SMSMPITR, अकलूज
मोबाईल: ९०९६८११२७१
ई-मेल: bhagayshri1271@gmail.com
Tip: र्ा पुस्तकातील सर्य लेिन माझेच असून र्ा पुस्तकाचे ले औटींग तसेच मुिपृष्ठाचे भडझाइन
मी स्र्तः के ले आहे.
माझे पभहले पुस्तक “अन्नदाता सुिी भर्:” र्ाचण्र्ासाठी ललंक
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/anndatasb_bhagyashri_patil.pdf
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आपल्र्ा भप्रर् मातृभम
ू ीसाठी शौर्य आभि त्र्ागाची पराकाष्ठा करत
आपले बभलदान देऊन अमर झालेल्र्ा सर्य शहीद जर्ानांना
समर्पयत…
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|| श्री ||
प्रस्तार्ना
पुस्तकाबद्दल थोडक्र्ात सांगार्चे झाले तर हे पुस्तक सर्य शहीदांना
समर्पयत आहे. आजपर्ंत भारतार्र जे काही दहशतर्ादी हल्ले झाले आहेत
त्र्ामध्र्े आपले प्राि गमार्ून देशाचे रक्षि करिाऱ्र्ा सर्य शहीदांच्र्ा
शौर्ायला माझा सलाम. आपल्र्ा मातृभूभमसाठी आपल्र्ा प्रािाची पर्ाय न
करता देशाचे रक्षि करताना लढिाऱ्र्ा जर्ानांना पाभहलं की भशर्रार्ांचे
मार्ळे च त्र्ांच्र्ा रूपात जिू काही परत आले आहेत असं र्ाटतं.
जेव्हा एक जर्ान सीमेर्र शहीद होतो तेव्हा देश आपला एक अमुल्र्
ठे र्ाच गमार्त नाही तर एक पत्नी आपला पती, एक पुत्र आपला भपता आभि
एक माताभपता आपला पुत्र गमार्त असतात. ही कधीही भरून न भनघिारी
हानी आहे, असे असले तरी पूिय देश आज सर्य शहीदांच्र्ा पररर्ारांसोबत
िंबीरपिे उभा आहे. असाच एक दहशतर्ादी हल्ला झाला १४ फे ब्रुर्ारी
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२०१९ रोजी पुलर्ामा, काश्मीर र्ेथे. र्ा हल्ल्र्ाने संपूिय देश हळहळला.
जगभरातून राग प्रभतशोध दुःि अशा संभमश्र प्रभतदिर्ा र्ेऊ लागल्र्ा.
जर्ा दहशतर्ादी संघटना आज असे र्ाईट कृ त्र् करण्र्ात पुढे र्ेत
आहेत त्र्ांना हेच सांगार्ेसे र्ाटते की, भारत हा एक सुजल, सुफल, संपन्न
देश आहे. इथे सुि, शांती, समृद्धी, बंधुभार् आभि मािुसकी नांदते, तसेच
भारतीर् सेना ही कोित्र्ाही संकटाला तोंड देण्र्ास सक्षम आहे. त्र्ामुळे जो
कोिी र्ा पभर्त्र भुमीबद्दल र्ाईट लचंतेल र्ा करे ल त्र्ाचा पराभर् आभि
भर्नाश होईल हे नक्की.
सर्य शहीदांच्र्ा पररर्ारांनी आश्वस्त राहार्े. पूिय देश तुमच्र्ा दुःिात
सहभागी आहे. त्र्ांनी िचून न जाता सर्य शहीदांच्र्ा कतृयत्र्ाचा अभभमान
बाळगार्ा.
र्ा पुस्तकासाठी मला पदोपदी प्रेरिा देिारा माझा पररर्ार, मला
भलिािासाठी मदत करिारे माझे सर्य सहकारी, तसेच प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्षपिे
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भजतक्र्ा लोकांनी मला र्ा पुस्तकाच्र्ा पूियत्र्ासाठी मदत के ली त्र्ा सर्ांचे
मनः पूर्यक आभार. मी सर्ांची सदैर् ऋिी राहीन. सर्ांना आत्मबल आभि
प्रेरिा भमळार्ी हाच र्ा पुस्तकाच्र्ा भनभमत्ताने के लेला छोटासा प्रर्त्न. हे
पुस्तक सर्ायना प्रेरिा देईल हीच सददच्छा.

*****
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अनुिमभिका
अि

प्रकरि

पान ि

१

तो काळा ददर्स

१

२

शौर्य

६

३

सहनशीलता

११

४

देशभक्तीची प्रेरिा

१५

५

एकात्मता

१८

६

लाभले भाग्र्

२१

७

र्चन

२४

८

भारतीर् संस्कृ ती

२७

९

जागृती

३८

१०

सारांश

४०
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प्रकरि १:
तो काळा ददर्स
दद. १४ फे ब्रुर्ारी २०१९
रठकाि: पुलर्ामा, काश्मीर
र्ाददर्शी दुपारच्र्ा र्ेळी ३.३० र्ाजता २५०० सी आर पी एफ
जर्ानांचा ताफा ७० गाड्यामधून सुट्टी संपर्ून काश्मीरकडू न श्रीनगरकडे
जात होता (आकडेर्ारी कमीजास्त होऊ शकते कारि आकडेर्ारी ही
प्रसारमाध्र्मे, आभि र्ेबसाइट्स र्रील माभहतीचा आधार घेऊन भलभहलेली
आहे). अभतशर् भशस्तीत एकामागे एक असा हा ताफा चालला असताना
अचानक एक र्ाईट घटना घडली. र्ा ताफ्र्ातल्र्ा एका बसर्र अचानक
एक गाडी र्ेऊन आदळली. गाडी स्फोटकांनी भरलेली होती. जशी गाडी
ताफ्र्ार्र आदळली आभि मोठा स्फोट झाला. काश्मीर पु्हा एकदा
आत्मघाती दहशतर्ादी हल्ल्र्ाने हादरले. हा स्फोट इतका भीर्षि होता की
त्र्ा बसमध्र्े बरे चसे जर्ान जागीच शहीद झाले आभि दकत्र्ेक जिमी
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झाले. २४ तासात र्ा शहीदांची संख्र्ा ४० झाली, जिमी जर्ानांना
तातडीने रुग्िालर्ात हलर्ण्र्ात आले. स्फोटानंतरची छार्ाभचत्रे मन
हेलाऊन टाकिारी होती. जर्ार्ेळी हा हल्ला झाला असेल त्र्ाची कल्पनाही
करर्त नाही. िरंच कार् पररभस्थती असेल त्र्ार्ेळी भतथे. मला जेर्ढी
माभहती भमळाली त्र्ानुसार शहीद झालेल्र्ा जर्ानांची नार्े िालीलप्रमािे
आहेत.
१.अर्धेश कु मार र्ादर्, बहादुरपुर, मुगलसरार्, चंदौली, उत्तर प्रदेश
२.पंकज कु मार भत्रपाठी, महराजगंज, उत्तर प्रदेश
३.भर्जर् कु मार मौर्य, छभपर्ा जर्देर्, भटनी, देर्ररर्ा, उत्तर प्रदेश
४.अभमत कु मार, रार्पुर, शामली, उत्तर प्रदेश
५.रामर्कील, भर्नार्कपुर, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
६.प्रदीप कु मार, बनत, शामली, उत्तर प्रदेश
७.रमेश र्ादर्, तोफापुर, र्ारािसी, उत्तर प्रदेश
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८.कौशल कु मार, रार्त, के हराई, आगरा, उत्तर प्रदेश
९.प्रदीप लसंह, अजान, कन्नौज, उत्तर प्रदेश
१०.श्र्ाम बाबू, रार्गर्ान, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश
११.अजीत कु मार आजाद, लोकनगर, उन्नार्, उत्तर प्रदेश
१२.र्ीरें द्र लसंह, मोहम्मदपुर भूररर्ा, उधम लसंह नगर, उत्तरािंड
१३.मोहन लाल बनकोट, उत्तरकाशी, उत्तरािंड
१४.रतन कु मार ठाकु र, रतनपुर, भागलपुर, भबहार
१५.संजर् कु मार भस्हा, मसौढी, पटना, भबहार
१६.भर्जर् सोरांग, बनगुटू, गुमला, झारिंड
१७.भनभतन भशर्ाजी राठौर , बुलडाना, महाराष्ट्र
१८.जीतराम, सुंदरर्ाली, भरतपुर, राजस्थान
१९.कु ललर्ंदर लसंह, रौली, आनंदपुर साभहब, पंजाब
२०.मानेश्वर बासुमतारी, तामुलपुर, बस्का, असम
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२१.नसीर अहमद, डोडासान, रजौरी, जम्मू कश्मीर
२२.जर्मल लसंह, धमयकोट, मोगा, पंजाब
२३.सुिलजंदर लसंह, पट्टी, तरनतारन, पंजाब
२४.भतलकराज, जार्ली, कांगडा, भहमाचल प्रदेश
२५.रोभहतास लांबा, शाहपुरा, जर्पुर, राजस्थान
२६.र्संत कु मार, र्ार्ाथीरी, र्ार्नाड, के रल
२७.जी सुब्रमनर्म, सबलपेरी, तूतीकोरीन, तभमलनाडु
२८.गुरु एच, डोडी, मंड्या, कनायटक
२९.मनोज कु मार बेहरा, रतनपुर, कटक, ओभडशा
३०.नारार्ि लाल गुजयर, भबनौल, राजसमंद, राजस्थान
३१.हेमराज मीिा, भर्नोद कला, कोटा, राजस्थान
३२.संजर् राजपूत, लिानी, बुलढाना, महाराष्ट्र
३३.मलनंदर लसंह, आर्यनगर, दीनानगर, गुरदासपुर,पंजाब
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३४.अभश्वनी कु मार काछी, कु दार्ाल, जबलपुर, मध्र् प्रदेश
३५.सुदीप भर्श्वास, हंसपुकररर्ा, नददर्ा, पभिम बंगाल
३६.भशर्चंदर सी, कारगुडी, आररर्ालूर, तभमलनाडु
३७.भागीरथी लसंग, राजस्थान
३८.बबलू संत्रा, पभिम बंगाल
३९.पी. के . साहू, ओभडशा
४०.महेश कु मार, उत्तर प्रदेश
र्ा हल्ल्र्ाने पूिय देशाला हादरर्ून टाकले. तो ददर्स सर्ांसाठी काळा
ददर्सच ठरला.
दकती प्रेमाने सर्य जर्ानांच्र्ा कु टुंबीर्ांनी पािार्लेल्र्ा डोळर्ांनी
आपल्र्ा भप्रर्जनांना भनरोप ददला असेल! जर्ानांनाही दकती कठीि गेले
असेल सर्य प्रेमपाश तोडू न र्ेताना. पि देशासाठी मन कििर करून सगळे
भनघाले असतील. कु िाला आपल्र्ा पत्नीला सोडू न र्ार्े लागत होते, तर
कु िाला आपल्र्ा नुकत्र्ाच ज्मलेल्र्ा बाळाला, तर कु िाला आपल्र्ा आई
17
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र्भडलांना. िरं च दकती भनिल देशभक्ती आहे ही. आपि सुिरूप परतिार
की नाही हे माभहत नसताना मन घट्ट करून जातात लढार्ला.
देशसंरक्षिापुढे र्ा जर्ानांना आपल्र्ा प्रािांचीही पर्ाय नसते. र्ा काळर्ा
ददर्शी कोित्र्ाच पररर्ाराने असा भर्चार के ला नसेल की आपला पुत्र,
भपता, नर्रा कोित्र्ा पररभस्थतीत कोित्र्ा रूपात आपल्र्ाकडे परत
र्ेईल.
जर्ा भारत देशात आपि मातृभुमीला आई म्हितो त्र्ाच मातृभूमीचे
संरक्षि करिाऱ्र्ा भतच्र्ा लेकरांसोबत असे घडार्े? देर् तरी इतका भनदयर्ी
कसा झाला असेल? जर्ा जगात दुसऱ्र्ाचे प्राि घेिे हा अक्षम्र् अपराध आहे
भतथे इतक्र्ा लोकांचे प्राि घेऊन दकत्र्ेकांना जिमी करून स्र्तःचे प्राि
घ्र्ार्े अशा व्यक्तीला भशक्षा ती कार् द्यार्ी? आभि द्यार्ची झाली तरी कशी
देिार तो भजर्ंतच नाहीर्े तर! कार् मनभस्थती झाली असेल त्र्ार्ेळी
जर्ानांची? कार् होतंर् हे कळार्च्र्ा आतच स्फोट होऊन होत्र्ाचं नव्हतं
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झालं. हे दृश्र् इतके हृदर्द्रार्क आहे की, कल्पना के ली तरी प्रत्र्ेक
भारतीर्ाच्र्ा डोळर्ात पािी आल्र्ाभशर्ार् राहिार नाही. जे र्ीर घरचा
भनरोप घेऊन परत र्ेण्र्ाचे र्चन देऊन गेले होते ते परत आले पि भतरं ग्र्ात
लपेटुन. हे दृश्र् इतके भार्भनक आहे की र्ीरांच्र्ा शौर्ायचे र्ियन करताना
जेव्हा शब्द कमी पडतात तेव्हा अश्रुंना र्ाट मोकळी होते. त्र्ांची देशभक्ती,
त्र्ांचा त्र्ाग, त्र्ांचे शौर्य र्ाचे र्ियन िरं च शब्दात करता र्ेईल?
जर्ा पुत्राला भर्जर्भतलक करून घरातून पाठर्लेले असते तोच पुत्र
भतरं ग्र्ात लपेटून र्ेतो तेव्हा त्र्ा मातेला कार् र्ाटत असेल हे भतच्र्ाभशर्ार्
कोिीच नाही समजू शकत. त्र्ांची कमी ही कार्म भासत राहिार.
जे झाले ते भरून काढिे अशक्र् आहे पि जे शहीद झाले त्र्ांचा
पररर्ाराचे अश्रू पुसण्र्ाचे काम आता आपले आहे.
आपि रोज रात्री शांत झोप घेऊ शकतो कारि सीमेर्र कोिीतरी
रात्रभर डोळर्ात तेल घालून आपल्र्ा संरक्षिासाठी रात्रभर जागत असतं.
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र्ा र्ीरांचे देशासाठीचे प्रेम, देशभक्ती र्ाची तुलना कशाशीच होऊ शकत
नाही.
र्ार्ेळी मला लता मंगेशकरांनी गार्लेल्र्ा ओळी आठर्तात,
"जब घार्ल हुआ भहमालर्… ितरे में पडी आजादी…
जब तक थी साँस लडे र्ो.. दफर अपनी लाश भबछा दी..
संगीन पे धर कर माथा.. सो गर्े अमर बभलदानी..
जो शहीद हुए हैं उनकी.. जरा र्ाद करो कु रबानी..”

*****************************************************
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प्रकरि २
शौर्य
शौर्य, साहस, भनभीडपिा आभि अपार देशभक्ती र्ांसारिे शब्द सत्र्ात
उतरलेले पाहार्चे असेल तर फक्त एकदा भारतीर् सेनेकडे पाहार्े!
आपोआप सर्य शब्दांचे अथय लक्षात र्ेतील. भीती कार् असते हे र्ांना
माहीतच नाही आभि पराजर् हा शब्द तर र्ांचा शब्दकोशातच नाही. मरि
आले तरी शत्रुला शरि जािार नाही हीच र्ांची भार्ना असते.
भारतीर् सेनेचे साहस आभि भजद्द र्ाची प्रभचती त्र्ांच्र्ा जागी
गेल्र्ाभशर्ार् र्ेऊच शकत नाही. ददर्सरात्र ऊन, र्ारा पाऊस थंडी
कशाचाही भर्चार न करता फक्त फक्त देशसंरक्षिाचा ध्र्ास घेऊन लढिे
म्हिजे एक अलौदककच गोष्ट आहे. भजथे सामा्र् मािूस सदीिोकला झाला
तरी लगेच दर्ािा्र्ाकडे धार् घेतो भतथे र्ा र्ीरांच्र्ा साहसाचे र्ियन
करार्े ते कसे. कार् िात असतील कसे राहत असतील? 0०C पेक्षा कमी
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तापमानात बंदक
ू घेऊन कसे रात्रंददर्स पहारे देत असतील? र्ाळर्ंटात,
उकाड्यात कसे ददर्स काढत असतील? हे सर्य आपल्र्ा कल्पनेपभलकडचे
आहे. त्र्ांच्र्ा देशभक्तीची भार्नाच इतकी भनिल असते की त्र्ापुढे
कसलाही त्रास र्ा र्ीरांना अगदी शुल्लक र्ाटतो. त्र्ांचा मनात फक्त एकच
ध्र्ास असतो तो म्हिजे देशभक्तीचा.
भारतीर् सेनेमध्र्े जेर्ढे काही दल असतात ते सगळे च प्रामाभिकपिे
आपले कत्र्यव्य पार पाडत असतात तेही कसलीच अपेक्षा न करता. जर्ा
देशात आपि ज्म घेतलार्, भजथे आनंदाने िेळलो, बागडलो तीच
मातृभूमी जर त्रासात असेल तर भतचे मुल भतच्र्ा संरक्षिासाठी र्ेिारच.
शत्रू दकतीही ताकतर्ान असो पि भारतीर् सै्र्ाच्र्ा भजद्द आभि
शौर्ायपुढे तो रटकू शकत नाही हे नक्की. जोपर्ंत शरीरात प्राि आहे तोपर्ंत
आपल्र्ा रक्ताचा प्रत्र्ेक थेंब मातृभूमीच्र्ा संरक्षिासाठी अपयि करतात हे
जर्ान. त्र्ांना र्ाटले तर ते सहज आरामदार्क जीर्न भनर्डू शकतात पि
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त्र्ांना स्र्तःच्र्ा आरामापेक्षा करोडो देशर्ासीर्ांची रक्षा करिे जास्त
महत्र्ाचे र्ाटत असते. भारताचा ध्र्ज त्र्ांना सर्ायभधक भप्रर् असतो. िरं च
र्ांच्र्ा देशभक्तीचे भजतके र्ियन करार्े भततके कमीच आहे.
देशासाठी लढताना शहीद होिे र्ातच र्ा र्ीरांचे समाधान असते. आपि
देशासाठी कामी र्ार्े हीच र्ांची इच्छा असते. मरि आभि र्ीरमरि
र्ातला हाच तर फरक आहे. र्ीर हा मरुनही अमर होतो. मनात नेहमी
भजर्ंत राहतो त्र्ाचे बभलदान देश कधीही भर्सरू शकत नाही मरि ही अशी
गोष्ट आहे की, प्रत्र्ेकाला कधी ना कधी र्ेिारच आहे पि अमर होिे
म्हितात ते हेच. तसं पाभहलं तर भारतीर् सेनेच्र्ा अनेक शौर्यकथा आहेत.
अगदी इभतहासापासूनच्र्ा. त्र्ा सगळर्ा शौर्यकथा शहीदांच्र्ा नार्ासभहत
सांगार्च्र्ा म्हिलं तर र्ेळ आभि कागद दो्ही अपुरे पडेल.
आता इभतहासापासून कशा म्हिजे कार्, तर फक्त काळ आभि मािसांची
रूपे बदलली आहेत पि देशभक्ती, भजद्द, धाडस र्ा भार्ना आहे तशाच
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आहेत. इभतहासात छत्रपती भशर्ाजी महाराज त्र्ांच्र्ा मार्ळर्ांसह
अ्र्ार्ाभर्रुद्ध आभि परकीर् राजर्टींभर्रुद्ध लढले आभि स्र्राजर् स्थापन
के ले, तसेच इं ग्रजाच्र्ा सत्ता भर्रुद्ध पि दकतीतरी िांभतकारक लढले आभि
शहीद झाले आभि आता आपले र्ीर जर्ान सीमेर्रती लढत आहेत. म्हिजे
हेच की फक्त व्यक्तींची रूपे आभि काळ बदलला आहे पि देशप्रेमाची भार्ना
तीच आहे. आपला देश सुरभक्षत असार्ा हीच भार्ना आहे.
पुलर्ामा हल्ल्र्ात आपले इतके जर्ान शहीद झाले पि आता र्ेळ आहे
ती गु्हेगारांना भशक्षा करण्र्ाची. जर्ा शत्रूंमुळे आपली इतकी हानी झाली
त्र्ांना आपली सेना सोडिार नाही र्ात कसलीच शंका नाही. ती प्रत्र्ेक
र्ीराच्र्ा बभलदानाचा बदला घेिार. इथून मागे पि असे हल्ले झाले होते
आभि त्र्ा त्र्ा र्ेळी भारतीर् सेनेने शत्रुन
ं ा र्मसदनी धाडले आहे. र्ार्ेळीही
प्रत्र्ेक गु्हेगाराला भशक्षा भमळिारच! जेव्हा हा हल्ला झाला तेव्हा पूिय
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भारतार्र शोक कळा पसरली होती, पि आता सगळर्ांचे लक्ष र्ेधले आहे
ते गु्हेगारांना भशक्षा देण्र्ाकडे.
आजपर्ंत भारताने त्र्ाच्र्ा शत्रुंना र्ोग्र् ती अद्दल घडर्लेली आहे तरी
शत्रूंकडू न दहशतर्ादी कारर्ार्ा चालूच असतात. भारतीर् नौसेना,
र्ार्ुसेना आभि लष्कर र्ांनी र्ा हल्ल्र्ात सहभागी झालेल्र्ा दकतीतरी
दहशतर्ाद्यांना कं ठस्नान घातले आहे आभि इथून पुढे पि आपल्र्ा
मातृभूमीकडे कोिी र्िदृष्टीने पाहण्र्ाचा प्रर्त्न के ला तर त्र्ालाही
चांगलीच अद्दल घडेल. आज आपल्र्ा सेनेकडे पाहून प्रत्र्ेक भारतीर्ाचा ऊर
अभभमानाने भरून र्ेत आहे.
दद. १९ फे ब्रुर्ारी रोजी भारतीर् सेनेच्र्ा र्ीर जर्ानांनी पुलर्ामा
हल्ल्र्ाचा मास्टर माईंड चा िात्मा के ला. पुलर्ामाच्र्ा लपंगलान पररसरात
ही चकमक झाली, मात्र र्ा चकमकीत मेजर भर्भूभत ढौंभडर्ाल, हेड
कॉ्स्टेबल सेर्राम, भशपाई गुलजार अहमद, भशपाई अजर्कु मार, भशपाई
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हरी लसंह हे र्ीर शहीद झाले. दद. २६ फे ब्रुर्ारी रोजी भारतीर् र्ार्ुदलाच्र्ा
लढाऊ भर्मानांनी पादकस्तानची भनर्ंत्रि रे र्षा ओलांडून दहशतर्ादी
तळांचा नार्नाट के ला आभि र्ानंतर शत्रूंनी समजून घ्र्ार्े की भारताला
टक्कर देिे इतके सोपे नाही.
र्ाच शौर्यकथांमध्र्े दोन नर्े अजून आहेत लर्ंग कमांडर अभभनंदन आभि
स्वाड्रन लीडर भननाद मांडर्गिे.
पुलर्ामा हल्ल्र्ानंतर भारतीर् हर्ाईदलाने दकतीतरी दहशतर्ाद्यांना
कं ठस्नान घातले. र्ांनतर बेसार्ध राहून चालिार नव्हते. शत्रूकडू न कधीच
हल्ला होऊ शकतो र्ाचा अंदाज बांधला जातच होता. म्हिूनच गस्त
र्ाढर्ली जात होती. रात्रंददर्स भत्ही दल डोळर्ात तेल घालून पहारे देत
होते. २७ फे ब्रुर्ारी रोजी सकाळी हल्ला झालाच. भमग-२१ हे भारतीर्
भर्मान आििी ४ भर्मानांसह पेट्रोललंग करत असताना १० पादकस्तानी
एफ-१६ भर्मानांनी हल्ला चढर्ला. भारताच्र्ा हद्दीत बॉम्बहल्ले सुरु झाले.
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त्र्ार्ेळी भमग-२१ र्ा भर्मानांचे पार्लट लर्ंग कमांडर अभभनंदन होते.
त्र्ांनी लगेच मोचाय सांभाळला आभि हल्ल्र्ाला चोि प्रत्र्ुत्तर देत पाठलाग
करत शत्रूंर्र हल्ला चढर्ला. र्ा चकमकीत एफ-१६ चा िात्मा झाला आभि
उरलेल्र्ा भर्मानांना परत दफरार्े लागले. पि र्ात एक अत्र्ंत दुदर्
ै ी घटना
घडली ती अशी की लढत लढत लर्ंग कमांडर अभभनंदन र्ांचे भर्मान
अपघातग्रस्त झाले, त्र्ामुळे त्र्ांना पॅराशूटच्र्ा साहाय्र्ाने िाली उतरार्े
लागले. परं तु दुदर्
ै ाने ते पादकस्तानी भूमीत उतरले. भारतीर्
सीमारे र्षेपासून ७ दकभम दूर. त्र्ांना दुिापत झाली होती. अशा अर्स्थेतही
न डगमगता िंबीरपिे आलेल्र्ा पररभस्थतीला तोंड द्यार्चे असे त्र्ांनी
ठरर्ले होते. त्र्ांना भतथे पादकस्तानी नागररकांची मारहािही झाली.
त्र्ानंतर पादकस्तानी सै्र्ाने त्र्ांना ताब्र्ात घेतले. ही गोष्ट िरतर िूप
गंभीर होती कारि आजपर्ंत पादकस्तानचा इभतहास पभहला असता
शत्रुपक्षाचा मािूस ताब्र्ात आल्र्ार्र ते कार् करतात र्ाची कल्पना के ली
तरी थरकाप उडेल असा आहे. भारताने एव्हाना त्र्ांच्र्ा सुटके ची तर्ारी
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चालू के ली होती. अिेर सर्य भारतीर्ांच्र्ा प्राथयना र्श आले आभि त्र्ांची
सुटका झाली. शत्रुच्र्ा भुभमतसुद्धा इतक्र्ा धैर्ायने र्ेिाऱ्र्ा प्रसंगाला तोंड
देिे म्हिजे ददव्यच! आभि ते लर्ंग कमांडर अभभनंदन र्ांनी करून दािर्ले.
दुसरे नार् आहे शहीद भननाद मांडर्गिे र्ांच.े २७ फे ब्रुर्ारी रोजी
श्रीनगर मध्र्े झालेल्र्ा चकमकीत र्ीर शहीद स्वॉड्रन लीडर भननाद
मांडर्गिे र्ांना र्ीरमरि आले. काश्मीरच्र्ा बडगाम भजल्यात भारतीर्
हर्ाई दलाचे एमआर्-१७ हेभलकॉप्टर कोसळू न पार्लट स्वॉड्रन लीडर
भननाद मांडर्गिे र्ांच्र्ासह सात जि शहीद झाले.
१ माचय हा ददर्स आनंद आभि दुःि दो्हींचा होता. एकीकडे
पादकस्तानकडू न लर्ंग कमांडर अभभनंदन र्ांचं सुटका होतं होती पुिय देश
त्र्ांच्र्ा शौर्ायला सलाम करार्ला उत्साहात होता तर दुसरीकडे एका
र्ीरपुत्राला कार्मचा भनरोप ददला जात होता. हे िुप भार्भनक दृश्र् होते.
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मी आधीच म्हिलं तसं हे आभि असेच दकतीतरी र्ीर देशासाठी शहीद
झाले आहेत, आभि रोज होत आहेत. िरं च िूप त्रास होतो जेव्हा सीमेर्रून
कोिी ना कोिी शहीद झाल्र्ाच्र्ा बातम्र्ा र्ेतात तेव्हा.
र्ा र्ीरांच्र्ा बभलदानाला देशाचा सलाम! देश कु ठल्र्ाच र्ीराचे
बभलदान कधीच भर्सरिार नाही आभि हेच बभलदान सर्य तरुि भपढीला
कार्म प्रेरिा देत राहील.

*****************************************************
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प्रकरि ३
सहनशीलता

जर्ाप्रमािे शौर्य, भजद्द हे महत्र्ाचे गुि आहेत त्र्ाप्रमािेच साहस
आभि सहनशीलता हेदि
े ील भततके च महत्र्ाचे. हे सर्य गुि असतात स्त्री
मध्र्े! म्हिुन तर म्हितात, “प्रत्र्ेक कतुत्य र्र्ान पुरुर्षाच्र्ा मागे एक स्त्री
असते”. मग ती माता, पत्नी, बहीि, मैत्रीि, मुलगीही असु शकते. सीमेर्र
जे र्ीर जर्ान धाडस आभि शौर्ायने लढू न सीमेचे रक्षि करत असतात
त्र्ाचप्रमािे त्र्ांच्र्ा घरी त्र्ांच्र्ा माता, पत्नी घराची काळजी घेत असतात.
थोडक्र्ात कार् तर एक सैभनक होण्र्ासाठी भजतके धाडस लागते भततके च
धाडस, ककं बहुना त्र्ापेक्षा जास्त धाडस हे र्ीरमाता ककं र्ा र्ीरपत्नी
होण्र्ासाठी लागते, कारि त्र्ाच आपल्र्ा र्ीरांना िंबीरपिे साथ आभि
लढण्र्ाची प्रेरिा देत असतात. आज दकतीतरी र्ीरमाता आभि र्ीरपत्नींच्र्ा
बभलदानातूनच तर आपले राष्ट्र सुरभक्षत बनले आहे.
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म्हिूनच म्हिार्ेसे र्ाटते,
साभर्त्रीची लेक तू,
आत्मस्मानाची जर्ोत हाती घेर्न
ु , अडथळर्ांना लाथाडु न,
सदैर् पुढे जा तू,
सीतेची उपेक्षा तू दे आता धुडकार्ुन, नको हतबलता त्र्ा द्रौपदीची,
भर्चार जाब तू िडसार्ुन.. अबला तू सबला तू …
नको अडकर्ुस स्र्तःला आता त्र्ा भर्शेर्षिात तू ..
झाशीच्र्ा रािीची शक्ती तू ..
भमराबाईची भक्ती तू ..र्ात्सल्र्ाची लसंधत
ु ाई तू ..
घराघरातली मुक्ताबाई तू ..ओठांर्रची जना तू..
बभहिाबाईच्र्ा मनात तू.. शा्ताबाईंच्र्ा ह्रुदर्ात तू ..
लतादददींच्र्ा सुरात तू ..
घे भरारी तू कल्पनेची.. जगण्र्ाच्र्ा शर्यतीत धार्..
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स्फू ती घे त्र्ा उर्षेची..
स्पधेच्र्ा संग्रामात रटकण्र्ासाठी शपथ तुला त्र्ा रभझर्ाची..
अभहल्र्ाबाईचं रूप तू..
भजजामातेचं स्र्रूप तू तुझ…
ं
आईचं काळीज घेऊन जाताना पडलेल्र्ा मुलाच्र्ा र्ेदनेने हळहळिारी
माता तू ..
मानर्तेची जननी तू ….पि रहा सदैर् माभननी तू..
भजजाऊंनी जसं भशर्रार्ांना घडर्लं तसंच आज अनेक र्ीरमाता
आपल्र्ा जर्ानांना देशभक्तीची प्रेरिा देत घडर्त आहेत. िरं च एिादे कार्य
करिे भजतकी मोठी गोष्ट आहे त्र्ाहूनही मोठी गोष्ट म्हिजे ते कार्य
करण्र्ासाठी एिाद्याला प्रेरिा देिे, त्र्ाला घडर्िे, आभि र्ासाठी िूप
सहनशीलता आभि कििरपिा लागतो.
जर्ा आईने ज्म ददला त्र्ा आईसमोर भतचे मुल शहीद होऊन माघारी
र्ेत असेल तेव्हा कार् अर्स्था होत असेल भतच्र्ा मनाची हे कल्पनेपलीकडचे
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आहे. सीमेर्र लढता लढता आपल्र्ा मुलाचे प्रािदेिील जाऊ शकतात हे
माभहत असूनदेिील त्र्ाला लढण्र्ासाठी, देशसेर्ेसाठी पाठर्िे र्ासाठी
लागिारे धाडस कु ठू न आित असतील र्ा माता? लहानपिी आपल्र्ा
बाळाला कु ठे थोडे िरचटले तरी डोळर्ात पािी र्ेिारी आई, आभि
तरुिपिी त्र्ाच मुलाला सीमेर्र पाठर्िारी आई, दकती फरक आहे र्ा दोन
र्ेगर्ेगळर्ा व्यभक्तरे िांमध्र्े.
भारत हा असा देश आहे की जर्ामध्र्े प्राचीन काळापासूनच मातांनी
थोर र्ीरपुरुर्ष घडर्लेले आहेत, आभि त्र्ामुळेच तर आज प्रत्र्ेकाला प्रत्र्ेक
गोष्टीचे स्र्ातंत्र्र् भमळाले आहे. आज कदाभचत आपल्र्ाला आपले आर्ुष्र्
िूप सहज आभि सोपे र्ाटत आहे, कारि आपल्र्ाकडे आज स्र्ातंत्र्र् आहे,
लोकशाही आहे पि हे भमळर्ण्र्ासाठी दकतीतरी मातांनी आपले पुत्र
गमार्ले आहेत.
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र्ीरमातांच्र्ा भनस्सीम देशभक्ती आभि कििरतेची अनेक उदाहरिे
आहेत. "भजजाऊंनी भशर्रार् घडर्लेच नसते तर स्र्राजर् स्थापन झालेच
नसते" हे अगदीच सहज तोंडातून बाहेर पडिार र्ाक्र्. पि भजजाऊ बनिे
इतके सोपे नव्हते. आज कल्पना करा की जेव्हा भशर्ाजी महाराज
अफजलिानाला भेटण्र्ास गेले होते तेव्हा कार् घालमेल झाली असेल त्र्ा
माऊलीच्र्ा

जीर्ाची?

इभतहासातील

अफजलिानाचे

र्ियन

हे

भल्र्ाभल्र्ाना घाम फु टार्ा असे आहे. मग त्र्ाच्र्ा समोर जािे तर सोडाच
पि त्र्ाच्र्ाशी लढण्र्ाचा भर्चार सुद्धा कोिी करू शकिार नव्हतं. अशा
पररभस्थतीत

सुद्धा

स्र्राजर्रक्षिासाठी,

स्र्राजर्ातील

जनतेच्र्ा

भल्र्ासाठी भजजाऊंनी भशर्रार्ांना जाऊ देण्र्ाचे धाडस के लेच! त्र्ामुळेच
भशर्रार्ांनी सुद्धा अफजलिानासारख्र्ा अर्ाढव्य संकटाचा सामना करत
त्र्ाला र्मसदनी धाडले. आजही दकत्र्ेक जर्ान सीमेर्र जिमी होतात
दकतीतरी शहीद होतात. पि त्र्ांच्र्ा मातांच्र्ा मुलािती ऐकल्र्ा की िरं च
िूप कौतुक र्ाटतं. त्र्ांना अभभमान र्ाटत असतो की, आपला पुत्र
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देशसंरक्षिासारख्र्ा महान कामी आला. हे धाडस फक्त भारतीर् माताच
करू शकतात, आभि करत आहेत.
मातांप्रमािेच र्ीरांच्र्ा शौर्ायत लसंहाचा र्ाटा असतो तो त्र्ांच्र्ा
पत्नींचा. र्ीरपत्नी होिे ही भजतकी अभभमानाची गोष्ट आहे भततकीच
धाडसाची. स्र्तःच्र्ा घराचं रक्षि तर सगळे च करतात पि प्राि हातार्र
घेऊन पूिय देशाचे रक्षि करिाऱ्र्ा जर्ानाची पत्नी होिे र्ापेक्षा मोठे भाग्र्
नाही. आज दकत्र्ेक जर्ानांच्र्ा पत्नी र्ीरांच्र्ा िांद्याला िांदा लार्ून सेनेत
दािल होत आहेत. उदाहरि द्यार्चे झाले तर भडसेंबर २०१७ मध्र्े
अरुिाचल प्रदेशातील तर्ांग र्ेथे कतयव्य बजार्त असताना शहीद झालेले
मेजर शहीद प्रसाद महाभडक र्ांच्र्ा पत्नी गौरी महाभडक र्ांनी सेनेत दािल
होण्र्ाचा भनियर् घेतला आहे आभि लर्करच त्र्ाची प्रदिर्ा पूिय होईल.
गौरी र्ांनी सर्यच मभहलांसाठी एक आदशय स्थापन के ला आहे. त्र्ांनी
मुलाितीत सांभगतलं की, शहीद प्रसाद र्ांना र्ीरमरि आल्र्ानंतर १०
ददर्सातच त्र्ांनी हे ठरर्लं होतं, आभि ते करूनही दािर्लं. आििी एक
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उदाहरि म्हिजे शत्रूंच्र्ा हाती लागूनसुद्धा शौर्ायची पराकाष्ठा करिारे लर्ंग
कमांडर अभभनंदन र्ांच्र्ा पत्नी त्र्ी मरर्ाहा र्ांनी देिील भारतीर्
हर्ाईदलात राहून आपले कतयव्य बजार्लेले आहे. र्ा आभि अशा दकत्र्ेक
र्ीरपत्नी आपल्र्ा देशाला लाभल्र्ा आहेत त्र्ामुळे देश सुरभक्षत आहे.
र्ीरपत्नी होण्र्ात जो काही स्मान आभि कििरता आहे ती दुसऱ्र्ा
कशातच नाही. आज दकत्र्ेक जर्ान सीमेर्र लढतात त्र्ांना प्रेरिा देण्र्ाचे
काम र्ा र्ीरपत्नी आभि र्ीरमाता करत असतात.
एक र्ीरपत्नी म्हिजे लचंतांचे माहेरघरच जिू! सीमेर्र जर्ान
रात्रंददर्स डोळर्ात तेल घालून देशासाठी जागतात आभि त्र्ांच्र्ा पत्नी
आपल्र्ा पतींच्र्ा काळजीत. कु ठे बॉम्बहल्ला झाला, कु ठे स्ट्राइक झाली की
आपला पती सुिरूप असेल की नाही र्ा जाभिर्ेनेच त्र्ांना धडधडत असेल.
आपले पती कु ठल्र्ाही क्षिी भतरं ग्र्ात लपेटून र्ेऊ शकतात ही कधीही न
संपिारी लचंता आहे. कु ठे एिादी बातमी र्ेईल, आभि आपल्र्ा पतीच्र्ा
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नार्ामागे शहीद लागेल सांगता र्ेत नाही. अशा कठीि परभस्थतीतही
संर्माने घर सांभाळिारी स्त्री दुगेचेच रूप आहे.
जरी जर्ान सीमेर्र भारताचे रक्षि करत असतील तरी आपिही एक
समाज म्हिून त्र्ांच्र्ा पाठीशी उभे राहिे, त्र्ांना प्रेरिा देिे िूप गरजेचे
आहे. जेव्हा जर्ानांना समजेल की पुिय देश त्र्ांच्र्ा पाठीशी आहे फक्त
त्र्ांचे कु टुंबच नाही तर पूिय देशाला त्र्ांचा अभभमान आहे आभि सीमेर्र
त्र्ांना र्ीरमरि जरी आले तरी त्र्ांचे कु टुंब पूिप
य िे सुरभक्षत आभि सुिात
असेल र्ाची िात्री त्र्ांना पटेल, तेव्हा भनभितच ते जास्त जोमाने देशाची
सुरक्षा करतील. प्रत्र्ेकाने देशाप्रती आपले कतयव्य जािले पाभहजे. प्रत्र्ेकाने
कमीत कमी एका तरी जर्ानाच्र्ा कु टुंबाची मदत के ली पाभहजे. मदत ही
आर्थयकच नाही तर भार्भनकसुद्धा असू शकते. जेिेकरून त्र्ा कु टुंबाना धीर
र्ेईल, समाजात स्मानाचं स्थान भमळे ल. एिाद्या कु टुंबाने आपला जर्ान
गमार्ला असेल त्र्ांचे दुःि थोडेसे हलके होईल.
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आज अनेक संस्था शहीदांच्र्ा पररर्ाराच्र्ा मदतीसाठी पुढे र्ेत आहेत.
दकत्र्ेक डॉक्टरांनी शहीदांच्र्ा पररर्ारांना भर्नामुल्र् र्ैद्यकीर् मदत
करण्र्ाची तर्ारी दािर्ली आहे. हे िरं च िूप कौतुकास्पद आहे. दकत्र्ेक
सामाभजक कार्यकते, तसेच भर्भर्ध क्षेत्रातील लोकही र्ा कार्ायसाठी पुढे र्ेत
आहेत. हे कार्य, ही र्ाटचाल िूप िूप र्शस्र्ी व्हार्ी, जास्तीत जास्त
शहीदांच्र्ा कु टुंबाना र्ाचा फार्दा भमळार्ा हीच सददच्छा !

*****************************************************
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प्रकरि ४
देशभक्तीची प्रेरिा
देशप्रेम, देशभक्ती र्ांचे बाळकडु प्रत्र्ेक भारतीर्ाला लहानपिापासून
पाजले जाते. अगदी शाळे त ददर्साची सुरुर्ातच राष्ट्रगीत आभि प्रभतज्ञा
र्ांनी करतात. प्रत्र्ेक २६ जानेर्ारी आभि १५ ऑगस्ट देशभक्तीने ओतप्रोत
होऊन साजरा करतात. िरं पाभहलं तर आपल्र्ा मातृभुमीर्र प्रेम
करण्र्ासाठी कु ठल्र्ा प्रेरिेची गरजच नाही ती आतून र्ेते.
हे राष्ट्र देर्तांच…
े .हे राष्ट्र प्रेभर्षतांच…
े
आचंद्रसूर्य नांदो…स्र्ातंत्र्र् भारताचे..
दकती सुंदर गीत आहे हे..! आभि का असू नर्े? प्रत्र्ेक भारतीर्ांची आज
हीच इच्छा आहे, आभि हेच स्र्ातंत्र्र् कार्म रटकर्ून ठे र्ार्चे असेल तर
सर्ांनी एकत्र आले पाभहजे.
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एिाद्या गोष्टीची ककं मत ती नसल्र्ाभशर्ार् कळत नाही असे म्हितात,
म्हिुनच स्र्ातंत्र्र्ाची ककं मत पारतंत्र्र्ाभशर्ार् कळत नाही. सर्य भारतीर्
जनतेला ही ककं मत कळू न चुकली आहे, त्र्ामुळेच तर आज दकत्र्ेक
महात्म्र्ांच्र्ा बभलदानातून देशाला स्र्ातंत्र्र् भमळाले आहे. भमळाले आहे
म्हिण्र्ापेक्षा आपि ते लढू न भमळर्ले आहे असं म्हिलं तर र्ार्गं ठरिार
नाही. एिादी मौल्र्र्ान गोष्ट भमळर्िे भजतके अर्घड असते त्र्ापेक्षाही
अभधक अर्घड असते ती रटकर्िे. म्हिूनच आज आपले स्र्ातंत्र्र् रटकर्िे
िूप गरजेचे आहे. परकीर् सत्ता परकीर् लोक र्ापासून देशाला होिारी
हानी थांबली पाभहजे. हे फक्त सेनेचेच कतयव्य नाही तर आपले पि आहे.
देशभक्तीची जर्ोत ही प्रत्र्ेक देशर्ासीर्ांच्र्ा मनात तेर्त असतेच,
पि िूप थोडे लोक ते कृ तीतुन साध्र् करतात. िरंच फक्त लष्कराने
एकट्याने देशभहताचा हेतू सध्र्ा होिार आहे का? आज सर्य देशाचा आपल्र्ा
लष्करार्र पूिय भर्श्वास आहे ते कु ठल्र्ाही संकटाचा िात्मा करण्र्ास समथय
आहेत. र्ेिाऱ्र्ा शत्रूर्र आगीचा लोळ होऊन कोसळिाऱ्र्ा आमच्र्ा र्ीर
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जर्ानांच्र्ा शौर्ायर्र आम्हाला तसूभरही शंका नाही, पि हे कतयव्य त्र्ांचे
एकट्याचे आहे का? आपिही त्र्ांना त्र्ांच्र्ा र्ा महान कार्ायत थोडा
हातभार लार्ला तर त्र्ांचा भर थोडा हलका होिार नाही का? आपिही
थोडं जागरूक राहील तर?
आज सार्यजभनक रठकािी ककं र्ा गदीच्र्ा रठकािी बॉम्बस्फोट होतात
दहशर्ादी हल्ले होतात. हे आपि आपल्र्ा जागृकतेनं थांबर्ू शकतो. आज
बस स्टॅण्डर्र, एरपोटयर्र, गदीच्र्ा रठकािी आपल्र्ाला काही आक्षेपाहय
र्स्तू ददसल्र्ा ककं र्ा एिाद्या व्यक्तीर्र संशर् आला तर आपि लगेच
पोभलसांना र्ाची माभहती देऊ शकतो, आभि कदाभचत होिार अनथय र्ेळीच
टाळू ही शकतो. र्ा आभि अशाच सूचना सतत पोलीस ककं र्ा सै्र्दलाकडू न
ददल्र्ा जातात. नागररकांना सार्ध राहण्र्ाचे आर्ाहन के ले जाते. पि
आपि फक्त मेसेज इकडू न भतकडे फॉरर्डय करत असतो. आता असंही नाही
की पूर्ीसारिं एक संदश
े दुसरीकडं पोचर्ार्ला फार काळ लागतो.
आजकाल सेकंदात इकडचं संदश
े दकतीतरी दूर जातो मग थोडं जागरूक
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राहून आपि स्र्तःचीच मदत करत आहोत, पर्ायर्ाने देशाची मदत करत
आहोत, मग हे आपि का करू नर्े?
देशभक्ती म्हिजे नक्की कार्? सतत देशभक्तीपर गीते म्हििे,
मोबाईलर्रून देशभक्तीपर संदश
े एकमेकांना पाठर्िे, एिाद्या शहीदाच्र्ा
फोटोला हार घालिे, त्र्ार्र भार्षिे देिे, १५ ऑगस्ट २६ जानेर्ारी ला
भतरं गा हातात घेऊन दफरिे, एिादा दहशतर्ादी हल्ला झाल्र्ार्र त्र्ाच्र्ा
भनर्षेधाथय घोर्षिाबाजी करिे, की सोशल साईट्सर्र भनर्षेधाथय पोस्ट टाकिे
ही?
माझ्र्ा मते देशभक्ती म्हिजे भनरपेक्ष,भनस्र्ाथी प्रेम. जसे प्रेम आपली
आई आपल्र्ार्र करते, त्र्ाचप्रमािे आपि आपल्र्ा मातृभूमीर्र के ले
पाभहजे. जसे आपि आपल्र्ा आईची भनस्र्ाथयपिे सेर्ा करतो तशी आपल्र्ा
मातृभूमीची के ली पाभहजे. देशाने आपल्र्ाला कार् ददले र्ापेक्षा आपि
समाजाला आभि देशाला कार् देऊ शकतो हे पभहले पाहजे. हाच हेतू आहे
र्ा पुस्तकामागचा. हे पुस्तक र्ाचून एका जरी शहीदाच्र्ा कु टुंभबर्ांचे
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मनोबल र्ाढले, त्र्ांचे दुःि मी थोडे कमी करू शकले, अथर्ा समाजातील
एका जरी व्यक्तीचा देशभक्तीचा दृभष्टकोन बदलला तरी र्ा भलिािाचे
साथयक झाले असे र्ाटेल मला.

*****************************************************
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प्रकरि ५
एकात्मता
आपि सगळे एक आहोत, आपल्र्ात कु ठलाही भेदभार् नाही, कु िीही
लहान, कु िी मोठा नाही ही भार्ना जपिे म्हिजे राष्ट्रीर् एकात्मता. ही मने
जोडण्र्ाची प्रदिर्ा आहे. आपल्र्ा देशाभर्र्षर्ी र्ाटिारी आपुलकी म्हिजे
एकात्मता. ती आपोआप भनमायि होत नाही, ती आपि जोपासार्ी लागते.
भर्भर्धतेतील एकता हे आपल्र्ा एकात्मतेचे सूत्र आहे.
एकात्मतेचे सर्ायत मोठे उदाहरि म्हिजे भारतीर् सेना. पुलर्ामा
मध्र्े झालेल्र्ा हल्ल्र्ात शहीद झालेले सर्य जर्ान हे र्ेगर्ेगळर्ा राजर्ातील
होते. भतथे कु िाची धमय, प्रांत पाभहला जात नाही. सीमेर्र लढताना कु िी
गुजराती, बंगाली, महाराष्ट्रीर्न असा नसतो तर प्रत्र्ेकजि भारतीर्
असतो. राजर् र्ेगळी असतीलही कदाभचत पि मन तर भारतीर् असते.
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पुलर्ामा हल्ला झाला तेव्हा सर्य भारतीर् एकत्र आले तेही धमयभनरपेक्ष.
सर्ांची एकच मागिी होती की हे र्ाईट कृ त्र् करिाऱ्र्ांना भशक्षा भमळार्ी.
एकात्मता जपार्ला हर्ी असे म्हििे तर महत्र्ाचे आहेच, पि र्ा
एकात्मतेला जपण्र्ासाठी आपि कार् करू शकतो हे पभहले पाभहजे.
एकीकडे आपि भर्भर्धतेत एकता मानतो आभि दुसरीकडे जातीर् दंगली
होतात. दकत्र्ेक लोकांचे नाहक बळी जातात. र्ातार्रि अशांत होते. र्ा
दंगलींमागचे कारि म्हिजे काही मुठभर समाजकं टक स्र्तःच्र्ा
स्र्ाथायसाठी र्ा दंगली घडर्ून आितात आभि आपल्र्ासारिे सामा्र् लोक
र्ात भरडले जातात. र्ाने साध्र् तर काही होिार नसते पि लोक
अभर्चाराने कृ त्र् करतात आभि शेर्टी पिातापाभशर्ार् काहीच हाती
लागत नाही.
आपि एक गोष्ट समजून घेत नाही की एकीचे बळ िूप आहे. आपि
सर्य एकत्र असू तर र्ेिाऱ्र्ा कोित्र्ाही संकटार्र आपि सहज मात करू
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शकतो, आभि सर्ायना एकत्रच राहार्े लागिार आहे, तरच देश सुरभक्षत
राहील. संकट हे जात धमय बघून र्ेत नाही ते सर्ांर्रच र्ेते. मग त्र्ाचा
सामनाही एकत्रच करार्ला हर्ा. इभतहास पाभहला तर एकीचे बळ समजून
र्ेईल. छत्रपती भशर्ाजी महाराजांनी एकाच प्रर्त्न के ला की, परकीर्
राजर्टींभर्रुद्ध सगळे मार्ळे एकत्र आले पाभहजेत, आभि त्र्ांनी ते करून
देिील दािर्ले. त्र्ांनी जात, धमय न पाहता गुिांना महत्र् ददले. कोिाही
व्यक्तीला त्र्ाच्र्ा जाती, धमायर्रून नाही तर गुिांर्रून पारिले. सर्ायना
एकाच भगव्यािाली घेत मार्ळे म्हटले. तेव्हा एकी झाली नसती तर
स्र्राजर् स्थापन झाले असते का?
मािुसकी हा परमधमय मानिारी संस्कृ ती आहे आपली. भनसगय तरी
कधी भेदभार् करतो का मािसात? अशार्ेळी िरं च “लहानपि देगा देर्ा”
म्हिार्ेसे र्ाटते, कारि लहान असताना अशा भार्ना कधीच मनात र्ेत
नाहीत. भनरागसता असते सर्ायना एकाच दृष्टीने पाहण्र्ाची. ना कु ठला द्वेर्ष
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ना भतरस्कार. ना मानाची इच्छा ना अपमानाची भीती. अगदी भनधायस्त
असते आर्ुष्र्. पि जसजसे आपि मोठे होत जातो तसतशा र्ा भार्ना
मनात घर करार्ला चालू करतात. र्ाला जबाबदार काही अंशी सगळे च
असतात. र्ा अशा भार्नांना र्ेळीच आर्र घातली नाही तर पररिाम दकती
भर्ंकर असू शकतात हे दंगली पाभहल्र्ार्र कळते हे थांबर्ार्चे असेल तर
सुरर्ात स्र्तःपासुन करार्ला हर्ी.
देशांतगयत कार्दा, शांतता, सुव्यर्स्था राििे हे फक्त पोलीस, लष्कर
र्ांचेच नाही तर सर्ांचेच कतयव्य आहे. पोलीस गु्हेगाराला भशक्षा
करतीलही, पि त्र्ाच्र्ातली गु्हेगारी संपर्ार्ची असेल तर समाजानेही
त्र्ाला मदत के ली पाभहजे. आज दकतीतरी गु्हेगार भशक्षा संपर्ून बाहेर
पडू न सरळ मागायने जगण्र्ाचा प्रर्त्न करतात पि समाज त्र्ांना स्र्ीकारत
नाही त्र्ामुळे त्र्ांचा नैराश्र् आभि समाजाबद्दल द्वेर्ष भनमायि होतो.
सुधारण्र्ाची संधी प्रत्र्ेकालाच भमळार्ला पाभहजे, हे आपि जािले
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पाभहजे. आपल्र्ाच घरातल्र्ा व्यक्तीने एिादी चूक के ली तर आपि त्र्ाला
सुधारण्र्ाची संधी देतोच ना! जगात एकही मािूस असा नाही की जो कधी
चुकत नाही. चुका सर्ांकडू नच होतात, पि त्र्ा समजून जर कु िी
सुधारण्र्ाचा प्रर्त्न करत असेल तर त्र्ाला स्र्ीकारून सहकार्य करार्े.
जर देशात अराजकता असेल तर देश सुिी राहू शकिार नाही. जेव्हा
जेव्हा आपल्र्ा मनात द्वेर्ष, भतरस्कार र्ा भार्ना र्ेतील, तेव्हा तेव्हा त्र्ाचा
त्र्ाग करून त्र्ार्र भर्जर् भमळर्ार्ा. कु िीही दकतीही चुकीचा मागय
दािर्ला तरी त्र्ार्र चालार्चे की नाही ते आपल्र्ा हातात आहे. त्र्ासाठी
स्र्तःसाठी रोज थोडातरी र्ेळ काढार्ा. जगासाठी आपि नेहमी फ्री असतो,
पि आपल्र्ा स्र्तःशी बोलण्र्ाची र्ेळ र्ेते तेव्हा आपल्र्ा लाई्स व्यस्त
लागतात. दररोज थोडे लचंतन करार्े. जास्त नाही दकमान झोपण्र्ाआधी
१५ भमभनटे भर्चार करा, आज मी काही चुकीचे तर र्ागलो नाही ना,
कोिाला फसर्ले तर नाही ना, िोटं तर बोललो नाही ना, कोिाला दुिार्ले
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तर नाही ना, कु िाचे र्ाईट तर लचंतले नाही ना, कु िाचा तळतळाट तर
घेतला नाही ना, समोर अ्र्ार् होत असताना मी थांबर्ू शकत असताना
गप्प तर राभहलो नाही ना, एर्ढेच के ले तरी िूप फरक जािर्ेल. स्र्तःचा
उिीर् आभि सामर्थर्य कळे ल आभि र्रील सर्य प्रश्ांची उत्तरे नाही अशी
असतील तर नक्कीच शांत झोप लागेल र्ाची मला िात्री आहे.
ही एकात्मता जपण्र्ाचा सर्ायनी असा प्रर्त्न करार्ा ही सददच्छा !!
*****************************************************
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प्रकरि ६
लाभले भाग्र्

भारत हा एकमेर् असा देश आहे की भजथं सर्य जातीधमायचे लोक एकत्र
राहतात. र्ा देशात राहिाऱ्र्ा प्रत्र्ेकालाच अभभमान आहे की, त्र्ाचा ज्म
र्ा देशात झाला. आपि सर्य िुप भाग्र्र्ान आहोत की, आपला ज्म त्र्ा
पभर्त्र भुमीत झाला आहे भजथं सुि शांत नांदते, भजथे असे लोक आहेत की,
ते स्र्तःच्र्ा आधी देशाचा भर्चार करतात, भजथे स्र्भहतापेक्षा
समाजभहताच्र्ा प्राधा्र् ददले जाते, भजथे सै्र्ाच्र्ा शौर्ायपुढे शत्रूही
भर्भीत होतो, भजथे एक अशी सेना आहे जी राष्ट्राच्र्ा संरक्षिासाठी लभंत
बनून उभी आहे.
आपली सेना ही पूियपिे भनस्र्ाथी भार्नेने देशसेर्ा करत असते अगदी
भनसगायसारिी. भनसगय सतत सर्ांना काही ना काही देत असतो, तेही
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कु ठलीचीच अपेक्षा न करता. र्ृक्ष सर्य सृष्टीला फळे , फु ले, सार्ली देतात.
त्र्ांना आपि दगड जरी मारले तरी ते बदल्र्ात कधीही कोितीही
अपार्कारक गोष्ट करिार नाहीत. मग जर्ा र्ृक्षांना बोलताही र्ेत नाही
आपल्र्ा भार्ना व्यक्त करता र्ेत नाहीत, ते जर सर्ांसाठी इतकं करतात
तर आपि तर मनुष्र् आहोत. आपि तर जास्त भनस्र्ाथी व्हार्ला हर्े. पि
असे िुप कमी लोकांना जमते, कारि मानर्ी स्र्भार् म्हटलं की राग, इष्र्ाय,
भतरस्कार र्ा भार्ना स्र्भार्ातच असतात, पि जे लोक र्ा भार्नांर्र
भर्जर् भमळर्ून जनभहतासाठी आपले आर्ुष्र् पिाला लार्तात ते कार्म
समाजाला लक्षात राहतात, आभि भारतीर् सै्र्दल र्ाचे उत्तम उदाहरि
आहे. दकतीही त्रास झाला तरी आपल्र्ा मातृभूमीच्र्ा संरक्षिाचा ध्र्ास
घेऊन गेल्र्ा दकत्र्ेक र्र्षांपासून भारतीर् सेना सीमेर्र उभी आहे. के र्ढा
तो त्र्ाग आभि के र्ढे ते धाडस! प्रत्र्ेक व्यर्सार् ककं र्ा क्षेत्रात सुट्ट्या र्ा
असतातच. पि देशसंरक्षि करिाऱ्र्ा सेनेला कधीच सुट्टी नसते. कधीही कु ठे
काही प्रसंग ओढर्ला की त्र्ांना लगेच कामार्र हजर व्हार्े लागते.
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भनिर्ाचा महामेरू..
बहुत जनांसी आधारु..
अिंड भस्थतीचा भनधायरु ..
श्रीमंतर्ोगी..

हा भशर्रार्ांचा भर्चार घेऊन आज आपली सेना लढत आहे. हे शब्द
सेनेसाठी र्ापरले तर काही र्ार्गं ठरिार नाही, कारि आपली सेना म्हिजे
भशर्रार्ांचे मार्ळे तर आहेत. अशा र्ा थोर सेनेचे कौतुक करार्े तेर्ढे
कमीच!
अशा र्ीर जर्ानांबद्दल आपि नेहमी कृ तज्ञ राहार्े असे मला र्ाटते,
आभि त्र्ांच्र्ा बद्दल कृ तज्ञता व्यक्त करण्र्ासाठी कु ठला ददर्स ककं र्ा र्ेळ
पाहू नर्े. जेव्हा संधी भमळे ल तेव्हा ती व्यक्त करार्ी म्हिजे त्र्ांनाही बरे
र्ाटेल.
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पोलीस िात्र्ात २१ ऑक्टोबरला एक कृ तज्ञता ककं र्ा स्मृभतददन
साजरा होत असतो हे िुप कमी लोकांना माभहत असेल. देशातील सर्य
राजर्ांमध्र्े र्ा ददर्शी कृ तज्ञता परेड असते. सामा्र् नागररकांचे रक्षि
करताना, अभतरे क्र्ांशी लढताना, जर्ा पोलीस कमयचाऱ्र्ांना आपले प्राि
गमर्ार्े लागले त्र्ांच्र्ा स्मृतींना मानर्ंदना देतात. अशा र्ेळी भतथे
लोकांना जास्तीत जास्त सहभाग असार्ा जेिेकरून आपल्र्ा सै्र्दलात
पि र्ाटेल की, आपि त्र्ांच्र्ा कार्ायबद्दल कृ तज्ञ आहोत.
र्ा भनभमत्ताने मध्र्ंतरी माझ्र्ा र्ाचनात आलेली एक कथा मला सांगार्ीशी
र्ाटते.
एक सुंदर तरुिी भर्मानात भतची सीट शोधत होती. भतनं पाभहलं की
भतच्र्ा सीटच्र्ा बाजूला दोन हात नसलेली एक अपंग व्यक्ती बसली आहे.
त्र्ा व्यक्तीच्र्ा शेजारी बसिं भतला प्रशस्त र्ाटलं नाही. ती एअरहोस्टेसला
म्हिाली, "मी या दोन हात नसलेल्र्ा मािसाच्र्ा शेजारच्र्ा सीटर्र बसून
सुिाने प्रर्ास करू शकिार नाही. मला अशी मािसं आर्डत नाहीत, म्हिून
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मला सीट बदलून देण्र्ात र्ार्ी. "मॅडम, इकॉनॉमी क्लासमध्र्े एकही सीट
ररकामी नाहीर्े. मी भर्मानाच्र्ा कॅ प्टनशी बोलून बघते”, असं म्हिून
एअरहोस्टेस भनघून गेली..
थोड्यार्ेळाने एअरहोस्टेस आली आभि त्र्ा सुंदर तरुिीला म्हिाली,
"मॅडम, तुम्हाला होत असलेल्र्ा त्रासाबद्दल आम्ही ददलगीर आहोत. या
संपूिय भर्मानात प्रथम श्रेिीत एक जागा ररकामी आहे. मी माझ्र्ा टीमशी
बोलले. एका व्यक्तीला इकॉनॉमी र्गायतून प्रथमश्रेिी र्गायत बसर्ण्र्ाची
परर्ानगी आमच्र्ा भर्मान कं पनीने ददली आहे.
त्र्ा सुंदर तरुिीला िूप आनंद झाला, र्ार्र ती काही बोलिार
एर्ढ्यात एअरहोस्टेस त्र्ा दोन हात नसलेल्र्ा व्यक्तीजर्ळ गेली आभि
त्र्ाला भर्चारलं, "सर, आपि प्रथम श्रेिी र्गायत जाऊन बसाल का? एका
भशष्टाचार नसलेल्र्ा प्रर्ाश्र्ाबरोबर आपि प्रर्ास करून कं टाळू न जाऊ नर्े
असं आम्हाला मनापासून र्ाटतं." र्ार्र भर्मानातल्र्ा सर्य प्रर्ाश्र्ांनी र्ा
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भनियर्ाचं टाळर्ा र्ाजर्ून स्र्ागत के लं. ती सुंदर तरुिी शरमेने मान िाली
घालून बसली.

ती अपंग व्यक्ती उठू न उभी राभहली आभि म्हिाली, "मी एक माजी
सैभनक आहे", एका ऑपरे शन दरम्र्ान काश्मीर सीमेर्र एका बॉम्ब स्फोटात
माझे दो्ही हात गेले. सर्ायत प्रथम जेंव्हा मी या सुद
ं र मभहलेचे र्क्तव्य
ऐकले तेंव्हा मी भर्चार करू लागलो, की कोित्र्ा लोकांच्र्ा सुरभक्षततेसाठी
मी माझे प्राि संकटात टाकू न दोन हात गमार्ले. पि तुमची प्रभतदिर्ा
ऐकल्र्ार्र स्र्तःचा अभभमान र्ाटू लागला की मी माझ्र्ा देशासाठी,
देशातील लोकांसाठी माझे दो्ही हात गमार्ले." असं म्हिून तो अपंग
सैभनक प्रथम श्रेिी र्गायत गेला. ती तरुिी शरमेने मान िाली घालून बसली.
जर भर्चारात उदारता नसेल तर अशा बाय सौंदर्ायला काडीची
देिील ककं मत नसते हेच िरं ! त्र्ामुळे बाय सुद
ं रतेपेक्षा मनाची सुंदरता
महत्र्ाची.
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आपले शुर सैभनक सीमेर्र तळहातार्र प्राि घेउन लढत आहेत
म्हिूनच तुमची सत्ता, संपत्ती, आभि सौंदर्य सुरभक्षत आहे, हे कधीच भर्सरू
नका.

*****************************************************
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प्रकरि ७
र्चन
कु ठे एिादा गु्हा घडला, हल्ला झाला की आपि अगदी सहजच
सगळा दोर्ष पोलीस र्ंत्रिेला ककं र्ा सेनेला देतो, त्र्ांच्र्ा कार्यपद्धतीर्र प्रश्
उपभस्थत करतो. पि िरं च हे दकतपत र्ोग्र् आहे? त्र्ांची बाजू जािून
घेण्र्ाचा प्रर्त्न आपि कधी के लार् का? तेही मािूस आहेत, त्र्ांनाही मन
आहे, भार्ना आहेत. आज दकत्र्ेक पोलीस कमयचारी ताितिार्मुळे
आत्महत्र्ा करत आहेत, र्ाला कारि कार्? जर भनस्र्ाथीपिे स्र्तःचा जीर्
धोक्र्ात घालून सेर्ाकार्य करिाऱ्र्ा मािसाला टीका, अपमान, घृिा
र्ासारख्र्ा गोष्टींना सामोरे जार्े लागले तर साहभजकच तो िचिार, आभि
र्ाला जबाबदार समाज आहे.
िुप र्ाईट र्ाटते जेव्हा एिादा जर्ान शहीद होतो आभि त्र्ाच्र्ा
कु टूंबाची आबाळ होते तेव्हा. िुप र्ाईट र्ाटते जेव्हा आपले जर्ान
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काश्मीरमध्र्े जनतेच्र्ा सुरक्षेसाठी जातात आभि भतथली जनता
त्र्ांच्र्ार्रच दगडफे क करते तेव्हा. िुप र्ाईट र्ाटते जेव्हा एिादा
दहशतर्ादी हल्ला झाल्र्ार्र आपि सैभनकांच्र्ा पररर्ाराचे सांत्र्न
करण्र्ाऐर्जी संबंभधत घटनांचे फोटो भर्भडओ र्ार्रल करण्र्ात भबझी
असतो तेव्हा. हे असे फोटो भर्भडओ बघून सैभनकांच्र्ा कु टुंभबर्ांर्र कार्
पररिाम होत असेल र्ाचा भर्चार कधी के लार् का आपि? हे शहीदांच्र्ा
पररर्ाराच्र्ा दृष्टीने तर चुकीचे आहेच पि देशाच्र्ा सुरक्षेच्र्ा दृष्टीने सुद्धा
घातक आहे, आभि सगळर्ात र्ाईट तर तेव्हा र्ाटत जेव्हा आपले सै्र्
एिादी सर्जयकल ककं र्ा एअर स्ट्राइक करून स्र्तःचा जीर् धोक्र्ात घालून
शत्रूंचा िात्मा करून र्ेते आभि र्ा गोष्टीचे राजकारि होते आपल्र्ा
शौर्ायचा कामभगरीचा कार्ायचा पुरार्ा देशाला द्यार्ा लागिे र्ापेक्षा मोठे
दुदर्
ै असू शके ल का?
हे कु ठे तरी थांबले पाभहजे. ही आपली संस्कृ ती नाही. आपि इतके
भनदयर्ी होऊच शकत नाही. ही बाब सर्ायनीच गांभीर्ायने घेण्र्ाची गरज
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आहे. जर्ा सै्र्ामुळे आपि सुरभक्षत आहोत, जे आपले रक्षाकर्च आहे ते
आपिच कु मकु र्त कमजोर करू लागलो तर शत्रूला आपल्र्ा पर्ंत
पोचार्ला जास्त र्ेळ लागिार नाही.
आज सगळीकडे आरक्षिाचा मुद्दा गाजतो आहे. प्रत्र्ेकाला आरक्षि
पाभहजे त्र्ासाठी मोचे भनघत आहेत. आरक्षि कसे असार्े, कु िाला दकती
भमळार्े, र्ा राजकारिात मला पडार्चे नाही. माझा मुद्दा असा आहे की
आज सै्र्ात भरती होण्र्ासाठी कु ठलेही आरक्षि लागत नाही, अथायत त्र्ात
गैर काही नाही कारि आपल्र्ा मातृभम
ू ीची सेर्ा करार्ला आरक्षि कशाला
पाभहजे ती मनातून र्ेते, आभि देशाची एकात्मतेची भार्ना भतथे जपिे हेही
त्र्ामागचे कारि असार्े. पि माजी सैभनक, र्ीरपत्नी, र्ीर माता, शहीद
जर्ानांची मुले र्ांच्र्ासाठी िास ककं र्ा म्हिाव्या अशा कोित्र्ाही तरतुदी
नाहीत आभि त्र्ासाठी कु िी पुढेही र्ेत नाही. का? हा मुद्दा बऱ्र्ाच लोकांना
जरासा कडर्ट र्ाटेल पि हे बोलार्े र्ाटते कारि पररभस्थतीच तशी आहे.
पि कु िाला हे समजत नाही की एकर्ेळ आरक्षि नसेल तरी चालेल पि
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संरक्षि हर्े. त्र्ासाठी आपल्र्ा सै्र्दलाची काळजी घेिे गरजेचे आहे. आज
सतत सीमेर्र जर्ान शहीद होतार्त, काही जिमी होतार्त, आपि कार्
करतो? शहीदांचे फोटो चौकात लार्तो श्रद्धांजली र्ाहतो आभि २ ददर्सात
परत सगळं पूर्यर्त होत, पि र्ाने िरं च त्र्ांना श्रद्धांजली भमळिार आहे
का? फक्त फोटोला हार घालून सामाभजक जबाबदारी संपते का? र्ाचा
भर्चार सर्ायनी के ला पाभहजे आभि र्ात मीपि आहे मी स्र्तःला सर्ांपेक्षा
र्ेगळं मानत नाही.
काही ददर्सांपूर्ी शहीदांबद्दल एक लेि र्ाचला होता मी, त्र्ात असे
म्हटले होते की दकत्र्ेक र्ीरांना “शहीद” हा दजायच भेटत नाही. त्र्ांना
र्ीरमरि आल्र्ानंतर जे प्रमािपत्र ददले जाते त्र्ार्र “आकभस्मक भनधन”
असे भलभहलेले असते आभि त्र्ामुळे दकत्र्ेक शहीद कु टुंबाना शहीदांसाठीच्र्ा
कोित्र्ाच सुभर्धांचा लाभ भमळत नाही. र्ात दकती तर्थर् आहे मला माहीत
नाही ते शोधण्र्ाचा प्रर्त्न मी करत आहे, पि जर िरंच असं असेल तर
दकती मोठी शोकांभतका आहे ही! जो र्ीर देशासाठी आपले प्राि देतो त्र्ाला
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साधा शहीद हा दजाय भमळू नर्े, र्ापेक्षा मोठे दुदर्
ै ते कार्? माझ्र्ा मते जो
र्ीर स्र्तःच्र्ा प्रािांची पर्ाय न करता देशातील जनतेसाठी शत्रूर्र तुटून
पडतो स्र्तःचे प्राि गमार्तो तो शहीद असतो अशार्ेळी त्र्ाला कोित्र्ाच
फॉरमॅट मध्र्े न बसर्ता त्र्ाचे कतृयत्र् पाहून त्र्ाला स्मान द्यार्ा.
कु ठल्र्ाच र्ीराला आपल्र्ा कार्ायसाठी पुरस्कार ककं र्ा सत्काराची
अपेक्षा नसते. अपेक्षा असते ती फक्त सहकार्ायची, त्र्ांचे मनोबल
उं चार्ण्र्ाची, कारि ते समाजभहतासाठी इतकं करतात. आज त्र्ांचेही भहत
आपि जपले पाभहजे. कु ठलेही र्ुद्ध लजंकार्चे असेल तर मािूस आधी मानाने
कििर असार्ं लागतो. बुभद्धर्ान असार्ा लागतो. शक्तीपेक्षा र्ुक्ती श्रेष्ठ
म्हितात ते उगाच नाही. मग ते र्ुद्ध सीमेर्रचे असो ककं र्ा आर्ुष्र्ाचे.
आपल्र्ाला सुरभक्षत राहार्चे असेल तर सै्र् शारीररक आभि
मानभसकदृष्ट्या मजबूत हर्े. त्र्ासाठी आपि प्रर्त्न के ले पाभहजेत.
शारीररकदृष्ट्या ते अजबूत आहेतच आभि मानभसक पि! तरीही आपि
त्र्ांच्र्ा पाठीशी िंबीरपिे उभे राहून त्र्ांना आििी प्रेरिा ददली पाभहजे.
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जर आपले र्ीर जर्ान त्र्ांच्र्ा रक्ताच्र्ा शेर्टच्र्ा थेंबापर्ंत लढू न
देशसंरक्षिाचे र्चन भनभार्तात तर आपिही आपले कतयव्य जािले पाभहजे.
आपले र्ीर जर्ान आपल्र्ा देशार्र दकती प्रेम करतात र्ाची प्रभचती
िालील र्ाक्र्ार्रून र्ेईल. ते म्हितात,
“I only regret that I have but only one life to give for my
country.”

म्हिजेच त्र्ांना म्हिार्चंर् की, त्र्ांना िंत र्ाटते की देशाला देण्र्ासाठी
त्र्ांच्र्ाकडे फक्त एकच जीर्न आहे. अजुन संधी भमळाली असती तर अजुन
देशासाठी लढले असते. र्ापेक्षा जास्त देशभक्तीबद्दल कार् बोलार्े!

*****************************************************
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प्रकरि ८
भारतीर् संस्कृ ती
भारतीर् संस्कृ ती इतकी महान आहे की, आजकाल बाहेरच्र्ा देशातील
लोकही र्ाचे अनुकरि करण्र्ाचा मोह आर्रू शकत नाहीत.
र्ृक्ष आभि प्राभिमात्रांना देर् मानिारी संस्कृ ती आहे आपली! तसेच
अिंड स्मरिात राहील असा थोर इभतहासही आपल्र्ाला लाभला आहे.
आपल्र्ाला अ्र्ार्ाभर्रुद्ध लढण्र्ाची भशकर्ि आपला इभतहास आपल्र्ाला
देतो. हा र्ारसा पुढे असाच जपण्र्ाची गरज आहे. एक सुसंस्कृ त आभि
गुिर्ान भपढी घडर्ण्र्ाचे काम आपल्र्ाकडे आहे.
आधी काळ र्ेगळा होता, पि आताची भपढी पूिय भडभजटल होत
चालली आहे. अथायत त्र्ाचे फार्दे आहेतच पि र्ोग्र् प्रमािात र्ापर के ला
तरच! आज दकत्र्ेक मुले ब्लू व्हेल, पब जी सारिे गेम्सच्र्ा आहारी जाऊन
कोर्ळर्ा र्र्ातच आपले आर्ुष्र् संपर्त आहेत.
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दकत्र्ेक मुलांना मराठीचे भशक्षिच ददले जात नाही. ते पूियपिे इं भग्लश
मेडीर्म मध्र्े भशकतात. बाहेर स्पधेच्र्ा र्ुगात रटकार्चे असेल तर इंग्रजी
र्ेत असिे आर्श्र्क आहे, र्ाबद्दल कु ठलेच दुमत नाही, पि र्ाचबरोबर
मुलांना आपला देश, आपली मातृभूमी, आपली भार्षा र्ाबद्दल प्रेम भनमायि
व्हार्ला हर्े. ते भनमायि नाही झाले तर आपली संस्कृ ती इभतहासजमा
व्हार्ला र्ेळ लागिार नाही, र्ाचा कु ठे तरी भर्चार व्हार्ा असे मला र्ाटते.
आपि पािात्र् संस्कृ तीचे अनुकरि करतो आभि मुलांनाही तेच करू
देतो. त्र्ामध्र्े गैर काही नाही. त्र्ामुळे आपले राहिीमान सुधारत असेल,
सौंदर्य िुलत असेल, तर ठीक, पि त्र्ामुळे आपि स्र्तःला कु ठं तरी गमार्त
असेल, एक आभासी आर्ुष्र् जगात असेल जे आपि नाही, तर त्र्ाचा
काहीच उपर्ोग नाही.
आपि र्ेगर्ेगळे डेज साजरे करतो. पूिय कॅ लेंडर डेज ने भरलेले असते.
आज हा डे, उद्या तो डे. र्ातही काही गैर नाही. आनंद र्ाटल्र्ाने र्ाढतो,
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पि आपि आपली संस्कृ ती भर्सरता कामा नर्े. उदाहरिाथय आपि “मदसय
डे” साजरा करतो तो आईला “हॅपी मदसय डे” म्हिून, पि भतच्र्ा पार्ांना
स्पशय करून भतचे दशयनही घेतले पाभहजे. पािात्र् संस्कृ ती जोपासार्ी पि
त्र्ात आपली संस्कृ ती लोप पाऊ नर्े र्ाचीही काळजी घ्र्ार्ी. आपल्र्ा
संस्कृ तीतल्र्ा प्रत्र्ेक गोष्टीला भर्ज्ञानाचा आधार आहे काहीतरी कारि आहे.
आता नर्ीन र्र्षायचेच उदाहरि घ्र्ा. पािात्र् संस्कृ तीत नर्ीन र्र्षय १
जानेर्ारीला साजरे करतात. माझ्र्ा माभहतीप्रमािे र्ाला भर्ज्ञानाचा
कसलाच आधार नाही, फक्त इं ग्रजी कॅ लेंडरप्रमािे ३१ भडसेम्बरला र्र्षय संपते
म्हिून १ जानेर्ारीला नर्ीन र्र्षय. त्र्ार्ेळी पानझडी होत असते. काही लोक
मात्र ३१ भडसेम्बरला पाट्याय करून १ जानेर्ारीला आळसात नर्ीन र्र्षय
साजरे करतात. आपल्र्ा संस्कृ तीत नर्ीन र्र्षय गुढीपाडव्याला साजरे
करतात. गुढीपाडर्ा मराठी ददनदर्शयकेप्रमािे चैत्र शुद्ध प्रभतपदेला म्हिजेच
र्संत ऋतूच्र्ा पभहल्र्ा ददर्साला साजरा के ला जातो. शाभलर्ाहन
संर्त्सराचा हा पभहला ददर्स आहे. र्ा ददर्शी नर्ीन र्स्तू िरे दी, व्यर्सार्
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प्रारं भ, नर् उपिमांचा प्रारं भ, सुर्िय िरे दी इ. गोष्टी के ल्र्ा जातात. दारी
उभारलेली गुढी हे भर्जर् आभि समृद्धीचे प्रतीक आहे असे मानले जाते. गुढी
पाडव्यापासूनच राम ज्मोत्सर्ाच्र्ा कार्यिमाचासुद्धा प्रारं भ होतो.
र्ाददर्शी प्रातःकाळी कडु लनंबाची कोर्ळी पाने, लहंग, ओर्ा, लचंच र्ा
समर्ेत द्यार्ीत असा प्रघात आहे, कारि कडु लनंब और्षधी आहेच पि
रसांसमर्ेत (आंबट, तुरट, भतिट र्ासारिा) र्ाचे सेर्न आर्ुर्ेदात
महत्त्र्ाचे मानले आहे. पचनदिर्ा सुधारिे, भपत्तनाश करिे, त्र्चा रोग बरे
करिे, धा्र्ातील कीड थांबर्िे हे आभि असे अनेक और्षधीगुि या
कडु ललंबाच्र्ा अंगी आहेत, असे आर्ुर्ेदशास्रात मानले जाते. शरीराला
थंडार्ा देिाऱ्र्ा कडू लनंबाची पाने अंघोळीच्र्ा पाण्र्ात घालिे, ती र्ाटू न
िािे हे आरोग्र्ाच्र्ा दृष्टीने भहतकारक समजले जाते. गुढीपाडव्याच्र्ा
सुमारास झाडांना नर्ीन पालर्ी फु टत असते. संपूिय भनसगयच जिू नर्र्र्षायचे
स्र्ागत करत असतो.
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उदाहरि दुसरे :
आपल्र्ाकडे असा संस्कार आहे की घरातून भनघताना ककं र्ा मंगल
प्रसंगी र्डीलधाऱ्र्ा, आपल्र्ा पेक्षा मोठ्या मािसांचे दशयन घ्र्ार्े, तेही
चरिस्पशय करून. त्र्ामागे र्ैज्ञाभनक कारि असे आहे की आपि जेव्हा दशयन
घार्ला िाली झुकतो तेव्हा मेंदल
ू ा रक्तपुरर्ठा चांगल्र्ा प्रमािात होतो.
इतर र्ेळी तो कमी प्रमािात होत असतो पि दशयन घेताना झुकल्र्ाने हा
समतोल रािला जातो, तसेच चरिस्पशय करून दशयन घेतल्र्ाने थोरामोठर्ांबद्दल मनात आदरभार् भनमायि होतो, पि आज सगळे हार् बार् र्र
र्ेऊन थांबले आहे.
उदाहरि भतसरे :
पूर्ी घरात सिर्ार असू दे ककं र्ा रोजचे जेर्ि असू दे त्र्ाभनभमत्ताने
घरातले सर्य एकत्र र्ार्चे ददर्सभरात कार् के ले र्ाची चचाय व्हार्ची,
भर्चारांची देर्ािघेर्ाि व्हार्ची पि आता हे कु ठं तरी लोप पार्त आहे.
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आज एकाच घरात राहून एकाच कु टुंबातले सदस्र् र्ेगर्ेगळे आर्ुष्र्
जगताना ददसतात.
र्रील भत्ही उदाहरिातून आपल्र्ा लक्षात र्ेईल की आपल्र्ा
संस्कृ तीला भर्ज्ञानाचा आधार आहे. प्रत्र्ेक कृ तीमागे काहीतरी कारि आहे,
मग ते नैसर्गयक असो ककं र्ा शरीराच्र्ा दृष्टीने फार्द्याचे, पि आज हे होताना
ददसत नाही. मुलेही मैदानी िेळ भर्सरून मोबाइल मधले गेम्स िेळिे जास्त
पसंत करतात. त्र्ांना लहानपिापासून इलेक्ट्रॉभनक र्स्तूंची इतकी सर्र्
होते की त्र्ांना त्र्ा नाही भमळाल्र्ा तर ते आत्महत्र्ा सुद्धा करतात. मग
मारून, रागर्ुन समजार्ण्र्ाची तर अपेक्षाच नाही ठे र्ू शकत. मग नंतर मुलं
ऐकत नाहीत अशी तिार करून काही फार्दा नाही. मग अशी भपढी भनमायि
झाली तर देशाचे, देशाच्र्ा संस्कृ तीचे आपल्र्ा मुल्र्ांचे रक्षि कसे होिार?
जर नर्ीन भपढीला देशाबद्दल आपुलकी प्रेम अभभमान नसेल तर कार्
भभर्ष्र् असेल देशाचे?
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पि अगदीच सगळीकडे अशीच पररभस्थती आहे असा नाही. आजही
भारताच्र्ा दकत्र्ेक भागातील मुलं भर्भर्ध प्रकल्प, नर्नर्ीन शोध लार्ून
भारताचे नार् पुिय जगात उज्ज्र्ल करत आहेत. आज भमभलटरी साठी सुद्धा
दकतीतरी प्रकल्प मुलांनी के लेत, आभि करत आहेत जेिेकरून आपल्र्ा
सै्र्ाचा त्रास थोडा कमी व्हार्ा. दकत्र्ेक मुले शाळा कॉलेजेस मध्र्े
राबर्ल्र्ा जािाऱ्र्ा भर्भर्ध उपिमातून सामाभजक कार्ायचे महत्र् समजून
घेत आहेत. तसेच समाजभहतासाठी र्ेगर्ेगळी कामे करत आहेत, म्हिून
मला र्ाटतं की अगदीच भनराशाजनक पररभस्थती आहे असं काही नाही.
अजुनपि र्ेळ आहे. आपि आशार्ादी आहोत. मुलं म्हिजे मातीला गोळा.
आकार द्यार्ा तसा ते आकार घेतो, आभि मनात आिलं तर काही अशक्र्
नाही. जर्ा देशाच्र्ा संस्कृ तीत र्ाल्र्ाचा र्ाभल्मकी होऊ शकतो भतथं र्ा
भनरागस आभि भनष्पाप बाळांना देशसंस्कृ तीचे संस्कार देिे ही तर सहज
शक्र् गोष्ट आहे. रागापेक्षा प्रेमाने समजार्ून सांभगतलं तर मुले भनभितच
ऐकतात.
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आपला धमय, आपली संस्कृ ती आभि आपली तत्र्े जपण्र्ासाठी
दकतीतरी हालअपेष्टा सोसून बभलदान देिारे धमयर्ीर संभाजी राजे
र्ांसारिी बभलदानाच्र्ा पराकाष्ठेची उदाहरिे आपल्र्ाकडे आहेत, त्र्ामुळे
आपि भार्ी भपढीला संस्कृ ती, तत्र्े जपण्र्ासाठी प्रर्ृत्त के ले पाभहजे.
देशाच्र्ा सै्र्ाचाही मुलांना अभभमान हर्ा. आज काश्मीरमधील
दकत्र्ेक तरुि मुले दहशतर्ादाकडे र्ळत आहेत भारतीर् सेनेने
काश्मीरमधील लोकांना तसे आर्ाहनही के ले आहे की

मुलांना असे करू

देऊ नर्े नाहीतर हानी आपलीच होिार आहे.
दहशतर्ाद संपर्ार्चा असेल तर आपिही एक पाऊल पुढे टाकले
पाभहजे आभि आपि हे करू शकलो तर भारत पभहल्र्ासारिा ककं र्ा
त्र्ापेक्षा जास्त समृद्ध व्हार्ला र्ेळ लागिार नाही. मग ती समृद्धी फक्त
धनाचीच नाही तर भर्चारांचीदेिील असेल.
थोर भर्चारर्ंतांनी संस्कृ ती आभि मुल्र्ांचे महत्र् फार र्र्षांपूर्ी
जािले होते म्हिून तर १९६५ मध्र्े लाल बहादुरशास्त्रींनी “जर् जर्ान जर्
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दकसान” हा नारा ददला होता. हा नारा िूप महत्र्पुिय आहे, कारि देशाच्र्ा
समृद्धीसाठी जर्ान आभि दकसान दो्ही महत्र्ाचे. पि दुदर्
ै ाने आज
दोघांची पि पररभस्थती फारशी चांगली नाही. उलट ती ददर्सेंददर्स िराब
होत चालली आहे. जर्ान सीमेर्र शहीद होत आहेत आभि शेतकरी अत्र्ंत
हलािीचे जीर्न जगत आहेत, आभि त्र्ांच्र्ा आत्महत्र्ांचे प्रमािही र्ाढत
आहे. देश समृद्ध व्हार्चा असेल तर हे दोघेही आधी मजबूत बनले पाभहजेत.
र्ा दोघांनाही समाजात िूप महत्र्ाचे स्थान आहे. एक जगर्तो, धा्र्
पुरर्तो तर दुसरा रक्षि करतो. त्र्ांना कु ठं तरी मदतीचा हात ददला गेला
पाभहजे. मला अशा आहे की र्ा भलिािाच्र्ा भनभमत्ताने मी र्ा पररभस्थती
थोडातरी बदल करू शके ल आपि र्ाही संकटार्र मात करू शकतो.
भारतीर् संस्कृ तीत समाजाला िूप महत्र् आहे. माझ्र्ा आजूबाजूला
दुःि असताना मी एकटे सुिी होऊ पाहिे म्हिजे भ्रम आहे. प्राभिमात्रांर्र
दर्ा करा, कु िाच्र्ा व्यंगार्र हसु नका, आपल्र्ापेक्षा दुबल
य घटकांना मदत
करा, भर्नाकारि कु िार्र टीका करू नका, कु िार्रही टीका करण्र्ाआधी
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आपि िरं च र्ासाठी पात्र आहोत का हे एकदा तपासून बघा आभि स्र्तःला
भसद्ध करार्चं असेल तर ते दुसऱ्र्ाला कमी न लेिता कसं करता र्ेईल हे
बघा. अशी भशकर्ि आपली संस्कृ ती देते. स्र्ातंत्र्र् म्हिजे स्र्ैराचार नसून
भर्कासाचा मागय आहे हे समजले पाभहजे.
आता एक मोठा प्रश् हा आहे की देशाचा भर्कास कसा करार्ा? त्र्ाचे
उत्तर िूप सहज आभि सोपे आहे. आपि जे कोिते काम हातात घेऊ ते पूिय
प्रामाभिकपिे आभि आर्डीने के ले पाभहजे तरच ते पूिय होईल नाहीतर ते
नीट होिार नाही. त्र्ामुळे आपल्र्ाला आपल्र्ा देशाला प्रगतीपथार्र
्र्ार्चे असेल तर देशभक्ती ककं र्ा देशसेर्ा आपल्र्ाला आर्डेल त्र्ा मागायने
करार्ी. एिादी जबाबदारी ककं र्ा काम म्हिून त्र्ा गोष्टीकडे पाहू नर्े.
जर्ाप्रमािे जर्ानांना देशसंरक्षि करिे स्मानाचे तर र्ाटतेच पि ते
जबाबदारी पेक्षा जास्त आपलेपिा र्ा भार्नेनं देशसेर्ेकडे बघतात म्हिून
तर प्रभतकू ल पररभस्थतीचाही सामना करण्र्ाचे बळ त्र्ांना भमळते. आपलेही
तसेच आहे. आपिही आपल्र्ाला आर्डेल त्र्ा मागायने देशसेर्ा करू शकतो.
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एिाद्याला ते भलिािातून करार्ेसे र्ाटेल, कु िाला आपल्र्ा अभभनर्ातुन,
कु िाला आपल्र्ा कलेतुन, कु िाला भशक्षिाच्र्ा मागायतन
ु , कु िी सामाभजक
कार्ायमधून, शेतकरी शेतात धा्र् भपकर्ून करे ल तर जर्ान सीमेर्र राहून.
भर्शेर्ष म्हिजे सर्ांचा हेतू शुद्ध असतो त्र्ामुळे कोितेच काम मोठे आभि
छोटे असू शकत नाही आभि त्र्ांची तुलनाही होऊ शकत नाही. त्र्ामुळे
आपल्र्ा आर्डीचे काम करार्े. मन लार्ून करार्े. ते छोटे की मोठे महत्र्ाचे
नाही. हेतु शुद्ध हर्ा. जेव्हा आपि आपल्र्ा आर्डीने एिादी गोष्ट करतो
तेव्हा भतचे पूियत्र् तर सुंदर असतेच, पि ते पूियत्र्ास नेईपर्ंतचा प्रर्ास
सुिकर होतो. मग त्र्ा प्रर्ासात दकती त्रास दकती अडथळे आले तरी मािूस
फक्त ध्र्ेर्ाकडे लक्ष कें दद्रत करतो. र्ार्रून आपल्र्ाला समजेल की एिादा
र्ीर शहीद होतो तेव्हा त्र्ाच्र्ा मनात कार् भार्ना असतील. त्र्ांचे भर्चार
इतके थोर असतात की साधे मरि पत्करण्र्ापेक्षा भतरं ग्र्ात लपेटून जािे
म्हिजे त्र्ांना त्र्ांच्र्ा जीर्नाचे साथयक झाल्र्ासारिे र्ाटते. आपिही
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आपल्र्ा देशाला आपल्र्ाकडू न जमेल तेर्ढे कार्य करून आपल्र्ा जीर्नाचे
साथयक करू शकतो.
मी असे म्हित नाही की देशसेर्ा करार्ची असेल तर सीमेर्रच जाऊन
उभे राहा. आपि आपल्र्ाला जमेल तसे कार्य करा, जेिेकरून ते देशाच्र्ा
भहतार्ह होईल. ते कसे? आपल्र्ा आसपासच्र्ा गरजू लोकांना जमेल तेर्ढा
मदतीचा हात देण्र्ाचा प्रर्त्न करा. आपल्र्ा मुलांना देशप्रेमाचे संस्कार द्या.
एक व्यक्ती म्हिुन प्रामाभिकपिे र्ागा. आपली तत्र्े, मुल्र्े र्ार्र ठाम
राहण्र्ाचा प्रर्त्न करा. आज देशात भ्रष्टाचार इतका र्ाढत आहे तो
थांबर्ण्र्ासाठी प्रर्त्न करा. सुरर्ात स्र्तःपासून करा. भनदान मी स्र्तः तरी
माझे काम प्रामाभिकपिे करीन असे स्र्तःला सांगा.
मी, माझे न म्हिता आपले ही भार्ना जपा आभि मुलांनाही भशकर्ा.
नाहीतर भर्चार करा की आज एिादा जर्ान म्हिेल मीच सीमेर्र का लढू
मी फक्त माझ्र्ा कु टुंबाचे रक्षि करतो, ककं र्ा एिादा शेतकरी म्हिेल मी
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माझ्र्ा कु टुंबापुरतेच धा्र् भपकर्तो, ककं र्ा एिादा भशक्षक म्हिेल मी
माझ्र्ा मुलाबाळांनाच फक्त भशक्षि देतो, ककं र्ा एिादा सफाई कामगार
म्हिेल मी फक्त माझेच घर स्र्च्छ करतो तर चालेल का? आज र्ा व्यक्ती
आपापले काम समाजासाठी प्राभिकपिे आभि भनरपेक्षपिे करत आहेत
त्र्ामुळे राष्ट्र सुरभक्षत आहे, सर्ायना िाण्र्ासाठी धा्र् उपलब्ध आहे, सर्ायना
भशक्षि भमळत आहे आभि सगळीकडे स्र्च्छता आहे. सर्ांचेच कार्य भततके च
महत्र्ाचे असाच भर्चार प्रत्र्ेकाने करार्ला हर्ा. आपली कला आपले
कौशल्र् र्ाचा फार्दा पूिय समाजाला झाला पाभहजे. आज मी भारतीर् आहे
तर मीही देशाचे काहीतरी देिे लागतो ही भार्ना जपली पाभहजे. पैसे तर
सगळे च कमार्तात पि मरतेसमर्ी तो सोबत र्ेत नाही. जगतात
सगळे चजि, पि कार्म स्मरिात तेच राहतात जर्ांनी समाजभहतासाठी
काहीतरी के लेलं असते.
आता एका भर्भहरीचे उदाहरि घ्र्ा. भर्भहरीत जेव्हा आपि मनसोक्त
िेळतो, पोहतो तेव्हा ती गोष्ट आनंद देते. भर्हीरभर पािी असते पि त्र्ाचे
75

१४/०२ एक शौर्यकथा

भाग्र्श्री पाटील

ओझे कधीच र्ाटत नाही. त्र्ाच पाण्र्ातली एक घागर भरून डोक्र्ार्र
घ्र्ा. काही र्ेळाने ओझे र्ाटार्ला लागेल. आपले आर्ुष्र्ही असेच आहे.
कु ठलेही काम समाजासाठी के ले तर आनंद देते पि आपला स्र्ाथय पभहला
तर कालांतराने त्र्ाचे ओझे र्ाटू लागते. पैसे कमार्िे आर्श्र्क आहे नाही
असा नाही. जीर्नार्श्र्क र्स्तूंसाठी पैसे हा हर्ाच. पि तो सरळ मागायने
कमर्ार्ा कारि गैरमागायने ककं र्ा कु िाला फसर्ून भमळर्लेला पैसे कधीच
समाधानाची झोप देत नाही.
देशसेर्ा करार्ची, सामाभजक कार्य करार्चे म्हिजे अमाप पैसे िचय
करून काहीतरी मोठे करार्े असा काही नाही. आपि छोट्या छोट्या
गोष्टींमधूनही हे शक्र् करू शकतो दैनदं दन जीर्नातही हे सहज शक्र् आहे.
कसे?
र्ासाठी दैनंददन जीर्नातलेच एक उदाहरि घ्र्ा. आपि बाजारात
भाजी आिार्ला नेहमी जातो. भाजी घेताना भार् भर्चारतो आभि
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भाजीर्ाला जो भार् सांगेल त्र्ा भार्ापेक्षा काहीतरी कमी दराने ती भाजी
मागतो ककं र्ा भार् जास्त आहे असा म्हिून त्र्ापेक्षा कमी दकमतीत कु ठे
भाजी भमळे ल हे शोधतो. मग मला सांगा, दकतीही दकमतीची र्स्तू असेल
तेर्ढ्या दरात कु ठलीही हुज्जत न घालता ऑनलाईन, दुकानात ककं र्ा मॉल
मध्र्े घेिारे आपि ५ ते १० रुपर्ांची भाजी घेताना इतका भर्चार करतो.
पि तरीही कु ठलाच कष्टकरी शेतकरी ककं र्ा भाजीर्ाला तुमच्र्ाशी र्ाईट
र्तयन करिार नाही हेपि भततके च िरे . त्र्ांच्र्ाकडे पैशांची श्रीमंती नसेलही
कदाभचत पि मनाची श्रीमंती मात्र िूप असते. आज मला र्ाटतं फक्त भाजी
हीच अशी र्स्तू उरलीर् की त्र्ात कसलीच भेसळ नसते, ती शुद्ध असते.
मग भेसळ असलेले पदाथय मागेल तेर्ढ्या दकमतीत घार्चे, तेही फक्त
आकर्षयक पॅककं ग बघुन, आभि कष्टाच्र्ा शुद्ध भाजीला अशी हुज्जत घालार्ची
हे दकतपत र्ोग्र् आहे? आभि मी म्हिते म्हिून नाही पि स्र्तः कधी तरी
भनरीक्षि करून बघाच. जे कष्टकरी शेतकरी असतात ककं र्ा भनरपेक्षपिे
समाजभहत करतात ना त्र्ांच्र्ा चेहऱ्र्ार्र र्ेगळीच चमक आभि समाधान
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असते. ते कु ठल्र्ाच भ्रष्टाचार करिाऱ्र्ा ककं र्ा लोकांर्र अ्र्ार् करिाऱ्र्ा
लोकांच्र्ा चेहऱ्र्ार्र कधीच ददसिार नाही. मग अशा र्ेळी आपि भाजी
भमळे ल त्र्ा दकमतीत कसलीच हुज्जत न घालता घेतली तर भबघडले कु ठे ?
कधीतरी त्र्ांच्र्ाही कामाचे कौतुक करा. त्र्ांच्र्ाशी प्रेमाने बोला.
समाजाला त्र्ांची िूप गरज आहे अशी भार्ना त्र्ांच्र्ा मनात रुजू द्या. असे
के ले तर मला नाही र्ाटत कु ठल्र्ा शेतकऱ्र्ाला आत्महत्र्ा करार्ीशी र्ाटेल.
शेतकऱ्र्ांचे नैराश्र् कमी झाले तर कदाभचत त्र्ांच्र्ा आत्महत्र्ाही थांबू
शकतील. इतकं आपि करू शकलो तरी दकती मोठी गोष्ट आहे ही! जर्ांचे
कार्य कृ भर्षक्षेत्राशी भनगभडत आहे त्र्ांनी जमेल तेर्ढ्या नर्नर्ीन र्ोजना
शेतकऱ्र्ांपर्ंत पोचर्ण्र्ाचा प्रर्त्न करार्ा कारि बराचसा शेतकरीर्गय हा
अभशभक्षत आहे. त्र्ांना बऱ्र्ाच र्ोजनांची माभहती नसते. तसेच जर्ांना
जमेल ते बांधर्, समाज प्रबोधन करून सुधाररत शेती कशी करार्ी र्ाबद्दल
शेतकऱ्र्ांना मागयदशयन करू शकतात. अशा पद्धतीने प्रत्र्ेकाने आपल्र्ा परीने
प्रर्त्न के ला तर नक्कीच सगळं शक्र् होईल.
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माझ्र्ा माभहतीप्रमािे आजच्र्ा काळात शेतकरी हाच एकमेर् असा
व्यक्ती असेल जर्ाला स्र्तःच्र्ा उत्पादनाची ककं मत स्र्तः ठरर्ण्र्ाचा
अभधकार नाही. आज तुम्ही कु ठे ही जा, कोितीही गोष्ट घ्र्ा, प्रत्र्ेक गोष्टीची
ककं मत भर्िे ता ठरर्तो, पि शेतकऱ्र्ाचे तसे होत नाही. र्र्षयभर काबाडकष्ट
करून मेहनत घेऊन, प्रसंगी कजय काढू न सुंदर धा्र् भपकर्ार्चे, समाजाला
पुरर्ार्चे, आभि जेव्हा ते भर्कण्र्ाची र्ेळ र्ेते, मोबदला घेण्र्ाची र्ेळ र्ेते
तेव्हा माल कर्डीमोल दराने भर्कला जातो. िचयही भनघत नाही मग नफा
तर दुरच. मग भनदान जेव्हा ते स्र्तःचा माल स्र्तः भर्कार्ला घेऊन र्ेतात
तेव्हा तरी त्र्ांना आपि थोडे मन मोठे करून त्र्ांच्र्ा मालाची र्ोग्र् ककं मत
देऊच शकतो. हे कोिी एकट्याने के ले तर होिार नाही पि सर्ांनी के ले तर
नक्कीच शक्र् आहे, आभि आपि असे नाही र्ागू शकलो तर आपल्र्ात

आभि त्र्ांची भपळर्िूक करिाऱ्र्ा समाजकं टकात कार् फरक
उरला?
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आपल्र्ाला मदत करार्ची इच्छा तर असते पि जेव्हा िरं च संधी
भमळते तेव्हा अशी आपि घालर्तो त्र्ामुळे बदल घडत नाही. बदल नुसता
चचाय करून घडिार नाही, त्र्ासाठी कृ ती करार्ला हर्ी. दकत्र्ेक शेतकरी
मालाला भार् नसल्र्ामुळे माल रस्त्र्ार्र फे कु न देतात. त्र्ामध्र्े त्र्ांचा
राग तर ददसतोच, पि भनराशा दकती असेल र्ाचा भर्चार करा. जी गोष्ट
घाम गाळु न र्ाढर्लेली असते ती अशी फे कु न देताना कार् र्ातना होत
असतील त्र्ांच्र्ा मनाला र्ाचा कधी भर्चार के लार् का आपि?
एिाद्याचा जीर् घेिे हा अक्षम्र् अपराध आहे, पाप आहे. र्ाउलट
तुम्ही एिाद्या आर्ुष्र्ाला कं टाळलेल्र्ा, हताश झालेल्र्ा, मरिाची इच्छा
झालेल्र्ा व्यक्तीला पु्हा नव्याने जगण्र्ाची उमेद देऊ शकलात, त्र्ाचे
मनोबल र्ाढर्ून त्र्ाच्र्ात संघर्षय करून जगण्र्ाची शक्ती त्र्ाच्र्ात भनमायि
करू शकलात, त्र्ाला मरिापासून परार्ृत्त करू शकलात तर ते पुण्र् दकती
मोठे असेल! जर्ाप्रमािे जर्ान सीमेर्र राहून करोडो देशर्ासीर्ांच्र्ा
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प्रािाचे रक्षि करतात, त्र्ाचप्रमािे तुम्हीही एक प्राि र्ाचर्लेला असेल
आभि तुमची देशभक्ती साथय ठरे ल!
शेतकरी असो ककं र्ा जर्ान असो, त्र्ांना जर िात्री पटली की समाज
आपल्र्ा कामाचा आदर करतो, आपल्र्ार्र प्रेम करतो तर दकती बरे र्ाटेल
त्र्ांना! दकती सोपे आहे हे! सगळर्ांनी भमळू न प्रर्त्न के ला तर सहज शक्र्
होईल. अजून एक मुद्दा सांगार्ासा र्ाटतो की मनोबल र्ाढर्ा पि
सहानुभुती देऊ नका. सहानुभुती मािसाला दुबयल बनर्ते. सहानुभुतीपेक्षा
“तुम्ही काहीही करू शकता” हा भर्श्वास त्र्ांच्र्ात भनमायि करा.
आता र्ा अश्र्ा गोष्टी करार्च्र्ा असतील तर आपि िुप कििर
आभि तत्र्र्ादी व्हार्ला हर्े तरच हे शक्र् आहे, कारि प्रत्र्ेक गोष्टीला
सकारात्मक आभि नकारात्मक र्ा दो्ही बाजू असतात. समाजभहताचा
नकारात्मक भाग म्हिजे चांगले कार्य करताना र्ेिाऱ्र्ा अडचिी, भर्रोध
ककं र्ा टीका हा जीर्नाचा अभर्भाजर् भाग आहे. कोितीही व्यक्ती चांगली,
र्ेगळी ककं र्ा समाजभहताची गोष्ट करू पाहत असेल तर त्र्ाच्र्ार्र टीका
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भर्रोध हा ठरलेलाच असतो. हे आताच नाही तर पूर्ायपार चालत आलेले
आहे, पि आपि हेही लक्षात घेतले पाभहजे की जर्ा लोकांनी टीका भर्रोध
र्ाकडे लक्ष न देता आपले काम अभर्रतपिे चालू ठे र्ले ते अमर झाले आभि
त्र्ांचे कार्यही त्र्ांनी पूियत्र्ास नेले.
मी तर असे म्हिेन की प्रत्र्ेक गोष्टीला भर्रोध हा झालाच पाभहजे,
त्र्ाच्र्ार्र प्रश् भर्चारले गेले पाभहजेत, त्र्ामुळेच तर ध्र्ेर् साध्र् करण्र्ाची
इच्छा तीव्र होते. “तुम्ही हे करू शकता” असे कु िी म्हिाले तर तुम्ही नक्कीच
ती गोष्ट करून दािर्ाल, पि त्र्ाहीपेक्षा कु िी असे म्हिाले की, “तुम्ही हे
करूच शकिार नाही ककं र्ा तुम्हाला हे जमिारच नाही”, तर त्र्ामुळे
पडिारा प्रभार् ककं भचत जास्तच असेल, आभि समोरच्र्ाला चूक भसद्ध
करण्र्ासाठी आभि स्र्तःचे सामर्थर्य भसद्ध करण्र्ासाठी तुम्ही नक्कीच ते कार्य
करून दािर्ाल. म्हिून टीके ला ककं र्ा भर्रोधाला नेहमीच सकारात्मक
दृभष्टकोनातून बघा. अथायत तुमचा हेतू शुद्ध असेल आभि मागय सरळ असेल
तरच. असं के लं तरच तुम्हाला तुमचे काम करण्र्ाची प्रेरिा भमळे ल आभि
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एक र्ेळ अशी र्ेईल की तुम्ही तुमचे काम, लोकांकडू न होिारी टीका आभि
भर्रोध ए्जॉर् कराल आभि तुमचे कार्य पूिय झाले की आपोआपच
बोलिाऱ्र्ाचे तोंड बंद होईल.
"लनंदकाचे घर असार्े शेजारी" र्ाचा हाच तर अथय आहे. सगळे च तुमचे
प्रशंसक बनले तर तुमच्र्ातल्र्ा उभिर्ा तुम्हाला कधीच कळिार नाहीत,
त्र्ामुळे आर्ुष्र्ात समतोल साधण्र्ासाठी भर्रोधक आभि प्रशंसक
दोघांचीही गरज आहे. त्र्ामुळे र्ापुढे तुम्ही एिादे कु ठलेही चांगले कार्य
करत असाल आभि कु िी भर्रोध के ला ककं र्ा टीका के ली तर भनराश न होता
जास्त जोमाने कामाला लागा. टीका झाली म्हिजे तर आपले काम पूिय
होिारच असे समजा. स्र्तःर्र भर्श्वास ठे र्ा. टीके ला उत्तर द्या पि
कृ तीतून, कारि उत्तर नाही ददले तर ती तुमची दुबयलता समजली जाईल.
आर्डेल तेच करा. जर्ा कामात तेज उत्साह आर्ड नाही असे काम के ले तर
र्ेळही र्ार्ा जाईल आभि आपल्र्ासोबत समाजाचेही नुकसान होईल.
आर्डीचे काम कधीच थकर्ा देत नाही आभि आर्डीच्र्ा कामाचा कधीच
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कं टाळा र्ेत नाही, ते देते ते फक्त आनंद आभि समाधान. असे होईल तेव्हा
िोटे बोलिे, कु िाची फसर्िूक करिे हा भर्चारही मनात र्ेिार नाही,
कारि अशा गोष्टी मनात तेव्हाच र्ेतात जेव्हा मािूस आतून आनंदी
समाधानी नसतो.

*****************************************************
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प्रकरि ९
जागृती
आतापर्ंत मांडण्र्ात आलेली मते ही माझी र्ैर्भक्तक मते आहेत, परं तु
हे सर्ांसाठी आहे त्र्ामुळे समाजाची मते जािून घेिेही आर्श्र्क होते.
त्र्ासाठी मी एक प्रश्ार्ली तर्ार के ली आभि समाजाची मते त्र्ार्र घेतली.
प्रश्ार्ली िालीलप्रमािे:
१) "आज आपले काही चुकले तर नाही ना", असे लचंतन तुम्ही ददर्सातून
एकदा कधी करता का?
२) तुमच्र्ासमोर एिादी चूक घडत असेल तर तुम्ही ते थांबर्ण्र्ाचा प्रर्त्न
करता का चुकीला प्रोत्साहन देता?
3) तुमच्र्ासमोर एिादी व्यक्ती चूक करत असेल तर भतला सुधारण्र्ाचा
तुम्ही कधी प्रर्त्न के ला आहे का?
४) तुम्ही कधी एिाद्या मोठी चूक के लेल्र्ा व्यक्तीला सुधारण्र्ाची संधी
ददली आहे का?
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५) "तुम्ही एिादे चांगले काम हातात घेतले आभि त्र्ाच्र्ार्र टीका ककं र्ा
भर्रोध झाला म्हिुन ते सोडु न ददले", असे कधी झाले आहे का?
६) तुम्ही कधी एिाद्या चांगल्र्ा कामाला स्र्तःहुन मदत के ली आहे का?
७) तुम्ही कधी समाजासाठी एिादे काम के ले आहे का? नसेल के ले तर
करण्र्ाची इच्छा आहे का?
८) एका ददर्सात दकती र्ेळा िोटे बोलता ककं र्ा र्ागता असे र्ाटते? आभि
र्ाटत असेल तर ते कमी व्हार्े असा प्रर्त्न कधी के लार् का?
९) आपल्र्ा पुढच्र्ा भपढीसाठी इं भग्लश माध्र्म असार्े र्ाटते की मराठी?
१०) शेतकऱ्र्ांच्र्ा आत्महत्र्ा थांबर्ण्र्ासाठी कार् करार्ला हर्े असे
तुम्हाला र्ाटते?
हे प्रश् आधी मी स्र्तःलाच भर्चारले आभि नंतर समाजातील व्यक्तींना.
जेव्हा र्रील प्रश् मी सुजाि नागररकांना भर्चारले तेव्हा प्रभतसाद
संभमश्र होता आभि काहीसा धक्कादार्क सुद्धा! काही लोकांनी प्रश्ांची थट्टा
के ली, बऱ्र्ाच लोकांनी प्रामाभिकपिे उत्तरे ही ददली, काहींनी तेच प्रश्
मलाच भर्चारले, काहींनी समाजकार्ायचा मागय देिील दािर्ला, तर
काहींना मी दफलॉसॉफर होते की कार् असे र्ाटले. दकतीतरी लोकांनी
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माझ्र्ा प्रश्ांर्र िूप छान उपार् सुचर्ले. बऱ्र्ाच लोकांच्र्ा प्रभतदिर्ा
संभमश्र आल्र्ा, पि समाधान र्ाचे र्ाटते की, जास्तीत जास्त व्यक्ती आभि
भर्द्याथी र्ांचा प्रभतसाद सकारात्मक र्ाटला. जसं मी आधी सांभगतलं
त्र्ाप्रमािे कोितेही कार्य करताना टीका ठरलेली असते आभि तेच काही
अंशी अनुभर्ार्ला भमळाले. पि समाधान र्ाचे आहे की प्रोत्साहनही िुप
भमळाले.
हेच प्रश् मी माझ्र्ा भर्द्यार्थर्ांना देिील भर्चारले. िरं तर मला
भर्चारताना काळजी र्ाटत होती, कारि भर्द्याथी म्हिजे देशाचे भभर्ष्र्!
त्र्ांनी जर नकारात्मक उत्तरे ददली असती तर िरं च पररभस्थती गंभीर
असली असती, पि तशी र्ेळ सुदर्
ै ाने आली नाही. मुलांनी िरं च त्र्ांच्र्ा
बालबुद्धीप्रमािे प्रामाभिक उत्तरे ददली आभि सकारात्मक सुद्धा ! मला िूप
कौतुक र्ाटले की, भारताचे भभर्ष्र् प्रामाभिकपिाला धरून आहे.
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मला आता पूिय भर्श्वास आहे की, नकारात्मक मानभसकताही नक्कीच
बदलेल. कमीत कमी र्ा प्रश्ार्लीच्र्ा भनभमत्ताने तरी मी काही अंशी
समाजातील घटकांना मनन, लचंतन करार्ला लार्ले. ही एका ददर्सात
होिारी गोष्ट नाही र्ेळ लागेल पि बदलही घडेल. फक्त “भशर्ाजी ज्माला
र्ार्ा पि शेजारच्र्ा घरात”, ही मानभसकता बदलली पाभहजे, तसेच तुम्ही
एिादे काम करत असाल तर ते आत्मभर्श्वासाने के ले पाभहजे आभि आपल्र्ा
मतांर्र ठाम राभहले पाभहजे. नाहीतर "लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपि मात्र
कोरडा पार्षाि” अशी भस्थती होऊन जाईल, त्र्ामुळे आतापर्ंत
समाजभहताच्र्ा जर्ा काही गोष्टी मी सांभगतल्र्ा आहेत त्र्ा आचरिात
आिण्र्ाचा प्रर्त्न मी नेहमीच करते आभि करत राहिार. माझ्र्ा प्रर्त्नांना
समाजाचेही सहकार्य भमळार्े हीच अपेक्षा आहे.

*****************************************************
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प्रकरि १०
सारांश
१४ फे ब्रुर्ारीला पुलर्ामा, काश्मीर र्ेथे दहशतर्ादी हल्ला झाला.
पुिय देश हळहळला. त्र्ानंतर दकतीतरी दहशतर्ाद्यांना कं ठस्नान घालून
भारतीर् सेना आपले काम चोि बजार्त आहे. सीमेर्र रोज कोिी ना कोिी
शहीद ककं र्ा जिमी झाल्र्ाच्र्ा बातम्र्ा र्ेत असतात. दकत्र्ेक शहीदांचे
पररर्ार मनाने िचत आहेत. त्र्ांची आबाळ होत आहे. जर्ान शहीद
झाल्र्ार्र त्र्ांना श्रद्धांजली ददली जाते पि त्र्ानंतर त्र्ांच्र्ा पररर्ाराची
कार् पररभस्थती आहे त्र्ांना कसल्र्ा मदतीची गरज आहे का? हे पाहार्ला
कोिीही जात नाही. जेव्हा एिाद्या कु टुंबातला कताय मािुस जात असेल
तेव्हा त्र्ा कु टुंबाचे कार् होत असेल? त्र्ांच्र्ा पररर्ारांची काळजी घेि,े
त्र्ांना मान स्मान देिे, धीर देिे हे आपले कतयव्य आहे.
शेतकऱ्र्ांच्र्ा बाबतीतही तसेच होत आहे. जगाचा पोलशंदा, अन्नदाता
म्हिर्ला जािारा शेतकरी नैराश्र्, कजयबाजारीपिा, ताितिार् र्ामुळे
89

१४/०२ एक शौर्यकथा

भाग्र्श्री पाटील

आत्महत्र्ा करत आहे. त्र्ांचाही भर्चार आपि के ला पाभहजे. कजयमाफी,
र्ीजबीलमाफी, भपकांना हमीभार्, भर्भर्ध र्ोजना र्ा राजकीर्
पातळीर्रच्र्ा गोष्टी कधी ना कधी होतीलच, आभि त्र्ा साध्र् करार्च्र्ा
असतील तर कोित्र्ाही अभमर्षाला बळी न पडता प्रामाभिकपिे आभि
जागरूकपिे मतदान करून र्ोग्र् उमेदर्ार भनर्डु न देिे गरजचे आहे, आभि
दुसरे कोिीतरी र्ेऊन आपली अडचि सोडर्ेपर्ंत आपि र्ाट पाहिार
आहोत का? एक समाज म्हिून आपिही बरं च काही करू शकतो ते करार्ला
नको का?
सर्ायत महत्र्ाची गोष्ट म्हिजे "हे करार्ला हर्े, ही मानभसकता
बदलार्ला हर्ी, हे करू नका”, हे सगळे उपदेश नसून माझी नम्र भर्नंती
समजार्ी. कोिाला उपदेश करार्ा इतकी मोठी मी नाही. र्ा पुस्तकात जर्ा
गोष्टी सांभगतलेल्र्ा आहेत त्र्ाचा भर्चार काही जिांनी र्ापूर्ीही के ला
असेल, काहींनी नसेल के ला, काहींनी भर्चार के ला असेल आभि कृ तीही के ली
असेल. आता काही लोक असाही भर्चारतील की आम्हाला सांगत आहेत
तुम्ही कार् के ले? तर मला हेच सांगार्ेसे र्ाटते की जागृती ही एका ददर्सात
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होिारी गोष्ट नाही. मला स्र्तःला पि र्ा गोष्टींची जािीर् व्हार्ला िूप
र्ेळ लागला ककं बहुना उशीरच झाला आहे, नाहीतर र्ा गोष्टी िूप आधी
भलभहल्र्ा गेल्र्ा असत्र्ा पि म्हितात ना, “जब जागो तब सर्ेरा”. तसेच
मीही गेल्र्ा दकत्र्ेक ददर्सांपासून र्ा गोष्टी आचरिात आिार्ला चालू
के ल्र्ा आहेत हे पुस्तक त्र्ापैकीच एक. मी माझ्र्ा भलिािातुन शहीद
पररर्ाराचे, शेतकऱ्र्ांचे आभि जे पररभस्थतीमुळे िचले आहेत अशा घटकांचे
मनोबल र्ाढर्ण्र्ाचा प्रर्त्न करीत आहे. अथायतच माझा हेतू शुद्ध आभि
पभर्त्र आहे त्र्ामुळे मला र्श नक्की भमळे ल असा मला भर्श्वास आहे, आभि
असाच प्रर्त्न सर्ांनी करार्ा ही भर्नंती.
मला दकत्र्ेक लोक असेही भेटले की, जर्ांना समाजकार्य करण्र्ाची
ककं र्ा लोकांची मदत करण्र्ाची इच्छा असते पि नक्की कार् करार्चे हेच
त्र्ांना माभहत नसते. दकत्र्ेक लोक प्रामाभिकपिे आपले काम करत आहेत.
सांगार्चं हेतू हाच की आजही आपल्र्ा देशाने आपली तत्र्े, संस्कार आभि
मूल्र्े जपलेली आहेत असे मला ददसून आले. काहीच थोडे लोक जे अभस्थरता
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पसरर्तात ककं र्ा असंस्कृ तपिे र्ागतात त्र्ामुळे पूिय देशाचे नुकसान होऊ
नर्े असे मला र्ाटते. त्र्ामुळे आता "देशसेर्ा, समाजकार्य करार्चे म्हिजे
नक्की कार् करार्े?" र्ाचे उत्तर मी माझ्र्ा बुभद्धमत्तेनुसार देऊ शकले असे
मला र्ाटते. मीपि र्ा देशाचा मूलभूत घटक आहे त्र्ामुळे मीही स्र्तःला
समाजापेक्षा र्ेगळं मानत नाही. मी माझे प्रर्त्न असेच कार्म चालु ठे र्िार
आहे.
बऱ्र्ाच गोष्टी, बरे च मुद्दे अजूनही राहून गेले आहेत. पि तेही लर्करच
मी र्ाचकांसमोर मांडण्र्ाचा प्रर्त्न करे न. सगळर्ात महत्र्ाचे म्हिजे
अजूनही दकतीतरी शहीद जर्ानांची नार्े, त्र्ांचे कार्य आपल्र्ापर्ंत
पोचलेलेच नाही. आतापर्ंत देशभहतासाठी जर्ांनी आपले प्राि गमार्ले
आहेत अशा जर्ानांचा आम्हाला िूप िुप अभभमान आहे हेच इथे मला
सांगार्ेसे र्ाटते.
र्ा भलिािाचे साथयक तेव्हाच होईल जेव्हा र्ाचा पररिाम ददसून
र्ेईल. र्ा भलिािाचा हेतु कु िार्रही टीका करण्र्ाचा ककं र्ा कु िाचे मन
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दुिार्ण्र्ाचा मुळीच नाही. त्र्ामुळे कळत नकळत कु िाचे मन दुिार्ले गेले
असेल तर त्र्ाबद्दल क्षमस्र्.
भारतीर् जनता सर्य र्ीर जर्ान, त्र्ांचे पररर्ार तसेच जगाचा
पोलशंदा शेतकरी र्ा दोघांच्र्ाही मागे िंबीरपिे उभी राहील आभि त्र्ामुळे
सेनेच्र्ा शौर्ायत आभि देशाच्र्ा समृद्धीत आििीनच भर पडेल हीच
सददच्छा. भारत भनरं तर असाच प्रगतीपथार्र र्ाटचाल करत राहो, सर्ांना
प्रेरिा भमळत राहो तसेच सर्य जनतेला सुि शांती आभि समृद्धी लाभो हीच
ईश्वरचरिी प्राथयना!!

जर् लहंद !!
*****************************************************
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ई साभहत्र् प्रभतष्ठानचं हे बारार्ं र्र्षं. भाग्र्श्री पाटील र्ांचं हे दुसरं पुस्तक.
प्रकाशक भमळत नसल्र्ामुळे भाग्र्श्री पाटील र्ांच्र्ासारिे काही प्रभतभार्ान
लेिक प्रभसद्धीपासून दूर असतात. भाग्र्श्री पाटील र्ांचे लेिन सामाभजक
जागृतीसाठी आहे. आभि त्र्ाला व्यापक प्रभसद्धी भमळार्ला हर्ी. असे
अभतशर् चांगले तरूि लेिक िूप छान भलहीत आहेत. मोठ्या लेिकांच्र्ा
तोडीस तोड आहेत. पि त्र्ांना र्ोग्र् असा प्लॅटफ़ॉमय भमळत नाही. त्र्ांची
पुस्तकं प्रकाभशत करार्ला प्रकाशक धजार्त नाहीत. कारि त्र्ांचे नार्
प्रभसद्ध नसल्र्ामुळे त्र्ांच्र्ा पुस्तकांची भर्िी होईल की नाही र्ाबद्दल
प्रकाशक साशंक असतात. आभि जर र्ा लेिकांची पुस्तके र्ाचकांसमोर
आलीच नाहीत तर लोकांना त्र्ांचे नांर् कळिार कसे? र्ा दुष्टचिात सापडू न
अनेक नर्तरूि लेिकांच्र्ा भपढ्या बरबाद झाल्र्ा.
पि आता असे होिार नाही. इंटरनेटच्र्ा सहाय्र्ाने नर्लेिकांना
र्ाचकांच्र्ा नजरे पर्ंत पोहोचर्ण्र्ाचे काम आता अनेक संस्था करत आहेत.
ई साभहत्र् प्रभतष्ठान ही त्र्ातील एक. सुमारे ५ लािांहून अभधक र्ाचकांपर्ंत
र्ा नर्ीन लेिकांना नेण्र्ाचे काम ही संस्था करते. पूिय भर्नामूल्र्.
लेिकांनाही कोिताही िचय नाही. आभि आज ना उद्या लेिकांना भरघोस
मानधन भमळर्ून देण्र्ासाठी ई साभहत्र् प्रभतष्ठानचे प्रर्त्न चालू आहेत.
नर्ीन लेिक र्ार्ला हर्ेत. भक्कमपिे उभे रहार्ला हर्ेत. त्र्ांना त्र्ांच्र्ा
त्र्ांच्र्ा दजायनुसार मानमरातब भमळार्ा. मानधन भमळार्े. आभि दूरच्र्ा
िेड्यापाड्यांर्रील नर्र्ाचकांना दजेदार साभहत्र् भमळार्े.
अनेक नर्नर्ीन ताकदर्ान लेिक ई साभहत्र्ाकडे र्ळत आहेत. त्र्ांना
त्र्ांच्र्ा कसानुसार प्रभतसादही भमळतो. कु िाला भरघोस तर काहींच्र्ा
र्ाट्याला टीकाही र्ेत.े र्ा टीके ला positively घॆऊन हे लेिक आपला कस
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र्ाढर्त नेतात. प्रफ़ु ल शेजर्, भाग्र्श्री पाटील, कोमल मानकर, सुरज
गाताडे, अनूप साळगार्कर, बाळासाहेब लशंपी, चंदन भर्चारे , सौरभ र्ागळे ,
ओंकार झांज,े पंकज घारे , भर्नार्क पोतदार, चंद्रकांत लशंद,े चारुलता
भर्सपुते, कार्तयक हजारे , गिेश सानप, मनोज चापके , महेश जाधर्, मनोज
भगरसे, मृदल
ु ा पाटील, भनलेश देसाई, सनहा पठाि, संजर् बनसोडे, संजर्
र्ेरिे, शंतनू पाठक, श्रेिक
ु सरडे, शुभम रोकडे, सुधाकर तळर्डेकर, ददप्ती
काबाडे, भूपश
े कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी शहा, भर्भनता देशपांडे असे
अनेक तरूि लेिक सातत्र्पूिय लेिन करत आहेत. ई साभहत्र्कडे हौशी
लेिकांची कमी कधीच नव्हती. आता हौसेच्र्ा र्रच्र्ा पार्रीर्रचे,
लेिनाकडे गंभीरपिे पहािारे आभि आपल्र्ा लेिनाला पैलू पाडण्र्ाकडे लक्ष
देिारे तरूि लेिक आता र्ेत आहेत. त्र्ांच्र्ा साभहत्र्ाच्र्ा प्रकाशाला
उजाळा भमळो. र्ाचकांना आनंद भमळो. मराठीची भरभराट होर्ो. जगातील
सर्ोत्कृ ष्ट साभहभत्र्क प्रसर्िारी भार्षा म्हिून मराठीची ओळि जगाला
होर्ो.
र्ा सर्ायत ई साभहत्र्ाचाही िारीचा र्ाटा असेल हा आनंद. आभि र्ा र्शात
ई लेिकांचा लसंहाचा र्ाटा असेल र्ाचा अभभमान.

बस्स. अजून कार् पाभहजे?
आमेन
सुनील सामंत
ई साभहत्र् प्रभतष्ठान

96

