
  



अमूल्यकथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहते . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा.  

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळण ेबांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत.  सूचना.  टीका.  विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा.  आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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अमूल्यकथा 

संगीता जोशी 

A-1.  भूषण अपार्टमेंर्.  

11/2.  कर्वेनगर.  कहमन्स कॉलेजजर्वळ.  पुणे 411052 

Phone : 9665095653.  7722006363 

sanjoshi729@gmail. com 

या पुस्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखखकेकड े सरुखित असून 

पुस्तकाचे ककंर्ा त्यातील अंशाचे पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य.  खचत्रपट ककंर्ा 

इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखखकेची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

तसे न केल्यास कायदेशीर कारर्ाई होऊ शकते.  

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.  
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• खर्नारू्ल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े  
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संगीता जोशी 

ई साहित्य प्रहतष्ठानतरे्फ़ प्रहसद्ध िोणारे संगीता 

जोशी यांचे ि ेनर्वरे्व पुस्तक.  

सांप्रत मराठी कहर्वता आहण हर्वशेषतः मराठी 

गझलच्या रहसकांना सगंीता जोशी यांची नव्याने ओळख 

करून द्यायची गरज नािी. मराठीतील त्या पहिल्या मराठी 

गझलकार. २००४ सालच्या अमरार्वती यथेील मराठी गझल 

संमेलनाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजर्वर प्रहसद्ध 

झालेली म्युहझका.  र्वेदना संर्वेदना.  चांदण ेउन्िातले.  मराठी 

गझल.  नजराणा शायरीचा भाग १ र्व २.  ती भरे्ते नव्याने 

अशी अनेक पुस्तके रहसकांच्या मनात स्थान करून आिते. अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरर्वण्यात 

आले आि.े अनेक सभा.  मरै्फ़ली र्व संमलेनांतून त्यांनी आपले काव्य सादर केल े आि.े टर्व्िी 

माहलका.  ध्र्वनीमुद्रिका यांतून त्यांची गीते प्रहसद्ध झाली आिते. गेली पन्नास र्वषाांहून अहिक 

काळ त्या हलिीत आिते.  

या सर्वट सन्मानांमध्ये गंुतून न रिाता त्यांचा लखेनप्रर्वास सरुूच आि.े आहण 

त्यासाठी त्या नर्वनर्वीन माध्यमांचा मागोर्वा घेत असतात.  

त्यांच्या हर्वहर्वि हनयतकाहलकांतून अनेक स्रु्फ़र्कथा प्रहसद्ध झाल्या आिते. त्यांचे 

संकलन करून ई साहित्यतरे्फ़ मूल्यकथा १ र्व २ प्रकाहशत िोत आिते. त्यानंतरिी संगीता जोशी 

यांच्याकडून भरपरू लखेनाची अपेक्षा आि ेआहण त्या ती पूणट करतीलच.  

  



http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ye_chamanajar_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/urdu_shayari_2_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/ney_kuthehi_vadala_sangeeta_joshi. 

pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mddb_dattopant_deshpande. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/bsbb_sangeeta_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/gajhalaayan_sangita_joshi. pdf 

http://www. esahity. com/uploads/5/0/1/2/501218/mulyakatha_1_sangeeta_joshi. pdf 

 

संगीता जोशी यांची ई साहित्यतरे्फ़ प्रकाहशत पुस्तके  
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अमलू्यकथानकु्रम 

 

 

1. कल्पना चार्वला 

2. परोपकार 

3. ऋषी भरद्वाज 

4. प्राथटनेची ताकद 

5. एका डॉक्र्रची गोष्ट 

6. गौतम बुद्ध र्व  अंगुहलमाल 

7. दांडी-यात्रा 

8. र्विटमान मिार्वीर 

9. रामानुजन्— 

10. खुदीराम बोस 

11. एक गं्रथ आहण दोन हमत्र 

12. कृतज्ञता 

13. शिीद उिमससंि 

14. स्र्वामी हर्वर्वेकानंद 

15. िौम्य ऋहष र्व हशष्य आरुणी 

16. तेर्वीस माचट—बहलदानाचे स्मरण 

17. द्रकशोरी शास्त्रज्ञ—ितेल र्वैष्णर्व  

18. सेर्वा व्रत 

19. मोठ्ांचे मोठेपण कशात असत े? 

20. एक लघु-हचत्रपर् 

21. मिात्मा गांिीजी 

22. पाण्यासाठी दाहि द्रदशा.   

23. मिान पराक्रमी हशर्वाजी 

24. सकटसर्वाले देर्वल 

  



मलू्यकथा—मलुासंाठी (.... खरं तर सर्वाांसाठी) 

मनोगत--- 

  आजकाल.  समाजात.  देशात सर्वट टठकाणी मलू्यांचा र् िास झाल्याचे आपल्या 

सर्वाांच्या अनुभर्वाला येते.  आपण िळिळतो. सगळी जबाबादारी शाळेतील हशक्षकांर्वर आि ेअस े

समजतो. शालेय र्वयातच िी मूल्य े मलुांच्या मनात रुजहर्वली पाहिजेत.  ि े सत्य आि.े मात्र 

हशक्षकांच्या जबाबदार् या र्वाढल्यामुळे त्यांना कामाचा इतका ताण असतो की यासाठी र्वेगळा 

र्वेळच नसतो. अभ्यासक्रमाला जोडूनच त्यातून कािी मूल्य े रुजर्वार्वीत अशी क्षमता सर्वट 

हशक्षकांकड ेनसतेिी. सुर्ीतिी कामेच असल्याने मूल्ये रुजतील अशा गोष्टी शोिणेिी शक्य िोत 

नािी. मीिी हशहक्षका िोते. या सर्वाटतून मी गेललेी आि.े इच्छा असूनिी ते जमल ेनािी.  

  हनर्वृत्त झाल्यार्वर दीघट काळानंतर मला संिी हमळाली. ‘बाल हर्वकास’ ि ेमुंबईतून 

र्व ‘सनातन सारथी’ ि ेपणु्यातून अनुक्रम ेइंग्रजी र्व मराठीतून प्रहसद्ध िोणारी माहसके आिते. यात 

मला बालहर्वकाससाठी हलिायला सांहगतले गेले . मला आनंदच झाला. गेली पाच-सिा र्वषे मी ि े

काम करत आि.े िी माहसके.  श्री सत्यसाई बाबा यांच्या प्रेरणेने गेली चाळीस र्वषे हनघतात. मात्र 

ती सर्वटत्र उपलब्ि नसतात म्िणून श्री सुनीलजी सामंत र्व त्यांच्या ई-साहित्य प्रहतष्ठान र्ीम द्वारे 

पुस्तक रूपाने मिाजालांद्रकत व्िार्वीत असे सुनीलजींनी सुचहर्वले. त्यांच्यामुळेच या कथांना हचर-

जीर्वन हमळत आि.े  

  मी या कथा हलहिल्या असे म्िणणेिी पूणटपणे सत्य नािी. या कथांचे स्रोत हर्वहर्वि 

आिते. किी एखादे पुस्तक.  किी र्वतटमानपत्रातील बातमी.  कात्रणे.  कुठे ऐकललेे भाषण.  तर 

किी एखादी पाहिललेी द्रिल्म! एखाद्या कोणत्या टठकाणी अस ेबीज हमळेल की त्यातून मुलांना 

कािी मूल्य नकळत हशकर्वता येईल.  या र्वृत्तीने माझी शोिक नजर असायची र्व सतत असत.े 6 

र्वषे ते 15-16 र्वषे िा र्वयोगर् डोळयांसमोर ठेर्वनू मी हलिीत गेल.े  



  या कथांमध्य ेमीच इतकी गंुतून गेले की ि ेसर्वट हलहितांना मी किी मनातच िसल े

ककंर्वा किी अश्रूिी तरळले. आगगाडीतून जातांना आपला एकच राहिललेा बूर् िेकणार् या मुलाची 

गोष्ट र्वाचून माझा कंठ आत्तािी दारू्न येतो. जार्वेद च्या कथेत शेर्वर्ी िोणार् या उलगड्यात मला 

आजिी अनाहमक समािान हमळते! ऊिमससिंाबद्द ल हलहितांना तेव्िािी माझी लेखणी थरथरली! 

िाशी गेलले्या त्या कोर्वळया तरुणासाठी आजिी डोळे भरून येतात. रत्ना या नोकराला क्षमा 

हमळाली या शेर्वर्ात मनाला शांती हमळते. अब्बखुा ंच्या बकरीला उचलून कुरर्वाळारे्वस ेर्वार्त.े.... 

मनाच्या अशा द्रकती प्रहतद्रक्रया हलहू?... खूप हलहिता येईल.  पण थांबायला िर्वेच.  

  या गोष्टी मुलांना ‘सांहगतल्या’ तर त्या अहिक आर्वडतात असा अनुभर्व आि.े थोडे 

नाट्यीकरण.  िार्वभार्व करून सांगता आल े तर िारच छान! िल्लीची समजदार मलु े

कॉम््यूर्रर्वरिी र्वाचू शकतील! पालकांनी या गोष्टी स्र्वतःिी र्वाचाव्यात; कारण शाळा-कॉलेज 

सोडल्यार्वर आपण िार कमी र्वाचतो. पालकांनी जर अंगी गुण बाणर्वले तर मलुंिी त्यांचं 

अनुकरण करतील. या पुस्तकामुळे मोठ्ांना द्रदशा हमळेल.  मलुांना अहिक चांगलं र्वाढर्वता येईल.  

असा हर्वश्वास मला र्वार्तो.  

 श्री सत्यसाई बालहर्वकास र्वगट टठकटठकाणी चाल ूअसतात.  अगदी परदेशातसुद्धा! पुण्या-

मुंबईत तर हर्वहर्वि टठकाणी आिते. शोि घेतला तर हमळतील. र्वरील र्वयोगर्ासाठी.  यात 

व्यहिमत्त्र्व हर्वकासाचा प्रयत्न र्व मूल्यािाटरत हशक्षण द्रदल ेजाते. अशा र्वगाटत पालक गुरु म्िणूनिी 

सिभागी िोऊ शकतात. त्यासाठी प्रहशक्षणिी द्रदले जाते.  

  तुम्िाला ह्या कथा कशा र्वार्ल्या.  मुलांना म्िणजे मुलींनािी कशा र्वार्ल्या.  तुमचे 

अनुभर्व कळहर्वल ेतर आनंद िोईल.  

  श्री सुनील सामंत र्व ई-साहित्य प्रहतष्ठानचे आभार मानून थांबते.  

         ------संगीता जोशी 



कल्पना चार्ला 

 

खर्त्रांनो.  तुम्हाला आकाशातले तारे.  चंद्र.  चांदण्या बघायला आर्डतात का? 

आर्डत असणारच. आकाश कस ंगूढ र्ाटत ंना? तशाच उत्सुकतेपोटी र्ानर् चंद्रार्र जाऊनही 

आला! तुम्हाला कोणी खर्चारलं की तुम्हाला चंद्रार्र . ककंर्ा आता र्ंगळार्र जायची तुर्ची 

तयारी आह ेका?---तर तुम्ही नक्कीच ‘होऽऽ‘ म्हणाल.  

 अशीच एक र्ुलगी होती कल्पना चार्ला. खतला आकाश.  तारे यांच्याबद्दल फार 

कुतूहल र्ाटायचं. आकाशात उडणारी खर्र्ानं बघायला आर्डायची. ‘एक ददर्स र्ी पण खर्र्ान 

उडर्णार’ अस ंती र्नात म्हणायची. घरची आर्थवक पररखस्थती फारशी बरी नव्हती. आपल्या ह्या 

हुषार र्ुलीची इच्छा आपण कशी पुरी करू शकू. अशी चचंता खतच्या आईर्खडलांना र्ाटायची. 

सर्व टप्प ेपार करत कल्पनाने एरॉनॉरटकल इंखजखनयररंगची ( खर्र्ान अखियांखत्रकीची ) फायनल 

परीिा प्रथर् श्रेणीत र् पखहल्या नंबराने पास केली. चंदीगडच्या कॉलेजात खतच्या र्गावत ती 

एकटीच र्लुगी होती! खतला उच्च खशिणासाठी अर्ेररकेला जायचे होते. खतला खशष्यर्ृत्तीही 

खर्ळाली र् ती युखनव्हर्सवटी ऑफ टेक्सास यथेे दाखल झाली. त्याकाळी नातेर्ाईकांनी र् 

इतरांनीही कल्पनाच्या आईला खूप नारे् ठेर्ली. र्ुलींना परदेशी पाठर्ून खशिण देण्याची काय 

गरज? र्ुलीर्र इतका खचव कशाला करायचा.  असा त्यांचा प्रश्न होता. पण कल्पनाला खतच्या 

आईचा पूणव पारठंबा होता. र्लुगा-र्ुलगी असा िदे आई करत नव्हती.  

 एर्ढे खशिण घेऊनही कल्पना थांबली नाही. 1988 साली खतने कोलोरॅडो 

(अर्ेररका) खर्द्यापीठाची डॉक्टरेट खर्ळखर्ली. खर्र्ान-अर्काश-तंत्रज्ञान हा खतचा अभ्यासाचा 

खर्षय होता. पुढे खतने सॅनफॅ्रखससस्को यथेे खर्र्ान चालर्ण्याचे प्रखशिण घेतले आखण र्नाशी 

ठरखर्लेल ेध्येय पूणव केले.  

 याच र्षी खतने अर्ेररकेतील प्रखसद्ध संस्था ‘नासा’ (NASA- National 

Aronautics Space Centre) येथ ेकार् करण्यास सरुर्ात केली. ही संस्था अंतराळखर्षयक 

र्ोहीर्. संशोधन. अर्काश संशोधन याखर्षयक कार् करते. अपोलो-11 या रॉकेटन ेचांद्रयान नेल े

होते र् नील आर्वस्रॉंग हा पखहला र्ानर् चंद्रार्र उतरला होता.  ह ेतुम्हा सर्ाांना र्ाहीतच असेल. 

ती र्ोहीर् नासानेच राबखर्ली होती. नासार्ध्य ेअर्काश-यात्रींच्या प्रखशिणासाठी कल्पनाची 



खनर्ड झाली. 2962 जणांची परीिा घेतली होती; त्यातून फक्त एकोणीस जणांची खनर्ड केली 

गेली; त्यात कल्पना होती! 

 पुढे 2003 र्ध्य ेकोलंखबया या यानाच्या र्ोखहर्ते कल्पना चार्ला खहचा सर्ार्ेश 

करण्यात आला. ह्या यानाचे ह े28 र्े उड्डाण होते. यात कल्पनासह एकूण सात अर्काशयात्री 

होते. या र्ोखहर्ेत अर्काशात एकूण 80 प्रयोग करण्यात येणार होते. ते सर्व र्ैद्यक िेत्रासंबंधी 

होते. र्ेळोरे्ळी ही र्ाखहती अर्काशातून पृथ्र्ीर्र पाठखर्ली जात असते. अशा सशंोधनाचा 

फायदा संपूणव र्ानर्जातीला होत असतो. दरूदशवन.  र्ोबाईल.  टी. व्ही. इत्यादद सुखर्धा यानांनी 

सोडलले्या उपग्रहार्ुळेच शक्य होतात. याखशर्ाय.  पृथ्र्ीचे र् इतर नकाशे काढण.े  जलर्ागव.  

खर्र्ानर्ागव खनखित करणे.  ओझोन थराचा अभ्यास करणे अशी दकतीतरी र्ाखहती 

खर्ळखर्ण्यासाठी अर्काश-र्ोखहर्ा काढल्या जातात. खर्खर्ध र्ादळे र् सर्दु्रप्रर्ाहांचाही अभ्यास 

केला जातो. 

 अर्काश र्ोखहर्ेत सर्ार्शे केली गेललेी कल्पना ही दसुरी िारतीय व्यक्ती होती. 

राकेश शर्ाव या िारतीयाने ‘सोयूझ’ या रखशयन यानातून अर्काश प्रर्ास केला होता. 

 कोलंखबयाने 16 जानेर्ारी 2003 रोजी अर्काशात झेप घेतली. कार्खगरी फत्त े

करून ती र्ाखहती पथृ्र्ीर्र पाठखर्ली दखेील. 16 ददर्सांची सफर पूणव करून 1 फेब्रुर्ारी 2003 

ला ह ेयान परत पृथ्र्ीर्र पोहोचणार होते. पण काय गडबड झाली र्ाहीत नाही; पोहोचण्याच्या 

केर्ळ सोळा खर्खनटे आधी यानाने पेट घेतला र् स्फोट होऊन यानाचे तुकडे तुकड ेझाले.... सर्व 

अंतराळर्ीरांचा दुुःखद अंत झाला. कल्पना ही अंतराळ-कसया अंतराळातच खर्लीन झाली!! 

 खर्त्रांनो.  खतची आज खास आठर्ण येण्याचे कारण म्हणजे आठ र्ाचवला येणारा 

र्खहला ददन! र्खहला ज्यात नाहीत.  असे आज कोणतेही िेत्र उरललेे नाही. नातेर्ाईकांनी नारे् 

ठेर्ली तरी कल्पनाच्या आईर्खडलांनी खतला र्ेगळ्या र्ाटेने जाण्याची संधी ददली. खतला पाठींबा 

ददला. याचे खतने अिरशुः सोने केले. कोलंखबयाच्या 27 सफरी यशस्र्ी झाल्या होत्या. ददैुर्ाने 

28 व्या सफरीला ह ेयान दघुवटनाग्रस्त झाले. पण कल्पनाची कार्खगरी यशस्र्ीच होती. खतची 

आई ही खतची पखहली गुरु होती. त्यांचेही खर्शेष कौतुक र्ाटायला हर्े. 1 जुलै 1961 ला 

जसर्लेल्या कल्पनाला घरून एर्ढे प्रोत्साहन खर्ळणे ही त्या काळात खर्शेषच गोष्ट होती! खतने 

खजद्दीने आपल्या ध्येयाचा पाठपुरार्ा केला.  ह ेर्हत्त्र्ाचे. र्ुलगी आह.े  म्हणून र्ी अर्ुक एक गोष्ट 

करू शकणार नाही ह ेखतला र्ुळी र्ासयच नव्हते. म्हणूनच ती यशाचे खशखर गाठू शकली. खतला 



र्ाचनाचाही खूप छंद होता. खर्शेषतुः ती थोर पुरुषांची चररत्रे र्ाचायची. त्यांच्या 

जीर्नसंघषावतून आपल्या प्रेरणा खर्ळते. असे खतचे र्त होते.  

 आपणही र्लुगा-र्ुलगी हा चलंगिेद र्नातून काढून टाकला पाखहजे. र्लुांनो.  आई 

हा तुर्चा पखहला गुरु असतो र् आई ही देर्ापेिाही श्रेष्ठ आह ेही आपल्या बाबांची खशकर्ण तुम्ही 

नेहर्ी लिात ठेर्ा. तुम्ही र्ोठे झाल्यार्र आई-र्खडलांचा नीट सांिाळ करा. त्यांना कष्ट देऊ नका.  

  ध्येय साध्य करण्यासाठी तुर्च्या र्नाचा खनिय हीच र्ोठी ऊजाव असते. र्ग 

आर्थवक अडचणी.  लोकाचंा खर्रोध इ. अडथळे आपोआप दरू होतात. तसेच नेहर्ी र्ाचन करा. 

र्ाचाल तर र्ाचाल.  या र्ाक्याचा अथव र्ाहीत आह ेना? नसले तर घरी र्ोठ्या र्ाणसांना 

खर्चारा ककंर्ा बालखर्कास गुरूला खर्चारा.  

र्ुलांनो.  तुर्च्या बखहणीसुद्धा तुर्च्याइतक्याच हुषार असतात.  सिर् असतात ह े

नेहर्ी लिात अस ूद्या.  

  



परोपकार 

 

 

सुर्ारे पाचश े र्षाांपूर्ी रहीर् नार्ाचे एक संत होऊन गेले. व्रजिाषा आखण खडी 

बोली(चहदंी) या िाषेत खलखहलले े त्यांचे दोह े आजही र्ाचल े जातात. दोह े म्हणजे फक्त दोन 

ओळीची कखर्ताच असत.े त्यात जीर्नखर्षयक तत्त्र्ज्ञान.  चांगला उपदेश.  जगारे् कसे इ. गोष्टी 

खुबीने सांखगतलेल्या असतात. रहीर्चा एक दोहा असा आह-े- 

   तरुर्र फल नखह खात ह.ै  सरर्र खपयखह न पान 

   कह ेरहीर् परकाजखहत.  संपखत सचखह सुजान ।।  

याचा सरळ अथव आह ेकी र्ृि आपली फळे स्र्तुः खात नाहीत; र् सरोर्र. तळीसुद्धा 

आपले पाणी स्र्तुःच पीत नाहीत. त्यांची फळे र् पाणी ह ेदसुर यांच्याच उपयोगासाठी असत.े 

तसेच सज्जन.  सुजन लोकांची संपत्ती ही दसुर यांच्या उपयोगासाठी ते खचव करतात. आपल्याला 

जे काही खर्ळाल ंआह े ते आपल्यासाठी नाहीच; ते दसुर याच्या कार्ी आल ंतरच त्याचा योग्य 

र्ापर झाला अस ेहोईल.  अशीच त्यांची धारणा असते. म्हणूनच तर त्यांना सज्जन म्हणायचे!  

झाडाची फळे.  र्ाणूस.  इतर प्राणी.  पशुपिी.  सगळेच खातात. नद्या.  तळी यांचे 

पाणी सर्ाांची तहान िागर्तात. याप्रर्ाणेच सृष्टीत जे काही आह ेते दसुर याच्या सेर्ेसाठी असतं. 

पर्वत िूिागाचे संरिण करतात; सूयव सृष्टीला प्रकाश र् झाडांना अन्न बनखर्ण्यास ऊजाव देतो. 

सूयावर्ुळे सागराचे खारे पाणी गोडे होते; ढग पाण्याची र्ाफ योग्य रठकाणी र्ाहून नेतात र् पाऊस 

पाडतात. तो र्ेळेर्र नाही आला तर काय संकट ओढर्ते सर्ाांना चांगले र्ाहीत आह.े सृष्टीचे सर्व 

घटक अस ेएकर्ेकांना परूक कार् ेकरतात.  उपयोगी पडतात.  

खनसगावतीलच नव्ह े तर र्ानर्खनर्र्वत उपकरणेही र्ानर् जातीची सेर्ाच करतात. 

पंख्याचे उदाहरण घ्या.  इतरांना सुखद र्ारा देण्यासाठी तो दफरतो. चाक स्र्तुःसाठी नाही तर 

गाडी चालार्ी म्हणून.  ककंर्ा कारखासयातील र्शीन चालारे् म्हणून दफरत.े फ्रीझ.  पदाथव रटकरू्न 

ठेर्तो.  पाणी गार करतो; र्ायक्रोर्ेव्ह पदाथव झटपट बनर्तो.  गरर् करतो.  आपला र्ेळ 



र्ाचर्तो. ही र् अशी असय उपकरण ेर्ाणसाची सेर्ाच करत असतात. तुम्ही खर्चार केला तर 

आणखी दकतीतरी उदाहरणे तुम्हाला सापडतील.  

आपण एकर्ेकांच्या उपयोगी पडण्यासाठी. सहकायावसाठी आहोत.  आपल्या 

जीर्नाचा उद्देश्यच इतरांची सेर्ा करण ेहा आह;े ही गोष्ट आददर्ानर्ाने पूर्ीच जाणली होती. 

म्हणून तर त्याने सर्ाज बनखर्ला! नाहीतर ‘सर्ाज’ बनखर्ण्याचं कारणच काय होतं? र्ात्र तीच 

गोष्ट र्ाणूस आज खर्सरून गेला आह.े आज.  दसुर याची सेर्ा करण ंतर दरूच.  र्ाणसू फक्त स्र्ाथी 

बनला आह.े तो केर्ळ स्र्तुःचा.  स्र्तुःच्या फायद्याचा खर्चार करतो. ही फार र्ाईट गोष्ट आह.े 

म्हणून संत सतत योग्य र्ागव दाखर्त असतात.  

काही िक्त स्र्ार्ींना म्हणायचे.  ‘स्र्ार्ी.  तुम्ही तुर्च्या र्ागल्या प्रर्चनातही अरु्क 

अरु्क गोष्ट सांखगतली होती. तुम्ही पुसहा पुसहा तोच उपदेश का करतां?’ 

स्र्ार्ींचे उत्तर असे.  ‘ र्ी खूप र्ेळा एखादी गोष्ट सांगतो; पण तू तुझ े आचरण 

त्याप्रर्ाण ेबदललसे का? नाही ना ? म्हणूनच र्ला सारख ेसांगारे् लागते. ’ 

स्र्ार्ींच्या म्हणण्याचा अथव लिात आला ना? आपण स्र्ाथव सोडून इतरांची खर या 

अथावने खनरपेि सेर्ा केली पाखहजे. आपण फळे खातो म्हणून र्ृि आपल्याकड ेकाही र्ागत नाही. 

नदीचे पाणी खपतो म्हणून नदीही काही र्ागत नाही. िगर्ान बाबा म्हणतात.  हर्ा.  त्यातला 

ऑखक्सजन सर्ाांना खर्ळत आह;े त्याचे आपल्याला पैसे र्ोजारे् लागतात का? र्ग र्ाणूस खनरपेि 

सेर्ा का करू शकत नाही? करायलाच हर्ी.  

संत रहीर् तेच सांगत आहते. आपण जे खर्सरलो आह े त्याची आठर्ण खनसगव 

आपल्याला करून देत आह.े तसे आपण र्ागायला हर्.े र्ाणसाने स्र्तुःत पररर्तवन घडर्ायला 

हर्.े  

 रहीर् यांचे र्डील बादशहा अकबराचे गुरु होते. त्यांच्या आकखस्र्क र्ृत्यूनंतर 

रहीर् अकबराच्या शाही पररर्ारातच लहानाचा र्ोठे झाले. ते कृष्णिक्त होते. राजर्ाड्यात 

राहूनही त्यांचे खर्चार र्ानर्ाचे कल्याण र् जीर्नाच्या तत्त्र्ज्ञाना िोर्तीच दफरत राखहल.े 1627 

र्ध्ये आग्रा इथे त्यांचा र्तृ्यू झाला. त्यांची कबर ददल्ली यथे ेआह.े   



ऋषी िरद्वाज 

  

 

र्ागील अंकात आपण ऋषींबद्दल जाणून घेतल.ं यार्ेळी ऋषी िरद्वाज यांच्याबद्दल 

थोडी अखधक र्ाखहती घऊे. आपल्याला र्ाहीतच आह ेकी आपले गुरु श्री सत्यसाईबाबा ह ेिारद्वाज 

गोत्रात जसर्ाला आले होते. गोत्र म्हणजे कुल. आपण र्ंश सदु्धा म्हण ूशकतो. िरद्वाज ऋषी ह े

र्हर्षव अंखगरा (अंखगरस) यांचे नातू. अंखगरा ह ेब्रह्माचे र्ानस पुत्र असून ते र्हर्षव होते. अंखगरसांचे 

पुत्र बहृस्पती र् बृहस्पतीं चे पतु्र िरद्वाज. िरद्वाज ऋषींपासून र्ंश सुरू होतो र् त्या र्ंशातील 

सर्ाांना िारद्वाज म्हटल ेजाते. िारद्वाज गोत्र ह ेसर्ावत अखधक उत्कर्षवत गोत्र सर्जल ेजाते.  

 िरद्वाज ऋषी ह ेज्ञानाचे उपासक होते. र्ेदांतील ज्ञानाची त्यांना तृष्णा (तहान) 

होती. त्यारु्ळे त्यांनी इंद्रदेर्ाची आराधना केली.  ध्यान केल.े इसद्राने प्रसन्न होऊन त्यांना 

साखर्त्राखि खर्द्या प्रदान केली; ज्यारु्ळे ज्ञानग्रहण करण ेसोपे होते. या खर्द्येरु्ळे र्ेदातील शब्द र् 

ऋचा (श्लोक) यांचा अथव िरद्वाज ऋषींना सर्जून घेता आला. र्ेदांचा अभ्यास परुा करता यार्ा 

यासाठी इंद्राने त्यांना शंिर-शिंर र्षाांच्या तीन जसर्ांचे र्रदान ददले. र्देाभ्यासाखशर्ाय त्यांना 

इतर कशाचीच इच्छा नव्हती. र्ेदांर्धील सकू्ष्र् ज्ञान जाणून घेण्याच्या उद्दशेाने िरद्वाजांनी खशर् 

आखण शक्ती या दोघांचीही दीघव उपासना केली होती.  

 इसद्राने नंतर िरद्वाजांना सांखगतले की ‘तुर्च्या ज्ञानाचा उपयोग सर्ाजाला झाला 

पाखहजे. ज्ञान ह ेएकाजर्ळच राहून चालत नाही;ते प्रर्ाही असल ेपाखहजे. ’ 

 पण िरद्वाज आपली तपस्या सोडायला तयार नव्हते. र्ात्र इसद्राने आज्ञा केल्यार्र 

त्यांनी ती र्ासय केली र् ते सर्ाजात र्ार्रू लागले. त्यांनी र्ेदांची खशकर्ण लोकांना ददली. 

साखत्र्क आचार-खर्चारांचे र्हत्त्र् पटखर्ले. लोकांना जनार्रांर्रही प्रेर् करायला खशकखर्ल.े 

गायीला गोर्ाता र्ानून खतची सेर्ा करणे हा पुण्याचा र्ागव आह.े ह ेत्यांनी लोकांना सांखगतले. 

जंगलात राहणार या आददर्ासी लोकांना खशखित करण्यार्र त्यांचा जास्त िर होता.  

 िरद्वाजांच्या आईचे नार् र्र्ता होते; खपता बहृस्पती ह ेर्र आलेच आह.े बृहती 

म्हणजे र्ाणी; म्हणजेच बोलण्याची िर्ता. बहृस्पतीनी शुद्ध र्ाणीचे र्हत्त्र् सांखगतल े आह.े 



आपण आपल्या प्रत्येक शरीर-अर्यर्ांची एक एक देर्ता र्ानली आह.े उदा. दषृ्टीची देर्ता सूयव.  

र्नाची देर्ता चंद्र.  तशीच र्ाणीची देर्ता अंिृणी होय.  

 ऋग्रे्दातील बरीच सकेू्त र्खसष्ठ ऋषींना स्फुरली आहते. त्या खालोखाल सूक्तांची 

रचना िरद्वाजांनी केली आह.े त्यांचा दसुरा क्रर्ांक लागतो. इतर र्हषींनी केलले्या रचनांपेिा 

त्यांनी रचलेल्या सूक्तांची संख्या सर्ावत जास्त आह.े  

 िरद्वाज ऋषी खर्र्ाखहत होते. त्यांची एक पत्नी सशुीला. त्या दोघांच्या पुत्राचे नार् 

गगव ऋषी. त्याकाळी एकापेिा अखधक खर्र्ाह करण्याची प्रथा होती. िरद्वाज र् अप्सरा घृताची 

यांचा पुत्र हचे द्रोण ऋषी. द्रोणाचायव. जे पुढ ेकौरर्-पांडर्ांच्या पदरी खशिक र् गुरु 

म्हणून होते. स्र्तुः िरद्वाज ह ेयुद्धकला र् युद्धशास्त्र यात खनपुण होते; तसचे व्याकरण 

शास्त्रातही अखधकारी होते. त्यांनी सर्व खर्द्या द्रोण ऋषींना खशकखर्ल्या होत्या र् द्रोण युद्धखनपुण 

झाले होते. त्यारु्ळेच ते र्हािारतीय यदु्धात सेनापती ही झाले होते.  

 िरद्वाजांना दोन र्ुलीही होत्या. पखहली देर्र्र्णवनी.  दसुरी कात्यायनी. दसुरीचा 

खर्र्ाह याज्ञ्यर्ल्क्य ऋषींबरोबर झाला होता. अशा प्रकारे िरद्वाज ऋषींचे पाररर्ाररक जीर्न 

सर्ृद्ध होते.  

 सर्ाजाच्या कानाकोपर यात जाऊन िरद्वाज ऋषींनी ज्ञानाचा प्रचार केला. 

सद्गुणांचे र्हत्त्र् सांखगतले र् संस्कार केल.े जंगलातील आददर्ासींनाही त्यांनी खशखित केले. 

त्याकाळी जाखत-पाती िेदिार् नव्हते. कोण काय कार् करत ेयार्र गट ठरत. उदा. यदु्ध करणारे 

ते ित्रीय. ज्ञान देणारे ते ब्राह्मण व्यापार करणारे र्ैश्य र् सेर्ा करणारे शूद्र. द्रोणांचे उदाहरण 

घेतल्यास ते ज्ञान देण्या बरोबरच युद्धखनपुण होते.  कौरर्ांची त्यांनी नोकरी म्हणजे सेर्ाही केली. 

म्हणजे ते एकाच र्ेळी ित्रीय.  ब्राह्मण र् शूद्र होते! त्यांच्या खपत्याने र् त्यांनी आददर्ासींनाही 

खशकखर्ले. एकलव्याचा अंगठा कापून घेतला या कथेचा आज फार जातीय दरुुपयोग केला जातो.  

तो सर्वस्र्ी चुकीचा आह.े आपली खर्द्या र्ी कौरर्-पांडर्ांखेरीज कोणालाही देणार नाही.  असा 

त्यांनी कौरर्ांशी करार केला होता. (आजही एका कंपनीने केलेले एखादे सॉफ्टर्ेअर र्ा प्रोग्रार् 

जर दसुर या कंपनीला खर्कला तर पखहली कंपनी आपल्या एम्प्लॉयीला फसर्णूक केली या 

र्ुद्यार्रून काढून टाकेल की नाही?) अजुवनापेिा कोणीही र्रचढ होऊ देणार नाही अशी त्यांची 



प्रखतज्ञा होती. त्यापोटी त्यांनी ते केले. आज त्याचा खर्परीत अथव काढण्याचा अखधकार आपल्याला 

पोचत नाही. ते लोक र्हान होते. त्यांना चुकीचे/बरोबर ठरखर्ण्याची आपली पात्रता नाही. इतके 

म्हणून हा खर्षय सोडून देऊ.  

 र्ाखल्र्ली ऋषींनी एकदा क्रौंच पक्ष्याचे एक जोडप े पाखहले. तेर्ढ्यात एका 

पारध्याने त्या जोडीतील एकाला बाण र्ारला र् तो पिी र्लेा. तेव्हा र्ाखल्र्की ऋषींच्या तोंडून 

अनुषु्टि् छंदातील एक श्लोक बाहरे पडला. ते पखहले काव्य र्ानले जाते. या प्रसांगाचा एकर्रे् 

सािीदार िारद्वाज ऋषीच होते.  हा एक र्हत्त्र्ाचा योगायोग! 

 खर्त्रांनो.  आपले बाबा श्री सत्यसाईबाबा.  यांनी याच कुळात का जसर् घतेला.  ते 

स्र्तुः खशर्-शखक्त अर्तार होते.  त्यांनीही प्राण्यांर्र प्रेर् करायला खशकखर्ले.  स्र्तुः हत्ती पाळून 

प्राखणप्रेर् दाखर्ून ददले.  गो-शाला बांधून गायीची सेर्ा दाखर्ून ददली.  र्ेद खशकण्यार्र िर 

ददला. याचा संदिव आता तुम्हाला सर्जला असेल.  होय ना? 

  



प्राथवनचेी ताकद 

  

 

खर्त्रांनो.  र्ुंबईतील प्रख्यात हृदयरोग-तज्ञ डॉ. खनतू र्ांडके यांचे नार् कदाखचत् 

तुर्च्या कानांर्र आले असेल. ददैुर्ाने ते आता आपल्यात नाहीत. हा त्यांच्याच बाबतीत घडलेला 

एक प्रसंग आह.े डॉक्टरानंी हजारो हृदयरोग्यांची ऑपरेशसस केली होती र् त्यांना जीर्दान ददले 

होते. त्यांना खूप पुरस्कार.  ससर्ान खर्ळाले होते. असाच एक बडा पुरस्कार घेण्यासाठी त्यांना 

र्ुंबईबाहरे जायचे होते. कार-ड्रायचव्हगंची अत्यंत आर्ड असल्याने आपली र्ोठी कार ते स्र्तुःच 

चालर्त खनघाले होते. ऑपरेशसस संपरू्न खनघता खनघता बराच उशीर झाला होता. ते र्ुंबईबाहरे 

पडले पण थोड्याच र्ेळात र्ातार्रणाचा रंग चांगलाच बदलला. एकदर् काळेकुट्ट ढग आकाशात 

जर्ा झाले; खर्जा चर्कू लागल्या र् काही िणातच जोरदार पाऊस सुरू झाला. त्याचे रूपच अस े

होते की कर्ी होईल अशी खचसह ेनव्हती. हडे-लाईट लारू्न जोरात र्ायपसव चालखर्ल ेतरी सर्ोरचे 

स्पष्ट ददसत नव्हते. तरीही कर्ी र्ेगाने डॉक्टर पुढ ेजातच राखहले. काही र्ेळ पुढ ेगेल्यार्र गाडीला 

खहसके बसल्यार्ुळे त्यांना कळल ेकी आपण र्खु्य रस्ता सोडून कुठेतरी कच्च्या रस्त्यार्र आलो 

आहोत. काय करारे् ह ेन सर्जल्यार्ुळे ते तसचे पुढ ेजात राखहले. आता पुरस्कारासाठी जाऊ 

शकणार नाही.  ह ेत्यांना कळून चुकले होते. त्या काळी र्ोबाईल्स ही नव्हते! 

 थोडे आणखी दरू गेल्यार्र त्यांना काही खर्णखर्णते ददरे् ददसल.े पखहल्याच 

झोपडीर्जा घरापाशी ते थांबल.े कारण तशाच पार्सात पुढ ेजाणे शहाणपणाचे नव्हते. आत 

गेल्यार्र एक बाई र् खतचे लहान र्लू खतथ ेरहात असल्याचे कळल.े र्ाणुसकी असल्याने त्या 

बाईने डॉक्टरांना बसायला कांबळी ददली. कोरा चहा चालले का खर्चारले. कारण दधू नव्हतेच. 

रू्ल सारखे रडत होते. तरी खतने चहा आणून ददला.  

 र्ुलाला शांत केल्यार्र ती म्हणाली.  ‘ र्ी देर्ाला ददर्ा लार्ते आन् प्रारतना करत.े 

आज तुर्ी बी करा र्ाज्यासंगं’ 

डॉक्टर र्नात म्हणाल.े  ‘आता खहला कसं सांगणार की र्ी देर्-बीर् र्ानत नाही ? 

त्यापेिा हात जोडलेल ेबरे!’ खतनं हात जोडून र्नोिारे् आपल्या र्लुाला बरं करण्याची देर्ाला 

खर्नंती केली.  



डॉक्टरांनी खर्चारले.  ‘ह्याला बरं नाहीए का ?’ 

ती म्हणाली.  ‘ याला जलर्ल्यापास्नंच रुदयाला िोक हाए. गार्ातले डागदर 

म्हनत्यात तेचा खर्लाज फकस्त र्ुंबईला व्हईन. कोन र्ानके म्हून लई हुशार डागदर हाए म्हनं. 

त्येच त्याला बरं करतीन.  म्हने. पर पैका कुठाय र्ाजंपाशी ? र्ी द्येर्ालाच साकडं घालते याला 

बरं कर म्हनून. तो ऐकंल तर्ा ऐकंल! रोज प्रातवना करायची ती करत ेर्ी. ’  

 ह ेऐकून डॉक्टर र्नातल्या र्नात सदव झाल.े त्यांना कळेना आज आपण रस्ता चुकून 

नेर्के ह्याच घरात कस ेआलो? खहच्या देर्ानेच तर खहची प्राथवना ऐकली नसेल? 

 थोडा र्ेळ तसाच गेला. पाऊस कर्ी झाला होता. पण अधंार र् कच्चा रस्ता. 

डॉक्टरांनी त्या बाईला सांखगतले.   

 ‘बाई.  जरा उजाडल ं की र्ाझ्याबरोबर र्ुंबईला चला र्ुलाला घेऊन. तुर्च्या 

शेजारणीला पण घ्या सोबत. खतथं तुर्च्या र्लुार्र उपचार करू. ’ 

 ‘पन र्ी कशी येनार? पकंै सहाइत नं ‘ 

‘बाई.  काळजी सोडा. र्ीच डॉक्टर र्ांडके. र्ीच हृदयाची ऑपरेशसस करतो. र्ी बरं 

करीन तुर्च्या र्लुाला. र्ला एकही पसैा देऊ नका. फक्त र्ुलाला घेऊन चला. बाकीचं र्ी बघतो. 

तुर्ची प्राथवना देर्ाने ऐकली अस ंसर्जा! ’  

बाईनं डॉक्टरांच्या पायाशी लोळण घेतली. खतच्या डोळ्यातून अशू्र र्ाहात होते. ती 

र्ळून त्या देर्ाच्या तखस्बरीकडे र्ळली; तस्बीर हातात घेऊन खतचे र्ुके घेऊ लागली. सािात 

डॉक्टरांनाच पाठखर्ल्याबद्दल देर्ाचे आिार र्ानू लागली. धार्त शेजारणीला घेऊन आली. पुढची 

कथा आपल्या अपिेेनुसार घडत गेली.  

  डॉ. र्ांडकें नी र्लुाचे ऑपरेशन करून तो बरा होईपयांत खतला हॉखस्पटललाच 

ठेऊन घेतले आखण बरे करूनच घरी पाठखर्ले! 



 ती बाई तर अत्यानंदात घरी गेली पण इकड ेडॉक्टरांनीही र्नातल्या र्नात र्ासय 

केले की देर् ही एक अशी काहीतरी शक्ती आह.े  की जी र्नापासून केलेल्या प्राथवनेला नक्की 

प्रखतसाद देते. खरोखर प्राथवनेत प्रचंड ताकद असते.  

  



एका डॉक्टरची गोष्ट 

 

 र्हाराष्ट्रात कोकणातील र्हाड या शहरापासून 10-20 दकलोर्ीटरर्र खबरर्ाडी 

नार्ाची छोटीशी र्स्ती आह.े लोकसंख्या 5-6 हजार असेल. र्स्तीिोर्ती घनदाट जंगल! 

जंगलातच र्स्ती होती म्हणा ना! त्यारु्ळे चरं्चू-साप यांचा रु्क्त र्ार्र! त्याचं्या दंशाने अनेक लोक 

र्ृत्युर्ुखी पडायचे. ही साधारण चाळीस र्षाांपूर्ीची गोष्ट. एक सरकारी दर्ाखाना होता. तेथ े

पोचस्टंग झालेल ेडॉक्टर काही ददर्सातच स्र्तुःची खाजगी प्रॅखक्टस सरुू करायचे. सरकारी पगार 

तुटपुंजा असायचा. रोग्यांना फुकट देण्याची औषधे खर्कत द्यायचे. असा गैरप्रकार चालायचा.  

 अशा खबरर्ाडी र्स्तीत सरकारी दर्ाखासयात डॉ. बार्स्कर यांची पखहली नेर्णूक 

झाली. त्यांनी प्रथर्च ठरर्ून टाकलं की ‘र्ी कोणत्याही प्रकारची बेइ र्ानी करणार नाही. ’ 

त्यांच्या लिात आल ंकी चरं्चू-दंशारु्ळे र्ृत्य ुही या िागातील र्ोठी सर्स्या आह.े 

सपवदंशारु्ळे र्ृत्य ु आपण एकर्ेळ सर्जू शकतो; पण चरं्चू-दंशारु्ळेही ? एर्बीबीएस च्या 

अभ्यासक्रर्ातही तसं कधी र्ाचण्यात आलं नव्हतं! बार्स्करांनी आधीच्या डॉक्टरांकडे चौकशी 

केली.  पण काही फायदा झाला नाही. चरं्चूदंश झालेल्या पीखडतांर्र पारंपाररक औषधांचा काही 

उपयोग होत नव्हता. लोक र्रत होते. डॉक्टरांना चचंता र्ाटत होती. त्यांच्यातील संशोधक जागा 

झाला. चरं्चूदंशांच्या केससेची नोंद ठेर्ायला त्यानंी सुरुर्ात केली. पशेंटचे हृदय.  फुु॑ प्फुस ेएकूण 

लिण े याचा ते बारकाईने अभ्यास करू लागले. कुठल्याही देशी-खर्देशी र्ेखडकल जनवल र्ध े

चरं्चूदंशाबद्दल काहीही र्ाखहती खर्ळाली नाही. या खर्षयात र्ूलिूत संशोधनाची गरज आह.े  ह े

त्यांना कळून चुकले. सहा र्खहसयात चरं्चू चारू्न र्ीस र्ाणस ेर्लेी होती.  

 डॉक्टरांनी रात्रंददर्स कार् सरुू केल.े त्याचे फळही त्यांना खर्ळाले. अथक 

पररश्रर्ानंतर त्यांनी ‘प्राझोखसन’ नार्ाचे औषध शोधून काढल.े ते ददल ेकी चरं्चूदंशाचा पेशटं 

र्ाचतो.  हा अनुिर् त्यांना आला. र्ृत्यूचं शेकडा प्रर्ाण चाळीस ने कर्ी झालं!! त्यांचं ह ेसंशोधन 

र् खनरीिण े‘लॅससेट’ नार्ाच्या प्रखसद्ध र् प्रखतखष्ठत र्ानल्या गेलले्या र्ेखडकल जनवल र्ध्य ेछापल ं

गेलं. हा एक बहुर्ानच होता.  



 डॉ. बार्स्कर ह ेनार् देश-खर्देशात पसरल!ं इथल ेस्थाखनक लोक.  ज्यानंी त्यांना 

‘र्ेडा’ ठरर्ल ंहोतं ते ही लखज्जत झाल ेआखण आता डॉक्टरांना र्ान देऊ लागले. ज्या र्ोठर्ोठ्या 

खर्देशी डॉक्टरांची नारं् फक्त र्ेखडकल जनवलर्ध्य ेर्ाचली होती.  त्यांंनाही िटेण्याची र् त्यांचं 

कौतुक खर्ळखर्ण्याचं िाग्य बार्स्करांना लािलं. त्यारु्ळे अनेक र्ोठ्या शहरातून त्यांना 

नोकरीसाठी बोलार्ण्यात आलं. पण खबरर्ाडीत राहून खतथेच गरजू रोग्यांची सेर्ा करण्याचं व्रत 

त्यांनी घेतलं होतं. ते त्यांना सोडायचं नव्हतं. शहरातल्या नोकरीचा र्ोह त्यांना कधीच पडला 

नाही. खबरर्ाडीत राहूनच त्यांना आंतरराष्ट्रीय ख्याती खर्ळाली होती.  

कोण होते ह े डॉ. बार्स्कर? कुठून आल े होते? तेही जाणून घेण्यासारखं आह.े 

र्राठर्ाड्यात जालना खजल्ह्यात देहडे नार्ाचं छोटंसं गार् आह.े र्स्ती फक्त पाचशे! खतथे 1948 

साली एका र्ागास कुटंुबात त्यांचा जसर् झाला. आई-र्डील खनरिर होते. पण खशिणाचं र्हत्त्र् 

जाणत होते. ते गरीब होते;पण आपल्या दोनही र्लुांना खूप खशकर्ायचं हा त्यांचा खनिय होता. 

खशिणाबद्दल त्यांचे खर्चार ऐकून गार्ातले लोक र्खडलांना ‘बॅररस्टर’ म्हणत असत.  

खहम्र्तने पाचर्ी इयत्ता पास केली तेव्हा त्याला र्खडलांनी खशकण्यासाठी 

बुलढाण्याला पाठर्लं. पण पैसे कुठे होते? 11-12 र्षावचा हा र्ुलगा एका र्ंददरात फरशीर्र 

झोपायचा; सार्वजखनक नळार्र अंघोळ करायचा. एका लहानशा र्ेखडकल स्टोअर र्धे झाडू-पोछा 

र् इतर कार् ेकरायचा. र्ग शाळेत जायचा. कधी जेर्ायला खर्ळायचं तर कधी उपाशीच! खहम्र्त 

हुशार होता. नेहर्ी पखहलाच नंबर! र्ग तो र्ॅररक झाला.  तेही पखहल्या नंबरने! 

त्यानंतर नागपूर र्ेखडकल कॉलेज र्ध्ये प्ररे्श खर्ळाला र् अखरे खहम्र्त एर्बीबीएस 

उत्तर् गुणांनी पास झाला. याच सरु्ारास र्ोठा िाऊ िगर्ान हहेी शतेीखर्षयक खडग्री घेऊन 

ऍखग्रकल्चर ऑदफसर झाले होते. दोसही र्ुलांना उच्चखशखित करण्याचं आई-र्खडलांचं स्र्प्न पूणव 

झालं होतं. डॉ. खहम्र्तरार् बार्स्करांना पखहली नोकरी खबरर्ाडीत खर्ळाली र् ते यशाच्या 

पायर या चढत चढत गेल.े खशिणाखशर्ाय खर्कास नाही.  ह ेत्या अखशखित पालकांना पटलं होतं. 

त्यांचे संस्कार.  थोरल्या िार्ाची िक्कर् साथ याच्या जोरार्रच डॉक्टर पुढ ेजाऊ शकले. पुढ े

त्यांनी एर्डी. ची खडग्रीही घेतली. त्यांच्या डॉक्टर-पत्नीचीही त्यांना र्ोलाची साथ खर्ळाली.  



 खर्त्रांनो.  प्रयत्न.  खजद्द र् खचकाटी याच्या जोरार्र डॉक्टर खहम्र्तरार् बार्स्कर 

ह ेअलौदकक यश खर्ळर् ूशकल.े आपल्या सरकारने त्यांना पद्मश्री देऊन त्यांचा गौरर् केला आह.े 

नोबेल सारख ंही पाररतोखषक उद्या त्यांना खर्ळू शकेल! एर्ढं त्यांचं कार् र्ोठं आह.े लिात ठेर्ा.  

गुण.  हुशारी यश ही काही फक्त उच्चर्णीयांची र्के्तदारी नाही. जात-पात.  श्रीरं्त-गरीब अशा 

िेदांपासून आपण दरू राखहले पाखहजे.  

 डॉ. बार्स्कर आजही र्हाड र्ध्य ेराहून रुग्णांची सेर्ा करत आहते. ‘बॅररस्टरच ं

काटां’ नार्ाचं त्याचं आत्र्चररत्र खर्ळर्ून जरूर र्ाचा.  

  



गौतर् बदु्ध र्  अगंखुलर्ाल 

  

प्राचीन काळची गोष्ट. इसर्ी सनापूर्ी सुर्ारे 600 र्षाांपूर्ीची. गौतर्बुद्ध यांचे र्ूळ 

नार् खसद्धाथव. त्यांचा जसर् आजच्या नेपाळर्ध्ये लुंखबनी नार्क राज्यात झाला होता. बालपणीच 

लि झाले पण राजपुत्र खसद्धाथवने सर्व राजखर्लास सोडून संसयास घतेला. ज्ञानाचा शोध 

घेण्यासाठी ते बाहरे पडले. ते रठकरठकाणी जाऊन लोकांना उपदेश देत असत.  

 एकदा गौतर् बुद्ध र्गध देशात (आजचे खबहार राज्य) सोनापूर या गार्ी एकदा 

कार्ाखनखर्त्त गेले. लोकांनी त्यांचे स्र्ागत करून िोजन र्गैरेची व्यर्स्था केली र् उपदेश देण्याची 

खर्नंती केली.  

 ‘तत्पूर्ी र्ला एका प्रश्नाचे उत्तर हर् े आह’े बदु्ध म्हणाले.  ‘या गार्ात प्रत्येक 

र्ाणसाच्या हाताला चारच बोटे असून करंगळी तुटलेली आह.े  अस ेर्ी पाखहले. अस ेका बरे?’ 

एका सज्जनाने सांखगतल.े  ‘ र्हाराज.  इथ ेजंगलात अंगुलीर्ाल नार्ाचा डाकू राहतो. 

तो लूटर्ार करतो. गार्ात खशरून लोकांना लुटतो आखण त्या र्ाणसाची करंगळी कापून नेतो. 

बोटांची र्ाळ करून त्याने ती गळ्यात घातली आहे. फार ियंकर असा डाकू आह ेतो. त्याच्या 

िीतीने सूयावस्तानंतर कोणी घराबाहरे पडत नाही. ’ 

 ह ेऐकून बदु्ध खर्चारर्ि झाल.े त्यांनी त्या डाकूला िेटण्याचे ठरखर्ले. लोकांना 

त्यांनी सांखगतल्यार्र सर्ाांनी न जाण्याचा सल्ला ददला. खर्नंतीही केली पण बदु्धांचा खनिय झाला 

होता. ते चालत जंगलाकडे खनघाल.े अंगुलीर्ालपयांत ही बातर्ी केव्हाच पोहोचली होती. तो र्ाट 

पाहात होता.  की कोण हा खजगरबाज र्ाणूस र्ला िेटायचं म्हणतो आह!े 

 आपल्या गुहकेड ेयेतांना त्याने बदु्धांना पाखहले. तोच त्यांना म्हणाला.  ‘र्ाझ्या 

गळ्यातल्या र्ाळेत नऊशे नव्याण्णर् बोटे आहते. तू आलास बरं झाल.ं आता र्रायला तयार हो. 

म्हणजे र्ाझ्या र्ाळेत हजार बोटे पूणव होतील. ’ 



 बुद्ध शांत होते.  ते पाहून त्या डाकूला आियव र्ाटले. या संसयाशाचे र्न काहीतरी 

र्ेगळेच ददसते आह.े तो र्नात म्हणाला. बदु्ध म्हणाले.  ‘र्ी र्रायला तयार आह;े पण र्रणापूर्ी 

तू र्ाझ्या दोन इच्छा पणूव करशील का?’ डाकू म्हणाला.  ‘बोल; काय इच्छा आहते?’ 

 बुद्ध म्हणाल.े  ‘ह ेर्ोठे झाड आह ेना.  त्याची थोडी पाने तोडून आण. ’  

‘बस् ;एर्ढंच? र्ी तर सारे झाड िणाधावत तोडून आणू शकतो. र्ी एकटाच जगात 

सर्वशखक्तर्ान आह!े’ अस ेम्हणून त्याने झाडाची काही पाने तोडून आणली र् बुद्धांपुढ ेठेर्ली.  

 ‘बोल.  तुझी दसुरी इच्छा काय आह?े’ अंगुलीर्ालने आपली तलर्ार सार्रत 

खर्चारले.  

‘र्ाझी दसुरी इच्छा अशी की आता ही तोडललेी पाने पुसहा झाडाला जोडून दाखर्. 

र्ग तू र्ला र्ारू शकतोस. ’ 

 अंगुलीर्ाल म्हणाला.  ‘बाबा.  र्ेडा आहसे का तू? तोडलेली पानं पुसहा कशी 

जोडणार?’ 

‘काय हरकत आह?े तू सर्वशखक्तर्ान आहसे ना.  र्ग तुला ह े आल ं पाखहजे!’ बुद्ध 

उत्तरले.  

  आता अंगुलीर्ाल गप्प बसला. त्याला गप्प पाहून बुद्ध म्हणाल.े  ‘ म्हणजे जगात 

तुझ्यापेिा शखक्तर्ान कोणीतरी आह;े पटलं ना तुला ? ज्याने ही पानं झाडार्र फुलखर्ली आहते. 

त्या शक्तीला शरण जा. चहसंा ह े पाप आह.े अचहसंाच तुला शखक्तर्ान बनर्ेल. लोकांना 

र्ारण्याऐर्जी त्यांच्यार्र प्रेर् कर. प्ररे् हीच जगातली सर्ावत र्ोठी शक्ती आह.े ’ 

 ह े ऐकून अंगुलीर्ालचं हृदयपररर्तवन झालं. त्यानं बुद्धांच्या पायांर्र लोटांगण 

घातलं. ‘र्ला तुम्ही तुर्चा खशष्य म्हणून घ्या; र्ला या पापातून र्कु्त करा. ’ 



 बुद्धांनी त्याला उठर्ल े त्याला खशष्य म्हणून स्र्ीकारलेही. खर्त्रांनो.  पुढ े

अंगुलीर्ालने सोनापूर गार्ात जाऊन खतथल्या र्ाणसांची िर्ा र्ाखगतली. तो म्हणाला.  ‘र्ी 

तुर्ची बोटे तर तुम्हाला परत करू शकत नाही. पण र्ी इथे राहून तुर्ची सेर्ा करू इखच्छतो. ’ 

  गार्कर यांनी अंगुलीर्ाल ला र्ाफ केल ेर् बुद्धांचे आिार र्ानल.े  

बालखर्त्रांनो.  लिात ठेर्ा.  तोडणे सोपे असते पण जोडणे अर्घड असते. आपण 

र्ाणस ेजोडायलाच खशकल ेपाखहजे; आखण र्ाणस ंफक्त प्रेर्ाने जोडली जाऊ शकतात. आपल्या 

बाबांचा अर्तार प्रेर्स्र्रूपच होता. ते प्रेर्ाचेच र्ूतवरूप होते.  

 दसुरे म्हणजे.  कोणताही र्ाणूस पूणव र्ाईट नसतो. योग्य र्ागवदशवन खर्ळालं की 

त्याचं हृदयपररर्तवन होऊ शकतं. र्ात्र त्याची ती इच्छा असार्ी लागते.  

 अंगुलीर्ालच्या र्नात गर्व होता.  तसा गर्व कधीही बाळगू नये. आपल्यापेिा 

सरस.  अखधक गुणर्ान कोणीतरी असतंच.  ह ेलिात ठेर्ार्ं. म्हणूनच म्हणतात.  Always there 

is a room at the top! 

  



दाडंी-यात्रा 

 

 र्हात्र्ा गांधी यांनी बरेच र्षे स्र्ातंत्र्य-लढ्याचे नेतृत्र् केल.े 1929 साली त्यांना 

कळून आल े की आता नेतृत्र् नव्या खपढीच्या हातात सोपखर्ल े पाखहजे. तसेच त्यांना बहुजन 

सर्ाजाची साथ खर्ळर्ून ददली पाखहजे. म्हणून त्यांनी िारताच्या व्हाइसरायना पत्र खलखहले.   

 ‘लष्करी खचव खनम्र्ा करा. सरकारी अखधकार यांचे र्ेतन कर्ी करा. दारूबंदी करा. 

शेतसारा कर्ी करा. खर्ठार्रचा कर रद्द  करा. गरीब शेतकर यांना र्ीठ-िाकरी खाऊ द्या. शस्त्र े

र्ापरण्यास परर्ानगी द्या……’ आणखी बरेच काही खलखहले होते. पण या सर्व र्ागण्या 

फेटाळण्यात आल्या.  

 पुढे काय करारे् ते गांधींना सुचेना. राष्ट्राचे डोळे गांधींकडे लागल ेहोते. राष्ट्राचे ते 

ऊजावकें द्र होते. राष्ट्रकर्ी रचरं्द्रनाथ टागोर गांधींना िेटायला आल.े ‘चहदंसु्तानचे दाररद्र्य’ या गं्रथात 

दादािाई नौरोजींनी खलखहले होते.  ‘ खर्ठासारख्या अत्यार्श्यक र्स्तूर्र कर लारू्न इंग्रजांनी 

अत्यंत र्ोठा असयाय केला आह.े यासाठी जनता नक्की बंड करून उठेल. ’ कर एर्ढाच असयाय 

नव्हता.  तर र्ीठ बनर्ायलाही िारतीयांना परर्ानगी नव्हती. फक्त इंग्रज सरकार र्ीठ बनर्ून 

नेरटव्हांना चढ्या िार्ाने खर्कत असत.  

 दादािाईंच्या त्या र्ाक्याने गांधीजींना र्ागव सुचला् खर्ठाची ‘कायदेिंग चळर्ळ’ 

सुरू झाली 12 र्ाचव 1930 रोजी साबरर्तीच्या आश्रर्ापासून पहाटे ‘दांडीयात्रा’ पायी सरुू 

झाली. सुरर्ातीला 78 जणांसह चाल ूझालले्या या यात्रेत पुढे जाता जाता शेकडो लोक सार्ील 

झाले. चोर्ीस ददर्स ही यात्रा चाल ूहोती. 6 एखप्रल 1930 रोजी दांडी या गार्ी सर्ुद्रदकनारी 

ही यात्रा पोहोचली. तोपयांत अनुयायांची संख्या 300 झाली होती. खतथ ेगांधींनी इतरांसह र्ीठ 

बनखर्ले र् कायदा र्ोडला. र्ूठिर र्ीठ बनर्ून दांडीयात्रा यशस्र्ी झाली.  



सरदार र्ल्लििाई पटेलांना आधीच अटक झाली होती गांधीजी त्यांना म्हणाले होते.  

‘‘पुढे जाऊन तुरंुगात र्ाझ्यासाठी जागा करा. ’’त्याप्रर्ाणे गांधींसह अनेकांना अटक झाली. या 

यात्रेर्ुळे सबधं िारतात जागृती झाली. र् सर्वजण आंदोलने करू लागल.े त्यारु्ळे इंग्रजांना िीती 

बसली की आता आपल्याला िारतीयांना अखधक दडपून ठेर्ता येणार नाही.  

फायदा असा झाला की.  इंग्रजांनी प्रथर्च पुढार यांना राऊंड टेबल कॉसफरसस ला लंडन 

येथे बोलार्ले र् प्रथर्च बरोबरीच्या दजावने र्ागखर्ले. पुढ े गांधी-आयर्र्वन चचाव होऊन 

गांधीजींच्या बर याच र्ागण्या र्ासय करण्यात आल्या. दांडीयात्रेपासूनच देशाच्या स्र्ातंत्र्य-

लढ्याला अखधक र्ेग आला. म्हणून खतचे र्हत्त्र् अखधक आह.े  

खर्त्रांनो.  आपल्याला स्र्ातंत्र्य खर्ळाले.  त्यार्ागे र्. गांधी यांचे तर योगदान आहचे 

पण सार्ासय जनताही त्यात र्ोठ्या प्रर्ाणार्र सहिागी झाली होती. खशर्ाय अनेकांनी प्राणांची 

आहुतीही ददली.  यार्ागे देशिक्ती ही जबरदस्त प्रेरणा आपल्याला ददसून येते. आजकाल आपली 

ही िार्ना कर्ी पडली आह ेका? ककंर्ा पार नष्ट झाली आह?े आता आपल्याला स्र्ातंत्र्यलढा 

द्यायचा नसला म्हणून काय झालं. आपल्या देशापुढे इतरही आव्हानं आहते! आपली देशिक्ती 

फक्त दक्रकेट र्ॅचपुरती र्यावददत तर नाही ना? खर्चार करा. देशार्र जास्तीत जास्त प्रेर् करा.  

2 ऑक्टोबर हा र्. गांधींचा जसर्ददर्स आह.े त्याचे स्र्रण करून कृतज्ञता व्यक्त करणं 

ह ेआपलं कतवव्यच आह.े   



     

र्धवर्ान र्हार्ीर 

  

 

र्धवर्ान र्हार्ीर ह ेनार् तुर्च्या पररचयाचं असेलच. ह;ं बरोबर आह ेजैन धर्ावचे 

संस्थापक म्हणून ओळखले जाणारे र्हार्ीर. 29 र्ाचव ही त्यांची जयंती र्ोठ्या प्रर्ाणार्र साजरी 

होते. र्हार्ीर ह ेखिस्तपूर्व अंदाजे 600 र्षे जसर्ले. म्हणजे आजपासून 2600 र्षाांपूर्ी. त्यांचा 

जसर् राजघराण्यात झाला होता. र्डील म्हणजे राजे खसद्धाथव र् आई राणी खत्रशला. खत्रशला ही 

इक्ष्र्ाकू र्ंशातील म्हणजे श्रीरार्ाच्या र्ंशातील होती. जुसया कंडलग्रार्ला बासुकंुड ह ेनार् आह े

जे आताच्या खबहारर्ध्ये येते. तेथे र्हार्ीरांचा जसर् झाला. पटना या शहरापासून ते 

55दकलोर्ीटर दरू आह.े त्यांच्या जन्मानंतर राज्याची भरभरार् झाली म्िणून त्यांचे नार्व र्विटमान 

ठेर्वण्यात आले िोते. र्वीर मिार्वीर अशीिी आणखी नारे्व िोती.  

राजपुत्र असूनही त्यांनी आपला राजर्ाडा खतसाव्या र्षीच सोडला. शदु्ध ज्ञान 

खर्ळर्ायचे हा एकच हतूे त्यांच्या र्नात होता. साल र्िृाखाली साधना करून त्यांनी आत्र्ज्ञान 

खर्ळखर्ले. 2600 र्षावपूर्ी खलखखत साखहत्य असण े शक्य नव्हते; सगळे ज्ञान र्ौखखक (तोंडी 

पाठांतर ) पद्धतीने खशष्यांर्ाफव त पुढे पोहोचखर्ल ेजायचे.  

 र्हार्ीरांनी ज्ञान खर्ळखर्ले र् काही तत्त्रे् सांखगतली. त्यांची सर्व खशकर्ण 

गौतर्स्र्ार्ी या खशष्याने पुढ े खलहून ठेर्ली आहते. र्हार्ीर ह े जैन धर्ीयांचे 24 र् ेतीथांकर 

आहते. तेखर्सारे् तीथांकर पार्श्वनाथ ह ेहोते. या दोघांच्या खर्चारसरणीत फरक होता. आपण त्या 

तपशीलात जाण्याची गरज नाही. र्र म्हटल्याप्रर्ाणे र्ौखखक ज्ञान-प्रसार पद्धतीरु्ळे.  

गौतर्स्र्ार्ींच्या आधीचे खलखाण ठोस पुराव्यासह उपलब्ध नाही.  

 आपण जैन धर्ावची खशकर्ण काय ते पाहणार आहोत. 2600 र्षाांपूर्ी सांखगतलेली 

तत्त्रे् र्ानर्ाला आजही उपयुक्त आहते. याचे कारण.  र्ानर्ाने नुसतीच िौखतक प्रगती केली; पण 

स्र्तुःच्या र्ानर् म्हणून असणार या आध्याखत्र्क उन्नतीकडे त्याने अिम्य दलुवि केले. आध्याखत्र्क 



उन्नती म्हणजे नेर्कं काय? रार्ायण-र्हािारत; बायबल.  कुराण र्ाचायचं का? नुसतं र्ाचायचं 

नव्ह ेतर त्या सर्व ग्रंथात सांखगतलेल्या र्लू्यांच्या अनुसार आपण सर्ाजात र्ागायचे. कोणत्याही 

धर्ावत र्ाईट काहीच सांखगतलेलं नसतं. चांगल्या गोष्टी कराव्यात.  दसुर याला दुुःख होईल.  

दसुर याचे नुकसान होईल अस ेर्ागू नये.  हचे सर्व खशकर्णुकींचे सार असत.े  

 र्हार्ीरांनी र्ुख्य पाच तत्त्रे् सांखगतली आहते. सत्य.  अचहसंा.  अचौयव.  अपररग्रह 

र् ब्रह्मचयट ही ती तत्त्रे् होत. सत्य याचा अथव खरे बोलारे् ; खोटे बोल ूनये.  एर्ढ्यापुरताच 

र्यावददत नाही. आपण आपले कार् प्रार्ाखणकपणे करणे.  लाच देणे-घेण ेयापासून दरू राहण ेहाही 

सत्याचाच िाग आह.े पररिेत कॉपी न करण.े फसर्णूक न करण.े  व्यापारात अर्ाजर्ी फायदा 

न उकळणे याही गोष्टी सत्य या सदराखालीच येतील. अशी यादी तुम्हाला स्र्तुःलाही करता 

येईल. आपल्याला चांगल ेकाय र् र्ाईट काय याचे उपजतच ज्ञान असते. त्याला सदसखद्वर्ेकबुद्धी 

म्हणतात. त्यारु्ळे र्ाईट काय र् ते करू नये ह ेआपल्याला सर्जत असते. (पण आपण खतकडे 

दलुवि करतो).  

 दसुरे तत्त्र् अचहसंा. चहसंा म्हणजे दसुर याला खजर्े र्ारणे.  हत्त्या करण.े 

देर्देर्तांच्या नार्ाखाली प्राण्यांना बळी देणे या सर्व चहसंा आहते. र्ग नॉन-व्हजे खायचेच नाही 

काय? असे तुम्ही खर्चाराल. याचे उत्तर ‘नाही खायचे’ असेच आह!े! एका प्राण्याला र्ारून आपण 

आपल्या खजिेचे लाड पुरर्ायचे.  यात कसला आलाय् आनंद? तुर्च्या आणखी एका प्रश्नाचे उत्तर 

आधीच देते. ‘र्ाघ शेळीला खातो.  त्याचे काय?’ हाच ना प्रश्न? याचे उत्तर आह ेकी ते र्ाघाचे 

नैसर्गवक अन्न आह.े याउलट आपल े लहान आतडे फक्त शाकाहारी अन्नापुरतेच सिर् आह.े 

र्ांसाहार आपल्यासाठी उखचत नाहीच. ( र्हार्ीरांचा ही र्ैज्ञाखनक दखृष्टकोन होता.  अस ेम्हणता 

येईल!) हल्ली अनेक पुढारलले्या देशातील लोकही शाकाहाराकड ेर्ळू लागले आहते. इथ ेशेती र् 

शेतकरी यांचे र्हत्त्र्ही जाणून घ्यायला हर्े.  

धर्ावच्या नार्ाखाली र्ाणसे र्ारली जाणे हा तर अिम्य अपराध आह.े कुठल्याही 

धर्ावत चहसंेचा खनषेधच केला आह.े नुकतीच इराणर्ध्ये खनर्डून 39 र्ाणसांना र्ारल्याची बातर्ी 

आली. आतंकर्ादारु्ळे अनेक सैखनक शहीद होत आहते. ह ेसर्व चचंताजनक आह.े  



याउलट दसुर याला शब्दांनी दखुर्णे ही सदु्धा सिसंा आह ेअसे र्हार्ीर सांगतात. सर्व 

संतही सांगतात. इतकेच नाही.  तर र्नाने दसुर याबद्दल र्ाईट चचंतणे हीदेखील चहसंा आहे! या 

अर्ुक र्ुलाला र्ाझ्यापेिा कर्ी र्ाकव  खर्ळू दे असा खर्चार करणे ही र्ानखसक चहसंाच गणली 

गेली आह.े त्यारु्ळे सार्ध रहा. आता लिात आले ना की अचहसंा ह ेतत्त्र् आचरणे अर्घड आहे.  

पण अशक्य नाही.  

खतसरे तत्त्र् आह ेअचौयव. सोपे आह.े  कधीही चोरी करू नका. चोरीचा अथव इथ ेव्यापक 

आह.े न खर्चारता दसुर याची एखादी र्स्तू घणे ेही चोरीच आह.े दसुर याला नाही खर्ळाल ंतरी 

चालेल; पण र्ला खर्ळायला हर्ं. ही चोरीच आह.े शेतकर याला योग्य िार् न देता र्धल ेदलाल 

त्याच्या र्ाटणीचे पैस ेघतेात ही र्ोठी चोरीच आहे. गैर र्ागावने पसैे लटुणे ही चोरीच.  याअथ े

नीरर्व र्ोदीही चोरच ठरला आह.े श्रीरं्तलोक इतरांचे शोषण करून अखधक श्रीरं्त होत असतील.  

ती चोरीच होय.  

र्रीलप्रर्ाणे पसैा ककंर्ा कुठल्याही गोष्टीचा साठा करणे याला पररग्रह म्हणतात. असा 

साठा न करण ेम्हणजे अपररग्रह. काहींना कपडे खरेदी करण्याचा फार षोक असतो. कपाट िरल ं

तरी ते खरेदी करतच राहतात. आपण जे खूप घतेो.  खतथ ेदसुर याला कर्ी पडत असतं. र्ागणी 

जास्त झाली की िार् र्ाढतात र् र्ध्यर्र्गव र् गरीब िरडला जातो. म्हणून अपररग्रह र्तृ्ती 

ठेर्ार्ी. सर्ाजात असर्ानतेची दरी अपररग्रहच नष्ट करेल.  

पाचर्े तत्त्र् आह े ब्रह्मचयव याचा अथव केर्ळ लि न करणे.  एर्ढाच नाही तर 

सुखलोलुपर्तृ्ती सोडून द्यार्ी.  असा आह.े िोगखर्लास टाळारे्त.  

पयुवषण पर्ावत आणखी पढुील गोष्टी पाळाव्यात असे र्हार्वीर सांगतात. िर्ा.  संयर्.  

अचहसंा.  तप.  त्याग.  प्ररे्.  करुणा.  शील (Character)र्व सदाचार ि ेिमट पाळारे्वत.  

र्हार्ीरांनी जे 2600 र्षाांपूर्ाव सांगून ठेर्ल ंआहे.  तेच त्यानंतरचे संत.  स्र्ार्ी.  

र्हाराज ह ेसांगत आहते. तुमच्या लिात येईल की तुम्हाला आपल्या सर्ाांनाच खूप ‘खशकायचे’ 

आह.े मिार्वीरांची हशकर्वण आपण जास्तीत जास्त आचरणात आणायचा प्रयत्न करू या.  



र्वयाच्या 72 व्या र्वषी पार्वापुरी म्िणजे आजचे राजगीर (राजगृि-हबिार ) यथे े

मिार्वीरांना कार्तटक कृष्ण अमार्वास्या या द्रदर्वशी मोक्षप्राप्ती झाली.  

 मिार्वीर्  र्व इतर सर्वट 23 तीथांकरांच्या प्रहतमा बादामी गंुिा (कनाटर्क) येथ े

पािायला हमळतात.  

  



रार्ानजुन ्

  

 

खर्त्रांनो.  जस ेआपल ेसण असतात तसे काही खर्शेष ददर्सही आपण साजरे करतो. 

22 खडसेंबर हा खर्शेष ददर्स आपण ‘र्ॅथेर्ॅरटक्स डे’ म्हणजे गखणत ददर्स म्हणून र्ानतो. हाच 

ददर्स का? तर सुप्रखसध्द िारतीय गखणतज्ञ रार्ानुजन अय्यंगार यांचा तो जसर्ददर्स आह!े अशा 

ददर्शी र्ुद्दार् त्यांची आठर्ण केली जाते. र्ोठ्या लोकांबद्दल जाणून घेण्यार्ुळेही आपल्यार्र 

त्यांच्या व्यखक्तर्त्त्र्ाचा प्रिार् पडतो; आपल्याला प्रेरणा खर्ळते र् आपल्यार्र चांगले संस्कारही 

घडतात.  

 ताखर्ळनाडूर्धील (त्यारे्ळचा र्द्रास प्रांत) इरोड या छोट्याशा गार्ी 22 

खडसेंबर1887 रोजी रार्ानुजन् यांचा जसर् झाला. कंुिकोणर् येथ ेप्राथखर्क खशिण झाल.ं एकदा 

खशिक र्गावत गखणतातील िागाकाराची दक्रया खशकर्त होते. तेव्हा ते म्हणाले.  ‘कोणत्याही 

संख्यलेा त्याच सखं्येने िागलं तर उत्तर ‘एक’ येतं. उदा. 5/5=1. ’ 

 रार्ानुजन् उिा राखहला र् त्याने खर्चारल.ं  ‘गुरुजी.  शूसय िाखगल ेशूसय याचं 

उत्तरही ‘एक’ येईल ना? कारण शूसय गुखणल ेएक चे उत्तर शूसय येते ना! र्ग शूसय िाखगले शूसय 

चे उत्तर एक हचे असायला पाखहजे. ’ 

 गुरुजी अर्ाक् झाल.े त्यांनाही रार्ानुजनच्या प्रश्नाचे उत्तर नक्की देता येत नव्हते. 

पण हा र्ुलगा असार्ासय बुखद्धर्त्तेचा आह ेह ेत्यानंी ओळखल.े  

 रार्ानुजन चा जसर् अत्यंत गरीब घरात झाला होता. त्याचे र्डील श्रीखनर्ास 

अय्यंगार ह ेपूजा-पाठ इ. धार्र्वक काय ेकरून पसैे खर्ळर्त असत. आई कोर्लताम्र्ा नेटका ससंार 

करत असे. गरीबीरु्ळे रार्ानुजनला कंुिकोणर्ला शाळेत अनर्ाणी पायाने काही र्लै चालत 

जारे् लागे.  



 एकदा गखणताचा तास चालू होता; तेर्ढ्यात गुरुजींना ‘र्ुख्याध्यापकांनी बोलार्ल े

आह’े . असा खनरोप आला. गुरुजींनी खर्द्याथ्याांना एक उदाहरण घातले. ‘1+2+3+4+5+.... 

+100 अशी एक ते शिंर अंकांची बेरीज करून ठेर्ा; तोपयांत र्ी कार् आटोपून येतो. ’ 

 असे म्हणून ते र्गावबाहरे पडणार इतक्यात रार्ानुजन उिे राहून म्हणाला.  

‘गुरुजी.  र्ाझी बेरीज झाली. उत्तर आह े5050. ’ 

 गुरुजींनी खर्चारलं.  ‘झालं इतक्या झटकन्? 

रार्ानुजन म्हणाला.  ‘हो. सोपंच आह;े 100+1=101; 99+2=101; 98+3=101; 

97+4=101;.... अशा पन्नास जोड्या होतात; म्हणून लगेच उत्तर सापडल.े  

( 100×50=5000; अखधक 1×50=50 म्हणून 5050 होतात. ) खशिक पुसहा एकदा 

अचंखबत झाले!! त्यांनी रार्ानुजन ला शाबासकी ददली.  

 अशा प्रकारे रार्ानुजनला गखणतात उत्तर् गती होती. र्ात्र इंग्रजी हा खर्षय 

सोडल्यास तो बाकीच्या खर्षयात जेर्तेर् पास होई ककंर्ा नापासही होत असे. त्याला 

र्ाचनाचीही खूपच आर्ड होती. एकदा लायब्ररी बंद होती म्हणून खर्त्राकडे एखादे पुस्तक 

र्ाचण्यास र्ाखगतले. त्याची गंर्त करार्ी म्हणनू खर्त्राने (तो र्याने जरा र्ोठा होता) त्याला 

एक ‘खत्रकोणखर्ती’ (Trigonometry) चे पुस्तक ददल.े पण रार्ानुजनने त्या पुस्तकाचा चांगला 

अभ्यासच केला. साईन.  कॉस.  टॅन ही गुणोत्तरे त्याने स्र्तुःच शोधून काढली. झाडाची उंची.  

नदीपात्राची रंुदी इत्यादद र्ोजण्याचे फॉम्युवलेही त्याने शोधले.  

 नर्र्ीत असतांनाच गखणत र् इंग्रजी सोडून तो सर्व खर्षयात नापास झाला. त्याची 

खशष्यर्ृत्ती बंद झाली. खशिणही बंद पडल.े प्रथर् तो खनराश झाला. पण त्याचा गखणताचा अभ्यास 

र्ाढला. त्याने त्याचे खनष्कषव र्ह्यांर्ध्ये खलहून ठेर्लेल ेआहते. त्या र्ह्या अजून उपलब्ध आहते. 

त्याने खर्ळखर्लेली काही सतू्रे तर शास्त्रज्ञांना अजूनही उलगडलेली नाहीत. त्यारे्ळी कॅल्क्युलेटर 

अथर्ा कॉम्प्युटर सारखी साधनेही उपलब्ध नव्हती! 

 त्याने बाहरेून परीिा देऊन सेकंडरी स्कूल सर्टवदफकेट ( आत्ताची दहार्ी ) खर्ळखर्ले.  



र्ोठ्या गखणतज्ञांची पुस्तके त्याने र्ाचून जणकूाही ‘फस्त’ केली! त्याने स्र्तुः 

खलखहललेा गखणताचा एक ‘पेपर’ (संशोधन)1911 र्ध्ये जनवल ऑफ इंखडयन र्ॅथेर्ेरटकल 

सोसायटी च्या अंकात प्रखसद्ध झाला. तेव्हा रार्ानुजन फक्त 23 र्षाांचा होता. त्यारे्ळी तो ‘र्द्रास 

पोटव रस्ट’ र्ध ेसाधी कारकुनाची नोकरी करत होता.  

 कें खब्रज (इंग्लंड) खर्द्यापीठाचे प्रखसद्ध गखणतज्ञ प्रो. हाडी यांच्याशी रार्ानुजन चा 

पत्रव्यर्हार होता. ते म्हणाल ेहोते की ‘ या चहदंसु्तानी र्ुलाने जी सतू्र ेददली आहते त्यातील काही 

तर र्लाही सर्जललेी नाहीत! ’ 

 रार्ानुजन कॉलेज र् खर्र्श्खर्द्यालयात गेलेच नव्हते. पण त्यांचे कार् पाहून त्यांना 

कें खब्रज खर्र्श्खर्द्यालयाने बोलारू्न घेतल ेर् ’उच्च सयंुक्त संख्या’ या खर्षयार्रील शोधखनबंधाबद्दल 

बी. ए. ची खडग्री प्रदान करून त्यांचा ससर्ान केला. (1916). रॉयल सोसायटी ऑफ लंडनने त्यांना 

1918 र्धे फेलोखशप ददली. हा तर र्ोठाच ससर्ान सर्जला जातो. पुढ ेते खतथेच राहून अभ्यास 

करू लागले. पण त्यांना तेथील हर्ा र्ानर्ली नाही. ते आजारी पडले. उपचारांनाही प्रखतसाद 

खर्ळाला नाही. ते िारतात परत आले. पत्नी जानकी खहने त्यांची खूप सेर्ा केली पण उपयोग 

झाला नाही. अखरे.  केर्ळ 32 व्या र्षी 26 एखप्रल 1920 रोजी त्यांचे खनधन झाल.े स्र्ातंत्र्योत्तर 

काळात िारत सरकारने त्यांच्या ससर्ानाथव पोस्टाचे खतदकटही काढले. त्यांना र्रणोत्तर 

‘िारतरत्न’ ददल ेजारे् अशीही आता लोकांची र्ागणी आह.े    

  इतक्या लहान आयषु्यात त्यांनी सर्ोच्च बहुर्ान खर्ळखर्ले. खर्त्रांनो.  तस े

पाखहल्यास त्यांच्या घरची आर्थवक पररखस्थती प्रखतकूल होती. कुठल्यातरी दरूच्या खेड्यात राहून 

त्यांनी अभ्यास ूर्ृत्ती.  आर्डीच्या खर्षयाबद्दलची खचकाटी.  खजद्द.  तकावखधखष्ठत खर्चार.  अथक 

प्रयास यांच्या जोरार्र अद्िुत अस ेयश खर्ळखर्ले. त्यांचे चररत्र खर्ळर्ून तुम्ही जरूर र्ाचा. 

लिात ठेर्ा शालेय जीर्नातलं यश हचे काही सर्वस्र् नसतं. इतर गुणांच्या जोरार्रही यशस्र्ी 

होता येतं.  

 रार्ानुजन यांना आणखीही आयुष्य खर्ळालं असतं तर त्यांनी देशाचं नार् आणखी 

उंचीर्र नेलं असत ंयात शंका नाही.  

    

  



खदुीरार् बोस 

 

 ऑगस्ट र्खहना आला की आपल्या शाळेत देशिक्तीपर गीतांची प्रॅखक्टस सुरू होते. 

र्ैदानार्र जोशात ही गीते म्हटली जातात. 15 ऑगस्ट या स्र्ातंत्र्यददनी पाहुण्यांसर्ोर 

देशिक्तीचं प्रदशवन होतं. त्यांच्याकडून उपदेशाचे चार शब्द ऐकून र् खाऊ घेऊन आपला 

स्र्तंत्र्यददनाचा ‘कायवक्रर्’ संपतो. आपण सटुी ‘एसजॉय’ करतो.  

 खर्त्रांनो.  आपली अशी प्रासंखगक देशिक्ती लगेच ओसरते; पण ज्यांनी स्र्ातंत्र्य 

खर्ळखर्ण्यासाठी प्राण पणाला लारू्न झुंज ददली त्यांची देशिक्ती त्यांच्या रक्ताच्या थेंबाथेंबात 

होती. म्हणूनच त्यांनी हसत हसत फास गळ्यात अडकरू्न घेतला! असाच देशिक्त होता.  

खुदीरार् बोस! हुतात्र्ा झालेल्यांपैकी र्याने सर्ावत लहान असा हा र्ुलगा. त्याची आज आठर्ण 

करू या.  

 खुदीरार् 1889 र्ध्ये खर्दनापूर (त्यारे्ळी कलकत्ता) येथ ेजसर्ला. क्रांतीचा पखहला 

धर्ाका उडरू्न देणारा खुदीरार् त्यारे्ळी 15-16 र्षाांचा होता. तो लहान असतांनाच त्याचे 

आई-र्डील र्ारल.े र्ोठ्या बखहणीने त्याचे संगोपन केल.े 1905 र्ध ेइंग्रजांनी बंगालची फाळणी 

केली. ज्या िागात र्ुखस्लर् लोकसखं्या जास्त तो पूर्व बंगाल (नंतर पूर्व पादकस्तान) र् चहदं ू

लोकसखं्या जास्त असललेा पखिर् बंगाल झाला. या फाळणी बद्दल सगळ्यांच्या र्नात राग 

होता. इंग्रजांचे अत्त्याचार र्ाढत होते.  

 15 र्षाांच्या खुदीरार्र्र अरचरं्द घोष र् खनर्ेददता यांचा प्रिार् पडला. ढाका यथे े

झालेल्या त्यांच्या सिलेा तो हजर राखहला होता. खनदोष लोकांर्र होणार या अत्त्याचारांबद्दल 

त्याच्या र्नात राग धगधगू लागला. क्रांखतकारी चळर्ळीत तो सार्ील झाला. ‘र्ंदे र्ातरर््’ ची 

पत्रकं र्ाटू लागला. पोखलसांकडून त्याबद्दल र्ारही खाल्ला.  

 इंग्रजांचे आर्थवक नुकसान र् प्राणांचे नुकसान झाले तर त्यांना धडा खर्ळेल असा 

खर्चार खनखित झाला. बाररन घोष.  हरे्चंद्र कानूनगो.  प्रफुल्ल चाकी ह ेतरुण त्याच्यासोबत 

होते. या तरुणांनी खर्देशी र्स्तंूची होळी केली. ककंग्जफोडव हा सयायाधीश अत्यंत कू्रर होता. त्याला 

लक्ष्य करण्याची योजना या तरुणांनी आखली. त्याची जबाबदारी खुदीरार् र् प्रफुल्लने घेतली. 

त्यासाठी दोघांना र्ुझफ्फरनगर ला जायचे होते. तेथ ेपोहोचल्यार्र एका धर्वशाळेत राहून त्यांनी 



ककंग्जफोडवचा ददनक्रर् काय असतो यार्र नजर ठेर्ली. रात्री तो युरोखपयन क्लबर्रून साडेआठ 

र्ाजता तो बाहरे पडतो ह ेपाहून त्याच्या बग्गीर्र खुदीरार्ने.  त्याने तयार केललेा बॉंब टाकला; 

र् दोघे दोन ददशांना गेले. र्ोकार्ा घाट या स्टेशनर्र प्रफुल्लला पकडण्यात आले; पण त्याने 

पोखलसांर्र खपस्तुलाने गोळ्या झाडल्या र् खतसरी गोळी स्र्तुःर्र झाडून घेतली र् देशासाठी 

आहुती ददली! 

 इकडे खुदीरार् 25 र्ैल चालत चालत खनघाला. एका रठकाणी पाणी खपण्यासाठी 

थांबला खतथ ेपोखलस योगायोगाने आले र् बयनी स्टेशनजर्ळ खुदीरार् ला पकडण्यात पोखलसांना 

यश आले. कारण होते खखशात सापडललेा नकाशा. खूप र्ारहाण सहन करूनही खुदीरार् ने 

साथीदारांची नारे् सांखगतली नाहीत. त्याच्यासर्ोर प्रफुल्लचे र्ुंडके कापून आणण्यात आले. तो 

दुुःखी झाला पण त्याने तोंड उघडले नाही! 17 र्षाांच्या र्ुलाचे केर्ढे ह ेधयैव!!  

  र्ात्र पेपर र्ध ेर्ाचून खदुीरार्ला कळल ेहोते की ज्या बग्गीर्र त्याने बॉंब फेकला 

र् धर्ाका झाला त्या बग्गीत ककंग्जफोडव नव्हताच. त्यात त्याचे खर्त्र केनेडी त्यांची पत्नी र् र्लुगी 

ह ेहोते. ते र्रण पार्ले होते र् ककंग्जफोडव र्ाचला होता! 

 खुदीरार्र्र खटला िरण्यात आला र् 13 जून 1908 ला त्याला फाशीची खशिा 

सुनार्ण्यात आली. तेव्हा खुदीरार् हसत होता! अपील करण्याचीही त्याची इच्छा नव्हती; पण 

त्याच्या र्कीलाने अपील करण्याचा हट्ट धरला. तो म्हणाला ‘तुझ्यासारख्या देशिक्तांची देशाला 

गरज आह’े. 8 जुलैला अपीलाची सुनार्णी होऊन खशिा कायर् झाली; जज्ज साहबेांनी टाक (पेन) 

र्ोडून टाकला.  

 11 ऑगस्ट 1908 ला फासार्र जाण्यापूर्ी खुदीरार् म्हणाला.  ह ेर्ाझ्या देशर्ाते.  

र्ी तुझ्यार्र कुर्ावन होण्यासाठी पुसहा जसर् घेईन; पण तू र्ला ओळखशील ना? हऽं.  र्ाझ्या 

चेहरा त्यारे्ळी र्ेगळा असेल. र्ात्र र्ाझ्या गळ्यार्र ही फासाच्या दोराची खूण त्याहीर्ेळी 

असेल. त्यारु्ळे तू ओळखशील र्ला . खात्री आह!े’ 

  खर्त्रांनो.  फासार्र गेला त्याददर्शी खुदीरार्चे र्य होते 18 र्षे.  7 र्खहने र् 11 

ददर्स!!  



आज तुम्ही या र्यात ही कल्पना तरी करू शकाल का? ज्या र्यात तुम्ही 12र्ीची 

परीिा.  तुर्चे पुढचे कररयर याचे खर्चार करत असता.  त्या र्यात हा तुर्चा आदशव खर्त्र 

देशासाठी बखलदान करून गेला! यातून एर्ढेच स्र्रणात ठेर्ायचे आह ेकी आपल्याला खर्ळालले ं

स्र्ातंत्र्य फुकट आललें नाही. ते जपण्यासाठी र्नात देशिक्तीची ज्योत सतत जागृत ठेर्ली 

पाखहजे.  

 आज अनेक तरुण उद्दार्पणे र्ागून.  व्यसनाधीन होऊन आपले तारुण्य फुकट 

घालर्तांना.  चौकात चकाट्या खपटतांना ददसतात. तुम्ही तसे होणार नाही याची काळजी घ्या. 

देशाला आदशव तरुणांची गरज आह.े  

 बाबा सांगतात.  तुम्हाला तीन ‘आई’ असतात; जसर्दात्री.  दसुरी गुरु-र्ॉं आखण 

खतसरी देशर्ाता! या र्ातेचे पांग फेडायचे आहते.  ह ेलिात ठेर्ा.   



एक ग्रथं आखण दोन खर्त्र 

 

थॉर्स कालावईल हा प्रखसद्ध फ्रें च इखतहास-तज्ज्ञ होता. पूणव अभ्यास करून त्याने ‘फ्रें च 

राज्यक्रांती’ या खर्षयार्र र्ोठा गं्रथ खलहून पुणव केला होता. त्याला खर्र्श्ास होता की हा आपला 

गं्रथ पुढील काळात नक्कीच संदिव गं्रथ म्हणून र्हत्त्र्ाचा र्ानला जाईल. तसेच या गं्रथारु्ळे त्याचेही 

खूप कौतुक होईल; त्याला र्ानर्रातब खर्ळेल असेही त्याला र्ाटून गेल.े आपले हस्तखलखखत त्याने 

आपला परर् खर्त्र जॉन स्टुअटव खर्ल याच्याकडे अखिप्रायासाठी ददले. तो म्हणाला.  

‘खर्त्रा.  तू ह ेर्ाच; आखण तुझा अखिप्राय खलही. र्ाझ्यासाठी तो खूप र्हत्त्र्ाचा असले. 

कारण तू सदु्धा एक प्रखसद्ध लखेक आहसे ना!’ 

जॉनने ते सुट्या कागदांचे बाड हातात घेतल ेर् खलखहण्याचे कबूल केल.े  

या िेटीनंतर बरेच ददर्सांनी जॉन थॉर्स कड े गेला. त्यारे्ळी फोन र्गैरे सारख्या 

सुखर्धा थोड्याच होत्या? थॉर्सने खर्चारल.े  

‘झालं का र्ाचून र्ाझ ंपसु्तक? कस ंर्ाटलं? अन् हो.  तुझा अखिप्राय खलहून झाला 

ना?’ 

एका दर्ात सर्व प्रश्न खर्चारून झाले तरी जॉन गप्पच होता. थॉर्सकडे बघतही 

नव्हता.  

त्याच्या खांद्यार्र हात ठेर्ून थॉर्स काळजीनेच म्हणाला.  

‘का रे.  बोलत का नाहीस? सर्व ठीक आह ेना?’ जॉनने व्यखथत आर्ाजात सांखगतलं 

ते याप्रर्ाण—े 

जॉनने ते हस्तखलखखताचे कागद ज्या टेबलार्र आणून ठेर्ले होते. त्यार्र आधीच 

बरेचसे खबनकार्ाचे कागद पडलेल े होते. र्ेळ खर्ळाल्यार्र ते जाळून टाक असेही आपल्या 

नोकराला सांखगतले होते. जॉनने त्याच टेबलार्र नर् ेहस्तखलखखत आणून ठेर्ल ेआह.े  ह ेनोकराला 



र्ाहीत होण्याची शक्यताच नव्हती. जॉनही सांगायचं खर्सरला आखण नोकर दसुर याच ददर्शी 

कागद जाळून टाकेल याची जॉनलाही कल्पना आली नाही. अशाप्रकारे थॉर्स चा गं्रथ जळून खाक 

झाला होता!  

थॉर्स गंिीर झाला. त्याच्या काही र्षाांच्या र्हेनतीर्र पाणी पडलं होतं. पण जे 

झालं त्यार्र आता काहीच इलाज नव्हता. आपल्या खर्त्राला दोष देऊन त्याच्यार्र रागार्ण.ं  ह े

थॉर्सला र्ुळीच र्ंजूर नव्हतं 

जॉन अपराधी िार्नेने खनघून गेला. र्न जरा शातं झाल्यार्र थॉर्सने खर्चार केला.  

‘हस्तखलखखत जळल ंम्हणून काय झालं? र्ाझ्या डोक्यात तर सगळं आठलेल ंआह ेनं! र्ी पुसहा 

आठर्ून आठर्ून खलहीन!!’ 

लगेच थॉर्स खलहायला बसला. पुसहा सरुर्ातीपासून लखेन करायचे होते. कार् सोपे 

नव्हते. संगणक त्या काळी कुठे होता ? हाताने ओळ न् ओळ खलहायची होती. थॉर्स िान 

खर्सरला. त्याची तहान िूक हरपली. एकच ध्यास! लखेन आखण लखेन!! ददर्स जात होते... र्खहन े

संपल.े. र्षव सपंल!ं अखरे दोन अडीच र्षाांनी गं्रथ पुसहा तयार झाला. थॉर्स आनंदात होता. 

तसाच तो जॉनकड ेगेला. गं्रथ त्याच्या हातात सोपरू्न म्हणाला.  

‘ बखघलसं जॉन? र्ी पुसहा सर्व खलहून काढल.ं तेही तीन खंडात! आता ह ेखंड र्ाच 

आखण लर्कर तुझा अखिप्राय खलहून दे बरं का. ’ 

जॉनने लगेच र्ाचून अखिप्रायही खलहून ददला. खंड छापून प्रखसद्धही झाले. काही 

काळातच गं्रथांचा सगळीकडे बोलबाला झाला. थॉर्सच्या कार्ाला प्रचंड दाद खर्ळाली.  

आजही ‘फ्रें च राज्यक्रांती’ या खर्षयार्र काहीही अखधकृत संदिावची गरज पडली.  तर 

थॉर्स कालावईलचा हाच गं्रथ प्रर्ाण र्ानला जातो! 

खर्त्रांनो. आत्र्खर्र्श्ास र् दढृखनिय या बळार्रच थॉर्स ह ेअर्घड कार् करू शकला. 

पुसहा हाताने सर्व खलखाण करण ेदकती खजदकरीचे असेल.  तुम्ही कल्पना करू शकता. पण थॉर्सने 

खचकाटी सोडली नाही.  



आणखी एक गोष्ट; त्याने खर्त्राचा पाणउतारा तर नाहीच केला.  पण दसुर यांदाही 

त्याचाच अखिप्राय घेतला. कारण खर्त्राचीही योग्यता त्याने ओळखली होती. तशी घटना घडूनही 

त्यांची र्ैत्री अबाखधत राखहली!  

हीच र्लू्य ेस्र्ार्ींनी आपल्याला अनेकदा सांखगतली आहते; लिात आहते ना? ह्या 

गोष्टीर्रूनही आपल्याला खूप काही खशकता येईल.  

  



कृतज्ञता 

 

 

 19 व्या शतकात एक खब्ररटश कादंबरीकार होऊन गेला. त्याचे नार् चाल्सव खडक्सन. 

1812 ते 1870 एर्ढंच 58 र्षाांचं आयुष्य त्याला लािलं. पण त्यानं खलखहलले्या अजरार्र 

कादंबर यांर्ुळे त्याला र्ोठी कीती खर्ळाली. त्याकाळी संदेशर्हनाची (फोन.  तार.  टीव्ही.  

कॉम्प्यूटर इ. ) साधने उपलब्थ नसतांनाही त्याचंे चाहते दरूर्र पसरल ेहोते.  

 चाल्सव रोजच ठराखर्क र्ेळी दफरायला जायचा. डोक्यात लेखनाचे खनरखनराळे 

खर्चार घोळर्त काही र्ंैल चालायचा. र्ोठी रपटे पायी र्ारायचा. एकदा तो असाच दफरायला 

गेला असतांना त्याला एक स्त्री िटेली. ती त्याच्याजर्ळ येऊन म्हणाली.   

 ‘आपण लेखक चाल्सव खडक्सन आहात ना? एका सर्ारंिात र्ी आपल्याला पाखहल ं

आह.े ’ 

खडक्सन म्हणाला.  ‘ हो; र्ी खडक्सन. काय कार् आह?े बोला!’  

 ‘कार् इतकंच की आपण र्ाझ्याशी शेक-हडँ कराल का.  प्लीज?’  

 ‘ करेन की’ अस ंम्हणून त्याने हात पुढे केला र् म्हणाला.  ‘ पण र्ी आपल्याला 

ओळखल ंनाही’.  

 ती स्त्री म्हणाली.  ‘पण र्ी ओळखते ना आपल्याला! र्ी आपली र्ाचक आह.े 

आपली सर्व पुस्तके र्ी र्ाचली आहते. खूप सुंदर खलखहता तुम्ही. तुर्च्या पुस्तकांनी र्ला खूप 

आनंद ददला आह.े तुर्ची पुस्तके र्ाचणारी बरीच र्ाणसे आता र्ाझे खर्त्र-र्ैखत्रणी झाली आहते. 

आम्ही एकत्र जर्तो ; तुर्च्या लेखनाचा आनंद घेतो; चचाव करतो. तुम्ही र्ाझ्या जीर्नात आनंद 



खनर्ावण केला आह.े र्ाझ ेजीर्न सर्दृ्ध केले आहे. अस ेर्ाङर्य खलखहणार या हाताला…बोटांना 

स्पशव करार्ा र् कृताथव व्हारे् अस ेर्ला र्ाटले.  म्हणून र्ी आपल्याशी हस्तांदोलन करत आह.े ’ 

 ह े बोलत असतांना खतने खडक्सनचा हात आदराने आपल्या हातात घेतला. 

खडक्सनलाही खतचे बोलणे र् खतने व्यक्त केलेली कृतज्ञतेची िार्ना र्नाला स्पशूवन र् आनंद देऊन 

गेली. लखेनाची पार्ती खर्ळाल्यासारख ेर्ाटले.  

खर्त्रांनो.  आर्च्या लहानपणी खडक्सनचे ‘डेखव्हड कॉपरफील्ड’ ह ेपुस्तक आम्ही र्ाचले 

होते. ते तुम्हीही र्ाचू शकाल. कॉलेजर्ध्य ेगेल्यार्र त्यांचेच ‘द टेल ऑफ टू खसटीज’ ह ेअभ्यासल े

होते. आणखी एक होते ‘ऑखलव्हर खवर्स्ट’. आपल्याला आनंद देणार यांपयांत आपली कृतज्ञतेची 

िार्ना पोहोचखर्ण्यात एक खनराळाच आनंद िरलेला आहे.  

 दसुरा एक प्रसंग र्ला आठर्तो.  र्ाझ्या र्ैखत्रणीने सांखगतलेला. नीता नेहर्ी 

शास्त्रीय गायन-र्ादनांच्या र्ैदफलींना नेहर्ी जात असते. एकदा एका दरु्र्वळ र्ैदफलीला जाण्याचा 

खतला योग आला. ती र्ैफल फार ददग्गज कलाकारांची होती. पं. खशर्कुर्ार शर्ाव यांचे संतूरर्ादन 

आखण त्यांच्या तबल्याच्या साथीला उस्ताद झादकर हुसैन. ही नारं् तुम्हीही ऐकली असतील. 

रखसकांना ही पर्वणीच होती. पुण ेयेथ ेनूर्खर् शाळेच्या पटांगणात हा कायवक्रर् होता. तीन तास 

र्ैफल खूप रंगली. श्रोते आनंदरसात डंुबत होते.  

 कायवक्रर् संपला तरी खनस्तब्ध शांतता होती. श्रोत्यांना जणू ईर्श्रदशवन झाले होते. 

ते अर्ाक् र् र्ंत्रर्ुग्ध झाले होते. काही र्ेळाने सर्ाधी उतरल्यासारखे दोघेही र्ादक स्टेजर्रून 

उतरू लागल.े टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. अनेकांनी त्यांना िेटण्यासाठी गदी केली. 

नीताची त्यांच्याशी ओळख नव्हती. पण ती खशर्कुर्ारांच्या जर्ळ गेली र् म्हणाली ‘’ज्या 

बोटांनी.  ज्या हातांनी एर्ढे सुंदर र्ादन करून तीन तास आम्हाला स्र्गीय आनंद ददला.  त्या 

ददव्य हातांना र्ी एकदाच स्पशव करू का? र्ला देर्ाला स्पशव केल्याचा आनंद खर्ळेल. खतनं 

झादकरजींनाही या बोलण्यात सार्ील करून घेतले. ह े बोलण े खशर्कुर्ारांबरोबरच 

झादकरजींनीही ऐकले होते.  



 ‘हॉं... हॉं क्यू ंनहीं?’ अस ेखशर्कुर्ारांनी म्हटल्यार्र दोघांशीही खतने िखक्तिार्ाने 

हस्तंदोलन केल…ेत्यांच्या हातांर्र र्स्तक टेकर्ल.े झादकरजींनी खतचे दोसही हात हातात घेतले. 

ती त्यांना म्हणाली.   

 ‘ आपण ददलले्या आनंदाच्या बदल्यात आम्ही काय देऊ शकतो? फक्त कृतज्ञता 

व्यक्त करू शकतो. र्नापासून धसयर्ाद!’ 

खर्त्रांनो.  कृतज्ञता ह ेजीर्नातले र्हत्त्र्ाचे र्लू्य आह.े आपल्यासाठी खूप लोक काही 

काही करत असतात. आपल्या उपयोगी पडतात; आपल्याला र्दत करतात. आपले खर्त्र त्यांच्या 

सहर्ासातून आपल्याला आनंद देत असतात. यासगळ्याबद्दल आपण सर्ाांशी कृतज्ञ असल ंपाखहजे. 

आपले आई-र्डील र् कुटंुबीयही आपल्यासाठी खूप गोष्टी करतात. त्यांच्याबद्दलही आपण कृतज्ञ 

राखहले पाखहजे. कृतज्ञ म्हणजे शेर्टी काय? आपल्यासाठी.  आपल्या आनंदासाठी इतरांनी केलेल्या 

गोष्टींची जाणीर् ठेर्णं. र् ते जाणून त्यांच्याशी र्ागणूक ठेर्णं. आपणही असं र्ागलं पाखहजे की 

इतरांना आपल्याबद्दल तसंच र्ाटलं पाखहजे.  

कृतज्ञता व्यक्तही केली पाखहजे. बोलण्यातून.  कधी र्ागण्यातून; कधी दोसहीतूनही.  

आपण देर्ाशी ही कृतज्ञ असल ंपाखहजे; आपल्याला धडधाकट शरीर र् र्न तसेच 

चांगली बुद्धी ददल्याबद्दलसदु्धा.  

या लखेात कृतज्ञता व्यक्त करणारी दोन उदाहरणे ददली आहते. आपल्या िार्ना 

खडक्सन पयांत र् खशर्कुर्ार-झादकर हुसैन यांच्यापयांत पाहोचखर्ल्यार्र त्यांनाही आनंद होतो 

हहेी लिात घ्या. म्हणून सर्ाांशी कृतज्ञ रहा.  र् तो िार् व्यक्त करा.  

  



शिीद उिमससिं 

 

 

खर्त्रांनो.  जानेर्ारी र्खहसयात आपला राष्ट्रीय सण असतो.  प्रजासत्ताक ददन! याच 

ददर्शी आपल्या देशाची घटना अंर्लात आली. या सणाखनखर्त्त आपण आपल्या शहीदांची- 

हुतात्म्यांची आठर्ण केली पाखहजे. त्यांच्या योगदानारु्ळेच आपण स्र्ातंत्र्य उपिोगू शकतो आह.े  

  पंजाबातील संगू्रर खजल्ह्यात सुनार् गार्ात.  26 खडसेंबर 1899 या ददर्शी एका 

र्ुलाचा जसर् झाला. नार् ठेर्ले गेल ेशेरचसहं. तो लहान असतांनाच त्याच्या आई-र्खडलांचा र्ृत्यू 

झाला. तो फक्त चार र्षाांचा असतांनाच त्याला अनाथाश्रर्ात ठेर्लं गेलं. खतथे त्याच्यार्र शीख-

कंबोजचे संस्कार करण्यात आले र् त्याचं नार् उधर्चसंह ठेर्ण्यात आलं. खतथे राहून तो र्ॅररक 

झाला. अनाथाश्रर्ाच्या खनयर्ानुसार त्याला खतथनू जारं् लागल.ं तो कसाबसा जगत होता.  

 तेव्हा िारतार्र इंग्रजांचं राज्य होतं. 18 र्ाचव 1919 रोजी इंग्रजानंी रौलट ऍक्ट 

लागू केला. या कायद्याच्या अंतगवत इंग्रज सरकार कोणत्याही व्यक्तीला.  अपराध नसला तरी 

अटक करू शकत असे र् दोन र्षे तुरंुगात ठेर्त असे. नुसत्या संशयार्रून.  खटला र्गैरे न होता 

पकडलले्या व्यक्तीला जेलर्ध्य ेरहारे् लागे. जनता यार्ुळे खूप नाराज होती. र्हात्र्ा गांधीसदु्धा 

या कायद्याच्या खर्रोधात होते. कॉंगे्रस-नेता.  सत्यपाल आखण दकचलू यांनाही याच ऍक्टनुसार 

कैद केल ं गेल ं होतं. िारतिर आंदोलनं झाली. पंजाबातील अर्ृतसर यथेेही सुर्वणट-र्ंददराच्या 

बाजूला असलले्या जाखलयनर्ाला बागेत सिा ठरली. तो ददर्स होता 13 एखप्रल 1919. त्याच 

द्रदर्वशी बैसाखी िा सणिी िोता. रौलर् कायद्याच्या हनषेिाथट िी सभा िोती.  

 जाहलयनर्वाला िी बाग 6/7 एकर क्षेत्रात पसरललेी िोती. चारी बाजंूनी 10 िूर् 

उंचीची सभंत िोती. आत जाण्यासाठी पाच रस्ते िोते.  ते सगळे खूप अरंुद िोते. या सभेत 

 इंग्रज हशपायांनी प्ररे्वश केला र्व हनरपराि लोकांर्वर अंदािुंद गोळीबाराला सुरुर्वात केली. 

लोकांना बािरे पडतािी येत नव्ितं कारण सेनेने रँ्कर उभ ेकरून सर्वट दरर्वाजे बंद केल ेिोते. गदी 



इतकी िोती की एका गोळीत तीन-चार लोक मरत िोते. हस्त्रयांनी अब्र ूर्वाचहर्वण्यासाठी मुलांसि 

हतथल्याच हर्वहिरीत उड्या र्ाकल्या. िजारार्वर लोक मले े र्व पंिराशचे्या र्वर जखमी झाल.े 

गोळया संपल्या तेव्िाच गोळीबार थांबला. मृतामंि े80 र्वषाांच्या र्वदृ्धांपासून आठ आठर्वड्यांचे 

बालकिी िोते! म. गािंी र्व पं नेिरू यांनीिी या घर्नेचा हनषेि केला. गुरुदेर्व रसरं्विनाथ 

र्ागोरांनीिी इंग्रज सरकार ने द्रदललेा सर िा द्रकताब परत करून घर्नेचा हिःकार केला.  

 जाहलयनर्वाला बागेच्या सभेत लोकांना पाणी र्वार्ण्याचे काम उिमससंि र्व त्याचे 

कािी हमत्र काम करत िोते. त्यांनी िी घर्ना प्रत्यक्षच पाहिली र्व ते रागाने चर्वताळून उठल ेिोते. 

उिमससंि ते दशृ्य हर्वसरूच शकत नव्िता. तो मग क्रांहतकारी युर्वक सघंर्नेत साहमल झाला. 

जनरल डायर याने िा गोळीबार ज्याच्या आदेशार्वरून केला िोता.  त्याचे नार्व िोते मायकेल 

ड्र्वायर! तो पंजाब चा लेफ्र्नंर् गव्िनटर िोता. उिमससंिच्या मते तोच या घर्नेला जबाबदार 

िोता. तो मायकेलच्या मागार्वरच िोता.  

 लंडन यथेील कॅक्सर्न िॉलमध्य े मायकेल एका सभलेा उपहस्थत िोता. 

उिमससंििी हतथे िजर िोता.  त्याने एका जाड्या पुस्तकात लपरू्वन हपस्तूलिी आणले िोते. संिी 

हमळताच त्याने मायकेलर्वर गोळी झाडली र्व मायकेल हतथेच मरण पार्वला. उिमससंि पळाला 

नािी. शांतपण े हतथेच उभा राहिला र्व अथाटतच पकडला गेला. िी घर्ना 13माचट 1940 ला 

घडली. जनरल डायर िा याआिीच आजारी पडून मेला िोता.  

 उिमससंिाने िाशीची हशक्षा िसत िसत मान्य केली. तो म्िणाला.  “मला मरणाचं 

अहजबात दःुख नािी. माझ्या देशासाठी माझ ेप्राण जात आिते.  यापेक्षा मोठं बक्षीस दसुरं काय 

असू शकतं?” 

 उिमससंिला 31 जुल ै1940 रोजी िासार्वर चढहर्वण्यात आलं. 1947 ला भारत 

स्र्वतंत्र झाला. उिमससंिला शिीदे-आजम (शे्रष्ठ हुतात्मा) िा दजाट देण्यात आला. भगतससंगला 

23माचट1931 ला िाशी झाली िोती. तोच श्रषे्ठ दजाट उिमससंिलािी देऊन त्याचा सन्मान 



करण्यात आला. उिमससिंची देशभिी.  देशप्रेम र्व प्राणाचािी िसत िसत त्याग करण्याची र्वृत्ती 

ि े गुण आपल्याला बरंच कािी हशकर्वून जातात. आजकाल आपण देशप्रमे.  देशभिी ि ेमलू्य 

हर्वसरत चाललो आिोत का? केर्वळ द्रक्रकेर् मॅच पुरतं आपल ं देशप्रेम उरलंय का? िा हर्वचार 

करण्याची र्वेळ आली आि!े  

 आज आपण स्र्वतंत्र आिोत; देशासाठी िाशी जाण्याची गरज नािी. पण देश ज्या 

युर्वकांच्या िातात येणार आि.े  त्यांनी इहतिासाचा अभ्यास करून खूप कािी हशकण्याची 

आर्वश्यकता आि.े  

  



स्र्ार्ी खर्र्केानदं 

  

 

 

खर्त्रांनो.  आपल्या देशात अनेक अस े र्हापुरुष होऊन गेले.  की ज्यांनी त्यांच्या 

जीर्निर सर्ाजाला ददशा देण्याचा प्रयत्न केला. देशिखक्त आखण धर्ावने र्ागण्याची खशकर्ण 

ददली. इथ ेधर्ाव-धर्ाांर्ध्ये श्रेष्ठ-कखनष्ठ ठरखर्ण्याचा उद्द ेश नव्हता.  तर सर्व धर्ाांचे उदद्द ष्ट एकच 

आह.े  सत्य जाणण;े पण त्याकडे जाण्याचे र्ागव प्रत्येक धर्ावत खनराळे सांखगतले आहते असा अथव 

होता. अशा र्हापुरुषांपैकीच एक होते स्र्ार्ी खर्र्ेकानंद. ह ेनार् तुम्ही ऐकलेच असेल.  

 आधुखनक काळातले संत असंच खर्र्ेकानंदांना म्हणता येईल. त्यांचा जसर् 14 

जानेर्ारी 1863 साली झाला र् चार जुलै 1902 साली त्यांनी सर्ाधी घतेली. म्हणजे केर्ळ 39 

र्षाांचे आयुष्य त्यांना खर्ळाले. पण याच थोड्या काळात त्यांनी फार र्ोठे कायव करून दाखर्ले. 

4 जुललैा त्याचंी 117 र्ी पुण्यखतथी आह.े  

 त्यांची आई िुर्नेर्श्री र् र्डील खर्र्श्नाथ दत्त यांचा नरेंद्रनाथ हा एकुलता एक 

र्ुलगा.  घरात नेहर्ीच धार्र्वक र् आध्याखत्र्क र्ातार्रण होते. रार्ायण-र्हािारताचे पाठ 

घरात होत असत. त्याचे संस्कार त्यांना बालपणापासूनच खर्ळाले. तरीही ते प्रथर् ईर्श्र र्ानत 

नसत.  

 छोट्या नरेंद्राला खूप स्र्प्ने पडत असत. खव्हजन-जागेपणीही स्र्प्न—ददसत असत. 

िगर्ान बुद्ध स्र्प्नात म्हणत असत.  ‘बटेा.  यहां आओ’. कधी संदेश खर्ळे.  ‘सबकुछ छोडके 

िगर्ान के रास्ते चलो. ’ शाळेत हा खर्द्या्थी खशिकांचा लाडका होता. कारण तो इतरांपेिा खूप 

र्ेगळा होता. तो एकपाठी होता. अत्यंत हुषार होता. खेळांर्धेही तो पढुे अस.े घोड्यार्र बसण े

हा आर्डता छंद होता.  

  ईर्श्राचा शोध घ्यार्ा असे त्याला पुढे र्ाटू लागले. पण कर्ावर्र त्याचा 

खर्र्श्ास होता. आपल्या कर्ाांप्रर्ाणेच आपल्याला पुनजवसर् खर्ळतो यार्र त्याचा खर्र्श्ास होता. 



रार्कृष्ण परर्हसं यांच्याशी नरेसद्र ची िेट 1881 म्हणजे खर्साव्या र्षी झाली. पखहल्या िेटीतच 

त्याची सर्ाधी लागली र् कालीर्ातेचे दशवन झाले. रार्कृष्णांनाच त्यांनी गुरु केले. र्हाकालीची 

ते पूजा करू लागले.  

 चहदं ूधर्व र् र्ेदांत (उपखनषद) यार्र आधीररत त्यांची खशकर्ण होती. 1893 या 

र्षी खशकागो(अर्ेररका) येथ ेपखहलीच सर्वधर्ीय र्ैखर्श्क पररषद होती. राजस्थान र्धील िेत्री 

(खेत्री) यथेील अखजतचसंह राजाने त्यांच्या अर्ेररका-प्रर्ासाची व्यर्स्था केली. या राजानेच पूर्ी 

त्यांना ‘खर्र्ेकानंद’ ह ेनार् ददल ेहोते. 11सप्टेंबर 1893 या ददर्शी.  खशकागोला िाषणाच्या 

सुरुर्ातीलाच ‘र्ाय ब्रदसव अँड खसस्टसव ऑफ अर्ेररका’ अस ेसंबोधन करून आपण सारे एक आहोत 

अस ेत्यांनी सुचखर्ल.े खर्र्श्बंधुत्र् ही चहदंधुर्ावची उदात्त खशकर्ण असल्याचे त्यांनी दाखर्ून ददले. 

त्यांच्या या संबोधनार्र टाळ्यांचा कडकडाट झाला. त्यांना खूप प्रखसद्धी खर्ळाली.  

 तरुणांना जागृत केले पाखहजे असा त्यांचा प्रयत्न होता. रार्कृष्णांनीच तसा आदेश 

ददला होता. ‘Arise.  awake and stop not until the goal is reached. ’ ह े त्यांनी 

तरुणांना खशकर्ले. (उठा.  जागे व्हा आखण ध्येय गाठल्याखशर्ाय स्र्स्थ बसू नका ) संपणूव खर्र्श् 

एकच आह े पण आपली जसर्िरू्ी ही र्ातेप्रर्ाणे आह.े खतच्या रिणासाठी तरुणांनी शरीर 

कर्ार्ल ेपाखहजे. ते म्हणत.  ‘what we need is the muscles of iorn And nerves of 

steel. ’  

( आपले स्नायू लोखंडासारखे र् खशरा-नसा- स्टीलइतक्या टणक झाल्या पाखहजेत) 

शरीर तंदरुुस्त असले तरच र्नही खनरोगी राहील.  

 एकदा बनारसच्या अरंुद गल्लीतून खर्र्ेकानंद जात असतांना खूप र्ाकडांची एक 

टोळी त्यांच्या र्ागे लागली. खर्र्ेकानंद धारू् लागल.े र्ाकडहेी त्यांच्यार्ागे धारू् लागली. ते 

जोरात पळू लागले तरी र्ाकडे त्यांचा खपच्छा सोडेनात. र्ग ते र्ागे र्ळले र् हातातला दंडुका 

घेऊन र्ाकडांर्रच चाल करून गेल.े ते पाहताच र्ाकडे खपच्छा सोडून पळून गेली. यार्रून त्यांनी 

खशकर्ण ददली की सर्स्यांना खिऊन दरू पळू नका. त्यांना सार्ोरे जा. म्हणजे सर्स्या सटुतात.  



  खर्र्ेकानंद यांनी बेलूर येथे रार्कृष्ण खर्शन ची स्थापना केली. आता त्याच्या 

िारतिर शाखा आहते. अर्ेररकेतही सयूयॉकव  येथ ेर्ेदांखतक सोसायटी ची स्थपना केली. र्ागावरेट 

या अर्ेररकन स्त्रीने दीिा घेऊन त्यांच्या खशकर्णूकीचा प्रसार करण्यास ती िारतात राखहली. 

खतला पुढे िखगनी खनर्ेददता या नार्ाने ओळखले जाऊ लागले. त्यानंी ‘प्रबुद्ध िारत’ नार्ाचे 

र्ाखसकही काढल.े  

  सर्व धर्ाांची खशकर्ण चांगलीच असते. त्यात चहदं ूधर्व सर्वसर्ार्ेशक आहे.  अस े

प्रखतपादन त्यांनी केले.  

4 जुल े 1902 रोजी बलेूर र्ठात ते ध्यानस्थ झाले. खशष्यांनी हाक र्ारली; गुरु 

रार्कृष्णाचें नार् घेतले तरी ते उठल ेनाहीत. अशा रीतीने ते परर्ात्म्यात खर्लीन झाले.  

 त्यांच्या सिुाखषतांची छोटी पुस्तके बाजारात खर्ळतात. ती खूप प्रेरणादायी आहते. 

ती घेऊन जरूर र्ाचा.   



धौम्य ऋखष र् खशष्य आरुणी 

  दोस्तांनो.  ही र्हािारतातील कथा आह.े धौम्य नार्ाचे एक अखधकारी ऋखष 

होऊन गेले. खूप खर्द्याथी त्यांच्या आश्रर्ात येऊन खशकून जात. असाच त्यांचा एक खर्द्याथी होता.  

आरुणी. पूर्ी आश्रर्ाच्या आसपास.  िोर्ताली र्ोठी शेत-जर्ीन असे. त्यातच शेती करून 

सर्वजण उदरखनर्ावह करीत असत.  

 एकदा खूप र्सुळधार पाऊस पडू लागला. धौम्य ऋषी खशष्यांना म्हणाले.  ‘ आपली 

शेते पाण्याने िरली तर र्षावचं धासयाचं नुकसान होईल; र् आपली पंचाईत होईल. त्यात एका 

शेताला तर नर्ीन बांध घातला आह.े  तो फुटला तर प्रश्नच आह.े खतकडे जाऊन कोण पाहणी 

करून येईल?’ 

 सर्ाांनी र्ाना खाली घातल्या; फक्त आरुणी म्हणाला.  ‘र्ी जातो.  गुरुजी. ’ 

हातात एक फार्डे.  डोक्यार्र पोतं र् गुरंूची आज्ञा घेऊन आरुणी खनघाला. चाटत 

होतं.  त्याप्रर्ाणे बांध फुटलाच होता. फार्ड्याने र्ाती सारखी र् करून दगड टाकून आरुणीने 

प्रयत्न करूण पाखहला पण उसळून र्ाहणारे पाणी थांबतच नव्हते. बर याच र्ेळा प्रयत्न करूनही 

डागडुजी न झाल्याने शेर्टी आरुणी स्र्तुःच त्या िगदाडाशी झोपला. जर्ळच्या झाडाला घट्ट 

धरून तो तसा पडल्यार्र पाणी शेतात जायचे थांबले.  

 इकडे सधं्याकाळ झाली. सायंप्राथवना करून झोपण्याची र्ेळ झाली. सर्वजण गुरंूना 

र्ंदन करून गेल.े आरुणी नर्स्कारासाठी न आल्यारु्ळे गुरंूनी खर्चारले.  आरुणी कुठे आह?े’ 

 ‘ गुरुजी.  तुम्ही त्याला सकाळी शेतात पाठखर्ल्यापासून तो अजून परतलाच नाही!’ 

 ‘ अरे! र्ी खर्सरलो.  पण तुम्ही र्ला ह ेआधी का नाही सांखगतलंत?.... चला खनघ ू

या.  अंधार पडायला सुरुर्ात झालीय.... आरुणीला शोधल ंपाखहजे. ’  

 धौम्य ऋषी खशष्यांसह खनघाले. पाऊस चालूच होता. जातांना ते र्ोठ्यांदा हाकाही 

र्ारत होते. खूप र्ेळ काहीच प्रखतसाद नव्हता. अधंार गडद झाला. एका हाकेला अंधारातून उत्तर 



आले.  ‘गुरुजी.  र्ी इथ ेआह;े बांधार्र.. ’ सगळे आर्ाजाच्या ददशेने धार्ले. ऋषीही खचखलात 

उतरले. र् आरुणीला हातांनी उठर्ून त्यांनी प्रेर्ाने पोटाशी धरले. ‘बाळा अस े का केलेस?’ 

खर्चारल्यार्र आरुणी म्हणाला.  ‘िर्ा करा.  गुरुजी; पण फुटलले्या जागी बांध घातला तरी 

रटकतच नव्हता. तुर्ची आज्ञाही र्ोडायची नव्हती; र् सर्ाांसाठी पीक सांिाळायची 

जबाबदारीही र्ाझी होती. र्ी आपणहोऊन ‘र्ी जातो’ म्हणालो होतो. र्ग र्ला इथे आडरे् 

पडण्याखशर्ाय गत्यंतरच नव्हते. ’ 

 गुरुजींनी त्याला सर्जार्ले. ‘परत येऊन आम्हाला सांगून आर्ची र्दत घ्यायची; 

बेटा!’ 

 ‘पण पाऊस इतका होता की.... पाणी अडर्ायला र्ला हाच उपाय सुचला. ’ 

सगळे आश्रर्ाकड ेपरत आले. दसुर या ददर्शी गुरंूनी आरुणीचा र्स्तक-स्पशव करून 

खर्द्या ददली. प्रत्यि न खशकताही आरुणीला ‘ज्ञान’ प्राप्त झाले. धौम्य ऋषींनी आखशर्ावद ददले.  ‘ 

तू उद्द ालक नार्ाने प्रखसद्ध होशील र् अनेकांना ज्ञान देशील. ’  

 अशी होती कथा. पण अशा कथा फक्त र्हािारतातच घडतात अशे सर्जू नका.  

बरं का! 

का? पुढील गोष्ट र्ाचा.  

हॉलंड या देशातील काही ििूाग हा सर्ुद्र- सपाटीपेिाही कर्ी पातळीर्र आह े . 

म्हणजे लो लेव्हल ला. ह ेनेर्के कसे ठरखर्ले असले ह ेर्ला नाही सांगता येणार. पण पार याच्या 

स्तंिार्रून ( त्यारे्ळी) त्यांनी खनष्कषव काढला असार्ा. त्यारु्ळे हॉलडंर्धील त्या िूिागात 

सर्ुद्राला बांध घातला आह;े र्जबूत चिंत बांधली आह.े नाहीतर सर्ुद्राचे पाणी आत येऊ शकते. 

त्या िींतीशेजारून पादचार यांसाठी एक रस्ताही आह.े  

छोटा 5/6 र्षाांचा डॅखनयल खेळत एकदा त्या रस्त्यार्रून चालला होता. रस्ता 

तसा सुनसान होता. सहज त्याचे लि गेले तर त्या चिंतीला बाररकस ेिोक पडले होते. 

त्यातून पाणी र्ाहत होते.  ते गार्ाच्याच बाजूला.  याने त्यार्र हात धरून पाखहला. 



तेव्हा पाणी आत यायचे थांबले. र्ग तो खतथेच बसून राखहला कारण हात सोडला तर 

गळती र्ाढेल र् सर्ुद्रा चे पाणी आत आले तर सगळे बूडून जाऊ.  ह ेत्याला कळल ेहोते. 

खतकडे लर्कर अंधार पडतो. तसा तो पडला रहदारी काहीच नव्हती. त्यारु्ळे कोणीही 

डॅखनयलला पाहू शकल ेनाही र् तोही कोणाला सागंायला जाऊ शकत नव्हता. सकाळपयांत 

तो खतथेच बसून होता.. अखतशय थंडीत र् पाण्यार्र हात धरून!फ्लो थोडा र्ाढला होता. 

एर्ढ्यात एक व्यक्ती सायकलर्रून खतथ े आली. कुडकुडणार या डॉखनयलकडून त्यांना 

सगळी हकीगत कळली. त्यांनी सायकल योग्य ददशेने खपटाळली र् डागडुजी करायला 

एका र्ाणसाला र् बरोबर र्दतीला र्ाणसे घेऊन आल.े नंतर सर्व ठीक झाले. डॅखनयलला 

घरी पोहोचखर्ल.े त्याचे गार्िर दकती कौतुक झाले याची कल्पनाच केललेी बरी! शोितो 

न? हा आरुणीचा धाकटा िाऊ?  

 

 

 

  

  



तरे्वीस माचट—बहलदानाच ेस्मरण 

 

 आपला स्र्वातंत्र्यद्रदन 15 ऑगस्र् रोजी येतो. िा द्रदर्वस आपण राष्ट्रीय सण म्िणून 

साजरा करतो. कारण त्या आिी दीडश ेर्वषे आपल्याला इंग्रजांच्या गुलामहगरीत काढार्वी लागली 

िोती. त्यांनी आपल्यार्वर अनेक अत्त्याचार केल.े  जुलूम केल.े नुसतं कोणी ‘र्वंदे मातरम्’ अशी 

घोषणा केली तरी त्याला बंदकुीच्या गोळया घालून मारण्यात येई. अस ंपरकीय राज्य संपरू्वन 

हमळालेलं स्र्वातंत्र्य िुकर्ात थोडंच हमळालं? त्यासाठी द्रकत्येकांनी लढा द्रदला; अनेकांनी 

तुरंुगर्वास भोगला;अनेक क्रांहतकारकांनी आपल्या प्राणांचे मोल द्रदल.े जुलमुी इंग्रज अहिकार् यांचे 

खून करून िाशीची हशक्षािी कािींनी पत्करली! 

 अशा क्रांहतकारी देशभिांची यादी खूप मोठी आि.े (आजच्या हपढीला त्यांची 

आठर्वणिी नािी.  ि ेददैुर्व आि.े ) देशभिांच्या अशा यादीत भगतससंग र्व त्याच्या खांद्याला खांदा 

लारू्वन काम करणारे सखुदेर्व र्व राजगुरु या साथीदारांची नारे्व खूप र्वर आिते.  

 27 स्र्ेंबर 1907 या द्रदर्वशी भगतससंगचा जन्म पंजाब मध्य ेझाला िोता. त्याचे 

काकािी क्रांहतकारी चळर्वळीशी जोडलेले िोते. देशभिीचं बाळकडू भगतससंगाला घरातूनच 

हमळालं.  यात नर्वल ते काय? 

 कॉलेजमिे गेल्यार्वर भगर्वान शरण.  र्वीरा सखुदेर्व.  द्रकशोर र्वमाट.  पुष्पल या 

हमत्रांसोबत भगतससंग याने ‘नौजर्वान भारत सभा’ नामक संघर्ना स्थापन केली. मिाराष्ट्रातून 

राजगुरुिी या संघर्नेत सामील झाल.े कुठलीिी क्रांहत ित्त्यारांहशर्वाय िोत नािी अशी या 

तरुणांची िारणा िोती. मग त्यांनी काम सुरू केल.े छोरे् छोरे् बॉंम्ब बनहर्वण.े  हपस्तुले जमा करण े

अशी जोखमीची काम ेिोती. ती लपून छपून करार्वी लागत. थोडी जरी चूक झाली तर दीघट 

कारार्वास ककंर्वा िाशी! हशर्वाय हब्रटर्शांचे इतरिी अन्याय सिन करारे्व लागलेच असते.  



 13 एहप्रल 1919!! िा अत्यंत काळा द्रदर्वस उगर्वला. अमृतसर यथे ेजाहलयनर्वाला 

बागेत एकत्र झालले्या हनरपराि लोकांर्वर अमानुषपण ेबंदकुीच्या गोळयांचा र्वषाटर्व करण्यात 

आला. यामागे कू्ररकमाट डायर नार्वाचा इंग्रज अहिकारी िोता. शकेडो भारतीय मारले गेल;े त्यात 

तरुण.  र्वदृ्ध.  हस्त्रया.  मलुे या सर्वाांचा समार्वेश िोता. ि ेर्वतृ्त ऐकून भगतससंग र्व त्याचे साथीदार 

खर्वळून उठल ेर्व त्यांनी कर् रचून डायर र्व त्याचा साथीदार सॉडसट यांना ठार केल.े  

 जे व्िायच तेच झालं. साथीदारांसि भगतससंगला अर्क झाली. त्यांना लािोर 

जेलमध्य ेपाठहर्वण्यात आलं. खर्ला चालला तेव्िा 6 जून 1929 या द्रदर्वशी भगतससंगने स्र्वतःची 

बाजू मांडतांना सांहगतलं.  ‘आम्िी जे केलं ते देशभिीने प्रेटरत िोऊन केलं. आमच्या हनरपराि 

बांिर्वांच्या ित्त्येचा आम्िाला बदला घ्यायचा िोता. आमच्या स्र्वतंत्रता-आंदोलनाचे स्रोत कोण 

आिते सांगू? ती नारे्व आिते गुरु गोसर्वंदससंग.  हशर्वाजी. कमाल पाशा रजा खान.  लिायते आहण 

जॉजट र्वॉसशंग्र्न’ असे उत्तर देत त्याने आपण केललेे कृत्य िा गुन्िा नािीच असे सांगण्याची 

हनभटयता दाखहर्वली. यानंतर देिदंडाची हशक्षा िोणार ि े ठरललेंच िोतं. इथ े स्पष्ट िोतं की 

भगतससंगांच्या जीर्वनात त्यांनी सच्ची िमटहनरपके्षता अंहगकारली िोती. आदशट मलू्य िी अशी 

सर्वाांकडून घ्यायची असतात.  

 23 माचट 1931 िा द्रदर्वस हनहित केला गेला. त्या द्रदर्वशी भगतससंग.  राजगुरु 

आहण सुखदेर्व यांना िाशी देण्यात येणार िोतं. पण हतघेिी अहजबात हर्वचहलत झाललेे नव्िते. 

उलर् देशासाठी आपल्याला प्राण देता येत आिते याचा त्यांना अहभमान िोता. आदल्या रात्री 

सगळा तुरंुग देशभिीपर गाण्यांनी दमुदमुून गेला. ‘मरेा रंग दे बसंती चोला’ 

चे स्र्वर तुरंुगात भरून राहिले. मनोजकुमार यांचा ‘शिीद’ िा हसनेमा तुम्िी मुद्दाम 

पािा.  

 ठरलेल्या द्रदर्वशी पिारे्च हतघांनािी िासार्वर लर्कहर्वण्यात आल.ं त्या अगोदर 

त्यांच्या नातेर्वाईकांनी माहगतलेली भेर्िी इंग्रज सरकारने नाकारून आपली हृदयशून्यता दाखर्वून 



द्रदली िोती. एर्वढेच नािी तर त्या हतघांच्या मृतदेिाचे तुकड ेतुकड ेकरून नंतर जाळून र्ाकण्यात 

आले. इंग्रज सरकारच्या कू्ररपणाची िी पटरसीमाच िोती. आज ि ेर्वाचतांनासुद्धा डोळयात अशू्र 

उभे राितात. हमत्रांनो.  पाहिलंत ना ? आपलं स्र्वतंत्र्य ि ेअशा बहलदानांचं िहलत आि.े आपण 

त्या स्र्वतंत्र्याचा गैरर्वापर तर करत नािी ना.  याबद्दल जागरूक राहिल ंपाहिजे.  

 भगतससंग ने िाशी पत्करली त्यारे्वळी त्याचं र्वय द्रकती िोतं मािीत आि?े िि 

चोर्वीस र्वषे. आजकालचे तरुण या र्वयात काय करतात? बहुतांश तरुण मौजमस्ती.  स्रे्र्सच्या 

नार्वाखाली दारू-हसगरेर् इ. व्यसने आहण पसैा याचाच हर्वचार करतात. कािी अपर्वाद 

असतातिी. पण या र्वयात मोिापासून दरू राहून आपण आपल ंआदशट व्यहिमत्त्र्व घडहर्वल ंपाहिजे. 

मोठी ककंमत मोजून देशाला हमळालेल ंस्र्वातंत्र्य र्व आपली लोकशािी टर्कहर्वण्याची जबाबदारी 

आता तुम्िा तरुणांर्वरच आि;े ती सांभाळण ंिीच त्या देशभिांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.   



द्रकशोरी शास्त्रज्ञ—ितेल र्वषै्णर्व 

 

 

आठ-दिा र्वषाांचा एक मुलगा घरी िोमर्वकट  करत बसला िोता. इतक्यात दाराचरची 

बेल र्वाजली. त्याने दार उघडल ेआहण बािरे उभ्या माणसाला पाहून आईला मोठ्ा आर्वाजात 

सांहगतलं.  ‘आई.  कचरेर्वाला आलाय्. ’ आईनं आतून उत्तर द्रदलं.  ‘आलेच; त्याला थांबायला 

सांग. ’  

आईने कचर् याचा डबा त्या माणसाजर्वळ द्रदला. कचरा ड्रम मि ेओतून घेऊन तो गेला. 

नंतर आई मुलाला म्िणाली.  ‘बाळा.  तो कचरेर्वाला नािी; तो तर सिाईर्वाला आि.े कचरेर्वाल े

आपण आिोत; आपण कचरा करतो. ’ 

िी गोष्ट त्या मुलाच्या मनात पक्की बसली. त्याला कचरेर्वाल्याबद्दल आदर र्वारू् 

लागला. िाच मलुगा पुढ ेदेशाचा पंतप्रिान झाला. त्यांचे नार्व नरेंि मोदी!  

घरात अशीच हशकर्वण हमळालेली एक मलुगी आि.े  हजचे नार्व ितेल. हतला कचरा 

गोळा करणार् या बायकांबद्दल सिानुभूती र्वार्ायची. त्यांच्याकड े हतचे बारीक लक्ष असायचे. 

त्यांना द्रकती घाणीत काम करारे्व लागते.  याबद्दल दया र्वार्ायची. त्यांचे हनरीक्षण करता करता 

हतच्या लक्षात आले की कािी प्रकारच्या हपशव्या त्या उचलत नािीत. कुरकुरे. र्वेिसट इ. च्या बॅग्ज 

त्या र्ाकून द्यायच्या. एक द्रदर्वस हतने एका बाईला हर्वचारल.े  ‘तुम्िी या हपशव्या का नेत नािी?’ 

बाई म्िणाली.  ‘या हपशव्या कोणी घेत नािी; त्याचे पैसे हमळत नािीत. ’ 

ितेलच्या मनात कुतूिल जागे झाले. या हपशव्यांचा कािीच उपयोग नािी? कािीतरी 

तर असले! मग हतने तशा बॅग्ज जमर्वायला सरुुर्वात केली. कुरकुरे. िहल्दरामचे पदाथट अशा 



हपशव्या. तेिी एकप्रकारचे ्लाहस्र्कच असत.े खपू हपशव्या जमहर्वल्यार्वर हतने सर्वाांचे बाटरक 

तुकड ेकेले र्व ते पातेल्यात घेऊन गॅसर्वर तापर्वले. ते हर्वतळल.े गार झाल्यार्वर घट्ट र्व कठीण असा 

पदाथट तयार झाला. हतने त्याचे कुरू्न बाटरक तुकड ेकेले र्व नंतर हमक्सर मिे घालून त्याची पूड 

तयार केली.  

मग त्यात िेहर्वकोल सारखा ऍडेहझर्व र्ाकून.  लारू्न एक सपार् िळी तयार केली. 

नंतर त्या िळीचे गुणिमट हतने तपासले. त्या िळीर्वर पाण्याचा.  एखाद्या ऍहसडचा काय पटरणाम 

िोतो; ती िळी द्रकती र्वजन पेल ूशकते इ. परीक्षा हतने घेतल्या. ि ेसर्वट करतांना हतने प्रथम आई-

र्वहडलांची र्व नंतर हशक्षकांची मदत घेतली. नकळत हतने ्लायरु्वडला पयाटयी असा नर्वा पदाथट 

शोिला िोता! यार्वेळी ती द्रकतर्वीत िोती.  मािीत आि?े िि नर्वर्वीत! 

हतचा िा प्रकल्प र्वेगर्वेगळया सायन्स-प्रदशटनात मांडला गेला. सर्वट टठकाणी हतला 

पहिला नंबर हमळत गेला.  

पुढ ेिा प्रकल्प अमेटरकेत नेण्याची संिी हतला हमळाली. हतथ ेपाचश ेप्रकल्पांमिे हतला 

दसुरा नंबर हमळाला. ििेी शे्रय कमी नव्िते! अमेटरकन पेरं्र् ऑद्रिसन े हतला हर्वशेष परुस्कार 

द्रदला. हतच्या या पदाथाटला भारतीय परंे्र् तर आिीच हमळाल ेिोते. अमेटरकेच्या एमआयर्ी 

(मेसॅच्यसुेट्स ् इहन्स्र्ट्यूर् ऑि रे्क्नोलॉजी) या ससं्थेने तर हतला अनोखी भेर् द्रदली. त्यारे्वळी 

नव्याने शोिलेल्या आकाशातील एका लघुग्रिाला ‘र्वैष्णर्व’ ि ेनार्व द्रदले.  तेच ितेलचे आडनार्व 

आि!े! हमत्रांनो.  काय र्वार्ल ंतुम्िाला ितेल र्वैष्णर्वबद्दल र्वाचून ? 

9र्वी त हशकणारी एक मुलगी यशाच्या इतक्या पायर् या चढत कशी गेली? कुतूिल.  

हनरीक्षण.  र्वैज्ञाहनक दहृष्टकोण.  अभ्यासात र्व कामात एकाग्रता र्व हचकार्ी या गुणांच्या जोरार्वर 

हतने ि ेयश हमळहर्वल.े बाबांनी नेिमी सांहगतल ेआि ेकी तुम्िी एखादे काम जेव्िा पूणट एकाग्रतेने 

र्व मन ओतून कराल तेव्िा ते काम ईश्वराचे काम िोऊन जाते. त्यात यश हमळतेच हमळते. अगदी 



घर झाडण्याचे ककंर्वा घरची भांडी घासण्याचे काम असो.  ते ईश्वरासाठी करायचे आि ेअशा 

मनोभार्वनेने केल्यास ते चांगलेच िोते. त्यात कुठेिी कसर रिात नािी.  

 ितेल र्वैष्णर्व बद्दल हर्वचारताय् ना? ती राजकोर् (गुजराथ) येथे कॉलेज हशक्षण घेत 

आि.े हतच्याबद्दल आणखी जाणून घ्यायचे असले तर इंर्रनेर् आिचे! तुम्िीिी असं कािी नक्कीच 

करू शकाल!  



सरे्वा व्रत 

 

 हमत्रांनो.  फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल ि े नार्व तुम्िाला मािीत आि?े आपण आज 

हतच्याबद्दल जाणून घेऊ. जगातील िी पहिली पटरचाटरका. रुग्णांची सेर्वा करणारी नसट. हसस्र्र. 

नर्सांग या उदात्त व्यर्वसायाची सुरुर्वात हतच्यापासून झाली.  

  फ्लॉरेन्स चा जन्म इर्लीमिील फ्लॉरेन्स नार्वाच्याच गार्वी 12 मे 1820 साली 

झाला. ती एक र्वषाटची असतांना हतचे कुरंु्ब लंडन(इंग्लंड) यथेे स्थलांतटरत झाले. श्रीमंत कुरंु्बात 

जन्म झाल्यामुळे ‘दःुख’ म्िणजे काय ि ेहतला ठाऊकदेखील नव्िते. एके द्रदर्वशी योगायोगाने हतने 

हजहनव्िा (हस्र्वट्झरलंड) येथील िॉहस्पर्ल बहघतले. तेथील रुग्ण र्व िॉहस्पर्ल पाहून ती बेचैन 

झाली. िार्लले्या चादरी.  मळललेे रग र्व सगळीकडे अस्र्वच्छता. घाणीचे साम्राज्य. त्यातच 

पीहडत रोगी. त्यांची देखभाल करणारेसदु्धा हनरोगी नव्िते र्व त्यांना व्यसनेिी िोती. ते पाहून.  

सोळाव्या र्वषीच फ्लॉरेन्स ने ठरहर्वल ंकी चांगल ं ‘नर्सांग’ म्िणजे काय ते मी लोकांना दाखर्वून 

देईन.  

आई-र्वहडलांनी हतला सांहगतले की आपल्या उच्चभ्रू घराण्यात असल े र्वेड कािी 

चालणार नािी. पण हतचा हनिय कायम िोता. हर्वरोि पाहून हतने घरच सोडल!े! ऐषोआरामाचे 

जीर्वन सोडून ती लंडनच्या एका इहस्पतळात दाखल झाली र्व हतने काम सुरू केल.े तेथे हतने 

बर् याच सुिारणा केल्या.  

हतचे काम पाहून एक हमहलर्री ऑद्रिसर.  िबटर्ट.  खूप प्रभाहर्वत झाले. याच काळात 

द्रक्रहमया (तुकट स्तान) येथे युद्ध सरुू झाले िोते. जखमी सैहनकांना नर्सांगची गरज िोती. तेव्िा िबटर्ट 

यांनी हतला हतथ ेजाण्याची हर्वनंती केली. िी देशसेर्वेची संिी आि ेअस ेसमजून फ्लॉरेन्स हतकड े

हनघाली. हतने आिीच ज्यांना टे्रसनंग द्रदले िोते अशा 38 सिकारी नससे हतच्यासोबत िोत्या. 



युद्धभूमीर्वर सतत सैहनकांची सेर्वा करार्वी लागत असे. रात्री इतर नससे र्व डॉक्र्सट हर्वश्रांती घेत 

तेव्िा अंिारात.  िातात एक कंदील घेऊन फ्लॉरेन्स जखमी र्व हर्वव्िळणार् या सैहनकांजर्वळ 

पोिोचे. त्यांची देखभाल करी. ताजी मलमपट्टी करी. त्यांच्याशी सांत्र्वनाचे चार गोड शब्द बोले. 

जाता-येता ती मंजुळ आर्वाजात गाणे गुणगुणत अस.े गाणार् या नाइटरं्गेल पक्ष्यासारखा हतचा 

मिुर आर्वाज सैहनकांचे दःुख िलके करत अस.े यामुळे हतला फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल असे नार्व पडल े

तसेच हतला जखमी सैहनक आदराने ‘लेडी हर्वथ द लँप’ असेिी म्िण ूलागल.े ती केर्वळ कंदील घेऊन 

येत अस ेम्िणूनच नव्ि.े तर ती त्यांच्या जीर्वनात जगण्याच्या आशेचा प्रकाशिी आणीत िोती!  

 युद्ध संपल.े फ्लॉरेन्सच्या कामाचे खूप कौतुक झाल.े ती लंडनला परतली. ती स्र्वस्थ 

बसणार् यांपैकी थोडीच िोती ? हतने लंडन मध्य ेएक ‘नर्सांग स्कूल’ सरुू केले. जगातले पहिल े

नर्सांग स्कूल! आज ते लंडन कॉलेज ला जोडल ेगेल ेआि.े  

 हतच्या कामाची दखल राजघराण्यानेिी घेतली. इंग्लंडच्या राणी हव्िक्र्ोटरया 

यांनी हतला ‘रेड क्रॉस मडेल’ देऊन हतचा गौरर्व केला. हतच्या कामाचे मित्त्र्व ओळखून जगात 

अनेक टठकाणी नर्सांग कॉलेजेस हनघाली. पुण्यात ससून िॉहस्पर्लला जोडून असे कॉलेज आि.े 

चार र्वषाांचा अभ्यासक्रम पूणट झाल्यार्वर नसेस जी ‘शपथ’ घेतात.  त्यामध्य ेफ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल 

ची आठर्वण करून हतच्याप्रती कृतज्ञता व्यि केली जाते. डॉक्र्री व्यर्वसायाइतकाच यािी 

व्यर्वसायास आज प्रहतष्ठा हमळालेली आि.े  

 1973 सालापासून भारतानेिी ‘फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल अर्वॉडट’ सुरू केले आि.े हनष्ठनेे 

र्व करुणापूणट भार्वाने सरे्वा करणार् या पटरचाटरकेला ते देण्यात येते. या व्यर्वसायात पूर्वी िि 

हस्त्रयाच असत. पण आता पुरुष पटरचारक देखील असतात. त्यांना ‘ब्रदर’अस ेसंबोिण्यात येते. 

या र्वषाटपासून भारत सरकारने.  एक जून िा द्रदर्वस ‘नर्सांग केअटरंग डे’ म्िणून पाळार्वा अस े

घोहषत केल ेआि.े  



हमत्रांनो.  तुम्िाला प्रश्न पडला असेल की सेर्वा करण्यास िॉहस्पर्ल िचे एक टठकाण 

आि ेका? उत्तर आि.े  ‘नािी’! सेर्वा िी अगदी सािी गोष्ट आि.े दसुर् यासाठी केलेल ेर्व मोबदला न 

घेता केलेल ेकुठलेिी काम म्िणजे सेर्वा. कुठल्यािी परतिेडीची अपके्षा न करता दसुर् याला केललेी 

मदत म्िणजे सेर्वा! पटरचारकांना हमळणार् या पगारापेक्षा द्रकतीतरी अहिक पर्ींनी ते मनोभारे्व र्व 

करुणायुि सेर्वा रुगणांना देत असतात.  

 स्र्वामी नेिमी सांगत.  मानर्वसेर्वा िीच मािर्वसरे्वा आि’े. याचा नेमका अथट मािीत 

आि?े सृष्टीतील प्रत्येक घर्कात.  चराचरात ईश्वर आि.े आपण िी गोष्ट सतत लक्षात ठेर्वली 

पाहिजे. एखाद्या अंि व्यिीस तुम्िी रस्ता क्रॉस करायला मदत केली असेल.  तुमच्या हमत्राचा 

िात मोडला असतांना त्याला अभ्यास कॉपी करून द्रदला असेल.  भूकंपग्रस्तांसाठी पैसे गोळा केल े

असतील.  तुमच्या आजीला सुई ओर्वून द्रदली असेल. अशी छोर्ी कामेिी ‘सेर्वा’ या सदरात 

मोडतात. िि तुम्िी त्यारे्वळी समोरच्या व्यिीमिे ईश्वराला पाहिले पाहिजे. मी यांना मदत 

केली.  असा अिकंारिी येता कामा नय.े हनःस्र्वाथट मनाने तुम्िी जे इतरांसाठी कराल ती सेर्वा! 

अशी सेर्वा करून.  पािा द्रकती आनंद हमळतो ते!! 23 नोव्िेंबर ला भगर्वान बाबांचा जन्मद्रदन 

आि.े त्याहनहमत्त आपण सारे सेर्वाव्रत घेऊ या.  

       

  



मोठ्ांच ेमोठेपण कशात असत े? 

 

 हमत्रांनो.  

 आपल्या देशाचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंिप्रसाद.  त्यांची िी गोष्ट.  

रत्ना नार्वाचा त्यांचा एक अगदी जुना र्व हर्वश्वासू नोकर िोता. राष्ट्रपतींच्या 

अभ्याहसकेत जाण्याची रत्नाला पूणट मुभा िोती. बाकीच्या नोकरांना हतथे प्ररे्वश नव्िता. त्या 

खोलीची सािसिाई करणे.  कागदपत्रेआर्वरून जागच्या जागी ठेर्वण ेइत्याद्रद सर्वट काम ेरत्नाच 

करीत अस.े डॉक्र्राचं्या प्रेमळ िाकामुळे इतरांची त्या खोलीत जाण्याची प्राज्ञाच नव्िती. 

आपल्या मालकाला काय िर्वे-नको याची पुरेपूर कल्पना िि रत्नालाच िोती.  

 एके द्रदर्वशी रत्ना असाच काम करत िोता. रे्बलार्वरचे कागद नीर् जुळर्वून ठेर्वत 

िोता; त्यासाठी त्याने एक िाईल उचलली. ती नीर् शेल्िर्वर ठेर्वायची िोती. उचलताक्षणीच 

‘र््प’ असा आर्वाज झाला. कािीतरी जहमनीर्वर पडले! रत्नाने शोि घतेला. िाईल मिील पेन 

पडून त्याची नीब तुर्ली िोती. ( हमत्रांनो.  परू्वी बॉलपेन नव्िते.  शाईपेन असत र्व त्याला 

हलहिण्यासाठी िातूची नीब अस.े )  

 ‘आता काय िोणार?’ रत्ना घाबरला. ‘असा हनष्काळजीपणा माझ्या िातून 

कसाकाय घडला? आता सािबे काय म्िणतील?’ असे हर्वचार त्याच्या मनात येत िोते.  

 हततक्यात ‘मॉर्नांग र्वॉक’ आर्ोपून डॉ. राजेंिप्रसाद सरळ अभ्याहसकेतच आल.े 

काय घडले ते ताबडतोब त्यांच्या लक्षात आल.े तुर्लेल ेपेन अजून रत्नाच्या िातातच िोते. ते त्यांचे 

खूप आर्वडते पेन िोते. त्यांच्या एका जर्वळच्या हमत्राने त्यंना ते भेर् द्रदल ेिोते. ते तुर्ललेेपािताच 

डॉक्र्र भयंकर संतापल.े ते ओरडल.े  ‘मूखाट.  तोडलेस ना पेन चे नीब? नीर् काम करता येत 



नािी? जाऽ…नीघ इथून…. अन् उद्यापासून कामार्वर येण्याची कािीएक आर्वश्यकता नािी….. 

जा. ’ 

 रत्नाला आिीच अपरािी र्वार्त िोते; त्यातच मालकाकडून अशी जबरदस्त हशक्षा 

झाल्यार्वर त्याला रडूच िुर्ल.े तो हनमूर्पणे घरी हनघून गेला.  

कािी र्वेळाने डॉ. राजेंिप्रसादांना राग शांत झाला. द्रदर्वस कामात हनघून गेला. रात्री 

अंथरूणार्वर पडल्यार्वर त्यांना सकाळचा प्रसंग आठर्वला. पेनची नीब तुर्ली याचे त्यांना र्वाईर् 

र्वार्ले िोते. पण स्र्वतःचा संताप योग्य नव्िता.  असे त्यांना र्वार्ले. ते मनाशी म्िणाले.  ‘र्ोपण 

(झाकण) न लार्वता पेन मीच िाईलमध्य ेठेर्वले. िाईलिी बंद करून ठेर्वली. रत्नाला कस ेकळणार. 

आत उघड ेठेर्वललेे पेन आि ेम्िणून? चूक रत्नाची नािी. चूक माझीच आि.े मीच पेन तसे ठेर्वायला 

नको िोते. मी त्याला उगाचच रागार्वलो. त्याला मी दखुार्वले…. ’ 

 ि ेहर्वचार मनात आल्यार्वर त्यांना झोप येईना र्व चैनिी पडेना. रत्नाला हर्वनाकारण 

हशक्षा केली. हशक्षा मोठीिी िोती. त्यांना आपल्या कृतीबद्दल र्वाईर् र्वार्ले च पिात्तापिी झाला. 

आपण रागाच्या आिारी गेल्यामुळे असे घडल ेि ेत्यांनी ओळखले. पुन्िा असे रागर्वायचे नािी र्व 

रत्नाला क्षमा करायची असे त्यांनी मनोमन ठरहर्वले.  तेव्िा त्यांना थोडे बरे र्वार्ले.  

  सकाळ िोताच त्यांनी काय केल े असले?तर रत्नाला बोलार्वण े पाठहर्वले. तो 

भीतभीतच आला. एखाद्या हमत्राशी बोलारे्व तसे राजेंिप्रसादांनी रत्नाचे िातिातात घेतल.े ते 

त्याला म्िणाल.े   

  ‘ रत्ना.  काल जे कािी घडले.  त्यात तुझी कािीच चूक नव्िती. पेनची नीब 

तुर्ली ती माझ्याच हनष्काळजीमुळे. मीच पेन उघड ेठेर्वल ेर्व िाईल बंद केली. मी तुला उगीचच 

रागार्वलो. हशक्षा केली तीिी नोकरीर्वरून काढण्याची. माझेच चुकल.े मला माि कर! मी बोललो 

ते हर्वसरून जा. ’  



 रत्नासारख्या छोट्या माणसाबद्दल डॉ. राजेंिप्रसादांनी दाखहर्वलेली आस्था.  त्यांचे 

मोठेपण सांगून जाते. त्यानंा संताप आला र्व त्याचा पटरणाम दसुर् याला भोगायला लागला.  याचे 

त्यांना दःुख झाले. स्र्वतःमिील दोष दरू करण्याचा त्यांनी हनिय केला.  

 रत्नासारख्या नोकरमाणसाजर्वळ आपली चूक कबूल करण्याचामनाचा मोठेपणा.  

रत्नाला दाखहर्वलेली क्षमाशीलता ि ेसर्वट गुण राजेंिप्रसादांच्या अंगी िोते. गुणांनीच माणूस उच्च 

पदाला पोिोचतो. चूक कबूल करणार् याला प्रथम अिकंार सोडार्वा लागतो. माणसाला हमळणारे 

मोठेपण िा त्याच्या अगंच्या गुणांचा गौरर्व असतो. तुम्िाला या सत्यघर्नेर्वरून बरेच कािी 

हशकायला हमळाल ेना?  



एक लघ-ुहचत्रपर् 

  

मध्यंतरीदरूदशटनर्वर एक लघुहचत्रपर् (Short-film)पाहिला िोता. त्यातलासंदेश 

चांगला िोता. तो हचत्रपर् एका रेल्र्व ेस्रे्शनर्वर सरुू िोतो. खूप गदी असललेे रेल्र्व ेस्रे्शन. प्रथम 

कॅमेरा जातो तो ्लॅर्िॉमटर्वर. कॅमरेा गदीतील पायांर्वर. खूप पाय लगबगीने एका द्रदशेने 

जातािते. मग कॅमेरा दोन पायांर्वर झूम िोतो. त्याच्या पायात जुन्या सपाता त्यातली एक च्पल 

तुर्त.े कॅमरेार्वर जातो. एक गरीब मुलगा 12-15 र्वषाांचा! अंगात िार्के कपड.े अिी चड्डी िार्का 

शर्ट.  

तो खाली र्वाकून च्पल िातात घेतो. तसाच जाऊन ्लॅर्िॉमटर्वरील एका खांबाशी 

बसतो. चपलेचा पट्टा हछिात घालण्याचा प्रयत्न करतो…. ्लर्िॉमटर्वरील गाडी हनघून गेल्यामुळे 

जरा शांत िोतं. पुढची गाडी येणार असते….  

 तेर्वढ्यात एक मुलगा.  त्याच्याएर्वढाच.  आहण त्याचे आई-र्वडील ्लर्िॉमटर्वर 

येतात् मोकळया बाकार्वर बसतात. गाडीची र्वार् पािात. या मुलाचे लक्ष आपसकूच मलुाच्या 

पायांकड ेजाते. नर्वेकोरे बूर् त्याच्या पायात द्रदसतात. ह्याच्या मनात येत असार्वं.  द्रकती िा 

भाग्यर्वान मुलगा! त्याला िर्व ंते त्याचे र्वडील घेऊन देत असतील! आहण माझ्या या तुर्क्याचपला!  

 त्या मुलाला आपल्या नव्या बुर्ांची भारीच काळजी असत.े हखशातला रुमाल 

काढून तो ककंहचत मळलेले ते शूज पसुतो. जरा एक चक्कर मारून येतो; र्व परत शूज पुसतो. शूज 

जरा सलै असारे्वत. तो ते नीर् बसर्वतो.  

 िा गरीब मलुगा त्या मुलाच्या सर्वट िालचाली कौतुकाने न्यािाळत असतो. 

कदाहचत त्याला मनात िरे्वा र्वार्त असार्वा. मला किीतरी अस ेशूज हमळतील का? छेः! शक्यच 

नािी. पुन्िा तो आपल्या तुर्क्या च्पलकड ेपाितो… अजून ती त्याच्या िातातच आि…े.  



 तेर्वढ्यात गाडी येते. तो मुलगा र्व आई-र्वडील उठतात. एक-दीड हमहनर् गाडी 

थांबते. ि ेहतघे चढतात. िा गरीब मलुगा त्यांच्या कडेच पाितो आि.े गाडी चालू िोते र्व थोडा 

र्वेग घेत.े क्षणभरातच मलुाची आई त्याला आत घतेे तेर्वढ्यात त्याच्या पायातला एक बरू् पायातून 

हनघून ्लॅर्िॉर्वटर पडतो. गरीब मलुगा ते पाितो. क्षणाचािी हर्वचार न करता तो पळतो बूर् 

उचलतो र्व त्या मुलाला देण्यासाठी गाडीबरोबर िार्वतो….. तो मलुगा दांड्याला िरून ि ेसर्वट 

पाितो. बूर् घेण्यासाठी र्वाकून िात बािरेिी काढतो…. पणमलुाचा र्वेग कमी पडतो र्व तेर्वढ्यात 

्लॅर्िॉमट संपतो. आता काय उपयोग?....  

 गाडीतला मुलगा आपला दसुरा बूर्िी पायातून काढतो र्व िार्वणार् या मुलाच्या 

द्रदशेने िेकतो…! िा मलुगा तो बूर् उचलतो…. दोन्िी बूर् त्याच्या िातात असतात….  

 हमत्रांनो.  इथेच िा लघुहचत्रपर् संपतो…!!! 

गरीब मलुाला मनात िरे्वा र्वार्तो खरा; पण तरीिी तो गाडीतल्या मुलाला बूर् परत 

करायला िार्वतो… मनातील लालसा बाजूला सारूनतो हनःस्र्वाथीपणे पळतो र्व बूर् त्या मलुाला 

हमळार्वा.  असा प्रामाहणक प्रयत्न करतो. त्र दसुरा मलुगा आपल्या नव्या बुर्ांबद्दल‘पझेहसव्ि’

असूनिी आपला दसुरा बरू्िी िेकून देतो. खाली पडल्यार्वर दोन्िी बूर् त्या मुलाला तरी हमळतील! 

असा हर्वचार त्या मलुाने केला असार्वा. म्िणूनच त्याने त्याग केला….  

 हमत्रांनो.  गरीब असूनिी लोभ ककंर्वा मोि र्ाळणारा तो मुलगा; र्व मला नािी तर 

त्याला तरी उपयोग िोईल िा उदार हर्वचार करणारा तो श्रीमंत मुलगा ….. ! दोघांनीिी लिान 

असूनिी चांगल ेगुण दाखर्वून आपल्यालािी हशकर्वण द्रदली!! 

 अर्वघ्या दिा हमहनर्ांची िी द्रिल्म िार प्रभार्वी र्वार्ली. म्िणूनच त्याची गोष्ट 

तुम्िालािी सांहगतली. आर्वडली नं?  



मिात्मा गािंीजी 

  

 

एकदा मिात्मा गांिी एका मोठ्ा परदेशी बोर्ीतून प्रर्वास करत िोते. एका 

कुठल्यातरी पटरषदेसाठी ते इंग्लंडला चालल ेिोते. एकद्रदर्वस बोर्ीच्या डकेर्वर बसून ते कािीतरी 

हलिीत िोते. त्या बोर्ीर्वरच्या प्रर्वाशांपैकी बरेचसे प्रर्वासी यरुोहपयनच िोते. काळे-गोरे िा भेद 

त्यारे्वळी तीव्रतेने पसरललेा िोता.  

 गांिीजींची मूती पाहून एका युरोहपयान माणसाला त्यांची चेष्टा करार्वीशी र्वार्ली. 

त्याच्या मनात आले.  ‘काय िा र्वेष! अिाट उघडाच आि ेिा माणूस. काय ते र्क्कल! डोळयांर्वरचा 

तो चष्मा! अगदीच अर्वतार आि.े त्यातून िा काळा माणूस. िा कशाला हनघालाय इंग्लंडला ?  

 त्या गोर् या माणसाने कािी कागद घेतल.े त्यार्वर गांिीजींचीच र्वेगर्वेगळी हचत्र े

काढली. कािी अिी उघडी.  कािी कुरूप.  दात नसललेी.  काठी घेतलेला म्िातारा... अशी ती 

हचत्रे िोती. शेर्वर्च्या कागदार्वर हलहिल ेिोते.  ‘इथूनच परत जा! इंग्लंडला जायची तुझी लायकी 

नािी. ’ 

 ते सर्वट कागद जुळर्वून त्यांना एक र्ाचणी व्यर्वहस्थत लारू्वन ते कागद स्र्वतःच 

गांिींजींच्या िातात द्रदले. गांिीजी ते पाहू लागल.े गालातल्या गालात िसत तो युरोहपयन हतथेच 

उभािोता. त्याची अपेक्षा िोती की ‘िा म्िातारा आता संतापेल माझ्याशी भांडायला येईल. 

सगळयांना आयती मजाबघायला हमळेल. कंर्ाळर्वाण्या प्रर्वासातील थोडा र्वेळ मजेत हनघून 

जाईल. ’  



 पण झाल ेउलरे्च! गांिीजींनी शांतपणे ती वं्यगहचत्रे पाहिली.  त्यांच्या चेिर् यार्वर 

रागाची पुसर्शी खूणिी नव्िती. त्यांनी ते कागद नीर् पाहिले.  मग कागदाची र्ाचणी काढून 

घेतली र्व सर्वट कागद कचर् याच्या र्ोपलीत र्ाकून द्रदले. त्या युरोहपयन तरुणाकड ेबघून ते म्िणाले.   

 ‘ भल्या माणसा.  तू म्िणालास तस ेखरेच ि ेमाझ्या उपयोगाचे आि.े मी र्ाचणीच 

शोित िोतो; तू र्वेळेर्वर मला ती द्रदलीस. माझी गरज भागर्वलीस. तुझ ेशतशः आभार!’ 

 अस्खहलत इंग्रजीतील त्यांचे उत्तरऐकून तो तरुण सदटच झाला. गांिीजींचा 

शांतपणा त्याला अगदी अनपेहक्षत िोता. त्यांच्या मृद ुआर्वाजातील उत्तराने तो मनात खजील 

झाला. कसेतरी त्याने मािीचे शब्द उच्चारले.  आहण काढता पाय घेतला.  

  गांिीजींच्या जीर्वनातील आणखी एक प्रसंग. तेव्िािी ते प्रर्वासच करीत िोते; पण 

आगगाडीतून. ते नेिमी हतसर् या र्वगाटच्या डब्यातून प्रर्वास करत असत. त्यारे्वळी कुठेिी 

आजच्यासारखी गदी नस.े म्िणून गांिीजी एका बाकार्वर आडरे्व झाल ेिोते.  

 एका स्रे्शनर्वरएक गृिस्थ समोरच्या बाकार्वर येऊन बसले. कािीस ेअिटहशहक्षत 

असार्वेत ते. गाडी चालू झाल्यार्वर ते थोड्याशा रागाने र्व थोड्याशा उपरोिाने गांिीजींना उद्द ेशून 

म्िणाले.  

 ‘ ि ेपािा आपल ेसिदंसु्थानी लोक! अडाणी नुसते! जागा द्रदसली ली खुशाल ताणून 

देतात.....  

हतकड े आपल्या देशाचे कािीिी िोर्वो.... यांचे काय जाते? …. इंग्रज हतकड े देश 

बळकार्व ूबघतो आि!े ..... आहण यांना इथ ेझोपा काढायच्या आिते...... एबाबा. ऊठ! शोभतं का 

तुला ि े?’ 



  त्याकाळी आजच्यासारख्या सोयी नव्ित्या. र्ीव्िी अजून यायचा िोता. 

र्वतटमानपत्रेिी िारशी नव्िती. त्यामुळे त्याने गांिींना पाहिलेल े नव्िते. त्यामुळेच त्याने 

गांिीजींनाओखलल ेनव्िते. त्याचा तोंडाचा पट्टा चालू िोता. तो गृिस्थ पढु ेगांिीजींना म्िणाला.  

 ‘काय रे? तुला कािी पत्ता आि ेका?देशात काय चालल ेआि ेयाचा ? सिदंसु्थानात 

तुझ्या सारखे कािी न करता झोपा काढणारेच लोक जास्त भरले आिते! हतकड े तो मिात्मा 

बघ. देशासाठी घरदार.  संसार सोडून केर्वढे काम करतो आि.े तो एर्वढा मोठा आि.े  की इंग्रजांना 

भीती र्वार्त ेत्याची. ऐकले आि ेका तू त्याचे नार्व तरी? आपले मिात्मा गांिी! अलािाबादला 

मोठा सत्कार आि ेत्यांचा. भाषण पण आि!े हतथचे चाललो आि ेमी. म्िर्ले.  त्या थोर माणसाचे 

एकदा दशटन तरी घ्यार्व!े आमचा देर्वच आि ेतो....... बाकी तुला सांगून काय उपयोग म्िणा’ 

 असेच द्रकतीतरी तो माणूस बोलत राहिला. गािंीजीं समोर त्यांची हनभटत्सना 

करीत राहिला. र्व एकीकडे गांिींची स्तुती करत राहिला.  

 गाडी अलािाबाद स्रे्शनर्वर पोिोचली. खूप मोठी गदी गांिीजींच्या स्र्वागतासाठी 

सज्ज िोती. गांिीजींना शोित लोक त्यांच्या डब्यापाशी आल.े त्यांना येतांना पाहून िा गृिस्थ 

पुन्िा गांिींना म्िणाला.   

 ‘ पाहिलेस? केर्वढे लोक जमलेत ते? पूजा करार्वी असा मिात्मा आि ेतो. तुलािी 

आता द्रदसेल. घ ेत्याचे दशटन! बाकी तुला काय म्िणा.... ’ 

 त्याचे र्वाक्य पूणट िोते न िोते तोच लोक गांिीजीं पयांत पोिोचले. त्यांनी 

गांिीजींना िार-गुच्छ द्रदले. तो मघाचा गृिस्थ शजेारीच उभा िोता. तो हथजल्यासारखा झाला 

िोता. त्याच्या तोंडून शब्दिी िुर्त नव्िता. तो गांिीजींच्या पायांर्वर अक्षरशः कोसळला. तो 

त्यांना मािी करण्यासाठी हर्वनर्व ूलागला. त्याच्या डोळयातून अपरािीपणाचे अशू्र र्वािात िोते.  

 गांिीजींनी त्याला उठहर्वले र्व त्याला हमठी मारली. म्िणाले.  



 ‘ ऊठ! मी अहजबात रागार्वलो नािी. तू माझ्याबद्द ल जो आदर व्यि केलास तोच 

माझ्या लक्षात रािील. देशासाठी काम करण्याची मला प्रेरणा देत रािील. बाकी सर्वट तू जे 

बोललास.  ते मी हर्वसरून जाईन….. ’ 

 गांिीजी खरोखरच मिात्मा िोते. त्यांनी त्यांना दषूण ेदेणार् या माणसाला उदार 

मनाने क्षमा केली.  

एखादी व्यिी उगीचच ‘मोठी’ िोत नसते; तर हतच्या अंगी दरु्मटळ गुण असतात 

म्िणूनच ती र्वंदनीय असते!  



पाण्यासाठी दाहि द्रदशा.   

 आम्िा द्रिरहर्वशी जगदीशा 

  

 

हमत्रांनो.  वं्यकरे्श स्तोत्रात येणारी ओळ! हतथ ेपाण्याऐर्वजी अन्नासाठी असे शब्द 

आिते इतकाच िरक. उद्या पाणी येणार नािी म्िर्लं की बायकांची तारांबळ! सगळी भांडी 

त्यांनाच भरार्वी लागतात. मग त्यार्वरिी हर्वनोद िोतात. ‘सगळं भरलं का? ि ेहनरांजन राहिल ं

आि ेना!’ ककंर्वा.  तुम्िी .  गाळणे (चिाचे) भरायचािी प्रयत्न कराल! नािीतर ‘झालं सगळं भरून? 

आता चूळिी भरून ठेर्वा!’ असे हर्वनोद जरा ताण िलका करतात.  एर्वढंच…. शिरापेक्षा गार्वाकड े

तर भीषण पटरहस्थती असते. आठर्वड्यातून दोनदा.  ककंर्वा एकदाच अस ंपाणी हमळतं. हर्वहिरीत 

उतरून र्वार्ीने पाणी भरण्याची दषृ्ये तुम्िी र्ीर्वीर्वर नक्की पाहिली असतील.  

राजस्थानात र्वर र्वणटन केल्यासारखी खूप गारे्व आिते अल्र्वार या गार्वात रािणारा 

राजेंिससंि नार्वाचा एक तरुण. 1980 मध्ये त्याने आपले कॉलेजहशक्षण पूणट केल ेर्व ठाम हनियाने 

तो खेड्यांकड ेर्वळला. लौकरच त्याच्या लक्षात आले.  इथला मध्यर्वती प्रश्न आि े‘’पाणी’’. मग या 

तरुणाने गार्वकर् यांशी चचाट केली. त्यांनाच कामाला उदु्यि करून मोसमी पार्वसाचे पाणी 

साठर्वण्याची र्व हजरहर्वण्याची योजना आखली. भाषणांतून अनेक तरुणांनाया कामाचे मित्त्र्व 

पर्हर्वले. गोपालपरुा या गार्वात पहिला प्रयोग करण्यात आला. छोरे् छोरे् बांि टठकटठकाणी 

घातले. गार्वकर् यांनी श्रमदान केले. त्यामुळे पार्वसाचे पाणी अडले. ते दषु्काळी जहमनीत मुरल े

कोरड्या पडलले्या हर्वहिरींना पुन्िा पाणी आले. पाण्याची पातळी र्वाढली.  

िळू िळू ि ेकाम अनेक गार्वात राजेंिससंि यांच्या प्रेरणेने सरुू झाल.े आियट म्िणजे 

3000 च्या र्वरबांि बांिले गेल ेआिते सातशे हून जास्त खेडी दषु्काळातून बािरे काढण्यात यश 



आले आि.े तीन नद्यांचे प्रर्वाि र्वळर्वून दषु्काळी भागात नेण्यात आले. राजेंिससंि यांच्या कायाटची 

दखल घेऊन परदेशाचा ‘मॅगसेस ेपुरस्कार’ त्यांना 2001 मध्य ेसन्मानाने देण्यात आला. खरोखर 

त्यांनी पाण्यासाठी ‘भगीरथ प्रयत्न’ केल ेिोते.  

 िा भगीरथ कोण? त्याची पुराणातील गोष्ट पाण्यासंबंिीच आि.े ‘इक्ष्र्वाकु’ र्वंशात 

अंशुमान नामक राजा िोऊन गेला त्याचा पुत्र द्रदलीप र्व त्याचा पुत्र भगीरथ. याच र्वंशात पुढ े

दशरथ र्व राम िोऊन गेले. मागे जाऊ या. अशंुमान चा आजोबा ‘सगर’ िा िोता. म्िणजे 

भगीरथाचा खापर-पणजोबा. सगरानेअश्वमेि यज्ञ केला. कोणी यज्ञाचा घोडा अडहर्वला की युद्ध 

िोई. अशी खूप राज्य ेसगराने सजंकली. इंिाला त्यामुळे भीती र्वारू् लागली. सगराला द्रदहग्र्वजय 

हमळू नय.े  यासाठी त्याने कारस्थान केले. कपर्बुद्धीने घोडा चोरून नेला र्व कहपल मुनींच्या 

आश्रमात नेऊन बांिला.  

त्यारे्वळी कहपलमुनी तपियेला बसले िोते. त्यामुळे त्यांना घोड्याबद्दल कािीच 

माहिती नव्िती. घोड्याचा शोि घेत सगराचे साठिजार पतु्र आश्रमात पोिोचले. घोडा 

कहपलमुनींनी अडहर्वला अस ेसमजून ते यदु्धाला सज्ज झाल.े गोंिळामुळेकहपलमुनी तपियेतून 

बािरे आल.े त्यांनी डोळे उघडताच सर्वट सगरपुत्र भस्मसात झाल.े अशंुमानला िी िकीगत 

समजली. त्यानेमुनींची प्राथटना केली र्व हर्वचारल.े  ‘कशाने सगरपुत्र उद्धरतील?कािी उपाय सांगा. 

कहपलमुनींनी सांहगतले.  ‘स्र्वगाटतून गंगाभूतलार्वर आणलीस तरच! गंगेचा प्रर्वाि 

त्यांच्या राखेर्वरून गेला तर त्यांचा उद्धार िोईल. ’ मग अंशुमानाने तप सरुू केल.े आयुष्यभर तप 

करूनिी गंगा प्रसन्न झालीच नािी. पुढ ेत्याचा मुलगा द्रदलीप राजा यानेिी तप केल ेपण त्यालािी 

यश आल ेनािी. नंतर िी कामहगरी भगीर् थाकड ेआली.  

आपल्या पूर्वटजांच्या अपयशार्वरून िडा घेऊन त्याने खूपच उग्र तप केल.े गंगा अखरेी 

प्रसन्न झाली. पण हतचा प्रर्वाि इतका र्वेगर्वान िोता की ती स्र्वगाटतून कोसळताच पाताळात गेली 



असती. गंगा भगीर् थाला म्िणाली.  ‘ तू शंकराला प्रसन्न करून घे; त्यांच्याहशर्वाय कोणीिी माझा 

प्रर्वाि सोसू शकणार नािी  

झाले!! भगीरथाने पुन्िा उग्र तप केले. शंकर प्रसन्न झाले.  गंगेचा प्रर्वाि जरे्त घेऊन 

त्यांनी तो सौम्यपणे सोडून द्रदला. आतागंगा र्व भगीरथ कहपलमुनीं च्या आश्रमाकडे हनघाल.े 

र्वारे्त हिमालय पर्वटत िोता. हतथे जन्हु नार्वाचे ऋषी यज्ञ करत िोते. त्यांची यज्ञभूमीच र्वाहून 

गेली. म्िणून रागाने त्यांनी तो प्रर्वाि हपऊनच र्ाकला. भगीरथापुढे नर्वीन सकंर् उभे राहिल.े पण 

तो खचला नािी. त्याने जन्हू ऋषींची दीघटकाळ प्राथटना केली. त्याच्या मनिरणीमुळे प्रसन्न िोऊन 

जन्हु ऋषींनी आपल्या कानामिून गंगेला र्वार् करून द्रदली. म्िणूनच हतचे नार्व जान्िर्वी अस े

पडले. मग गंगेला घेऊन भगीरथ कहपलमुनींच्या आश्रमात पोिोचला. आपल्या पूर्वटजांच्या 

राखेर्वरून जाण्याची त्याने गंगेला हर्वनंती केली. शेर्वर्ी सगरपुत्रांर्वा उद्धार झाला.  

 द्रकतीिी अडथळे आल ेतरी भगीरथाने कष्टाने त्यांच्यार्वर मात केली र्व आपला 

चांगला ितूे साध्य केलाच. म्िणून अहर्वश्रांत प्रयत्नकरण्याला ‘भगीरथ प्रयत्न’ म्िर्ल ेजाते. आजच्या 

युगात पाण्यासाठी असाच प्रयत्नांची गरज आि.े भल ेउद्देश र्वेगळा का असेना!  

 आपली पथृ्र्वी पाण्याने र्वेढलेली आि.े जमीन िि तीस र्के्क र्व पाणी सत्तर र्के्क! 

क्षणभर्  र्वार्त ेकी पाणी मुबलक आि.े पण तो भ्र् म आि!े कारण पृथ्र्वीर्वरील पाण्यापैकी97 र्के्क 

पाणी खारे पाणी आि े; उरल ेतीन र्के्क गोडे पाणी. त्यापैकीिी दोन र्के्क पाणी बिट  स्र्वरूपात आि.े 

आता िि एक र्क्का पाणी उरले.  

यातच सबंि जग र्वारे्करी. सर्वट जगातील शेती.  कारखाने. माणसाचे हपण्याचे पाणी

…सगळं सगळं भागर्वल ंपाहिजे. प्राणीझाडांची गरज सुद्ि ् त्यातूनच! आताकळले ना? पाणी 

जपूनच र्वापरायला िर्व.े नािीतर हत एक प्रदशटनातील र्वस्तू िोऊन जाईल. र्व मानर्व जात.  सर्वट 

जीर्वनच पृथ्र्वरून नष्ट िोऊन जाईल. चला जससाक्षर िोऊ या. प्रयत्न केला तर कािीच अशक्य 

नािी ि ेभगीरथाने दाखर्वून द्रदलेच आि.े   



मिान पराक्रमी हशर्वाजी 

 

 हशर्वाजी मिाराजांचे नार्व मािीत नािी असा मराठी माणूस शोिूनिी सापडणार 

नािी. हशर्वाजी चे र्वडील शिाजीराजे मोठे पराक्रमी र्व मुत्सद्द ी िोते. त्यांनािी मोगलांच्या सत्तेची 

चीड िोती आहण स्र्वराज्य स्थापण्याची इच्छा िोती. ददैुर्वाने त्यांचा सिर्वास हशर्वाजीला िारसा 

हमळाला नािी. बालपणात त्याच्या हशक्षणाचे र्व त्याच्या आयुष्याला र्वळण लार्वण्याचे काम 

त्याची दरूदशी र्व िोरणी आई हजजा बाई हिन ेकेले. तसेच हुषार.  करारी र्व एकहनष्ठ कारभारी 

दादोजी कोंडदेर्व यांनी केले.  

 शिाजीराजे आद्रदलशिाकड े तर किी मोगलांकड े सरदारकीकरत िोते. त्यांनी 

एकदोन र्वेळा स्र्वतंत्र िोण्याचा प्रयत्न केला िोता; पण त्यात त्यांना यश आल े नािी. ते 

आद्रदलशिाच्या पदरी सरदार िोते र्व पुण्याची जिाहगरी त्यांच्याकडे र्वहडलोपार्जटत चालत 

आलेली िोती. हजजाबाईचे र्वडील हनजामशािीकड ेसरदार िोते. एकदा बादशाि हनजामशिा ने 

हजजाबाईंच ेर्वडील र्व तीन बाऊ यांना कपर्ाने ठार मारले. त्यामुळे शिाजीराजांना चीड आली.  

 यार्वनी सत्तिीश सिदं ू सरदारांना अस े अनेकर्वळेा ठार मारत असत. त्यामुळे.  

यापुढेमुसलमानी सत्तािीशांकडे चाकरी करायची नािी आहण स्र्वतंत्र राज्य स्थापन करायचे.  अस े

शिाजी राजांनी ठरहर्वल.े ते पुण्याला आले. पुण्याची जिाहगर त्यांचीच िोती. ती हर्वजापूरच्या 

आद्रदलशिाच्या सत्तेखाली िोती. शिाजीराजांनी बंड पुकारल.े त्यांनी आपली जिागीर स्र्वतंत्र 

असल्याची घोषणा केली. त्यामुळे सर्वटत्र िामिूम .  लढाया .  िल्ले-प्रहतिल्ल ेसुरू झाले. अशा 

पटरहस्थतीत हजजाबाईला द्रदर्वस गेलले ेिोते. शिाजीराजांनाहजजाबाईंच्या हजर्वाची सचंता िोती. 

हतचे मािरे उद्ध्र्वस्त झालेल ेिोते. हतला मािरेी जाता येण ेशक्य नव्िते.  



 म्िणून शिाजीराजांनी हजजाबाईला हशर्वनेरी द्रकल्ल्यार्वर ठेर्वण्याचे हनहित केल.े 

हशर्वनेरी सुरहक्षत िोता. हर्वजयराघर्व िा तेथील द्रकल्लेदार िोता. तो शिाजी राजांच्या नात्यातील 

र्व हर्वश्वास ूिोता. शिाजीराजांनी हजजाबाईंनाहशर्वनेरीर्वर पोिोचते केल.े हतला सोबतीला आपले 

हर्वश्वास ूसरदारठेर्वल ेर्व ते पुढ ेमोहिमेर्वर हनघून गेले.  

 हजजाबाईला शुक्रर्वार द्रद. 19 िेब्रूर्वारी 1630 रोजी मुलगा झाला. हशर्वनेरीर्वर 

सर्वाांनाच आनंद झाला. हशर्वनेरीर्वर सर्वाांना साखर आणण्यातआली. तोिा उडहर्वण्यात आल्या. 

हशर्वनेरीर्वर मुलाचा जन्म झाला म्िणून हजजाबाईने.  मुलाचे नार्व हशर्वाजी ठेर्वले. हशर्वाजीचा 

जन्म झाला त्यारे्वळी शिाजीराजे दहक्षणेत पराक्रम गाजर्वीत िोते. दयाटखानचा पराभर्व करून ते 

हशर्वनेरीर्वर आल.े त्यांनी प्रथमच मलुाला पाहिल.े त्यांना अतीर्व आनंद झाला.  

 शिाजीराजांनी पुत्रजन्माच्या हनहमत्ताने खूप दानिमट केले. नंतर ते पुन्िा 

मोहिमेर्वर हनघून गेल.े हशर्वाजी हशर्वनेरीर्वर मोठा िोत िोता. हशर्वाजीच्या बाललीला पािण्यात 

हजजाबाई मग्न िोती. ती त्याला रामायण-मिाभारतातील र्वीरांच्या शौयाटच्या गोष्टी सांगत असे. 

त्याच्या बालमनार्वर ती चांगले संस्कार करत िोती. मार्वळयांच्या मुलांबरोबर हशर्वाजी 

लुरू्परु्ीची लढाई खेळत असे. हशर्वनेरीच्या द्रकल्ल्यात हशर्वाजीचे बालपण जात िोते.  

 दादोजी कोंडदेर्वाने हशर्वाजीच्या हशक्षणाची चांगली व्यर्वस्थाकेली. त्याला 

तलर्वार.  दांडपट्टा द्रिरर्वायला हशकहर्वले. भालािेक हशकहर्वली. हशर्वाजी घोडदौड करू लागला. 

लांबलांबच्या प्रदेशात तो घोडदौड करून येत असे. आपल्या सर्वंगड्यांबरोबर तो दर् याखोर् यात 

द्रिरत अस.े त्याने आसपासची सर्वट तीथटक्षते्रे पाहिली सािुसंतांचे दशटन घेतले.  

 दादोजी कोंडदेर्वांबरोबर तो बारा मार्वळ सिडंला ; त्याने डोंगरांची.  चोरर्वार्ांची.  

द्रकल्ल्यांची.  आडमागाांची.  सखंडींची.  जंगलांची ओळख करून घेतली. सर्वट प्रदेशाची त्याने स्र्वतः 

द्रिरून पािणी केली. हशर्वाजीने बेहचराख झालेली गारे्व पाहिली. देशमुख.  र्वतनदार.  पार्ील 



र्वगैरेंनी लोकांर्वर केलेल े अत्त्याचार पाहिले. देशात िमाटला.  स्त्रीच्या अब्रूला र्व लोकांच्या 

जीहर्वताला ककंमत उरली नािी.  असा त्याला अनुभर्व आला.  

 हशर्वाजी लिान असला तरी समजुतीने मोठा िोता! त्याच्या मनात परकीय 

सत्तेबद्द ल चीड हनमाटण झाली. िी गुलामहगरी झगुारून देऊन स्र्वराज्याची स्थापना करार्वी.  अस े

हर्वचार त्याच्या मनात हनमाटण िोऊ लागल.े हशर्वाजी िळू िळू मोठा िोत िोता. हजजाबाई प्रजेचे 

न्यायदान स्र्वतः करीत असे. हशर्वाजी हतच्याबरोबर न्यायदानाला बसत असे. आईने र्व दादोजी 

कोंडदेर्वांनी प्रजेची गार् िाणी कशी ऐकली.  त्यांची दःुखे कशी दरू केली.  ि ेतो लक्षपूर्वटक पािात 

र्व ऐकत अस.े  

 हशर्वाजीने आत्तापयांत बरेच पाहिल े र्व अनुभर्वले िोते. मोंगलांचीसत्ता आता 

त्याच्याडोळयात खूपू लागली िोती. त्याने मार्वळयांची तरुण मुले गोळा केली. अनेक हजर्वलग 

स्नेिी हमळहर्वले. ते सर्वटजण एकत्र जमून स्र्वराज्याचे मनसुब े रचू लागल.े हशर्वाजीशी एकहनष्ठ 

रािन्याच्या शपथा घेऊ लागल.े  

एकद्रदर्वस हशर्वाजी र्व त्याचे सर्वंगडी भोर तालुक्यातील रायरेश्वराच्या मंद्रदरात 

जमले. रायरेश्वर ि े स्र्वयंभू हशर्वसलंग आि.े त्याच्यासमोर हशर्वाजीने र्व त्याच्या सर्वंगड्यांनी 

स्र्वराज्य स्थापनेची शपथ घेतली. तेव्िापासून हशर्वाजीने रायरेश्वराच्या पूजेची व्यर्वस्था केली. 

हशर्वाजीची मिादेर्वार्वर आहण भर्वानीमातेर्वर अपार श्रद्धा िोती.  

 हशर्वाजी िमट-हनरपेक्ष िोता; सर्वट िमाांतील सािसुतंांना तो मान देत असे. स्र्वराज्य 

स्थापनेची शपथ घेतली तेव्िा तो केर्वळ बारा र्वषाांचा िोता. त्याचे स्र्वराज्यस्थापनेहर्वषयीचे 

हर्वचार आता पके्क झाल ेिोते. पण त्याकटरता सुरहक्षतता पाहिजे िोती. त्याकटरता एखाद्या मजबूत 

द्रकल्ल्याची आर्वश्यकता िोती. तेव्िा हशर्वाजीने उंच र्व सरुहक्षत असा तोरणा द्रकल्ला आपपल्या 

ताब्यात घेण्याचे ठरहर्वल.े तो द्रकल्ला आद्रदलशिाच्या ताब्यात िोता.  पण त्याकड ेत्याचे िारस े

लक्ष नव्िते. एक द्रदर्वस हशर्वाजी र्व मार्वळे तोरणा द्रकल्ल्यार्वर चढल.े तेथ ेत्यांनी ‘िरिर मिादेर्व’ 



अशी घोषणा करून द्रकल्ला ताब्यात घेतला. तेथ ेआपले चौकीदार बसहर्वले; आहण स्र्वातंत्र्याचा 

भगर्वा झेंडा िडकहर्वला! तोरणा ि ेनार्व बदलून त्याचे ‘राजगड’ ि ेनार्व ठेर्वले. स्र्वराज्यस्थापनेची 

सुरुर्वात अशा रीतीने झाली. या र्वेळीहशर्वाजीचे र्वय िोते िि पंिरा र्वषे! इतक्या लिान र्वयात 

तयाने स्र्वराज्याचे स्र्वप्न पाहिले र्व ते प्रत्यक्षातिी आणले.  

 लौकरच हशर्वाजीने मोंगलांची सत्ता झुगारून देऊन स्र्वराज्याची स्थपना केली. 

तीनशे र्वषे मिाराष्ट्रभर सत्ता गाजहर्वली. असा इहतिास मोठा आि.े हमत्रांनो तुम्िी हशर्वचटरत्र 

नक्की र्वाचा. ‘हशर्वाजीसम आदशट राजा िोण े नािी’ .  अस े का म्िणतात ते तुम्िाला त्या 

हशर्वचटरत्राच्या र्वाचनाने कळेल.   



सकट सर्वाल ेदरे्वल 

 

 मुलांनो.  तुम्िाला लिानपणी हचऊ-काऊच्या गोष्टी आर्वडायच्या. थोड ं मोठं 

झाल्यार्वर र्वाघससंिांच्या गोष्टीिी तुम्िी मन लार्वून ऐकायचात. आज ि ेप्राणी तुम्िी र्ीव्िीर्वर 

र्वेगर्वेगळया चॅनलर्वर बघू शकता. पण पूर्वी अशी सुहर्विा उपलब्ि नव्िती. सगळीकडे र्ीव्िी 

1975.  ककंबहुना त्यानंतरच आला. र्व इतर चॅनल त्याहूनिी उशीरा आले. र्वाघससंि बघायला 

मुलांना जंगलात जारं्व लागायचं का? नािी; त्यार्वेळी गार्वात सकटस यायची र्व सकटशीत या 

प्राण्यांचे खेळ पािता यायचे. ि ेिार मोठं आकषटण त्यारे्वळी िोतं. लिानपणी सकटस पाहिली नािी 

असा माणूस त्यारे्वळी सापडणं अर्वघड िोतं. अजूनिी सकटसचं मनोरंजन चालू आि.े तुम्िी र्व 

तुमच्या पालकांनी पाहिली आि ेका?रात्रीच्या र्वळेी आकाशात गोल गोल द्रिरणारा सचट लाईर् 

आकाशात द्रदसला की गार्वात सकटस आली अस ेकळते. तीच त्यांची जाहिरात असते.  

 अशीच एका गार्वात सकटस आली िोती त्याचीच िी कथा. प्रसंग आि ेसकटशीतील 

टरंगणातला. समुारे ऐंशी र्वषाांपूर्वीचा. टरंगणात हर्वहर्वि खेळ चाल ूिोते. तंब ूप्रेक्षकांनी गच्च भरला 

िोता. टरंगमास्र्र कसरतीच्या खेळार्वर देखरेख करत िोते. एक खेळ सपंून दसुरा सरुू िोणार 

िोता. तेर्वढ्यात गडबड झाली. गॅलरीत िळीर्वर बसललेा एक तरुण प्रेक्षक उभा राहिला र्व 

मोठ्ांदा ओरडून टरंगमास्र्रना म्िणाला.  

 ‘अिो.  िी काय सकटस आि?े का डोंबार् याचा खेळ आि?े’ तंबूमध्य ेएकदम शांतता 

पसरली. तो तरुण पुढ ेम्िणाला.   

  ‘चांगले खेळ दाखर्वा; नािीतर हतद्रकर्ाचे पैस ेपरत करा..... ’ 

तोपयांत स्र्वयंसेर्वक त्या तरुणापाशी पोिोचले िोते. ते त्याला बािरे हुसकून देण्याच्या 

प्रयत्नात िोते. पण टरंगमास्र्र त्यांना म्िणाल.े  



  ‘थांबा!’ मग त्या तरुणाला उद्देशून म्िणाल.े  ‘आमचे खेळ चांगल ेनािीत.  

ि ेहसद्ध करून दाखर्वा. तसं केल ंतर हतद्रकर्ाचे पैसे तर देऊच; पण या खेळाचं उत्पन्निी आम्िी 

तुम्िाला देऊ. बक्षीस म्िणून! आि ेतयारी?’ 

 यार्वर तो तरुण म्िणाला.  ‘िो.  िो;मी स्र्वतः यापेक्षा चांगल ेखेळ करून दाखर्व ू

शकतो. ’ 

टरंगमास्र्र म्िणाले.  ‘तर मग या टरंगणात. ’ ि ेसर्वट सभंाषण लाऊड स्पीकरर्वरून 

प्रेक्षकांना ऐकू येत िोते.  

 आत्तापयांत तंबूत हनमाटण झालेला तणार्व थोडा सलै झाला. सगळया प्रेक्षकांनी श्वास 

रोखून िरल.े आता पुढ ेकाय िोते.  अशा उत्सुकतेने ते सार्वरून बसल.े तो तरुण टरंगणाकडे चाल ू

लागला. तंबूत शांतता पसरली. टरंगमास्र्रांनी आपला चाबूक िर्कारला. त्याबरोबर एक 

अबलख घोडा िुरिुरत आला र्व टरंगणात गोल चकरा मारू लागला. टरंगणात येताक्षणीच त्या 

तरुणाने लांबूनच घोड्यार्वर अचूक उडी मारली. घोड्याने र्वेग र्वाढर्वला. तो तरुण घोड्यार्वर स्र्वार 

झाला. त्यार्वर उभा राहिला. अंगातील र्वरचे कपडे उभ्याउभ्याच काढून र्ाकले. आतील झगमगीत 

पोशाख पाहून सर्वाांनी र्ाळया हपर्ल्या.  

 तेर्वढ्यात तरुणाने द्रिरत्या घोड्यार्वरून जहमनीर्वर उडी मारली. पुढच्याच क्षणी 

तो पुन्िा घोड्यार्वर स्र्वार झाला र्व कसरती करू लागला. तोल सािण्याच्या कसरती. यालाच 

‘बॅलेंसन्संग’ म्िणतात. प्रेक्षकांनी र्ाळयांचा कडकडार् केला. कािी र्वेळाने त्या तरुणाने आपला खेळ 

थांबहर्वला. तो टरंगमास्र्रच्या जर्वळ येऊन उभा राहिला. त्यांनी हर्वचारले.  ‘आणखी काय येतं 

तुम्िाला?’ 

तो म्िणाला.  ‘जगसलंग’ जगसलंग म्िणजे सात-आठ र्ो्या ककंर्वा बशा एकएक िर्वेत 

उडर्वायच्या र्व झेलत रिायच्या. ‘आणखी?’ असे हर्वचारताच त्या तरुणाने दोन-चार कोलांट्या 



उड्या मारल्या. अंगातील झगमगीत पोशाख काढून र्ाकला. तेव्िा अंगार्वर िोता रंगीबेरंगी.  

हचत्रहर्वहचत्र गबाळा कुडता आहण सलैसर पायजमा! िी सगळी कृती त्याने अहतशय झर्पर् केली. 

त्याचबरोबर तो हर्वदषुकी चाळे करू लागला. प्रके्षकातून िास्याचे िर्वारे उसळू लागल.े  

 टरंगमास्र्रांनी शाबासकीसाठी तरुणाची पाठ थोपर्ली. तो तरुण (हर्वदषूक) खोरे्-

खोरे् रडू लागला र्व टरंगणात द्रिरून प्रेक्षकांना सांगू लागला.  ‘ बघा िो ; मला मारल ंयांनी.... ऽ

‘ 

  तो हर्वदषूकी थार् पाहून प्रके्षकांनी िसून तंब ूडोक्यार्वर घेतला. नंतर तो तरुण 

टरंगमास्र्रजर्वळ येऊन उभा राहिला. थोडी शांतता झाल्यार्वर टरंगमास्र्रांनी जािीर केले; 

 ‘आम्िी खूष झालो आिोत. ‘आजच्या खेळाचं उत्पन्न आम्िी या तरुणाला देत 

आिोत!’ 

 प्रेक्षकांनी पुन्िा र्ाळयांचा कडकडार् केला. आपली पसंती व्यि केली. टरंगमास्र्रांनी 

तरुणाला हर्वचारले. ‘तुमचं नार्व पत्ता कळेल का प्रेक्षकांना ?’ 

  ‘मी काशीनाथ ऊिट  बंडोपंत देर्वल या टरंगमास्र्र हर्वनायकरार्व देर्वल यांचा िाकर्ा 

भाऊ. मुक्काम ... देर्वल सकटस!’ 

 प्रेक्षकांना आियाटचा र्व आनंदाचा िक्का बसला. त्यांनी उभ ेराहून खूप र्वेळ र्ाळया 

र्वाजर्वल्या!अस ेिोते देर्वल-बंि.ू त्यांची देर्वल सकटस जगभर गाजली. इंग्रज र्व रहशयन सकटशीचा 

तो काळ िोता. त्या स्पिचे्या काळातिी देर्वल सकटसचा झेंडा साता समुिापार गेला! 

 बंडोपंतांचे काका वं्यकर्रार्व देर्वल. त्यांनीच देर्वल-सकटसची स्थापना केली. देर्वल 

कुरंु्ब म्िसैाळ या गार्वचे. मिाराष्ट्रात हमरजेपासनू दिाबारा द्रकलोमीर्रर्वर ि ेगार्व आि.े शंभर 

र्वषाांपूर्वी तर ते एकदम खेडे गार्व िोते. म्िसैाळ ि ेसकटसचे गार्व म्िणूनच ओळखल ेजायचे. प्रत्येक 



घरातील एकतरी माणूस सकटशीत असायचा. मराठी माणसांना घेऊन काढलेली िी पहिली सकटस! 

म्िणून हतला अहिक मानाचं स्थान िोतं.  

 आपणिी सकटसमिे काम करायचे.  असे लिानपणीच बंडूने ठरहर्वले िोते. पण 

त्याचर्वेळी एक अडचण उत्पन्न झाली. सिा-सात र्वषाांचा असतांना पळता पळता पडल्याचे 

हनहमत्त झाल ेर्व गुढघ्याचे गंभीर दखुण ेसरुू झाले. शाळेतिी कोणीतरी उचलून न्यारे्व लागे! पण 

तेर्वढ्या लिान र्वयातिी मनात हजद्द कायम िोती. बरेच र्वैद्यांचे उपचार िोऊनिी उपयोग िोत 

नव्िता. सुदैर्वाने केर्वळ हनयहमत भरपूर आिार र्व व्यायाम यांनी प्रकृती सुिारली. अकराव्या र्वषी 

बंडू सकटशीत दाखल झाला. काकांची कडक हशस्त यामुळे व्यहिमत्त्र्वाची जडण घडण झाली.  

 मालकाचा पुतण्या असला तरी र्वेगळी र्वागणूक नव्िती. दोरी-हखळे ठोकण्यापासून 

प्राण्यांना मांस देण्यापयांतसर्वट काम ेकरार्वी लागत. काकांनी प्राण्यांर्वर मुलाप्रमाणे प्रेम करायला 

हशकहर्वले.  

 देर्वल सकटस ि ेएक कुरंु्बच िोते. वं्यकर्रार्वांची सकटस पाहून लोकमान्य टर्ळकिी 

खूष झाले िोते. त्यांनी वं्यकर्रार्वांना‘सकटसससिं’ िा द्रकताब द्रदला. (नारायणरार्व राजिसं यांना 

बालगंिर्वट िा द्रकताबिी टर्ळकांनीच द्रदला िोता!)  

 काकांच्या मागटदशटनाखालीच बंडोपंत तयार झाले. पुढ ेते सकटसचे मालकिी झाल.े 

भारतात पहिली सकटस हनमाटण केली हर्वष्णुपतं छत्रे यांनी पण नार्वारूपाला आणली ती 

देर्वलांनीच. त्यांनीच भारतीय सकटसला जगभर कीती हमळर्वून द्रदली.  

 बंडोपंतांनी आपले आयुष्य सकटसलाच र्वाहून घतेले िोते. त्यांचे सारे आयुष्यच 

टरंगणात गेले. र्वेगर्वेगळया कसरती.  हर्वदषूकाच्याकरामती र्व जगसलंग या खेळात ते हनपुण िोते. 

मालक म्िणूनिी त्यांनी देर्वल सकटसची जबाबदारी उत्तम पार पाडली.  



एखाद्या क्षते्रात काळार्वर ठसा उमर्हर्वणार् या व्यिी थोड्याच असतात. बडंोपंत देर्वल 

ि ेत्यापैकी एक िोते. 16 हडसेंबर 2000 या द्रदर्वशी ते काळाच्या पडद्याआड गेले. मात्र सकटसच्या 

क्षेत्रात असललेे त्यांचे ठळक नार्व काळालािी पुसता येणार नािी. ‘सकटशीच्या टरंगणात’ ि ेत्यांचे 

आत्मचटरत्र जरूर र्वाचा; म्िणजे तुम्िाला बंडोपंतांच्या अंगच्या इतरिी गुणांची ओळख िोईल. र्व 

सकटसचं जग कसं असत ंििेी कळेल. तुमच्या गार्वात किी सकटस आली तर जरूर पािा. कसरती.  

झोक्यार्वरील सािसाचे खेळ पाहून तुम्िी अचंहबत व्िाल. िल्ली प्राण्यांचे खेळ मात्र सकटशीत 

नसतात. प्राणी-संरक्षण कायद्याखाली त्याला बंदी आि.े तेिी बरोबरच आि!े पण तरीिी सकटस ि े

उत्तम मनोरंजन आि ेयात शंका नािी. त्यामुळे त्यातील कलारं्वतांना रोजगार हमळतो.  िािी एक 

दहृष्टकोन आि.े   



कस ंर्वार्ल ंपसु्तक हमत्रानंो?  

रु्फ़कर् असल ंतरी दजेदार आि ेना?  

कािी लोकांचा असा समज आि ेकी जे रु्फ़कर् हमळतं ते कमी दजाटचं असेल. पण तस ं

नसतं. आपल्याला आपले आईर्वडील हमळतात ना की ते आपण हर्वकत घेतो? आहण त्यांचे 

संस्कार? आहण आपला देश आपलं राष्ट्रीयत्र्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या िर्वेतला 

ऑहक्सजनिी रु्फ़कर्च हमळतो ना. आहण िा मौल्यर्वान मनुष्यजन्मिी रु्फ़कर्च हमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्िा हमत्रांनो जे जे रु्फ़कर् ते ते र्फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकांना एकदा ई 

साहित्यच्या साइर्र्वर आणा. ई साहित्यची पुस्तकं र्वाचायला द्या. तुम्िी जे परेाल तेच उगर्वेल. 

जर तुम्िी समाजात चांगली मलू्य ंपरेाल तर तुम्िालािी या समाजात चांगली र्वागणूक हमळेल. 

समाज म्िणजे आपणच की. हनदान आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रिान करुया.  

चला तर हमत्रांनो.  एक भव्य चळर्वळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सिभाग घेतला 

तर िा बाराकोर्ींचा मिाराष्ट्र जगातला सर्वोत्कृष्ट अहभरुचीपूणट र्वाचकांचा प्रदेश बनायला र्वेळ 

लागणार नािी.  
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