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या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

अनिोल - व्यमिरखेा आमि मिचार 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्यान ेई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तमु्हाला आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  

तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्त ेआम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त 

करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. 

प्ामावणक मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत 

िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर 

सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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अनमोल- व्यविरेखा आवण ववचार 

लेशिकव : जयश्री पटर्र्ान 

पत्तव- 20/1A/1 प्लॉट नां 3, शर्नवयक बांगलव, 

 बसर्नगर रोड 

कवगर्वड 591223 

 कनवाटक. 

 फोन नां- 7406983273 

 

मखुपषृ्ठ: सनुीळ सामांत (ठाणे) 

वनवमितीसहाय्य- अांजना लगस (कोल्हापरू) 

 

यव पु् तकवतील लेिनवचे सर्ा हक्क लेशिकेकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर 

रुपवांतर करण्यवपरु्ी लेशिकेची परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न 

केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई (दांड र् तरुुां गर्वस) होऊ िकते.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India 

is available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic 

work. The Copyright Act 1957 provides for registration of such works. 

Although an author’s copyright in a work is recognised even without 

registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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ई साहित्य प्रहिष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

Whatsapp- 9987737237 

या नांबरवर नावगाव कळवा. पसु्तके वमळवा. 

 

 

प्रकविन : १८ फ़ेब्रवुारी २०२३ (महावशवरात् २०२३) 

 

©esahity Pratishthan®2023 

 

 

 

• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्र्.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य प्रशतष्ठवनची लेिी परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह.े 
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जयश्री पटवर्धन 

 

परिचय 

 

 सवांगली िवझे िवहरे. र्यवच्यव शर्सवव्यव 

र्र्षी िलव एि. एस. ई .बी. िध्ये नोकरी शिळवली. 

सहव र्र्षे नोकरी केल्यवर्र िवझव शर्र्वह कवगर्वड 

च्यव श्री सतीि पटर्र्ान यवांचे बरोबर झवलव. 

पटर्र्ान घरविे ह ेसां्थवशनकवांचे. पि कूळ कवयदव र् 1948 ची जवळपोळ यविळेु 

त्यवांचे बरेच नकुसवन झवले. ह ेसां्थवन 1857 िध्येच शर्लीन झवले होते. त्यविळेु 

पढुील शपढ्यवतील िलुवांनी अथवाजानवसवठी शिििवनांतर नोकरी वस्वकवरली. पटर्र्ान 

िांडळी िेड्यवत रवहात असली तरी िपू आर्शुनक शर्चवरवांची र् अशतिय ससुां्कृत 

अिी होती. िनवने ती श्रीिांत होती. त्यविळेु सवांगली सवरख्यव िहरवतनू िी िेड्यवत 

आले यवचे दःुि िलव झवले नवही. र्यवच्यव चवळीसवव्यव र्र्षवापवसनू िी सविवशजक 

कवयवात भवग घेऊ लवगले र् शर्शर्र् सविवशजक उपक्रि रवबशर्ले. िवझे र्डील गीतव 

प्रर्चनकवर होते. त्यविळेु लहवनपिवपवसनूच किायोगवचे सां्कवर आम्हव सर्ा 

भवर्ांडवांच्यव र्र झवलेले होते. कवगर्वड येथील िरवठी िवळेचे इिवरत बवांर्कवि िी 

त्यवत भवग घेऊन शहरररीने केले. येथे शर्शर्र् प्रकवरची शिशबरे आम्ही घेतली. रक्तदवन, 

नेत्दवन, अपांगवांसवठी उपयोगी सवर्ने दणे्यवचे शिबीर, िलुवांसवठी िैिशिक शिशबर, 

िशहलव शिबीर, ही शिशबरे लोकवांनव िपूच आर्डली.  
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 िी र्ैयशक्तक ्तरवर्र ही सविवशजक कविे केली. िलव र्वचनवची अशतिय 

आर्ड. आर्डलेल्यव पु् तकवांच्यव लेिकवांनव िी आर्जूान पत् शलहवयची. बऱ्यवच 

लेिकवांची िलव उत्तरे दिेील आली आहते. त्यवतनूच कवही लेिकवांची व्यवख्यवनेही 

येथे आयोशजत केली. 

 िशतिांद िलुवांकडून िवळेतनू ज्यव कलवर््त ू बनर्नू घेतल्यव जवतवत, त्यव 

शर्क्रीच्यव िवध्यिवतनू िी लोकवांसिोर आिीत होते. हते ूएर्ढवच की त्यव िलुवांनव 

अथवाजन व्हवर्े. यव र््त ूशर्क्रीच्यव र्ेळी एक चवांगलव अनभुर् िलव आलव आह.े 

सवांगली येथील गवडगीळ सरवफ यवांचेकडे िी जवयचे ठरर्ले. सवांगलीतील आिदवर 

सरु्ीर दवदव गवडगीळ यवांनव िी भेटले र् िशतिांद िलुवांसवठी च्यव कलवर््तू 

शर्क्रीबवबतची िवझी कल्पनव त्यवांनव सवांशगतली. यव गवडगीळ िांडळींचे शर्श्रविबवग 

येथेही सरवफी दकुवन आह.े शदर्वळीच्यव र्ेळी जर ग्रवहकवने दहव ग्रॅि सोने घेतले तर 

त्यवलव त्यवांच्यव दकुवनवच्यव र्तीने िशतिांद िलुवांनी बनर्लेल्यव र््तपूैकी एक र््त ू

शगफ्ट म्हिनू द्यवर्ी. त्यवत गवडगीळ यवांचेही नवर् होईल र् िलुवांनव अशर्क अथवाजान 

शिळेल. त्यवांनव ही कल्पनव आर्डली. आिदवरवांनी िलव त्यवांच्यव दकुवनी पवठशर्ले. 

िी त्यवांनव र््तुांचव कॅटलॉग दविर्लव. त्यवतनू त्यवांनी िोबवईल ठेर्ण्यवसवठीची पसा 

शनर्डली आशि एकां दर ऐ ांिी हजवर रुपयवच्यव िोबवईल पसेस िवगशर्ल्यव. आम्हवलव 

िपू आनांद झवलव. िरांच दसुऱ्यवसवठी कवही करत असतवनव त्यवत यि आले की 

शिळिवरां सिवर्वन र्ेगळच असतां! 

 िी कवगर्वड ग्रविपांचवयतीिध्ये शनर्डून येण्यवसवठी दोन र्ेळेलव शनर्डिकुीस 

उभे रवहून शनर्डून आले र् दहव र्र्षे ग्रविपांचवयतीत कवि केले. हते ूएर्ढवच होतव की 

पांचवयतीत चवललेलव कवरभवर पहवर्व र् सिवजवसवठी पांचवयतीच्यव र्तीने कवही 
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करतव आले तर करवर्े. िवझ्यव आयषु्यवत िी सिवजवकडूनही भरपरू आदर शिळर्लव. 

पढेु शनर्डून आलेले सरपांचही िवझव सल्लव शर्चवरवयलव घरी येत असत. अथवात िी 

जे ह ेसर्ा करु िकले ते िवझ्यव पतीच्यव पिुा पवशठांब्यविळेुच. असव नर्रव शिळवयलवही 

भवग्य लवगते. ते िलव शिळवले र् त्यविळेु िी सिवर्वनी आयषु्य जग ूिकले. 

 

-जयश्री पटवर्िन 
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मनोगि - 

 

माझे चौथे पसु्तक वाचकाांच्या हाती दतेाांना खपू आनांद होतो आह.े  मला पत्ां 

वलवहणां खपू आविायचां. त्यावेळी फोनही नव्हत.े त्यामळेु नातेवाईकाांना मी पत्े 

वलहायची. त्याांची पण सववस्तर उत्तरे यायची. पसु्तक वाचनामळेु मी लेखकाांनाही 

पत्े वलहायची. त्याांची उत्तरेही माझ्यासाठी एक अनमोल ठेवा असायचा. ही 

लेखनाची आवि जी पत् लखेनापतूी मयािवदत होती ती करोनालाटेमळेु उसळून वर 

आली. करोनामळेु बाहरे जाणे कमीच झाले. त्यामळेु मी लेखनाकिे वळले. 

सामावजक कामामळेु, वॉट्सॅपमळेु माझ्या अनेकाांशी ओळखी झाल्या. 

चाकोरीबाहरेील कामे करणाऱ्या व्यिींचेवर मी वलहायचे ठरवले. माझे चौथे पसु्तक 

अशाच काही आगळ्या-वेगळ्या 10 व्यिीमत्त्वावर वलवहले आह.े  

माझ्या पसु्तकातील लेखामळेु आणखी काही लोकाांना या व्यिींच्या कायािची 

ओळख होईल. त्याांना याांच्या कायािमळेु प्रेरणा वमळेल हीच सवदच्छा. 

 

आपली, 

जयश्री पटवर्धन 
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आभार 

  

या चौथ्या पसु्तकात मी ज्या व्यिींचेवर लेख वलवहले आहते त्याांनी अत्यांत 

आदरान,े नम्रतेने मला स्वतःच्या कायािची मावहती फोनवर साांवगतली त्याबद्दल मी 

त्याांची ऋणी आह.े 

ई- सावहत्याचे प्रकाशक श्री.सनुीळ सामांत याांनी तर मला सतत प्रोत्साहन 

वदलेच पण मखुपषृ्ठ तयार करण्यासाठी बहुमोल सहाय्य केले त्याबद्दल मी त्याांची 

खपू आभारी आह.े  

माझे सवि लेख वलहून झाल्यानांतर मी श्रीमती अांजना लगस कोल्हापरू 

वहच्याकिे पाठवले व वतने ते टाईप करून वदले. टाईप करताांना झालेल्या चकुा न 

कां टाळता दरुुस्त करून वदल्या. वतचे सहाय्य खपूच मोलाचे आह.े याबद्दल वतला 

मनापासनू र्न्यवाद! 

माझा भाचा श्री. अवजत बापट पणु ेयाला माझे वतसरे पसु्तक गुांवफयेला  

शेला खपू आविले व त्याने त्या पसु्तकाचा आपल्या वमत्मांिळीत प्रसारही केला व 

ह्या नवीन पसु्तकासाठी शभुेच्छाही वदल्या. त्याांचेही मी मनापासनू कौतकु करते... 

आपली, 

जयश्री पटवर्धन 
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अपिण पवत्का 

 

ज्याांच्या बरोबर 

मी ५० वर्ाांच ेसहजीवन अवतशय आनांदाने जगल े

ते माझे पती 

 

कै. सिीश पटवर्धन 

याांच्या पववत् स्मतृीस 

हा स्मतृींचा शेला अपिण करीत आह.े  
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अनकु्रमवणका  

1 श्री.राम साठे 

2 श्री.यतींद्र जोशी 

3 श्री. वसांतराव आपटे 

4 िॉ. राम गोिबोले 

5 उद्योजक प्रसाद ताम्हणे 

6 सौ. समुती व कनिल मार्वराव आठवल े

7 श्री समथि रामदास स्वामींचे वेळेचे व्यवस्थापन  

8 श्री. सरु्ीर गद्र े

9 िॉ. वसरु्ा आपटे 

10 सौ. नीलाताई खरे 

11 दोन वपढीतले अांतर 

12 वदृ्धसेवा बवुद्धमत्ता 

13 स्वर्मि 

14 खिेे का सरु्ारत नाही! 

15 नास्तीक 

16 दीप अमावस्या 

17 नवरात्ी 

18 करीअर करणाऱ् या विया 

19 वारी 

20 वपतपृांर्रविा  
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  श्री.राम साठे 

 

 

श्री. राम साठे ह े तसे वमरजेचेच आहते. आता ते पणु्याला असतात. श्री. 

वेण्णास्वामींच्या मठात ह ेलहानपणी आजी व काकू बरोबर रोजच जायचे. सकाळी 

व सांध्याकाळी सदु्धा वतथ ेचालणारे वनरूपण, प्रवचन ऐकायला जायचे. वतथला तो 

मोठा नगारा, आरती याचे त्याांना आकर्िण होत.े तेव्हा ते चौथी- पाचवीत वशकत 

होत.े नगारा वाजवायला आविायचे. प्रवचनातल ेफारसे कळले नाही तरी ते सवि 

भिीभावन ेऐकायचे. पाचवीत असताांना वमरज ते सज्जनगि पायी चालत आजी 

बरोबर गेले होते. त्याांची आजी ही पायी वारी नेहमीच करायची. तसेच आठवीत 

असताांना श्री. साठे, काकूां बरोबर वमरज पांढरपरू पायी वारीसाठी गेले होते! त्या काकू 

वमरज- पांढरपरू ही वारी 40 वर् ेकरीत होत्या. हौस म्हणनू याांनी या दोनीही वाऱ्या 

केल्या. पण याचे सांस्कार त्याांचेवर झालेच. वारीच्या वेळी याांचे हातात वीणा द्यायचे. 

ते त्याांना गांमत म्हणनू आविायचे. पण या सांस्कारानीच त्याांना घिवलां. आठवी- 

नववीत असताांना शाळेत सांस्कृत ववर्य चाल ूझाला. म्हणनू सांपणूि भगवद्गीता याांनी 

वाचनू काढली. तेव्हा त्याचा अथि त्याांना कळत नव्हता. पण असे सांस्कार त्याांचेवर 

घित गेले. पण पढेु मेविकलला गेल्यावर त्याांनी सांपणूि ज्ञानेश्वरी वाचनू काढली. 

त्यावेळी मात् त्याांना बऱ्याच गोष्टी समजत होत्या. पण तरीही कॉलेजमध्य ेवशकत 

असताांना वटांगल- टवाळीचाच मिू होता. पण त्या नादात सांपणूि ज्ञानेश्वरी वाचनू 
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काढली ह े महत्त्वाचे. वविल वसव्हील इांवजवनअर. पण त्याांची वफरती असायची. 

त्यामळेु ते घरी कमी असायचे. 

श्री. साठे याांचे पवहल ेवशक्षण वमरजेला झाले व पढुील सवि वशक्षण पणु्यालाच  

झाले. पणु्याला असताांना वरदानांद भारती याांचां सावहत्य पषु्कळ वाचल.े खरे वाचन 

त्याांनी समार्ी घेतल्या नांतरच झाले. 

श्री. वरदानांदाांशी आर्ी याांच्या भेटीगाठी पषु्कळच होत होत्या.  त्याांच्याशी 

चचािही पषु्कळ व्हायची. सलग वाचन होत नव्हत.े पण पजू्य वरदानांदाांनी समार्ी 

घेतल्यावर त्याांचे वाङ्मयाचे खरे वाचन झाले. इकिे त्याांना नाटकाचीही खपू आवि 

होती. आकाशवाणीवर याांनी बालकलाकार म्हणनू नाटकाचे प्रयोग केले. त्यावेळी 

दरूदशिन नव्हते. बालोद्यान, नभोनाट्य असे भरपरू कायिक्रम आकाशवाणीवर केले. 

शाळेमध्य े असताांना एकपात्ी प्रयोग, नाट्यवाचन अस े शाळेपासनूच चाल ू होत.े 

कॉलेजमध्य े आल्यावर मात् नाटकात कामे चाल ू झाली. पवहल्याांदा लोकनाट्ये 

केली. ववच्छा माजी परुी करा, कथा अकलेच्या काांद्याची, टुरटुर, मी लािाची मैना 

तमुची, वस्त्रहरण अशी लोकनाट्ये त्याांनी खपू केली. पळा पळा कोण पढेु पळे, अशा 

फॉसेस पण केल्या. कॉलेजमध्ये असताांना ह े केले. कॉलेजच्या आठ वर्ािच्या 

काळात 20 नाटकात तरी त्याांनी कामे केली. मग नांतर ते सांगीत नाटकाकिे वळले. 

गेली 30 वर् ेते सांगीत नाटके करीत आहते. 25 नाटकाांचे 1000 चे वरती प्रयोग केले 

आहते. ययाती, दवेयानी, मचृ्छकवटक, मानापमान, सौभद्र, ह ेबांर् रेशमाचे, कट्यार 

काळजात घसुली, पवूीची वीर वामनराव जोशींनी वलवहलेली रणदुांदभूी, उत्तरवक्रया 

वशवाय दीनानाथाांनी केलेली नाटके तशाही नाटकाचे प्रयोग केले. त्याांना नाटकासाठी 

आठ राज्य नाट्य परुस्कार, अवभनयाचे 3 नॅशनल Awards वमळाले. राज्य नाट्य 
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स्पर्ेमध्य ेपरीक्षक म्हणनू चार वेळा गेले आहते. तेथील नाटकाांचा बक्षीस समारांभही 

याांचे हस्त े झाला.  त्याांना केशवराव दाते परुस्कार जो नाट्य पररर्दचे्या वतीने 

वमळाला तो सवोच्च मानला जातो. महानगर पररर्दचे्या वतीन ेबालगांर्वि परुस्कार 

ही वमळाला. नकुताच पणुे ग्रांथालयाचा Award वमळाला आह.े जो केवळ वदग्गज 

लोकाांना वमळत होता. 

1990 साली लॅबच्या वेळा साांभाळून नाटकात काम केले. अशी ही नाटकाची 

परांपरा चाल ूरावहली. त्याांनी 1990 साली चार पॅथॉलजी लॅब काढल्या. 25 लोक 

त्याांच्या लॅबमध्य े काम करतात. लॅबचा टनि ओव्हर खपू मोठा आह.े लॅबच्या 

जोरावरच श्रीसमथाांचे जे काम आह ेते केले. अिीच हजारावर भार्णे पणुे शहरातल्या 

50% शाळा, महाराष्रातील सवि वजल्ह,े 80 टक्के तालकेु वशवाय इांदोर, 

अहमदाबाद, वदल्ली, बेंगलोर वजथे- वजथे मराठी आह ेतेथे- तेथे मनाच्या श्लोकावर 

भार्णे वदली. ह ेसगळां समथाांनी साांवगतलेल्या टाईम मॅनेजमेंट प्रमाणे केले आह.े 

ररकामा जाऊ नय ेएक क्षण ह ेदवे पणाचे लक्षण याप्रमाणे काम केले. अमेररका व 

कॅनेिामध्येही पांर्रा भार्णे झाली. तेथे सदु्धा कट्यार काळजात घसुलीचा प्रयोग व 

नऊ भार्णे चार वदवसात केली. खरांतर पॅथॉलजी लॅबचे उत्पन्न चाांगले 

असल्यामळेुच समथाांचे कायि मी पषु्कळ करू शकलो असे ते म्हणतात.  2008 

साली समथाांची जन्म चतशुताब्दी होती.  त्याांनी 2008 पासनू आतापयांत अनेक 

वेबसाईट वनमािण केल्या. त्यामध्ये अत्यांत नामवांत वक्त्याांची व्याख्याने आहते. 

िॉ. सरु्मा वाटवे व श्री. सनुील वचांचोळकर याांच्याशीही त्याांचा 15-20 वर् े

सांपकि  होता. ही माणस ेमोठी होती. त्याांच्या सहवासाचाही चाांगला पररणाम झाला. 
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अनेक वदृ्धाश्रमाांना व अनाथाश्रमाांनाही त्याांच्या दनैांवदन गोष्टीत श्री. साठे खपू 

मदत करतात. 40 मलुे असलेले पाच अनाथाश्रम आहते. त्याांच्या दनैांवदन गरजा 

म्हणज े वदवाळी फराळ पाच वदवसाांसाठी, दप्तरे 200 द्यायची, 100 स्वेटर द्यायचे. 

पणु्याच्या आसपास ही अनाथाश्रम व वदृ्धाश्रम आहते. 

ते म्हणतात माझे लॅबच ेउत्पन्न चाांगले असल्यामळेु मी ह ेकरू शकतो. वजथे 

गरज आह ेतेथे मदत करायची असे मी ठरववले आह.े 

वकतीतरी शाळातनू ववद्याथ्याांना याांनी मनाच्या श्लोकाांची पसु्तके वदली. काही 

लोक त्याांना म्हणतात तमु्ही वदलेली ही पसु्तके मलु ेवाचतात का? ते म्हणतात दणेे 

ह ेकाम माझां आह.े वदल्यानांतर मी त्याबद्दल कोणताच ववचार करीत नाही. 

खरांच साठे सराांचां व्यविमत्व ह ेसवि अांगाांनी समदृ्ध आह.े 

त्याांच्यावर बालपणापासनू दवे-र्मािच ेसांस्कार झाले. कळत नसताांनाही त्याांनी 

एक गांमत म्हणनू गीता ज्ञानेश्वरी वाचली. आजीबरोबर वमरज सज्जनगि व वमरज 

पांढरपरू पायी वारी केली. पण नकळत ह ेसांस्कार अांतरमनावर रुजतच असतात. 

 

 

श्री. साठे सराांचे ह े सगळे कायि पाहून मी अचांवबत झाले. श्री. समथाांच्या 

वशकवणकुीप्रमाणे त्याांनी क्षणभर ही फुकट दविला नाही. वमळालेला पैसा गरजूांना 

वदला. स्वतः चैन करून तो वाया घालवला नाही. पनु्हा कशाचाही अहांकार नाही. 

लॅबमध्ये काम करणाऱ्याांच्यामळेु मी ह े सवि करू शकलो. म्हणनू त्याांना के्रविट 

दतेातच! 
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नाटकात कामे करून प्रवसद्धी, वकती नक्कीच वमळवली. ह ेसाांभाळून िॉक्टरी 

व्यवसाय, लॅब उत्तम तऱ्हनेे साांभाळली. अध्यात्म स्वतःमध्य ेरुजवले व इतराांनाही ते 

वशकववण्याचा प्रयत्न केला. 

ह्यापेक्षा वनराळा कमियोग तो काय असतो हो? या सवि कमािन ेत्याांचे आयषु्य 

उजळून वनघाले. त्याांच्या कायािचे वकती कौतकु कराव ेतेवढ ेथोिेच आह.े अशा या 

कमियोगी व्यिीला मनापासनू नमस्कार. 
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 श्री. यिींद्र जोशी 

 

 

श्री. यतींद्र वासदुवे जोशी ह ेमाझ्या वमस्टराांचे मावसभाऊ. पण यतींद्र याांच्या 

आईशी माझे सांबांर् आजपयांत मैत्ीचेच रावहल.े त्याांनी माझ्याकिे भाच्याची बायको 

म्हणज ेसनू म्हणनू कर्ीच पावहल ेनाही. आपल्या वकतीतरी गोष्टी त्या माझ्याशी 

शेअर करतात.  

मी आतापयांत तीन पसु्तके वलवहली. चाकोरी बाहरे जाऊन ज्याांनी वेगळे 

काहीतरी केले आह ेअशा व्यिींवर लेख वलवहले.  

श्री. यतींद्रही असे आगळे - वेगळे व्यविमत्व असणारे! 

त्याांचा जन्म बेळगाव येथे 1953 साली झाला. पण शालेय वशक्षण मात् सवि 

मुांबईलाच झाले. त्याांचे पढुील वशक्षण पणु्याला झाले. कृर्ी महाववद्यालय पणु ेयेथनू 

ते B.Sc. Agri झाले व M.Sc. Agri  र्ारवाि कृर्ी महाववद्यालयातनू झाले. 

श्री. यतींद्र लहानपणी अत्यांत व्रात्य होते. दसुऱ्याच्या खोि्या काढण्यात 

पटाईत. अभ्यासाची अवजबात आवि नसलेले. आई शाळेत पोहचवनू आली की 

वतच्या पाठोपाठ ते घरी परत येत. पाठोपाठ दोन तास गवणताचे आहते म्हणनू ते घरी 

परत येत. आई- वविलाांना वाटे वनदान त्याने 'अ' वगि तरी सोिू नय.े 'अ' वगाित त्याांचा 

नांबर शेवटचा होता. 

कॉलेजमध्य ेसदु्धा कसनू अभ्यास, मोठां यश वमळवीन ह ेनव्हतांच. महत्त्वाकाांक्षा 

काय तर पदवीर्र झाल्यावर बँकेत नोकरी करायची.  बँकेची वेळ सांपली की दसुऱ्या 
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वदवशी पयांत वतच्याशी सांबांर् नाही. अशा व्यिीन ेपढेु जाऊन Sky is the limit 

म्हणावां असां यश वमळवलां, व सवाांनाच अचांवबत केले. M.Sc. Agri झाल्यावर 

दोन वर् े र्ारवाि Agri कॉलेजमध्ये नोकरी केली. नांतर कें द्र शासनाने 

Agricultural Research Service ह ेकें द्र सरुू केले होत.े तेथे श्री. यतींद्र याांनी 

अजि केला. त्याांची एक परीक्षा होती. ही  परीक्षा IAS, IFS, Forest Service,  

Revenue Service  या परीक्ष ेसारखी असते. ती याांनी वदली व यतींद्र याांची वनवि 

झाली. त्याांचे पोवस्टांग केरळ, कनािटक, गोवा अशा वठकाणी झाले. कनािटकातले 

ववठ्ठल ह ेगाव मांगलोर पासनू 50 वकलोमीटर अांतरावर होत.े जेथे नारळ, सपुारी, 

मसाल्याचे पदाथि होतात. अशा वठकाणीच बदल्या व्हायच्या. कृर्ी सांशोर्न कें द्र ेही 

वरील राज्यातील खेिेगावातच असायची. या नोकरीत त्याांनी दहा वर् ेकाढली. 

हदैराबादमध्ये क्रॉप ररसचि इवन्स्टट्यटूमध्ये दोन वर् ेकाम केले. पण एकां दरीतच 

यतींद्र याांचे मन शेती सांशोर्न नोकरीत रमेना. 

B.Sc. Agri झाल्यावर त्याांनी पांजाबमध्ये फॉमि सपुररटेंिेंट म्हणनू काम केले. 

त्याांच्या वमत्ाचाच हा फॉमि होता. तलुा रस असेल तर त ूह ेकाम कर असे वमत्ाने 

साांवगतले. या फॉमिवर ते सकाळी सहा म्हशींचे दरू्ही काढायचे. तेथे दोन वर् ेअनभुव 

घेतल्यावर मग त्याांनी M.SC. केले. हदैराबाद मर्ील क्रॉप ररसचि इवन्स्टट्यटू ही 

जगप्रवसद्ध आह.े येथील कामही Editing शी सांबांवर्त होत.े पण येथनूच आर्ी 

त्याांनी टेरी ही सांस्था जॉईन केली. टेरी या सांस्थेचे मखु्य काम हवा बदल या ववर्यावर 

आह.े ते खपू प्रवसद्ध आह.े िॉ. पचौरी ह ेI.P.C.C. या सांस्थेचे अध्यक्ष होत.े  त्याांनी 

टेरी ही सांस्था स्थापन केली. त्या सांस्थेला नोबेल प्राईजही वमळाले होते. त्यावेळी 
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िॉ. पचौरी हचे अध्यक्ष होत.े तेव्हा त्याांनीच ते नोबेल प्राईज वस्वकारलां. िॉ. पचौरी 

याांनीच यतींद्र याांना त ूएविटर हो असे सचुववल ेहोत.े 

सांशोर्क सांशोर्न करतात. त्यावर प्रबांर् वलवहतात. पण सादरीकरणात ते कमी 

पितात. त्यामळेु वनयतकावलके तो वस्वकारत नाहीत. त्यामळेु चाांगले सांशोर्न 

प्रवसद्ध होऊ शकत नाही. अशा लोकाांना Editor मदत करतात.  

वफलीपाईन्स येथे या ववर्यावर एक कोसि होता. चार मवहन्याांचा तो याांनी पणूि 

केला.  मुांबईला पसु्तके प्रवसद्ध करणारी “भारतीय ववद्या भवन” ही एक सांस्था. याांचा 

ही एक कोसि टपालद्वारे श्री. यतींद्र याांनी पणूि केला. 

त्यामळेु िॉ. पचौरे याांनी त्याांना वदल्लीला बोलावलां. श्री. नेने साहबे जे 

ICRISAT चे Deputy Director General होत.े त्याांनी ररटायिि झाल्यावर एक 

मावसक काढले होत.े त्याचे नाव होते इांवियन ऍग्री वहस्री. त्याांना यतींद्र याांच ेएविवटांग 

चे काम खपू आविलेले असल्यामळेु या मावसकाचे व त्याांनी वलवहलेल्या अनेक 

पसु्तकाांचे Editing चे काम यतींद्र याांनाच वदले. 

िॉ. पचौरी याांना यतींद्र याांचां Editing चे काम आविलेलां असल्यामळेु ते 

जेव्हा Planning कवमशनच्या एका मोठ्या सांस्थेच्या कवमटीवर असताांना त्या 

कवमटीचा जो अहवाल होता त्याचे कॉपी एविवटांग यतींद्र याांनीच कराव ेअशी त्याांची 

खास इच्छा होती. 

वदल्लीची ही टेरी सांस्था खपू मोठी होती. 1000 लोक तेथे काम करीत होते. 

एकां दरीत वदल्लीला स्थावयक होण ेयतींद्र याांचेसाठी जरा अवघि होत.े  यतींद्र ह े

शोर्क दृष्टीचे आहते. वदल्लीच्या सांस्थेप्रमाणेच काम करणारी एक सांस्था पणु्यातही 
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आह.े ह े त्याांना कळल.े पणु्याची सांस्था लहान होती. त्यामळेु कामही कमी होते. 

पररसांवाद, प्रवशक्षण याच्यात मदत करण्याबद्दल त्याांना ऑफर आली. पण त्याांनी ते 

काम नाकारले. पणु्याच्या सांस्थेत काम थोिेच असल्यामळेु ते कमी वेळात सांपायच.े 

त्यामळेु घरी बसनूच काम करण्याचे त्याांनी ठरववले. सांशोर्काांचे वनयतकावलकामध्ये 

लेख यायचे. पण ते Edit करण्यासाठी त्याांना यतींद्र याांच्यासारख्या व्यिीची गरज 

असायची. यतींद्र याांचे इांग्रजी उत्तम होते. अथाित त्याांनी इांग्रजी भार्ेचा अभ्यास 

स्वतःहून अवर्क लक्ष घालनू केला होता. इांग्रजी भार्ा उत्तम अवगत येत 

असल्यामळेु सांपादनाच्या कामात त्याचा भरपरू उपयोग झाला.  सांशोर्काांच ेलेख 

त्याांनी केलेल्या सांशोर्नावर असायचे पण त्या लेखाांची शब्दरचना, माांिणी यामध्ये 

चकुा असायच्या. वनयतकावलके असा लेख वस्वकारायला नाखरु् असायचे.  ते लेख 

यतींद्र याांच्या ईमेलवर यायचे. ते त्या लेखात योग्य त्या सरु्ारणा करायचे. त्यामळेु 

सांशोर्काांचे काम सोप ेव्हायचे.  यतींद्र याांना याचे पैसे वमळायचे. त्यामळेु आवथिक 

नकुसान झाले नाही.  

यरुोवपयन असोवसएशन ऑफ सायन्स एविटर ही एक सांस्था आह.े त्याचे 

सदस्यत्व हव े असेल तर त्याची वगिणी इतराांनी भरायची. 3 वर्ाांनी एकदा त्या 

सांस्थेच्या पररर्दचे्या कायिकाररणीची वनविणकू व्हायची. ही वनविणकू लढवनू 

यतींद्र त्या कायिकाररणीवर वनविून आले.  बाकीचे सवि सदस्य यरुोवपयन होत.े ह े

एकटेच भारतीय. श्री. यतींद्र याांचेकिे 6 वर् ेह ेसदस्यत्व होत.े 

वदल्लीच्या सांस्थेने एक ववद्यापीठ सरुू केले. टेवक्नकल वलहायच े कसे तेथे 

त्याांनी काम केले. तेथील नॅशनल केवमकल लॅबोरेटरीत P.H.D. करणारे ववद्याथी 

असत. त्याांच्यासाठी काम केले. 
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थोिा वकि शॉप थोिे काम असे चाल ूहोत.े शास्त्रीय प्रबांर्ाचां सादरीकरण कसां 

करावां याववर्यी मावहती साांगण्यासाठी श्री. यतींद्र याांना परदशेी बोलावणां यायचां. ह े

कामही मोठां होतां.  त्यामळेु परदशेी प्रवास झाला. तसेच भारतातही त्याांनी अनेक 

सांस्था व यवुनव्हवसिटी मध्य ेकाम केलां.  IIT कानपरू, IIT मुांबई, पणुे यवुनव्हवसिटी, 

बेंगलोर इत्यादी. यतींद्र याांच्या जवळ चाांगली बवुद्धमत्ता आह े ह े खरांच पण 

कुणाच्याही मदतीवशवाय त्याांनी स्वतःला आविणारां काम प्रयत्नपवूिक केलां.  ते 

स्वतःच्या मनाने कुठे- कुठे अजि करायचे. पण त्याांच्या अजािला प्रत्येक वेळी चाांगला 

प्रवतसाद वमळाला ह ेववशेर्.  स्वतःचे कतृित्व व त्याला नवशबाची साथ वमळत गेली. 

श्री. यतींद्र याांनीही अनेक लेख वलवहले. अनेक पसु्तके Edit केली. स्वतःही 

एक पसु्तक वलवहले. ते खपू प्रवसद्ध पावले. वब्रटनच्या एका प्रवसद्ध लेखकाने याच े

खपू कौतकु केले. 

आता इतक्या वर्ािनांतर सदु्धा त्या पसु्तकाच्या दसुऱ्या आवतृ्तीची लोक वाट 

पाहत आहते. नावे यवुनव्हवसिटी तफे होणाऱ्या कोसेस मध्य ेह े टेक्स्ट बकु म्हणनू 

लावले आह.े या पसु्तकाचे नाव आह ेcommunicating in style. 

अमेररकेत एक सांस्था आह.े तमु्ही केलेले Editing चे काम त्याांना पाठवायचे. 

तीन परीक्षक असतात. प्रत्येक परीक्षकाांने जर तमुच्या कामास 85% माक्सि वदले तर 

तमु्ही त्या परीक्षेत यशस्वी झालात. श्री. यतींद्र ह ेयाही परीक्षेत उत्तमररत्या यशस्वी 

झाले. आांतरराष्रीय स्तरावरही आपण काम करू शकतो याचे समार्ान त्याांना 

वमळाले.   
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भारतातही अशा प्रकारची एक सांस्था आह.े तेथेही ते उत्तम दजािचे काम करू 

शकतात.   

इांग्रजी उत्तम बोलता येणां, वलवहता येणां, वाचलेलां समजनू घेणे यासाठी त्याांनी 

कें वब्रज यवुनव्हवसिटीची परीक्षा वदली. C.A.F. ह े सवटिवफकेट वमळाले. श्री.यतींद्र 

याांचेकिे परदशेीय सांशोर्काांकिूनही Editing साठी लेख येतात. 

यरुोवपयन असोवशयन चे सदस्य असल्यामळेु त्याांच्या कामाला प्रवसद्धीही 

वमळाली.  

घरी बसनूच ऑनलाईन ह ेसवि काम ते करतात. जशी सवि असेल त्याप्रमाणे 

काम करतात. कुठल्याही बॉसचे बांर्न नाही. प्रपांच चालवायला अथािजिन तर हवेच 

ते बऱ्यापैकी या कामातनू त्याांना वमळत.े 

लहानपणापासनूच याांना चैन- ऐशो आराम या गोष्टींची नावि आह.े त्यामळेु 

गरजाही मयािवदत आहते. स्वतःचे उत्तम काम हाच याांचा दवे आह.े  नवशबाला मात् 

ते वनवित मानतात. त्याची साथ नसेल तर आपल्या प्रयत्नाला यश येत नाही ह ेते 

मान्य करतात.  

वेग-वेगळ्या सांस्थातनू नोकरी करून Editing च्या कामात यतींद्र ह ेवस्थरावले 

आहते. एक उत्तम Editor झाले. प्रवसद्धी वमळाली उत्तम नाव कमावलां.  या 

कामाकररता पनु्हा अलीकिेच इांग्लांि, रवशया, अमेररका, वमिल इस्ट इकिे जाऊन 

आले.  

शेतीची आवि याांना आहचे. सांर्ी वमळाली तसे शेतीचे कामही त्याांनी केलेच. 

पणु्याला आल्यावर कामशेत येथील शेतीवर ते सल्लागार म्हणनू काम करीत असत. 
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वमत्ाच्या फामिवर दोन मवहन्यातनू एकदा जातात. याांनी आपल्या घरात बागही उत्तम 

केली आह.े सांबांर् भारतातनू ववववर् वनस्पती गोळा करून आणल्या आहते. त्या 

उत्तम ररतीने वाढवल्या आहते. फळाांची झािे, फुलझािे, शेवग्याच्या शेंगा ह े ही 

वाढवलां आह.े 

याांचे आई- विील, भाऊ-बहीण व पत्नी सदु्धा अत्यांत बवुद्धमान मांिळी आहते. 

प्रत्येकान ेआपण वनविलेल्या क्षेत्ात उत्तम यश सांपादन केले आह.े अशी बवुद्धमान 

मांिळी एका कुटुांबात येणां मी तर म्हणेन ही तर ईश्वराचीच करणी!  
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 वसंिराव आपटे 

 

 

आपले जग या साप्तावहकामळेु श्री.वसांतराव याांच्याशी आम्हा उभयताांचा 

पररचय झाला. आपले जग बद्दलच्या प्रवतवक्रया माझे वमस्टर त्याांना कळवायच.े 

त्यामळेु माझ्या आर्ी ह्याांचाच पररचय वसांतरावाांशी आर्ी झाला. मी पण आपले 

जग वाचायची पण श्री. वसांतराव याांच्याशी कर्ी बोलण्याचा योग आला नव्हता. ह े

होत ेतोपयांत श्री. वसांतराव याांचे येण ेकागवािला झाले नाही. तीन वर्ाांपवूी मात् ते 

आमच्याकिे माझ्या भावाबरोबर आले होते. तेव्हाच त्याांच्याशी प्रत्यक्ष अशा गप्पा 

झाल्या. 

दोन वर्ाांपवूी आलेल्या करोना सांकटामळेु मवहला मांिळाच्या माध्यमातनू मी 

करीत असलेल े सामावजक काम मांदावले. त्यामळेु तरुणपणापासनूच असलेल्या 

लेखनाच्या आविीन ेउचल खाल्ली. मी वलहू लागले. 

सामावजक कामामळेु ज्या लोकाांशी माझा पररचय झाला ते लोक 

चाकोरीबाहरेील काम करणारे होत.े त्याांच्यावर मी लेख वलवहले. त्या पसु्तकाचे नाव 

होत ेकमियोगी. 

दसुरे पसु्तक मी माझे आत्मवतृ्त वलवहले. वतसरे पसु्तक गुांवफयेला शेला. 

चौथे पसु्तक वलवहत आह.े त्यात श्री. वसांतराव आपटे याांचेवर लेख वलवहत 

आह.े 
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ह े आपटे मळूचे साांगलीचेच. त्याांच े वविल नोकरीच्या वनवमत्तान े वकलोस्कर 

वािीला गेले. आवण तेथेच स्थावयक झाले. जवळच त्याांनी 7- 8 एकर शेती घेतली. 

1946 साली त्या शेतावरच ते रहायला गेले. शेतावर रहात असताांनाच 1949 साली 

श्री. वसांतरावाांचा जन्म झाला. लहानपण बेताच्याच पररवस्थतीत गेले. शेतापासनू 

एक ते वदि वकलोमीटर लाांब वकलोस्करवािीला शाळा होती. लहानपणी ते शाळेला 

चालतच जात होत.े अकरावीला मात् ते पलसूच्या शाळेत जाऊ लागले. पलसूला 

असताांना शालाांत परीक्षेत त्याांना गवणत व सांस्कृतमध्ये पवहले बक्षीस वमळाले.  

मेररटमध्ये असनूही पढुील वशक्षणासाठी कॉलेजमध्य ेजाणे जमले नाही. म्हणनू त्याांनी 

वशक्षण सोिून वदले. व व्यवसाय सरुू केला. पण बाहरेून ते वशकत रावहले व पोस्ट 

ग्रॅज्यएुट झाले. 

P.H.D. च्या ही टम्सि भरल्या. पण ते त्याांच्याकिून झाले नाही. मग 1966 ला 

त्याांनी हळू-हळू व्यवसाय सरुू केला. भाांिवल तर नव्हतेच आवण उद्योग 

व्यवसायाची परांपरा पण नव्हतीच. प्रथम वसमेंट, पाईप वगैरे बाांर्काम सावहत्य 

ववकण्याचा उद्योग सरुू केला. नांतर 1971 साली त्याांनी वप्रांवटांग प्रेस सरुू केला. आर्ी 

पासनूच त्याांना लेखन वाचनाची खपू आवि होती. तसेच लोकसांग्रहाची  आवि 

होती. मग हळू-हळू लेखनाला त्याांनी सरुुवात केली. वतृ्तपत्ाांमध्ये लेख, बातम्या वलहू 

लागले. इकिे प्रेसच्या व्यवसायामध्येही त्याांनी उत्तम जम बसववला. त्याांच ेकाही 

नातेवाईकही या प्रेसमध्य ेआले. नोकरही बरेच होत.े नांतर त्याांना वाटायला लागले 

की लोक जागतृीसाठी, लोकवशक्षणासाठी वतृ्तपत् चालवावे. म्हणनू त्याांनी आपले 

जग सरुू केले. त्याांचा भाचाही त्याांत  होता. त्याांनाही लेखनाची आवि होती. 
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1973 साली ह े साप्तावहक सरुू केलां. त्याांनी आपले जग मर्ील वलखाण 

वैचाररक दजाि साांभाळणारे आह ेनाां यावरच भर वदला. त्यामळेु त्यातील सवि लेख 

दजेदार असत. लोकाांनीवह त्याला उत्तम प्रवतसाद वदला. आवथिकदृष््टया तसे ते 

तोट्यातच होते. कारण एकट्याच्या पाठबळावर ते चालवले होत.े वगिणीची सिी 

नाही. वाचक वर्ािला कर्ी 250 कर्ी 500 पाठवायच.े एखाद ेवेळी अांक आला 

नाही तर वाचक लगेच ववचारणा करायचे.  हा अांक भारतभर जायचा. अांक लहान 

पण ताकद मोठी होती. ह ेवतृ्तपत् चालवत असताांना त्याांचा अनेक सांस्थाांशी सांबांर् 

आला. वदल्लीचे वतृ्तपत्, वहांदसु्थान समाचार, तरुण भारत पणुे- सोलापरू व्यापारी 

वमत् इकिे ते लेखनवह करीत. त्या व्यवतररि ग्राहक पांचायत, ललु्ला रस्ट बरोबर 

काही सामावजक काम, येराळा प्रोजेक्ट सोसायटी, पत्कार सांघातनू काम, काही ग्रांथ, 

इवतहास लेखन केले. यावनवमत्ताने ते दशेभर वहांिल.े उत्तम सत्सांग लाभला. प्रचांि 

अनभुव वमळाला. 

श्री. ना.बा. लेल ेह ेपत्काररतल ेगरुु. त्याांनी वलवहलेल्या एका पसु्तकाचे सांपादन 

श्री. वसांतरावाांनी केले. त्याचा प्रकाशन समारांभ आदरणीय वाजपेयी याांच्या 

वदल्लीतील घरी 150 - 200 लोकाांच्या मेळाव्यात झाला. श्री. वसांतरावाांच ेभाग्य 

एवढे की वाजपेयींच्या समवेत त्याांना व्यासपीठावर बसायला वमळाले. हा अजब 

योग होता. तसेच श्री. यशवांतराव चव्हाण याांचे घरी त्याांच्या हॉलमध्ये बसनू ववववर् 

ववर्याांवर गप्पा मारता आल्या. जसे काही वसांतराव त्याांच ेवमत्च आहते. 

आदरणीय ग. प्र. प्रर्ान त्याांच्या घरी आले होत.े श्री. र्नाग्र े सर, स्वदशेी 

जागरण मांचचे श्री. राजीव वदक्षीत, तसेच ग्राहक पांचायतीचे वबांद ू मार्व जोशी, 

सांघाचे श्रीकाांत जोशी, कम्यवुनस्ट पाटीचे वा. बी. भट, आमदार अवनल बाबर, श्री. 
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आर. आर. पाटील, माननीय शरदजी पवार याांच्याशी कर्ी ना कर्ी भेटी झाल्या. व 

त्याांचेशी श्री. वसांतरावाांना जवळीकही करता आली. माननीय शरद पवार सांरक्षणमांत्ी 

असताांना त्याांच्याबरोबर वदल्लीहून पणु्याला येण्याचा योग आला. ह ेसारे सुांदर योग 

त्याांच्या जीवनात आले. तसेच थोर सावहवत्यक सरु्ीर मोघे, मकुुां दराव वकलोस्कर, 

गां. ना. जोगळेकर, श्रीकाांत मोघे याांच्याकिेही जाणे- येणे घिले. या लोकाांचा इतका 

सहवास व जवळीक वमळाली की वसांतरावाांना वाटतां आपण असां काय काम केलां. 

म्हणनू या लोकाांचा भाग्ययोग लाभला. श्री. वसांतरावाांनी चालवलेलां आपले जग, 

त्याांनी इतर केलेले लेखन, सामावजक काम समाज जाणनू होता. तळमळीन ेकरीत 

असलेले काम समाज जाणतोच. श्री. वसांतराव आपल्या कामाबद्दल फुशारकी मारीत 

नाहीत. हा त्याांचा ववजय आह.े मोठ्या लोकाांच्या ज्या गाठी-भेटी त्याांच्याशी झाल्या 

त्या वनवितच त्याांच्या चाांगल्या कामामळेुच झाल्या. 

श्री. वसांतराव पषु्कळ खेिोपािी वहांिल.े ते मळुातच शेतावर राहूनच वाढले. 

त्यामळेु खेिोपािी जाण ेतेथील लोकाांच्यात वमसळण ेत्याांना सहजच वाटे. 

अवलकिे वाढत्या वयामळेु व मलु े आपापल्या उद्योगासाठी बाहरेगावी 

गेल्यामळेु श्री. वसांतरावाांनी वकलोस्करवािीतील आपला पसारा आवरता घेतला. व 

त्याांच्या मळू गावी म्हणजे साांगलीला वशफ्ट झाले. करोनामळेु दोन वर् े त्याांना 

वकलोस्करवािीला जाता आले नाही. सध्या त्याांच्याकिे वशवाजी ववद्यापीठाचा एक 

मोठा प्रकल्प जो वशवाजी महाराजाांचावर आह.े तो चाल ू आह.े ववट्याच े सेंवद्रय 

ववर्यावरील मावसक, काही सांपादनाची कामे, ग्रांथाांची कामे ह ेचाल ूआह.े काही 

सहकारी त्याांना या कामात मदत करतात. थोिे काम ते बाहरेूनवह करून घेतात. श्री. 



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

29 
 

वसांतराव म्हणतात मला उत्तम सत्सांग लाभला. सारे काही छान मजेत चालले आह.े 

यथाशिी करत रहायचां. 

एकां दरीत त्याांच्या कामामळेु त्याांना खपू वहांिता आलां. अनभुव वमळाले. समाज 

बघायला वमळाला. त्याांच ेलेखन वकती झाले याचा एकदा त्याांनी सहज ववचार केला 

तर पसु्तकाच्या आकाराची 6 ते 7 हजार पान ेभरतील एवढे ते झाले होत.े याबद्दल 

त्याांना स्वतःलाच आियि वाटते. 

याांनी कर्ी कुठल्याही स्पर्ेत भाग घेतला नाही. एकदा त्याांना एका वनवि 

सवमतीन ेपरुस्कार जाहीर केला होता. पण त्याांनी नम्रपण ेपरुस्कार नाकारला. परुस्कार 

घेण्याएवढे आपले काम नाही असे त्याांना वाटते. एकट्याने छान काम करीत रहावे 

असेच त्याांना वाटते. इतराांची सामावजक कामे पाहता आपले काम खपू छोटे आह े

असेच त्याांना वाटते. एकां दरीत त्याांनी एक रस्ता वनविला आह ेव त्या रस्त्यान े ते 

चालत रावहले आहते. कुणाशी स्पर्ाि नाही. तलुना नाही. आपल्या स्वभावाप्रमाणे 

ते या वनविलेल्या रस्त्यान ेआनांदाने चालले आहते. 

सांसारामध्ये काही टक्के टोणपे आले. अपघात आले. उद्योगर्ांद्यामध्येही काही 

चमत्काररक अनभुव आले. पण त्याकिे ते माग ेवळून त्याची आठवण काढत बसत 

नाहीत. 

गवणत व ववज्ञान ह े आविते ववर्य असल्यामळेु सवि गोष्टीचा ववचार ते 

तौलवनक दृष््टया करतात. कमिकाांि, दवेर्मािवर फारशी श्रद्धा नाही. 

शाळेत असताांना व्यासपीठावर जाण ेयाला ते घाबरत असत. त्यामळेु बवक्षस 

घेण्याच्या वनवमत्तानेही ते व्यासपीठावर गेले नाही. पण 1983 पासनू त्याांना 
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व्यासपीठाचा इतका सराव झाला की ववदभि सोिला तर सगळ्या महाराष्रातील 

प्रत्येक तालकु्याच्या वठकाणी ते व्याख्यानासाठी गेले आहते. लोक आग्रहाने त्याांना 

बोलावतात आवण त्याांना ते आविूही लागले. 

सहकार खात्यात त्याांच ेएक वमत् श्री. वशवाजीराव पाटील होत.े त्याांच्याबरोबर 

वसांतराव ववववर् सहकारी सोसायट्यामध्ये गेले. त्याांचां काम पावहलां. त्याांचा व्याप, 

त्याांचा पसारा वसांतराव साांभाळत असत. त्यामळेु त्याांच ेवहांिणे खपू झाले. राजकीय 

लोकाांचा पररचय झाला. या सवािचा एकवत्त ववचार केला तर एकां दर त्याांच्या गाठी 

खपू मजेदार व उत्तम असा अनभुव आला. पढुील आयषु्य कुठलाही ताण-तणाव न 

घेता ते आनांदात जगणार आहते. त्यासाठी त्याांना माझ्या अनेक शभुेच्छा! 
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 श्री. राम व सुनीिा गोडबोले सच्चे कायधकिे 

 

 

श्री. राम गोिबोले ह े साताऱ्याचे. माझ्या जाऊबाई ांचे ते र्ाकटे बांर्.ू माझ्या 

दीराांच्या लग्नात ते आठवी इयत्तेत वशकत होत.े तेव्हापासनूच मी त्याांना ओळखते 

आह.े त्याांचे सवि वशक्षण साताऱ्यातच झाले. ते B.A.M.S.  झाले व त्याांनी पढेु काय 

कराव ेयाचा ववचार त्याांच्या मनाने सरुू केला. त्याांचा वपांि सामावजक कामाचा होता. 

िॉ. ववकास आमटे याांचे काम ते पाहूनही आले. त्याांच्या कामातनूही त्याांना 

सामावजक कामाची प्रेरणा वमळाली. 

श्री. राम गोिबोले याांच्या आई वशवक्षका होत्या. त्या अवतशय ससु्वभावी 

होत्या. त्याांनी मलुाांच्यावर उत्तम सांस्कार केले होत.े  

श्री. राम पती-पत्नी ह ेचार वर्े वनवासी कल्याण आश्रमाचेवतीने महाराष्रातील 

आवदवासी साठीच काम करत होत.े 

1990 साली िॉ. राम याांचा वववाह सनुीताताई ांशी झाला. कॉलेजमध्ये 

असताांनाच सनुीताताई अवखल भारतीय ववद्याथी सांघटनेशी जोिल्या गेल्या होत्या. 

त्यामळेु त्याांना अशा प्रकारच्या कामाची मावहती वदली जायची. त्याांना वनवासी 

कल्याण आश्रमाची मावहती होती. त्यामळेु त्याांनी महाराष्रात काम न करता बस्तर 

सारख्या वठकाणी जायचे ठरववले. या दोघाांचा वववाह 1990 साली झाला. 

वववाहानांतर लगेचच बस्तरला आले. तेथील आवदवासींसाठीच त्याांनी काम करायचे 

ठरववले. बस्तरमर्ील जांगली भागात राहणाऱ्या आवदवासींसाठी त्याांनी काम सरुू 
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केले. आरोग्याबाबत प्रचांि अनास्था, अज्ञान होते. वशक्षण, शोर्ण ह ेप्रश्न तेथे गांभीर 

होत.े शहरी समाजाबद्दल त्याांच्या मनात वभती होती. या पती-पत्नींनी ती थोिीफार 

घालवली. 

बस्तरला जेव्हा सनुीताताई प्रथम आल्या तेव्हा काही मलुी त्याांच्या या कामाला 

जोिल्या गेल्या होत्या. 17 ते 24 वयोगटातल्या या मलुी होत्या. त्याांना वनवासी 

कल्याणचे काम समजनू घ्यायचे होत.े त्यातील एक प्रमखु होती व वतन ेइतर मलुींना 

जोिून घेतले. बस्तर हा वजल्हा खपू मोठा आह.े सनुीताताई ांना तो नववन होता. पण 

या मलुींच्यामळेु तो कळला. महाराष्रातील वनवासी व येथील वनवासी यात थोिा 

फरक आह.े ह ेलोक सविस्वी दरू फेकले गेले आहते. मवहलाांमध्ये सदु्धा वशक्षणाची 

खपू कमी आह.े येथे अनेक प्रश्न आहते. त्याची वतव्रताही खपू मोठी आह.े 

अज्ञानामळेु ही माणस े शरीराला झालेल्या आजाराकिे खपू दलुिक्ष करतात. एक 

मवहला शकु्रवारी आपल्या आजारी मलुाला घेऊन िॉ. राम याांचेकिे आली होती. 

त्या मलुाला िायररआ झालेला आह ेअस ेती साांगत होती. िॉक्टराांनी वतला इतरही 

काही गोष्टी ववचारल्या. व त्याला नीट तपासण्यासाठी त्याांनी त्याला टेबलवर घेतले. 

त्याच्या िोक्याला गुांिाळलेले फिके काढल.े तर िोक्यात एक जखम झालेली 

िॉक्टराांना वदसली. एवढेच नव्ह ेतर त्या जखमेत त्याांना वकिे झालेले वदसले.  ही 

गोष्ट 1992- 93 ची होती. ती बाई मलुाच्या जखमेबद्दल काहीच बोलत नव्हती. तर 

मलुाच्या आजारासाठी भगतकिे जाते असे साांगत होती. म्हणजे िॉक्टराांच्या 

और्र्ाांपेक्षा त्याांचा माांवत्कावरच प्रचांि ववश्वास होता.  

िॉक्टर साांगत होते त्याांच्या खाकरा मर्ील एका मलुीला काांवजण्या झाल्या 

होत्या. वतला और्र् द्यावयाचे नाही असे कायिकतेच म्हणत होते. ह ेतर अवतशय 
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र्क्कादायकच होत.े त्यामळेु कायिकत्याांनाही रेवनांग दणेे आवश्यक झाले. वतला त्या 

लोकाांनी किुवलांबाच्या पाल्यावर झोपवले होत.े पाच वदवसानांतर ताप उतरला. नांतर 

तो माांवत्क आला त्याला ज ेकाही हा-हू करायचे होते ते त्यान ेकेले. आवण मग वतला 

अांघोळ घातली. पण िॉ. राम याांना त्या मलुीला और्र् दऊे वदले नाही. त्यामळेु 

िॉक्टर अवतशय अस्वस्थ झाल.े  सनुीताताई ांना तर त्याांची ही अस्वस्थता  तळमळ 

बघवेना. पढेु सनुीताताईनी मवहलाांची छोटी- छोटी वशवबरे घेतली. आहाराबद्दलची 

मावहती त्याांना सनुीताताई साांगत असत. 

या आवदवासी समाजात दवेताांना महत्त्व आह.े दवेताांचे मेळाव ेभरतात. तेथे 

असे एक दवेस्थान आह ेकी त्या वठकाणी दवेताांनाही कोटाित उभ ेकेले जात.े वकां वा 

गावात रोगराई आली दवेाांनी जर ती दरू केली नाही तर ही माणसे दवेालाही वशक्षा 

करतात. त्याांना बाहरे ठेवले जात.े  हा दवे आपल्या कामाचा नाही असे वाटले तर ते 

त्याला विबार करतात. पण पनु्हा जेव्हा त्याांना दवे हवा अस ेवाटते त्यावळेी ते त्याला 

घेऊन येतात. आवदवासींची श्रद्धा दवेाच्या आजबूाजलूा जोिली गेली आह.े 

जांगलातील आवदवासी याांची भार्ा गोंिी आह.े वर्ाि दीि वर्ाित सनुीताताई ांनी 

ती वशकून घेतली. ती बोलीभार्ा त्याचा व्याकरणाशी काही सांबांर् नाही. ताई ांनी 

मलुींसाठी वसवतगहृ सरुू केले. वतथ े लहान मोठ्या मलुी होत्या. ताई गावात, 

बाजारात जायच्या. नकुताच तेथे नक्षलवाद्याांनी हल्ला केलेला असायचा. लोक 

त्याांना म्हणायचे तमु्ही जाऊ नका वतकिे. पण िॉक्टर पती-पत्नी म्हणायचे आम्ही 

सेवेच्या कामासाठी येथे आलो आहोत. आमचा इतर कशाशीही सांबांर् नाही. 

त्यामळेु आम्हाला कसलीच वभती वाटत नाही. खरांच चाांगलां काम जो करत असतो 

नाां त्याच्या पाठीशी भगवांत असतो हचे खरे!  
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बाजारात गेल्यावर मलुी बाजारात ज ेववकायच्या म्हणजे मोहाची फुले, केळी 

वगैरे ते त्याांच्याकिून बळजबरीने ओढून घेतले जायचे. सनुीताताई ांनी त्या मलुींच्या 

वर होणारी ही जबरदस्ती थाांबवली! त्याांनी दाखवलेले ह ेर्ैयि खपूच मोठे आह.े 

िॉ. राम तेथील मलुा-मलुींना आपले मेविकल प्रोजेक्टचे काम समजावनू 

साांगतात. ही मलुे िॉक्टर जरी झाली नाहीत तरी ती चाांगली कायिकती व्हावीत ह े

िॉक्टराांचे ध्येय आह.े बाहरेून येणाऱ्या कायिकत्याांपेक्षा स्थावनक कायिकते तयार होणे 

फार महत्त्वाचे व जरुरीच ेआह.े शहरातील िॉक्टराांच्या सहकायािने आवदवासी मलुा-

मलुींनीच ह े काम पढेु चालवायचां आह.े िॉ. राम सरुुवातीला सायकल वरून 

लोकाांच्या घरी जाऊन त्याांना तपासनू और्र् द्यायचे. रस्त े अवतशय खराब 

असल्यामळेु मोटार सायकल वापरता यायची नाही. त्याांनी पवहल्यापासनूच ठरवले 

होत ेकी कुणीही वनवासी असो वकां वा आवदवासी असो बोलवायला आला तर नाही 

म्हणायचे नाही. त्याच्या घरी जायचेच. गाव दरू असल ेतरी ते जायचेच. पशेांटला 

तपासायचे और्र् द्यायचे पण पैसे कर्ीही मागत नसत. 

बस्तर म्हणज े छोटा भारतच आह.े सवि राज्यातील लोक येथ े आहते. 

बस्तरमर्ील तीन वजल्ह्यात आता ह ेिॉक्टर पती-पत्नी काम करतात. तेथील बारस ू

या गावी त्याांचे मेविकल सेंटर आह.े इकिे मलुा- मलुींमध्ये Anaemia प्रचांि 

प्रमाणात आह.े याबाबत लोकाांच्यात खपू अज्ञान आह.े 

एकदा जांगलातील एक मलुगा वफट येऊन पिला. जवळच शेकोटी होती. 

त्यामळेु त्याचे वनम्म ेअांग भाजले होत.े त्याला पिल्यामळेु जखमा झाल्या आवण 

गॅ ांगरीन झाले. पण जवळ-जवळ तीन मवहन्याांनी त्या मलुाला उपचारासाठी िॉ. राम 

याांचेकिे आणले. त्याच्या शरीराला दगुांर्ी सटुली होती. कोणी हात लावायलाही 
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तयार नव्हत.े कायिकतेच म्हणाले चला िॉक्टर या मलुाचे डे्रवसांग करायला हवे. 

त्याच्या जखमाांचे डे्रवसांग करून त्याच्यावर िॉ. राम याांनी उपचार केले. नांतर 

जांगलातनू त्याला नारायणपरूला पाठवले. तो पणूिपणे बरा झाला. 

शहरातील िॉक्टर मांिळी अर्नू-मर्नू येतात. कॅम्प घेतात. माररआ समाजाची 

मलु ेखपू सहनशील आहते. ववजेची उपलब्र्ता येथे कमी आह.े म्हणनू िॉ. राम 

याांनी सौर ववजेचाही प्रयत्न केला. मलुाांना हा एक उद्योग व्हावा असे त्याांना वाटत 

होत ेपण तसे झाले नाही. 

मेविकल कॅम्प व आजाराांचे फॉलोअप हचे िॉ. राम व त्याांच्या पत्नीचे येथील 

महत्त्वाचे काम आह.े 

आवदवासी याांच्यात आरोग्याची जागतृी करण े ह े काम सोप े नाही. पण 

सामावजक कामाची तळमळ असल्यामळेु साताऱ्यापासनू इतक्या लाांब असलेल्या 

छत्तीसगि येथे ह ेलोक गेले. 30 वर्ाांपासनू तेथे ते वनषे्ठन ेकाम करीत आहते. 

मराव े परी वकती रूपे उरावे! ह े या दोघाांच्या बाबतीत लाग ू पिणारे आह.े 

सविसामान्याांच्या प्रमाणे वैवावहक जीवन न जगता दलुिवक्षत समाजासाठी त्याांनी 

आपले आयषु्य वेचले ते दोघ ेर्न्य होत! 

23 ऑगस्ट 2022 रोजी ववश्रामबाग वचत्पावन्न सांघाच्या वतीने त्याांची प्रगट 

मलुाखत तेथे झाली. ती ऐकण्याचा योगही मला आला. त्यामळेुही ते उभयता करीत 

असलेल्या कायािबद्दल मला वलवहता आले.  िॉ. राम याांच्याबद्दल असे म्हणावेसे 

वाटते - जे काां रांजले गाांजल,े त्यासाठी म्हणे जो आपलु,े तोवच सार् ूओळखावा, दवे 

तेथेची जाणावा.  
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 उद्योजक श्री. प्रदीप िाम्िणे 

26 जानेवारी 1950 साली प्रदीपजींचा जन्म दादर येथे झाला. विील अवतशय 

शाांत स्वभावाचे होत.े श्री. प्रदीपजींना वविलाांचा लहानपणी कर्ीच मार बसला 

नाही. विील पवहल्याांदा कोवहनरू वमलमध्ये अकाउांटांट होत.े पढेु त्याांना वरची पोस्ट 

वमळाली. श्री. प्रदीपजींच्या आईचा सांपकि  अनेक लोकाांशी होता. त्या मलुाांना नेहमी 

साांगत तमु्ही स्वतः काहीतरी करा. स्वतःची ओळख उत्तम काम करून वमळवा. 

एखादी कठीण गोष्ट कशी सोिवायची ते वशकून घ्या. त्यावर ववचार करा. त्याांच्या 

आईन ेमलुाांच्या वशक्षणाकिे ववशेर् लक्ष वदले. आई-वविलाांच्या उत्तम सांस्कारामळेु, 

स्वतःजवळ असलेल्या हुशारीमळेु या तीनही मलुाांनी उत्तम मागि वनविल ेव त्यात 

चाांगलेच यश वमळवले. 

श्री. प्रदीपजींचां कुटुांब मध्यमवगीय होतां. त्याांचे शालेय वशक्षण एका मराठी 

माध्यम शाळेत झाले. मळुात हुशार असल्यामळेु शालेय जीवनात ते उत्तमरीत्या 

माक्सि वमळवनू यशस्वी झाल.े महाववद्यालयीन वशक्षण सदु्धा त्याांनी उत्तम यश 

वमळवनू पणूि केले. त्याच दरम्यान त्याांना एका कां पनीत नोकरी वमळाली. पगार होता 

फि 800 रु. त्यावेळी 800 रुपयाला ही खपू वकां मत होती. मळुात त्याांना सांशोर्नाची 

आवि असल्यामळेु दसुऱ्या एका कां पनीत सांशोर्न आवण ववकास ववभागात कलर 

इन्चाजि म्हणनू नोकरी केली. काही काळानांतर और्र्ी गोळ्याांवरील रांगीत आवरण 

तयार करणाऱ्या एका अमेररकन कां पनीत त्याांना नोकरी वमळाली. या कां पनीची शाखा 

लांिनमध्ये होती. तेथे प्रदीपजी काम करू लागले. उत्तम पगार, मवसििीज कार, 

राहण्यासाठी प्रशस्त बांगला अशा सगळ्या सवुवर्ा होत्या. ही कां पनी मखु्यतः 
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रेिीवमक्स पाविर तयार करत असे. सरुुवातीला फि 13 वकलो पाविर भारतात 

ववकली जायची. मात् प्रदीपजींच्या तांत्ज्ञानाने काही वदवसातच ह ेप्रमाण 5 हजार 

वकलोवर गेले. भारतातील सवाित मोठ्या 5 कां पन्याांना हचे तांत्ज्ञान परुववल ेजाई. पण 

त्याची वकां मत अफाट होती. 2500 रुपय ेवकमतीची ही पाविर भारताला पांचवीस ते 

तीस हजार रुपयाांना ववकली जायची. इतकी मोठी तफावत असे. ही तफावत 

भारतातील कां पन्याांच्या लक्षात आली. प्रदीपजींच्या काही वमत्ाांनी याववर्यी त्याांना 

साांवगतलेही. पण झाले अस ेह ेतांत्ज्ञान परुववणारी ही एकमेव कां पनी होती. व वतचा 

बॉस एक अमेररकन होता. ज्याांच्या समोर प्रदीपजींचां काहीही चालत नव्हतां. 

प्रदीपजींनी शोर्नू काढलेल्या तांत्ज्ञानावर एके वदवशी व्याख्यानाचे आयोजन 

करण्यात आले होत.े अनेक दशेातील और्र् वनवमिती करणारे उत्पादक तांत्ज्ञ या 

व्याख्यानास आले होत.े 45 वमवनटाांचे ते व्याख्यान सवाांना इतके आविले की 

वेळेची मयािदा नको तमु्ही बोला, असे साांवगतले. व्याख्यानास उपवस्थत असलेल्या 

लोकाांनी प्रदीपजींना अनेक प्रश्न ववचारले. बॉसन ेपण प्रदीपजींची तोंि भरून स्ततुी 

केली. त्यामळेु हीच योग्य वेळ आह े असे हरेून प्रदीपजींनी भारतीय और्र् 

कां पन्याांच्या वकमती बाबतच्या व्यथा बॉसला साांगायच े ठरववले. व ते म्हणाल,े 

आपण भारतातील कां पन्याांना आपलां कलर कोवटांगचां तांत्ज्ञान परुववतो. पण त्याचा 

दर प्रचांि आह.े तो दर कमी असावा ह ेवाक्य पणूि होण्याच्या आर्ीच बॉस रागाने 

लाल झाला व जवळ-जवळ ओरिलाच. म्हणाला, तमु्हा भारतीयाांना आमचां 

तांत्ज्ञान आम्ही साांग ू त्या वकमतीला घ्यावांच लागेल. ह े वाक्य दशेाबद्दल प्रेम, 

अवभमान असणाऱ्या प्रदीपजींच्या वजव्हारी लागलां. त्याांनी दोन वमवनटाांचा अवर्ी 

मावगतला व ररसेप्शवनस्टकिून कोरा कागद मागनू घेतला. व एका ओळीत 
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राजीनामापत् वलवहल.े पण त्याचवेळी त्याांनी मनाशी एक वनिय केला की भारतात 

जाऊन या अमेररकन कां पनीला टक्कर दणेारी स्वतःची कां पनी उभी करायचीच. 

श्री. प्रदीपजी भारतात आले आवण घरच्याांच्या पावठांब्याने अहोरात् मेहनत 

घेऊन दीि मवहन्याांच्या अथक सांशोर्नानांतर रेिीवमक्स पाविरचे तांत्ज्ञान ववकवसत 

केले. टॅबकोट या नावान ेत्याांनी स्वतःची और्र् वनवमिती कां पनी स्थापन केली. व 

स्वतः त्याचे माकेवटांग केले. ह ेतांत्ज्ञान त्या अमेररकन और्र्ाच्या तलुनेत 10 पटीने 

स्वस्त होत.े बाजारपेठेत और्र्ी कां पन्यासोबत ओळख होतीच. त्यात त्याांच्या एका 

िॉक्टर वमत्ाने त्याांना पवहली ऑििर वदली. एवढ्या स्वस्तात सांपणूि भारतीय 

बनावटीची ती रेविवमक्स कोवटांग पाविर म्हणज े अववश्वसनीय बाब होती. श्री. 

प्रदीपजींनी िॉक्टराांची ऑििर पणूि केली. पवहल्याच वर्ी त्याांची दीि कोटी रुपयाांची 

उलाढाल झाली. 

1977 साली ववनकोटस ्कलसि अँि कोवटांग प्रायव्हटे वलवमटेि नावाची नवीन 

कां पनी उभारली. अांबरनाथला कारखाना सरुू केला. आजही कां पनी जगातील 50 

हून अवर्क दशेाांमर्ील और्र् वनवमिती करणाऱ्या कां पन्याांना उत्पादन परुववते. 

मनषु्यबळाकिे प्रदीपजींचे ववशेर् लक्ष असते. कामगार हा कायिक्षम रहावा 

यासाठी अांबरनाथ स्टेशन ते कारखाना असे कामगाराांना ने आण करण्यासाठी ररक्षा 

सेना त्याांनी चाल ूकेली होती. सांध्याकाळी कामाची वेळ सांपल्यावर कामगाराांना एक 

वमवनटही थाांबनू घेतल े जात नाही. त्याने आपला अवर्क वेळ कुटुांबासमवेत 

घालवावा याकिे त्याांचा कटाक्ष असतो. एखादा कामगार अिचणीत असेल तर 

कां पनी त्याच्या माग ेभक्कमपणे उभी राहते. 
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एकेकाळी पत्र्याच्या घरात राहणारे कामगार स्वतःच्या टू-बीएचके फ्लॅटमध्ये 

रहायला लागले. जवळपास प्रत्येकाकिे मोटार सायकल आहचे पण कारही आह.े 

श्री. प्रदीपजींच्या कां पनीत सध्या 55 कामगार काम करतात. पण त्याांची कायिक्षमता 

500 कामगाराांच्या इतकी आह.े कामगाराांना वमळत असलेल्या सवुवर्ाांमळेु ते 

मानवसक दृष््टया वनविांत असतात. त्यामळेु ते आपला पणूि वेळ कामाकिे दऊे 

शकतात. माझ्या दृष्टीन े प्रदीपजींनी कामगाराांप्रती जो दृवष्टकोन ठेवला तो अत्यांत 

स्ततु्य होय. 

अत्यांत मदृ ूआवाज, मवाळ प्रकृतीचे प्रदीपजी भारतीय दशेावभमानामळेु पाविर 

कोवटांगमर्ील दसुऱ्या क्रमाांकाच्या कां पनीची वनवमिती करू शकले. असे दशेभि 

उद्योजक ह ेखऱ्या अथािने भारताचे नाव समदृ्ध करीत आहते. 

आताच्या तरुण वपढीला श्री. प्रदीपजींचे कायि प्रेरणादायी आह.े मी आजची 

तरुण वपढी पाहत ेआह.े उच्च वशक्षणासाठी ही मलु ेपरदशेी जातात. वशक्षण पणूि 

करतात. तेथेच एखादी नोकरी पाहतात. कां पनीकिून चाांगला पगार, इतर सवुवर्ा 

वमळाल्या की ही मांिळी खरु्! अरे, ज्या दशेात तमु्ही जन्मला. पवहले वशक्षण वजथे 

घेतलेत. त्या दशेासाठी तमुच्या वशक्षणाचा उपयोग करून द्या ना! आपल्या ज्ञानाचा 

उपयोग स्वतःच्या दशेाला का करून दते नाही? भले तमु्हाला भारतात थोिा पैसा 

कमी वमळेल. पण भरपरू पैसा, सवि सोयी-सवुवर्ा यातच जीवनाच ेसाथिक आह ेअस े

का मानता? 

भारतरत्न वीर सावरकर, वटळक आगरकर ज्याांनी भारताला स्वातांत्र्य वमळावे 

म्हणनू आपले आयषु्य वेचले. त्याांच ेस्मरण करा व तमुचे आयषु्य भारताचा ववकास 
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व्हावा यासाठी वेचा. परदशेी गेलेल्या मलुाांच े आई-विील भारतात राहतात. 

आपल्याजवळ मलुे- सनुा नातवांिे नसल्यामळेु ते एकाकी पितात. नातवांिाांना आजी 

- आजोबाांचे प्रेम, सांस्कार वमळाले तर ती उत्तम नागररक बनतात. 
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 कनधल मार्वराव व सौ.सुमिी आठवले 

 

गेल्या वर्ी म्हणजे 2021 सप्टेंबर मध्य ेमाझ्या नातीचे लग्न पणु्याच्या श्री. गौरव 

आठवले याांच्याशी झाले. सौ. समुती व कनिल मार्वराव ह ेगौरवचे काका आजी व 

काका आजोबा आहते. त्यामळेु नातीच्या लग्नात या दोघाांशी पररचय झाला. पण 

या पररचयाचां हळूहळू मैत्ीत रूपाांतर झालां. ववचार जळुले की मैत्ी होते. आवण ती 

नात्यापेक्षाही जवळची वाटते. आमचां दोघींचांही तसांच झालां. समुतीताई ांनी लग्नात 

माझ्याबरोबर फोटो काढून घेतला व वॉट्सऍप सरुू केलां. अर्नू- मर्नू फोनही 

करायच्या. मनमोकळ्या  समुतीताई फोनवर खपू काही साांगायच्या. त्याांना भरपरू 

बोलायला हव ेआह.े माझी पण आवजूिन सवि ती चौकशी करतात. मी सध्या माझ्या 

वतसऱ्या पसु्तकाचे लेखन पणूि करीत आणले आह े त्याबद्दल तर सतत चौकशी 

करतात. 

अशा या ताई थोि्याच ओळखीत म्हणाल्या प्रत्येक स्त्रीला स्वतःची ओळख 

पावहज.े कारण त्या कनिल  मार्वरावाांच्या जरी पत्नी असल्या तरी त्याांनी आपली 

ओळख स्वतःच्या कतृित्वाने  वनवितच वनमािण केली आह.े 

आई वविलाांना एकुलत्या एक असलेल्या समुतीताई लािाकोिात वाढल्या.  

विील ररझवि बँकेत अकौटांट, दसुऱ्याचे दःुख ओळखणारे, अिचणीत असणाऱ्याांना 

मदत करणारे असे सज्जन गहृस्थ होत.े  आई रूपवान पण पसु्तकी वशक्षण फारसे न 

घेतलेल्या असनूही उत्तम  
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लेखन करायच्या. त्याांना माणसां जोिायला खपू आविायचे.  आई- वविल 

दोघाांनाही नाटके व गायनाची खपू आवि. सवि दृष्टीने सखुी दाम्पत्य होते. आई-

वविलाांनी समुाताई ांवर उत्तम सांस्कार केले. लहानपणापासनूच त्याांच्यामध्ये वाचनाची 

आवि वनमािण केली. आईप्रमाणेच समुाताईही पाककुशल आहते. स्वयांपाक करीत 

असताांना पदाथाांची रांगसांगती आवण चवीकिे ववशेर् लक्ष दते. 

समुाताई ांना मराठी ववर्य ववशेर् आवित असल्यामळेु त्या मराठी ववर्य घेऊन 

M.A. झाल्या. वाचनाची मळुातच आवि असल्यामळेु प्रवसद्ध लेखकाांची पषु्कळ 

पसु्तके वाचली.  वाचनान ेप्रगल्भता येते ह ेत्याांना पटले होत.े आईकिून आलेला 

कलेचा वारसा मलुीकिे आलाच होता. कॉलेजमध्य ेवशकत असताांनाच त्या कृवत्म 

फुले बनवायला वशकल्या होत्या. पण नोकरी करण्यास वविलाांची परवानगी नव्हती. 

पण प्रसांग पिला तर अथािजिन करता येईल एवढे वशक्षण त्याांनी घेतले. वरसांशोर्न 

सरुू झाले. त्याांचे ठाम मत होत ेकी आपण आमीत असलेल्या व्यिीशीच वववाह 

करायचा आह.े याांचे काही नातेवाईक सांरक्षण दलात होते. खरांतर अशा लोकाांचे 

जीवन सरुवक्षत नसत.े ह े मावहत असनू सदु्धा त्याांनी कनिल मार्वराव आठवले 

याांच्याशी वववाह केला. कनिल मार्वराव ह ेउमद,े रुबाबदार, जीवन मलू्याांची जाणीव 

असणारे तिफदार इांवजवनयअर होत.े  

उभयताांचा साखरपिुा अनांत चतदुिशीला ठरला. पण सटु्टी न वमळाल्यामळेु 

मार्वराव साखरपि्ुयाला येऊ शकले नाहीत व त्याांच्या फोटो सोबतच ताई ांचा 

साखरपिुा झाला! असरुवक्षतता, कोणत्या वेळी काय घिेल याची चणुकू ताई ांना 

वमळाली! सैवनकाची पत्नी बनणां सोपां नाही ह े त्या कळून चकुल्या. पण हतबल 

झाल्या नाहीत. 
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30 सप्टेंबर 1960 (दसरा) रोजी याांचा वववाह सांपन्न झाला व तो तीन वदवस 

चालला. वववाहानांतर थोि्याच वदवसात ह े दोघे कानपरूला गेले. तेथनू कनिल  

मार्वराव दहा वदवसातच आपल्या कामावर म्हणजे झाांशीला गेले. सौ. ताई 

कानपरूला थोिे वदवस रावहल्या. कारण कानपरूला त्याांची जाऊ व नणांद होत्या. पण 

नात्यापेक्षाही त्या जीवाभावाच्या मैवत्णी झाल्या. व ती मैत्ी आजपयांत वटकून 

रावहली आह.े  

1961 जानेवारीत Family Quarters वमळाल्यावर दोघाांचा घरसांसार सरुू 

झाला. आयषु्य म्हणज े वजग सॉ पझल! अनेक तकुि्याांनी भरलेले. सगळ्याांना 

समजनू घेऊन ह ेपझल सोिवायचे असते. ह ेसमुाताई ांनी अनभुवाने ओळखले. तेथे 

त्याांना दोन कन्यारत्न झाल्या. दोघीही दखेण्या हुशार होत्या. पढेु जाऊन दोघींनीही 

उच्च वशक्षण घेतले. कनिल  साहबेाांची बदली भारतातल्या अनेक मोठ्या शहरातनू 

झाली. 3 वेळा यदु्धात सवक्रय भाग घेतला. वठकवठकाणच्या बदल्यामळेु त्याांना 

लष्करी िावपेच वशकावयास वमळाले. तसेच काही वठकाणी लष्करी Cantonment 

बाांर्ण्यासाठी त्याांचे Civil Engineering कामास आले. High Altitude साठी 

बनवलेले तांब ूअजनूही वापरात आहते.  

 

समुाताई ांना वाचनाचे जबरदस्त वेि.  अमराठी प्राांतातल्या वास्तव्यामळेु 

वाचनात खांि पिला. पण कनिल  साहबेाांच्या वनवतृ्तीनांतर पणु्याला आल्यावर त्याांनी 

ही भकू खपूशी भागवनू  घेतली.  
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ताई ांना फुलाांचीही खपू आवि. ताज्या टवटवीत फुलाांप्रमाणेच कृवत्म फुलेही 

त्याांना आवित. त्यामळेु ती फुले करायलाही त्या वशकल्या होत्या. या छांदाचे त्याांनी 

व्यवसायातही रूपाांतर केले. याबाबतीतही श्री. मार्वरावाांनी त्याांना सवि ती मदत 

केली. याव्यवतररि योगासन,े रेकी, तसेच मानसशास्त्रातील लहान-मोठे कोसेस, 

मदु्राववज्ञान, ऍक्यपु्रेशर यात त्याांना प्राववण्यासह प्रशस्तीपत्के वमळाली आहते. 

नोकरी वनवमत्त ववववर् जबाबदाऱ्या याांनी वस्वकारल्या. वदल्लीत असताांना 

परदशेी पाहुण्याांसाठी Host म्हणनूची जबाबदारी अांगावर घेतली. जवानाांच्या 

बायकाांसाठी मवहन्यातनू दोनदा वेल्फेअर सेंटर चालववल.े Army School मध्य े

K.G.  च्या वप्रवन्सपॉल म्हणनू सािेचार वर् े काम केले. जवानाांच्या बायकाांच्या 

अिीअिचणी ववचारून त्या सोिववण्यासाठी सफल प्रयत्न केले. स्वतःची Identity 

वनमािण करण्यात त्या यशस्वी झाल्या. 

 

 

जवानाांच्या बायकाांच्या सांपकाित याांना नेहमीच रहावे लाग.े कारण त्याांना 

त्याांच्या पायाांवर उभ े राहण्यासाठी वशकवायची जबाबदारी या ऑफीससि च्या 

बायकाांवर असे. त्यासाठी कला, उद्योग, वशक्षण याचा वापर करावा लागायचा.  

विसेंबर 1971 मध्य ेयदु्धाची रणर्मुिक्री सरुू झाली. ब्लॅक आऊट, ववमानाांची 

घरघर वतिमानपत्ातल्या बातम्या, हॉवस्पटलमध्ये जखमी सैवनकाांची भरती याचा 

त्याांनी अनभुव घेतला. श्री. मार्वराव इांवजवनअर रेवजमेंट कमाांि करीत होते. एक 

वदवस त्याांनी अचानक साांवगतले की आमच्या रेवजमेंटला मोठ्या एक्सरसाईज साठी 
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जायचे आह.े कपि्याची पेटी तयार ठेव. केव्हा, कुठे, कर्ी काहीच मावहत नाही. 

एक वदवस तर त्याांचे वतकिून ताई ांना पत् आले कदावचत माझे ह े शेवटचेच पत् 

असेल. सवि कुटुांबीयाांची काळजी घे. श्री. गोपाळकृष्णाची इच्छा असेल तर पनु्हा 

भेटूच! ह ेवाचनू ताई पवहल्याांदा जरा हादरल्याच! पण त्याांनी मनाला समजावले की 

आपण लग्न एका वीराशी केले आह.े तेव्हा वीर पत्नी म्हणनूच मी जगेन व त्याांच्या 

उमेदींना साथ दईेन.  

या यदु्धाचा समारोप तहामध्ये झाला! श्यामसुांदर मलीक याांना वीरमरण आले. 

सगळे हळूहळू परतल.े श्री. मार्वराव वररष्ठ अवर्कारी असल्यामळेु थोिे उवशरा 

आले. पण या सवाांच्या चेहऱ्यावर यदु्धाचे पिसाद उमटले होत.े काही सहकाऱ्याांना 

गमावल्यामळेु व काही जखमी झाल्यामळेु वखन्नता आली होती.  

सैवनकी सेवेत असताांना सैवनक पत्नी म्हणनू काही वलवखत तर काही अवलवखत 

भमूीका याांना वठवाव्या लागत होत्या. श्री. मार्वरावाांना सदु्धा काही वेळेस 

ताणतणावातनू जावे लाग.े परांत ुत्याांच्या काही वनवित मनोवतृ्तीमळेु त्याांना त्यातनू 

मागि काढता आला. 

वठकवठकाणी झालेल्या बदलीमळेु याांना भारतभ्रमण करता आल.े वशवाय 

सटु्टीमध्ये या दोघाांनी परदशेही पावहला. श्री.  मार्वराव व ताई याांनी रोज पाच 

वकलोमीटर चालण्याचा व्यायाम कर्ीच सोिला नाही. त्यामळेु म्हातारपणीही 

दोघाांची प्रकृती उत्तम रावहली.  
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Army तनू वनवतृ्त झाल्यावरही याांनी 1993 पयांत Re-employment ची 

नोकरी केली. नांतर मात् ज्येष्ठ नागररक सांघटनेचे सभासद झाले व तेथे खपू चाांगले 

काम केले.  

श्री. मार्वराव व त्याांच े भाऊ श्री. वसांतराव ही दोघेही जळुी भावांिे होती. 

जन्मतः वजनाने कमी पण पढेु सदुृढ प्रकृतीचे झाले. वदसण्यातही ववलक्षण साम्य. 

दोघाांनीही वशक्षण पणूि झाल्यावर आमीमध्येच जावयाचे ठरववले. व त्याांची वनवि 

झालीही!  

श्री. मार्वरावाांचे आई- वविलही ससुांस्कृत. वविल इांवजनीअर तर आई इांटर 

झालेल्या. मराठी, वहांदी व इांग्रजी या वतनही भार्ाांवर त्याांचे प्रभतु्व होते. स्वतः 

शाकाहारी पण सनेुला नॉनव्हजे पदाथि करायला वशकवले होत.े समुाताई ांनी 

पाककलेत व इतर कलात जे प्राववण्य वमळवले त्याचे थोिे-फार श्रेय सासबूाई ांकिेच 

जात.े सासबुाई एकदा त्याांना म्हणायला होत्या की माझी एक इच्छा आह ेकी त ूपाच 

जणींना सांसार सावहत्य द्यावेस. ताई ांनी ह ेमान्य केले व कोथरूि सोिून मलुगी-जावई 

याांच्याकिे रहायला जाताांना आपल्या घरातील सवि सामान अगदी कार-गािी-स्कूटर 

सदु्धा गरजूांना दऊेन टाकले. सांसारातनू मन काढून घेणे सोप ेनसत.े समुाताई ांचे सासरे 

इांवजवनअर असल्यामळेु फ्यजु बदलणे, ववजेच्या उपकरणात काही नादरुुस्ती 

झाल्यास ती कशी दरुुस्त करायचे ह े वशकववले.  माझ्या दृष्टीने तर त्या दोघाांनीही 

ज्येष्ठ नावगकाांसाठी जे काम केले ते फार महत्त्वाचे आह.े वनवतृ्तीनांतर सधु्दा आरामात 

जीवन न जगता वदृ्धाांच्या समस्या काय असतात, त्याांचे कौटुांवबक वहतसांबांर्, त्याांना 

सेवा सवुवर्ा प्राप्त करून दणे्यासाठी राज्यस्तरीय ठराव अशा अनेक चळवळीत 

त्याांनी भाग घेतला. त्यावेळी पणु्यात फि सात ज्येष्ठ नागररक सांघ होते. पण श्री. 
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मार्वरावाांनी ज्येष्ठाांच्या या चळवळीत भाग घेऊन ते 550 सांघ स्थाप ूशकले. ज्येष्ठ 

नागररक सांघासाठी काम करताांना त्याांनी A.SCOP (मध्यवती ज्येष्ठ नागररक सांस्था) 

स्थापन केली. 7 वर् ेकायिकारी अध्यक्ष म्हणनू काम केले. याच्या व्यवतररि काही 

ज्येष्ठ नागररक घराचे प्रश्न घेऊन याांच्याकिे येतात. तेव्हा त्याांचे प्रश्न ऐकून घेऊन 

त्याांचे समपुदशेन करतात. त्या कुटुांबाशी नांतर दखेील अर्नू मर्नू सांपकि  ठेवतात. 

काही ज्येष्ठाांना जागेवरून हलता येत नाही काही अांथरुणावरच असतात. घरात 

माणसां असनू एकाकी असतात. घरच्या तरुणाईला वाटतां त्याांच े जेवण-खाण-

और्र्-पाणी व्यववस्थत केलां की झालां. त्याांच्याशी थोिा वेळ का होईना सांवाद 

करावा ह ेघरच्या तरुणाईच्या लक्षातच येत नाही. त्यामळेु ह ेवदृ्ध एकाकी पितात. 

अशाांच्या काही घरी श्री. मार्वराव आठवि्यातनू एकदा तरी जातात. त्या वदृ्धाांशी 

गप्पा मारतात. त्याांची ववचारपसू करतात. त्याांचे काही काम असेल म्हणज ेऔर्र् 

आणणे, त्याांचे एखाद ेपत् वलवहणे, त्याांना फळे आणनू दणेे अशी काम ेहसतमखुाने 

सहज करतात.  जे का रांजल ेगाांजले, त्यासी म्हण ेजो आपलुे तोवच सार् ूओळखावा, 

दवे तेथेवच जाणावा, ह ेश्री. मार्वराव व त्याांच्या पत्नीबाबत अगदी लाग ूपिते. 

प्रत्येक व्यिी प्रपांच उत्तम करण्यासाठी र्िपिते. पण या गहृस्थाश्रमातनू बाहरे 

येऊन समाजासाठी काहीतरी कराव े ही जाणीव, ही तळमळ फार थोि्या 

जणाांच्याकिे असते. सौ. समुतीताई एका सैवनकाची पत्नी म्हणनू उत्तम जीवन 

जगल्या. त्याांना आवित असलेले बागकाम, ववणकाम, उत्तम पाककृती करणे ह े

त्याांनी केलेच पण त्याचबरोबर पतीबरोबर ज्येष्ठ नागररक सांघाचेही काम केले. 

कोथरूि ज्येष्ठ नागररक सांघटनेचे उपाध्यक्षपदही साांभाळले. पती आमीत असताांना 

मोठ्या पदावर ते काम करत असताांना या पण पत्नी म्हणनू ज्या जबाबदाऱ्या 
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त्याांच्यावर आल्या त्या उत्तम ररतीने पार पािल्या. वनवतृ्तीनांतरचे आयषु्य सदु्धा सखुा 

समार्ानात राहून पतीच्या ज्येष्ठाांच्या कायाित वततकीच मदत केली. कुठेच कमी 

पिल्या नाहीत.  इतकी अनरुूप जोिी ववरळाच असते.  

खरा तो एकवच र्मि जगाला प्रेम अपािवे! हचे त्याांनी केले. त्याांच्या या यशस्वी 

जीवन कायािबद्दल त्याांना माझे कोटी- कोटी प्रणाम! 
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  श्री. समर्ाांनी सांहगिलेले प्रपंचाचे व वेळेचे 

व्यवस्र्ापन. 

 

श्री.समथाांचेकाळी समाजाची पररवस्थती अवजबात चाांगली नव्हती. लोक 

अत्यांत आळसावलेले होते. प्रपांची माणसू आह े त्या पररवस्थतीतनू वर येण्याची 

आकाांक्षा करीतच नव्हता.अशा समाजाला प्रयत्नवादी बनववणे अत्यांत जरुरीच ेहोते. 

समाजाची मरगळ नाहीशी करण्यासाठी एखादा जाणकार पढुारी त्याच्या 

तत्वज्ञानासवहत समाजाला हवा होता. ह े  कायि श्रीसमथाांनी केले. खरांतर त्याांना 

समाजाला परमाथािकिे वळवायचे होत.े पण प्रपांची माणसू एकदम परमाथािकिे 

वळणे अशक्यच आह.े ह ेत्याांनी ओळखले होत.े स्वतः प्रपांच न करता त्याांनी प्रपांची 

माणसाला तो कसा करावा, प्रपांच करीत असताांना वदनचयाि कशी असावी, वेळेचे 

वनयोजन कसे कराव,े ह े सारे दासबोर्ासारख्या ग्रांथात त्याांनी ववशद केले आह.े 

आपल्याकिे अनेक सांत होऊन गेले. त्याांनी आपल्याला भगवांताची भिी कशी 

करावी व काां करावी ह ेसाांवगतले. पण श्रीसमथि ह ेसवि सांताहून वेगळे सांत आहते. 

ऐवहक सखुासाठी मनषु्य आर्ी  प्रपांच करणारच ह ेत्याांनी जाणले होते.  

 

बहुताां जन्माांचा सेवट। नरदहे साांपिे अवचट| येथे वतािवे चोखट नीवत न्याय े।  

प्रपांच करावा नेमक। परांमाथि वववेक| जेणेकररता उभय लोक सांतषु्ट होती.  

आळसाचे फळ रोकिे। जाांभया दऊेन वनद्रा पिे । सखु म्हणौन आविे। आळसी 

लोका । ।   
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साके्षप कररताां कष्टती। परांत ुसरुवािती । खाती जेववती सखूी होती । यत्नेकरुनी।  

आळस उदास नागवणा| आळस प्रयत्न बिुवणा |  

आळांसे करांट पणाच्या खणुा। प्रगटीं होती। ।   

 

म्हणोनी आळस नसावा| तरीच पाववज ेवैभवा ।  

अरत्ी परत्ी जीवा | समार्ान |  

प्रेत्न करावा तो कोण| हवेच ऐका वनरूपण।   

सावर् करून अांत:करण | वनवमष्य येक ।  

प्रातःकाळी उठावे | काांही पाठाांतर करावे |  

येथानशवि आठवावे । सवोत्तमासी ।  

मग वदशेकिे जावे । ज ेकोणावसच नव्ह ेठावे ।  

शौच्य आचमन कराव े| वनमिळ जळे |  

मखुमाजिन प्रातःस्नान | सांध्या तपिण दवेताचिना| पढेु वैश्यदवेउपासन | येथासाांग| 

काही फलाहार घ्यावा मग सांसार र्ांदा करावा | सशुब्द ेराजी राखावा |  सकळ लोक| 

ज्या ज्याचा व्यापार | तेथे असावे खबदािर ।।  दवुिांतपणे तरी पोर | वेढा लावी |  

चकेु ठके ववसरे साांिी | आठवण जावलया चफि िी |  

दवुित आळसाची रोकिी | प्रवचत पाहा ।।  

या कारण ेसावर्ान | येकाग्र असावे मन | तरी मग जेववताां भोजन | गोि वाटे | 

पढेु भोजन जावलयाांवरी | काही वाची| चचाि करी | 
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 येकाांती जाऊन वववरी | नाना ग्रांथ |  

तरीच प्राणी शाहाणा होतो  ।  नाहीतरी मखूिवच राहतो   

लोक खाती आपण पाहतो । दनै्यवाणा ।  

म्हणनू ते प्रपांची माांणसाला वरील श्लोकाांत म्हणतात अरे प्रपांच जरूर कर पण 

तो नेटका कर. जाणतेपणाने कर. पहाटे उठा थोिे पाठाांतर करा पण आर्ी थोिी 

मागील उजळणी करा, असे साांगनू प्रातः वविर्ीसाठी दरू  जा. जाताांना ह ेकुणालाही 

कळू दऊे नका. व येताांना ररकाम्या हातान ेन येता काहीतरी घेऊन या म्हणज ेहा 

येण्या-जाण्याचा वेळही व्यथि जाऊ नय ेही त्याांची वशकवण. आल्यावर स्नान सांध्या 

करून फलाहार करा. त्याांनी नाश्ता साांवगतलेलाच नाही! म्हणजे फलाहार हाच 

शरीराच्या आरोग्यासाठी उत्तम आह ेह ेसांतही साांगतात. श्रीसमथि स्वतः रोज 120 

सयूिनमस्कार घालीत. फलाहारा बरोबर व्यायामही पण आवश्यक गोष्ट आह े ह े

बालोपासनेत त्याांनी साांवगतले आह.े एवढ ेझाल्यावर वरील  श्लोकात ते साांगतात 

प्रत्येकान ेनांतर आपल्या कायािकिे वळावे. तो करीत असताांना अवजबात आळस 

करू नय.े तो खबरदारीन ेकरावा. कुणाचाही रोर् ओढवनू घेऊ नय.े नोकरी, व्यवसाय 

चोखपणे करायला हवा. दपुारच्या भोजनानांतर आळसावनू न बसता काही र्ावमिक 

गोष्टींचे वाचन कराव.े चचाि करावी अशाने मनषु्य शहाणा होतो.  

लेकुरे उदांि जाली | तो ते लक्ष्मी वनघोन गेली | बापड़ी वभकेसी लागली  काही 

खाया वमळेना| वदवसे वदवस खचि वाढला | यावा होता तो खुांटोनी गेला ते म्हणतात 

अवर्क मलुे होऊ दऊे नका. त्यामळेु त्याांच्या पालनपोर्णासाठी अवर्क पैसा 

वमळवावा लागेल. व तो न वमळाल्यास दाररद््रय येईल. सातशे वर्ािपवूी मलुां 
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होण्याच्या बाबतीत श्रीसमथाांचे ववचार इतके पढुारलेले होत.े भोजनाबाबत ते 

साांगतात, भोजन झाल्यावर जर अन्न उरले तर ते लगेच गोरगरीबाांना दऊेन टाका. 

त्याांना पण ताजे अन्न खायला वमळेल. अन्न वाया घालवणे हाां र्मि नव्ह.े  

प्रपांची जो सावर्ान | तो परमाथि करील जाण | प्रपांची जो अप्रमाण । तो परमाथी 

खोटा  

सखुी असतो खबदािर | दःुखी होतो बेखबर | 

ऐसा हा लौवकक ववचार | वदसतवच आह े|   

मानवी जीवनात प्रपांच व परमाथि एकमेकाांना परूक असतात. म्हणनू सविसार्ारण 

माणसान ेप्रपांच नीटपणे साांभाळून परमाथि करावा वकां वा परमाथि टाकून प्रपांच करण े

दोनीही दोर्मय आहते. म्हणनू प्रपांच व परमाथि समाांतर चालववण्याांमध्ये जीवनाची 

रम्यता आढळत.े 

श्रीसमथि प्रयत्नाला फार महत्व दतेात. यत्न तो  दवे जाणावा, असे ते नेहमी 

साांगतात. आळशी माणसाल वैभव प्राप्त होत नाही. आरांभी उद्योग करताांना कष्ट 

होतात पण त्याचे सखु कालाांतराने वमळतेच. उद्योगी माणसू चाांगले खातो- वपतो व 

सखुाने जगतो. आपला सांपणूि वदवस तो प्रपांच व परमाथि यात व्यतीत करतो.  

प्रयत्नाला तर श्रीसमथि अवतशय महत्व दतेात. अचकु यत्न करवेना । म्हणौन 

केले ते सजेना | आपला अवगणु जाणवेना | काही केल्या आपण योग्य वदशेने प्रयत्न 

करीत नाही त्यामळेु आपल्याला हव ेते वमळत नाही.  
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वववेकान ेदरूदृवष्ट येते. दरूदृवष्ट वापरून पढेु येणाऱ्या प्रसांगाांसाठी आर्ीच तरतदू 

करून ठेवावी. स्वतः कष्ट करून पैसा वमळवावा. कुणाचेही फुकटां खाऊ नय.े आपला 

प्रत्येक क्षण हा कामाला लावायचा आह.े ते म्हणतात वविलाांनी वमळवलेलेही खाऊ 

नका.  

कमि, भवि व ज्ञान याांचा समन्वय जो सार्तो त्याला सांपणूि समार्ान लाभत ेव 

ते कायम वटकते. म्हणनू समथि म्हणतात.  

 

आर्ी प्रपांच करावा नेटका | मग घ्यावे परमाथि वववेका | येथे आळस करू नका 

| वववेकी हो | श्री समथाांचे मन, मनगटव मेंद ूया तीनही गोष्टीवर ववशेर् भर होता.  

माणसाच्या प्रपांचाच ेवनयोजन, वेळेचे वनयोजन याला त्याांनी महत्व वदले आह.े 

जो माणसू प्रपांच -नेटका करतो तोच परमाथिही करू  

शकतो. त्यामळेु वेळ वाया दविू नका असे ते वरचेवर साांगतात.   
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 श्री. सुर्ीर गदे्र 

श्री. सरु्ीर गद्र े पणुे याांच्याशी ओळख माझी मैत्ीण सौ. स्वातीताई वतिक 

याांच्यामळेु झाली. माझ्या पसु्तकातनू मी चाकोरीबाहरेील काही ववशेर् काम ज्याांनी 

केले आह े त्या व्यिींचा पररचय करून दते असते. स्वातीताई पण  मला अशा 

व्यिींचा पररचय करून दते असतात. श्री. सरु्ीर गद्र ेह ेत्याांचेच मावसदीर ते पणु्याला 

असतात. टाटा मोटसि मध्य ेते इांवजवनअर होते. वनवतृ्तीनांतर मळुातच सांगीताची आवि 

असल्यामळेु त्याांनी एक उत्तम काम सांगीतावर केले. तत्पवूी त्याांना हा सांगीताचा 

वारसा आईकिून वमळाला त्या आदरणीय मांदाताई गद्र ेयाांचे जीवन चररत् पाहूया. 

मांदाताई ांचा जन्म बिोद ेयेथील जोशी घराण्यात 1919 साली झाला. त्याकाळी सांगीत 

वशक्षणाला समाजात प्रवतष्ठा नव्हती. नाटक, सांगीत के्षत् ह ेकुलीन घरातील लोकाांचां 

काम नाही अशी र्रणा होती. त्यामळेु आवि असनूही मांदाताई ांचा गाण्याशी सांबांर् 

म्हणज ेत्याकाळी दशेप्रेम जागतृ करण्यासाठी जे मेळे भरववले जात त्यात गाण ेम्हणणे 

एवढाच सहभाग होता. 

मांदाताई ांचे यजमानही कै. ववश्वनाथ ह ेअवतशय मनमोकळ्या उदार स्वभावाचे, 

सवाांना मदत करणारे, वाईटातही चाांगल ेशोर्णारे, प्रथम दसुऱ्याला महत्त्व दणेारे 

असे होत.े त्यामळेु त्याांच्या सहवासात आलेली व्यिी त्याांच्याशी लगेच जोिली 

जायची. त्याांच्या या स्वभावामळेु मांदाताई ांची सांगीताबद्दलची ओढ व जाण त्याांनी 

ओळखली व त्याांना पां. बाबरूाव गोखले याांच्या महाराष्र सांगीत ववद्यालयात 

पाठववले. तेथे त्याांचे रीतसर शास्त्रीय सांगीताच ेवशक्षण सरुू झालां व लवकरच गाांर्वि 

महाववद्यालयाची सांगीत ववशारद ही पदवी त्याांनी वमळवली. त्यानांतर सांगीताचां प्रगत 
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वशक्षण मास्टर नवरांग याांच्याकिे सरुू केलां व  त्याांच्याकिे जवळ- जवळ 25 वर् े

वशकून भेंिीबाजार घराण्याची गायकी आत्मसात केली. तसेच 1942 ते 1972 या 

काळात मुांबईत आकाशवाणी कें द्रावर त्याांनी प्रथम सगुम सांगीत व नांतर शास्त्रीय 

सांगीताचे कायिक्रम केले. एकदा रवववारीच होणाऱ्या राष्रीय सांगीत कायिक्रमाांमध्ये 

पणुे आकाशवाणी कें द्रावरून गायन सादर करायचा मान त्याांना वमळाला होता.   

सांगीत वशक्षण व तीस वर् े आकाशवाणीवरून गाणे यात त्याांना त्याांच्या 

यजमानाांचे सहकायि खपूच लाभले. त्याांच्या साथीमळेु त्या आपले गाण े वटकव ू

शकल्या. जीवनात योग्य साथीदार वमळणे ह ेखरोखरच भाग्याचे आह!े मांदाताई ांनी 

शास्त्रीय सांगीतात एवढे प्राववण्य वमळववले पण त्याांनी स्वतःच्या सांसाराकिे कर्ीही 

दलुिक्ष केले नाही. नवरा- बायको दोघाांनी वमळून कौटुांवबक जबाबदाऱ्या उत्तम 

तऱ्हनेेसाांभाळून दोन्ही मलुाांचेवर चाांगले सांस्कार केले. 

उभयताांना 52 वर्ाांचे सखुा- समार्ानाचे सहजीवन लाभले. 

श्री. सरु्ीर गद्र ेयाांनी टाटा मोटसि मर्नू वनवतृ्त झाल्यावर आई-वविलाांची स्मतृी 

सायबर ववश्वात कायमस्वरूपी रहावी म्हणनू “स्वर मांदावकनी” ही वेबसाईट वनमािण 

केली. त्याांनी आपल्या गाण्याची आवि या मागािने जोपासली. 

पवूी शास्त्रीय सांगीताचा आनांद घेण्यासाठी प्रत्यक्ष मैवफली ऐकणे हाच एक मागि 

होता. ववसाव्या शतकात सांगीत ऐकण्यासाठी ववववर् सार्ने उपलब्र् झाली. 

ध्वनीमवुद्रका, कॅसेट, सी.िी., िी.व्ही.िी. वगैरे दरूदशिन आले आवण सांगीत आणखी 

घरोघरी पोहचले. काही गायक व वादक याांनी भारतीय सांगीत जगातील इतर 

दशेातही पोहचवलां. पण जेव्हा सांगणक व इांटरनेट आलां तेव्हा भारतीय सांगीत 
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ववश्वाच्या कानाकोपऱ्यापयांत गेले.  अनके सार्नाद्वारे कां ठ सांगीत ऐकायला वमळायचे 

ते काही ठराववक घराण्याच्या गायकाांद्वारे वमळायचे. भेंिीबाजार घराण्याचा उदय हा 

इतर घराण्याांपेक्षा बराच उवशरा झाला. नांतर बरीच वर् ेह ेघराणे अज्ञातवासातच होत.े 

पण पढेु काही वशष्याांनी व सांगीत प्रेमींनी भेंिीबाजार घराण्याची सांमेलने आयोवजत 

केली. भेंिीबाजार घराण्याच्या गायकीमर्ील इतर अांगाबरोबरच उत्कृष्ट 

कल्पनावैभव, अलांकाररक व लयबद्ध शब्द योजना व रागानरुुप स्वररचना याांनी 

नटलेल्या बांवदशी ह ेप्रमखु वैवशष््टय आह.े उस्ताद अमान अलीखा याांनी 400 च्या 

वर बांदीशी बाांर्ल्या होत्या असे म्हणतात.  

इांटरनेटवर भेंिीबाजार घराण्याच्या बजुगुाांची सववस्तर मावहती उपलब्र् व्हावी, 

काही बजुगुाांच्या गायनाचे जे थोिे ध्ववनमदु्रण खाजगीररत्या उपलब्र् आह ेत्याद्वारे 

गायकीची वैवशष््टये सवाांपयांत पोहोचावी व उस्ताद अमान अली खॉ व इतर वशष्याांनी 

रचलेल्या व सावहत्य, सरू व लय याांची भावपणूि गुांफण असलेल्या व अमर, 

अमरवपया अमरदास या उपनामाांनी यिु असलेल्या जास्तीत जास्त बांवदशी 

इांटरनेटद्वारे प्रवसद्धीस याव्यात व हा अमलू्य ठेवा आज व भववष्यातही रवसकाांपयांत 

व ववद्याथ्याांपयांत पोहचत रहावा या उद्दशेान ेया वेबसाईटची वनवमिती केली आह.े 

स्वर मांदावकनी (swaramandakini.com) ही वेबसाईट श्री. सरु्ीर गद्र ेयाांनी 

आई- वविलाांची स्मतृी, त्याांचे अप्रत्यक्ष स्मारक सायबर ववश्वात उभारावां या कल्पनेने 

वनमािण केली आह.े आई-वविलाांववर्यी असलेली कृतज्ञता व्यि करण्यासाठी तसेच 

त्याांची आठवण इांटरनेटवर वचरांतन रहावी या उद्दशेाने त्याांनी ही साईट वनमािण करून 

आपल्या थोर आई-वविलाांना अपिण केली आह.े 
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तसेच दसुरे सांकेतस्थळ पहा या सांकेतस्थळावर 1800 रागाांची मावहती वमळते. 

श्री. सरु्ीर गद्र ेयाांनी www.oceanofragas.com ह ेससांकेस्थळ ववकवसत केले. 

यामध्ये 500 रागाांचे स्वरूप कळाव े यासाठी MP3 प्रकारच्या ऑविओ फाइल्सचा 

समावेश असनू इांटरनेटवर उपलब्र् असलेला दृक-श्राव्य स्वरूपातील रागकोश 

तयार केला आह.े रागाांची मावहती दणेारी पसु्तके आपल्याकिे अनेक उपलब्र् 

आहते. काही सांकेतस्थळावर प्रचवलत रागाांची मावहती उपलब्र् आह.े परांत ुअनवट 

रागाांची मावहती शोर् ूइवच्छणाऱ्या अभ्यासकाांना त्ास होतो.  मावहती वमळाली तरी 

रागाचे स्वरूप कळायला तो राग प्रवथतयश गायकाांकिून समजनू घ्यावा लागतो. 

म्हणनू काही प्रमाणात या अिचणी दरू कराव्यात या उद्दशेाने ह ेसांकेतस्थळ गद्र ेयाांनी 

ववकवसत केले आह.े  

बाराशे रागाांचा िेटाबेस आवण सहाश ेरागाांच्या ऑविओ उपलब्र् करून दणेारी 

ही ओशन ऑफ रागाज ्म्हणजे सांगीत प्रेमींसाठी एक खवजनाच आह.े  

 

 

खरोखर श्री. सरु्ीर गद्र ेयाांनी केलेले ह ेकाम खपू कौतकुास्पद, अवभनांदनीय 

आह.े  प्रचवलत व अप्रचवलत रागाांचा सांग्रह करण्याचा त्याांना छांद होता. पण या 

छांदाला त्याांनी आर्वुनक तांत्ज्ञानाची जोि वदली ह ेखपू महत्त्वाचे. 

प्रचवलत रागापासनू ते मैफलीमध्ये सहसा न गायल ेगेलेले अप्रचवलत असलेले 

दवुमिळ राग या वेबसाईटमध्य ेसमाववष्ट करण्यात आले आहते. कुठलाही राग नष्ट 
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होऊ नय े व पढुील वपढ्याांपयांत ह े भारतीय सांगीत पोहचावां या उत्कट भावनेमळेु 

त्याांनी ह ेकाम अत्यांत तळमळीने केले. 

त्याांनी आपला 25 वर्ाांचा सांग्रह वेबसाईटवर आणला त्याला दीि वर्ि लागलां. 

त्याांचांही सांगीताचां वशक्षण झाले आह.े पण नोकरीमळेु गाण्याला ते वेळ दऊे शकत 

नसत. त्यामळेु त्याांना स्वतःचे गाणे पढेु नेता आले नाही. वनदान गाण्याच्या सतत 

सहवासात तरी रहावे म्हणनू ते सांग्रह करू लागले. मावहती जमा केली. ऑविओ 

वक्लप्स जमवल्या. एवढी सगळी मावहती वमळवलेली त्याचा आनांद इतराांनाही 

वमळावा या ववचारान ेत्याांना ही वेबसाईटची कल्पना सचुली. 

रागाचे स्वरूप कळाव े यासाठी वलवखत मावहती बरोबरच त्याच्या ऑविओ 

वक्लप्स टाकण्यात आल्या आहते. या वक्लप्स मर्नू रागाच्या स्वरूपाची कल्पना 

येऊ शकते. काही राग गायकाांनी गायले आहते, तर काही राग वाद्याांच्या माध्यमातनू 

माांिण्यात आले आहते. या साईटवर सचि व्हील आह.े वतथे सॉफ्टवेअरच्या मदतीने 

आद्याक्षर, नावां, स्वरसांख्या, मेलकताि, रागाांग थाट, रागसमय, रागाचे स्वर अशा आठ 

पयाियाांच्या सहाय्यान ेराग शोर्ता येतात. यावशवाय रागाांची शास्त्रीय मावहती पाहता 

येते. आवण त्याांची झलक ऐकायला वमळते.  वेगवेगळे राग ऐकले जावेत म्हणनू राग 

ऑफ द मांथ असा एक उपक्रम या साईटवर चालवला जातो. 

 

पांवित भातखांिे याांनी समुारे वर्ाांपवूी भरवलेल्या राष्रीय सांगीत सांमेलनाचे 

वतृ्ताांत, तसेच त्याांनी वलवहलेल्या पण आता दवुमिळ असलेल्या 30 पसु्तकाांच्या 

पी.िी.एफ. कॉपीज अभ्यासकाांसाठी उपलब्र् करून वदल्या आहते.  
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ज्या रागाांच्या ऑविओ वक्लप्स वमळाल्या नाहीत त्याांची यादीही त्याांनी वदली 

आह.े  

भारतीय सांगीताची ही साईट अवर्कावर्क पररपणूि करण्यासाठी त्याांनी 

लोकाांनाही आवाहन केले आह े की ज्याांच्याजवळ अशा काही दवुमिळ ऑविओ 

रेकॉविांग असतील तर त्याांनी या साईटवर समाववष्ट कराव्यात.  

या सांकेतस्थळाला आतापयांत 30 दशेाांतील 100000 हून जास्त सांगीत प्रेमींनी 

भेट वदली असनू oceanofragas याच नावान े प्ले स्टोअरवर अँड्रॉइि ऍप या 

स्वरूपात सदु्धा उपलब्र् आह.े 

श्री. सरु्ीर गद्र ेयाांच्या या कामाबद्दल त्याांचे वकतीही कौतकु व अवभनांदन केल े

तरी ते कमीच आह.े खरांतर त्याांच्या या कामासाठी सरकारने त्याांना परुस्काराने 

सन्मावनत करायला हव ेअसे मनापासनू वाटते. 

 

त्याांची मला भावलेली एक गोष्ट अशी की त्याांच्या आईचे माहरेचे नाांव इांदमुती 

होत.े त्याांना पसु्तकात या नावाचा राग सापिला. पण तो कुणी गायलेला वमळाला 

नाही. म्हणनू त्याांनी तो स्वतःच गायला व मला त्याची ऑविओ वक्लप पाठवली 

आह.े ती वक्लप सांकेतस्थळावरही उपलब्र् आह.े सांगीतावरील व आई वरील त्याांच े

ह ेवनताांत प्रेम! या दोन्हीसाठी त्याांना माझे मनापासनू वांदन! 
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 डॉ. वसुर्ा आपटे (शव हचहकत्सक) 

 

 

िॉ. वसरु्ा आपटे याांचा जन्म पणु्याचा. आई वविल अवतशय ससुांस्कृत! न्या. 

मार्वराव रानिे ह ेवसरु्ा ताई ांचे पणजोबा. िॉक्टर वसरु्ा ताई ांचे वविल रानिे याांचे 

घरीच लहानाचे मोठे झाले. त्यामळेु वविलाांचेवर न्यायमतूी ांनी व रमाबाई ांनी उत्तम 

सांस्कार केले. आदरणीय रमाबाई ांनी स्त्री वशक्षणासाठी मोलाचे कायि केले. त्यावेळी 

वस्त्रयाांना चलू आवण मलू एवढे के्षत् होते. रमाबाईच े मळेुच वस्त्रयाांना मतदानाचा 

अवर्कार वमळाला. 

आदरणीय रमाबाई ांच्या सांस्कारामळेुच वसरु्ाताई ांचे वविलाांवर स्त्री- परुुर् 

समानतेचे सांस्कार झाले.  

िॉ. वसरु्ाताई ांना वविल सतत प्रोत्साहन द्यायचे. शाळा, कॉलेजमध्ये वशकत 

असताांना विृत्व स्पर्ेत भाग घे. स्वतः भार्ण तयार कर. त्यात आवश्यक असेल 

तरच मी सरु्ारणा करून दईेन. ववववर् खेळात भाग घे. अशा वविलाांच्या 

प्रोत्साहनामळेु अभ्यासाव्यवतररि इतर गोष्टीतही वसरु्ाताई वहरीरीने भाग घेऊ 

लागल्या. त्यामळेु त्याांच्यात र्ीटपणा आला. विृत्व, सांगीत, खेळ यामध्य ेत्याांनी 

प्राववण्य वमळवले. 

ताई ांच ेकॉलेज वशक्षण मुांबईला झाले. त्या M.B.B.S. झाल्या. व एांटरनवशप 

करीत असताांना नेत् ववज्ञानाची एक स्पर्ाि परीक्षा होती. त्यात वसरु्ाताई पवहल्या 

आल्या होत्या. त्यामळेु सगळ्याांना वाटले या नेत् ववशारद होतील. ताई ांना सजिरीमध्ये 
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पण उत्तम गणु होत.े M.B.B.S. झाल्यावर त्याांचा वववाह झाला. कुटुांबाची 

जबाबदारी, लहान मलुाांचे सांगोपन ह ेकरीत असताांनाच त्याांनी M.D. व L.L.B. 

केले. अभ्यासासाठी त्याांना रात्ी जागाव ेलागायचे. घरच्याांच्या सहकायािमळेुच त्या 

ह े वशक्षण पणूि करू शकल्या. त्याांचे सवि वशक्षण मुांबईच्या नायर हॉवस्पटलच्या 

टोपीवाला कॉलेजमध्य ेझाले. त्याांनी L.L.B. ला न्यायवैद्यक हा ववर्य घेतला होता. 

मुांबई ववद्यापीठाद्वारे न्यायवैद्यकीय ही परीक्षा नव्याने सरुू झालेली होती. खरांतर 

त्यावेळी वशकणाऱ्या वस्त्रयाांच्या मध्ये असा एक मतप्रवाह होता की िॉक्टर होणारी 

मवहला ही स्त्री रोग तज्ज्ञ वकां वा लहान मलुाांच े िॉक्टर होण े ह े वनवित.े पण 

वसरु्ाताई ांना वेगळां काहीतरी करायचां होतां. म्हणनू त्याांनी ह ेके्षत् वनविलां. वशवाय 

याांच्या रिात वपढीजात कायद्याच्या ज्ञानाची परांपरा होती ह ेही असेल. 125 वर्ाित 

या पवहल्या न्याय वैद्यकशास्त्र ह ेके्षत् वनविून त्यात कायि केलेल्या या पवहल्या मवहला 

होत. 

घरापासनू नायर हॉवस्पटलला त्या बसने जात असत. पण ह्या ही वेळेचा त्या 

सदपुयोग करून घेत. त्याांनी छोट्या िायऱ्या आपल्यापाशी ठेवल्या होत्या. त्या 

िायरीत अभ्यासासांबांर्ी काही नोट्स असायच्या. त्याचे मनन त्या प्रवासात करीत. 

ि्यटुी सांपवनू घरी येताांना त्याांना घराचे वेर् लागत. 

घरातील सवाांचे सहकायि त्याांना लाभले होते. त्या रहात असलेल्या इमारतीमध्ये 

खालच्या मजल्यावर वसरु्ा ताई ांचे आई-वविल रहात होत.े त्यामळेु वसरु्ा ताई ांच्या 

लहानग्या दोनही मलुाांना वसरु्ाताई हॉवस्पटलला गेल्यावर आई-विील नातवांिाचा 

छान साांभाळ करीत. छोटा मलुगा केवळ दीि मवहन्याचा असल्यापासनू वसरु्ाताई 

कामावर जायला लागल्या. आजी आजोबाांच े उत्तम सांस्कार मलुाांचेवर झाले. 
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आजोबा तर आदरणीय रमाबाई रानिे याांच्या घरी वाढले होत े ते वनष्णात वकील 

होत.े  

िॉ. वसरु्ाताई ांचे आजोबाही वकील व न्यायमतूी रानिे ह ेतर होतेच. वशवाय 

वसरु्ाताई ही न्याय वैद्यकशास्त्राच्या पदवीर्र. ताई ांच्या पाच वपढ्या मुांबई 

ववद्यापीठातनू पदवीर्र झाल्या. 

पवहल्याांदा जेव्हा करोनर रजेवर जायचे तेव्हाच ताई ांना त्या जागेवर काम 

करायला लागायचे. 

सकाळी 9 ते 4 ||  अशी त्याांच्या ि्यटुीची वेळ असायची. वशकववण्याची उत्तम 

हातोटी असल्यामळेु त्या नायर हॉवस्पटलच्या मेविकल कॉलेजमध्य ेप्रोफेसर म्हणनू 

काम करायच्या. 65 व्या वर्ािपयांत त्या मेविकलच्या मलुाांना वशक्षण दते होत्या. त्या 

मलुाांना साांगायच्या जे वशक्षण घ्याल ते मनापासनू व प्रामावणकपण ेघ्या तरच फायदा 

होईल.  

मुांबई व सरुत या दोन वठकाणी त्याांनी काम केलां. सरुत येथील विपाटिमेंट पोस्ट 

ग्रॅज्यएुशन पयांत िेव्हलप करून वदलां. त्यावशवाय वशक्षक आवण वैद्यकीय वशक्षण 

कसे द्यावे याच्या कायिशाळा घेतल्या.  

ताई ांनी न्यायवैद्यक असताांनाचा एक अनभुव साांवगतला. नायर हॉवस्पटलमध्ये 

काम करीत असताांना एके वदवशी या नेहमीप्रमाणे ि्यटुीवर जाण्यासाठी 

हॉवस्पटलच्या गेटपाशी आल्या. तर दोन पोलीस ऑवफसर गेटपाशी उभ े  होत.े ते 

म्हणाले - मॅिम आम्ही तमुचीच वाट पहात आहोत. काम असे आह े 27 मतृदहे 

त्याांची शववचवकत्सा व्हावी म्हणनू आणले आहते. 
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ताई ांनी व त्याांच्या एका सहकाऱ्याांनी वमळून सकाळी दहा पासनू सांध्याकाळी 

सहा पयांत न थाांबता शवाांची अवतशय काळजीपवूिक वचवकत्सा केली. त्याांनी मध्ये 

ववश्राांतीही घेतली नाही. एक रायटर मात् घेतला होता. प्रत्येक शवाच्या वचवकत्सेनांतर 

त्याांनी काढलेला वनष्कर्ि त्या रायटरला साांगायच्या तो ते सवि वलहायचा.  

ताई या कामास शव ववच्छेदन म्हणत नाहीत तर शववचवकत्सा म्हणतात. 

मेविकलच्या पवहल्या वर्ािला असताांना अभ्यासासाठी म्हणनू मतृदहेाच े

शवववच्छेदन त्याांना करावे लाग.े तो अभ्यास सवि अवयवाांसाठी असे. 

मतृदहेाबद्दल याांना पणूिपणे आदर असतो. एका शवाच्या वचवकत्सेचा अनभुव 

दसुरे शव वचवकत्सा करताांना उपयोगी पितो. नांतर कोटाित जाऊन साक्ष द्यावी लागत.े 

सवि शवाांच्या बाबतीत कोटाित जावे लागत नाही. काही नैसवगिकच असतात. कुठे 

पिलेले मतृदहे असतात ते दवाखान्यात आणले जातात. ज्यावेळी वक्रवमनल केस 

असते, पोवलसाांशी सांबांर् येतो तेव्हा कोटाित खपू वेळ जावे लागते. 

हॉवस्पटलमध्ये सदु्धा याांना न्यायाचे काम कराव े लागत.े बालमजरुाांना 

कारखान्यात लहान वयात काम करावे लागत.े अशावेळी त्याांच े वय वनवित 

करण्याचे काम हॉवस्पटलच्या न्यायाच्या कामात येते. एखादा स्मवृतभ्रांश झालेली 

व्यिी वतला स्वतःबद्दल काहीच मावहती साांगता येत नाही अशावेळी सदु्धा त्याांचां 

वय ठरववणे ह ेया न्यायवैद्यकीय कामात येते. 

महाराष्रात बलात्कार प्रकरणे वाढली आहते. त्याांची तपासणी करण ेह ेही न्याय 

वैद्यकीय कामात येते. 
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ववर्मज्वर झालेला रुग्ण आला तर त्याचे ववर् कशा स्वरूपाच े आह े ह े

तपासायला फॉरेवन्सक िॉक्टराांना बोलावलां जातां. 

परुून टाकलेला मतृदहे पण आणला जातो. पण त्याचीही शव वचवकत्सा ताई 

करतात. सिलेल्या मतृदहेाची वचवकत्सा अवघि असते. त्याांच्या हािावरून ही 

वचवकत्सा केली जात.े 

ताई म्हणतात मी माझे व्यविमत्व असे तयार केले आह ेकी कुठलाही राजकीय 

दबाव माझे वर आला नाही. 

काळा कोट व पाांढरा कोट याचा समन्वय याांनी सार्लेला आह.े िेप्यटुी करोनर 

म्हणनू याच पवहल्या मवहला आहते. 

ताई ांची प्रवतमा अवतशय स्वच्छ असल्यामळेु याांच्या वनवतृ्तीनांतरही याांच्या 

हाताखाली काम केलेले सदु्धा स्वच्छ प्रवतमेचे रावहल ेआहते.  

ववर्ारी दारू वपऊन 120 रुग्णाांचा मतृ्य ूझाला होता. त्यातील बऱ्याच शवाांच्या 

वचवकत्सा वसरु्ाताई ांनी केल्या होत्या. 

त्या म्हणतात मतृाच्या नातेवाईकाची आम्ही अवतशय कदर करतो. त्याांच्या 

भावना जाणनू शव जास्तीत जास्त लवकर नातेवाईकाांना दणे्याचा प्रयत्न करतो. 

 न्यायवैद्यक शास्त्राचा उद्दशे हा आह ेकी अपराध्याला वशक्षा व्हायला हवी व 

वनरपरार्ाला वशक्षा होऊ नये. त्याची मिुता व्हावी. बलात्कार झालेल्या स्त्रीच्या 

बाबतीत जो गनु्हगेार पकिला जातो त्याच्या रिाच्या तपासणीवरून तोच गनु्हगेार 

आह ेका ते ठरववलां जातां. 
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फॉरेवन्सक लॅब मोठी असते. J.J. हॉवस्पटलची लॅब मोठी होती. आता 

वठकवठकाणी या लॅब झालेल्या आहते. फॉरेवन्सक मेविवसन मर्ले िॉक्टर ह े

M.B.B.S., M.D. असतात. तेच शववचवकत्सा करतात. पण लॅब मर्ल ेलोक ह े

B.Sc., M.Sc. झालेले असतात. वेगवेगळे Expert असतात. महत्त्वाचे काम तेथे 

केले जात.े 

शववचकीत्सा करणाऱ्या िॉक्टराांना कुठल्याही दबावाला बळी न पिता कोटाित 

साक्ष द्यावी लागत.े  

िॉ. वसरु्ाताई ांनी दोन पसु्तकेही वलवहली आहते. त्याांनी काही चाांगले छांदही 

जोपासले आहते. त्याांना फुलपाखराांचा छांद आह.े कारण फुलपाखरे ही मवूतिमांत 

चैतन्य व सुांदरतेचे प्रतीक आहते. त्याांचां जगणां ह ेक्षणभांगरु असनू सदु्धा परागवहनाचे 

काम ते उत्तम ररतीन ेकरतात. अशा प्रकारचे जीवन  आपल्यालाही जगता आले 

पावहज ेअसे ताई ांना वाटते. 

अनेक वेळा मतृदहे हाताळल्यामळेु ताई ांना मतृ्यबूद्दल भीती वाटत नाही. तो 

अटळच आह.े त्यामळेु वाट्याला आलेले जीवन चाांगले ररतीने जगले पावहजे. केवळ 

स्वतःचा ववचार न करता इतराांनाही आपला उपयोग करून द्यायला हवा व जीवन 

ही आनांदयात्ा ठरावी असे ताई ांना वाटते. 

ताई ांनी गावोगावी प्रबोर्नपर व्याख्यान े वदली आहते. मवहला वदनी याांचा 

सत्कार व मलुाखत झाली. त्यावेळी त्या म्हणतात मवहलाांना मी शभुेच्छा दईेनच. 

पण परुुर्ाांना आजच्या मवहला वदनी अवर्क शभुेच्छा दते.े कारण स्त्रीला सरुक्षा दणेां, 

वतचा आत्मसन्मान करणां, वतला स्वातांत्र्य दणेां ह ेत्याांनी केले पावहज.े वस्त्रयाांवर होणारे 
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अत्याचार परुुर्ाांनी थाांबववल ेपावहजेत. वशवाजी महाराजाांची जी वशकवणकू होती 

की प्रत्येक परस्त्रीला मातेसमान माना, वतला आदर द्या, वतची सरुवक्षतता पहा ही 

वशकवणकू परुुर्ाांनी अांगीकारली पावहज ेह ेत्या आवजूिन साांगतात. 

िॉ. वसरु्ाताई ांना त्याांच्या या कामाबद्दल अनेक परुस्कार वमळाले आहते. 

राज्यपाल भगतवसांग कोश्यारी याांच्या हस्त े वलविांग लेिी अवॉिि, वमुन ऑफ द 

वमलेवनयम अवॉिि, सह्याद्री वावहनी तफे वहरकणी परुस्कार, झी मराठीचा उांच माझा 

झोका परुस्कार, वमुन ऑफ द इयर अवॉिि, नोबेल एवशयन अवॉिि इत्यादी. 

 अमेररका अथवा लांिनला न जाता भारत दशेातच राहून दशेवासीयाांची जी 

सेवा त्याांनी केली त्याला तोि नाही. यापेक्षा दसुरा कमियोग काय अस ूशकतो? त्याांना 

शतशः र्न्यवाद! 
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  सौ. नीलािाई खरे 

 

 

सासरच्या सौ. नीलाताई खरे या माहरेच्या वमस जॉकोबेथ माकि . बिोद्यात 

वविलाांचा रॅव्हल एजन्सीचा व्यवसाय होता. नीलाताई ांचां हायस्कूल, कॉलेजचे 

वशक्षण बिोद्यात झाले. बिोद्यात असताांनाच याांची श्री. र्नांजय खरे याांच्याशी  

ओळख झाली व पररचयाचे रूपाांतर वववाहात झालां. श्री.र्नांजय खरे याांचा बिोद्यात 

व्यवसाय होता. त्याांचे वविल आमी मर्नू कनिल म्हणनू वनवतृ्त झाले. श्री. र्नांजय 

खरे याांच्या व्यवसायाला पणु्यात अवर्क सांर्ी आहते असां त्याांना कळलां. म्हणनू ही 

सवि मांिळी बिोद्याहून पणु्याला वशफ्ट झाली. 

पणु्याला आल्यावर काही वदवस याांनी काहीच केले नाही. पण आतील उमी 

स्वस्थ बस ूदईेना म्हणनू त्याांनी एक क्लब जॉइन केला. रोटरी प्रमाणेच तो एक क्लब 

होता. या क्लब चा सॅवनटरी नॅपवकनचा एक प्रोजेक्ट होता. पण तो फारसा व्यववस्थत 

नव्हता. नॅपवकन तयार करण्याची त्याांची पद्धती नीलाताई ांना योग्य वाटली नाही. 

त्यामळेु त्याांनी यामध्य ेलक्ष घालण्याचे ठरववले. ह ेप्रोजेक्ट जर व्यववस्थत केले तर 

चाांगले होईल व ह े प्रोजेक्ट मोठे झाल्यास ते अनेक मवहलाांपयांत जाईल. अनके 

वस्त्रयाांना रोजगार वमळेल. सौ. नीलाताई ांनी या प्रोजेक्टसाठी फलटण जवळील आश ु

ह े गाव वनविले.  व तेथे त्याांनी या प्रोजेक्टवर काम सरुू केले. ह े गाव खेिेगाव 

असल्यामळेु बायका शेतात कामाला जायच्या. वतथ ेत्याांनी पांर्रा ते सोळा बायकाांचे 

इांटरव्हय ु घेतले. त्या बायकाांना मशीन बद्दल काहीच मावहती नव्हती. त्यामळेु 
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पवहल्याांदा ह ेपॅि हातान ेबनवले जायचे. पण पढेु जाऊन मशीनवर ऑटोमॅवटक ते 

बनवले जाऊ लागले. सौ. नीलाताई ांनी सहा बायका वनविल्या. व त्याांना नोकरीवर 

ठेवले. सकाळी 10 ते 6 ही नोकरीची वेळ ठरली. व रोज एका मवहलेला त्या 180 

रुपये पगार द्यायच्या. फलटण येथील श्री. वशवरूप राज वनांबाळकर याांनी सौ. 

नीलाताई ांना या कामासाठी जागा वदली. ती जागा ताई ांनी दरुुस्त करून घेतली. तेथे 

बायकाांसाठी सांिास बाथरूम बाांर्ले व काम सरुू झाले. 

ह ेकाम माचि 2021 मध्य ेसरुू झाले. पण तेवढ्यात करोना आला. लॉकिाऊन 

सरुू झाले. ताई ांनी पॅि तर पषु्कळच तयार केले होत.े आता ह ेपॅि कसे खपणार हा 

प्रश्न उभा रावहला. पण फेसबकु पेजवरून ताई ांना कळलां की स्वयांसेवी सांस्था खपू 

आहते. त्या ह ेसॅवनटरी पॅि घेऊ शकतील. मग ताईनी फेसबकुवर हा पॅिचा मेसेज 

टाकला. काही सामावजक सांस्थाांनी फेसबकु वर असाही मेसेज टाकला होता की ह े

सॅवनटरी पॅि आम्ही अवश्य घेऊ व ते मवहलाांना आम्ही फुकट दऊे. ताई ांनी त्याांच्याशी 

सांपकि  केला व आपल्या प्रोजेक्टची सवि मावहती साांवगतली. ह ेपॅि पणूिपणे नैसवगिक 

आहते. त्यात कुठल्याही केवमकलचा वापर नाही. वशवाय कॉटन बरोबर यात 

प्लावस्टकचा वापर नाही. त्यामळेु वापरल्यानांतर मातीत छोटा खि्िा करून त्यात ते 

टाकून वर माती टाकल्यास ते सहजपणे मातीत वमसळून जातात. खरोखर ही मावहती 

अवतशय महत्त्वाची आह.े वशवाय बाहरे और्र्ी दकुानात ज्या वकमतीला ह े पॅि्स 

वमळतात त्या वकमतीत ताई ांनी ते लोकाांना उपलब्र् करून वदले आहते. 

आजकाल असे कळत े की बाहरे उपलब्र् होणाऱ्या सॅवनटरी पॅि्समध्ये 

केवमकल्सचा वापर केलेला असतो. ह ेकेवमकल्स मवहलाांच्या आरोग्यास हावनकारक 

आहते. तेव्हा याचा ववचार काळजीपवूिक करायला हवा.  
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पवूी ववशेर्तः खेि्यात पाळीचे वेळी कापिाचाच उपयोग बायका करीत 

असत. पण हा कपिा स्वच्छ र्ऊुन किक उन्हात वाळवणे अवतशय जरुरीच ेअसते. 

पण ते मवहला करीत नाही. त्यामळेु ही आरोग्याला र्ोका होतोच. त्यामळेु नीलाताई 

बायकाांना कापि का नको ह ेसमजावनू साांगायच्या. त्या बायकाांना म्हणायच्या रोज 

एक रुपया बाजलूा टाका. आम्ही 28 रुपये प्रमाणे ह ेपॅि्सचे पाकीट दऊे. इतरही 

याबाबतीतील मावहती त्या मवहलाांना द्यायच्या. शाळेत जाऊन मलुींमध्ये याांनी या 

सांबांर्ात जागतृी केली. एकां दरीतच मावसक पाळीत स्वच्छता कशी पाळावी, मन 

आनांदी कसे ठेवावे ह ेही त्या साांगायच्या.  

सौ.नीलाताई या B.Com. झालेल्या आहते. लहानपणापासनूच पॉकेट 

मनीसाठी वविलाांकिे पैसे न मागता त्या स्वतःच कष्ट करून पैसे वमळवायच्या. 

वविलाांच्या रॅव्हल एजन्सीचे ही काम करायच्या. 

पणु्यात वशफ्ट झाल्यावर मात् त्याांना सतत वाटायचे की आता दसुऱ्यासाठी 

काहीतरी करावे. आवण या तळमळीने त्याांनी हा सॅवनटरी पॅि्सचा प्रकल्प सरुू केला.  

आतापयांत ताई ांनी दोन लाख 50 हजार पॅि्सची ववक्री केली आह.े ह ेपॅि्स 

राजस्थानातील खेि्यात गेले, वबहार, झारखांि, महाराष्रात तर खपूच खपल.े 

स्वयांसेवी सांस्था ताई ांच्या या प्रकल्पाला दणेगी दतेात. व त्या ते दणेगीच्या प्रमाणात 

ताई ांच्याकिून पॅि्स घेतात व ते फुकट वाटतात. बॉलीविूचे विरेक्टसि, Actors 

मुांबईतील रेि िॉट सांस्था, भारत ववकास पररर्द, वबहार मर्ील स्कूल ऑफ योगा 

रोटरी इनर व्हील इत्यादींनी ह ेपॅि्स दणेगी दऊेन घेतले. पण त्याचे ववतरण मात् फ्री 

ऑफ चाजि केले.  
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मवहलाांच्या आरोग्य सरुवक्षततेसाठी ताई ांचे ह ेसामावजक कायि बहुमोल आह.े 

त्यासाठी त्याांना र्न्यवाद द्यावे तेवढे थोिेच आहते. 

  



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

71 
 

  दोन हपढीिले अंिर 

 

 

दोन वपढीत पिणारे अांतर ह ेपिणारच ह ेआपण जाण ूशकतो. माझे आई-वविल 

जे कष्ट करत होत ेतसे कष्ट मला माझ्या आयषु्यात पिले नाहीत. स्वयांपाक घरातील 

कामे न कां टाळता आई प्रसन्न चेहऱ्यान ेती करायची. त्याकाळी मध्यमवगीयाांच्याकिे 

र्णु्याला, स्वयांपाकाला बाई नसायची. त्यामळेु आईसारख्या गवृहणींचा वेळ सगळा 

कामात जायचा. पण इतकां  असनूही त्याकाळी माझी आई ठराववक वेळी रेविओ 

आविीन े ऐकायची. रेविओवरील बातम्या व वतिमानपत् ती आविीन े रोज 

वाचायची. म्हणजे दशेात चाललेल्या घिामोिी वतला समजनू घ्यायला हव्या असत. 

वदवसभराच्या कामाच्या रामरगाि्यात वतन ेआपला पसु्तके वाचण्याचा छांद कर्ीच 

सोिला नाही. पसु्तकी वशक्षण फारसे नसनू सदु्धा ती वैचाररक दृष््टया कुठे कमी 

नव्हती. वविल तर वशक्षणान ेआवकि टेक्चर. वविलाांची एखादी गोष्ट आम्हा मलुींना 

पटली नसली तर ते म्हणायचे तमुचे म्हणण े मला पटवनू द्या. त्याांना चचाि करण े

आविायचे. त्यामळेु चचाि करून आपली मत े लहानपणापासनूच आम्ही बवहणी 

माांिायला वशकलो. ह ेवविलाांच्या सांस्कारामळेुच आम्ही र्ीट बनलो. हा र्ीटपणा 

आम्हा बवहणींना पढुच्या आयषु्यात खपू उपयोगी पिला. 

माझ्या वपढीची तरुण-मलु-ेमलुी वशक्षण घेऊ लागली. अथािजिन करू लागली. 

कुटुांबाची आवथिक जबाबदारी घेऊ लागली. त्यात ना कुठला अहांकार. ह ेआपण 

केले पावहजे या जावणवेने आम्ही ते करत होतो. लग्नानांतर अथािजिन करण्याची जरुरी 
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रावहली नाही. चाांगली नोकरी मी का सोिू असे कर्ीच वाटल ेनाही. सांसार उत्तम 

करण ेह ेमहत्त्वाचे वाटायच.े मलुां घरची माणसां याांना जास्तीत जास्त वेळ दणेे हचे 

आपले कतिव्य आह े असे वाटायचे. त्यामळेु सविच कुटुांब आनांदी सखुी रहायचे. 

आईला सांसाराचा गािा ओढताांना वजतके शारीररक कष्ट कराव े लागले तसे 

आम्हाला लागले नाहीत. माझ्या सांसारात स्वयांपाक सोिून सवि कामाला बायका 

आल्या. सास-ूसासरे मलु ेनवरा बायको असे कुटुांब छान रहायचे. आम्हाला स्वातांत्र्य 

वमळत नाही सास-ूसासऱ् याांची अिचण होत ेअसे कर्ीच वाटायचे नाही. उलट त्याांनी 

माझ्या मलुाांना साांभाळले. उत्तम कथा साांगनू चाांगले आदशि त्याांच्यापढेु ठेवले. आई 

वविलाांचे प्रेम वमळण े ह े जसे आवश्यक असते वततकेच प्रेम आजी-आजोबाांचे 

वमळाले तर मलुाांचे व्यविमत्व उत्तम घिते. 

प्रपांचा व्यवतररि इतर सामावजक कामे करायला सास-ूसासरे घरी असल्यामळेु 

वेळ वमळायचा. नवऱ्याचा पावठांबा, त्याांची अनेक प्रकारची मदत यामळेु मी बाहरे 

पिू शकले. व माझ्या कुवतीनसुार समाजासाठी काही ना काही करू शकले.  

माझ्या वपढीच्या वेळी वस्त्रे, आभरू्णे, चैनीच्या इतर गोष्टी खपू कमी वमळत. 

चार-पाच साि्याांच्या व्यवतररि आणखी नसायच्या. त्याचा खेद कर्ीच वाटला 

नाही. घरी बनवलेले सारे्च पण चववष्ट जेवण असायचे. गोि-र्ोि फि सणावारी! 

त्यामळेु त्याची अपवूािई वाटायची. घरच्या माणसाांच्या बरोबर भाांिण कर्ीच व्हायचे 

नाही. घरी आलेल्या पाहुण्याांचे स्वागत छान व्हायचे. इतकी माणसे आली कसे काय 

होणार असे टेन्शन यायचे नाही.  
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माझ्या पढुची वपढी सनूाांची. त्याांनी पसु्तकी वशक्षण आमच्यापेक्षा अवर्क घेतले 

होत.े पण त्याांच्या वपढीपासनूच नवरा- बायको ही समानता आली. समानता आली 

तशी नवरा-बायको मध्ये थोिीफार भाांिणे आली. पण तरीही ही वपढी पण 

ससुांस्काररत वनघाली. परुुर् तर अथािजिन करायचेच. पण काही वशकलेल्या बायकाही 

आपले वशक्षण वाया जाऊ नय ेम्हणनूही नोकरी करायला लागल्या. त्याांना त्याांच्या 

वयाच्या चाळीसाव्या वर्ािपासनू नवीन तांत्ज्ञानाचे फायद े वमळाले. टीव्ही आला, 

मोबाईल आला, लॅपटॉप आला या नवीन तांत्ज्ञानाचा फायदा या वपढीला खपू 

झाला. 

माझ्या आईच्या वपढीचे लोक दवेर्मि, चालीररती खपू साांभाळायच.े त्यामळेु 

मध्यम पररवस्थतीतील कुटुांबामध्ये सदु्धा वार लावनू वशकणारा मलुगा जेवायला 

असायचा. तो सहज या कुटुांबात सामावला जायचा. उभयपक्षी प्रेम असायचे. वार 

लावनू जेवणारे ववद्याथी माझ्या वपढीपासनू कमी झाले. पण ज्याांना जरुरी आह ेअशा 

मलुाांना आम्ही कुवती प्रमाणे आवथिक मदत करत होतो. समाजातील र्नीकही अशा 

मलुाांना आवथिक मदत करायचे. या वपढीन ेगीता, ज्ञानेश्वरी, दासबोर् ह ेग्रांथ वाचलेले 

होत.े त्यातील कमियोग, परमाथि, परोपकार, नेटका प्रपांच जाणनू घेतले होत.े त्यामळेु 

त्याांची वैचाररक झेप चाांगली होत.े या वपढीन ेस्वातांत्र्य वमळववण्यासाठी र्िपिलेले 

स्वातांत्र्य सेनाांनी पावहल.े त्याांची भार्णे ऐकली. सचोटीन,े सत्याने राजकारण करणारे 

राजकारणीही पावहल.े 

पढेु नातवांिाांची वपढी आली. ही वपढी पण पसु्तकी अभ्यासात खपू हुशार आह.े 

व्यविमत्व उत्तम असायला फि पसु्तकी शहाणपण उपयोगी ठरत नाही. उत्तम 

व्यविमत्त्वामध्ये अनेक गोष्टी येतात. या नातवांिाांच्या वेळी तांत्ज्ञानाचा वापर सरािस 



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

74 
 

सरुू झाला. त्याचा नको इतका प्रसार झाला. लहान मलुाांच्या हातात आया मोबाईल 

दऊे लागल्या. लहान बाळाांना जेवायला घालायचे कष्ट नकोत म्हणनू आया त्याांना 

मोबाईल दाखवत दाखवत जेवायला घाल ूलागल्या. गोष्टी साांगनू मलुाला जेवायला 

घालणारी आई लपु्त झाली. आई-बाबा अप्पा दादा म्हणणारी मलुे मम्मा, पप्पा म्हण ू

लागली. या मलुाांच्यावर होणारे सांस्कार आपले रावहले नाहीत. पाविमात्य सांस्कृतीचे 

होऊ लागले. या वपढीच्या मलुाांचे सांसार मी आवण माझी पत्नी व एकच मलु असे 

झाले! त्यात आजोबा आजींचा समावेश नाही. थोि्या कुटुांबात आजी आजोबा 

वदसतात. एक तर ते स्वतांत् राहतात. नाही तर वदृ्धाश्रमात. मलुीही आपल्या 

कररअरला सवि ते प्रार्ान्य दऊे लागल्या. आपल्या कररअरमळेु त्याांना सांसारात 

नवऱ्या वशवाय इतर माणस ेनको झाली. ह ेअसे का याचा ववचार त्याांनी कर्ी केलाच 

नाही. नवरा आपल्या व्यवसायात, नोकरीत दांग आवण बायकोही! मग एकुलते एक 

मलू पाळणाघरात! आई-वविल आजोबा आजी याांचे मोलाचे सांस्कार पाळणाघरात 

कसे होणार? 

श्रीमांत घरातील हाय-फाय सांस्कृती असलेली घरे तर खपूच वेगळी! त्याांना तर 

कशाचीच वकां मत नाही. सांस्कार म्हणजे काय तो कशाशी खातात काहीच मावहती 

नाही. अशी मलुे-मलुी बेताल वाग ूलागली. व्यसनार्ीन बन ूलागली. दारू वपण,े 

वसगरेट ओढणे, मावा खाणे याची त्याांना खांतच नव्हती. मलुीही यातनू सटुल्या 

नाहीत. त्या पण बेतालाच वाग ूलागल्या. 

मी चार वर्ाांपवूी पणु्याला एका स्पर्ेत भाग घेतलेला असल्यामळेु बक्षीस 

समारांभास मैवत्णीला घेऊन गेले होत.े आम्ही एक रात् राहणार असल्यामळेु लॉजवर 

उतरलो. ररसेप्शवनस्टने आम्हाला खोलीची वकल्ली वदली. खोली वरच्या मजल्यावर 
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होती. वजना चढून गेल्यावर पॅसेजमध्य ेतीन-चार तरुण मलुी गप्पा मारत उभ्या होत्या. 

त्या गप्पा मारत चक्क वसगरेट ओढत होत्या. ते पाहून आम्ही दोघी वखन्न झालो. 

कुठे गेली आपली सांस्कृती! वसगरेट ओढणे ह ेपाप जरी नसले तरी याचा शारीररक 

आरोग्यावर दषु्पररणाम होतो. ह े त्याांना शाळेत वशकवले नव्हत ेका? कपि्याांच्या 

बाबतीतही तेच. अांगभर कपिे घालणे याांना फॅशनच्या नावाखाली कमीपणाच े

वाटते. आपल्या दहेाचे प्रदशिन करण ेयातच त्याांना सखु वाटते. मग बलात्कार होतात 

म्हणनू का ओरिता? दहेाला पणूि झाकणारे कपिे आपल्या दहेाचे इतराांच्या 

नजरापासनू आपले सांरक्षण करतात. ह ेयाांना मावहत नसाव.े व्यविमत्व ह ेनसुत्या 

पसु्तकी वशक्षणान ेघित नाही. तर ते सांस्कारामळेु घिते. सांयवमत वागण,े बोलणे, 

आचरण करणे, दसुऱ्याला समजनू घेणे अशा अनेक गोष्टी व्यविमत्त्वाचे पैल ूआहते. 

मलुाांच्या जवळ लहानपणापासनूच स्माटिफोन आला, इांटरनेट आले, घरातच 

वसनेमा आला, पाट्िया सरुू झाल्या आवण माणसुकीचा लोप झाला. फॅशनच्या 

नावाखाली कसलेही वागणे हचे ग्राह्य र्रले जाऊ लागले. एवढेच नव्ह ेतर अगदी 

गाव पातळीवर सदु्धा ह ेबेताल वागणे सरुू झाले. कॉलेजमध्य ेवशकत असलेली मलु े

वशक्षण अर्िवट सोिून पळून जाऊन वववाह करू लागली. आयषु्याबद्दल कर्ीच 

गांभीरपणे याांनी ववचारच केलेले नाही. ह े सगळे पाहून आमच्यासारखे आजी- 

आजोबा दःुखी होतात. मलुाांची बौवद्धक क्षमता वाढली. पण नीवतमत्ता घसरली. 

वशक्षणामळेु मलुाांचा जो सवाांगीण ववकास व्हायला हवा तो झालाच नाही! 

पवहल ेवशक्षण भारतात घेऊन पढुील वशक्षणासाठी मलुे परदशेी जाऊ लागली. 

वतथल्या पगाराला, ऐर्ो आरामीला भलुली वतथलीच झाली! त्याांच्या ज्ञानाचा 

उपयोग जो त्याांच्या दशेाला होण ेअत्यांत गरजेचे आह ेतो झालाच नाही. कारण त्याांना 
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पैसा हचे सविस्व वाटते. भौवतक सखुाला सविस्व मानणारी ही वपढी आई-वविल 

भाऊ-बहीण याांना ववसरायला लागली. दहेाचे सखु कुठल्या मयािदपेयांत उपभोगायचे 

असते ह ेयाांना मावहतच नाही. मग ती अनारोग्याच्या भोवऱ्यात पिली नाहीत तर 

नवलच! 

या वपढीतील सगळीच मलु-ेमलुी अशी आहते असे मी अवजबात म्हणत नाही. 

चाांगले व्यविमत्व असणारेही खपू आहते. म्हणनू तर अजनूही समाज तरुन आह.े 

पण ज्या गोष्टी अपवादात्मक असायला हव्यात त्या सरािस होऊ लागल्या आहते, 

याचे दःुख होत!े 
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 बुहिमत्ता आहण वृिसेवा 

 

 

हल्ली आपल्याकिे वदृ्धसेवा हा एक यक्षप्रश्न बनला आह.े वदृ्ध जोपयांत वहांित 

वफरते असतात तोपयांत घरात फारसा प्रश्न उभा रहात नाही. कारण ते लोक काही ना 

काही घरात सनेूला मदतच करीत असतात. प्रश्न तेव्हा येतो जेव्हा वदृ्धाांच्या किून 

काहीही काम होईनास ेहोत.े त्याांना शारीररक त्ास होऊ लागतात. त्यावेळी त्याांना 

दसुऱ्याची मदत लागत.े काही वदृ्ध वदृ्धापकाळी भाववनक होतात. त्याांना 

आपल्याबरोबर सतत कोणीतरी असावे. घरच्याांनी आपली प्रेमान ेचौकशी करावी 

असे त्याांना वाटते. पण या त्याांच्या भावना जाणनू घेतल्या जातीलच असे नसत.े 

त्यामळेु ते एकाकी पितात. त्यातनू दोघाांपैकी एकान े साथ सोिली असेल तर 

दसुऱ्याला खपूच कठीण होत.े तरुणाांच्या ही काही अिचणी असतीलही. पण ह े

ववचार मनात आले आवण वाचलेल्या एका लेखाची आठवण झाली. 

यक्षाचा सहावा प्रश्न होता माणसू बवुद्धमान कशामळेु बनतो? त्याला यवुर्वष्ठराांनी 

वदलेले उत्तर होत,े वदृ्धाांच्या सेवेने. ह े उत्तर अनेकाांना अचांवबत करणारे असेल. 

वदृ्धाांच्या सेवेन ेमाणसू बवुद्धमान कसा होईल. यवुर्वष्ठराांनी पणूि ववचार करून उत्तर 

वदले आह.े त्याांनी नसुती सेवा असे म्हटले नाही कारण कोणाचीही सेवा ह ेकाम पणु्य 

दणेारे आह.े पण वदृ्धाांची सेवा ह ेकाम नसुतेच पणु्य दणेारे नसनू ते आपल्या बवुद्धत 

वाढ करणारे आह.े वदृ्ध लोकाांजवळ अनेक अनभुवाांची वशदोरी असते. त्याांना 

आयषु्यात आलेल्या अनभुवाांच ेफायद ेतोटे ते आपल्यापयांत पोहचवत असतात. 
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त्यामळेु तरुणाांच्यावर असा एखादा प्रसांग आला तर वदृ्धाांच्या अनभुवातनू तरुण 

आलेला प्रसांग सहज हाताळू शकतो. वदृ्धाांनी अशा प्रसांगी केलेली चकू तरुण सहज 

टाळू शकतो. वदृ्धाांच्या अशा सेवेच्या कारणामळेु आपणही अनभुव सांपन्न होतो. 

त्याांच्या सांपकाित राहणे फायद्याचे ठरत.े ही अनभुव सांपन्नता म्हणजे आपण बवुद्धमान 

होत असल्याची प्रवक्रया होय. म्हणनूच यवुर्वष्ठराने असे अचकू उत्तर वदले. आपण 

ऐकतो की ज्येष्ठ मांिळी सहजपणे बोलनू जातात आम्ही तमुच्यापेक्षा चार उन्हाळे-

पावसाळे, चार टक्के टोणपे, जास्त खाल्लेत. याचाच अथि ज्येष्ठाांचा अनभुव अवर्क 

असतो. सांत साांगतात अनभुवासारखा गरुु नाही. ह ेसत्यच आह.े त्यामळेु घरातील 

वदृ्धाांकिे कानािोळा करण े बरोबर नाही. ते अिगळीतील वस्त ू प्रमाणे नसतात. 

म्हणनू त्याांचा सन्मान करणे ह े वशकायलाच हव.े त्याांचे केस ह ेअनारोग्याने पाांढरे 

झालेले नसतात ह ेध्यानी घ्यावे. 

दसुऱ्याच्या अनभुवाचा लाभ करून घेणे केव्हाही फायद्याचे व योग्यही! 

ज्येष्ठाांनीवह येथे लक्षात ठेवले पावहजे की सांत तकुारा म्हणतात तसे आता उरलो 

उपकारा परुता! अशा वागण्याने ज्येष्ठ अिगळीत जाणार नाहीत. आपल्याजवळ 

असलेला शहाणपणा मावगतल्यावशवाय दऊे नयेच. अवलप्तपणे रहायला वशकलेच 

पावहज.े कर्ीतरी घरातील तरुण ह ेजाणतील व त्याांना कळून येईल की आपणवह 

वदृ्ध होणार आहोत. त्यावेळी आपल्यालाही मलुाांकिून चाांगल्या वागणकुीची 

अपेक्षा असणारच. आजपयांत आपण जीवनात वमळवलेले यश कशामळेु वमळव ू

शकलो त्या आपल्या अनभुवाचा फायदा मलुाांनी करून घ्यावा असे त्यावेळी 

त्याांनाही वाटणारच. यवुर्वष्ठराने असे उत्तर उगीच वदलेले नाही! 
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तेव्हा तरुणाांनो वदृ्धाांच्या सांपकाित राहून त्याांच्या अनभुवाचा फायदा आपले 

जीवन यशस्वी होण्यासाठी करून घ्या. त्याांना नमस्कार केला नाही तरी चालेल पण 

त्याांना प्रेम द्या व जरूर पिली तर त्याांची सेवा करा. 
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  स्वर्मध  

 

 

सदा दवेकाजी वझज ेदहे ज्याचा| 

सदा रामनामे वद ेवनत्य वाचा| 

स्वर्मेची चाल ेसदा उत्तमाचा| 

जगी र्न्य तो दास सवोत्तमाचा| 

जो भगवांताच ेनाम घेतो, आवण आपल्या वाट्यास आलेले वववहत कमि जो उत्तम 

ररतीने करतो तो परुुर् भगवांताचा उत्तम भि असतो. म्हणजे श्री समथाांनी जरी स्वतः 

प्रपांच केलेला नसला तरी ते प्रपांची माणसाला साांगतात वाट्याला आलेले कमि उत्तम 

ररतीने कर. 

प्रत्येकाचा स्वर्मि वेगळा. तो ज्याने-त्याने जाणायला हवा. मनषु्याचा स्वभाव 

असा आह ेकी त्याच्या वाट्याला जे कमि आलेले असते त्यात तो सांतषु्ट नसतो. 

मेकॅवनकला वाटते आपण इांवजवनअर व्हायला हव ेहोते. इांवजवनअरला वाटते आपण 

कां पनीचे मालक व्हायला हवे. गवृहणीला वाटते आपण नसुते घरकाम करून आयषु्य 

का घालवायचे आपण नोकरी करून पैसा वमळवायला हवा.  

आपल्याला वमळालेले काम उत्तम ररतीन ेकरून त्यातच आपण श्रेष्ठ होऊ शकत 

नाही का? आज कुशल मेकॅवनकची आवश्यकता खपू आह.े उत्तम मेकॅवनकला यश, 

पैसा, प्रवसद्धी ह ेसवि वमळू शकते पण ते केव्हा? तर त्यान े वववहत कमि उत्तमररत्या 

करायचे ठरवले तरच! 
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अहो,गवृहणीला कशाला हवी नोकरी? आज प्रपांच उत्तम करून मलुाांवर चाांगले 

सांस्कार करणे व त्याांना उत्तम नागररक बनववण े ह े वकती महत्त्वाचे काम. हा तर 

समाजाचा पाया आह.े गवृहणीने आपल्या मलुाांना जर उत्तम नागररक होण्याचे 

सांस्कार, वशक्षण वदले तर समाजाची प्रगवत दशेाची प्रगती वनवितच होईल. पण हाती 

आलेले सोिायचे व भलत्याच्या मागे  पळायच े हा मनषु्य स्वभाव, त्याला 

अर्ोगतीकिे नेतो. 

चाांगल्या चप्पल वशवणारा कलाकार आज जरी छोटा असला तरी तो उद्या 

स्वतःचे चप्पलचे दकुान थाटेल. 

आदरणीय श्री ववनोबा भावे याांचे गीतेवरील प्रवचन ेह ेपसु्तक वाचले म्हणजे 

स्वर्मिची व्याख्या कळू शकते. साध्या-साध्या गोष्टींची उदाहरणे दऊेन त्याांनी स्वर्मि 

कशाला म्हणायचे ह ेसाांवगतले आह.े 

श्री समथि रामदास स्वामी म्हणतात उत्तम ररतीन ेजो स्वर्मािचे पालन करतो पण 

ते करीत असताांना भगवांताला ववसरत नाही तोच उत्तम भि होय. 

ववश्वमनाच ेलहान रूप म्हणजे माणसाचे मन. ववश्वमन ह ेपरमेश्वराचे आवस्तत्व 

ववसरत नाही. माणसाचे मन ती गोष्ट ववसरते. 

गीतेत श्रीकृष्णाने अजुिनाला उपदशे केला. जीवनात खरे कतिव्य कोणते, ते कसे 

पार पािावे, जीवनाच ेसाथिक कशात आह.े हा उपदशे अजुिनाच्या वनवमत्तान ेसवि 

मानव जातीसाठीच आह.े 

अजुिन स्वर्मि सोिायला तयार झाला होता. व त्याच्या समथिनाथि त्यान ेबरेच 

तत्त्वज्ञान श्रीकृष्णाला ऐकवले. म्हणनू भगवांताांनी अजुिनाला यदु्ध करणे कसे 
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आवश्यक आह ेते साांवगतले. शास्त्रानसुार प्रत्येकाच्या वणाि श्रमाप्रमाणे त्याला जी 

आवश्यक कमे ती त्याने करण ेहा प्रत्येकाचा र्मि होय. म्हणनू अजुिनाला श्रीकृष्ण 

हचे साांगतात की स्वर्मािला अनसुरून तझु्यासाठी जे श्रेयस्कर आह ेते त ूकर. 

यदु्धके्षत्ी ववरुद्ध बाजलूा अजुिनाचे बांर् ुगरुु वपतामह असतात. त्याांच्यावर बाण 

चालववणे ह ेअजुिनाला न पटणारे. पण भगवान म्हणतात ते त ूपाहू नकोस यदु्ध करणे 

हाच आता तझुा र्मि आह.े तेव्हा त ूते कर. क्षवत्याचा तो र्मि आह.े तेव्हा उचल 

बाण. 

आपण सामान्य माणसां! आपल्या पवूि जन्मीच्या कमािनसुार ह्या जन्मी वाट्याला  

आलेले कमि आपण उत्तमररत्या, सचोटीन ेकरण ेहाच आपला र्मि आह.े 

कुठल्याही प्रकारची दषु्ट वासना मनात न ठेवता आपण तो स्वर्मि जाणनू केला 

पावहज.े दषु्ट वासनेन ेकेलेले कमि ह ेअशाांती दणेारे आह.े  

खरांतर प्रत्येक घटनेचा कताि करववता हा भगवांत असतो. आपण वनवमत्त मात्. 

कोणतेही काम लहान वकां वा मोठे नसतेच. लोकाांच्या घरी जाऊन पोळ्या लाटण्याचे 

काम करणारी स्त्री ही अवजबात कमी प्रतीची नसते. उत्तम पोळ्या करणारी म्हणनू 

वतच ेमालक खरु् होऊन वतला म्हणतात अगां, त ूपोळ्या इतक्या छान करतेस की 

तलुा मी त्याच्यातली P.H.D. दईेन. ती स्त्री ह ेकाम मोठ्या समार्ानाने, आनांदाने 

करत.े त्यामळेु खाणाऱ्याांचा आत्माही सांतषु्ट होतो. 

तेव्हा आपली बदु्धी वस्थर ठेवनू स्वर्मािनसुार कमि करणे ह ेमहत्त्वाचे आह.े 

सध्याच्या चढाओढीच्या यगुात आपली नैवतकता कायम ठेवनू कमे करत 

करतच जीवन साथिकी लावायचे आह.े स्परे्च्या नावाखाली भ्रष्ट आचरण न करता 
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शदु्ध आचरण करायच ेआह.े कमि ह ेतर कोणालाच सटुलेले नाही. लोकाांनी केवळ 

चाांगले म्हणावे यासाठी ते करायचे नसनू सवाांच्या भल्यासाठी आसवि सोिून 

वनष्काम बदु्धीने ते करावयाचे आह.े 

म्हणनू भगवान म्हणतात स्वकतिव्य वकतीही अवघि वाटले तरी त्या 

स्वर्मािचेच आचरण प्रत्येकासाठी श्रेयस्कर आह.े 

श्रीकृष्णाच्या उपदशेामळेुच अजुिन वस्थर बदु्धीने ववचार करतो व यदु्धास तयार 

होतो आवण यदु्धात यशस्वीही होतो. 

मी पणा सोिून केलेले कमि ह े वनलेप असते. आपल्या प्रत्येक कमािच्या मागे 

भगवांत आह े ह े ठामपणे समजनू घेऊन केलेले ववहीत कमि ह े उत्तम असते. तसे 

करणाऱ्याचे जीवन साथिकी लागते. 

आपल्या वाट्याला आलेले कमि करीत असताांना त्यात आपण अवर्क प्रगती 

करू नय ेअसे अवजबात नाही. छोटा व्यवसाय करणाऱ्यान ेमोठा उद्योजक अवश्य 

व्हावे. सांरक्षण दलात असणाऱ्या कॅप्टनने कनिल जरूर व्हावे. माणसू हा बवुद्धमान 

प्राणी आह.े त्यान ेप्रगतीशील असणे जरुरीचेच आह.े पण कुठल्याही क्षेत्ात त्याच्या 

प्रगतीमळेु तो वकतीही मोठा झाला तरी त्याचे पाय जवमनीवर असणे आवश्यक आह.े 

त्यान ेअहांकाराला दरू ठेवनू माझ्या आत्म्यात वसत असलेल्या भगवांताने मला इतके 

मोठे केले ह ेकदावप ववसरू नय.े  
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 खेडेगाव का सुर्ारि नािी? 

 

 

मी गेली 54 वर् ेकागवाि या खेिेगावात रहात आह.े माझ्या वयाच्या 40 व्या 

वर्ािपासनू मवहला मांिळाच्या माध्यमातनू समाजकायि सरुू केले. आमचे सामावजक 

काम सवि सामान्याांच्या भल्याचे असायचे. आमच्या मांिळात असणाऱ्या मवहला या 

महाराष्रातनू कनािटकात आलेल्या आहते. साहवजकच आमची सवाांची भार्ा मराठी 

होती. आम्ही अनेक उपक्रम राबववले. ते सवि महाराष्रातल्या लोकाांना बोलावनू. 

एखाद्या उपक्रमाला कानिी लोकाांनी ववरोर् केला पण आम्ही त्याला दाद वदली 

नाही. सामावजक कामाचे मलू्य जाणणारे जे लोक होते. त्याांचा आमच्या उपक्रमास 

पावठांबा असायचा. कारण ह ेउपक्रम गावाची शान उांचावणारे होत.े 

सविसामान्य सवाांनाच रोजच्या जीवनात सखुाने जगता यावे त्यासाठी काही 

सोयी आवश्यक असतात. त्या दृष्टीने आमचे गाव तसे मागासलेलेच रावहल ेआह.े 

गावात नदीचे पाणी नळाद्वारे वदले जाते .पण ही यांत्णा सदु्धा मर्े - आर्े 

कोलमित असते. त्यामळेु लोकाांचे हाल होतात. असे का होते? नदीवर बसववलेली 

मोटार काही वेळा जळत.े ती लगेच दरुुस्त करून आणली जातच नाही. म्हणजे 

पांचायतीचे काम ह ेयोग्य तऱ्हनेे चालत नाही ह ेजाणवते. सचोटीने प्रामावणकपणे 

काम करण ेह ेअवर्काऱ्याांना नको झालेले असते. याबद्दल कोणालाही खेद, खांत 

वाटेनाशी झालेली आह.े आपल्याला पगार वमळतो वरचढ पैसा वमळतो आवण काय 

हव?े लोकाांना त्ास होतो याचा ववचार केला जातच नाही. 



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

85 
 

गावात सगळीकिे उघिी गटारे. त्यातील घाण कर्ीतरी काढली जाते. पण ती 

गटारीचे वर टाकली जात.े ती घेऊन जाण्याची व्यवस्था केव्हातरी सविीन ेकामगार 

करतात. त्याांना वेळच्यावेळी पगार वमळत नाही. त्यामळेु तेही आपल्या कामाकिे 

दलुिक्ष करतात. 

ग्रामपांचायतच्या वनविणकुा पाच वर्ाांनी होतात. लोकाांनी केलेल्या 

मतदानाप्रमाणे सदस्य वनविल े जातात. कोणीही वनविून आले तरी बरीच वर् े

राजकारण गावच्या पाटलाांचेकिेच होत.े सरकारी वनयमानसुार ग्रामपांचायतीच्या 

चेअरमनची जागा काही वर् ेमागासवगीय वस्त्रयाांसाठी आरवक्षत होती. त्या वस्त्रयाांना 

पढेु यायला वमळाले पावहजे ह े अगदी खरे पण या स्त्रीया कर्ीच घराबाहरे सदु्धा 

पिलेल्या नसल्यामळेु एकदम सरपांचाच्या खचुीवर बसनू या कारभार कशा काय 

करू शकणार? हा ववचार व्हायला हवा होता. अशा मवहलाांना वनविून येण्यास 

आर्ीच रेवनांग द्यायला हव ेहोत.े अशा बायकाांचे नवरेच मग ग्रामपांचायतीत काम 

करतात. सचोटीचा कारभार करण ेह ेअलीकिे कोणालाच माहीत नाही असे वदसते. 

गावाच्या सरु्ारणेपेक्षा स्वतःचे घर कसे सरु्ारेल ह ेपाहणारीच मांिळी वदसतात. 

अलीकिे काही वर् ेग्रामपांचायतींना सरकारन ेभरपरू फां ि्स उपलब्र् करून वदले 

आहते. पण ते फां ि्स योग्य त्या कारणासाठी उपयोगात आणले तर गाव सरु्ारण्यास 

वेळ लागणार नाही. स्वतःला भरपरू पैसा वमळावा ही हाव जोपयांत कमी होत नाही 

तोपयांत अनीतीन ेका असेना पैसा वमळवायचाच हा दृवष्टकोन वदसनू येतो. त्यामळेु 

फां ि आले तरी त्या रकमेचा पणूि वववनयोग गावाला आवश्यक असणाऱ्या कामाांसाठी 

होतोच असे अवजबात नाही. 
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बरां नागररकाांनीही सांघवटत होऊन या प्रत्येक गोष्टीचा जाब ग्रामपांचायतीला का 

ववचारू नय?े गाव सरु्ारण्याची तळमळ गावकऱ्याांमध्येही हवी. गावकरी उदासीन 

राहतो मग अवर्काऱ्याांच ेअवर्कच फावते. 

मी ग्रामपांचायतीमध्ये दहा वर्े काम केले. त्यातल्या त्यात माझ्या वेळचे सगळे 

सदस्य बरे होत.े माझ्यावेळी प्रत्येक वॉिाित सभा घेत अस.ू त्यामळेु त्या वॉिाितील 

लोकाांच्या समस्या कळायच्या. 

ज्या त्या वॉिाित वनविून आलेल्या सदस्याच्या पढुाकाराने प्रत्येक वॉिाित अर्नू 

मर्नू सभा घेतल्या जायच्या. त्यामळेु प्रत्येक वॉिाितील समस्या समजायच्या. त्याचे 

वनराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जायचा. पढेु ह े ही बांद पिले. काही वर्े 

कोरकवमटीही होती. त्याची पण मी सदस्य होते. कोरकवमटीचे आम्ही सदस्य मीवटांग 

घेत अस ूव गावातील कोणती कामे व्हायला हवीत याची चचाि करीत अस.ू 

शेवटी काय सदस्य म्हणनू येणारे ह ेसमाजाबद्दल प्रेम असणारे त्याांच्यासाठी 

काहीतरी केले पावहज ेअशी तळमळ असणारे हव.े 

दसुरी अशी ही एक माणसाची मानवसकता असते की आपल्याला सगळ्या 

लोकाांनी मान द्यावा. स्वतःला पढुारीपणा वमळावा यासाठी ह ेलोक चाांगले काम 

करण्याच्या ऐवजी आपला काहीही सांबांर् नसलेल्या कामात ढवळाढवळ करतात. 

एखाद ेचाांगले चाललेले काम पािण्याचा प्रयत्न करतात. जेणेकरून स्वतःचा मी 

पणा दाखववण्याची त्याांना अत्यांत आवि असते. अशा माणसाांच्यामळेुही गावाच े

नकुसान होत.े 
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एक उदाहरण साांगते गावात एक कुटुांब एका बोळात राहत होते. त्याांची आई 

वदृ्ध झाली होती. त्याांच्याकिे सांिास नव्हता. म्हाताऱ्या आईला लाांब बाहरे या 

कामासाठी त्याांना जाता येण ेअवघि झाले. त्याांनी आपल्या घरातच सांिास बाांर्ायचे 

ठरवले व त्याचे पाणी समोरूनच जाणाऱ्या गटारीला सोिायचे ठरववले. काम 

पांचायतीच्या परवानगीन ेसरुू झाले. काहीही कारण नसताांना गल्लीतील लोकाांनी 

बाांर्काम, पांचायतीकिे तक्रार करून बांद पािले. त्या घरातील कताि तरुण माझ्याकिे 

आला. मग मला ह ेसवि ऐकून वाईट वाटले. मी त्याला घेऊन पांचायतीकिे गेले. 

त्यावेळी घर तेथे सांिास ही सरकारी योजना जोमात होती. मी पांचायतीला म्हटले 

तमु्ही ही योजना राबवायचे सोिून या माणसाचा सांिास बाांर् ूनका म्हणणाऱ्याांची 

बाज ूखोिून का काढत नाही. तक्रार करणारा जर उपोर्णाला बसणार म्हणतो, तर 

मीही उपोर्णाला बसेन. मी आजपयांत केलेल्या सामावजक कामाची जाण अनेकाांना 

होती. त्यामळेु हा सांिास पढेु पणूि बाांर्ला गेला. 

ह ेएक उदाहरण म्हणनू मी साांवगतले. अशी आणखीही काही कामे आहते की 

ज्याला तथाकवथत पढुारी म्हणवनू घेणारे ववरोर् करतात. 

अशा पररवस्थतीत गावाचे काय होणार? वशवाय भ्रष्टाचाराची कीि तर 

सगळीकिे आहचे. सरकारकिून आलेले फां ि त्या कामासाठी पणूिपण ेखचि केले 

जात नाहीत त्याला कात्ी लागत.े 

तेव्हा कुठल्याही पक्षाची माणसे असोत. त्यातल्या त्यात चाांगल्या समाजसेवी 

माणसाला मतदान करण ेह ेजनतेने कटाक्षाने केले पावहजे तरच गाव सरु्ारेल. 
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लोकाांनी गाव आपलेच आह ेह ेठाम समजनू पांचायतीला ते करीत असलेल्या 

कामाबद्दल चौकशी, प्रसांगी जाब ववचारलाच पावहज.े ह ेएक महत्त्वाचे सामावजक 

कामच आह.े 

लोकाांनी जागरूकता दाखवायलाच हवी. नाही तर गावात अकारण गुांिवगरी 

फोफावत ेव सरु्ारणेला खीळ बसते. 
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 नाहस्िक 

 

 

दवे न मानणाऱ्या लोकाांना आपण नावस्तक म्हणतो. खरोखर नावस्तक 

असणाऱ्या लोकाांचां मला तरी खपू कौतकु वाटतां. कारण त्याांचां मनोरै्यि खपू मोठे 

असते. त्याांना न वदसणाऱ्या दवेावर ववश्वास ठेवावा अस ेवाटत नाही. एक प्रवसद्ध 

असलेले लेखक तर असे म्हणतात दवेामळेु लोक एकमेकाांची िोकीही फोितात. 

दवेामळेु त्याांची भाांिणे ववकोपाला जातात. ह ेखरेही आह.े पण असे का होत ेबरे? 

तर आपली भाांिणे ही दवेालयामळेु होतात. माणसाला सगणु भिी ही अवतशय वप्रय 

आह.े वनगुिण वनराकार असलेला भगवांत ते पाहू शकत नाहीत. तो पहाण्याची पात्ता 

जेव्हा माणसात येईल त्यावेळी ही भाांिण ेहोणारच नाहीत. 

गीते सारखा ग्रांथ काय साांगतो. ववहीत कमि अवतशय मनोभावे, वनष्काम वतृ्तीने 

केले पावहज.े आपण वाट्याला आलेले कमि करतो पण त्यात आपला अहांकार 

असतो आवण अशा अहांकारामळेु आपण सखुी समार्ानी राहू शकत नाही. ज्या 

शिीने ह ेववश्व वनमािण केले आह ेव माझ्या वाट्याला जो पाटि वदला गेला आह ेतो 

मी उत्तम ररतीने करीन ह ेमहत्त्वाचे! 

आपण जन्माला येतो ते आपल्या इच्छेने नाही व मरणही आपल्या इच्छेने 

आपल्याला पावहजे तेव्हा येते असे नाही. 

मग ज्या शिीन ेआपल्याला ह ेसवि करायला लावले त्याचे आभार आपण 

मानलेच पावहजेत. ते कसे मानायचे हा ज्याचा त्याचा वैयविक ववचार आह.े 



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

90 
 

सार्-ुसांत तर म्हणतात ज ेकाां रांजल ेगाांजले त्यासी म्हणे जो आपलुे तोवच सार् ू

ओळखावा दवे तेथेवच जाणावा असा मनषु्य दवेत्वाला पोहचलेला असतो. त्याला 

आणखी एका दवेाची गरजच नाही. 

पण आयषु्याच्या वेग-वेगळ्या टप्प्यावर माणसाच्या भावना बदलतात. 

तरुणपणी सविच दृष्टीने शारीररक मानवसक सदुृढ असलेली शरीरे म्हातारपणी 

कमकुवत होतात.  अशावेळी म्हातारपण सरुळीत जाण्यासाठी श्रद्धेचे बळ वनवितच 

उपयोगी पिते. अशावेळी नामस्मरण वनवितच उपयोगी पिते. ज्याांनी याचा अनभुव 

घेतला ते आपल्याला ह ेसाांगतात त्यावर ववश्वास ठेवनू अनभुव घेणे ह ेमहत्त्वाचे.  

एखादा परका मनषु्य मालकाच्या घराकिे येताांना वदसला तर मालकाचे कुत् े

भुांकायला लागत.े या कुत्र्याच्या भुांकण्यावर ववश्वास ठेवनू आसपासची कुत्ीही 

भुांकायला लागतात. इतर कुत्र्याांनी त्या माणसाला पावहलेलेही नसते. पण इतर कुत्ी 

आपल्या वमत्ाच्या भुांकण्यावर ववश्वास ठेवतात. 

सार्-ुसांताांनी परमेश्वराच्या अवस्तत्वाचा जो अनभुव घेतला आह ेत्यावर आपण 

ववश्वास ठेवायला हवा. हा अनभुव प्रत्येकाला वमळावा असे तर श्री समथाांचे म्हणणे. 

म्हणनू तर त्याांनी दासबोर्, मनाचे श्लोक वलवहल.े 

गीता-ज्ञानेश्वरी दासबोर् ह ेग्रांथ उत्सकुता म्हणनू तरी आपण वाचल ेपावहजेत. 

ते वाचल्या वशवाय त्यातील ज्ञान, अनभुव आपल्याला कळणार नाहीत. ते 

वाचल्यावर त्यातील ज्ञान आपल्या मनावर वबांबले, पटले तर आपले मन 

आपोआपच त्या ववश्व कत्यािस भजेल. 
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दवे न मानणाऱ्या लोकाांची आपल्या कायािवर वनष्ठा, श्रद्धा असते. ते आपल्या 

कामातच दवेाला पाहतात. 

काहींना वनसगाितच दवे वदसतो. त्याची अलौवकक शिी वदसत.े वरून 

कोसळणारा र्बर्बा, अथाांग समदु्र, रप ् - रप ् पिणारा पाऊस, पहाटेच्या वेळी 

उमलणारी फुल ेया सवाांमर्ील जी अनावमक शिी आह ेती वस्तवमत करणारी आह.े 

अशाांना परमेश्वराच्या सगणु मतुीत दवे वदसत नाही. तो त्याांना या वनसगाित वदसतो. 

सामावजक काम करणाऱ्या लोकाांना आपल्या कामात दवे वदसतो. ते आपला 

वेळ, आपला दहे दसुऱ्यासाठी वझजवतात. भगवान श्रीकृष्ण सदु्धा परोपकार करा हचे 

साांगतात. सगणु भिी ही अध्यात्माची पवहली पायरी आह.े सार्नेसाठी एकेक पायरी 

वर चढून जावे लागत.े आत्मसाक्षात्कार हा एका जन्मात होण ेशक्यच नसत ेपण 

प्रयत्न तर केला पावहज.े 

आपण आपल्या दनैांवदन व्यवहारामध्ये एखाद्यान ेआपले काम केले तर त्याला 

लगेच Thank You म्हणतो. मग ज्याने ह ेववश्व वनमािण केले त्या भगवांताचे वकती 

आभार मानावेत? मानवाने सायन्समध्ये वकतीही प्रगती केली असली तरी काही गोष्टी 

त्याच्या बवुद्धमते्तच्या पलीकिे आहते. आवण म्हणनू िॉक्टर सारखा माणसूही काही 

कठीण प्रसांगी परार्ीन आह.े जगती पतु् मानवाचा असे म्हणतो. 

परमेश्वराचा अनभुव घ्यायला शब्दपाांवित्य उपयोगी पित नाही. नामस्मरणाने 

तो अनभुव वमळेल ह ेसांत कळवळून साांगतात. 

समथि तर म्हणतात वनष्फळ वाद करण्यात वेळ दविू नका. तमु्ही स्वतः त्या 

ववश्व वनमाित्याचे भि व्हा व इतराांनाही करा. 
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आयषु्यात ऐवहक सखु भोगायला वमळते. पण अनेक सांकटेही कोसळतात. 

त्याांच्याशी सामना करताांना श्रदे्धचे बळ उपयोगी पिते. भगवांताची भिी माणसाला 

अशावेळी कोसळू दते नाही. 

एक प्रवचनकार म्हणतात तमु्हाला राम, राम म्हणायचे नाही नाां नका म्हण.ू 

श्रदे्धने खाांब, खाांब म्हणा तमु्हाला कळणारही नाही की खाांब म्हणता- म्हणता राम 

केव्हा आले! 

सायन्सन ेतर वसद्ध केले आह ेकी ववठ्ठल ववठ्ठल ह ेनाम घेतल्याने हृदयाचे ठोके 

वनयवमत होतात. 

र्ावमिक गोष्टींच्या अध्ययनान ेमनषु्य वववेकी होतो. व हा वववेक वापरायला 

अध्यात्म वशकवते. जीवनात आपण पद, प्रवतष्ठा वमळवतो. या पदावर अहांकाररवहत 

कसां रहावां ह ेवववेक वशकवतो.  

आपला माणसू जेव्हा दहे सोितो त्यावेळेला नावस्तकाचे मनही हलेावते. 

िोळ्यात अश्र ू उभ े राहतात. तो असे म्हण ू शकत नाही की एक वदवस माणसू 

मरणारच! तर तो त्या शवाला खाली वाकून नमस्कार करतो. आत्म्याला सद्गवत वमळो 

म्हणनू प्राथिना करतो! 
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 दीप अमावस्या 

 

 

आज दीप अमावस्या! सवि वदवे कसे घासनू पसुनू लख्ख केले! या वदवशी 

आपण दवेघरातील वदव्याांना स्वच्छ घासतो. हते ू हा की त्याचा प्रकाश स्वच्छ 

पिावा. व मनोभाव ेफुले व वस्त्र घालनू आपण त्याची पजूा करतो. लख्ख प्रकाश 

आपल्या आयषु्याच्या मागािवरही पिावा म्हणजे पढेु जाण्यासाठी आपल्याला पढुील 

मागि वदसण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. वदवा हा मानवाच्या जीवनातील महत्त्वाची 

गोष्ट आह.े दवेापढेु लावलेली लखलखीत समई वतच े शाांत तेवणां मनाला आनांद दतेां. 

आपली मलुां सदु्धा पढुच्या वपढीचे वदवेच की! त्याांना पण आपण पालकाांनी 

छान वळण लावले असेल तर तेही असेच प्रकाशतात. जीवनात अनेक वादळे येतात 

सांकटे येतात पण सांस्कारामळेु त्याांची जीवन ज्योत तेवतच राहत.े त्याांच े आयषु्य 

उजळून वनघते. वारा आला तर समईचे ज्योत फिफिते व वतच्यामध्ये असलेल्या 

तेलामळेु ती ववझत नाही. थोिीशी हलत ेफिफित ेपण पनु्हा तेवतेच. अमावस्येला 

आपण समईतील काजळी काढून टाकतो. पनु्हा ती स्वच्छ प्रकाशमान व्हावी म्हणनू. 

तसेच मलुे ही वांशाचा वदवा असतात. त्याांना वाईट वळण लाग ूनय ेम्हणनू काळजी 

घेतलीच पावहजे. 

हल्ली मलुां घरी जास्त नसतात. शाळा, कॉलेज वमत्-मैवत्णी यातच त्याांचा वेळ 

अवर्क जातो. वशवाय मोबाईल, कम्प्यटुर ह ेआहचे. नववन ज्ञान जरूर पावहज ेपण 

ती वाहवत जात नाहीत ना याकिे लक्ष वदलेच पावहज.े ती जर काही चकुत असतील 
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तर त्याांच्या चकुा वेळीच दाखवायला हव्यात. त्याांचे मन दखुावेल म्हणनू त्याांच्या 

वाईट गोष्टी मळुीच खपवनू घेऊ नय.े असां वेळेवर साांगणां महत्त्वाचां आह.े नाहीतर ते 

अांर्ारात राहतील. वदव्याची काजळी वेळेवर काढायला हवी नाहीतर तो ववझतो. 

पालक आपल्याला काहीच बोलत नाहीत या भ्रमात मलुे राहतील. त्याांची चकु 

त्याांचां चकुीचां वागणां त्याांना समजावनू वदलां तर तेही आयषु्यात लख्ख तेजाळतील. 

वनदान समोर दगि आह ेह ेतरी त्याांना आपल्या बोलण्यातनू नक्कीच समजले. 

थोि्या वदवसापवूी मी वतिमानपत्ात एक बातमी वाचली होती की सकाळच्या 

कॉलेजला सहा ते सात मलु े मलुी कॉलेजमध्य े जाताांना बाहरे पितात. मास्क 

लावतात, िोक्याला मलुी ओढणी बाांर्तात. त्यामळेु ही मलुे कुणाची आहते ह े

कळतही नाही. ती कॉलेजमध्य ेन जाता परस्पर पन्हाळ्याला जातात. वतथे मौज-मजा 

करतात. कॉलेज सटुायच्या वेळी घरी येतात. अशा मलुाांच ेपढेु जीवनात काय होणार! 

अशी बरबाद होणारी मलु ेपावहली की मन ववर्ण्ण होत!े 

पवूीच्या तलुनेत आता मलुा- मलुींच्यामध्ये मोकळेपणा वाढला आह.े 

मोकळेपणा जरूर असावा पण तो जीवनाला उध्वस्त करणारा नसावा. त्यामळेुच तर 

पालकाांच्यावर खपू जबाबदारी आह.े आपण जन्म वदलेली मलुां ससुांस्काररत होतील. 

अमावस्येला लावलेल्या वदव्याप्रमाणे ती लख्ख प्रकाशमान होतील ह,े पावहलेच 

पावहज.े वदव्याची अमावस्या साजरी त्यातनू वमळणारा सांदशे पहायला हवा. प्रत्येक 

सणामागील हते ू पहायला हवा. नसुतीच एक परांपरा कमिकाांि म्हणनू आपण ते 

करायचे नाही. त्यातील खरा अथि पहायचा आह.े मलुाांना तो समजनू साांगायचा आह.े 
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चाांगल्या मागािवरून चालत जाण्यासाठी वदवा हा एक उत्तम मागिदशिक आह.े 

जीवनाचा मागि छान उजेि असेल तर आपण त्यावरून सखुरूप चाल ू शकतो. 

त्यासाठीच तर चाांगल्या सांस्काराांचे वदवे लख्ख घासनू पसुनू ठेवायला हवेत. 

दवेघरातील वदवा तर घरात प्रकाश पाितो पण सांस्काराचा वदवा आयषु्य उजळून 

टाकतो. 

कुणी परोपकाराचा वदवा लावेल, कुणी काटकसरीचा तर कुणी प्रयत्नवादाचा, 

कुणी परमाथािचा वदवा लावनू दीप अमावस्या अनके दीप ज्योती लावनू साजरी 

होईल. 

काही लोक या अमावस्येला गटारी अमावस्या म्हणतात. वास्तववक गटार हा 

इांवग्लश शब्द आह.े ही गतहारी अमावस्या आह.े यापढेु आपला आहार हा 

बदलायचा असतो. म्हणनू तर पढुील चार मवहन्यात व्रतवैकल्ये साांवगतले आहते. 

त्यावनवमत्तान ेआहारात बदल हवा. आपल्या प्रत्येक सणामागील हते ूहा खपू चाांगला 

आह.े दारू वपऊन गटारीत  लोळण्याचा हा वदवस नव्हचे. ज्याांना गटारीतच 

लोळायचे आह ेत्याांना अमावस्या कशाला पावहजे? या अमावस्येनांतर माांस भक्षण 

करायचे नाही हा पण एक महत्त्वाचा सांदशे आह.े यापढुील वदवसात ह ेमटण चाांगले 

नसत.े त्यावर अनेक जीव- जांत ू वचकटलेले असतात. ते कुणालाही बार् ू नयेत 

त्यासाठी हा वनयम. वहांदचूे सगळे सण उत्सव ह ेआरोग्याशी वनगवित असणारे आहते. 

ते आपण समजनू घेऊन मलुाांना समजावनू दणेे महत्त्वाचे आह.े पढुील वपढी 

सांस्कारहीन बनणार नाही याची काळजी आपण घेतलीच पावहज.े 
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  नवरात्री 

 

 

भटक्या टोळीत राहणारा माणसू जेव्हा एका जागी वस्थर रहायला लागला तेव्हा 

त्यान े अनेक शोर् लावले. त्यान े वदवा शोर्नू काढण्यासाठी भाांिे शोर्ले. पश-ु

पक्ष्याांना मारून खाणारा माणसू पेरून खायला वशकला. त्यान ेअांगावर घालायला 

वस्त्रे शोर्ली. ह ेमलूभतू शोर् कोणी लावले त्याचे नाव आपल्याला मावहत नाही. 

पण या सवाांबद्दल आपण कृतज्ञता व्यि करण्यासाठी नवरात्ीचा सण साजरा करतो. 

 त्याांची आठवण म्हणनू या मलूभतू चार गोष्टींचा आदर करण्यासाठी 

आपल्याला        नवरात्ात याच चार गोष्टी करायला साांवगतल्या आहते.  

1. घटस्थापना करणे 

2. सतत वदवा लावणे 

3. र्ान्य पेरणे 

4. ववववर् वस्त्राने दवेीला पजूणे 

प्रत्येक कुटुांबाच्या रोजच्या जीवनात या गोष्टी आणल्या आवण एक उत्तम आवण 

ववकवसत मानव घिवायला सरुुवात केली. 

भटक्या टोळ्यामध्य ेराहणाऱ्या या माणसाांना या गोष्टी ज्याांनी वशकवल्या ते खरे 

ऋर्ी. 
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असे नवनवीन शोर् लावण्याची सुांदर बवुद्ध आवण ती योग्य रीतीने वापरण्याची 

शिी आपल्याला वजन ेवदली ती सरस्वती. 

बदु्धी नीट चालवनू दसुऱ्याला न फसवता आपला ववकास वजच्यामळेु करायला 

वमळतो ती महालक्ष्मी. 

सरस्वती व लक्ष्मी आल्यावर ती साांभाळण्यासाठी सामथ्यि लागते ती शिी 

म्हणज ेमहाकाली. 

या दवेीच्या नऊ रूपाांची आपण नवरात्ात पजूा करतो. आपण दवेाला प्रसन्न 

करण्यासाठी उपवास करीत नाही. तर आपले शरीर शदु्ध करण्यासाठी उपवास करतो. 

दवे सगळीकिे भरलेला आह.े तो प्रत्येक माणसाच्या हृदयातही आह.े शरीर व 

मन प्रसन्न ठेवण्यासाठी हा उपवास करावा. ह ेदोनही जर प्रसन्न असतील तर आपण 

आपल्या अांतरांगात िोकाव ूशकतो. 

नवरात्ीमध्य ेरांग, परांपरा, सांगीत आवण नतृ्य ह्याांची रेलचेल असतेच. सवाांनी या 

सगळ्याचा लाभ घेऊन आनांदात राहण्याचे ह े वदवस आहते. आपल्या अांतरांगात 

वळण्याची आवण आपल्या आत नवी ऊजाि भरून घेण्यासाठीचे ह े वदवस आहते. 

नवरात्ीच्या काळात उपवास केल्यास आपल्या आतील परमानांद आवण प्रसन्नतेकिे 

नेणारा प्रवास सकुर होतो.  त्यामळेु मनाची अस्वस्थता दरू होऊन सजगता आवण 

आनांद वाढू लागतो. अथाित ही गोष्ट अनभुव घेण्याची आह.े 

आयवुेदानसुार उपवासामळेु आपला जठराग्नी पनु्हा प्रज्ववलत होतो. आपल्या 

शरीरातील टाकाऊ ववर्कण नष्ट केले जातात. शरीरातील पेशीपेशीत नवचैतन्य 
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जागतृ होते. त्यामळेुच उपवास हा शरीरशदु्धीसाठी प्रभावी उपचार ठरलेला आह.े 

जेव्हा शरीर शदु्ध होत ेतेव्हा मनही शाांत व वस्थर होत.े 

उपवास व ध्यानान ेआपल्यातील सत्व वाढत.े सत्व म्हणजे आपल्यातील शाांती 

आवण प्रसन्नतेची गणुवत्ता. पररणामी आपले सांकल्प आवण प्राथिना अवर्क प्रबळ 

होतात. आपण अवर्क कायिक्षम बनतो. स्वतःला परेुशी ऊजाि वमळत रहावी म्हणनू 

परेुसा फलाहार आवण सावत्वक अन्नाचे सेवन करण ेगरजेचे आह.े हा उपवास अनेक 

लोक करतात पण आहाराच्या बाबतीत ते योग्य असे वनयम पाळत नाहीत. त्यामळेु 

असा उपवास त्याांना शारीररक आरोग्यासाठी त्ासदायक ठरतो. तेव्हा योग्य आहार 

ह ेफार महत्त्वाचे आह.े 

दवेीची नवरात्ीची नऊ रूपे आहते. जेव्हा जेव्हा तामसी, आसरुी व कू्रर लोक 

प्रबळ होऊन सावत्वक लोकाांना छळतात तेव्हा त र्मि सांस्थापनेकररता पनुः पनुः 

अवतार घेते. 

नवरात्ात दवेीतत्व नेहमीपेक्षा 1000 पटीन ेअवर्क कायिरत असते. दवेीतत्वाचा 

अवर्कावर्क लाभ वमळववण्यासाठी नवरात्ीत सार्ना केली जात.े 

ह ेसगळे जरी खरे असले तरी आता जे समाजात दृश्य वदसते आह ेते खपू वेगळे 

आह.े 

करोनाची लाट गेली म्हणनू ह्यावर्ी महालक्ष्मीला प्रचांि गदी करणारे ह ेलोक 

रोजच्या व्यवहारात सचोटीन,े सत्याने, प्रामावणकपण ेवागतात का हो? समाजाप्रती 

जी भावना आवश्यक आह े ती त्याांच्याकिे असते काां? तसे जर नसेल तर दवेी 

त्याांच्या मनोकामना कशा काय पणूि करेल? 
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आपल्याकिे र्वनक लोक पषु्कळ आहते. ते स्वतःला हाय-फाय सांस्कृतीचे 

समजतात. अशाांच्या मलुी तोकिे कपिे घालनू वसगरेट फुां कताना वदसतात. कुठां 

चालली आह ेभारतीय सांस्कृती! स्वतःच्या मलुाांवर योग्य ते सांस्कार न करणाऱ्या 

पालकाांचे नवरात्ीच ेपजून कसे काय साथिकी लागणार? ह ेसगळे बघनू मन वखन्न 

होत.े 

नऊ रांगाच्या नऊ साि्या ह ेएक फॅिच आह.े खरोखर याला कुठलाही र्ावमिक 

आर्ार नाही. नवरात्ीच्या वनवमत्ताने पसरवल्या गेलेल्या माकेवटांग अांर्श्रदे्धच े ह े

उदाहरण आह.े पण ददुवैाने असे म्हणावेस ेवाटते वशकलेल्या बायका सदु्धा याचा 

ववचार करत नाहीत. मुांबईला लोकल गाि्याांचे प्लॅटफॉमि पहा. सगळीकिे एकच रांग 

पसरलेला. सगळ्या नोकरी करणाऱ्या वस्त्रया एकाच रांगाच्या साि्या नेसनू 

ऑवफसला जातात. दवेीला ज्या रांगाची सािी नेसवलेली असते त्याच रांगाची सािी 

नेसली म्हणजे आपल्यात दवेत्व येते का? एवढे मात् खरे कापि दकुानदाराांचा मात् 

व्यवसाय उत्तम होतो. त्यापेक्षा आपल्या कतृित्वाचे रांग जर दाखवले तर तमुचे 

व्यविमत्व उजळून वनघेल. 

आपल्याकिे अनेक सार्-ूसांत होऊन गेले. त्याांना आपण गरुुस्थानी मानतो. 

त्याांची काय वशकवण आह ेते पहा. श्री समथि तर म्हणतात वववेकान ेववचार करा. 

मनाला मोहापासनू आवरा. त्याला मोकाट सोिू नका. प्रपांच सचोटीने करा. पण 

परमाथािला ववसरू नका. इांवद्रयाांना ताब्यात ठेवा. 

नवरात्ीच्या वनवमत्तान े शहरातनू गरबा, दाांविया खेळतात. नतृ्य ह े शरीराला, 

मनाला आनांद दणेारेच आह.े पण त्यात मयािदा असावी. ते खेळ नसुते वनखळ आनांद 
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दणेारे असावेत. आज मलुगे - मलुी एकत् दाांविया खेळताांना वदसतात. पण त्यातनूच 

अघटीत घटना घितात. 

दवेीच्या नवरात्ीच्या वनवमत्ताने, सांयम, सार्ना, इांवद्रय वनग्रह या गोष्टी जो 

वशकतो त्याला या उत्सवाचा खरा लाभ झाला असे वाटते. 
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  कररअर करणाऱ्या स्त्रीया 

 

 

आपल्या समाजात आवथिक पररवस्थती, वशक्षण यावरून चार गट पितात. 

श्रीमांत लोक ज्याांच्या घरी अक्षरशः लक्ष्मी पाणी भरत.े भरपरू सांपत्ती, 

कुटुांबातील प्रत्येक व्यिी आपल्याच िौलात गुांग असणारी. प्रत्येकाला स्वातांत्र्य हव े

असणारे अशी असतात. त्यामळेु त्याांच्या कुटुांबातील मलुा-मलुींना पणूि स्वातांत्र्य 

असते. त्याांची सांस्कृती हाय- फाय असते. याांच्या कुटुांबातील मलुीही पषु्कळ पसु्तकी 

वशक्षण घेतात. पण लहानपणापासनूच स्वैर स्वातांत्र्य असल्यामळेु कुटुांबाला र्रून 

राहणे, समाजाप्रती प्रेम याचे सांस्कार त्याांच्यावर कमीच झालेले वदसतात. अशा 

कुटुांबातील मलुींचे वागणे थोिेफार स्वैराचाराचेच असते. कॉलेजमर्ील वमत्-

मैवत्णींचे ग्रपु, सगळ्याांचे एकत् वावरणे, पाट्िया त्यातनूच काही नको असलेली 

व्यसन े जितात. फॅशनच्या नावाखाली मलुींच े वतिनही स्वैराचाराचे असते. इतर 

समाजापासनू ही मांिळी तटुली जातात. व्यविमत्व ववकास म्हणजे काय याचा 

ववचार त्याांनी कर्ीच गाांभीयािने केलेले नसतो. पसु्तकी वशक्षण भरपरू घेतात. पण 

सांपत्ती ववपलु असल्यामळेु आणखी पैसा वमळवणे जरुरीच ेनसत.े त्यामळेु ऐवहक 

उपभोग घेणे ह ेयाांचे ध्येय असे वाटते. 

अथाित याला पण काही अपवाद वनवित आहते. आदरणीय सरु्ा मतूी ांचेच घ्या. 

इन्फोवसस सारख्या मोठ्या कां पनीच्या सवेसवाि असनूही अवतशय सार्ी राहणी. 

समाजाप्रती ववलक्षण प्रेम व आदर. दसुऱ्याची अिचण ओळखनू त्याला आवथिक 



अनमोल- व्यक्तिरेखा आणि विचार  जयश्री पटिर्धन 
 

102 
 

मदत करणाऱ्या. अगदी मोलकरीणींची सदु्धा जातीने चौकशी करणाऱ्या, स्वतःचे 

व्यविमत्व उत्तुांग असनूही जवमनीवर पाय असणाऱ्या अशा व्यिींसमोर नतमस्तक 

व्हायला होतेच. याला आई-वविलाांचे सांस्कार ह ेही कारणीभतू आहते. इांवजवनअर 

असनू सदु्धा सवि कामाचा व्याप साांभाळून याांनी उत्तम कथा वलवहल्या. त्याांच्या कथा 

वास्तववादी असतात. त्याांची राहणी, बोलणां पावहल्यावर त्या आपल्यासारख्याच 

मध्यमवगीय  कुटुांबातल्याच वाटतात. त्याांना कररअर करताांना अिचणी आल्या 

नसतील का हो? पण कुठेच तसे वदसत नाही. आपल्या सवि नातेवाईकाांच्या बरोबर 

त्याांचे प्रेमाचे सांबांर् आहते. त्याांनी आपण वमळवलेल्या सांपत्तीचा समाजाला उपयोग 

करून वदला. सांत सदु्धा परोपकाराला महत्त्व दतेात. 

उच्च मध्यमवगीय मलुी थोि्या कोंिीत सापितात. त्या उच्च वशक्षण घेतात. 

कररअरला खपू महत्त्व दतेात. व्यवसाय, नोकरी यामळेु पैसाही भरपरू वमळवतात. 

पण आपल्या कररअर पढेु त्याांना कुटुांबातील सवि सदस्याांना प्रेमान ेर्रून राहणे ह े

याांना फारसे जमत नाही व आवितही नाही. या वववाह करतात पण वववाहामळेु 

येणाऱ्या जबाबदाऱ्या याांना नको असतात. समानतेच्या भोक्त्या असल्यामळेु 

नवऱ्यानेही कुटुांबाच्या जबाबदाऱ्या आपल्या इतक्याच घेतल्या पावहजेत अशा 

मताच्या. त्यामळेु नवरा-बायकोमध्ये कुरबरुी वाढतात. मलु ेजन्माला घालतात पण 

आपली कररअर सोिायची नाही म्हणनू मलुाला पाळणा घरात ठेवतात. वबचारे मलु 

आई-वविलाांच्या प्रेमाला पारख ेहोत.े अशा स्त्रीन ेकररअर करू नय ेअस ेनाही. पण 

मलू थोिे मोठे होऊ द.े त्याचा साांभाळ उत्तम सांस्कारने कर. त्याला प्रेम द.े यातही 

खपू आनांद व समार्ान आह.े आपण आपले मलू उत्तम नागररक म्हणनू घिवतो 

आहोत ह े समार्ान वनवितच वमळते. नवरा बायको वकतीही समान मानल े तरी 
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वनसगािनेच वतला काही गोष्टी नवऱ्यापेक्षा वेगळ्या वदल्या आहते. त्या मान्य 

करायलाच हव्यात. काही वर्े कररअर बाजलूा ठेवले तर काही आकाश कोसळणारे 

नसत!े 

वतसरा गट मध्यमवगीयाांचा. याांच्या मलुींना मात् कररअर, घर, सांसार, मलू अशा 

अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागतो. वशक्षण असेल तर नोकरी स्वतःसाठी व 

सांसाराची सांपवत्तक वस्थती चाांगली असण्यासाठी करावी लागते.  आजकाल महागाई 

प्रचांि आह.े नसुत्या नवऱ्याच्या वमळकतीवर चाांगले राहणीमान ठेवता येत नाही. 

वतच्यावर आई-विील आजोबा आजी याांच्या एकत् कुटुांबाचे सांस्कार झालेले 

असतात. त्यामळेु नोकरी करून दमनू-भागनू आल्यावर सदु्धा घरी स्वयांपाकघर 

साांभाळावे लागत.े सासबूाई वकतीही चाांगल्या असल्या तरी आई होऊ शकत नाहीत. 

त्यामळेु त्याांच्याशी जमवनू घ्यावे लागत.े तरी हल्ली खपू कुटुांबामध्ये मलुाच्या 

शेजारीच फ्लॅट घेऊन सास-ूसासरे स्वतांत् राहताांना वदसतात. हा एक चाांगला तोिगा 

आह.े सवाांनाच स्वातांत्र्य वमळत.े एकमेकाांचे हव-े नको बघता येते. 

चौथा गट हा कामकरी लोकाांचा. याांच्या बायका घरी र्णुे, भाांिी, पोळ्या करणे 

ही कामे करतात. याांना शारीररक कष्ट खपू पितात. याांच ेनवरे पररवस्थती नसनू सुद्धा 

व्यसन ेकरतात. या बायकाांचे नवऱ्याांच्या व्यसनापाई हाल होतात. काही बायका 

वजद्दीन ेमलुाांना शाळेत पाठवतात. कष्टातनू वमळवलेल्या पैशातनूच मलुाांना चाांगले 

वशक्षण दणे्याचा प्रयत्न करतात. एकूण काय जगी सवि सखुी असा कोण आह?े ववचारे 

मना तचू शोर्ोवन पाह!े  
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 पंढरीची वारी 

 

 

माझे एक स्नेही नकुतेच पांढरीच्या वारीला जाऊन आले. त्याांची ही दहावी वारी! 

करोनामळेु तीन ते चार वर् ेजाता आले नव्हत.े त्यामळेु कर्ी एकदा 29 ऑक्टोबर 

येतो आवण वारीला जायला वमळते असे त्याांना झाले होत.े वारीला जाणे ह े

वारकऱ्याांसाठी वकती महत्त्वाचे असते नाां! पाांिुरांगाचे दशिन घ्यायला या मांिळींच्या 

भावना इतक्या उचांबळून आलेल्या असतात. ते इतके पाांिुरांगाला भेटायला अर्ीर 

झालेले असतात की त्याांच्या भावना शब्दात माांिणेही अवघि! 

वमरजेहून श्री. ऋवर्केश बोिसाांची वदांिी 29 ऑक्टोबरच्या पहाटे वनघते. 28 

ऑक्टोबरच्या रात्ीच वारीला जाणारी मांिळी एकत् गोरे मांगल कायािलयात राहतात. 

झोपायला रात्ीचे दहा वाजनू सदु्धा ही मांिळी पहाटे 3 लाच उठतात. अध्याि- पाऊण 

तासात सवि आवरून झाले की त्याांची वदांिी भजने म्हणत वनघालीच. पहाटेची थांिी 

त्यामळेु चालणेही थोिे भरभरच असते. 7 वाजले की ठरलेल्या एका वठकाणी थाांबण े

चहा घेणे की पनु्हा चालणे सरुू. वाटेत एके वठकाणी नाश्ता मग चालणे थाांबवनू एक 

वाजता जेवण. सकाळची थांिी जाऊन किक उन्हात वारी चाललेली. सांध्याकाळी 

7 वाजता पवहला मकु्काम. चाल झाली 35 वकलोमीटर. एका वदवसात 35 

वकलोमीटर चालणे. चालण्या पाठीमाग ेमानवसक जबरदस्त शिी! 29 ऑक्टोबरला 

सरुू झालेली पायी वदांिी 1 नोव्हेंबरच्या रात्ी 8 वाजता पांढरपरूला पोहचते. 140 

वकलोमीटर अांतर केवळ चार वदवसात पार केले. जबरदस्त इच्छाशिी 
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असल्यावशवाय ही चाल अशक्यच! पोहचल्या नांतर हातपाय र्वुनू श्री पाांिुरांगाचे 

दशिन! मग पांढरपरुातच दोन वदवस मकु्काम. ववठ्ठलामध्य ेकाहीतरी वेगळेपण आह ेह े

नक्कीच म्हणनू तर लाखोच्या घरात लोक कावतिकी एकादशीच्या वारीला जातात. 

दवेाचे अनेक अवतार आजपयांत आपण पहात आहोत. काहींचे अवतार ह े

दषु्टाांच्या सांहारासाठी झाल!े पण ववठ्ठलाचा अवतार हा केवळ भिाांच्या भेटीच्या 

आनांदासाठी! 

पुांिवलक कुठल्याही सांकटात सापिला नव्हता वकां वा त्यान ेववठ्ठलाचा र्ावाही 

केला नव्हता. कारण आपण भगवांताच्या अनेक कथा ऐकल्या आहते की भगवांत हा 

भि सांकटात सापिला असेल तर त्याच्या हाकेला र्ावनू येतो व त्याला सांकटातनू 

सोिवतो. 

पुांिवलक तर आई-वविलाांची सेवा करत होता. तरीही एखाद्या वमत्ाला भेटायला 

जावां तसां ववठ्ठल त्याला भेटायला आले. पुांिवलक सेवेत दांग त्यामळेु त्यान ेववठ्ठलाला 

थाांबायला साांवगतले. पण दवे वचिले नाहीत ते तसेच वतष्ठत उभ े रावहल.े म्हणजे 

त्याांनाही आर्ी कमि ह ेपटले होत.े 

आपण इतर दवेता पाहतो कुणाला चार हात तर कोणी अष्टभजुा! त्याांच्या हातात 

आयरु्ही असतात. काही दवेाांना तर एकापेक्षा अवर्क मस्तके असतात. अशा 

दवेताांच्या अांगी अदु्भत शिीही असते. दवेालयातील त्याांच्या मतूीही सामथ्यि दशिक 

असतात. पण ववठ्ठलाचे तसे नाही. त्याचां रूप मानवी आह.े तो नसुता कमरेवर हात 

ठेवनू उभा आह.े भिाची जण ू काही वाट बघत त्यान े कुठल्याही राक्षसाचा वर् 
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केलेला नाही वकां वा पवितही उचलला नाही तर भिासाठी त्याच्या घरी जाऊन 

कष्टाच्या कामात मदतच केलेली वदसत.े 

जनाबाईला तो दळण काांिणात मदत करतो. गोवऱ्या वेचायला मदत करतो. 

त्यानां दामाजीची रसद भरली. बादशहाची वजरवली. सखचु्या सासचूी मारहाण 

सोसली. सामान्य माणसू करेल अशीच ही कामां! त्याच्यामध्ये केवळ प्रीती वदसनू 

येते. सांताांच्या काळी तर प्रथम ववठ्ठलाला आवलांगन दणे्याची प्रथा होती. पण 

काळाच्या ओघात ती लोप पावली.  

प्रथम भेटी आवलांगन! मग वांदावे चरण! आर्ी आवलांगन मग नमस्कार! दवेाला 

वमठी मारण्याची प्रथा दसुरीकिे कुठे आढळत नाही. आजही पांढरीला जाऊन 

आलेल्या वारकऱ्याांना आपण आर्ी आवलांगन दतेो व मग नमस्कार करतो! 

आवलांगनामर्ील वप्रती काही वेगळीच आह!े 

पांढरीची ही वारी ही वेगळीच आह!े काशी, रामेश्वर या यात्ा जन्मातनू एकदाच 

केल्या जातात. पण पांढरीच्या वारीचे व्रत घेतले की, वारकरी न चकुता दरवर्ी वारी 

करतात. पापनाश, पणु्यसांचय वकां वा मोक्ष यासाठी ही वारी नाही तर ती पणूिपणे 

वनष्काम वतृ्तीने केली जात!े वारकरी पांढरीला आपले माहरे मानतात. ववठ्ठला पढेु ते 

आपल्या तक्रारी साांगत नाहीत. तर वारकरी ववठ्ठलाचे िोळे भरून दशिन घेतो. आवण 

आनांदाने समार्ानाने आपल्या सांसारात परत जातो. 

जात, पात वणि-भेद ह ेकाहीही वारीत नसत.े 

म्हणनू तकुाराम म्हणतात- 
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ऐसे सांत जन ऐसे हरीचे दास 

ऐसा नाम घोर् साांगा कोठे 

तकुा म्हणे आम्हा अनाथा कारणे 

पांढरी वनमािण केली दवेे! 

वारीहून परतलेल्या माझ्या स्नेह्याांना मी ववचारलां कशी काय झाली वारी तर ते 

म्हणाले वारीमळेु एक नवीन ऊजाि,एक आनांद, जगण्याचे एक नवीन बळ, एक 

वेगळीच अनभुतूी, जगाकिे पाहण्याचा एक नवीन दृवष्टकोन वमळाला. खरांच 

पाांिुरांगाची लीला अगार् आह.े 140 वकलोमीटर चालण्याचा काहीही त्ास झाला 

नाही. आल्यानांतर दोन ते तीन तासात माझां सगळां आवरलां व पनु्हा माझ्या रोजच्या 

पोटाच्या व्यवसायाला सरुुवात केली! 

असा ध्यास ह ेवारकरी घेतात. आवण पनु्हा पढुील वर्ी वारीला जातातच. 

R.S.S. जे लोक तर केवळ वारकऱ्याांच्या सेवेसाठी पांढरपरूला जातात. वाटेत 

स्वच्छता करतात. बरोबर वफरत ेदवाखाने नेतात. ज्याांना जरूर असेल त्याांना और्र्े 

दतेात. मी तरी या वारीबद्दल एक मावहती वाचली होती की वारीत काही लोक 

वयस्कर असतात. त्याांना तेलान े मावलश करून दणे्यासाठी काही लोक जात 

असतात.  

वारकऱ्याांची सेवा करण े ह े ही मोठेच काम आह.े कमािला महत्व दणेाऱ्या 

पुांिवलकाप्रमाणेच ही पण मांिळी श्रेष्ठच आहते. ह ेकमि करण्याची भावना,ववचार, 

त्याांच्या मनात वनमािण करणारा तो ववठ्ठलच!  
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 हपिृपंर्रवडा 

 

 

वपतपृक्षात आवजूिन वपतराांना जेव ूघालण्याची प्रथा आपल्याकिे आह.े आियि 

याचे वाटते की माणसाची वजवांतपणी जेवढी काळजी घ्यायला हवी तेवढी काळजी 

बऱ्याच जणाांकिून त्यावेळी घेतली जातच नाही. पण या वपतपृक्षात त्या मतृ 

व्यिींची अवर्क काळजी घेतली जात.े वर्िश्राद्ध अगदी न चकुता करणारे लोक 

आहते. जीवांत आई-बापाांची हळेसाांि केली तरी त्याचे काहीच वाटून न घेता त्याांच्या 

मरणानांतर त्याांच्या आत्म्याला शाांत करण्यासाठी ह े सवि वक्रयाकमि करणारच. 

मेलेल्या माणसाचे भय आपण वकती बाळगतो पहा! जीवांत माणसाच्या आत्म्याला 

क्लेश दतेाांना आपल्याला काहीच वाटत नाही. त्याबद्दल आपल्याला भय वाटत 

नाही. कमाल वाटते या गोष्टीची! 

वतिमानपत्ात बातमी वाचली जन्मदात्याचा मतृदहे ताब्यात घेण्यास मलुाने 

नकार वदला. आवण फोन बांद करून ठेवला. ह ेगहृस्थ भकेुने व्याकूळ अवस्थेमध्य े

पिले होत.े बँकेच्या कमिचाऱ्याांनी त्याांना फळे जेवण दऊेन रुग्णालयात दाखल केले. 

उपचारादरम्यान त्याांचा मतृ्य ुझाला. 

वविलाांचे बरोबर काहीही मतभेद असले तरी जन्मदात्याचे अन्नासाठी हाल 

होण े आवण मतृ्य ु नांतरही मलुाला थोिा सदु्धा मायेचा पाझर फुटू नय े याला काय 

म्हणावे? भावना, सांवेदना थोि्या सदु्धा नसाव्यात यासारखे ददुवै ते कोणत?े 
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हाच मलुगा वविलाांचे श्राद्ध घालेल. वपतर जेव ूघालेल आवण पापातनू मिु 

झाल्याचे समार्ान मानेल. 

सांस्कृती मर्नू काढलेल्या ह्या पळवाटा आहते. पाप कमि करून गांगेत स्नान 

केल्याने ते र्वुनू जाईल का? अरे तझु ेस्नानाने शरीर शदु्ध होईल पण तझुे मन शदु्ध 

होईल का? 

सांत तकुाराम म्हणतात- भकेु नाही अन्न, मेल्यावरी वपांिदान! 

अशी वकतीतरी उदाहरण ेमी पाहत.े घरात वदृ्ध आई-वविल एकाकी पितात. 

घरात माणस ेअसनूही त्याांच्याशी सांवाद कोणीच करत नाही. घरातल्या तरुणाईला 

त्याबद्दल काहीच खेद वाटत नाही. म्हाताऱ्या आई-वविलाांशी काय बोलायचे असते 

असा त्याांना गहन प्रश्न पितो. उलट वदृ्ध मांिळींना चमचमीत जेवण लागतच नाही. 

त्याांना प्रेमान ेआपल्याशी घरच्याांनी दोन शब्द बोलावेत. आपली ववचारपसू करावी 

ही इच्छा असते. पण कुठल्या घमेंिीत तरुण असतात कळत नाही. 

सांत कबीर म्हणतात- 

वजांदा बाप कोई न पजू,े मरे बाद पजुवाये| 

मठु्ठीभर चावल लेके कौए को बाप बनाए|| 

जीवांतपणी सास-ूसासऱ्याांना, आई-वविलाांना न जपणारे त्याांच्याशी सखुसांवाद 

न करणारे मात् भीतीपोटी वपतपृक्षात वपतराांना जेव ूघालतात.  

एक ताई, शेजारी राहणाऱ्या वदृ्ध दाांपत्याबद्दल वजव्हाळा वाटत असल्यामळेु 

सनेुच्या नकळत त्याांना काही-बाही चाांगले पदाथि नेवनू द्यायची. पण सनेुला ह े

कळल्यावर वतन ेताबितोब ते दणेे बांद करावयाला लावले. काही वदवसानांतर त्या 
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दोघाांपैकी  आजोबाांचा मतृ्य ुझाला. आजीला असेच वाटायचे की माझ्या आर्ी 

आजोबाांना स्वगिवास व्हावा. मी आर्ी गेले तर अजनूच त्याांचे हाल होतील. 

मला तर वाटतां वकतीतरी पालक असा कोंिमारा करून जगत असतील. 

आजकाल परदशेी स्थावयक असलेल्या मलुाांना आपल्या आई-वविलाांच्या 

अांत्यववर्ीलाही यायला सवि नसत.े बऱ्याच आई-वविलाांना वदृ्धाश्रमात आपला 

उविररत काळ घालवावा लागतो. 

जीवांतपणीच आई-वविलाांना सखु- समार्ान द्या. म्हणजे आपल्या 

अांतरात्म्याला पापाची वभती तरी वनदान राहणार नाही. पिातापाचे भतू ज्याांच्या 

आत्म्याला वाटते ते वपतपृक्षात असे कमिकाांि करतात. 

वजवांतपणीच आई-बाबाांना चाांगले जेव-ूखाव ूघाला. त्याांची सेवा करा त्याांना 

माया द्या. 

वपतपृांर्रविा हा वपतराांच्या उद्धारासाठी आह ेह ेअगदी खरे. आपल्या वपतराांचा 

म्हणज ेपवूिजाांचा उद्धर व्हावा यासाठी र्ावमिक ववर्ी केले जातात. माणसू मेल्यावर 

त्याला हा दहे सोिावा लागतो. पण त्याांच्या या आयषु्यातील ज्या काही इच्छा 

वासना तपृ्त झाल्या नसतील त्या हा दहे सोिल्यावर सकू्ष्म दहेाबरोबर त्या राहतात व 

त्याांना त्या वासना तपृ्तीसाठी पनुजिन्म वमळतो. सकू्ष्म दहे दसुऱ्या स्थलू दहेात प्रवेश 

करतो. म्हणनू तर वेळोवेळी समथि रामदास साांगतात अरे, तझुा कताि राम आह.े 

त्याची भिी कर. वनरपेक्ष भावनेन ेया दहेाकिून वववहत कमि कर. पण रामाला ववसरू 

नकोस. असा हरीभि केवळ स्वतःचाच उद्धार करत नाही तर आपल्याबरोबर 21 

कुळाांचाही उद्धार करतो. भि प्रल्हादाांच्या भिीमळेु त्याच्या वपत्याचा तर उद्धार 
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झालाच पण त्याच्या 21 पवूिजाांचाही उद्धार झाला. असे हरीभि जे होतात ते 

आपल्या उत्तम कमािमळेु आपल्या वपतराांचा उद्धार करतात. तेव्हा प्रपांच करीत 

असताांना या भगवांताला ववसरू नका. हरीभि परायण व्हा म्हणज ेतमुच्या कुळाचा 

तमुच्या भिीमळेु नक्कीच उद्धार होईल. ह ेआह ेवपतपृक्षाच ेमहत्त्व!  
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जयश्री पटवर्िन याांची ईसावहत्य वरील पसु्तकां . वक्लक करताच उघिेल  
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शित्हो 

पसु्तकां  वाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी माणसां त्याांच्या-बरोबरच्या वाचन न 

करणाऱ् या माणसाांहून अवर्क प्रगल्भ आवण ववचारी असतात.  

कोणत्याही प्राण्याला, सजीवाला, अनभुवाने शहाणपण येतां. इतर प्राण्याांना 

काही प्रमाणात त्याांचे जन्मदाते थोिांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानव हा असा प्राणी 

आह ेज्याला पवुी जगलेल्या आवण आता वजवांत नसलेल्या माणसाांच ेअनभुवही 

वशकता येतात. ते पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या सभोवताली नसलेल्या, दरू 

दशेातल्या माणसाांचे अनभुव समजनू घेऊन वशकता येतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्यक्ष 

अनभुवाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलेले अनभुव, त्याांनी खाल्लेल्या 

ठेचा याही माणसाला वशकवतात आवण शहाणे करून सोितात.  

म्हणनू वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल 

ह ेशांभर टक्के सत्य आह.े  

ज्येष्ठ नागररकाांना तर आम्ही यापढेु जाऊन एक ववनांती करू इवच्छतो. आपले 

अनभुव वलहा. आपले आयषु्य शब्दाांत माांिा. वलवहणे जमत नसेल तर मोबाईलवर 

तमुच्या आवाजात रेकॉिि करा. तमुच्या आयषु्ताल्या घटना या येणाऱ् या वपढ्याांना 

वदपमागि ठरतील.  

बाकी आमच्यावर सोपवा.  

िांडळी! 

र्वचवयलव तर हर्ांच! 

शलहवयलवही हर्ां!  
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