भारत माझा देश आहे
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भारत माझा देश आहे
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल
अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

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

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण
त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपणू च समाज सतत एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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या पुहततके तील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहित असून पुततकाचे
ककं र्ा त्यातील अंशाचे पुनमुवद्रण र् नाट्य, हचत्रपट ककं र्ा इतर रुपांतर
करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे. तसे न
के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई िोऊ शकते.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is available
for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act
1957 provides for registration of such works. Although an author’s copyright in a work is
recognised even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to
remedies of injunction, damages and accounts.
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प्रकाशन : २८ ऑगतट २०१८
• हर्नामूल्य हर्तरणासाठी उपलब्ध
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण फॉरर्डव करू शकता
• िे पुततक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापूर्ी ककं र्ा र्ाचना व्याहतररक्त कोणतािी र्ापर
करण्यापूर्ी ई साहित्य प्रहतष्ठानची लेखी परर्ानगी आर्श्यक आिे.

लेखकाचे मनोगत

सर्ि प्रथम सदा सर्िर्काळ सर्ाांिा
मिापासूि शुभेच्छा , सर्ि र्ाचर्क ,लेखर्क
आनि टीम सर्ाांिा . . आरोग्य , र्ैभर् आनि
िाते संबंधात र्ृद्धी व्हार्ी हीच प्रामानिर्क
इच्छा . आपल्या ई सानहत्य प्रनतष्ठाि टीमचे
मिापासूि आभार व्यक्त र्करतो .आपल्या
मराठी भाषेची व्याप्ती र्ाढार्ी यासाठी, िर्ीि लेखर्कांिा नलनहण्यास प्रोत्साहि आनि
र्ाचर्कांिा िर्ीि नर्षय तथा नर्चार र्ाचण्यासाठी उपलब्ध र्करण्याच्या या यशस्र्ी
उपक्रमा बद्दल मिापासूि आभार .
पुस्तर्क र्ाचि र्करिे आनि त्यासोबत मािसांिा र्ाचिे हे मला
मिापासूि आर्डतं. नितर्कं पुस्तर्कं र्ाचूि मिुष्य नशर्कतो नततर्कच कर्कंबहुिा त्या पेक्षा
िास्त लोर्कांर्कडू ि नशर्कायला नमळतं, असं मला व्यनक्तित र्ाटतं र्कदानचत ते चुर्कीचं
नह राहू शर्कतं पि माझ्या बाबतीत ते खरं आहे . शेर्टी पुस्तर्कापेक्षा मािसंच िास्त
नशर्कर्तात, िाही र्का ?
मी सध्या पुिे येथे एर्का सामानिर्क संस्थे मध्ये counselor म्हिूि
र्कायिरत आहे.

पनहल्या पुस्तर्काला छाि प्रनतसाद नमळाला त्या बद्दल सर्ि र्ाचर्क,
आनि ई सानहत्य टीम चे मिा पासूि आभार . आता दुसरा प्रयत्न मांडत आहे . नर्षय
आधीपेक्षा अिदी नभन्न आहे .
अिुभर् व्यक्तीला खूप र्काही नशर्कर्तो हे िर खरं असेल , तर मि माझ्या र्कडे
त्यांची र्कमतरतच िाही. र्काही आपले, र्काही इतरांचे अिुभर्ातूि या पुस्तर्कात थोडं
मांडण्याचा प्रयत्न र्केला आहे. र्कारि आपलं आयुष्य इतर्कं मोठं िाहीच कर्क सर्ि िोष्टी
आपि स्र्त:च्या अिुभर्ांिी नशर्कू. असो पि घडिाऱ्या प्रत्येर्क िोष्टीमधूि व्यक्ती
नशर्कते हेच खरं , आनि नशर्कलं पानहिे र्कारि र्कोिता अिुभर् र्कोिती िोष्ट र्केव्हा
र्कुठली नशर्कर्ि देऊि िाईल सांिता येत िाही .
So learn from everyone and everything . . .
भारत माझा देश आहे . या लघुर्कथेचं िार् र्ाचूि खूप लोर्कांिा र्ाटेल
या नलह्णारयाला येड लािलं कर्क र्काय !! त्याला “भारत आपला देश आहे” हे सुद्धा
मानहत िाही आनि म्हिूि सांितोय . र्काही आपल्या र्कडे असलेलं मतदाि र्काडि
बघतील आनि भारत सरर्कार िे , हा देश आपला आहे याचा कदलेला पुरार्ा
दाखर्तील . पुढे िाऊि र्काही र्कायदा मानहत असिारे संनर्धािातील र्कलम ५ ते
११ भारतीय िािररर्क असण्याचा सांिेल . र्रील सर्ि िोष्टी दाखर्ण्याचं अथर्ा
सांिण्याचं र्काहीच आर्श्यर्कता िाही र्कारि फक्त अनधर्कारािे अथर्ा मतदाि र्काडि
िे आपलं भारतीयत्र् ठरत िाही. ते फक्त एखाद्या पुराव्या इतर्कं लहाि िाही ,ते
त्या पलीर्कडे आहे . र्रील सर्ि िोष्ट हक्क साठी आनि संरक्षिा साठी आहेत .
मि तरी प्रश्न पडला असेल कर्क मी असं र्का म्हितोय ??
पुस्तर्क र्ाचूि पूिि र्करे पयांत तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर नमळाले असेल.
आपि सर्ि भारतीय िािररर्क आहोतच आनि त्याचा मला साथि अनभमाि
आहेच, पि फक्त हक्क मािण्यासाठी िाही तर र्कतिव्य बिार्ण्यासाठी .

“आपलं भारतीयत्र् फक्त अनधर्काराची टोपली घेऊि मािण्यासाठी िाहीच
तर ते र्कतिव्यािे पडलेली घाि टोपलीत उचलण्यासाठी सुद्धा आहे .”
मला स्र्ताला एर्क प्रश्न पडला होता .
िेव्हा मी देशासाठी बनलदाि, त्याि, सेर्ाभार् ,पररश्रम ( र्काहींिा हे
शब्द िुन्या नपढीच्या म्हाताऱ्या बाबाचे र्ाटतील पि मी आताच २५ शी ओलांडली
आहे . ) असो ,मला ते भाग्य लाभलं कर्क देशासाठी त्याि र्करिाऱ्या र्काही महापुरुषांचा
अर्शेष , त्याचं अनस्तत्र् असलेल्या रठर्कािी मी िाऊ शर्कलो . त्यात महात्मा
िांधीिी , िेतािी ,स्र्ामी नर्र्ेर्कािंद स्र्ा. र्ीर सार्रर्कर ई. आनि सर्ाांच्या रठर्कािी
एर्क िोष्ट िक्की िािर्ली आनि मिाला प्रश्न पडला . . . र्का ?
त्या “र्का ?” चा शोध घेण्याचा लहािसा प्रयत्न .
“ अिदी समुद्राचं पािी त्यात एर्क थेंब आनि तो थेंब सुद्धा िास्त होईल इतर्का
लहािसा प्रयत्न ” र्कुठलाही खोटा िर्ि, र्कुठलाही अहंर्कार ि बाळिता , र्कुठल्याच
रं िाचा चष्मा ि घालता र्केला आहे. नर्षय खूप मोठा आहे . र्कदानचत मी तो पररपूिि
मांडण्यात चुर्कलो असेल , अपयशी ठरलो असेल

. . पि माझा प्रयत्न ते उत्तम

मांडन्याचाच होता . आनि िे र्काही राहीलं , चुर्कलं असेल त्यात तुम्ही भर घालूि
पूिि र्करार्ी . िम्र नर्िंती शेर्टी आपि सर्ि भारतीयच आहोत .
धन्यर्ाद . Be Happy
मिोि रािपूत
१४३, क्ांतीनगर हशरपूर , हज. धुळे मिाराष्ट्र
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या कथे मधील सर्व पात्रे घटना काल्पहनक आिेत जर चुकून याचा कु ठे संबंध
आलाच तर तो हनव्र्ळ योगायोग समजार्ा. यात कु णाच्या भार्ना दुखार्ण्याचा
कोणतािी उद्देश नािीच.

भारत माझा देश आिे.

“The country cannot make by only one man
It needs all hand together. ”

“आपल्याला हमळालेलं तर्तंत्र खूप लोकांच्या रक्ताने आहण बहलदानाने हमळालं
आिे. ते फु कट नािीच .. ”

“when you walk on the way of truth .. . you don’t need to fear,
because .. ”
TRUTH IS GOD.

तर्प्नातला भारत ! !..

भारत माझा देश आिे ...

एक साथ सार्धान! एक साथ हर्श्राम! सार्धान! राष्ट्रीय झंडे को राष्ट्रीय
सलामी देंगे सलामी दो...

सर्व पटांगणातून एक साथ िजारोच्या संख्येने आर्ाज आला.
जय हिंद .......
सर्ाांच्या तोंडू न एकत्रररत्या तो आर्ाज गगनात अर्काशात जाऊन परत
प्रत्येकाच्या काना पयांत आला आहण सर्व ततब्ध झालो आहण एका
आर्ाजात राष्ट्रगीत सुरु झालं.

जन गण मन अहधनायक जय िे
भारत भाग्यहर्धाता
पंजाब हसन्ध गुजरात मराठा
द्राहर्ड़ उत्कल बंगा
हर्न््य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलहध तरं गा
तर् शुभ नामे जागे
तर् शुभ आशीष मागे
गािे तर् जयगाथा
जन गण मंगलदायक जय िे
भारत भाग्यहर्धाता
जय िे, जय िे, जय िे
जय जय जय जय िे!

सर्ाांच्या तोंडू न या पहर्त्र पार्न राष्ट्रगीताचा उच्चार िोऊ लागला.
प्रत्येकजण मनाम्ये भारत मातेला र्ंदन करत िोता, सर्ाांचे िात आपल्या भुर्यांच्या
जर्ळ पोिचले िोते. ततब्ध, अगदी ततब्ध उभे राहून सर्व राष्ट्रगीत म्िणत िोते,

फक्त म्िणत नव्िते, तर मनातून बोलत िोते. प्रत्येकाच्या मनातून राष्ट्रगीताचा शब्द
हनघत िोता कु णीतरी दबार् आणला अथर्ा इच्छेहर्रुद्ध करार्ं लागत आिे असे
र्ाटणारं कु णीच नव्ितं. या तर्तंत्र देशात रािणाऱ्या त्या नाजूक, लिान मुलांचा तो
आर्ाज िोता.
आज १५ ऑगतट िोता, तर्ातंत्र्य ददर्स संपूणव भारतभर आजचा ददर्स
अगदी आनंदाने साजरा के ला जात िोता. प्रत्येकाच्या मनात आज रोजच्या
हर्चारांपेिा र्ेगळा हर्चार िोता. बाजारात प्रत्येक दुकानांर्र, चिाच्या टपऱ्यार्र,
तंबाखू च्या दुकानार्र, दारू हपणाऱ्याच्या घरापासून तर दारू हर्कणाऱ्या घरापयांत
देश भक्तीपर गीत र्ाजत िोते. देशात रािणारा प्रत्येक नागररक आज कािी न कािी
देशाचं प्रतीक लार्ून दफरत िोता. कपड्याला हखशाला झेंडे तटीकर इ. लार्ून दफरत
िोता. देशाच्या हिताचे काम करणारे सारे देश प्रेम व्यक्त करत िोतेच, पण देशाच्या
हिताच्या हर्परीत काम करणारे सुद्धा देशप्रेम दाखर्त िोते. भ्रष्टाचार, काळा बाजार
अशी कामे करणारे लोक देखील देशप्रेम व्यक्त करत िोते, कोण हर्द्यार्थयाांना कपडे,
झेंडे देत िोतं, कु णी भुकेल्यांना जेर्ण देत िोत िोतं, कु णी काय, तर कु णी काय! सर्वच
कािी न कािी करण्याचा प्रयत्न करत िोते. अगदी मनापसून. आज एकच का ददर्स
असेना पण सगळे देशाचे चांगले नागररक म्िणून र्ार्रत िोते. प्रत्येकाला त्यांच्या
लिानपणी शाळे त के लेल झेंडा र्ंदन /्र्जारोिण आठर्त िोतं, तोडकं मोडकं
राष्ट्रगीत आठर्त िोतं आहण शाळे चा १५ ऑगतटचा ददर्स आठर्ून सर्व आनंददत
िोत िोते.
मी शाळे त िोतो. राष्ट्रगीत सुरु िोतं. असंख्य हर्चार माझ्या मनात
एकच कल्लोळ हनमावण करत िोते. आज सर्वजण

अगदी मनापासून

राष्ट्राचा

अहभमान बाळगतािेत, रतत्यार्र चुकून पडलेला झेंडा उचलण्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती
तर्तःहून पुढे िोत िोता, देशाचा अपमान िोऊ नये असंच प्रत्येकाला र्ाटत िोतं
आहण म्िणून प्रत्येक व्यक्ती तत्पर िोता.

मी आज राष्ट्रगीत म्िणत नव्ितो, तर फक्त ऐकत िोतो. आमच्या शाळे तला
प्रत्येक मुलगा आहण मुलगी अगदी मनापासून त्या राष्ट्रगीताचा शब्द न शब्द मना
पासून उच्चारत िोते, त्या हतरं ग्याकडे एकसारख्या नजरे ने पाित िोते, िात भुर्ई
जर्ळ िोता, सर्व अगदी तल्लीन िोते कु णाला जरी चक्कर आल्या सारखं र्ाटलं तरी
तो तसाच िालचाल न करता उभा िोता... इतकं प्रेम िोतं त्या मुलांचं त्या हतरं ग्यार्र,
या देशार्र, या राष्ट्रगीतार्र, या मातीर्र!
िाच तो तरुण िोता जो पुढे जाऊन या देशाचा नागररक िोणार िोता,
ज्याच्या मनात या देशाबद्दल प्रेम आपुलकी आहण तर्ाहभमान असणार िोता. तो िाच
तरुण िोणार िोता, जो या देशात तर्ाहभमानी जीर्न जगणार िोता. जो लाचारी न
पत्करता तर्तंत्र असून तर्तंत्र जीर्न जगणारा िोता. देशप्रेम जागृत राहून जगणारा
िोता. कु णाची गुलामी करणारा नव्िता. “गुलामी” कु णा व्यक्ती अथर्ा कु णा
हर्चारांची सुद्धा नािी. िाच तो तरुण िोता जो भहर्ष्यात या देशाचं प्रहतहनहधत्र्
करणार िोता. आहण िे हचत्र ते दाखर्ूत देत िोतं अगदी तसंच जे या देशाला अपेहित
िोतं. प्रत्येकाच्या मनात देशभक्ती रुजत िोती, तर्ातंत्र्य अंगी येत िोतं लाचारी,
गुलामी दूर जात िोती, आहण देशाला िर्ा असणारा तर्ाहभमानी नागररक तयार
िोत िोता .
संपूणव देशभर िेच चाललं िोतं. “सत्यमेर् जयते” या ब्रीद र्ाक्यार्र
आधारलेला नागररक या देशाला त्या “सत्यमेर् जयते” या र्ाक्याच्या खर्या अथावची
ओळख करून देत िोता.
आज फक्त मी िाच हर्चार करत िोतो, आज कु णास ठाऊक का माझ्या
मनात असले हर्चार येत िोते. मी काल रात्री लर्कर झोपलो िोतो कारण मला आज
लर्कर उठायचं िोतं. रोज तसं मी लर्करच उठतो, मात्र आज थोडं जातत लर्कर
उठायचं िोतं. लर्करात लर्कर शाळे त जायचं िोतं, आजचा ददर्स इतर ददर्सांपेिा
खूप र्ेगळा िोता. रोजच्या ददर्सांपेिा हनराळा िोता. आज माझ्या देशाचा तर्तंत्र
ददर्स िोता. ७१ र्षाांपूर्ी िा इहतिास घडला िोता, आहण त्याच्या दकत्येक र्षाव

आधी पासून िा इहतिास घडार्ा म्िणून दकती मिान लोकांनी अहर्रत पररश्रम घेतले
िोते.
त्या सर्व मिापुरुषांच्या त्या प्रयत्नांना फळ हमळालं िोतं. आम्िी तर्तंत्र
झालो िोतो. म्िणून त्या सर्ाांना आठर्ण करण्याचा िा ददर्स िोता. तसं त्या सर्ावना
कायम तमरणात ठे र्लं पाहिजे. तेच करत मी सर्व तयारी करून शाळे कडे हनघालो
बािेर अंधारच िोता. घरातून हनघताना आई सारखी हर्चारत िोती, “अद्वैत बाळा,
कु ठे चालला रे इतक्या लर्कर?”
अद्वैत .. भेद िसलेला , ‘सर्ि एर्क’ , ‘unique’ असं ते िार् ऐर्कूि मला
र्कायम छाि र्ाटे . कर्कती छाि िार् ठे र्लं होतं आई िे माझं . “अद्वैत” .. . “तू आनि
मी एर्कच ” त्या एर्क असण्यात र्कुठलीच िात,धमि, भाषा ,ललंि , रं ि अिदी र्कसलाच
फरर्क ि र्करता . तू आनि मी आपि सर्ि एर्कच नह भार्िा र्कायम मिात व्यक्त र्करिारं
ते िार् .
मी हतला आनंदाने सांहगतलं, “आज १५ ऑगतट, शाळे त चाललो झेंडा
र्ंदन करायला, तुला नािी माहित का ??”
मग ती मला म्िणे, “माहित आिे रे बाबा, पण इतक्या लर्कर कु ठे ??
शाळे त कु णीच नसणार आता!”
हतचं र्ाक्य मी अ्यावतच तोडत हतला सांहगतलं, “मी चाललो, कु णी
रािो अथर्ा नको. मी असणार आहण बतस तेर्ढं पुरेसं आिे.” मी घरातून उड्या
मारत, गाणे गात, सारे जिा से अच्छा हिंदोतता िमारा गुणगुणत जात िोतो, बािेर
अंधारच िोता, सर्व जण तसे झोपले िोते. मी प्रत्येकाचं घराचं दार ठोठर्त जात
िोतो, आहण गाणे गात िोतो. बरे च लोक उठू न बािेर आले पण

“माझा पांढरा शुभ्र शाळे चा गणर्ेष, िातात हतरं गा, शटवच्या हखशाला
हतरं गा, डोक्यार्र गांधी टोपी आहण ओठांर्र सारे जिा से अच्छा गीत”
या सर्व गोष्टी पाहून तसं मला कु णी रागार्लं नािी. एरर्ी असं के लं असतं
तर मी कािी तरी खोडर्करपिा करत आिे असंच सर्ाांनी गृिीत धरलं असतं पण आज
तर फक्त मंद हतमत िातय आहण ते िी मनापासून ...
त्या िातयात देशाबद्दल आहण देश प्रेम व्यक्त करणाऱ्या बद्दल आदर िोता
िे कळणं कािी अर्घड नव्ितं. मी शाळे कडे खूप आतुरतेने हनघालो िोतो, अजून
खूप र्ेळ िोता मात्र इतका र्ेळ झोपून रािायला मला शक्य नव्ितं.
मी त्या अंधारात थोड्या उजेडात शाळे कडे गाणे गात जात िोतो. सर्व थोर
व्यक्तींना आठर्त. त्यांचे प्रत्येकाचे कायव आठर्त मी जात िोतो, फक्त आजच्या ददर्स
नव्िे तर येणाऱ्या प्रत्येक ददर्शी ते सर्ाांनी आठर्ार्ं असंच त्या सर्ाांचे कायव िोते.
इहतिासाच्या प्रत्येक पाठात र्ाचलेलं आहण हशिकांनी हशकर्लेलं मला आठर्त िोतं.
या जगात माणसाचं काम त्याला योग्य तो मान सन्मान दजाव हमळर्ून देते.
“प्रत्येक व्यक्ती संपूणव जीर्न तर्तःसाठी आहण आपल्या हप्रयजनासाठी
जगतो आहण त्यांच्याकडू न तशी अपेिािी करतो. मात्र ह्या थोर मिान लोकांच्या
संपूणव जीर्नात “तर्तः” िा शब्द क्वहचतच असतो. आहण त्या मुळेच ते सर्ावना
आपलेसे र्ाटतात, र्ाटले पाहिजे.
ते तर्तः संपूणव आयुष्य इतरांसाठी खचव करतात, ते देखील इतर सर्ाांकडू न
कु ठलीिी अपेिा न करता. त्याचं मन मुळात तसंच असतं, त्याचमुळे ते मिान
असतात. अशा सर्व सर्व छान छान गोष्टी मी आठर्त चाललो िोतो. अथावत त्या सर्व
घटना गोष्टी मी आठर्त नव्ितो, तर त्या मला आपोआप आठर्त िोत्या.
लिानपणापासून शाळे त तेच हशकत िोतो, त्यांनाच इतका र्ाचत िोतो
त्यांना समजत िोतो त्यांच्याइतका नव्िे, पण थोडा फार त्यांचे गुण तर्तः म्ये

आणण्याचा प्रामाहणक प्रयत्न करत िोतो. असं खूप सारं हर्चार चक् सुरूच िोतं. आहण
त्या अंधार असलेल्या सकाळी मीच एकटा त्या शाळे त पोिचलो िोतो. अंधारातून
उजेड मी पािणार िोतो. मी खूप लर्कर तेथे पोिचलो िोतो. आता र्ेळ िोती ती
सर्ाांची तेथे राष्ट्रगीत गाण्याची, पण त्याला अजून थोडा उशीर िोता.
माझ्या कानांर्र मधुर आहण अगदी मनाच्या अंतकरणातून गायलेलं,
“ ऐ मेरे र्तन के लोगो,
जरा ऑंख मे भरलो पानी...
जो शिीद हुऐ िे उनकी,
जरा याद करो कु बावनी”
चे मिाला हलर्ूि सोडिारे बोल ऐकू येत िोते. मी बािेर आलो.
शाळे च्या बािेर एक रतता िोता, त्या रतत्याच्या बाजूला एक भलं मोठं
झाड िोतं. त्या झाडाखाली कु णीतरी बसलेलं िोतं आहण कािीतरी करत िोतं. मी
त्या तेथे गेलो. हतथे एक बाबा बसलेले िोते. त्यांच्या जर्ळ खूप साहित्य िोतं जर्ळ
असलेलं साहित्य ते मांडत िोते, मी त्यांना मदत करू लागलो, पुततके िोती, हतरं गा
झेंडे िोते, िातात पकडण्याचे, हखशाला लार्ण्याचे, र्ंदे मातरम असे बरे च र्ततू
िोत्या. िातात अथर्ा हखशाला लार्ता येतील अशा िोत्या. मी सर्व मांडणीसाठी
त्यांना मदत करत िोतो. मी त्यांना त्यांचे साहित्य आणून देत िोतो, असा आम्िी
दोघांनी हमळू न संपूणव साहित्य मांडलं.
बाबा म्ये बसले आहण त्यांच्या शेजारी सर्व सामान मांडलेलं. आता सर्व
तयारी झाली िोती, आहण उजेडिी झाला िोता. आता त्या हनजवन रततार्र गदी
ददसायला लागली िोती. मी शाळे त जाण्यासाठी हनघालो, पण जाण्या आधी बाबांनी
मला बोलार्ून एक हतरं गा माझ्या हखशाला लार्ला. मी नािी बोललो नािी, कारण
माझ्या त्या बालमनात देश प्रेम िोतंच, ते हखशाला लार्ून मला छान र्ाटलं आहण
मी बाबांचा हनरोप घेऊन शाळे त हनघालो.

सर्व मुले हशिक इतर पाहुणे आले िोते. तयारी सुरु िोती ्र्जारोिण
करण्याची आहण सर्व मुले रांगेत उभी राहिली. सर्ावचे पांढरे शुभ्र शटव अगदी उठू न
ददसत िोते. आहण प्रत्येकाच्या डोक्यार्र गांधी टोपी खूप शोभत िोती. संपूणव मैदान
पांढराशुभ्र ददसत िोता. जमीन ददसतच नव्िती. सर्व शांत ततब्ध उभे राहिलो. आहण
हशिकांनी सांहगतल्याप्रमाणे सूचनेचे पालन करू लागलो.
राष्ट्रीय झेंडे को राष्ट्रीय सलामी देंगे सलामी दो...
सर्ाांनी एकत्र उच्चार के ला जय हिंद....
राष्ट्रगीत सुरु झालं..
आम्िी सर्व अगदी शांत उभे िोतो, प्रत्येकाच्या मुखामधून राष्ट्रगीत बोललं
जात िोतं. आज आमच्या मधला प्रत्येक मुलगा उतफू तवपणे राष्ट्रगीत म्िणत िोता.
त्याच्या बोलण्यात कोणतािी दबार् नव्िता, त्यात देखार्ा नव्िता, िोतं ते फक्त देश
प्रेम तेिी हनतर्ाथी....
यार्रून एक गोष्ट लिात येत िोती, या सर्व हर्द्यार्थयाांच्या मनात देश प्रेम
हनमावण िोत िोतं, हनतर्ाथव बुद्धीत र्ाढ िोत िोती.
असं बोललं तर अहतशयोक्ती िोणार नािीच की ते सर्व हर्द्याथी घडत िोते,
िेच ते भारताच्या उज्र्ल भहर्ष्याचे नागररक. िेच ते ज्यांच्या मनात फक्त सत्य र्ाढत
िोतं, बंधुभार् हनपजत िोता, त्यांना कल्पनाच नव्िती या भारताच्या मार्थयाला
कलंक लागलेल्या जातीपातीची. त्यांना अजून कािीच कल्पना नव्िती कु ठल्यािी भ्रष्ट
हर्चार करण्याची. िेच ते नागररक जे पुढे भारताचं प्रहतहनहधत्र् करणार िोते. आहण
िाच हर्चार ककं र्ा तर्प्न सर्व मिापुरुषांचे िोतं.
आहण तसंच घडत िोतं हतथे आम्िी सर्व हर्द्याथी आमच्याच नािी तर सर्व
देशभरातल्या सर्व शाळांम्ये तसेच हर्द्याथी तयार िोत िोते. ज्यांना

लिानपणापासून देशार्र प्रेम, देशभक्ती, तर्ाहभमान, प्रामाहणकपणा अशा गोष्टी
नकळत हशकर्ल्या जात िोत्या आहण ते आम्िी हशकत िी िोतो, अगदी मनापासून.
लिानपणी असे संतकार मनात रुजत िोते जे भहर्ष्यात एक चांगला माणूस
बनण्यासाठी उपयोगी िोते. मी शाळे तून बािेर आलो, आमचे सर्व हमत्र खूप आनंदात
जात िोते. ते हनमवळ मन असणारे शुद्ध चेतना असलेले. मी बािेर आलो त्या रतत्या
र्रच्या झाडा जर्ळ बसलेल्या बाबांजर्ळ गेलो बाबांच्या सर्व सामानापैकी जर्ळ
जर्ळ सर्व समान संपलेलं िोतं. तेथे येणाऱ्या प्रत्येक माणसाच्या शटवला बाबा तर्तः
तो झेंडा हतरं गा लार्त िोते. आहण आश्चयव म्िणजे ते त्यांचे पैसे सुद्धा घेत नव्िते. एक
ददर्स का असेना देशाबद्दल प्रेम हर्चार करार्ा अशीच माफक इच्छा त्यांची असार्ी.
त्यांच्या चेिऱ्यार्र एक आशा िोती, अपेिा िोती, माणसांना बदलण्याची
नािी तर माणसाचे हर्चार बदलण्याची. त्यांच्या चेिऱ्यार्र ती एकच अपेिा ददसत
िोती, आहण त्याच अपेिेपोटी ते बाबा या सर्व लोकांना बदलण्याचा एक लिानसा
प्रयत्न करत असार्े. त्यांनी त्यांच्यासोबत खूप सारे पोतटसव आणले िोते. त्यांच्यार्र
कािी तरी हलहिलेलं िोतं. तर्ाहभमान, लाचारी, गुलामहगरी, तर्ातंत्र्य असं खूप
कािी.
मी त्यांच्या जर्ळ जात िोतो, आहण अचानक एक मोटारसायकल माझ्या
अंगार्र आली आहण जोरात िॉनव र्ाजू लागला....
मी डोळे उघडले आहण समोर? काय तर... मी माझ्या अंथरुणार्र
हखळलेलो िोतो. समोर ना गाडी िोती ना कु ठला िॉनव र्ाजत िोता. मी तर्प्न पाित
िोतो. आतापयांत जे सुरु िोतं ते सर्व तर्प्नात िोतं.
तर्प्न म्िणजे ???? तर्प्न म्िणजे र्काय असा प्रश्न र्कायमच येतो.
“स्र्प्न म्हििे सत्य आनि भ्रम यांच्यातला फरर्क” , असं बानलश उत्तर मीच
देतो स्र्तःला.

िे जे कािी सुरु िोतं ते सर्व माझ्या बालपणी घडलेलं िोतं, भूतकाळात
घडलेल,ं लिानपणी झालेलं. ते सर्व आज माझ्या तर्प्नात आलं िोतं.
तर्प्न फक्त मनोरं जनासाठी नसतातच कधी.
या आधी असं तर्प्न कधी आलंच नव्ितं, पण आजच का ???
पण शेर्टी ते तर्प्नच िोतं.. “स्र्प्नािे र्कधी यार्ं हे आपि ठरर्ू शर्कत िाही
. खूप साऱ्या िोष्टी आपि ठरर्ू शर्कत िाहीच त्या व्हायच्या तेव्हा आनि तशा
होतात.”
मी उठू न बसलो, डोळे हमटत िात समोर करत आहण िाताकडे बघून मंत्र
म्िणत.
कािी िणांनंतर डोळे उघडले, आहण माझी दृष्टीसमोर असलेल्या
ददनदर्शवकेर्र गेली, आजची तारीख लाल अिरात िोती, आज तर रहर्र्ार नव्िता
पण मात्र तारीख लाल अिरात िोती. लाल असलेली तारीख सुटीची असते...
आज तारीख १५ महिना ऑगतट..
माझ्या डोक्यात एक कळ सरव कन गेली . आज १५ ऑगतट “तर्ातंत्र्य ददन”
िोता. आहण आजचं ते तर्प्न मी पाित िोतो. घड्याळात सात र्ाजले िोते, मी अजून
अंथरुणार्रच हखळलेलो िोतो. ती एक र्ेळ िोती, िा मीच िोतो “अद्वैत” फरर्क ि
र्करिारा, जो लिानपणी याच ददर्शी पिाटेच उठू न बसलो िोतो. भल्या पिाटे
अंघोळ करून तयार िोऊन, इस्त्री के लेले कपडे पररधान करून, मुखात देशगीत, मनात
देशप्रेम घेऊन सर्ावत आधी शाळे त पोिोचलो िोतो, ्र्जारोिण करण्यासाठी.. िा तो
मीच िोतो. आहण आज सुद्धा तो मीच िोतो जो आता याच ददर्शी असा हनर्ांत
झोपलो िोतो. िा मीच िोतो, ज्याला आठर्ण सुद्धा नव्िती या ददर्साची ...

मी कसा तरी घाईत उठलो आहण नार्ापुरती तयारी करून कॉलेजला
हनघालो, आज पांढरा रं गाचा शटव नव्िता, आज डोक्यार्र गांधी टोपी नव्िती, आज
तोंडात गाणे नव्ितं, मनात तो उत्साि नव्िता.
समजत नव्ितं की, “मी मोठा िोउन समजूतदार झालो िोतो की, लिान
असताना बाहलश िोतो?”
मी रतत्याने जात िोतो, रतत्याने आज खूप लिान मुले शाळे त जात िोती,
अंगार्र पांढराशुभ्र गणर्ेश िोता, डोक्यार्र टोपी, ओठांर्र र्ेगर्ेगळ्या घोषणा
िोत्या. मनात देशप्रेम िोतं, आहण ती सर्व शाळे त जात िोती, अगदी उशीर न करता.
मी िे सर्व दृश्य बघत जात िोतो, मीिी जात िोतो
फरक फक्त इतकाच िोता,
ते शाळे त जात िोते, मी कॉलेजला जात िोतो
ते लिान िोते, मी मोठा झालो िोतो
लिान असतांना नकळत का असेना मी आनंदाने उतफू तवपणे देशभार्ना
व्यक्त करत िोतो, मात्र आता सर्व कळत असतांनासुद्धा तसं िोत नव्ितं.
मी कॉलेजला पोिोचलो िोतो. आमच्या कॉलेजच्या हर्द्याथी संख्या खूप
जातत िोती, मात्र आज त्या संखेच्या हनम्मीच मुले आली िोती, खूप कमी मुले आली
िोती.
आमच्या शाळे च्या एकू ण संख्येपैकी सर्वच्या सर्व मुले िजार असायची,
मात्र आज या कॉलेजच्या एकू ण संख्येपैकी अधीच मुले िजर िोती,
आहण जे आले िोते ते कदाहचत भीतीपोटी आले िोते, कॉलेजला नािी आले
तर दंड आकारला जाईल या भीती पोटी.

आम्िाला तर्ातंत्रददर्शी िजर असार्े, यासाठी दंड आकारार्ा लागतो..
इतकीच आमची देशभक्ती िोती. आजच्या ददर्शी आमच्यातले कािी सुट्टीचा ददर्स
म्िणून साजरा करत िोते. अगदी आरामात उठू न सुट्टीचा आनंद घेत िोते.
पण आजचा ददर्स सुट्टीचा नव्िताच, आजचा ददर्स सन्मानाचा िोता.
मी कॉलेजला आलो िोतो, देशभक्तीनेच मला उशीर झाला िोता, तेर्ढा
उत्साि आता नव्िता, जेर्ढा मी शाळे त असताना असायचा.. पण मात्र काळजी
िोती, भार्ना िोती आहण त्या भार्नेपोटीच मी इथे उभा िोतो.
आम्िी बरे च हर्द्याथी कॉलेजला आलो िोतो, बाकीचे सुट्टी समजून घरीच
िोते, आहण जे आले िोते ते देखील न आल्यास दंड द्यार्ा लागेल या भीतीपोटी आले
िोते. मात्र एक गोष्ट नक्की सर्वच तसे नव्िते, कािी जण खरं च भारताबद्दल प्रेम व्यक्त
करण्यासाठी आले िोते. आहण त्याचाच आनंद िोता; कारण कशाची भीती न
बाळगता फक्त आहण फक्त देशाच्या तर्ातंत्र्यददर्सासाठी आलेले देखील कािी जण
हतथे िोते आहण त्यांची संख्या िी मनाला समाधान देणारीच िोती.
मीिी आलो िोतो, दंड द्यार्ा लागेल अथर्ा दुसऱ्या कोणत्या भीतीपोटी
तर मुळीच नािी.
मनात देशभार्ना िोती, देशप्रेम िोतं, आदर िोता. पण मनात हर्चारांची
झुंबड उडत िोती आहण ती का उडू नये?
एका प्रश्नाने तर माझं डोकं गरगरत िोतं.
इतका बदल कसा िोतो ????,
फक्त कािी काळात इतका बदल, अगदी हर्रुद्ध कसा िोतो? या एका प्रश्नाने
माझा संपूणव र्ेळ घेतला िोता.

िर्ीि नमळिाऱ्या िोष्टीमुळे मिुष्य मािच्या िोष्टी नर्सरतो , दुलिनक्षत
र्करतो. िािूि र्का असेिा पि र्करतो . मािर्ाचं मि हे असतंच तसं , “नतथेच रमतं,
िे तूतािस आिंद देतं . . नतथेच थांबतं.”
आम्िी सर्व मुले कॉलेज पटांगणात एकहत्रत आलो िोतो. मी कॉलेजला
आल्यापासून पहिल्यांदाच इतकी कमी मुले या पटांगणात पाित िोतो, एरर्ी िे
पटांगण खच्चून भरलेलं असायचं. पण तेव्िा दोन फरक असायचे.
एक म्िणजे

तेव्िा इतर मनोरं जनाचे कायवक्म असायचे आहण ते िी

सं्याकाळी. म्िणून गदी असायची आज तसं नव्ितं. कायवक्म शाळे त असताना
असायचे आहण ते िी सकाळी आहण खूप गदीसुद्धा असायची. जर्ळ जर्ळ सर्वच मुले
असायची.
पण आता तसं का िोत नव्ितं???
प्रश्न, प्रश्न आहण फक्त प्रश्न.
इतर्का बदल र्कसा होतो .??
र्य र्ाढल्याने व्यक्तीच्या सर्वच गोष्टीम्ये बदल िोतो. मग ते शरीर असो
ककं र्ा मन ककं र्ा हर्चार, मात्र तो सकारात्मक असतो, र्ाढ िोते, र्ाढ खुंटल्याचं मी
तर आजपयांत ऐकलं नािी. मग का इथे घड्याळाचे काटे उलटे कसे दफरतात??
पण तरी आम्िी जमलो िोतो कु ठल्या िी मनोरं जनाच्या कायवक्माहशर्ाय...
या मैदानार्र समोर हतरं गा फडकर्ण्यासाठी एक उं च ततंभ िोता, देशाचा
फक्त झेंडाच नािी तर संपूणव देशाने, त्यातल्या लोकांसहित उं च जार्े, त्यांनी प्रगती
करार्े याचंच जणू ते प्रतीक.

आज तो ततंभ खूप आनंददत ददसत िोता कारण खूप कमी र्ेळा त्याचा
उपयोग िोतो आहण आज ती र्ेळ िोती.
व्यक्ती ज्या कामासाठी बनली आिे, ते काम जर हतने के लं नािी तर हतला
ककं मत शून्य असते.
असंच कािी तरी त्या ततंभाचं इतर ददर्शी िोत िोतं. एरर्ी त्या ततंभाकडे
मी सुद्धा पाहिलं नव्ितं. आजच पाित िोतो.
आम्िी सर्व मैदानात उभे िोतो, आता र्ेळ झाली िोती, कॉलेजचे प्राचायव
आले..
समोरून सर्ावना सूचना आल्या, सर्व एक रांगेत उभे राहिलो.
समोरूि मोठ्यािे सूचिा झाली.
“एक साथ राष्ट्रीय झेंडे को सलामी देंगे… सलामी दो. सर्व एक साथ जय
हिंद म्िणाले..
पण तरी कु ठे तरी त्या शाळे च्या जय हिंदला तो आर्ाज पोिचू शकत
नव्िता.
हतरं गा फडकला, राष्ट्रगीत सुरु झालं....
आम्िी सारे राष्ट्रगीत म्िणत िोतो, मात्र....
कोणताच हर्द्याथी राष्ट्रगीत व्यर्हतथत म्िणू शकत नव्िता, सगळ्यांच्या
आर्ाजात हभन्नता िोती, एकत्र आर्ाज तर दूरच िोता, मात्र राष्ट्रगीताचे बोल देखील
कािींना अचूक बोलता येत नव्िते. कािींना ते आठर्त नव्िते.
या र्ाक्यात अचंहबत िोण्याचं कारण नव्ितं,
िे असं कसं िोतं िा प्रश्न तर िोताच, मात्र याला उत्तर िोतं,

शाळे त असतांना आम्िी रोज प्राथवना आहण राष्ट्रगीत म्िणायचो, मात्र
कॉलेजला आल्यापासून ते बंद झालं िोतं आहण त्यामुळे सर्व गोष्टींना हर्सर पडत
चालला िोता.
शाळे त असताना १५ ऑगतट आहण २६ जानेर्ारी येण्याच्या १५ ददर्स
आधी आमची तयारी आमचे हशिक करर्ून घ्यायचे. असं नव्ितं की त्या र्ेळेस
आम्िाला राष्ट्रगीत येत नव्ितं.. राष्ट्रगीत तर आमच्या मनामनात रुजलं िोतं, हजभेर्र
त्याचे र्य उमटले िोते... कारण की आम्िी रोज म्िणायचे पण तरी आमची तयारी
िोत असे.
पण आताची पररहतथती खूपच बदलली िोती. आता आम्िी कॉलेजला आलो
िोतो, आहण कु णास ठाऊक िी परं परा कु ठू न हनमावण झाली िोती?
कॉलेजला आल्यापासून ककं र्ा १० र्ी के ल्यानंतर आत्तापयांत फक्त र्षावतून
दोनच र्ेळेस राष्ट्रगीत म्िणायची र्ेळ आमच्यार्र आली िोती.
एक म्िणजे १५ ऑगतट आहण दुसरं २६ जानेर्ारी!
इतकी र्ाईट पररहतथती आमच्यार्र आली िोती.
आहण जर र्षावतन
ू दोनदाच जर ते म्िणण्याची, आठर्ण्याची र्ेळ येत
असेल तर ते ओठांर्र येईल कसं??? आहण ओठांर्र आलं तरी पण मनात उतरे ल
कसं??
आहण पुढे जाऊन देश भार्ना मनातच नसणार तर ती जीर्नात येईल तरी
कशी ???
आहण मग िाच तो भार्ी, भहर्ष्याचा नागररक,
तो देशप्रेम व्यक्त करणारा बनेल कसा??
प्रामाहणक बनेल कसा???

सर्ाांचे राष्ट्रगीत म्िणून झालं िोतं. आता प्रत्येकजण आपापल्या घरी जात
िोतं, मी मात्र थोडा र्ेळ हतथेच उभा िोतो, मला समोर चाललेलं दृश्य पाहून खूप
कािी आठर्त िोतं, मनात खूप सारे हर्चार येत िोते.
मी लिानपणी कसा िोतो आहण आता या िणी मी काय िोतो. िार् तर
अद्वैत होतं तेव्हाही आनि आताही. पि त्या दोि अद्वैत मधला फरर्क मला तपष्ट ददसत
िोता.
मी मोठा झालो िोतो, माझ्या मेंदच
ू ा हर्कास झाला िोता, एर्ढंच
कािीतरी घडलं िोतं आहण त्यामुळे मी खूप बदललो िोतो. माझ्यात अफाट बदल
झाले िोते. मी मोठा झाल्यामुळे, समजूतदार झाल्यामुळे, मला राष्ट्रगीत म्िणणे,
प्रामहणक रािणे येत नव्ितं, ककं र्ा तसं मी जाणूनबुजन
ू करत िोतो. माझा मेंदू इतका
हर्कहसत झाला िोता, की कु णाला कसं फसर्ायचं, फायद्यासाठी कसं र्ागायचं िे
मला तो अत्यंत योग्य रीतीने सांगत िोता.
पण तरी मी त्या मैदानात समोर ... एक लिान “मी” पिात िोतो,
माझ्यातला “मी”. माझ्यातला अद्वैत िो िार्ाच्या अथािला शोभिारा होता.
तो “मी” जो अगदी प्रामाहणक िोता, हनतर्ाथी िोता, हनमवळ िोता, प्रेमळ
िोता, तो “मी” माझ्यात पिात िोतो.
जो अगदी आनंदी िोता आहण त्याला पाहून इतरिी आनंदी व्िायचे ..
असं दृश्य मी हतथे उभा राहून पिात िोतो
तो “मी” आज माझ्यात असता तर ??
असं सर्व लिानपणी घडलेलं मला आठर्त िोतं.

एक प्रसंग मला अजून आठर्तो. त्या ददर्शी पाऊस जोरात सुरु िोता, आहण
शाळे ची र्ेळ झाली िोती, आईचा तर्यंपाक सुरु िोता, इकडे माझं लि घड्याळाच्या
काट्यार्रून बाजूला िोत नव्ितं. पण आई थांब सांगत िोती. थोडं खाऊन जा, नािी
तर डबा घेऊन जा असं ती सांगत िोती.
ते सर्व बाजूला करत मी फक्त पाऊस बंद िोण्याची र्ाट पिात िोतो.
आता खूप उशीर झाला िोता. पाऊस कमी झाला. मी तसाच आई येतो
म्िणत हनघालो, मी धार्तच शाळे त पोिचलो, मात्र शाळे च्या गेट जर्ळ पोिचेपयांत
राष्ट्रगीताचे तर्र माझ्या कानांना ऐकायला आले. आहण माझ्या मेंदन
ू े सूचना देताच
मी जागेर्र थांबलो. आजूबाजूला लोक बघत िोती, पण तो हर्चार मनात नव्िताच.
राष्ट्रगीत संपलं आहण मी र्गावत जाण्यासाठी हनघालो. मात्र आत र्गवहशिक पोिोचले
िोते, त्यांनी मला उहशरा येण्याचं कारण हर्चारलं, यात अपेहित उत्तर.. “पाऊस
िोता” असं असायला पाहिजे िोतं मात्र मी हशिकांना सांहगतलं मी र्ेळेतच पोिचलो
िोतो, मात्र राष्ट्रगीत सुरु असल्यामुळे गेटजर्ळच थांबलो... त्यांनी थोडसं िातय करत
मला र्गावत बसायला सांहगतलं. त्या िातयाचा अथव मला न तेव्िा समजला िोता न
तो आज कळतोय. पण तरी तो प्रसंग माझ्या लिात आिे.
असं सर्व हर्चारांनी माझं मन भरून आलं िोतं, हर्हर्ध हर्चार माझ्या
मनात येत िोते आहण आता त्या हर्चारांना थांबर्ून मी कॉलेजमधून बािेर आलो.
बािेर मी रतत्याला लागून चालत िोतो मनात हर्चार िोतोच, समोर एका
दृश्याने माझ्या हर्चारात अजून भर घातली. समोर एक मोठा र्ृि िोता, र्ट र्ृि!
सर्ावना अहर्रत प्राणर्ायू देणारा, अगदी कसलीिी अपेिा न करता.. त्या भल्या
मोठ्या र्ृिाखाली थोडी गदी िोती, आहण एक म्िातारे बाबा हतथे कािी तरी र्ततू
घेऊन बसले िोते मी जर्ळ गेलो आहण त्या रठकाणी खूप साऱ्या र्ततू मांडल्या िोत्या,
झेंडे, िातात घेण्याचे, हखशाला लार्ण्याचे, अशोक चक् आहण असे हर्हर्ध देशाचे
प्रतीक असलेले र्ततू बाबा प्रत्येकाला बोलार्ून लार्त िोते. मी गेलो, बाबांनी माझ्या

ररकाम्या हखशाला एक हतरं गा लार्ला. आहण कािीच न बोलता दुसऱ्या मुलांना
हतरं गा लार्ू लागले. ते कु णाकडू नच पैसे घेत नव्िते, येणाऱ्या प्रत्येकाला ते अगदी
मोफत या गोष्टी देत िोते.
“ या जगात मोफत कािीच नसते, प्रत्येक गोष्टीला कािीतरी ककं मत मोजार्ी
लागते. कदाहचत ती ककं मत दुसरं कु णी तरी मोजत असेल पण मोजार्ी लागते एर्ढं
नक्की ”
आहण बहुतेक र्ेळेस आपल्याला ते माहित देखील नसतं दक कु णीतरी
आपल्या साठी कािीतरी के लं आिे.
िे सर्व मी या आधीिी पाहिलं िोतं, आहण आज ते तर्प्नात सुद्धा पाहिलं
िोतं, शाळे च्या बािेर भल्या पिाटे ते बाबा आपल्या साहित्याची जुळर्ाजुळर् करत
िोते. आहण मी त्यांना मदतसुद्धा के ली िोती, मला मदत करायला आर्डतं. तेव्िािी
आहण आतािी.
कारण लिान आिे, मात्र मित्र्ाचं आिे.
माझी आजी, हजला मी माय म्िणायचो,
अगदी त्रासामधून संपूणव संसार के लेला. जेव्िा र्ीज खंहडत असायची तेव्िा
आम्िा सर्ावना घेऊन अंगणात बसणे िा हतचा हनत्यक्म. असं म्िणण्यापेिा आम्िीच
र्ीज जाण्याची र्ाट पािायचो. कारण दररोज र्ीज जाणे िे ठरलेलं असायचं. रात्री
बािेर सर्वत्र अंधार असताना, आकाशात फक्त लुकलुक कारणाऱ्या चांदण्या आहण त्या
सर्व चांदण्यार्र लि ठे र्ण्यासाठी असलेला एक चंद्र. असं ते दृश्य आहण र्र
बघण्यासाठी खाली मायची कु शी असायची. आनंदाची व्याख्या ज्याला समजते अशा
सर्ाांना त्या प्रसंगात दकती आनंद सामार्ला असायचा िे सांगण्याची गरज नसार्ीच.

अशा त्या एका रात्रीची एक लिानशी कथा, जी कदाहचत मायने फक्त र्ेळ
जार्ा यासाठी सांहगतली असेल पण बऱ्याचदा सा्या सा्या गोष्टी खूप कािी
पररणाम करून जातात. नकळत का असेना पण पररणाम करतातच.
मदतीची गोष्ट अजून माझ्या

मनार्र तशीच आिे जशी ती माझ्या

बालमनार्र कोरली गेली िोती.
माय सांगायची, थोड्याशा मदतीने आपण िोणारा खूप मोठा त्रास कमी
करू शकतो. आहण कदाहचत त्याच लिानश्या दुलक्ष्व यामुळे खूप मोठा त्रास िी िोऊ
शकतो.
“योग्य र्ेळेर्र के लेली मदत िी खूप मोठा सकारात्मक पररणाम करून जाते,
आहण नाजूक र्ेळेर्र के लेलं दुलवि खूप मोठा नकारात्मक पररणाम सोडू न जातो. ”
त्या गोष्टीचा गाभा मला िणात आठर्ून गेला. दकती लिान िोतं ते, पण
अथवपण
ू व!! त्या ि नशर्कलेल्या माय चं र्ाक्य .. पि .. कर्कती अथि पूिि होतं.
“िीर्ि, आयुष्य लहाि असलं तर चालेल पि, अथि पूिि असलंच पानहिे.”
अथि िसलेल्या िीर्िाला पि र्काही अथि असेल र्का?? एर्क नर्चार
डोक्यातूि येऊि िेला.

हर्चारातून बािेर येताच माझ्या तमरणात येऊ लागलं. िे तेच बाबा
असतील, जे आमच्या शाळे च्यासमोर लिानपणी िोते. असं मला र्ाटत िोतं. मी
थोड्या र्ेळानंतर त्या बाबांशी बोलण्याचा प्रयत्न के ला. मी त्यांना एक प्रश्न के ला,
“बाबा, मी खूप र्षावपूर्ी माझ्या शाळे समोर एका व्यक्तीला असंच करताना पाहिलं

िोते. तेसुद्धा सर्ावना हतरं गा लार्त िोते, देत िोते आहण पैसेसुद्धा घेत नव्िते, आहण
असं के ल्या नंतर प्रत्येकाला,
“सत्य मेर् जयते”
“भारत माझा देश आिे”
असं बोलत िोते. ते तुम्िीच ना?”
“तेव्िा मी लिान िोतो, मी त्यांना त्यांचे साहित्य रचण्यास मदत के ली
िोती, आहण त्यांना हर्चारलं िोतं, की ते येणाऱ्या सर्ावना “सत्य मेर् जयते आहण
भारत माझा देश आिे” असं का बोलत िोते?”
या माझ्या बोलण्यार्र मात्र त्या बाबांनी प्रहतसाद ददला. इतका र्ेळ मी
त्यांच्याशी बोलत िोतो, मात्र त्यांनी आत्ता ऐकलं िोतं,
बऱ्याचदा कु णीतरी बोलतो आहण ते आपल्याला ऐकू येतं, मात्र, ते ऐकणं
असतं का?? ऐकू येणं आहण ऐकणे यात खूप मोठा फरक आिे. ( Hearing &
Listening ) “ऐकू आलं म्िणजे आपण ते ऐकलंच” असा त्याचा अथव अहजबात िोत
नािी.
असंच िोत िोतं. मी के व्िापासून बोलत िोतो, तेव्िा ते बाबांना फक्त
ऐकायला येत िोतं मात्र आता शेर्टी त्यांनी ते ऐकलं. आहण “दुसरी गोष्ट ऐकू येण्याला
प्रहतसाद नसतोच... प्रहतसाद असतो तो ऐकण्याला. ” माझं हर्चारांचे चक् सुरु िोतं.
बाबा माझ्याकडे पिात िोते, त्याची अधू दृष्टी त्यांच्या मेंदच्ू या तमरणाच्या
भागाला थोडा ताण देत िोती, र्ततू, हतथती, व्यक्ती आठर्ण्याचा प्रयत्न करत िोती.
त्यांचे अपेिेने भरलेले डोळे माझ्या त्या डोळ्यांकडे बघत िोते अपेिेने..
मात्र ती अपेिा तर्ाथावची नव्िती!!

हनतर्ाथी अपेिा राहू शकते का ??
जेव्िा तर्ाथव असतो, मात्र तो इतरांसाठी इतरांसाठी, तेव्िा त्याला
हनतर्ाथवच म्िटलं पाहिजे.
कारण तर्ाथावची व्याख्या थोडी र्ेगळी आिे. तर्तःच्या फायद्याचा िेतूने
के लेली प्रत्येक कृ ती म्िणजे तर्ाथव.
पण त्यांच्या त्या अपेिेत तर्तःसाठी कािीच नव्ितं तेव्िािी आहण आतािी.
यात थोडा र्ेळ गेला, जो कदाहचत त्यांना आहण मला देखील समजला
नािी.
मी बाबांना पुन्िा प्रश्न के ला “बाबा ते तुम्िीच िोते का?”
माझ्या या प्रश्नार्र बाबांच्या चेिऱ्यार्रचे भार् बदलले िोते. या पूर्ी कािी
िणापूर्ी ते भार् र्ेगळे िोते मात्र आता पूणव बदलले. एका शब्दाने, एका प्रसंगाने
मनुष्याचे भार् इतके बदलू शकतात.
एक प्रसंग मानर्ाचं संपूणव जीर्न बदलण्यास कारणीभूत राहू शकतो.
र्रकरणी तो प्रसंग लिान, कमी मित्र्ाचा असू शकतो मात्र.. बदल करू
शकतो इतकं नक्की.
आता बाबा माझ्याशी बोलायला तयार झाले िोते.
“दोन व्यक्ती तेव्िाच बोलू शकतात जेव्िा त्यांना एकमेकांशी बोलायला
आर्डेल. आहण फक्त इथेच न थांबता, बोलणारा, बोलत आिे िे ऐकणाऱ्याला सुद्धा
आर्डत असेल तरच त्यांच्यात हर्चारांची, भार्नेची देर्ाण-घेर्ाण िोऊ शकते. नािी
तर ‘शब्द’ फक्त “ऐर्कू” येतात “ऐर्कायला” येत िाहीत ,
फक्त “आर्ाि” येतो त्या “आर्ािाचा अथि र्कळत” िाही .

शेर्टी “ऐर्कू येिं आनि ऐर्किं ” फरर्क आहेच.
िाही तर, बोलिं फक्त आनि फक्त बोलण्यापुरता आनि ऐर्कण्यापुरताच
मयािकदत असतं बस्स.”
“तू तोच का ?? अद्वैत” अगदी आशा भरलेल्या तर्रात ते बोलू लागले.
“िोय, मी तोच आिे बाबा, त्या ददर्शी शाळे च्या बािेर झाडाखाली... ”
मला र्ाक्य पूणव न करू देताच ते म्िणाले, “िोय, लिात आिे माझ्या बाळा.
”
“त्या गोष्टीला खूप र्षव िोऊन गेलेत तरी तुला अजून आठर्ण आिे ?”
आश्चयवयुक्त आनंदाने बाबा बोलले.
“िोय बाबा, अजूनिी मला आठर्ण आिे. संपूणव नािी आठर्त पण तो प्रसंग
अजून िी आठर्त आिेच. पण इतक्या र्षावनंतरसुद्धा तुम्िाला तो लिान मुलगा कसं
काय आठर्त आिे बाबा?? तुम्िाला रोज दकती तरी लोक, मुले, भेटतात आहण
इतक्या र्षावत दकती मुले भेटली असतील, पण त्या सर्ावत तरी मी तुम्िाला आठर्लो
कसा?? ”
“िं... कािी लोक असतात ज्यांना आठर्ण ठे र्ार्ं लागतं आहण कािी लोकं
असतात जे आठर्ण राितात. आयुष्यात आर्डलेला व्यक्तीची कधी आठर्ण पडते
का?? ककं र्ा त्याला कधी हर्सरता येतं का ??”
बाबांच्या त्या बोलण्यार्र मी सिज प्रश्न के ला, “आर्डता व्यक्ती??”
त्यार्र िसत बाबा उत्तरले, “आर्डणे म्िणजे, एखादी गोष्ट जी या आधी
आपण कधीच दुसऱ्यात पहिली नािी मग ते कािी हि असू शकतं. असो, त्या ददर्शी

तू मला साहित्य मांडायला मदत के ली िोती आज जमा करायला कर. ” िसत ते
म्िणाले.
मीिी साहित्य जमा करू लागलो. बाबा पुढे बोलू लागले, “त्या ददर्शी त्या
पिाटेचा तो लिान मुलगा, तू, माझ्या लिात आिे ते म्िणजे त्याच्या लिान
र्यातल्या मोठ्या प्रश्नामुळे. ” तुला कदाहचत आठर्त नसेल पण तुझे त्या र्ेळचे प्रश्न
तुझ्या र्याच्या मानाने खूप जातत मोठे िोते.
तू हर्चारलेला प्रश्न, “सत्यमेर् जयते आहण भारत माझा देश आिे असं का
बोलतात?”
“मला खूप र्षव झालीत मी प्रत्येक र्षी खूप लोकांना भेटतो, मात्र आजपयांत
कु णीच मला िा प्रश्न के ला नािी. अथावत तो प्रश्न सोपाच आिे, त्यात कठीण असं
कािीच नािी पण, मी प्रत्येकाला बोलतो, त्याचा कािी उद्देश असेल असं देखील
कु णाला हर्चारार्सं र्ाटलं नािी. शब्द साधा आिे म्िणून कु णाला त्याचा अथव
हर्चारार्ासा र्ाटत नसार्ा, पण दुदर्
े असं आिे, त्या सा्या सोप्या शब्दाचा अथव
बहुतेकांना कळलाच नािी, आहण अजूनिी तो कळलेला नािी. बहुतेकदा सा्या
सा्या गोष्टी अहधक अथवपूणव आहण मित्र्ाच्या असतात, पण आपण शोधतो ते खूप
गंभीर. सत्याच्या आधारार्र चालणारा मनुष्य आज सत्याच्या आधाराला चक्क
हर्सरला आिे. आहण इतर गोष्टीनी त्याला जखडल्यामुळे तो सत्याच्या मित्र्ाला पार
हर्सरून गेला आिे.”
मी बाबांचे बोलणं ऐकत िोतो.
मी त्यांना हर्चारलं, “बाबा, तुम्िी सांगता आिेत िे आिे खरं , पण तुम्िी जे
दरर्षी सर्ावना झेंडे देतात सत्यमेर् जयते बोलतात याचा काय उद्देश? का करता
तुम्िी असं ??”

यार्र बाबा बोलू लागले, “मी िे करण्याचं कारण साधं आिे. अगदी साधं,
मी त्या काळात लिान िोतो जेव्िा लोक तर्ातंत्र्य हमळण्यासाठी लढत िोते, प्राण
अपवण करत िोते, त्रास सिन करत िोते. कोणत्या ना कोणत्या मागावने ते
तर्ातंत्र्यासाठी कायव करत िोते.
ज्या काळात मी मोठा झालो ज्या काळात आपण तर्तंत्र िोतो. तेव्िािी
मी पाहिलं की लोक हमळालेल्या तर्तंत्राचा कसा लाभ घेत िोते. आहण मी आत्तािी
पाितोच आिे की जे हमळालं आिे ते सांभाळणे सुद्धा िोत नािी.
मी ते िी पाहिलं जेव्िा लोक गुलामहगरीत जन्मले िोते, मात्र तरी त्यांनी
गुलामहगरी तर्ीकारली नािी.
मी ते िी पाहिलं जेव्िा लोक पारतंत्र्यात िोते पण तरी ते तर्तंत्र असल्या
सारखं जगत िोते. मी ते िी पाहिलं, जेव्िा समोर लाचारीची हतथती िोती तरी त्यांनी
लाचारी तर्ीकारली नािी. मी तेिी पाहिलं जेव्िा तर्ाहभमान जपणे िा दंड, अपराध,
गुन्िा िोता मात्र तरी लोक तर्ाहभमान जपायचे फक्त जपायचेच नािी; तर
तर्ाहभमान जगायचे. ”
“िे सर्व मी पाहिलं आिे आहण आता मात्र जीर् कासार्ीस िोतो, मनाला
एखाद्या हर्षारी सपावने दंश करार्ा आहण हर्ष शरीरात गेलं तर जीर् जायचा राहून
फक्त शरीराच्या प्रत्येर्क पेशीत भयंकर त्रास व्िार्ा अशीच माझी अर्तथा आिे. जीर्
गेला तर समोर सुरु असलेलं ददसत नािी मात्र हजर्ंतपणी िोणारा त्रास असह्य करतो.
”
बाबा अहतशय मनापासून बोलत िोते. त्यांच्या मनात खूप सारं साठलेलं
िोतं, जे त्यांना कु णाला तरी सांगायचं िोतं आहण ते तस करतिी िोते. “लोकांच्या
मनाला लाचारी, गुलामहगरी, तर्ाथव अशा रोगाची लागण झाली आहण त्याचं र्चवतर्
इतकं र्ाढलंय दक त्यामुळे तर्ाहभमान, तर्ातंत्र्य या दैर्ी गुणांचा त्यांना जणू हर्सरच
पडला आिे. ” बाबांचे ते मनाला चटके लार्णारं ऐकत असताना मनात प्रश्न आला

आहण मी हनःसंकोचपणे बाबांना हर्चारलं, “बाबा, देश कसा िर्ा?”
“देश कसा िे हतथे रािणाऱ्या लोकांर्र ठरतं. शेर्टी देश म्िणजे तरी काय?
त्या भागात रािणाऱ्या लोकांचा समूिाच ना?” बाबा बोलू लागले. “आहण इथे माझा
देश कसा असार्ा िे मी सांगण्याची गरजच नािी. िे आधीच खूप साऱ्या लोकांनी
सांगून ठे र्लंय. तो तोच भारत, जो त्यांच्या तर्प्नातला भारत िोता, आिे आहण असला
पाहिजे. ” बाबा त्या सर्व मिापुरुषांच्या तर्प्नातल्या भारताची कल्पना सांगत िोते.
तरी मी त्यांना हर्चारलंच, “कसा असायला पाहिजे आपल्या, त्यांच्या
‘तर्प्नातला भारत’?”
“ ‘तर्प्नातला भारत’..
तो गांधीजींचािी असला पाहिजे.
तो भगतहसंग राजगुरू सुखदेर् यांचा िी असला पाहिजे.
तो

बाबासािेबांचासुद्धा

आहण

तर्ातंत्रर्ीर

सार्रकरांचासुद्धा,

सुभाषबाबूंपासून तर आझादपयांत.
मुळात या सर्ाांचा भारत एकसारखाच िोता,
तो युगपुरुष हर्र्ेकानंद यांच्या तर्प्नातला जगाला ददशा दाखर्णारासुद्धा
असला पाहिजे.
यापैकी कु णीच आत्मसन्मान हर्का असं म्िंटल नािी, यापैकी कु णीच
तर्ाहभमान गिाण ठे र्ा असं सांहगतलं नािी. यापैकी कु णीच गुलामहगरीत जगा असं
सांहगतलं नािी. जातीपातीसारख्या शापाला र्ाढर्ा असं या पैकी कु णीच सांहगतलं
नािी.

त्यांनी एकच गोष्ट सांहगतली, भारत माझा देश आिे!! भारत आपला देश
आहे!!!
या एका गोष्टीत ते सर्वच सांगतात. पण आपण र्ाटणी करून ददली. आहण
मग त्या र्ाटणीचा हर्चार, मुळात संकुहचत हर्चारांमुळे आज िा प्रश्न येतो. भारत
माझा देश आिे का?? असा प्रश्न येण्याचं कारण तपष्ट आिे. तुम्िी कोणत्यािी
हर्चारांचे पालन करणारे असा, डोळे झाकू न ककं र्ा अभ्यास करून. तुम्िी कु ठल्यािी
हर्चार सरणी चे पुरतकते असा डोळे झाकू न ककं र्ा अभ्यास करून. एक गोष्ट शेर्टी
मान्य करार्ीच लागेल, आहण ती म्िणजेच ‘माझा तर्प्नातला भारत, त्यांच्या
तर्प्नातला भारत. ’ ती अशी, की आपण कु णाचेिी अनुयायी असा, कु णाचेिी....
त्यांचा जर नीट अभ्यास के ला तर, शेर्टी ते असंच म्िणतात,
“भारत माझा देश आिे” भारत आपला देश आहे. तुमचा माझा आनि
सर्ाांचा. अगदी हनर्र्वर्ादपणे.
मग कु ठू न िा र्ाद येतो? र्कुठू ि हा द्वेष येतो?
कु ठू न िा भगर्ा, हनळा, हपर्ळा, हिरर्ा रं ग येतो?
का बरं सर्वत्र हतरं गा येत नािी?? जर तुम्िी ज्यांना मानता त्यांनीच िा
हतरं गा तर्ीकारला आिे. तर तुम्िी आम्िी कोण ह्या देशाचे आहण हतरं ग्याचे एका
एका रं गात तुकडे करणारे ??”
र्का बर असा प्रश्न येत िाही .?
“मग म्िणून िा प्रश्न येतो ..
भारत माझा देश आिे का ?? आज प्रत्येकाने तर्तःला िा प्रश्न हर्चारायला
पाहिजे. मग तो कु णीिी असो, कु णालािी मानणारा असो, कु णाच्यािी हर्चारांचे

पालन करणारा असो. जर तर्तंत्र बुद्धीने आहण डोळ्यांर्र कोणतािी चष्मा न लार्ता
कानांर्र कु ठलािी पडदा न ओढता हर्चार के ला तर मला खात्री आिे, उत्तर नक्कीच
हमळे ल. तेव्िा मला सांगण्याची गरज नसणार अथर्ा दुसरया कु णाला सांगण्याची
गरज नसणार. मी दकत्येक र्षव पाितोय, प्रत्येकाच्या मनात देश भक्ती आिे, प्रेम आिे
मात्र दुदर्
े आिे; की ते फक्त २६ जानेर्ारी आहण १५ ऑगतटलाच बािेर येतं. माझा
प्रयत्न आिे ते ३६५ ददर्स असलं पाहिजे. आहण त्यामुळे माझ्या परीने तेर्ढं काम मी
करत असतो. ”
“पण मला खात्री आिे, एक ददर्स ते िोईल कारण मी इतकी र्षव िे पाितोच
आिे. आहण एक ददर्स असा येईल जेव्िा माझ्या मनाला दुदर्
े ी प्रश्न …
‘भारत माझा देश आिे??’ िे प्रश्नाथवक र्ाक्य
“भारत माझा देश आिे” या सकारात्मक पूणवहर्राम देऊन पूणव िोईल. ”
बाबा बोलत िोते, त्यांनी पाहिलेलं आहण अनुभर्लेलं ते मांडत िोते.
मी ऐकत िोतो, आहण कु ठे तरी मनाला ते पटतिी िोतं. माझ्यािी मनात
देशप्रेम िोतंच... पण आता या िणी ते थोडं कमी झालं िोतं. आहण मग मी बाबांना
हर्चारलं, “बाबा, तुम्िी जे करत आिात याच्याने िा बदल शक्य आिे का?” माझा
प्रश्न ऐकू न बाबांसमोर येणाऱ्या एका लिान मुलाच्या िातात झेंडा देत म्िणाले,
“शक्य आिे!”
ते पुढे बोलू लागले,
“मला याची पूणव कल्पना आिे की, िे सर्वच र्याच्या लोकांम्ये िोणं थोडं
कठीण आिे, पण? एक र्गव आिे ज्यात ते करणं शक्य आहण सोपं आिे. ”
मी हर्चारायच्या आधीच बाबा मला थांबर्त बोलू लागले.

“बालमन, बालपण.. हनरागस, हनतर्ाथी, पाहर्त्र्याच्या सर्वच गुणांनी ते
भरलेलं असतं िे अिदी र्कोरं त्यार्र िे आपि नलहू ते उमटर्िारं आनि त्यांना
बदलायची गरज नािीच फक्त योग्य ददशा द्यायची गरज आिे. ”
बाबांच्या चेिऱ्यार्र एक िातयाची लकीर चमकू न गेली.

बाबा बोलू लागले,
“व्यक्तीचे हर्चार िे अनुभर्ातून, सभोर्तालच्या हशिणातून तयार िोतात.
आहण लिान मुले तर सर्वच नर्ीन हशकत असतात. आहण मी एका
मानसशास्त्रज्ञाबद्दल र्ाचत िोतो, तेव्िा तो म्िणाला की, “मला कोणतेिी १०
नर्जात बालक द्या, तुम्िाला त्यांना काय बनर्ायचं आिे ते सांगा, मी त्यांना तसं
बनर्ून दाखर्ीन. ”
“आहण मी सुद्धा यार्र खूप अभ्यास के ला, हर्चार तर सुरूच असतोच आहण
शोधिी के लेत. शेर्टी लिात एकच आलं, जर बालर्यातच या हर्द्यार्थयाांना असं
घडर्लं दक त्यांच्या मनात देशाबद्दल, समाजाबद्दल, लोकांबद्दल प्रेम असेल, ज्यांच्या
मनात जातीपाती, भेदभार् नसेल, स्त्री सन्मान, मनात रुजलेला असेल, सत्यता रक्तात
हभनलेली असेल, प्रामाहणकता असेल, तरच मग ते शक्य िोऊ शकतं. अगदी
हनर्र्वर्ादपणे.. कु ठलीिी शंका न बाळगता. आहण तेच करण्याचा लिानसा प्रयत्न मी
करतोय. जर लिान र्यातच योग्य ते हशकर्लं गेलं आहण तेिी पररणामकारक रीतीने,
तर?
येणारी हपढी भ्रष्ट नसणार..
हनष्ठेने भरलेलीच असणार..
आहण जशी या देशाला शोभेल तशीच असणार!!

आहण तेच भारताचं तर्प्न, तेच त्यांचं तर्प्न, ज्यांनी िा भारत घडर्ण्यासाठी
प्राण ददलेत, सर्व जीर्न खची के लं. अशा सर्ाांचा तर्प्नातला भारत !! तर्प्नातला
भारत!! आपल्या आहण त्या सर्ाांच्या तर्प्नातला भारत!!” बाबांचं बोलिं अिूि पूिि
झालं िव्हतं. पि त्या बोलण्यातला प्रत्येर्क शब्द आनि ती र्कल्पिा माझ्या अंतर्करिात
आिंदाचा र्षािर् र्करत होती .
माझ्या मनात आंनदाची एक रठणगी पडली आहण ज्या प्रमाणे एक रठणगी
पूणव र्णर्ा पेटर्ते, तसा माझ्या मनात हर्चारांचा र्णर्ा पेटला.
मी हर्चार करत िोतो. “बाबा, असं िोऊ शकतं का ?? लोक बदलू शकतात
का?”
माझ्या मनात एकदम प्रश्न आला, आहण ते मी तर्तःसाठी हर्चारलं िोतं.
कारण माझ्यात सुद्धा बदल झालाच िोता. मी िी थोडा देश आहण प्रामाहणकता
याकडे जाणून नािी पण थोडं दुलवि करतच िोतो. पण मी प्रामाहणक िोतो लिान
असताना िी आहण आता िी.
न चुकता मी प्रत्येक राष्ट्रीय सणाला म्िणजेच २६ जानेर्ारी आहण १५
ऑगतट ला ्र्जारोिण करण्यासाठी उपहतथत असायचोच. पण तरी थोडा फरक
झाला िोता, तो तर्ीकारण्यात मला कमीपणा नव्िता. माझ्या हर्चारांना म्येच
पूणवहर्राम देत बाबा बोलू लागले,
“शक्य.. सर्व शक्य आिेच. अशक्य असं मुळात या जगात कािी नसतंच.
फरक फक्त इतकाच आिे, आधी लोकांना सांगार्ं लागे की देशाच्या तर्ातंत्र्यासाठी
लढा, आप-आपल्या मागावने, कारण आपल्याला गुलाम रािायचं नािी, पण आता
सांगण्याची र्ेळ आली आिे की, तर्ातंत्र्य रटकर्ण्यासाठी लढा. तेव्िा लढाई
हब्ररटशांहर्रोधात िोती आहण लढणारे भारतीय िोते.

मात्र आता लढाई काळे , हनळे , हिरर्े, हपर्ळे आहण भगव्यासाठी आिे.
आहण लढणाऱ्यात भारतीय कु ठे च नािी.
सारे च तसे नािी... अजूनिी

भारत मनात असलेले आिेतच आहण

असणारच कारण त्यांच्या साठी व्यहक्तगत तर्ाथाव पेिा देशाचे हित जातत मित्र्ाचे
आिे.
पण शेर्टी एक गोष्ट आिेच,
ज्या ददर्शी प्रत्येक भारतीयाच्या मनात एक प्रश्न येईल, ज्याची बुद्धी
शाबूत आिे असा प्रत्येक, ज्याला तर्तःच तर्ाथव अचूक कळतो असा प्रत्येक, ज्या
ददर्शी त्या प्रत्येकाला असा प्रश्न येईल की
“का”?? बरं “ते लोक मरण्यासाठी तयार िोते?
का ? बरं ते इतरांसाठी तर्तःचे प्राण अपवण करायला तर्तःहून तयार
व्िायचे?
का म्िणून त्यांना पैशाचा लोभ नव्िता?
का म्िणून ते सर्व पैसा, र्ेळ देशाच्या हितासाठी खचव करायचे?
का फक्त मीठ उचलण्या साठी प्राण घातक िल्ले सिन के लेत?
का बरं िसत िसत त्यांनी फाशी तर्ीकारली?
का बरं तुरुंगर्ास आहण अजून बरं च कािी का ? का ?
र्का . . . ? ? र्का . . ? ? आनि फक्त र्का . .??
त्यांना घरिी िोतं, पररर्ारिी िोताच, जीर्निी िोतंच.
सर्व सुख सोयी सुद्धा हमळाल्या असत्याच पण ... शेर्टी प्रश्न येतोच, का ?

आहण तो प्रश्न यायलाच पाहिजे.
व्यक्तीचा हनणवय त्याचं भहर्तव्य ठरर्तो, व्यक्तीची ओळख आहण पुढचं
भहर्तव्य िे सर्व प्रत्येकाच्या त्याने घेतलेल्या हनणवयार्रून ठरत असतं.
आहण त्या मिान लोकांच्या घेतलेल्या त्यागाच्या हनणवया मुळेच तुम्िा
आम्िाला िे फु कट हमळालेलं तर्तंत्र ददसतंय. असे दकती का ? आिेतच जे तर्तःला
तर्तः हर्चारले तर उत्तर हमळे लच. आहण हर्शेष म्िणजे आता कु णी प्राण
द्यायलासुद्धा सांगत नािी. फक्त प्रामाहणक, पारदशवक, देशहित मग तर्च्छतेच्या
बाबतीत असेल ककं र्ा भ्रष्टतेच्या बाबतीत. स्त्रीयांच्या बाबतीत असेल कर्क र्कलंर्क
असलेल्या िाती-पातीत.
लिान लिान गोष्टीपासूनच मोठ्या बदलाची सुरुर्ात िोते आहण कोणतीिी
मोठी गोष्ट िी आधी लिानच असते. आहण ज्या ददर्शी िे लिान लिान बदल आपण
तर्तः म्ये करू शकलो, त्या ददर्शी पुन्िा “माझा भारत महाि” “मेरा भारत महाि
” म्िणण्यास आहण भारत माझा देश असं म्िणण्यात मला आनि त्या सर्ाििा
अत्यानधर्क आिंद झाल्या नशर्ाय राहिार िाही .
पण..
का??
प्रश्न हर्चारला पाहिजे.. तो पयांत.. ते िािीर्े पयांत िाही पोहोचिार
.? ? ?
िािीर् खूप महत्र्ाची असते . मि ती र्कुठल्याही िोष्टीची असो .

.

िािीर्ेच्या र्कप्यात प्रर्काश पडल्या नशर्ाय , चांिल्या िोष्टी उिेडात येत
िाहीत??? मी ऐकलेलं आहण एक लिान सत्य, पण पररणामकारक आहण
अभ्यासपूण,व प्रत्येकाला सत्य र्ाटेल असं. ”
“मी लिान िोतो तेव्िा तर्ातंत्राच्या चळर्ळी सुरु िोत्या आहण र्याने
म्िातारे मात्र उत्साि आहण कामात. त्यार्ेळच्या तरुणाला आहण आताच्या तरुणाला
सुद्धा लाजर्ेल असे मिात्मा गांधीजी. यांच्या बद्दल मी आमच्या मोठ्या माणसांच्या
गप्पा ऐकत िोतो.
रात्रीची र्ीज नव्िती, सर्व तरुण आहण र्योर्ृद्ध

बािेर बसले िोते.

त्याकाळी सर्वच गोष्टी बंधनात िोत्या. “नहशबर्ान ते, जे तर्तंत्र काळात जन्मले पण
मिान ते लोक ज्यांच्यामुळे तर्तंत्र काळात जन्मण्याचं नहशब लाभलं. ” त्या गप्पांम्ये
माझ्या त्या बालमनात एक लिान गोष्ट घर करून गेली आहण त्यामुळेच मी िे लिान
कायव करण्याचे धाडस करू शकत आिे. त्या र्ेळेस गांधीजींची कु ठे तरी एक सभा झाली
िोती आहण त्या सभेत ते सांगत िोते. “ जर तर्तंत्र जगायचं असेल, येणाऱ्या हपढीला
तुम्िाला झालेला त्रास, शारीररक आहण मनाचासुद्धा िोऊ द्यायचा नसेल, तर
प्रत्येकाला या लढ्यात सिभागी व्िार्ं लागेल. िा तुमचा माझा नािी तर.. या
देशाच्या भहर्तव्याचा प्रश्न आिे. आहण ते भहर्तव्य आपल्या सियोगाने पूणव िोऊ
शकतं. ”
“असा तो हर्षय सुरु िोता मी तेथेच िोतो आहण ऐकत िोतो.
मला ते सर्वच समजत िोतं कारण मी ते समजण्या इतपत मोठा िोतोच
आहण पारतंत्र्य काय िे पाहू शकत िोतो.
त्या सभेत एकाने गांधीजींना हर्चारलं, ‘सामान्य मनुष्य या लढ्यात आपलं
योगदान कसं देऊ शकतो ? सामान्य मनुष्य िा तर्तःच पारतंत्र्यात आिे आहण लाचार
सुद्धा, गुलाम सुद्धा! मग तो काय करू शकतो?’

यार्र बापू िसत म्िणाले,
“सोपं आिे! सर्ावत आधी, आपण गुलाम नािीच आहण लाचार सुद्धा नािी.
जो पयांत आपण तर्ताला तसं समजून घेत नािी तो पयांत मेंदल
ू ा त्याचीच सर्य
लागेल. आहण राहिला प्रश्न आपण काय करायचा तर, आता तुम्िी जे करता आिेत
तेच करा मात्र त्यामुळे आपल्या देशाला, तर्ातंत्र्य लढ्याला कसा फायदा िोईल तेर्ढी
काळजी घ्या. आपलं काम प्रामाहणकपणे करा मग ते कोणतेिी असो, कािी िी असो
अगदी प्रामाहणकपणे’
असं ते सर्व मी ऐकत िोतो. आहण त्यानंतर जेव्िा मग असिकार आहण
तर्देशीसारख्या चळर्ळी मोठ्या प्रमाणात यश

हमळर्त िोत्या आहण त्यात

जनसामान्यांचा सिभाग िोता, तेव्िा समजलं की हब्रटीश राज्यकत्याांना प्रत्येक
व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या रुपात कळत न कळत सिकायव करत िोता. मग सोपं
िोतं. आप-आपलं सिकायव थांबर्णे मग ते कािीिी असो, र्ततू घेण्यापासून तर
हर्कण्या पयांत. कपडे असतील, शेतमाल असेल. हर्देशी घ्यायचं नािी. तर्देशीचा
पूणव तर्ीकार. आहण तसं के ल्यानंतर जे झालं ते सर्वश्रुत आिेच. इं ग्रज नमले. आहण
पुढचा मागव सोपा िोत गेला. त्यांना हमळणारा नफा बंद िोत गेला.
आज इतक्या र्षावनंतर सुद्धा ती गोष्ट हततकीच यथाथव आहण पररहतथती
सदृश्य र्ाटते. जर आता आपणसुद्धा “ तू, मी आहण सर्ाांनी तेच के लं तर? आप-आपलं
काम प्रामाहणक आहण देश हिताचं के लं तर? “त्यांच्या तर्प्नातला भारत.. ”
आपल्याला भगत हसंग, राजगुरू, सुखदेर्, चंद्रशेखर आझाद आहण इतर
सर्ाांसारखं बहलदान द्यायची गरज नािी. त्याचं बहलदान अनमोल आिे. पण तेर्ढं
नािी तरी त्यांचे र्ारस शोभू इतकं आपल्या- आपल्या परीने तर आपण करू शकतोच.
आहण पुन्िा जर काय करायचं ?? असा प्रश्न आला तर तो गांधीजीचा प्रसंग कायम
प्रेरणा देणारच आिे. देश कसा घडतो? िे जातत अभ्यास न करता देखील सामान्य
माणूस समजू शकतोच. एक तर देशात रािणारे लोक ज्यांना आम्िी नागररक म्िणतो,

“तो फक्त अहधकाराची टोपली घेत मागत दफरणारा नािी तर अंगार्र पडलेली
कतवव्याची घाण टोपलीत भरणारा सुद्धा असला पाहिजे. ” आहण दुसरा त्याच
नागररकाला म्िणजेच जनतेच्या हर्श्वास पात्र नेता आहण अहधकारी, जे जनतेचे
सेर्ेकरी आिेत. जे सर्व हर्श्वास ठे र्णाऱ्या आहण न ठे र्णाऱ्याच्या हिताचे कामे
करतात, त्यांनी त्यांची कतवव्य ठीक बजार्ली तर? पण दोन्िी गोष्टी एकमेकांना पूरक
आिेच. यार्र उत्तर म्िणून एक लिान पण पुन्िा कायम प्रेरणा देणारा आहण ती िी
राज्यकत्याांना, असा प्रसंग आिेच. तो प्रसंग म्िणजे बाबा सािेब आंबेडकर याचा. देश
चालर्णे िे राज्यकत्याांचा िातात आिे आहण पयावयाने देशाची प्रगती आहण अधोगती
सुद्धा. नेमून ददलेलं संहर्धान कसं उपयोगाचं िे सांगताना बाबासािेब सांगतात की,
संहर्धान दकती चांगलं ककं र्ा दकती र्ाईट िे फक्त आहण फक्त र्ापर करणाऱ्यांर्र
अर्लंबून आिे. िे म्िणजे राज्यकत्याांना ददलेला सल्ला आहण एक पाऊल पुढे जाऊन
सांगायचं तर राज्यकत्याांना ददलेली समज. त्यांनी जर त्याचं काम के लं तर देश पुढे
जाणारच. ”
बाबा त्यांच्या मनात साठलेलं सर्वच सांगत िोते. जेव्िा कु णी खूप कािी
मनातलं सांगत असतो तेव्िा एक गोष्ट तर हनहश्चत असते.
“मनात कु ठे तरी अनुभर्ांचा साठा साचला असतो आहण उपसा
करण्यासाठी व्यक्ती आहण योग्य रठकाणाची र्ाट पिात असतो.”
बाबा पुढे बोलू लागले, “मला देखील मला प्रश्न पडतोच. का? ते लोक असं
करू शकले? का त्यांनी इतका त्याग के ला आहण तो िी कु णाकडे तक्ार न करता?
आज सर्व सुहर्धा असतांना आपण फक्त आहण फक्त तक्ार करतांना ददसतो. ज्या
ददर्शी तक्ार सोडू न आपण तर्तः पुढाकार घेण्याची सुरुर्ात करू, त्या ददर्शी हचत्र
नक्की कािीतरी हनराळं असेल. ”
मी ऐकत िोतो. मनात प्रचंड कालर्ाकालर् िोत िोती. असंख्य प्रश्न मनात
गोंधळ घालत िोते, पण एक मनाला समाधान देणारी गोष्ट िोती. ती म्िणजे, “मला

काचं उत्तर हमळालं िोतं. ” आहण जर ते या

देशाच्या नागररक म्िणर्णाऱ्या

प्रत्येकाला समजलं तर?
“त्यांच्या तर्प्नातला भारत... ”
“आपल्या तर्प्नातला भारत.. ”
हर्चारांचे र्ादळ थांबर्त मी बाबांना हर्चारलं, “आजची हतथती पािता,
इतक्या सर्व अपेिा लोकांकडू न बाळगणे योग्य आिे का?” लोक अपेिा पूणव करतच
नािी िेच सत्य आिे.
िे दुदर्
े ी सत्य िोतं, कारण ते मी तर्तः पिात िोतो असं म्िणण्यापेिा ते
मी अनुभर्त िोतो.
आम्िी आमच्या तर्ाथावम्ये इतके गुरफटलो आिोत की, इतर सर्ाांचे त्याग
आम्िाला कधीच समजू शकले नािी आहण ज्यांनी ते समजण्याचे खोटं नाटक के लं ते
फक्त आहण फक्त तर्ताच्या फायद्यासाठीच.
पण बदल िोतो िेिी सत्य, पण इतकं सर्व एकाच र्ेळेस िोऊ शकतं का?
माझं हि मन थोड हखन्न िोत हर्चार करू लागलं.
यार्र बाबा आपलं सर्व साहित्य जमा करत म्िणाले, “अशक्य असं कािीच
नािी. प्रयत्न कमी पडले की गोष्ट अशक्य र्ाटू लागते. ”
आहण मी ककं र्ा देशाच्या हिताचा हर्चार करणारे खूप जातत अपेिा करत
नािीच, पण फक्त एक गोष्ट जरी के ली, तरी सर्व शक्य आिे. आपलं संपूणव आयुष्य,
आपण जे कािी काम करणार आिोत अथर्ा करत आिोत, ते जाततीत जातत देशाच्या
फायद्याचं असेल िे जरी के लं तरी ती देशसेर्ाच असणार. इतकं जरी करता आलं
तरी..
“तर्प्नातला भारत..”

त्यांच्या आहण आपल्यािी तर्प्नातला भारत बघता बघता तयार िोईल, जो
या हर्श्वाचं नेतत्ृ र् करण्यासाठी तेव्िािी सिम िोता आहण आता पुन्िा नव्याने बिरून
येईल.
फक्त एक प्रश्न आहण एक हनयम
एक सर्य
एक मानहसकता
एक प्रश्न
का ?? का ? का ?
जो आधीिी सांहगतलाच आिे,
का ? त्या लोकांनी त्याग के ला, हनतर्ाथी जीर्न जगलं.
आहण एक हनयम .. एक बदल.. एक मानहसकता..
ती म्िणजे, “आपण करत असणारं काम िे हजतकं जातत िोईल हततकं
देशाचं हित जपणारं असलं पाहिजे. मग ते कोणतेिी काम असो.. दकतीिी लिान
अथर्ा मोठं असेल ....

बाबांचे सर्व साहित्य जमा झालं िोतं, आजू बाजूला सर्वत्र शांतता िोती
फक्त आम्िी दोघेच तेथे िोतो .
आहण बाबा आपलं सर्व उरलेलं साहित्य घेऊन जायला हनघाले.
मी बाबांना सामान उचलण्यास मदत के ली आहण न राहून मनात पुन्िा
प्रश्न आलाच आहण तसा तो प्रश्न न येऊ देण्याचा मी प्रयत्न सुद्धा के ला नािी, कारण,

योग्य र्ेळ आहण त्या योग्य र्ेळेस योग्य व्यक्ती जर्ळ असणं.. या पेिा छान कािीच
राहू शकत नािी. म्िणून मी त्यांना हर्चारलंच.
बाबा, माझ्या मनात एक प्रश्न अजून खेळ मांडत आिे, “तुम्िी मघाशी
म्िटलात की, आपण तेव्िा गुलामहगरीत िोतो, लाचारी पत्करार्ी लागत िोती,
तर्ाहभमान व्यक्त करता येत नव्िता.
पण तेव्िा तर आपण पारतंत्र्यात िोतो
आहण आज आपण तर्तंत्र आिोत. ”
साहित्य घेत आहण थोडंसं अथवपूणव िातय करत बाबा माझ्याकडे एक कटाि
टाकत म्िणाले,
अद्वैत बाळा
“मी तुला उत्तर देतोच, पण ते अपूणव आिे, कारण मला तुला पुढच्या र्षी
याच ददर्शी भेटायला आर्डेल. तोपयांत तुला त्या का? आहण तश्या िजारो का चे
उत्तर हमळे लच.”
“संपूिि समाधाि मािसाला िर्ीि नशर्किे थांबायला नशर्कर्तं. संपूिि
समाधाि नर्चार र्करण्याच्या प्रर्ासाला सुद्धा थांबर्ते. आनि प्रर्ास र्कुठलाही असो
िर तो थांबला तर . . ध्येय नमळत िाही हे सर्िश्रुत आहे.”
आनि महत्र्ाचं म्हििे , तो पयांत तुला त्या र्का ? आनि तसे हिारो र्का ?
चे उत्तर नमळे लच .
बाबा जाण्याचा तयारीत दोन पाऊल पुढे िोत म्िणाले, “तेव्िा आपण
लाचार िोतो, तर्ाहभमान व्यक्त करू शकत नव्ितो. कारण आपण गुलाम िोतो
हब्ररटशांचे..

मात्र आता आपण तर्तःला तर्तंत्र जरी म्िणर्त असलो तरी, आपण गुलाम
आिोतच ते म्िणजे आपल्या “तर्ाथी हर्चारांच.े ”
“त्या गुलामीतून आपली सुटका झाली, आता या गुलामीतून व्िार्ी. ”
बाबांच्या त्या दोन र्ाक्यांच्या उत्तराने माझ्या हजर्ंत असलेल्या त्या मेंदत
ू
प्रचंड थैमान मांडलं.
थोडा र्ेळ तर मला दुसरं कािीच सुचेना.

खरं च का?
आपण अजून गुलाम आिोत?
खरं च का?
आपण लाचार आिोत?
आपण आपला तर्ाहभमान सांभाळू शकत नािी?
असे दकती तरी
‘का??’ मनात येत िोते.
पण उत्तर पण बाबांच्या बोलण्यातच िोतं.
“जेव्िा तर्तःला प्रश्न हर्चारणार, त्या र्ेळेस उत्तर नक्कीच हमळे ल. ” तो
बाबांचा आर्ाज िणात माझ्या कानात येऊन गेला. आहण त्या उत्तराच्या शोधात मी
घराकडे चालत हनघालो. त्या बालपिाच्या “अद्वैत” ला शोधत.
एरर्ी सर्व शांत िोतं सर्वच आपापल्या घरी पोिचले िोते.

मी िी हनघालो िोतो, मात्र मनात मोठा बदल घेऊन. बाबांचा एक न् एक
शब्द मनात साठलेला िोता.
आहण कािीच अर्घड नव्ितं, जे बाबा सांगत िोते ते िोण्यासारखंच िोतं.
आपल्याला कु ठे जीर् द्यायचा िोता? कु ठे मार खायचा िोता? र्कुठे तुरुंिात िायचं
होतं !!
“िर प्रत्येर्कािे आपल्यातल्या त्या लहाि अद्वैताचा शोध घेतला िो
प्रामानिर्क , देशप्रेमी होता तर . . .”

पण सा्या सा्या गोष्टी िोत्या ज्या मोठा बदल करण्यास मदत करू
शकणार िोत्या.
आहण बाबांची छान कल्पना म्िणजे िे सर्व आता तयार िोणाऱ्या हपढीत
रुजर्ायचं, कारण कोणत्यािी सामान्य माणसाला कळे ल. कारण, “िे बालमन योग्य
संतकार करण्यासाठी अगदी पूरक िोतं. ” आहण ते संतकार आयुष्यभर रटकू न
रािणायची शक्यता जातत िोती. आताची िी लिान मुले पुढे जाऊन देशाचं
प्रहतहनहधत्र् करणार िोती. मग माझ्या मनात तो हर्चार, ते तर्प्न येऊनच गेलं.
िे “या सर्ाांच्या स्र्प्नातल्या भारताचं होतं .”
ते सर्वच ज्यांनी देश हनर्मवतीच्या कामात आपापल्या परीने काम के लं िोतं.
मनात भारत िोता, त्या सर्ावना, बाबांना तमरण म्िणून मागे पाहिलं (कारण जे घडलं
िोतं ते मागेच घडलं िोतं). तर देशाचा हतरं गा तर्ाहभमानाने फडकत िोता. अगदी
कोणत्यािी रं गात फरक न करता.

काळे , हनळे , हिरर्े हपर्ळे लाल के सरी सर्वच रं ग आपले करून तो हतरं गा
फडकत िोता.
सर्ि रं िािं आपल्यात सामार्ूि , तो नतरं िा फडर्कत होता .
स्र्ानभमािािे . . . . .
आहण ओठांनी मेंदच्ू या सूचनेची र्ाट न पािताच आर्ाज के ला.....
“ भारत माता दक जय .. जय हिंद.. ”

मिात्मा गांधी समाहध राजघाट ला भेट ददली आहण आशीर्ावद म्िणून एक संदश
े हमळाला .

नेताजी भर्न

तर्ा.र्ीर सार्रकर जन्मतथान भगूर नाहशक

मिात्मा गांधी समाहध राजघाट ददल्ली

तर्ामी
हर्र्ेकानंद अंत्यसंतकार तथान बेलरु मठ(belur Math) कोलकाता .

ई साहित्य प्रहतष्ठान
ई साहित्य प्रहतष्ठान दिा र्षाांपुर्ी सुरू झालं. जगभरात ई पुततकांची
संकल्पना रुजू लागत असतानाच मराठीतिी ई पुततकं सुरू झाली. मराठीत अमॅझॉन
सारखे प्रचंड इन्व्िेत्मेंट करणारे हखलाडी उतरले. त्यांच्यासमोर ई साहित्य म्िणजे
अगदीच हलंबुटटंबू. पण गेली दिा र्षां आहण आजिी गुगलर्र “मराठी पुततक” ककं र्ा
“Marathi ebook” टाकले की ४ कोटी ९३ लाख नांर्ांम्ये पहिले दुसरे नार् येते ते
ई साहित्यचेच. िी करामत आिे आमच्या लेखकांची. र्ाचकांना सातत्याने दजेदार
मनोरं जक उच्च प्रतीची पुततके “हर्नामूल्य” देणारे आमचे लेखक िेच या तपधेचे हर्जेते
आिेत.
मराठीत “साहित्यरत्नांच्या खाणी” हनपजोत या ज्ञानोबांनी माहगतलेल्या
पसायदानाला ईश्वराने तेर्ढ्याच उदारतेने खाणींचा र्षावर् करून प्रहतसाद ददला.
मराठीचे दुदर्
ै िे की या खाणींतली रत्ने बािेर आणणे आहण त्यांचे पैलू पडल्यार्र
त्यांना शोके स करणे आहण जागहतक र्ाचकांसमोर ते पेश करणे यात आपण कमी
पडलो. इथे उत्तम साहित्यासाठी भुकेलेले र्ाचक आहण उत्तम र्ाचकांच्या प्रहतिेतले
साहिहत्यक यांच्यात हब्रज बनणे आर्श्यक आिे. हर्शेषतः डॉ. हनतीन मोरे यांसारखे
साहिहत्यक ज्यांना हलहिण्यात आनंद आिे पण त्यापुढील जटील प्रदक्येत पडण्यात
रस नािी अशांसाठी. हर्देशांत मोठे लेखक एजंट नेमतात आहण ते बाकी सर्व व्यर्िार
पिातात. मराठीत िी सोय नािी.
ई साहित्य प्रहतष्ठान िी कािी अनुभर्ी प्रोफ़े शनल प्रकाशन संतथा नव्िे. पण
गेल्या दिा र्षाांत आमच्या िे लिात आले की मराठीत रत्नांच्या खाणी आिेत आहण
त्यांत उतरून िात काळे करून माती गाळ उपसत राहून जर हचर्टपणे काम करत
राहिले तर एकाहून एक भारी रत्ने गर्सणार आिेत. एखाद्या मोठ्या धहनकाने,

पंहडतांच्या सिाय्याने, दरबारी आश्रयासि जर िे काम िाती घेतले तर मराठी
भाषेतले साहित्य जागहतक पटलार्र आपला ठसा नक्की उमटर्ेल.
डॉ. हनतीन मोरे यांची अकरा अप्रकाहशत पुततके प्रकाशात आणण्याचा मान
ई साहित्यला हमळाला. माधुरी िाईर्क यांची दहा, शंभू गणपुले यांची नऊ, डॉ. र्संत
बागुल यांची बारा, शुभांगी पासेबंद यांची सात, अहर्नाश नगरकर यांची पाच,
रत्नाकर मिाजन यांची सिा, शशांक परुळे कर यांची चार, अरुण कु ळकणी यांची चार
अशा अनेकांच्या पुततकांना र्ाचकांपयांत नेण्याचे भाग्य ई साहित्यला लाभले. असे
अनेक “तर्ांतःसुखाय” हलिीणारे

उत्तमोत्तम लेखक कर्ी या मराठीच्या

“साहित्यरत्नांहचया खाणीं” म्ये आिेत. अशोक कोठारे यांनी मिाभारताच्या मूळ
संहितेचे मराठी भाषांतर सुरू के ले आिे. सौरभ र्ागळे , ओंकार झाजे, पंकज घारे ,
हर्नायक पोतदार, ददप्ती काबाडे, भूपेश कुं भार, सोनाली सामंत, के तकी शिा, सुरज
गाताडे, हनहमष सोनार, सहर्ता नाबर, संजय बनसोडे, आशा पाटील, नासा
येर्तीकर, हनरं जन कु लकणी असे अनेक नर्ीन लेखक सातत्यपूणव लेखन करत आिेत.
ई साहित्य कडे िौशी लेखकांची कमी कधीच नव्िती. पण आता िौसेच्या र्रच्या
पायरीर्रचे, लेखनाकडे गंभीरपणे पिाणारे आहण आपल्या लेखनात प्रगती कशी
िोईल याकडे लि देणारे लेखक येत आिेत. त्यांच्या साहित्याच्या प्रकाशाला उजाळा
हमळो. र्ाचकांना आनंद हमळो. मराठीची भरभराट िोर्ो. जगातील सर्ोत्कृ ष्ट
साहिहत्यक प्रसर्णारी भाषा म्िणून मराठीची ओळख जगाला िोर्ो.
आमेन
सुनील सामंत
ई साहित्य प्रहतष्ठान

