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

गुांमियेला शेला 

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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गुांवियेला शेला  

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 लेिनवच ेसर्ा हक्क लेशिकेकडे सरुशित असनू 

पु् तकवच े शकां र्व त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवपरु्ी लशेिकेची 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 : ३१ ऑगस्ट २०२२ (गणेश चतरु्थी २०२२) 

 

©esahity Pratishthan®2022 

 

 

 

• 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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ग ुंहियेला शेला- 

हिचार आहि व्यहिमत्िाुंची स रेख ग ुंिि 

 

-दीपक िाुंबोळी 

 

समाजात काही व्यक्ती अशा असतात ज्याांचे ववचार सगळयाांसाठीच 

अनकुरणीय असतात, त्याांचां चररत् आदशि असतां आवण कायितर असां असतां की 

त्यामळेु अशक्य वाटणारी कायि करण्याची प्रेरणा वमळत असते. जयश्री पटवर्िन 

याांचा लेखसांग्रह "गुांवियेला शेला " हा अशाच काही व्यक्तींचा आपल्याला परीचय 

करुन दतेो. 

या लेखसांग्रहाची सरुुवात सपु्रवसद्ध वदलीपराज प्रकाशनाचे प्रकाशक श्री.राजीव 

बव े याांचे वविल श्री.द.गो.बव े उिि  भाऊ याांच्यापासनू केली आह.े प्राध्यापक 

असलेले भाऊ ववद्यार्थीवप्रय होत.े पैसा वमळवणे, चैन करण ेयाऐवजी त्याांनी स्वतःला 

लेखन व सावहत्याला वाहून घेतलां होतां. बालवाांङ्मयाच ेलेखन करताकरता त्याांनी 

दत्ता टोळ, सभुाषचांद्र वैष्णव, दवेपरूकर याांसारखे बालवाांङ्मयाचे लेखकही घिवले. 

त्यानांतर त्याांनी स्वतःचीच वदलीपराज प्रकाशन ही सांस्र्था सरुु केली. जी आज त्याांचे 

वचरांजीव राजीव बव ेचालवतात. 

 

लेखसांग्रहातील दसुरां आदशि व्यवक्तमत्व आह े श्री.ववजयराव आठवले. 

सी.ए.आवण आय.सी.िब्लल्य.ूए .झालेले ववजयराव लेवखकेचे व्याही आहते. आपण 
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आयषु्यात पढेु काय करायचां ह ेत्याांनी अगोदरच ठरवनू ठेवलां होतां. त्यानसुारच ते 

जीवन जगत गेले.सी.ए.असनुही त्याांनी आपल्या कां पनीच े रुपाांतर अल्िा िाटा 

वसस्टीम या सााँफ्टवेअर कां पनीत केले. नांतर त्याांनी मध्यमवगीय माणसाला उपयकु्त 

असे "व्हााँल्ट" नावाचे सााँफ्टवेअर बनवले. पषु्कळ ववद्यार्थयाांना भरपरू अभ्यास 

करुनही गणु मात् कमीच वमळतात. याचां कारण त्याांना अभ्यास नेमका कसा करावा 

ते कळत नाही. ववजयरावाांच्या लक्षात आलां की बरेच ववद्यार्थी पररक्षेत नापास होत 

नाहीत तर अभ्यास करण्यात नापास होतात म्हणनू त्याांनी तज्ञ िॉक्टराांशी चचाि करुन 

अशा ववद्यार्थयाांसाठी "पॉवर स्टिी " ह ेसॉफ्टवेअर तयार केलां. या सॉफ्टवेअरमळेु 

ववद्यार्थयाांचा खपू िायदा झाला. 

काही माणसां अशी असतात की ज्याांना आपण समाजाचां काही दणेां लागतो ही 

भावना मनात असते आवण त्या भावनेतनू मग ते आपलां आयषु्य समाजाला वाहून 

टाकतात. अवनल रुईकर सर ह ेत्यातलेच. लहान मलुाांवर लहानपणीच योग्य सांस्कार 

केले तर मोठेपणी ती उत्तम नागररक होतात ही भावना मनात ठेवनू त्याांनी सांस्कार 

वगि सरुु केल.े सरुुवातीला त्याांच्या या वगािला लहान मलुां यायची. हळूहळू 

अवशवक्षत, र्णुीभाांिी करणाऱ्या बायका या वगािला येऊ लागल्या. गीता पाठाांतर 

वगािला जाण्याची सवाांना ओढ वाटू लागली. या अवशवक्षत मवहलाांनी श्रुांगेरी येर्थील 

शांकराचायाांच्या मठात झालेल्या गीता पाठाांतर स्पर्ेत भाग घेऊन रु.२५०००/- चां 

बक्षीसही वमळवनू आणलां. गीता पाठाांतर यावरच न र्थाांबता रुईकर सराांनी मलुाांना 

स्वयांवशस्त, पररसराची स्वच्छता, स्वावलांबन, पयािवरण याांचेही सांस्कार केले. 

श्री.रुईकर सर वधृ्दाश्रमाचेही ववश्वस्त आहते. अशा प्रकारे सराांनी आपलां आयषु्य 

लहान मलुां,पालक, वधृ्द अशा वतन्ही गटाांसाठी समवपित केलां आह.े 
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मवतमांद मलुाांना साांभाळणां,त्याांना वशकवणां ह े एक आव्हानात्मक आवण 

वचकाटीचां कायि असतां. ह ेकायि करण्यासाठी तसेच तळमळीचे कायिकते लागतात. 

वस्मता वदवक्षत या अशाच तळमळीच्या कायिकत्याि आहते. वजज्ञासा या मवतमांदाांसाठी 

कायिरत सांस्र्थेच्या त्या सांस्र्थावपका असनू वतर्थेच त्या मखु्याध्यावपका म्हणनू कायि 

करतात. वस्मताजी केवळ ही सांस्र्था स्र्थापन करुन र्थाांबल्या नाहीत तर त्याांनी 

शामकमल या चॅरीटेबल ट्रस्टची स्र्थापना केली. या ट्रस्टद्वारे त्याांनी राही पनुविसन 

कें द्र, कमला कें द्र, साद अस ेववववर् समाजोपयोगी उपक्रम राबवले. आज या कें द्रात 

७५ प्रौढ बौवध्दक अक्षम ववद्यार्थी प्रवशक्षण घेत असनू २० प्रवशक्षक कायिरत आहते. 

या सांस्र्थेत हस्तकला ववभाग, िाईल मेकींग व स्क्रीन पेंटींग, वक्रिा ववभाग असे 

ववभाग असनू येर्थील ववद्यार्थयाांनी आांतरराष्ट्रीय स्पर्ाांमध्य ेअनेक पदकां  प्राप्त केली 

आहते. 

गेली २० वषां वस्मता वदक्षीत याांचां ह े कायि अव्याहतपणे सरुु आह.े त्याांच्या 

कायािला दाद वदलीच पावहजे. 

पढुचा लेख गरुुकृपा सामावजक सांस्र्था चालवणाऱ्या प्रशाांत र्थोरात याांच्या 

कायािवर प्रकाश टाकणारा आह.े गरुुकृपा सांस्र्थेची एक सप्तसतू्ी आह.े ससुांस्कृत 

बाल, सशक्त यवुा, समार्ानी वधृ्द, वनरोगी मानव, मजबतू मन, एकसांर् समाज आवण 

समदृ्ध पयािवरण. या सप्तसतू्ीसाठी ते अनेक उपक्रम राबवत असतात. 

गरीब कुटुांबात जन्म घेतलेल ेकै. रामचांद्र करकरे ह ेकिवे दशेभक्त होत.े तसेच 

ते अत्यांत बवुध्दमान ववद्यार्थी होत.े ववश्वववद्यालयान ेत्याांना सवुणिपदक दवेनू गौरवल े

होत.े श्री.करकरे याांनी अवघ्या १५व्या वषी स्वातांत्र्य सांग्रामात उिी घेतली होती. 



ग ुंफियेला शेला  जयश्री पटवर्धन 
 

12 
 

१९४४ साली स्वतः नेताजी सभुाषचांद्र बोस याांनी करकरे याांची आझाद वहांद सेनेच्या 

मध्यभारत प्राांताच्या सांयोजकपदी नेमणकू केली होती. करकरे जसे ववचारवांत व 

कायदतेज्ज्ञ होते तसेच ते श्रेष्ठ कवी व लेखकही होते. जननी, मर्मुार्वी, जय वहांद 

या त्याांच्या लोकवप्रय कलाकृती मानल्या गेल्या. स्वतांत् भारतात त्याांनी मोठ्या मनाने 

मखु्यमांत्ीपद नाकारलां. शेवटी करकरे वजर्थे राहात होते त्या छत्ी बाजारचे नामकरण 

कै.रामचांद्र करकरे मागि असां करुन ग्वाल्हरे वनगमन ेत्याांचा सत्कार केला आह.े अत्यांत 

प्रेरणादायी असलेल्या या व्यक्तीच्या आठवणी यवुा वपढीसाठी सदवै प्रेरणा दतेील. 

पढुचा लेख लेवखकेन ेआपले गरुु श्री.पाटील महाराज याांच्यावर वलवहला आह.े 

त्यात त्याांच्या बऱ्याच आठवणी साांवगतल्या आहते. आपल्या गरुुां मळेुच आपण 

प्रपांच व परमार्थि दोन्हीही यशस्वीररत्या करु शकलो आवण वयाच्या ८० व्या वषीही 

सखुी आवण समार्ानी आहोत याची त्याांनी कबलुी वदली आह.े 

 

सामान्य माणसातही असामान्य व्यवक्तमत्त्व दिलेलां असतां.लेवखकेला आपला 

लहान भाऊ "शाम " हासदु्धा असाच वाटतो. लहानपणी वभत्ा असलेला शाम 

मोठेपणी अचांबा वाटण्याइतपत र्ीट झाला.लेवखकेने त्याच्या लहानपणीच्या आवण 

तो मोठा झाल्यावरच्या काही आठवणी इर्थे नमदू केल्या आहते. आईच्या 

आजारपणात त्यान े आईची केलेली सेवा, बवहणींबद्दल वाटणारां प्रेम, कुणावरही 

सांकट आल्यावर मदतीला र्ावनू जाण्याची वतृ्ती, वयाच्या ७२ व्या वषी आपले छांद 

जोपासण्याची र्िपि याचां सरेुख वणिन लेवखकेने केलां आह.े 
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माहरेवाशीण या लेखात प्रभाताई वशके याांनी बदलापरू येर्थे सरुु केलेल्या 

"माहरेवाशीण" या सांस्र्थेची मावहती वदली आह.े लग्नानांतर काही. मवहन्यातच 

पतीला हाटि अटॅक आल्यामळेु प्रभाताई ांवर पोळीभाजीचे िब े बनवण्याची वेळ 

आली. पण त्याांनी त्यात कमीपणा मानला नाही. पतीचा स्वगिवास झाल्यावर त्याांनी 

मवहलाांसाठी माहरे घर सरुु केलां. त्याांच्या या आगळयावेगळया प्रकल्पामळेु माहरे 

नसलेल्या मवहलाांना माहरेचां सखु तर वमळू लागलांच वशवाय अनेक मवहलाांना 

रोजगारही वमळाला. वजद्द, वचकाटी व कष्ट याांच्या बळावर वकतीही सांकटां आली तरी 

त्यावर मात करता येते हा मोलाचा सांदशे प्रभाताई ांच्या कायाितनू वमळतो. 

आजकाल सामावजक भान असणारी माणसां भेटणां दवुमिळच. राघवजी नरसाळे 

ह ेअसांच एक दवुमिळ व्यवक्तमत्त्व. लहानपणी आईवविलाांनी त्याांच्यावर उत्तम सांस्कार 

केले. उत्तम माकि  वमळालेच पावहजेत वकां वा पवहलाच नांबर आला पावहज ेअसां दिपण 

त्याांनी कर्ी मलुाांवर आणलां नाही. राघवजींचां इांग्रजी खपू कच्चे होते, पण मरुुिेश्वर 

गरुुजींनी त्याांचां इांग्रजी इतकां  पक्कां  करुन घेतलां की व्याख्यानात राघवजी इांग्रजीत 

आपले ववचार माांिू लागले.मुांबई ग्राहक पांचायतीची एक कायिशाळा केल्यावर 

राघवजी तरुणपणीच मुांबई यवुा कां झमुसिच े अध्यक्ष झाले.त्या माध्यमातनू त्याांनी 

ग्राहक जागतृीची अनेक कामां केली.पढेु राघवजींच्या कें द्र सरकारातील अनेक 

मोठमोठ्या लोकाांशी ओळखी झाल्या.त्यातनू त्याांना अनेक प्रोजेक्ट्स वमळत 

गेले.इतकां  होऊनही राघवजींचां सामावजक भान सटुलां नाही. पदरचे १७ लाख खचि 

करुन त्याांनी नवी मुांबईतील रुग्णाांसाठी रुग्णवावहका खरेदी केली. या रुग्णवावहकेचा 

ड्रायव्हरच्या पगारासह रु.तीस हजार खचि राघवजी स्वतः सहन करतात. एका 

बहुराष्ट्रीय कां पनीत मॅनेवजांग िायरेक्टर आवण अर्थितज्ज्ञ असलेले राघवजी सामावजक 
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कामासाठी वेळ कसे काढू शकतात हा प्रश्न ववचारल्यावर त्याांचां उत्तर असतां "जो 

वबझी असतो त्यालाच वेळ असतो " 

आपल्या छांदाने इतराांनाही आनांद वमळावा अशी वाटणारी काही छाांवदष्ट मांिळी 

असतात. कालगाांवकर सर ह े त्यापैकीच एक. सराांना गाण्याांचां वेि, ज्याकाळी 

भारतात ग्रामोिोन होत े त्यावेळेपासनूचां. या आविीमळेु सराांना कुणाकिेही पिून 

असलेल्या रेकॉििस ् जमा करण्याचा छांद लागला आवण या छांदामळेु त्याांना 

तऱ्हतेऱ्हचेी माणसां भेटत गेली. नौशाद त्याांचे आविीचे सांगीतकार. दोन गाण्याांच्या 

किव्यामर्ील सांगीताच्या साम्याबद्दल एकदा त्याांनी र्थेट नौशादाांनाच पत् वलवहलां. 

नौशादाांनीही त्याला उत्तर वदलां. त्या पत्ामळेु नौशादाांना सराांच्या घरी यावां लागलां. 

िक्त अध्याि तासासाठी आलेले सराांकिे असलेल्या रेकॉििस ्दोन तास ऐकत बसल.े 

सध्या कालगाांवकर सराांच्या सांग्रहात अांदाजे सािेचार हजार रेकॉििस,् सहा 

ग्रामोिोन्स आवण पांचावन्न रेकॉिि प्लेयसि आहते. आजच्या यट्ूयबूच्या जमान्यात 

असा सांग्रह साांभाळून ठेवणां नक्कीच कौतकुास्पद आह.े 

 

सावरकराांची मासेवलस उिी या प्रकरणात लेवखकेने सावरकराांच्या कायािची 

मावहती वदली आह.े ही मावहती आपण अनेकदा वाचली आह ेतरीसदु्धा ती पनु्हा 

एकदा वाचलीच पावहज ेया पध्दतीने वलवहली आह.े 

 

गोरज म्हणजे सायांकाळी घरी परतताांना गाईच्या पायान े उिणारी र्ळू. या 

वेळेला गोरज वेळ वकां वा महूुति माननू त्यावर अनेक लग्नां लागतात. ही वेळ तशी 
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कां टाळवाणी, ससु्त आवण मनाला नैराश्य आणणारी असते."मर् ु मागशी माझ्या 

सख्या परी " या कववतेत भा.रा. ताांबे याांची एक ओळ "सांध्याछाया वभवववती हृदया 

" ही ओळ अशीच मनाला हुरहुर लावनू जात.े व्रधु्दापकाळ हा सदु्धा एक 

गोरजकाळच असतो. हा काळ वधृ्दाांसाठी कसा चाांगला जाऊ शकतो याचां वववेचन 

लेवखकेने केलां आह े ते नक्कीच वाचण्यासारखां आह.े आरोग्याची काळजी 

घेण्यासोबतच वधृ्दाांनी व्हााँटसअ्प, िेसबकु या गोष्टी वशकून घेतल्या पावहजेत. 

वदृ्धापकाळ हळूहळूच येतो, एकदम येत नाही. मग त्याचां वनयोजन अगोदरपासनूच 

केलां पावहज ेअसे योग्य ववचार लेवखकेने माांिले आहते. 

 

प्रसाद, टाळी या लेखाांमध्ये लेवखकेने या ववषयाांवरच ेआपले ववचार माांिले 

आहते. 

एकेकाचे अध्यात्म हा लेख माझ्या ववचाराांशी खपू वमळताजळुता आह.े दवेापढेु 

बसनू रहाणां, दवेाला अवभषेक, पजुा करत राहणां म्हणज ेअध्यात्म हा ववचार चकुीचा 

आह ेअसां मलाही वाटत आलांय. त्याऐवजी कुटुांबासाठी, समाजासाठी कष्ट घेणां, 

त्यासाठी स्वतःला वाहून घेणां ह े ववचार पटण्यासारखे आहते. लेवखकेने बाबा 

आमटेंचां उदाहरण वदलां आह.े बाबाांनी कुष्ठरोग्याांमध्येच दवे पावहला. दशेात असे 

अनेक सामावजक कायिकते आहते ज्याांनी समाजालाच दवे माननू त्याची सेवा केली 

आह.े साने गरुुजी म्हणतात त्याप्रमाणे "खरा तो एकची र्मि, जगाला प्रेम अपािवे". 

हहेी एक प्रकारचां अध्यात्मच आह.े अशा अध्यावत्मक लोकाांमळेुच समाज आवण 

दशे तरुन जातो ह ेनक्की. 
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लेखमालेतला शेवटचा लेख "परुुषाला मैत्ीण का लागते " हा एक वेगळया 

प्रकारचा लेख आह े आवण तो आजच्या काळाला सवािर्थािने लाग ू होतो. खरां तर 

बायकोसारखी उत्कृष्ट मैत्ीण दसुरी नाही. पण ववचार, आविीवनविी, सांस्कार 

यातील अांतरामळेु नवराबायकोत मतभेद वनमािण होतात आवण मग बायको ही मैत्ीण 

न राहता बायकोच राहत.े ह ेअसां होऊ नये म्हणनू काय करायला हवां यासांदभाितील 

ववचार लेवखकेने माांिले आहते ते नक्कीच अनसुरणीय आहते. 

एकां दरीत " गुांवियेला शेला " ही ववचाराांची आवण व्यवक्तमत्वाांची सरेुख गुांिण 

आह.े लेवखकेचां ह े वतसरां पसु्तक. त्याांचां वय ववचारात घेता वलखाणातला त्याांचा 

उत्साह खरोखरच वाखाणण्यासारखा आह.े अजनू त्याांची वकमान तीन तरी पसु्तकां  

व्हावीत याबद्दल त्याांना खपु खपु शभुेच्छा. 

 

दीपक िाुंबोळी 

(साहिहत्यक) 

Deepak Madhukar Tamboli 

Union Bank Of India 

Sindhi colony branch,Jalgaon 

9503011250 
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लेखक श्री. वदपक ताांबोळी याांची हार ही कर्था वॉट्सऍपवर आली होती. 

ती मला आविली म्हणनू मी त्याांना िोनवर तसे साांवगतले व त्याांची इतर कर्थाांची 

पसु्तके मागवली. त्यामळेु लेखक म्हणनू त्याांचा पररचय झाला. 

 

माझी पण दोन पसु्तके त्याांना आविल्याच ेत्याांनी कळववले. म्हणनू माझ्या 

वतसऱ्या पसु्तकास प्रस्तावना द्याल काां? ह ेमी त्याांना ववचारले. सर खपू ससु्वभावी 

व वास्तवात वावरणारे आहते. त्याांनी लगेचच प्रस्तावना दणे्याचे मान्य केले. त्याांच े

आभार मानावे तेवढ े र्थोिेच आहते. ई सावहत्यचे प्रकाशक श्री. सनुीळ सामांत 

याांचीही मी खपू आभारी आह.े. 
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ज्याांच्या बरोबर 

मी ५० वषाांच ेसहजीवन अवतशय आनांदाने जगल े

ते माझे पती 

 

कै. सिीश पटिर्धन 

याांच्या पववत् स्मतृीस 

हा स्मतृींचा शेला अपिण करीत आह.े  
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द. गो. बिे एक साहिहत्यक 

 

  

  

  खरांतर लेखकाांची ओळख त्याांच्या पसु्तकामळेुच होते. तसा श्री. राजीव बव े

याांच्याशी माझा पररचय त्याांच्या पसु्तकामळेुच झाला. त्याांचे “मला भेटलेली 

माणसे” ह ेपसु्तक म्हणज ेत्याांना भेटलेली अगदी वेगळया व्यक्तीमत्त्वाची माणसां. ह े

पसु्तक मी वाचलां आवण त्याचवेळी गणेशवािी येर्थील लोकसेवा सांघ 

वाचनालयाचा शतक महोत्सव साजरा करण्याचे ठरत होत.े या वाचनालयाशी 

आमचा अवतशय जवळचा सांबांर् होता.  वाचनालयाच्या पसु्तक वनवि सवमतीवर 

माझेच वमस्टर होत.े त्यामळेु आम्हाला उत्तम पसु्तके नेहमीच वाचायला वमळायची. 

या वाचनालयाच्या शांभराव्या वाढवदवसावनवमत्त काही लेखकाांची व्याख्यान े

आयोवजत करण्याचे ठरले. त्यातील दोन-तीन लेखकाांची व्याख्याने मी आयोवजत 

केली. त्यातील एक राजीव बव ेयाांचे पसु्तक वाचल्यावर मी त्याांना िोन केला व 

पसु्तक आविल्याच ेसाांवगतले व लोकसेवा सांघ वाचनालयात व्याख्यानासाठी याल 

का असे ववचारले. ववशेष म्हणज े कुठलेही आढेवेढ ेन घेता त्याांनी लगेच होकार 

वदला. व पढेु काही ना काही कारणाने त्याांच्याशी अवर्क पररचय झाला. दसुऱ्याला 

समजनू घेणारा एक उत्तम माणसू असे आहते बव ेसर! 

नांतर मला त्याांच्या वविलाांबद्दलही खपू मावहती कळली. याांचा जन्म 21 

ऑगस्ट 1917 साली बेळगाव येर्थे झाला. ते बी. ए. एम.ए. पणु्याच्या िग्युिसन 



ग ुंफियेला शेला  जयश्री पटवर्धन 
 

21 
 

कॉलेजमध्य ेव पणुे ववद्यापीठात झाले. नामवांत वशक्षक म्हणनू त्याांनी नाव कमावले. 

ते एक व्यासांगी प्राध्यापक होते. इांग्रजी व मराठी दोनवहवर त्याांचे प्रभतु्व होत.े   याांना 

घरी सगळे भाऊ म्हणायच.े  श्री. राजीव बव ेजेव्हा 18 -19 वषाांचे झाले तेव्हा त्याांना 

वविलाांचे दःुख काय असते ते कळू लागले. भाऊां नी तासगाव, कोल्हापरू, बेळगाव 

इकिे प्राध्यापक म्हणनू काम केले. ते ववद्यार्थी वप्रय होते. पैसा वमळववणे, चैन करणे 

या गोष्टी त्याांनी कर्ीच केल्या नाहीत. त्याांनी स्वतःला लेखन व सावहत्य याला वाहून 

घेतलां. लेखनाची सरुुवात त्याांनी बालवाङ्मयान े केली. तसेच याांनी बालवाङ्मयाचे 

लेखकवह शोर्नू काढले. दत्ता टोळ, सभुाषचांद्र वैष्णव आवण दवेपरूकर ह े

बालवाङ्मयाचे लेखक म्हणनू याांना मागिदशिन करून श्री. बवे सराांनी त्याांना वलवहते 

केले.  त्याांच े ह े मोठे योगदान. त्याांनी मग स्वतःचीच प्रकाशन सांस्र्था काढली. 

आपल्याच मलुीचे छान- छान नाटुकली ह ेपसु्तक प्रवसद्ध केले. वदलीपराज प्रकाशन 

ही छोटीशी सांस्र्था भाि्याच्या जागेत सरुू केली. त्याांच्या पटु्टी, पोकळी आवण 

पांचवेिी यातनू त्याांचा प्रेमळपणा वदसनू येतो. बालकाांसाठी ही त्याांनी पसु्तके 

वलवहली. मलुाांना आविणारे ववषय परी, राक्षस, जाद ूया ववषयावरती!  मलुाांबद्दल 

त्याांना खपू तळमळ व प्रेम होत.े त्याांना वाचताांना आनांद वाटेल अशाच ववषयावरच्या 

गोष्टी त्याांनी वलवहल्या. 

वविलाांची स्मतृी जपायची म्हणनू श्री. राजीव बव े ह े आजही वदलीपराज 

प्रकाशनच्या वतीन ेछोटी- छोटी गोष्टींची पसु्तके प्रकावशत करतात. बालवाङ्मयाची 

वविलाांनी लावलेली ज्योत अखांि तेवत ठेवण्याचा त्याांचा हा एक प्रयत्न! 
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श्री. द. गो. बव े याांचे सहजीवनही चाांगल े होत.े त्याांच्या पत्नी मालती बवे 

याांनीवह एक शाळा काढली होती. व त्या शाळेत त्याांनी मखु्याध्यावपका म्हणनूही 

काम केले. 

महत्त्वाचे म्हणजे श्री. द. गो. बव ेह ेदसुऱ्याांना समजनू घेणारे होत.े आजच्या 

काळात उत्तम माणसू अभावान ेआढळतो. वशक्षकी पेशामध्य ेअसताांना पात् असनूही 

त्याांना प्राचायिपद वमळाले नाही. पण त्यासाठी ते भाांित बसले नाहीत. तर स्वतःला 

अवतशय वप्रय असलेल्या लेखनाकिे ते वळले. स्वतःची प्रकाशन सांस्र्था काढण ेसोपे 

काम नाही. त्यामळेु सावहत्य क्षेत्ात त्याांनी उत्तम नाव वमळववले. पैशाला त्याांनी 

आपल्या आयषु्यात िारसे महत्त्व वदले नाही.  

श्री. भाऊां चे ह े सगळे गणु त्याांच े वचरांजीव श्री. राजीव बव े याांच्यात उतरले 

आहते. 

वविलाांनी सरुू केलेले प्रकाशन सांस्र्थेचे मलुाने वटवकृ्षात रुपाांतर केले. वशवाय 

वविलाांप्रमाणे स्वतःही उत्तम लेखन करून पसु्तके काढली. अशा रूपान ेवविलाांचे 

ऋण िेिणारी मलुे ववरळच! 

या लेखाच्या वनवमत्तान ेश्री. राजीव बव ेयाांना त्याांच्या पढुील वाटचालीसाठी 

अनेक शभुेच्छा! वकतीही मोठे प्रकाशक, लेखक झालात तरी जवमनीवरच रहा व 

तेर्थील माणसाांवर प्रेम करा. त्याांच्या प्रती माझ्या मनात जो स्नेहभाव आह ेत्यामळेु ह े

साांगणे! 
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श्री. हिजयराि आठिले 

 

श्री. ववजयराव आठवले ह ेआमचे व्याही होणार यावर वशक्कामोतिब झाल्यावर 

ते पत्नी व मलुासह कागवािला आमच्या घरी आले. साहवजकच गप्पाांमर्नू त्याांची 

अवर्क ओळख झाली. ते C.A. व ICWA झाले असनू पणु्यात व्यवसाय करतात. 

C.A.  झाल्यावर त्याांनी जरी प्रॅवक्टस सरुू केली तरी त्याांनी लवकरच आपल्या 

कां पनीचे रूपाांतर सॉफ्टवेअर कां पनीत केले. वजचे नाव त्याांनी Alpha Data  

Systems असे  वेगळे ठेवले व ते पणु्यातील पवहले असे C.A.  की ज्याांनी आपला 

व्यवसाय सॉफ्टवेअरमध्य ेबदलला.   

वशकत असताांना त्याांनी आपला अभ्यास कशा प्रकारे केला ह े ववद्यार्थयाांना 

खपूच मागिदशिक आह.े आवण म्हणनू मी त्याांच्या या आगळयावेगळया अभ्यास 

पद्धतीवर वलहायचे ठरववले. त्याांचे विील कॅप्टन असल्यामळेु त्याांच्या सतत बदल्या 

व्हायच्या. ववजयराव आर्ी मुांबई नांतर वदल्ली व लखनऊला आपल्या आई-

वविलाांबरोबर रावहल.े शाळेत जाण्यासाठी त्याांनी आपल्या आई-वविलाांना खपूच 

त्ास वदला. त्याांना अभ्यास करण े आविायचे नाही. जेव्हा ते पालकाांसोबत 

नागपरूला होते. त्यावेळी तेर्थील कें वद्रय ववद्यालयात नाव दाखल केले. वविलाांच्या 

बदलीमळेु त्याांना दर दोन-तीन वषाांनी गाव बदलावे लागायचे. त्यामळेु नवीन शाळा, 

नवीन पररसर, नवीन वमत् वमळायचे. त्यामळेु ववजयारावाांना भारतातील अनेक शहरे 

पहायला वमळाली. वमरतमध्ये असताांना त्याांनी चौर्थी, पाचवी व सहावीयत्ता पणूि 
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केली. मीरत ह े छोटेसेच आजबूाजलूा वहरवाई व जांगल असलेल े गाव. त्यामळेु 

वमत्ाांसोबत ते आई-वविलाांना न साांगता जांगलात जायचे. सवि वमत्ाांजवळ Air Gun 

होत्या. याांच्या जवळच िक्त नव्हती. 

सहाव्या इयत्तेपयांत त्याांना कर्ीच 50 टक्क्याांच्या वर माक्सि वमळाले नव्हत.े  

त्यामळेु जेव्हा याांनी वविलाांकिे Air Gun  ची मागणी केली त्यावेळी वविल 

म्हणाले माझी पण तझु्याकिे एक मागणी आह.े ती त ूपणूि केलीस तर तलुा Air 

Gun वमळेल. विील म्हणाल े त ू सहाव्या इयत्तेत पवहला नांबर वमळवनू दाखव.  

मळुात ववजयना अभ्यास करण े ह े मनापासनू आवित नव्हत.े  पण Air Gun 

वमळवायची तर पवहला नांबर वमळवायला हवा. त्याांनी 1, 2, 3 नांबर असलेली मलु े

कसा अभ्यास करतात ह ेपावहल.े त्याचे मानसशास्त्र समजनू घेतले. त्याांना तर खपू 

तास अभ्यास करण ेह ेमान्य नव्हते.  त्यामळेु कमी वेळ अभ्यास करून जास्तीत 

जास्त माक्सि कसे वमळतील याकिे त्याांनी आपला िोकस ठेवला.   

र्ि्यावरती अगदी छोट्या छोट्या नोट्स काढायचे ठरववले. की ज्या सहज 

लक्षात राहू शकतील. त्याांनी ववचारपवूिक अभ्यासाची वदशा बदलली व वविलाांनी 

घातलेल्या अटींमध्य े ते उत्तीणि झाले.   त्याांनी सहावीत पवहला नांबर वमळवला. 

आजच्या 90% माकाांपेक्षाही तेव्हाचे 60 टक्के माक्सि वमळवणे ह ेखपू महत्त्वाचे 

होत.े आवण ववशेष म्हणज ेअभ्यास समजनू घेणे ह्याला त्याांनी खपू महत्त्व वदल.े 

त्यामळेु ते Air Gun  वविलाांकिून बक्षीस वमळव ूशकले. 

पण त्याांची ही अभ्यास करण्याची पद्धत काय होती ते आपण पाहणार आहोत. 
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वविलाांकिून Air Gun वमळाल्यावर त्याांना इतका आनांद झाला की जेवढा 

आनांद सवचन तेंिुलकर याांना वल्ििकप वमळाल्यावर झाला असेल. 

वविलाांच्या सततच्या बदल्यामळेु वविलाांनी त्याांना पणु्याला पढुील 

वशक्षणासाठी हॉस्टेलवर ठेवले. 

दहावीला वशकत असताांना परीक्षेच्या एक मवहना अगोदर ते एकदा एका मोठ्या 

वपांपळवकृ्षाखाली बसले होत.े शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळच ते झाि होत.े आपला 

मर्ल्या सटु्टीतला िबा घेऊन तेर्थे खायला बसले. काही मलुे समोरच खेळत होती.  

तेवढ्यात एक मलुगी खेळता खेळता पिली व पनु्हा झटकन उठली आवण क्षणभर 

र्थाांबनू पनु्हा खेळू लागली. ववजयही आपल्याशीच हसले व त्याांना वाटले ही पढेु 

जाऊन इांवदरा गाांर्ी होईल. एक मलुगा वक्रकेट खेळत होता त्याांना वाटले तो पढेु 

जाऊन गावस्कर होईल. अरे पण आपले काय? त्याक्षणी त्याांनी आपले नोटबकु 

उघिले व पेन घेतले व झािाखाली बसनू आपण आपल्या आयषु्याकिे काय माग ू

शकतो ते वलहू लागले. त्याांनी पांर्रा-वीस मदु्द े वलवहले. त्याांच्या आयषु्यात पढेु 

घिाव्यात अशा घटनाबद्दल त्याच्यात वशक्षण, आपले कुटुांब वगरेै खालील मदु्द े

त्याांनी वलहून काढल.े 

• अशा मलुीशी मी लग्न करीन की जीचे िोळे सुांदर असतील. कारण त्याांना 

आपल्या चष्म्याचा वैताग आला होता. 

• मी वनविलेल्या के्षत्ाांमध्ये मी वद्वपदवीर्र होईन. 

•  मला दोन मलुे असतील. 

• माझी महत्त्वाच्या वतिमानपत्ाांमध्ये मलुाखत छापनू येईल. 
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• मासीके, रेविओ व टीव्हीवर सदु्धा माझी मलुाखत येईल. 

• मी लक्षावर्ी होईन.  (त्यावेळी त्यालाही खपू महत्त्व होत.े) 

• मी सहा वेळा तरी परदशे वाऱ्या करेन. 

• माझ्याजवळ दोन गाि्या असतील. 

• माझा स्वतःचा व्यवसाय असेल. 

आवण खरोखर या सवि गोष्टी त्याांच्या पढुील जीवनात पणूि झाल्या.  दहावीच्या 

ववद्यार्थयािने आपल्या आयषु्याचा ववचार इतका गाांभीयािने करावा ह े खरोखर 

कौतकुास्पद आह.े 

 

पणु्याच्या वाविया कॉलेजमर्नू त्याांनी आपले कॉमसिचे वशक्षण पणूि केले व 

पवहल्या झटक्यात C.A. व I CWA उत्तीणि झाले.  पण या प्रत्येक वेळी त्याांनी कमी 

वेळ अभ्यास पण उत्तम ररझल्ट हीच पद्धत अवलांबली. 

 

योग्य वेळी त्याांचा वववाह झाला. त्याांना दोन मलुगे झाले. दहावी सांपताना त्याांनी 

पढुील आयषु्यामध्ये काय काय व्हायला हव ेह ेमदु्द े वलवहलेले. त्याप्रमाणे ते पणूि 

झाले. C.A. झाल्यावर त्याांनी आपला व्यवसाय सरुू केला.  त्यावळेी अचानक 

त्याांचा एक Client  स्वगिवासी झाला आवण त्याच्या कुटुांबीयाांना त्यान े केलेले 

आवर्थिक वनयोजन काहीच मावहत नव्हते. याचे श्री. ववजय याांना खपू आश्चयि वाटले 

आवण या घटनेमळेु ववजयन ेशोर् सरुू केला. प्रत्येकान ेवैयवक्तक पैसा वशल्लक कसा 

टाकला आह े याचा. त्याांना असे आढळून आले, खपू मध्यमवगीयाांना आपल्या 
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घरातील वमळवता कुटुांब प्रमखुाचा आवर्थिक व्यवहार माहीत नसतोच. त्यामळेु कुटुांब 

प्रमखुाच्या वनर्नानांतर पत्नी अगर मलुाला इकिून वतकिे अशी खपू र्ावपळ करावी 

लागते. हा व्यवहार काय होता ते समजावनू घ्यायला.  एका मध्यमवगीयाांचा इन्शरुन्स 

बाँक अकाउांट, Mutual Fund, F.D. अशा ववववर् प्रकारात गुांतवणकू अस ूशकते. 

त्याचे ATM असल्यास त्याचा पासविि इत्यादी अचानक या गोष्टी इतर कुटुांवबयाांना 

समजनू घेणे अवघि जात.े म्हणनू ववजयरावाांनी ठरववले की आपण अस ेसॉफ्टवेअर 

तयार करायचे की ज्यामध्य ेव्यक्तीचा आवर्थिक व्यवहार, गुांतवणकू सवि मावहती एकत् 

सापिेल. ती सवि एका पेनड्राईव्हमध्य े साठवता येईल. त्याला त्याांनी नाव वदले 

VAULT. त्याांनी Press Conference घेऊन सवि वतिमानपत्ात या प्रोिक्टची 

मावहती वदली. आवण ववववर् वठकाणच्या तीन हजार लोकाांना या कॉपीज ववकल्या.  

दबुई व अबरू्ावबयाांनावह त्याांनी आपले ह े प्रोिक्ट ववकले. आजवह ह े प्रॉिक्ट 

माकेटमध्ये ववकण्यासाठी उपलब्लर् आह.े  अनेक C.A.  झालेल्या ववद्यार्थयाांनी 

ववजयना साांवगतलां की अभ्यास कसा करावा याचा ढाचा जो त्याांनी तयार केला 

आह.े त्याचा उपयोग करून ववद्यार्थी उत्तम ररतीन ेही परीक्षा उत्तीणि झाले आहते.   

पषु्कळ ववद्यार्थयाांना अभ्यास कशा पद्धतीने करावा ह े माहीत नसते. पषु्कळ 

ववद्यार्थी अभ्यास पषु्कळ तास करतात.  पण त्याांचा ररझल्ट मात् उत्तम येत नाही. 

याांनी असां वनरीक्षण केलां की ववद्यार्थी परीक्षेत नापास होत नाहीत तर ते अभ्यास 

तयार करण्यात नापास होतात. आवण म्हणनू ववजयराव तज्ज्ञ िॉक्टराांना भेटले.  मेंद ू

कुठलीही गोष्ट कशाप्रकारे आकलन करतो व ती कशी अमलात येते. याचा त्याांनी 

शोर् घेऊन तज्ज्ञ प्रोिेसराांना भेटले. व शेवटी याांनी एक Power Study सांशोर्न 

तयार केलां.  त्याला नाव वदलां Power Study.  यामळेु ववद्यार्थी आपली आकलन 
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शक्ती वाढव ूशकतो. वाचन भरभर कसां करावां ही पद्धत याांनी स्वतःवह अनसुरली व 

एक Study Plan तयार केला. यामळेु ववद्यार्थी आपल्या अभ्यासाचे वनयोजन 

त्वररत करू शकेल. लवकरच ववजयराव हा Study Plan तयार करू लागले.  जो 

इयत्ता सहावीमध्य ेअसताांना त्याांनी Air Gun वमळवण्यासाठी केला होता. आवण 

खरोखर आनांदाची वाताि अशी की त्याांनी हा Study Plan कायािवन्वत आणला व 

1000 चे वर ववद्यार्थयाांनी तो Download केला. हा सॉफ्टवेअर त्याांनी बनवला. हा 

अॅप ववद्यार्थयाांना काही प्रश्न ववचारतो आवण मग ववद्यार्थयाांच्या त्या उत्तरावरून तो 

अॅप ववद्यार्थयाांसाठी प्लॅन तयार करतो.  कारण प्रत्येक ववद्यार्थयाांची कुवत, बदु्धी 

आवि वेगळी असते. ववद्यार्थयाांचा शालेय अभ्यासक्रम या App ला जोिलेला 

असतो. त्यामळेु ववद्यार्थयािला आपल्या अभ्यासक्रमात उत्तम गती वमळते. त्याांनी 10 

वी C.A. व ICSE C.S. Examination याचा App तयार केला. हा मोबाईलवर 

आणायला त्याांना तीन वषाांचा कालावर्ी लागला. 
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अहनल रुईकर सर 

 

 

रुईकर सराांचा व माझा पररचय माझ्या भावामळेु झाला. दोघेही ववश्रामबाग 

(साांगली) येर्थील गव्हमेंट कॉलनीत राहतात.  खरांतर गव्हमेंट कॉलनी खपूच मोठी 

आह.े  व्यक्ती त्याच्या कायािमळेु सवाांनाच पररवचत होते. रुईकर सराांचे तसेच. बाँकेत 

नोकरी करणारे पण नसुती नोकरी करत जगण ेत्याांना पसांत नव्हत.े ते 2001 साली 

या कॉलनीत कुटुांबासमवते रहायला आले. त्यावेळी स्वेच्छा वनवतृ्तीची योजना 

बाँकेकिून आली आवण सराांनी वनवतृ्ती घेतली. याआर्ी सराांच्या अनेक वठकाणी 

बदल्या झाल्या होत्या. ते पांढरपरूलाही होते.  तेर्थ ेअसताांना त्याांनी सांध्याकाळच्या 

वेळी छोटासा सांस्कार वगि सरुू केला. सरुुवातीला चार ते पाच मलुेच यायची पण 

हळूहळू सांस्कार वगािला येणाऱ्या मलुाांची सांख्या वाढू लागली. सर मलुाांना श्लोक, 

रामरक्षा, काही स्तोत्े वशकव ूलागले. पाांिुरांगाच्या आशीवािदाने वगाितील मलुाांवर 

चाांगले सांस्कार होऊ लागले. लहान वयात चाांगले सांस्कार झाले की ही मलुे पढेु 

जाऊन दशेाचे उत्तम नागररक बनतील ही सराांना असलेली खात्ी! 

 

पढेु सराांची बदली गजुरातला झाली. येर्थेवह सराांनी आपला सांस्कारवगि चालचू 

ठेवला. पोटापाण्याचा उद्योग साांभाळून दसुऱ्यासाठी काहीतरी करावे ही तळमळ 

ज्याला असते ना तो नक्कीच समाजासाठी आवश्यक असे कायि करतो. त्याच्या या 

कामामळेु त्याच्या पश्चातही त्याची ओळख पढुील वपढीलाही राहत.े 
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आला- आला प्राणी जन्मावस आला 

गेला- गेला प्राणी मरोनी गेला!! 

असे त्याांचे नसत.े 

रुईकरसर पण असे आगळे- वेगळे व्यवक्तमत्व असलेले. त्याांनी अख्खी वपढी 

ससुांस्काररत घिवली.  

2001 साली वनवतृ्तीनांतर ववश्रामबाग येर्थे सराांनी गीता पाठाांतराचे वगि सरुू केले. 

तत्पवूी त्याांनी व त्याांच्या पत्नीने 18 अध्याय गीता पाठाांतर केले. स्वतः उत्तम पाठ 

केल्यावर त्याांनी ह ेवगि सरुू केले. 

सरुुवातीला शाळेत जाणारी मलु ेवगािला येऊ लागली. मग त्याांच्या आयावह 

येऊ लागल्या. एवढेच नव्ह ेतर कर्ीही न वशकलेल्या बायका, मलुे या वगािला येऊ 

लागली. उषा रावणरांग ही अशीच एक र्णु-े भाांिी करणारी स्त्री. वतचा मलुगा 

शाळेला जाणारा. तो या वगािला जात होता. त्या मलुाने पाठ केलेले अध्याय 

आपल्याला घरी त्याच्याकिून म्हणवनू घेता यावा म्हणनू ती या वगािला जाऊ 

लागली. सराांच्या या वगािचे यश याहून दसुरे काय साांगणार? अवशवक्षतसदु्धा गीता 

पाठाांतर वगािला यायला लागले. म्हणज ेसराांचे ह ेकाम सगळयाांना आविले व त्याांना 

वगािला जाण्याची ओढ वाटायला लागली! मला तरी ह े सवि ऐकून सराांचे वकती 

कौतकु करू त्याांना वकती र्न्यवाद दऊे अस ेझाले. 

शृांगेरी येर्थे आदरणीय शांकराचायाांच्या मठात दरवषी गीता पाठाांतर स्पर्ाि 

घेतल्या जातात. या स्पर्ेसाठी सराांच्या वगाितील 96 मलुे वस्त्रया याांनी जाऊन 18 ही 
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अध्याय पाठ म्हणनू प्रत्येकी 25000 चे बक्षीस वमळवनू आणले. उषा रावणरांग 

सारख्या वनरक्षर वस्त्रयावह यात आहते. 

सर नसुते गीता पाठाांतर घेत नाहीत तर काही अध्यायाांचा अर्थिवह मलुाांना 

समजेल अशा शब्लदात साांगतात. एवढेच नव्ह ेतर मलुाांनी व पालकाांनी गीता नसुते 

पाठ न करता ती आत्मसात करावी म्हणनू ते वगाित गीतेवर वेगवेगळया स्पर्ाि घेतात. 

उदाहरणार्थि ते असे प्रश्न ववचारतात की बाराव्या अध्यायातनू मला काय समजले 

र्थोिक्यात साांगा. आपले ववचार सवाांसमोर उभारून साांगण्याची सांर्ी ते या मलुाांना 

दतेात. त्यामळेु मलुे व पालक गीतेतील श्लोकाांच्या अर्थािकिे जाणीवपवूिक लक्ष 

द्यायला लागले आहते. सवाांचेवर असा गीतेचा सांस्कार होण ेवकती महत्त्वाचे आह े

नाां! त्यामळेु ववद्यार्थयाांचे जीवन उजळून वनघेल. खरोखर सराांनी गव्हमेंट कॉलनीतील 

शालेय मलुाांची वपढी उत्तम सांस्काराने घिववली आह.े त्याांच्या या गीता वगािमळेु 

गव्हमेंट कॉलनीतील वातावरणही खपूच बदलले आह.े सराांसारखे लोक समाजात 

आहते म्हणनू र्थोिी- िार नैवतकता समाजात वटकून आह.े 

सांस्कार नसल्यामळेु मलु े कशी बहकल्यासारखी वागतात ह े आपण सध्या 

समाजात पाहतो आहोत. कु्रझवरील रेव्हपाट्िया ह े कशाचे द्योतक आह!े न्याय-

अन्याय, नीती- अवनती याची चाि रावहलेली वदसत नाही. यामळेु मन ववषण्ण होत.े 

सामान्य माणसू ह े सवि पाहून हतबल होतो. पण पनु्हा रुईकर सराांसारख े मलुाांवर 

सांस्कार व्हावेत म्हणनू र्िपिणारी माणसे पावहली की त्याांचे काम मनाला वदलासा 

दते.े त्याांचे काम म्हणज ेएक ओयावसस! 
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गीता अध्याय पाठाांतरामळेु मलुाांवर, पालकाांचेवर सदु्धा कमियोगाचा सांस्कार 

होतो. लहान वयात कमियोग मनावर ठसला म्हणजे व्यक्ती वववहत कमि वनवश्चतच 

उत्तम तऱ्हनेे करू शकते. व त्यामळेु ती व्यक्ती आयषु्यात सविच दृष्टीन ेसखुी होते. 

स्वार्थि, मी पणा नाहीसा होतोच पण दसुऱ्याचे दःुख पाहून ते दरू करण्याचा आपल्या 

परीने प्रयत्न केला जातो. 

सर गीता पाठाांतर एवढ्यावरच र्थाांबल े नाहीत तर स्वयांवशस्त, पररसराची 

स्वच्छता, स्वावलांबन या गोष्टी ते मलुाांना वशकवतात. पयािवरणाबद्दल तर आपण 

पषु्कळ ऐकतो, वाचतो. पण सराांनी केलेले सांस्कार मलुाांचेवर इतक्या चाांगल्या तऱ्हनेे 

रुजला आह.े त्याचे एक उदाहरण म्हणजे सराांच्या या वगािला येणारी ही मलुे 

वेगवेगळया शाळेत जाणारी असतात.  एकदा एका शाळेचे गॅदररांग होत.े मलुाांना 

खाऊचे वाटप केले होत.े खाऊ खाऊन झाल्यावर जवळजवळ सगळया मलुाांनी 

खाऊ घालनू वदलेले कागद पटाांगणातच चरुगळून टाकून वदले होत.े शाळा सटुल्यावर 

मलु ेघरी गेली. पण एक मलुगी घरी न जाता पटाांगणातील चरुगळलेले कागद गोळा 

करायला लागली.  एक वशक्षक ह ेसवि पहात होत.े  ते त्या मलुी जवळ गलेे व म्हणाले 

त ूकाय ह ेकागद गोळा करते आहसे? ती मलुगी म्हणाली मी रुईकर सराांच्या गरुुकुल 

वगािला जात.े तेर्थे सराांनी आम्हाला वशकवले आह ेकी आपण साविजवनक स्वच्छता 

पाळली पावहजे.  स्वतःची स्वच्छता, घराची स्वच्छता तसेच आजबूाजचूी स्वच्छता 

का व कशी करायची ह े सवि सर आम्हाला समजनू साांगतात. त्यामळेु मी ह े

पटाांगणातील कागद कचरापेटीत टाकत े आह.े सराांनी केलेल्या सांस्काराचा उत्तम 

पररणाम याचे ह ेबोलके उदाहरण आह.े 
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ह्या दोन वषाित करोना आला आवण सविच लोक हवालदील झाले! पण या 

काळात सदु्धा सराांनी मलुाांच्यावर सांकटकाळी एकमेकाांना मदत करावी हा सांस्कार 

केला. त्याचे असे झाले करोनामळेु बऱ् याच लोकाांना आवर्थिक िटका बसला. सर 

म्हणाले आपण सविजण वमळून या आवर्थिक अिचणीत सापिलेल्या गरीबाांना  मदत 

करू. एका मलुाने तर स्वत:ला वमळालेली बवक्षसाची रक्कम, तसेच 

नातेवाईकाांचेकिून वमळालेले खाऊसाठीचे पैसे सायकल घेण्यासाठी साठवलेले 

होत.े तो मलुगा सराांना म्हणाला मी सायकल घेण्यासाठी पैसे साठवल ेआहते, पण 

मी आता सायकल घेणार नाही. ते पैसे मी तमुच्याकिे दतेो. तमु्ही आवर्थिक 

अिचणीत सापिलेल्याांना जी मदत दणेार आहात त्यात माझे ह ेपैसे जमा करा. या 

मलुाांवर झालेला गीतेचा सांस्कार आपल्याला पषु्कळ काही साांगनू जातो. 

श्री. रूईकर सर ववश्रामबाग गव्हमेंट कॉलनीत असणाऱ् या वदृ्धाश्रमाचेवह एक 

ववश्वस्त आहते. तेर्थील वदृ्धाांनाही सर रामरक्षा, मनाचे श्लोक साांगायला जातात. 

वदृ्धाांचा वेळ आनांदात जावा असे सराांना मनापासनू वाटते. म्हणज ेमलुे, पालक व 

वदृ्ध अशा तीनही गटाांसाठी सर काम करतात. असे कायि करीत असलेल्या रूईकर 

सराांना शाररररक, मानवसक बळ लाभावे हीच परमेश्र्वराजवळ प्रार्थिना! 

  



ग ुंफियेला शेला  जयश्री पटवर्धन 
 

34 
 

 

हममिा दीहिि हजज्ञासा महिमुंद शाळेच्या सुंमथाहपका. 

 

 

माझ्या सामावजक कामामळेु श्रीमती वस्मता दीवक्षत याांच्याशी माझा पररचय 

झाला. मी त्याांच्या शाळेतही दोन वेळा गेले. त्या वजज्ञासा या मवतमांदासाठी कायिरत 

सांस्र्थेची सांस्र्थावपका आहते. वशवाय 1992 पासनू या शाळेत त्या मखु्याध्यावपका 

म्हणनू कामही करतात. 

 

त्यापवूी त्या बालवािी वशवक्षका म्हणनू काम करत असताांना वेगळे काहीतरी 

कराव े या ववचारान े त्याांनी कोल्हापरूमध्ये असलेल्याच मवतमांद मलुाांच्या शाळेत 

वशवक्षकेची तेर्थे गरज होती म्हणनू नोकरी स्वीकारली. ज्याला खरी सामावजक 

कामाची ओढ,  तळमळ असते तीच व्यक्ती असे काम करू शकते. या मवतमांद 

मलुाांच्या शाळेत काम करत असताांना वेगवेगळया पातळीतील मवतमांद मलुाांना 

एकसारखे लेखन-वाचन आवण कायि वशक्षण दणे्यापेक्षा,  प्रत्येकाकिे काही ना काही 

क्षमता असते आवण वतला योग्य सांर्ी वमळाली तर त्याांचा चाांगला ववकास होतो 

म्हणनूच त्याांच्याकिे असलेल्या क्षमता त्याांना पणूिपणे वापरावयास वशकववणे त्याांना 

महत्त्वाचे वाटल्याने त्याांनी 1992 मध्य े स्वतःची सांस्र्था वजज्ञासा सरुू केली. 

पवहल्याांदा जेव्हा त्याांनी बालवािी सोिून मवतमांद मलुाांच्या शाळेत नोकरी करण्याचे 

ठरववले त्यावेळी अशा ववशेष मलुाांच्या शाळेत नोकरी करण्यासाठी आवश्यक 
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असणारा िी. टी. एम. आर. हा विप्लोमा त्याांनी पणूि केला. त्या B.Com., MSW 

(Medi Psy) (Community Der. P.) आहतेच. खरां तर या वशक्षणावर त्याांना 

कुठेही उत्तम नोकरी वमळू शकली असती. पण तसे न करता वदव्याांग मलुाांसाठी काम 

कराव ेयासाठी वववशष्ट मनोवतृ्ती. प्रबल इच्छा, उत्तम ध्येय लागते ते त्याांच्याजवळ 

वनवश्चतच असल्यामळेु त्या अशा शाळेची स्र्थापना करू शकल्या. अशा मलुाांची 

शाळा स्वतः सरुू करण ेह ेयेरा गबाळयाचे काम नाही. त्यासाठी ववलक्षण मेहनत 

आवश्यकच आह.े वशवाय आवर्थिक बळ हव.े  

सरुुवातीला दोन ववद्यार्थयाांना घेऊन सरुू केलेली शाळा पालकाांना एक प्रयोग 

वाटली. ना जावहरात ना कोणा मातब्लबराांचा पावठांबा! ही शाळा म्हणनू उभी राहील 

का? याला शाळेचे स्वरूप यईेल का? अशी शाळा वकती वदवस चालेल? असे अनेक 

प्रश् न पालकाांना पिले. पण प्रर्थम पासनूच 2 - 4 ववद्यार्थयाांसाठी दखेील टाईम टेबल 

आखणे, वयोगट, क्षमता याांचा ववचार करून तयार केलेला शैक्षवणक कायिक्रम,  

सहल, स्पर्ाि, खेळ पालकसांवाद या सवि आयोजनामळेु पालकाांमध्ये बाई ांच्या 

शाळेबद्दल ववश्वास वनमािण झाला. मलुाांची सांख्याही वाढली. 

 

यानांतर त्याांनी शामकमल चॅररटेबल ट्रस्टची स्र्थापना 2000 साली केली. या 

ट्रस्टचे वतीन े ववववर् उपक्रम राबवले.    1) राही पनुविसन कें द्र (प्रौढ बौवद्धक 

अक्षमाांसाठी कायिशाळा) 2) कमला कें द्र (मवहला सक्षमीकरण कें द्र) 3) साद 

(Society for Ambitious, Aspiring, and Differently Abled)  
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राही पनुविसन कें द्र (प्रौढ बौवद्धक अक्षमाांसाठी कायिशाळा) समाज आवण 

कुटुांबाांकिूनही दलुिवक्षत असणाऱ्या प्रौढ बौवद्धक अक्षमाांना समाजाचा एक कृवतशील 

घटक बनववण्यासाठी या कायिशाळेची सरुुवात 2002 साली करण्यात आली. आज 

या कें द्रात 75 प्रौढ बौवद्धक अक्षम ववद्यार्थी प्रवशक्षण घेत असनू याकररता 10 

प्रवशक्षक कमिचारी कायिरत आहते. सरुुवातीला हस्तकलाांद्वारे ववववर् वस्त ू

बनववण्याचे प्रवशक्षण या ववद्यार्थयाांना दणे्यात येत होत.े यामर्नूच ववववर् ववभागाांची 

सरुुवात झाली. यामध्ये प्रामखु्याने हस्तकला ववभाग - यामध्य े वशल्लक 

कापिापासनू वचत्माळी बनववणे, वारली पेंवटांगचे वॉलपीस, हाँवगांग यासारख्या वस्त ू

बनववतात. तसेच कुां दन पासनू पणत्या, मोत्याांच्या राख्या, इवमटेशन ज्वेलरी याांची 

वनवमिती केली जात.े वदवाळी सावहत्य बनववताांना पणत्या रांगववणे, मेण भरण,े उटणे 

बनववणे त्याचे पॅवकां ग करण.े वदवाळी वगफ्ट बनवणे अशा अनेक गोष्टी मलुाांकिून 

बनवनू घेतल्या जातात. 

िाईल मेवकां ग व स्क्रीन पेवन्टांग - या ववभागात ऑविस िाइल्स, िोल्िर, बॉक्स 

िाइल्स, नोटबकु  इत्यादींच्या वनवमितीचे प्रवशक्षण वदले जात.े बाांबकुाम व 

सतुारकामही वशकववले जात.े बाांबकूामात बनवणारे ववववर् आकारातील, पारांपाररक 

आकाशकां दील ही कायिशाळेची ववशेषता आह.े 

 

क्रीिा ववभाग - ववद्यार्थयाांच्या शारीररक तांदरुुस्तीसाठी दखेील सांस्र्था - खेळ, 

क्रीिा, योगासन े याद्वारे ववशेष प्रयत्नशील आह.े ववववर् वजल्हास्तर राज्यस्तरीय 

तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्ेबरोबरच ववद्यार्थयाांनी स्पेशल ऑवलांवपक्सच्या वल्िि 
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गेम मर्नू ग्रीस, अमेररका, ऑस्टे्रवलया व अबरु्ाबी येर्थील आांतरराष्ट्रीय स्पर्ेत 

दखेील सहभागी होऊन आज पयांत 4 सवुणि, 7 रौप्य व 4 कास्य पदके प्राप्त केली 

आहते. 

 

साद (Society for Ambitious, Aspiring, and Differently Abled) 

या उपक्रमाांमध्ये बौवद्धक अक्षमाप्रमाणेच अन्य वदव्याांगाांकररता दखेील एकवत्त 

व्यासपीठ उपलब्लर् व्हावे व त्याांच्या कलागणुाांना वाव वमळावा. क्रीिा कौशल्य 

वाढीस लागावे यासाठी याची वनवमिती करण्यात आली आह.े ववद्यार्थयाांना या अांतगित 

स्केवटांग, सायकवलांग ववववर् खेळ व क्रीिा तसेच हस्तकाम, मातीकाम वशवणकाम 

अशा ववववर् कौशल्याांचे प्रवशक्षण वदले जात.े 

 

ववववर् हस्तकलाांमध्ये प्रवशवक्षत झालेल्या ववद्यार्थयाांनी राज्य स्तरावर तसेच 

राष्ट्रीय स्तरावर ऑवलवम्पक्स या ववववर् कौशल्य स्पर्ेत दखेील सहभाग नोंदववला 

आह.े 

 

ह ेसवि दीवक्षत बाई ांच ेकाम पाहून त्याांचे करावे तेवढ ेकौतकु र्थोिेच वाटत.े 1992 

साली ह्या वजज्ञासा शाळेची स्र्थापना केली. पण 2004 सालापयांत त्याांना सरकारी 

अनदुान वमळाले नाही. 8 वष ेवशक्षकाांनी केवळ मवहना 200 रुपये पगारावर काम 

केले. केवढी समपिण बधु्दी. 200 रुपये मावसक पगार व तोवह बौवद्धक अक्षम 

मलुाांच्या शाळेत काम करण्यासाठी. अशा मलुाांना नसुते साांभाळणे हहेी एक वदव्यच 
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असते ते करून त्याांना ववववर् कला- कौशल्य वशकववणे यासाठी वशक्षकाांच्या जवळ 

अिाट सहनशक्ती व या मलुाांप्रती प्रेम असावे लागते. असे वशक्षक बाई ांना शाळा 

चालववण्यासाठी लाभले हहेी मोठे भाग्यच! जो कमियोग जाणतो, आत्मसात करतो 

त्यालाच असे वनष्काम कमि करण ेशक्य आह.े 2002 सालापासनू सरकारी अनदुान 

वमळाले व मग मात् सवाांनाच व्यववस्र्थत पगार वमळू लागले. 

 

मला नेहमी एक खांत वाटते की जी मलु ेकला-क्रीिा यामध्य े वनपणु आहते. 

त्याांना अजनूवह पढेु जाण्यासाठी सरकार त्याांना परेुशी कायमस्वरूपी स्कॉलरवशप का  

हो दते नाही? आज तर वक्रकेटसारख्या खेळावर सरकार करोिो रुपये खचि करते 

आह.े मग अशा ववशेष मलुाांना पढेु येण्यासाठी सरकार परेुशी आवर्थिक मदत का नाही 

दते? शाळा ह े काम आपल्या स्वबळावर वकतीस े करू शकणार? एखादा मलुगा 

शाळेने पोहण्याच्या स्पर्ेसाठी ऑस्टे्रवलयाला पाठववला म्हणज े त्याला वकतीसा 

मान, पैसा, प्रवसद्धी वमळणार? अशा वक्रिेत वनपणु असलेल्या मलुाांना वनविून त्याांना 

अशा प्रकारची सांर्ी सरकारन ेवारांवार वमळवनू द्यायला हवी. व त्यासाठी त्याला 

भरपरू मानर्न द्यायला हवे. जेणेकरून तो पढुील आयषु्यात आई-वविलाांचेवर 

आवर्थिक बोजा होणार नाही!  

 

बाई ांची ही वजज्ञासा शाळा ज्याांना शक्य आह ेत्याांनी अवश्य पहावी. त्याांना शक् य 

ते सहकायि करावे. त्यापासनू आपल्यालावह प्रेरणा वमळेल व आपल्या हातनू दसुऱ्या 

काहीतरी समाजोपयोगी कामाची वनवमिती होईल.   
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गेली 20 वष ेसांस्र्थेचे वरील सवि उपक्रम ह े  सांस्र्थेच्या वहतवचांतक दणेगीदार 

याांच्या सहकायाितनु चाल ूआहते. राही कायिशाळेसाठी स्वतःच्या मालकीची जमीन/ 

इमारत तसेच शासकीय अनदुानासाठी सांस्र्था प्रयत्नशील आह.े सांस्र्थेस प्राप्त 

होणाऱ्या दणेग्या व कायिशाळेत तयार होणाऱ्या वस्तूांच्या ववक्रीतनू ववववर् खचि 

केला जातो. 

 

पत्ता-  श्रीमती वस्मता वदवक्षत. 

वजज्ञासा ववकास मांवदर रघनुांदन हॉल, मशुर चौक,  

सान ेगरुुजी रोि, कोल्हापरू  

9850060903  

  



ग ुंफियेला शेला  जयश्री पटवर्धन 
 

40 
 

 

 ग रुकृपा सामाहजक सुंमथा 

 

  

 या सांस्र्थेच्या पणुे कायिवाह म्हणनू  काम करणाऱ् या श्री. प्रशाांत र्थोरात 

याांच्याशी माझा पररचय झाला. माझ्या ‘कमियोगी’ या पसु्तकातील काही लेख मराठी 

सावहत्य पररषदचे्या ब्ललॉगवर ववश्व मराठी सांमेलनाचे वेळी आले होते. ते लेख श्री. 

प्रशाांत र्थोरात याांनी वाचले व लेख आविल ेह ेसाांगण्यासाठी त्याांचा िोन आला. 

त्याांनी व्हॉट्सऍप सरुू केले व पररचय वाढला. मी कागवाि येर्थे गेली पस्तीस वष े

ववववर् सामावजक उपक्रम राबववले आहते. श्री. प्रशाांत र्थोरात ह ेसामावजक कामाची 

आवि असणारे आहते. त्यामळेु ते करीत असलेले सामावजक काम खपू भावले व 

त्याांच्या कामाची मावहती, त्याांची र्िपि समाजासमोर यावी म्हणनू मी गरुूकृपा 

सांस्र्थेची मावहती वलहायचे ठरववले. 

 गरुुकृपा सांस्र्था ही नोंदणीकृत सांस्र्था आह.े 1994 मध्य े गढुीपािव्याला 

गरुुकृपा सांस्र्थेची स्र्थापना झाली. गेली सत्तावीस वष े‘वसरैु्व कुटुम्बकम’् या वतृ्तीने 

गरुुकृपा सांस्र्था सामावजक आवण र्ावमिक क्षेत्ात सातत्याने कायि करीत आह.े 

जगातला प्रत्येक माणसू आवण सांपणूि वनसगि याांच्याशी गरुुकृपा सांस्र्था बांर्तु्वाच ेनाते 

जोपासते आह.े मानव समाजाचा सवाांगीण ववकास, दःुखाचे आमलूाग्र वनराकरण 

आवण सखुाची साविवत्क प्रस्र्थापना हाच गरुुकृपा सांस्र्थेच्या उवद्दष्टाांचा पाया आह.े 
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वयाच्या वेगवेगळया अवस्र्थाांमध्ये व्यक्तीची वेगवेगळी गरज असते. सोबतच 

व्यक्तीन ेआपले जीवन वनसगािला परूक अशा पद्धतीने जगणे आवश्यक असते. या 

सांस्र्थेने एक सप्तसतू्ी ठरववली आह.े ससुांस्कृत बाल, सशक्त यवुा, समार्ानी वदृ्ध, 

वनरोगी मानव, मजबतू मन एकसांर् समाज आवण समदृ्ध पयािवरण ही आह.े  

 

सांस्र्थेचे सांस्र्थापक आवण अध्यक्ष मा.श्री. पांकज नार्थ महाराज याांच्या 

मागिदशिनाखाली सांस्र्थेची वनवश्चत वदशेने वाटचाल चाल ूआह.े  

लहान वयापासनूच मलुाांचेवर उत्तम सांस्कार व्हावेत यासाठी नानाववर् प्रकल्प 

आवण उपक्रम सांस्र्था राबववत आह.े 

वेगवेगळया शाळाांमर्नू प्रत्यक्ष जाऊन या कायिकत्याांनी बोलणे कसे असावे? 

ह ेमलुाांना सभुाषा अवभयान या व्दारे वशकववले. मलुे वमत्ाांशी बोलताांना सहजच 

वशव्याांचा वापर करतात असे करू नय ेहा बोर् ह ेकायिकते दतेात. लहान वयातच 

झालेले सांस्कार आयषु्यभर उपयोगाचे ठरतात.  

 मलुे आरोग्य सांपन्न व्हावीत यासाठी प्रख्यात वगयािरोहक श्री. ववश्राम 

कुलकणी याांचेकिून त्याांनी केलेल्या वगयािरोहणाच्या स्लाईिस मलुाांना दाखवल्या. 

त्या स्लाईिस पाहताांना आपणच प्रत्यक्ष वगयािरोहण करीत आहोत हा आनांद मलुाांना 

झाला व एवढेच नव्ह ेतर त्यातील मलु ेसह्याद्रीच्या िोंगर कपाऱ्यावर जाण्यास उद्यकु्त 

झाली. 

गरुुकृपा राबवीत असलेले उपक्रम आर्वुनक वपढीला अत्यांत उपयोगी असे 

आहते. सैवनक आवण नागररक याांच्यातील जवळीक वाढावी, सैवनकाांच्या त्याग व 
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बवलदानाची जाणीव लहान वयातच मलुाांना व्हावी. तसेच सैवनकामर्ील वशस्त 

बालक आवण पालक या दोघाांनीवह आत्मसात करावी यासाठी आपला सैवनक, 

आपला व्हलॅेंटाईन िे ही कल्पना घेऊन हा उपक्रम राबववला जातो. जेणेकरून 

नागररकाांच्या मनात ह े ठसावां की सैवनक हचे आपले खरे व्हलॅेंटाईन आहते. जे 

आपल्यासाठी अक्षरशः जीव ओवाळून टाकतात. तसेच व्हलॅेंटाईन िे च्या 

नावाखाली चालणारे ववपरीत प्रकार कमी व्हावेत हावह एक उद्दशे आह.े 

सांस्कृत भाषा ही अत्यांत समदृ्ध भाषा आह.े वतची गोिी ववद्यार्थी दशेपासनूच 

लागावी म्हणनू ह ेकायिकते प्रयत्न करीत आहते. 

जनुी अर्थिपणूि गाणी, शेरोशायरी आवण कववता याांच्या माध्यमातनू समाजात 

सकारात्मक ऊजाि वनमािण करण्याचा ‘वहम्मत का तराना’ हा गरुुकृपा सांस्र्थेचा एक 

ठोस उपक्रम आह.े वदृ्धाश्रमात जाऊन हा सादर केला जातो. जेणेकरून वदृ्धाांच्या 

मनातील नैराश् य व उदासीनतेचे मळभ दरू व्हावे. 

या सांस्र्थेचा एक आगळा- वेगळा कायिक्रम म्हणज ेलग्नानांतरची सप्तपदी. आज 

आपण पाहतो अनेक जोिप्याांची लग्नानांतर बारीक सारीक कारणाांवरून भाांिण े

होतात व ती ववकोपाला जाऊन घटस्िोटापयांत पाळी येते. त्यासाठी ह ेकायिकते 

साविजवनकरीत्या एक सेवमनार आयोवजत करतात. जेणेकरून पती-पत्नीमर्ील 

वजव्हाळा कसा वाढावा व तो वटकवनू ठेवावा याचे भारतीय सांस्कृतीला अनसुरून 

मानसशास्त्रीय, वैद्यकीय, र्ावमिक दृवष्टकोन व व्यावहाररक दृष्टीकोन ठेवनू वववेचन 

केले जात.े 
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आजची वाढती व्यसन े पाहता तांबाख,ू दारू यापासनू तरुणाांनी दरू राहावे 

यासाठी शाळा कॉलेजमर्नू शॉटि सीिी मोित दाखववल्या जातात. 

वनौषर्ीवर गरुुकृपा दीघिकाळापासनू सांशोर्न करीत आह.े या सांस्र्थेने अनेक 

छोट्या पवुस्तकाही प्रवसद्ध केल्या आहते. 

रक्तदान, नेत्दान यासारखी वशबीरेवह सांस्र्थेमािि त आयोवजत केली जातात.  

अशी ही ववववर् सामावजक उपक्रम राबववणारी सांस्र्था समाजातील प्रत्येकाने 

त्याला भरीव सहकायि केले तर समाज ससुांस्कृत, वनरोगी नक्कीच बनेल. तेव्हा अशा 

सांस्र्थेला स्वतःचा वेळ, अनभुव, जागा वकां वा आवर्थिक सहाय्य अवश्य कराव ेअसे 

मी मनापासनू आवाहन करते. 

श्री. प्रशाांत र्थोरात याांचा मोबाईल नांबर 9921447007 आह.े त्यावर अवश्य 

सांपकि  करावा. ह े काम आपलेच आह े ही जाण ठेवावी म्हणज े गरुुकृपा सांस्र्था 

आणखी उत्साहाने कायि करू शकेल. 
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मिािुंत्र्य पाईक कै.रामचुंद्र करकरे 

 

सौ. स्वाती वतिक खार, मुांबई याांची व माझी मैत्ी झाली ती त्याांनी माझे पसु्तक 

वाचल्यामळेु. समववचार, आविी- वनविी एक असल्या, मन े जळुली की मैत्ी 

व्हायला वेळ लागत नाही. त्या मुांबईला मी कुठे कागवािसारख्या खेिेगावात. 

वयातही दहा वषाांचे अांतर. पण मैत्ीसाठी या कुठल्याच अांतराचा अिर्थळा येत नाही. 

त्याांनी एकदा िोनवर आपल्या वविलाांची मावहती साांवगतली आवण मी त्याांच्यावर 

लेख वलहायला घेतला. 

कै. रामचांद्र करकरे याांचा जन्म 21 जनू 1908 रोजी दवेभक्त गरीब कुटुांबात 

झाला. बालपणीच आईच्या प्रेमाला ते पारख े झाले. वकतीतरी हाल अपेष्टा, 

हलाखीचे जीवन त्याांनी ससुह्य केले. कारण त्याांच्या मनातील आई होती ती िक्त 

“भारत माता”  हीच माझी आई असे ते म्हणत. त्याांनी तन,  मन सवि अपूिन या मातेची 

सेवा केली. 

अगदी लहान वयातच अवघ्या पांर्राव्या वषी त्याांनी स्वातांत्र्याच्या र्गर्गत्या 

अवग्नकुां िात उिी मारली. चांद्रशेखर आझाद याांच्या क्राांवतकारी गटात सामील झाले. 

त्याांच्यासह बॉम्ब तयार करण्यात ते अग्रेसर होत.े काकोरी काांिच्या वेळी त्या 

बॉम्बचा उपयोग करण्यात आला होता. चांद्रशेखर आझाद याांच्याबरोबर एकदा 

त्याांची गपु्त भेटवह झाली होती. 

गररबीमळेु लहानपणी मार्कुरी मागनू पोट भरण ेनवशबी आले. पण याच मलुाने 

पढेु असांख्य मलुाांना वशकववले. आवण त्याांना सोन्या-चाांदीची पदके बहाल केली. 
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कारण बालपणापासनूच असलेली त्याांची अभ्यासाची अतोनात आवि. 

सिकेवरच्या वदव्याखाली कसोशीन ेअभ्यास केला. त्या 17, 18 वषािच्या मलुाने 

दशेप्रेमाचे कायि करीत असताांनाही एक हुशार ववद्यार्थी, कवी आवण लेखक म्हणनू 

नावलौवकक वमळववला. साहवजकच ह ेवलवहत असताांना आताची 17, 18 वयाची 

मलु ेिोळयासमोर येतात. वशकण्यासाठी त्याांना सवि प्रकारच्या सवुवर्ा पालकाांकिून 

परुववल्या जातात. मलुे भारांभार गणु वमळवतातही. पण या मलुाांच्या जवळ सवि 

गोष्टींचे जे गाांभीयि हव ेते आह ेका? अभ्यासातनू जे ज्ञान वमळायला हव ेते वमळते 

का? मागील वपढीतील 18 वषािच्या मलुाला जे दशेप्रेम वाटत होत ेते आत्ताच्या 18 

वषािच्या मलुाला वाटते का? असे अनेक प्रश्न िोळयापढेु उभ ेराहतात.  

कै. रामचांद्र करकरे याांनी एक प्रभावी बवुद्धमान वक्ता म्हणनू नावलौवकक 

वमळवला.  करकरे याांनी B.Sc. प्रर्थम श्रेणी आवण 1932 मध्य ेएल.एल.बी. त प्रर्थम 

श्रेणी, प्रर्थम क्रमाांक पटकावीत ववश्वववद्यालयाचे जनेु ववक्रम मोिीत काढल.े असे 

घवघवीत यश वमळववले त्यासाठी त्याांना सवुणिपदक दऊेन गौरववण्यात आले. 

स्वातांत्र्यवीर सावरकराांचा 1938 मध्य ेग्वाल्हरे येर्थे साविजवनक सत्कार करणारे 

ते प्रर्थम सहकारी गणले गेले. 

महात्मा गाांर्ींच्या ववचाराांचा त्याांच्यावर बालवयात जबरदस्त पगिा होता. 

त्याांच्या प्रेरणेमळेु असहकार चळवळीत रामचांद्र पढेु होत.े परदशेी कापिाांची होळी 

केली. जवाहरलाल नेहरू याांनी त्याांचे कायिपद्धती बघनू कौतकु केल्याने ग्वाल्हरेच्या 

सभा यशस्वीपणे आयोवजत करण्याचे काम त्याांच्यावर टाकण्यात आले. गाांर्ीजींसह 

मांचावर बसनू सभा भरववणारे तेच होत.े 
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ते सभुाषचांद्र बोस याांचे अनन्य भक्त होत.े त्याांनी आजाद वहांद िौजच्या 

समर्थिनार्थि अनेक भाषणे वदलीत. त्याांच्या जीवनावर वलवहलेले 'जय वहांद' नावाचे 

नाटक बरेच गाजले. त्याांनी वलवहलेले लेख आवण पसु्तके यावर इांग्रज सरकारचा 

िोळा होता. त्यामळेु पोवलसाांचा ससेवमरा त्याांच्या सौभाग्यवती इांवदरा बाई ांना 

चकुवावा लागत असे. 

1942 साली भारत छोिो चळवळीत वहरीरीने भाग घेतल्यामळेु त्याांची रवानगी 

इांग्रजाांनी कारागहृात केली.  क्राांवतवीर रामचांद्र करकरे 1938 मध्य ेकलकत्ता व हररपरू 

येर्थे स्वतः नेताजी सभुाषचांद्र बोस याांना भेटले होत.े तेव्हा त्याांनी कााँग्रेस 

अवर्वेशनाच्या मांचावर स्वरवचत कववताही वाचली होती. श्री.  करकरे 1938 मध्य े

कााँग्रेसच्या कें द्रीय कायिकारणीचे सदस्य होत.े व त्याांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष पदाच्या 

वनविणकुीत नेताजी सभुाषचांद्र बोस याांचे समर्थिन केले होत.े व महात्मा गाांर्ी व 

नेहरूां चा ववरोर् केला होता. पढेु 1944 मध्य ेनेताजी सभुाष चांद्र बोस याांनी स्वतः 

करकरे याांचे आझाद वहांद िौज सेनेच्या मध्यभारत प्राांताच ेसांयोजक म्हणनू नेमणकू 

केली होती. श्री. करकरे याांची इच्छा होती. 

1. वहांदी राष्ट्रभाषा व्हावी. 

2. वांद ेमातरम ्ह ेराष्ट्रगीत असावे. 

3. भाषावर प्राांतरचना होऊ नये तर भौगोवलक प्रशासनाच्या आर्ारावर ती 

व्हावी. पांवित नेहरू व श्री. करकरे याांच्या याबाबतीत मताांमध्ये ववरोर् होता. 

सरदार भगतवसांग, चांद्रशेखर आझाद, भगवानदास माहौर, सदावशव मलकापरू, 

गजानन पोतदार, िॉ. सदानांद, िॉ. वमवलांद, गोपीकृष्ण कटारे, भजनलाल शमाि, 
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दवेलाल रुद्र, िॉ. ह. र. वदवेकर या सवि सेनानीसह करकरे याांचे सांबांर् होत.े ह ेसविच 

र्थोर कायिकते होत ेआवण इांग्रज सरकारन ेयाांना तरुुां गात भरपरू यातना वदल्या. 

कै.करकरे यावशवाय एक श्रेष्ठ कवी व लेखक होते. जननी (काव्यसांग्रह) 

मर्मुार्वी (कर्थासांग्रह) जय वहांद (नाटक) या त्याांच्या लोकवप्रय कलाकृती मानल्या 

गेल्या.   

ते ववचारवांत आवण कायद ेतज्ज्ञ होते.  स्वातांत्र्य वमळाल्यानांतर सांर्ी असनूही 

सते्तत वाटेकरी न होता सन 1950 ते 1968 पयांत एम.्एल.बी. कॉलेजमध्ये प्राध्यापक 

होत.े अनेक भाषाांवर त्याांच ेप्रभतु्व होत.े 

 

असे ववद्वान आवण स्वातांत्र्याचा पाईक असलेले कै. करकरे याांचा ग्वाल्हरे 

वनगमने ते जेर्थे राहात असत. त्या छत्ी बाजारचे नामकरण स्व. रामचांद्र करकरे मागि 

असे करून त्याांचा योग्य सत्कार केला आह.े 

स्वतांत् भारतात त्याांनी मखु्यमांत्ीपद नाकारले. त्याांचे मत होत े जे केले ते 

दशेासाठी त्याचा उपभोग घ्यायचा नाही. त्यामळेु ताम्रपत्, पेन्शन वकां वा इतर सोयी 

दखेील त्याांनी घेतल्या नाहीत. स्वतांत् भारतातही त्याांनी समाजसेवेचे व्रत घेतले होते. 

अनेक सांस्र्था मांिळे त्याांनी स्र्थावपत केल्या. अनेक सांस्र्थाांना त्याांनी दणेग्या वदल्या. 

अनेक मांिळाचे अध्यक्ष तर काहींचे कायिकते रावहल.े  

नटसम्राट बालगांर्वि, कृष्णराव पांवित, ववनायकराव पटवर्िन, राजश्री परुुषोत्तम 

टांिन, नारायणराव व्यास, श्री. मैवर्थलीशरण गपु्त, जस्टीस वशवदयाल, श्रीवास्तव या 

सवाांशी त्याांचे मैत्ीपणूि सांबांर् होते.  त्याांचे ववद्यार्थी त्याांना अवतशय वप्रय असत.  
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अनेक वशष्य ख्यातनाम झाले आहते.  त्यात स्व. श्री. वशवमांगल वसांग, श्री. अटल 

वबहारी वाजपेयी, श्री. जगदीश तोमर, स्व.राचींद्र वद्ववेदी, श्री.बैजनार्थ शमाि, िॉ. 

ओमप्रकाश आयि, महापौर/ खासदार ना.क. शेजवळकर, श्री. आर.िी. जैन आवण 

प्राचायि जे.पी. शमाि आणखी इतरवह आहते. 

भारताच्या या स्वातांत्र्यवीराने 24 िेब्रवुारी 1969 रोजी महाप्रयाण केले.  

ग्वाल्हरे व दशेातील यवुा वपढीसाठी त्याांच्या आठवणी सदवै प्रेरणा दतेील.  

या वनवमत्तान े मला आणखी एक आठवण साांगावीशी वाटते. कै.करकरे ह े

स्वातांत्र्यवीर सावरकराांच े वनस्सीम भक्त होतेच. पण त्याांची मलुे ही तशीच होती. 

त्याांनी मलुाांना अनेक चाांगले सांस्कार वदले होत.े 

त्याांची मलुगी माझी मैत्ीण स्वाती वतिक (माहरेची करकरे) खारला रहात असे.  

वतिकाांचा बांगला व स्वातांत्र्यवीर सावरकराांचा बांगला खारला शेजारी होते.  

सावरकराांनी आपला बांगला वतिकाांना ववकला व खार सोिले.  काही वषािनांतर 

वतिकाांनी सावरकराांकिून घेतलेला बांगला एका वसांर्ी गहृस्र्थास ववकला.   

वदवस बदलल ेआवण बांगल्याची जागा मोठमोठ्या इमारतींनी घेतली.  आजोबा 

वतिकाांच्या मलुाने ही तो बांगला ववकून तेर्थे नव्यान े बाांर्लेल्या टोलेजांग 

इमारतीमर्ील एका फ्लॅटमध्य े आपले बस्तान माांिले.  वसांध्याचा बांगला अजनू 

तसाच होता. काही वषािनांतर तो ववकला आवण बांगल्याची पािापािी सरुू झाली.  

सावरकराांसारख्या एका र्थोर वीराच्या वास्तव्याने पनुीत झालेले घर वछन्नववछीन्न 

झाले. तेवढ्यात त्या वसांर्ी गहृस्र्थाांचे भाऊ वतिकाांच्या घरी आले.  व साांग ूलागले 

वभांत पािताना वभांतीत एक मशीन वमळाले आह.े  वतिक तमुचे आह े का ते?  
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स्वातीताई व त्याांचे यजमान ते मशीन बघनू आले. आल्यावर या दोघाांचे मत पिले 

की ते सावरकराांचेच आह.े  सावरकर या मशीनवर वब्रवटशाांच्या ववरोर्ात पत्के 

काढत असतील ते सांग्राह्य होत.े वतिकाांनी सरु्ीर ििक्याांच्या मदतीन ेसावरकराांच्या 

नातेवाईकाांपयांत ही बातमी पोहचवली.  सावरकर कुटुांवबय तेर्थे आले. त्याांनी वसांर्ी 

माणसाकिे ते मशीन मावगतले. पण वसांर्ी गहृस्र्थाने ते वदले नाही.  पोलीस केस 

झाली शेवटी पोवलसाांनी ते मशीन हस्तगत केले आवण आज- काल ते खार पोलीस 

स्टेशनमध्ये र्ळू खात पिले आह.े असे ऐवकवात आह.े स्वाती वतिक हळहळल्या! 
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माझे ग रु श्री. पाटील मिाराज 

 

 

काही घटना इतक्या अचानक घितात की त्याची कल्पना वकां वा त्याबद्दलचे 

ववचार मनात यवत्कां वचतही आलेले नसतात. 

माझे गरुु पाटील महाराज माझे सासरे कै. बापसूाहबे पटवर्िन याांचेकिे अर्नू- 

मर्नू येत असत. माझ्या वववाहानांतरही ते यायचेच. आम्ही मािीवर रहात होतो. पण 

ते वजना चढून कर्ीच वरती आले नाहीत. खाली सोपा होता. तेर्थे एक बाक होता. 

त्यावरच बसायचे. महाराज खाली आल्याची वदी यायची. मग मीच त्याांच्यासाठी 

केळी दरू् घेऊन खालीच जायची.पण म्हणायचे सनुबाई जेवायला मावगतले तर 

दशेील ना? पण जेवायला यायचे नाहीत. 

उगार- म्हशैाळ येर्थे त्याांची भक्तमांिळी होती. त्यामळेु उगारला जाताांना येताांना 

ते कागवािला यायचे. श्री समर्थि रामदासस्वामी म्हणतात की गरुु अनेक असतात. 

आई-विील हहेी गरुुच! ववद्या वशकववणारे ज्यामळेु आपण अर्थािजिन करू शकतो 

तेवह गरुुच पण आध्यावत्मक गरुु ह ेवेगळे. 

आम्ही कुटुांबीय 1972 ते 1980 पयांत म्हणजे आठ वषे नौबाग येर्थे रावहलो. 

सगळीकिेच 1972 साली मोठा दषु्काळ पिला. अवतशय कमी पावसामळेु वववहरी-

नद्या- कालवे याांना पाणी नव्हत.े पाण्याअभावी लोकाांनी स्र्थलाांतर केले. आमच्या 
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वाि्यातील वववहरीचेवह पाणी आटून गेले. त्यामळेु शेतावर रहायला जाण ेभागच 

पिले. नौबाग येर्थे आमचा मळा. मळयातील घरीच आम्ही रहायला लागलो. 

श्री. पाटील महाराज र्ळुगावकराांना आम्ही नौबागला रहायला गेल्याचे 

समजले असावे. तेर्थेही आमच्याकिे दोन- तीनदा आले. दवेळातच बसायचे. एकदा 

दवेळात बसल्यावेळी ते आल्याचे कळल्यावर कै.बापसूाहबे व मी त्याांना भेटायला 

गेलो. ह ेदऊेळ म्हणज ेश्री.ब्रह्मानांद महाराजाांचा मठ. महाराजाांची येर्थे समार्ी आह.े 

कै.अप्पासाहबे पटवर्िन ह े माझे आजे सासरे. श्री. गोंदवलेकर महाराजाांचे 

वनवस्समभक्त. श्री. अप्पासाहबे पटवर्िनाांनी गोंदवलेकर महाराजाांचाच अनगु्रह घेतला 

होता. श्री. गोंदवलेकर महाराजाांच्या साांगण्यावरूनच श्री. ब्रह्मानांद महाराज 

अप्पासाहबेाांच्या मळयात तीन वदवस रावहले. व तीन वदवसानांतर त्याांनी तेर्थेच दहे 

ठेवला. त्याांच्या साांगण्यावरूनच त्याांचा दहे कृष्णेच्या िोहात सोिण्यात आला. 

नदीतील माशाांसाठी त्याांनी दहेदानच केलां! 

आमचा मळा गावापासनू तीन वकलोमीटर लाांब पवूी वतकिे वस्ती पण अगदी 

कमी होती. मळा कसायला गिी माणसे वमळायची पण नाहीत! पण श्री. ब्रह्मानांद 

महाराजाांच्या मकु्कामामळेु मळयाकिे लोक यायला- जायला लागले. मळा वपकाांने 

िुल ू लागला! श्री. महाराजाांच्या मकु्कामामळेु भतेु पळून गेली. लोकाांची भीती 

नाहीशी झाली! 

कै.आप्पासाहबेाांनीच नांतर आपल्या मळयातील जागेवर श्री. ब्रह्मानांद 

महाराजाांची समार्ी बाांर्ली. आज ही पववत् वास्त ूखपू मोठी झाली आह.े 
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एकदा श्री. पाटील महाराज दवेळात आले. मी दशिनाला गेले. त्याांनी मला जवळ 

बसवनू घेतले. पाठीवरून हात विरववला. माझी चौकशी केली. पण काय कोणास 

ठाऊक वाि्यात आल्यावरही ते असाच हात विरवायचे. माझे वय केवळ 32 वषाांचे. 

तरुणपण! मला असा हात विरवलेला आविायचा नाही! नांतर र्थोि्यावेळाने ते 

म्हणाले सनुबाई तलुा मी आज अनगु्रह दणेार आह!े खरां साांगते मला अनगु्रह घेणे ही 

कल्पना माझ्या िोक्यात अद्यापपयांत कर्ीच आली नव्हती. कारण मी तरी त्यावेळी 

पणूिपणे प्रपांचातच गरुिटलेली होत!े प्रपांचात दांग होते. मी तशी दवेभक्तच आह.े 

विील गीता प्रचारक त्यामळेु कमियोगाचे सांस्कार झालेले! व आई कायम मनोभावे 

घरातल्या दवेाांची पजूा करायची. त्यामळेु आम्हा भावांिावर दोन्हीही सांस्कार झालेले. 

वविलाांनी श्री. गरुुदवे रानिे (वनांबाळ) याांचा अनगु्रह घेतला होता ह ेऐकलेले! िारसे 

त्यातले काहीच मावहत नव्हते. 

इकिे सासरी आल्यावर सासबूाई खपूच दवेभक्त होत्या. सासरे पण आवस्तक 

होत.े पण त्याांना पजूाअचाि ह ेिारसे आविायचे नाही. त्याांची दवेभक्ती वेगळीच 

होती.  सतत लोकाांना कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे उपयोगी पिणे हाच त्याांचा 

आयषु्यभराचा ध्यास होता. हीच त्याांची दवे भक्ती. 

श्री.पाटील महाराज मला अनगु्रह दणे्याबद्दल बोलले. मठाच्या आवारात माझ्या 

सासऱ्याांनी दोन खोल्या बाांर्ल्या होत्या. एका खोलीत मी व महाराज बसलो. त्याांनी 

माझ्या कानात गरुुमांत् साांवगतला व म्हणाले रोज एक तरी माळ जप कर. सखुी हो हा 

आशीवािद वदला व प्रेमान ेपाठीवर हात विरवला. पण त्या वदवशी मात् मला त्याांच्या 

स्पशाितनू केवळ आवण केवळ मायाच कळली. आवण मनात आले अरे ह्या आर्ी 

आपणास असे का वाटले? पण त्याला माझ्याकिून उत्तर नव्हत!े 
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कागवािला पटवर्िनाांचा वािा होता. आम्ही रहात असलेल्या वाि्याच्या 

वदवाणखान्यात पाटील महाराजाांचा छोटा िोटो लावलेला होता. या अनगु्रहानांतर मी 

तो आमच्या घरातील दवेघरात लावला. रोजच्या पजूेतच तो ठेवला. मी लग्नानांतर 

सगळे सण- वार अगदी आवजूिन करायची. श्री.ब्रम्हानांद महाराजाांच्या मठात 

भाद्रपदात आठ वदवस उत्सव असतो. तेर्थे आठ वदवस न चकुता जात होतो. जमेल 

ती सेवा करत होते. सांसारात अिचणी- सांकटे आली नाहीत असे नाही. पण 

महाराजाांनी त्यातनू आम्हाला सावरून नेल.े मी दवेभक्त तर आहचे. महाराजाांच्या 

अनगु्रहामळेु जपवह करतेच. पण वविलाांच्या सांस्कारामळेु. अनेक समाज उपयोगी 

कामेही केली. श्री.पाटील महाराजाांच्यामळेु परमार्थािची गोिी लागली. म्हणनू 

ज्ञानेश्वरी,गीता,दासबोर् या ग्रांर्थावरील परीक्षाांना बसले. यश वमळववले. प्रपांच व 

परमार्थि दोन्हीवहमळेु मी वयाच्या 80 व्या वषीवह सखुी समार्ानी राहू शकले! 
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माझा भाऊ शाम  

  

 

 माझ्या पाठचा भाऊ शाम हा एक सामान्यातलां एक असामान्य व्यवक्तमत्व 

असलेला आह.े  

 लहान असताांना तो खपू वभत्ा होता. तो दहा वषािचा असताांना आम्ही दोघे 

उन्हाळयाच्या सटु्टीत बवहणींचेकिे वालचांदनगरला गेलो होतो. वालचांदनगरला 

माझ्या या दोनही बवहणी नोकरी करत होत्या. त्याांच्याकिे गेलो असताांना एके वदवशी 

सांध्याकाळी आम्ही चौघे विरायला म्हणनू बाहरे पिलो. अध्याि रस्त्यात असताांना 

एकदम जोरदार वादळी वारे सरुु झाले. आकाशात काळया ढगाांनी गदी केली. वारे 

इतक्या जोरात होते की चालणे सदु्धा मवुश्कल होते. त्या वाऱ्याचा अवतार पाहून 

शाम जोरात रिायलाच लागला. मी आता पढेु येणार नाही म्हणनू उलट्या वदशेने 

घराकिे पळू लागला. आमचां कुणाचांच काही चालेना. असा हा वभत्ा शाम तरुण 

वयात इतका र्ीट झाला की अचांबाच वाटावा! 

 

 आम्ही सगळे त्यावेळी साांगली येर्थील गावभागात केळकर वाि्यात रहात 

होतो. वाि्यात जोशी आिनाव असलेल ेएक वबऱ्हाि होत.े त्याांच्या घरी कुणीतरी 

आजारी होते. कोल्हापरूच्या नातेवाईकाांना बोलावनू आणायचे होत.े शाम रात्ी 11 

वाजता शेजाऱ्याांची स्कूटर घेऊन कोल्हापरूला गेला व त्या नातेवाईकाांना स्कूटरवरून 
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घेऊन आला. लहानपणीचा शाम इतका बदलला! र्ीट तर झालाच पण दसुऱ्याला 

त्याच्या अिचणीत मदत करू लागला. त्याच्यावर झालेले ह े गीतेचेच सांस्कार. 

आमचे वविल गीता प्रवचनकार होत.े बोटाला र्रून गीतेचे सांस्कार कराव ेलागत 

नाहीत. वविलाांच्या गीता प्रवचनाांमळेु आम्हा मलुाांवर ते बालपणापासनूच झाले. 

दोन वष ेकॉलजेचे वशक्षण पणूि करून त्यान ेड्रापसमनचा कोसि केला व त्याला 

साांगली इररगेशनमध्ये नोकरी वमळाली. काही वष ेत्यान ेनोकरी केली. पण त्याचा 

वपांि एके वठकाणी राहून नोकरी करण्याचा नव्हता. त्यान ेनोकरी सोिून व्यवसाय 

केले. त्यान ेतीन व्यवसाय केले. प्रर्थम कोंबिी पाळण ेहा व्यवसाय केला. व त्याचा 

हा पोल्ट्री िॉमि खपू मोठा होता. बरा चाललेला व्यवसाय अचानक कोंबि्याांना 

आलेल्या आजारामळेु नकुसानीत आला. पढेु त्यान ेट्रक घेतला. ट्रक वाहतकुीच्या 

वेळी तर काही वेळा तो ड्रायव्हरवर अवलांबनू रहायचा नाही. स्वतःच ड्रायव्हर 

व्हायचा. त्याच्या या र्ािसाची आम्हाला तर वभतीच वाटायची. पण तो कर्ीच 

िगमगला नाही.   

 पटवर्िनाांची शेती कागवाि (नौबाग) येर्थे आह.े शेत कसण्यासाठी आम्ही 

वाटेकरी लावले होत.े शामने आमच्या एकां दर शेतीपैकी चार एकर शेती वाटणीने 

कसायला घेतली. त्यान ेकेलेले उद्योगर्ांद ेप्रत्येक वेगळया प्रकारचे. पण तो प्रत्येक 

व्यवसाय जीव ओतनू करायचा. कष्टाला अवजबात मागे – पढेु पहायचा नाही. पण 

एकां दरीतच माणसाच्या आयषु्याचे वतुिळ पणूि होण्यास नशीबाची उत्तम सार्थ लागत े

ह ेवनवश्चतच. ती मात् माझ्या भावाच्या बाबतीत र्थोिी कमी पिली. 
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 त्याचे आई- वविलाांवर वनताांत प्रेम. ववशेषतः आईवर तर अवर्कच! 

आईच्या शेवटच्या आजारपणात त्याने वतची सेवा खपू केली. वतला बेि- सोसि 

झाले. तर तो जखमा स्वच्छ करून मलम लावायचा. आईच्या सेवेत त्यान ेकर्ीच 

कसरू केली नाही.  

 बवहणींबद्दलही त्याला असेच प्रेम आह.े भाऊबीजेच्या ओवाळणीला तो 

काही वेळा रात्ी १० वाजता सदु्धा आला आह.े सगळी नाती त्यान े आपलुकीने 

वजव्हाळयाने साांभाळली आहते. 

 समाजाबद्दलही त्याला प्रेम आह.े साांगली ब्राम्हण सभेचा अध्यक्ष, 

बी.जे.पी.चा कायिकताि. वमत्ाांचेवर काही सांकटे आली तर र्ावनू जातो. 

 वयाच्या 72 व्या वषीपासनू त्यान ेबासरी वादन व तबला वादन ह ेआविीचे 

छांद जोपासायला सरुु केलेत. यासाठी तो वशकण्यासाठी क्लासला जाऊ लागला. 

िुलझािाांचीही त्याला अवतशय आवि आह.े काश्मीरला गेल्यावेळी तेर्थनू त्याने 

गलुाबाची कलमे आणलीत. त्याच्या घराभोवतीची बाग अगदी दखेणी आह.े 

 पत्नीसोबत त्यान े भारत भ्रमण केले आह.े आई – वविल आवर्थिक 

पररवस्र्थतीन ेगरीबच! पण त्याांनी मलुाांचेवर उत्तम सांस्कार केले. त्याांच्या पणु्याईमळेुच 

सविच भावांिाना आपापल्या सांसारात चाांगल्या साांपवत्तक वस्र्थतीत जगता आले. 

आम्ही सविच भावांिे समाजाबद्दल प्रेम असणारी आहोत. आई- वविलाांनी केलेल्या 

कमियोगाच्या सांस्कारामळेु आमची आयषु्ये समदृ्ध झाली!  
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 मािेरिाशीि 

 

 

श्रीमती प्रभाताई वशके याांनी बदलापरू येर्थे सरुु केलेल्या माहरेवाशीण या 

सांस्र्थेबद्दल मी ऐकून होत.े पण प्रभाताई ांशी जेव्हा िोन झाला तेव्हा या सांस्र्थेववषयीची 

सववस्तर मावहती कळली. स्वतः जवळ र्ैयि, र्ािस काही तरी करण्याची र्िपि, 

आव्हान े पेलण्याचे सामर्थयि असेल तर प्रत्येक व्यक्ती आयषु्यात काही ना काही 

चाांगले वनवश्चतच करू शकते. 

 श्रीमती प्रभाताई ांच्यावर तर वकतीतरी सांकटे कोसळली. लग्नानांतर काही 

मवहन्यातच वमस्टराांना हाटि अटॅक आला. त्यावेळी प्रभाताई ांची खपू र्ावपळ झाली. 

पतीची उत्तम सेवा केल्यामळेु ते या दखुण्यातनू बरे झाले. ते आर्ी आकाशवाणीवर 

बासरी वादक व सांगीत वदग्दशिक म्हणनू काम करीत होते. पण या आजारामळेु त्याांना 

नोकरी करण ेअवघि झाले. 

 सांसाराची गािी चालवायला पैसा तर आवश्यकच असतो. प्रभाताई ांनी 

मनाशी ववचार केला की कोणता उद्योग केला तर आपली आवर्थिक अिचण वनवारली 

जाईल. त्याांनी आपल्या ओळखीच्या लोकाांसाठी पोळी – भाजीचे िबे सरुु केले. 

यात त्याांना र्थोिे – िार पैसे वमळू लागले. त्या उतम परुणपोळी बनवायच्या त्यामळेु 

त्याांनी ठरववले की आपण परुणपोळया बनवनू ववकायच्या. उत्तम परुणपोळया 

बनववणे हा कौशल्याचाच भाग आह.े मखु्य म्हणज ेत्याांनी कुठलेच काम करण्यात 
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कमीपणा कर्ीच मानला नाही. त्याांची ओळख िबे करणारी, परुणपोळया ववकणारी 

बाई अशी झाली तरी त्याांना त्यात मळुीच कमीपणा वाटला नाही. कुठलेही  काम 

असो ते सच्चेपणान,े मनापासनू करण ेमहत्वाचे. 

 पती, हृदय ववकाराच्या झटक्यामळेु अांर्थरुणावर झोपनूच होत.े वशवाय 

त्याांना र्थोिेिार अपांगत्वही आले होत.े पण प्रभाताई हात – पाय गाळून बसल्या 

नाहीत. एकेकदा त्याांना 500 परुणपोळयाची ऑििर आली. ती ही त्याांनी उत्तम 

परुणपोळया करून दऊेन ऑििर पणूि केली. पण अशा कामात त्याांना काही मवहलाांच े

सहाय्य वनवश्चतच झाले. 

 त्याांनी लवकरच तळवळकराांचे जीम जॉईन केले. तेर्थे त्या इांस्ट्रक्टर म्हणनू 

काम करू लागल्या. प्रर्थम त्याांनी या जीममध्य ेप्रवशक्षण घेतले.  

 पोळी – भाजी िबे करण,े पतीची दखेभाल करण े ह े सरुूच होते. 

तळवळकराांच्या जीममर्ील अनभुवानांतर त्याांनी स्वतःचेच जीम सरुु केले. 

र्थोि्याश्याच सार्नावनशी त्याांनी ह ेजीम सरुु केले. पण बऱ्याच बायका जीमला येऊ 

लागल्या. त्यामळेु त्याांनी मोठी जागा घेतली.  

 त्याांची मलुुांिची जागा छोटी होती. आपला एक बांगला असावा असां त्याांचां 

स्वप्न होतां. ते साकार करण्यासाठी वाटेल वततके कष्ट करण्याची त्याांची तयारी होती. 

अशात बदलापरूला त्याांना जागा वमळत होती पण यासाठी त्याांना कजि काढावे 

लागणार होते. त्याांचे वय 58 वष ेअसनू सदु्धा सारस्वत बाँकेने त्याांना कजि वदले. तसेच 

प्रवतभाताई वपळगावकर याांनीही त्याांना मोठ्या रकमेची मदत दऊे केली. यजमानाांची 

सेवा करत असल्यामळेु बदलापरूच्या जागेत वदृ्धाश्रम सरुु करावा असे त्याांना वाटत 
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होत.े त्या जागेत वजम चाांगल ेचालले होत ेपण 2005 ला परू आला. आवण परुाचां 

पाणी घरात वशरलां. सगळे कष्ट पाण्यात गेले. पण प्रभाताई कणखर स्वभावाच्या 

होत्या. पनु्हा शनु्यातनू सगळे उभ े करायची वेळ आली. ददुवै अस े की त्याांच्या 

यजमानाांना पनु्हा हॉवस्पटलमध्य ेदाखल करावे लागले. पण िॉक्टराांनी त्याांना उपयोग 

नसल्यामळेु घरीच नेण्यास साांवगतले. अखेर जे ववर्ी वलखीत होत े तेच घिले. 

यजमान स्वगिवासी झाले. या आघातामळेु त्या सैरभैर झाल्या. पण पनु्हा सावरल्या. 

त्याांच्या जीवलग मैत्ीणींनी त्याांना साांवगतले की या तझु्या जागेत मवहलाांसाठी माहरे 

सरुु कर. ही अवभनव कल्पना होती. प्रभाताई ांना ती खपू आविली. पवहल्याांदा 15 

जणींचा ग्रपू आला. त्याांना औक्षण करून आत घेतलां. गरम पाण्याने पाय र्तुले. 

त्याांना पलुाव कढी करून खायला वदली. असां प्रेम वमळाल्यामळेु मवहला भारावनू 

गेल्या. त्याांनी आपल्या इतरही मैवत्णींना ही मावहती साांवगतली. प्रभाताई म्हणतात 

मला ह ेमाहरे उभ ेकरण्यासाठी बऱ्याच मवहलाांनी प्रोत्साहनही वदले व भरपरू मदतही 

केली. या सांस्र्थेमध्ये बऱ्याच गरज ूमवहलाांना कामही वदले. गरज ूमवहलाांना रोजगार 

वमळवनू वदल्यामळेु त्याांना असलेले सामावजक भान लोकाांना प्रकषािने वदसनू आले. 

2019 साली आलेल्या परुामध्ये त्याांनी आपल्या बांगल्यात 50 लोकाांना आश्रय 

वदला. स्वतःवर आलेली अनेक सांकटे झेलनू त्या दसुऱ्याच्या मदतीसाठी र्ावनू 

गेल्या. 

 अनेक मवहला माहरेवाशीणमध्ये येऊन तेर्थील स्वागताचा आनांद घेऊ 

लागल्या. इकिे परुणपोळया, मोदक आम्रखांि अशाही पदार्थाांची आलेली ऑििर 

प्रभाताई परुी करीत होत्या. 
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 प्रभाताई वशके याांच्या जीवन प्रवासातनू हाच सांदशे वमळतो की सांकटे आली 

तरी घाबरून जाऊ नका. त्याच्याशी दोन हात करा. वजद्द, वचकाटी व कष्ट या बळावर 

वनश्चीत उज्वल भववष्य घिववता येते. अशावेळी श्री. वामनराव पै याांनी म्हटलेले तचू 

तझु्या जीवनाचा वशल्पकार याची सत्यता पटते. (प्रभाताई वशके याांचा मोबाईल नांबर 

9923564125 बदलापरू)  

 श्री समर्थि रामदासस्वामी ही हचे साांगतात की अर्थक प्रयत्नाने मनषु्य आपली 

भाग्यरेषाही बदल ूशकतो! 
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एक सच्चा सामाहजक भान असिारा मािूस 

 

 

श्री. राघवजी नरसाळे याांच्यावरती वॉट्सऍपवर एक पोस्ट आली होती. त्याच्या 

खाली त्याांचा िोन नांबरही वदला होता. त्याांनी केलेलां काम वाचनू मला त्याांच्या 

व्यवक्तमत्वाबद्दल अवतशय कौतकु व ते जाणनू घेण्याची उत्सकुताही वाटली. मी 

त्याांना िोन केला. िोनवर ते अवतशय नम्रपणे बोलत होते. बोलनू झाल्यावर त्याांनी 

व्हॉटसऍ्पवर माझ्यासाठी एक मेसेजही पाठवला. तमुच्याशी बोलनू खपू बरे वाटल.े 

तमुचा आशीवािद असदू.े त्याांची ठाण्याच्या अत् ेकट््टयावर झालेली मलुाखत मला 

पाठवनू वदली. ती मलुाखत ऐकूनच मी लेख तयार केला. 

श्री. राघवजी ह ेठाण्याचेच. आई- वविल दोघेही वशक्षक. वविल तर गवणतात 

अवतशय हुशार. त्याांनी मॅट्रीकमध्य े 100 पैकी 100 गणु वमळवले होते. राघवजी 

लहान होते तेव्हा पासनूच आई- वविल त्याांना चाांगली भाषणे ऐकायला घेऊन 

जायचे. मुांबईमध्ये भरणारी प्रदशिने दाखवायला न्यायचे. उत्तम पसु्तके वाचायला 

द्यायचे. बालपणी त्याांच्यावर असे सवि प्रकारच ेउत्तम सांस्कार झाले. घरी काही गरीब 

मलु ेजेवायला यायची. काही राहायलाही यायची.  

आपण समाज असतो. समाज घरातच असतो. ज्या समाजात आपण राहतो 

त्यामध्ये काही सकारात्मक बदल करता आला तर चाांगलेच. कारण तो समाज 

आपला असतो. तो आपल्यालाही मोठां करतो.   
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राघवजी म्हणतात आई- वविलाांनी मलुाांवर माकाांचे कर्ीच दिपण आणले 

नाही. पवहला नांबर वमळव अशी कर्ीच अपेक्षा केली नाही. तर एक चाांगला नागररक 

हो असे म्हणायचे. राघवजी सदु्धा आपल्या सांपकाित येणाऱ्याांना हचे साांगतात की 

तमु्ही उत्तम नागररक झालात तरी खपू चाांगल.े 

शाळेत वशकत असताांना राघवजींचे इांग्रजी खपू कच्चे होत.े िक्त 34 माक्सि 

वमळायचे. पण श्री. मरुिेश्वर गरुुजींनी त्याांचे इांग्रजी उत्तम करून घेतले. इांग्रजी कच्चे 

असणारा मलुगा पढेु कुठे व्याख्यानाला बोलावले की इांग्रजीत उत्तम प्रकारे आपले 

ववचार साांग ूशकू लागला. ह ेश्री. मरुिेश्वर गरुुजींमळेु घिले. म्हणनू राघवजी म्हणतात 

गरुू िार महत्त्वाचा आह.े  

राघवजी नववीमध्ये होते त्यावेळी B.Sc. ला 99.7 माक्सि वमळालेल्या एका 

ववद्यार्थयािला त्याांच्या वविलाांनी त्या मलुाचा शोर् घेऊन त्याची M.Sc. ची रु. 10 

हजार िी भरली. त्यावेळी दहा हजाराची वकां मत खपू मोठी होती. आज तो मलुगा 

एका कां पनीत उच्च पदावर काम करतो आह.े दसुऱ्याला मदत करण्याचे सांस्कार 

राघवजींच्यावर ववद्यार्थीदशेत असताांना झाले. पजू्य सान ेगरुुजी, गो. नी. दाांिेकर 

याांची पसु्तके त्याांनी वाचली. वाचनाने प्रगल्भता येते.  

अकरावीत असताांना त्याांनी उत्स्िूदि भाषण स्पर्ेत भाग घेतला होता. 30 सेकां द 

वदलेल्या ववषयावर ववचार करायचा व मग आपले ववचार भाषणातनू माांिायचे. हा 

त्याांच्या जीवनातील पवहला टवनांग पॉइांट होता. चाांगल्या पसु्तक वाचनामळेु त्याांचा 

वैचाररक पाया उत्तम घातला गेला. भाषणामळेु त्याांना कळून आले की आपल्याला 

त्या ववषयातले वकती कळले आवण वकती कळले नाही ह ेसमजले. त्यामळेु वाचन, 



ग ुंफियेला शेला  जयश्री पटवर्धन 
 

63 
 

ववचार व ववचारातनू माांिणी ही एक लॉवजकल प्रवक्रया त्याांना वदसली. मी माझे 

ववचार बोल ूशकतो ह ेत्याांना समजले. मग त्याांनी माग ेवळून पावहलेच नाही. अनेक 

स्पर्ेत भाग घेतला. पाररतोवषकेही वमळवली. इांग्रजी कच्चे असणारा मलुगा आपले 

ववचार इांग्रजी भाषेत उत्तम माांिू लागला. हा एक मोठा सकारात्मक बदल झाला.  

बारावीत असताांना सटु्टीमध्ये मलुाने काहीतरी वेगळे करावे असे आईला वाटले. 

त्या मुांबई ग्राहक पांचायतीचे काम करायच्या. त्याांचे काम खपू मोठे व ववववर् 

स्तरावरचे होते. त्या चेअरमनही होत्या. मुांबई ग्राहक पांचायतीने यवुा वगािसाठी ग्राहक 

वहताय अशी एक बोरवलीला कायिशाळा ठेवली होती. दोन वदवसाांसाठीच होती. 

राघवजींनी ही कायिशाळा केली. वतर्थ े त्याांना अनेक चाांगली माणसे भेटली. श्री. 

वववेक पत्की, लवलता कुलकणी, वदवांगत गोववलकर सर याांचे मागिदशिन लाभले. 

राघवजी मुांबई ग्राहक यवुा कां झमुरचे अध्यक्ष झाले. त्याांनी अनेक कामे केली. रेल्वे 

स्टेशनवर जाऊन ग्राहक जागवृत करणाऱ्या पसु्तकाची ववक्री केली. रेल्वेन ेजाणारे 

लोक घाईगिबिीत असतात पण त्याांनाही या पसु्तकाच ेमहत्त्व साांवगतले. शाळा 

कॉलेजमध्य ेजाऊन ववद्यार्थयाांशी बोलले. वयाच्या 18 व्या वषी त्याांनी ह ेकाम केलां. 

B.Sc. करीत असताांना मलुाांना कसे हाताळायचे याचा वकि शॉप केला. स्वतः 

कुठलेही व्यसन केले नाही. स्वतःचे चाररत्र्य उत्तम असले तरच आपण दसुऱ्याांना 

कसे वागावे ह ेवशकव ूशकतो. स्वतः जस ेवागले तेच मलुाांशी  बोलले. राघव ह ेनाव 

त्याांनी सार्थि केलां.  
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मुांबई ग्राहक पांचायतीचा पाया लॉवजकल लोकाांनी भरलेला आह.े उत्तम पाया 

असेल तरच इमारत भक्कम होत.े श्री. वववेक पत्की, लीलाताई कुलकणी, श्री. 

अशोक रावत लॉवजकली बोलणां आवण दसुऱ्याला ते पटववणां ह ेमहत्त्वाचे. राघवजी 

म्हणतात त्याांचे गरुु दोन प्रकारचे एक वैयवक्तक गरुु व दसुरे सांस्र्थात्मक गरुु. श्री. 

प्रदीपजी ह ेपवहले वैयवक्तक गरुु. ग्राहक पांचायत हा पवहला सांस्र्थात्मक गरुू. श्री. 

प्रदीपजी मेहता याांचे एक साऊर्थ एवशयावरचे एक प्रोजेक्ट होते. मुांबई ग्राहक 

पांचायतीने माझे नाव सचुववले. माझा इांटरव्य ू घेण्यासाठी श्री. प्रदीपजींनी 

कलकत्त्याहून एक माणसू पाठवला होता. त्याांना पहायचां होतां की हा 19 वषाांचा 

मलुगा आह ेतरी कोण? मी तसां पषु्कळ वाचन वलखाण केलां होतां. माझां सवि वलखाण 

इांग्रजीत होतां. मी एक पाण्यावर प्रोजेक्ट केलां होतां. ते त्याांना दाखवलां. त्याांनी ते श्री. 

प्रदीपजींना साांवगतलां आवण मला माझे ह ेदसुरे वैयवक्तक गरुु वमळाले. श्री. प्रदीपजींनी 

मग मला सतत बोलावलां. मी नांतर M.A. अर्थिशास्त्र केलां. राष्ट्रीय व आांतरराष्ट्रीय 

दशेात मोठ्या पातळीवर मला त्याांनी एक्सपोजर वदले. मी 21 वषाांचा असताांना श्री. 

नरेंद्र मोदी जेव्हा पांतप्रर्ान म्हणनू आले त्यावळेी जी त्याांनी सवमती स्र्थापली होती 

त्यात श्री. वववेक िेब्राय होत.े मी त्याांच्या जवळच एका स्टेजवर बसनू बोललो आह.े 

श्री. प्रदीपजींनी मला माझे ववचार माांिायला साांवगतले होत.े या गरुुमळेुच मी घिलो. 

तेव्हा गरुु हा अवनवायि आह.े तो शोर्ा तरच आपली प्रगती होऊ शकते. C.M.I.F. 

या सांस्र्थेत त्याांनी काही मवहन ेकाम केलां व नांतर टाटामध्य ेनोकरी केली. रतन टाटा 

याांचेकिूनही त्याांना शाबासकी वमळालेली आह.े त्याआर्ी वसांगापरूमध्ये जी 

जागवतक व्यापार सांघटनेची पवहली पररषद भरली वतर्थे त्याांना श्री. प्रदीपजींनी 

पाठववले. त्याांनीच िायनान्स केलां. वतर्थे ज-े जे घिले त्याचे त्याांनी लेखन केलां.  
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श्री. सनुील भाांिारे इकॉनॉवमकल ऍिव्हाईजर याांनी सवि वलहायला साांवगतले. ते 

प्रवसद्ध करायचे ठरववले. मला श्री. रतन टाटाांचेकिून शाबासकीची नोट आली.  

 

पढेु आवशयाई दशेात आवर्थिक मांदी येणार असे याांनी बोलनू दाखववले. श्री. व्ही. 

जी. दशेमखु सर म्हणाले राघव तलुा ह ेनक्की वाटते ना? मी म्हटले हो ह ेहोणार 

आह.े पढेु मी टाटाांची नोकरी सोिली व श्री. प्रदीपला जॉईन झालो. त्याची Cuts ही 

सांस्र्था आह.े मी व प्रदीपन ेआांतरराष्ट्रीय ववकवसत दशेातील ववचार व बोलणे सरुू 

केले. अनेक उत्तम लोकाांबरोबर काम केले. ह ेएक वतुिळ आह.े वयोमानाप्रमाणे या 

वैचाररक वतुिळाचा परीघ वाढवावा लागतो. आपल्या कायाितील प्रगतीप्रमाणे 

वतुिळाचा परीघ वाढतो व ते महत्त्वाचे आह.े श्री. राघवजींनी अर्थक पररश्रम केले. 

उत्तम वमत् वमळाल.े वमत्ही मोठे झाले.  

 कें द्र सरकारन ेयाांना एक मोठे काम वदले. श्री. प्रदीपजी ह ेस्पर्ेसाठी जे वनयम 

असतात त्या ववकां ग कवमटीमध्ये होते. मोठ- मोठे लोक या कवमटीत होते. प्रदीपजींनी 

या कवमटीतील आपली जागा राघवना वदली. ते सवाित लहान होते. पण त्याांचे ववचार 

ऐकून सगळेच खषू झाले. ववकसनशील दशे व ववकसीत दशे ह ेकृषीवर सबवसिी 

दतेात. जागवतक व्यापारामध्ये हा ववषय महत्वाचा व चचेचा होता. सबवसिी दणेां 

बांद केलां तर स्परे्मध्य ेतमु्ही आमच्याबरोबर येऊ शकाल. असे ववकसनशील दशेाचे 

म्हणण.े वस्त्र मांत्ालयाने याांना एक प्रोजेक्ट वदले. कपाशीवरील सबवसिीचे. 

राघवजींनी यासाठी अनेक दशे पालर्थे घातल.े अनेकाांशी बोलले व प्रबांर् वलवहला.  
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 श्री. सरु्ीर गोकणि याांचे मागिदशिन लाभले. या माझ्या प्रबांर्ावरून कें द्र 

सरकारन ेआपली जागवतक व्यापाराबद्दल चाांगली भवूमका माांिली. त्यावेळी बराक 

ओबामा भारतात येणार होते. त्याांचे वावणज्य सेके्रटरी व आपले वावणज्य सेके्रटरी 

याांच्यामध्ये या िेटाबद्दल खपू चचाि झाली. त्याांचा िेटा वापरून त्याांचां म्हणणां खोिून 

काढलां. राघवजी म्हणतात नसुते ववचार उपयोगी नाहीत तर त्याला एक िेटा हवा. 

नांतर श्री. माशेलकर सर भेटले. ते त्याांच ेगरुु झाले. श्री. माशेलकर सर अशी व्यक्ती 

की ज्याांच्या पायाजवळ बसावां. 

 ऍक्सेनशअुर कां पनीत ते भेटले. नसुता िेटा नाही त्यावर कृती हवी ती श्री. 

माशेलकर सराांनी वशकवली. ते राघवजींना म्हणायच ेत ूएखादां मॉिेल तयार केलांस 

तरी पढेु जाऊन ते कृतीत येते का ह े महत्वाचे. ही वैचाररक झेप श्री. माशेलकर 

सराांमळेु त्याांना वमळाली. 

 अजनूही त्याांचे आशीवािद राघवजींना वमळतात. ऍक्सेनशअुर कां पनीत राहून 

राघवजी खपू वशकले. ते म्हणतात प्रत्येक वठकाणी मला गरुु भेटले म्हणनू मी पढेु 

जाऊ शकलो.  

 लहानपणापासनू आई- वविलाांनी केलेले सांस्कार की उत्तम नागररक हो, 

समाजासाठी प्रत्येकान ेकाही- ना काही केले पावहजे. ह्यातनू त्याांनी लोकाांसाठी 100 

रुपयाांत Ambulance सेवा उपलब्लर् करून वदली. त्याचे असे झाले चार वषाांपवूी 

त्याांच्या आईला हॉवस्पटलमध्य ेनेण्यासाठी Ambulance हवी होती. व त्यासाठी 

त्याांना भरमसाठ वकां मत मोजावी लागली. आवण म्हणनू त्याांनी तेव्हा ठरववलां की 

यासाठी काहीतरी करायला हव.े त्याांनी स्वतःच्या पैशाांतनू 17 लाख रुपये खचूिन  
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Ambulance खरेदी केली आवण ठरवलां की नवी मुांबईत रुग्णाांना 100 रुपयाांत ही 

सेवा उपलब्लर् करून द्यायची. आता गेली 4 मवहन े श्री राघवजी नवी मुांबईतील 

रुग्णाांना ही सेवा उपलब्लर् करून दते आहते. ह े काम करताांना त्याांना अवतशय 

समार्ान होत आह.े ते म्हणतात आपण कोणासाठी काही करत आहोत ह े खपू 

सखुावणारां आह.े त्याहीपेक्षा तो रुग्ण आवण त्याांच ेनातेवाईक याांना झालेला आनांद 

तर खपूच समार्ान दणेारा असतो. पण 17 लाख खचि केले आवण झाले असे नाही 

तर ड्रायव्हर सकट Ambulance दखेभालीचा मवहन्याचा खचि सार्ारणपणे 30 

हजार रुपये ते करतात! ह ेऐकून तर मला वाटले कमियोग म्हणज ेवनराळा काय असतो 

हो? एवढी दाततृ्व असलेली व्यक्ती ववरळाच!  

 लोकाांच्या मदतीसाठी असे र्ावनू जाणारे श्री. राघव केवळ 48 वषाांचे असनू 

ते एका बहुराष्ट्रीय कां पनीचे मॅनेवजांग िायरेक्टर आहते. असे जबाबदारीचे पदावर 

काम करत असताांना माझ्या मनात एक प्रश्न आला की त्याांना असे सामावजक काम 

करायला सवि कशी वमळत असेल? ते म्हणतात जो वबझी असतो ना त्यालाच वेळ 

असतो! उत्तरही वरवर ववरोर्ाभासाचे वाटणारे! पण खरांच आह ेज्याच्यापाशी वेळ 

असतो तोच वबझी असतो! 

 सामावजक भान असणारे, एक उत्तम नागररक, एक उत्तम अर्थितज्ज्ञ अशा या 

उत्तुांग व्यक्तीला मनापासनू वांदन! 

 श्री. राघवजी नरसाळे याांचा िोन नांबर – 9820770021.  
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सुंगीि पे्रमी श्री. कालगाुंिकर सर 

 

एखाद्याचा छांद इतराांनाही वकती आनांद दतेो ह े कालगाांवकराांच्या छांदावरून 

कळत.े श्री. कालगाांवकर सर अलीकिे बरीच वष ेकोल्हापरूला रहात आहते. माझे 

पती कै. सतीश पटवर्िन ह ेकोल्हापरूला इांग्रजी ववषय घेऊन M.A. करीत होते. 

M.A. करण्यापवूीच ह ेकागवाि येर्थील हायस्कूलमध्ये वशक्षक म्हणनू नोकरी करत 

होत.े  घरच्या आवर्थिक अिचणीमळेु ह्याांना B.A. झाल्यानांतर नोकरी करावी लागली. 

पण M.A. झाल्यावशवाय तरणोपाय नाही म्हणनू याांनी नांतर कोल्हापरू वशवाजी 

ववद्यापीठातनू इांग्रजी ववषय घेऊन M.A. केलां. त्यावेळी कालगाांवकर सर बस 

स्टॉपवर असायचे. ह े ही ववद्यापीठाकिे जाणाऱ्या बससाठी बसला र्थाांबलेले 

असायचे. त्यावेळी बस स्टॉपवर र्थाांबलेल ेह ेतरुण एकमेकाांशी बोलायचे. त्यातनूच 

ओळख वाढली व पढेु चाांगले वमत् झाले. दोघाांचे M.A. ला ववषय वेगळे असनूही 

त्या दोघाांमर्ील सांगीत हा ववषय समान होता व अत्यांत वजव्हाळयाचाही! दोघेही 

स्वभावाने सालस, वनगवी, सांगीत प्रेमी वशवाय वमवस्कलवह.  अशा समान र्ाग्यामळेु 

मैत्ी जमायला वेळ लागला नाही! 

श्री. कालगाांवकर सराांचा जन्म साताऱ्याचा! त्याांचे वविल तेर्थे एका ववमा 

कां पनीमध्ये नोकरी करत होते. सातारच्या न्य ूइांवग्लश स्कूलमध्ये सराांच ेनववी पयांतचे 

वशक्षण झाले. पणु्याला िेक्कन एज्यकेुशन सोसायटीन ेिग्युिसन कॉलेज काढल.े पण 

तेर्थे नोकरी करणाऱ्या प्राध्यापकाांना सातारच्या न्य ू इांवग्लश स्कूलमध्ये दोन वषे 
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नोकरी करण े सक्तीचे होत.े त्यामळेु त्यावेळी न्य ू इांवग्लश स्कूलमध्ये वशकणाऱ्या 

ववद्यार्थयाांना उत्तम वशक्षक लाभले. कालगाांवकर सर म्हणतात ह ेआमचे मोठे भाग्य! 

श्री.कालगावकरसराांचा जन्म साताऱ्याचाच! अगदी लहानपणापासनूच त्याांना 

गाण्याचे वेि होत.े त्यावेळी ग्रामोिोन होते. सराांची आई त्याांना साांगायची  की अरे 

रात्ी झोपताांना सैगलची शहनेशहा वचत्पटातील गाणे लावल्यावशवाय त ू

झोपायचाच नाहीस! बाळाचे पाय पाळण्यात वदसतात ही म्हण तांतोतांत खरी आह ेह े

वदसनू येते. 

श्री.कालगावकरसराांचे नववी पयांतचे वशक्षण साताऱ्यात झाले.  पढेु वविलाांच्या 

बदलीमळेु ते कोल्हापरूला आले. उविररत M.A. पयांतचे सवि वशक्षण त्याांच े

कोल्हापरूला झाले. सांगीताप्रमाणे गवणत हा ववषयवह त्याांचा अत्यांत आविीचा. 

अकरावीनांतर ते गोखले कॉलेजमध्य े Pree Degree ला गेले. त्यावेळी त्याांनी 

सायन्स शाखा वनविली होती. पण इांटर सायन्स झाल्यावर त्याांना कळले की गवणत 

घेऊन B.Sc. व्हायचे असेल तर गवणत या ववषयाचा पेपर 500 माकािचा असतो.  

पण B.A. ला मात् गवणत 600 माकाांचे असते. त्यामळेु गवणताचा जास्त अभ्यास 

होईल म्हणनू त्याांनी सायन्स शाखा बदलनू आटिस ्शाखा वनविली. व ते राजाराम 

कॉलेजमर्नू उत्तम गणुाांनी B.A. झाले. पढेु त्याांनी गवणत ववषय घेऊन M.A. केले. 

त्यावेळी ते वशवाजी यवुनव्हवसिटीत पवहले आल.े घवघवीत यश वमळाले.  त्यामळेु 

त्याांना एकदम तीन नोकऱ्या चालनू आल्या. पण सोयीच्या दृष्टीने त्याांनी कोल्हापूर 

येर्थील राजाराम कॉलेजचीच नोकरी स्वीकारली! 
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त्यावेळी श्रीमांत लोकाांच्याकिे ग्रामोिोन असायचे. श्री. कालगावकराांना 

बालपणापासनूच सांगीत आविायचे. त्यामळेु त्याांनी पण वविलाांच्या बरोबर हट्ट 

र्रला की आपल्यासाठी ग्रामोिोन घ्या. त्यावेळी गाण्याच्या काळया तबकि्या 

असायच्या. 1962 सालापासनू सराांनी रेकॉििस ्ववकत घेऊन सांग्रह करायला सरुुवात 

केली. एव्हाना रेविओनां चाांगलाच जम बसवला होता. व ग्रामोिोन रेकॉििस ्

घेण्याची, ऐकण्याची लोकाांची आवि कमी झाली होती. दीघिकाळ चालणाऱ्या 

प्लावस्टकच्या एल.पी./ई.पी. रेकॉि्िस व ववजेवर चालणारे रेकॉिि प्लेअरही येऊन 

काही काळ लोटला होता.  ग्रामोिोनच्या लाखेच्या रेकॉििस ्कमी झाल्या होत्या.  

कोल्हापरूातील दकुानातनू त्यावेळी या ग्रामोिोनच्या रेकॉििस ्ववकत वमळायच्या. 

पण त्या व्यवतररक्त कुणाकिे पिून असलेल्या रेकॉििस ्वमळतात का याचा शोर्ही 

सर घेत असत. रेकॉििस ्जमा करण्याच्या या छांदात त्याांना तऱ्हतेऱ्हचेी माणसां भेटली. 

एक ववलक्षण हकीगत अशी की वबांद ूचौकाकिून वशवाजी पतुळयाकिे जाताांना 

वाटेत वनम्म्या अांतरावर िाव्या बाजलूा भारत वॉच कां पनी म्हणनू एक दकुान नव्यानेच 

सरुू झालां होतां. या दकुानच्या जागी पाटे ढवळे आवण कां पनी याांचां रेकॉििस ्ववक्रीचे 

दकुान होत.े तेव्हा श्री. कालगावकराांनी या भारत वॉच कां पनीमध्ये ववचारणा केली 

की इर्थां जे पवूी दकुान होतां त्यातील रेकॉििस ्तमुच्याकिे आहते का? तर त्याांनी नाही 

असां साांवगतलां.  मग सराांनी ढवळे याांचा शोर् सरुू केला. ढवळे भेटले ते म्हणाले 

माझ्याकिे र्थोि्या रेकॉि्िस होत्या. पण मी भारत वॉच कां पनीला दकुान ववकलां 

त्यावेळी ते सवि सामान चौर्थया मजल्यावरच्या माळयावर ठेवले आह.े आता मला 

वेळ नाही तेव्हा पांर्रा वदवसाांनी या.  सर पांर्रा वदवसाांनी पनु्हा गेले तेव्हा ढवळे 

म्हणाले आताही मला वेळ नाही. अजनू पांर्रा वदवसाांनी या. पण सराांनी वजद्द सोिली 
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नाही शेवटी ढवळेच कां टाळले व वकल्ल्या घेऊन उठले. दोघेही भारत वॉच कां पनीच्या 

दकुानाकिे गेले. वर जायला अरुां द असा जीना. अांर्ार माळयावर प्रचांि र्ळु! ते 

ढवळे तर वैतागलेच. पण सराांनी र्ीर सोिला नाही. सर स्वतःच र्थोिी- र्थोिी र्ळू 

झटकू लागले. वर एका वठकाणी त्याांना रेकॉििस ्वदसल्या. सराांना अत्यानांद झाला! 

पण ढवळे घाई करू लागले. म्हणाले चटकन घ्या. एका रेकॉििचे 2 रुपये द्या.  दहा 

रेकॉििचे 20 रुपय.े त्यावेळी म्हणज े1965 साली 20 रुपयालाही खपू वकां मत होती. 

रेकॉििस ्घेऊन सर घरी आले. त्या पाण्यात बिुवनू स्वच्छ केल्या. त्यावर असलेला 

कागद जाणार नाही याची काळजी घेतली. ज्या रेकॉििस ्वमळववण्यासाठी सर दोन 

वष ेप्रयत्न करीत होत.े त्या त्याांना वमळाल्या. कुमार गांर्वाांनी वयाच्या आठव्या व 

दहाव्या वषी गायलेली रामकली व बागशे्री रागाची रेकॉिि त्यात होती.  कुमार 

गांर्वाांचा बालपणीचा आवाज अवतशय वनरागस व गोि होता. त्याांनी गायलेली चीज 

म्हणज ेपरमेश्वराच्या भेटीची लागलेली आस अशा अर्थािची आह.े  ह्या लहान वयात 

सदु्धा त्याांच्या आवाजात आतिता होती. 

या दोन्ही रेकॉििस ्आम्ही उभयताांनी त्याांच्या घरीच ऐकल्या. सराांच्या घरी गाणे 

ऐकायला जाणे ही माझ्या पतींसाठी पविणीच असायची! 

श्री. कालगावकर व कुटुांबीय मांिळी काही वष े राजाराम कॉलेजच्या स्टाि 

क्वाटिसमध्ये रावहली होती. नांतर त्याांनी 2001 साली ही मांिळी आर. के. नगरमध्ये 

त्याांनी बाांर्लेल्या स्वतःच्या घरी रहायला गेली.  

सराांची मलुगी गौरी ही पण सांगीत खपू आविणारी! ती सगुम सांगीताच्या 

परीक्षेत ववद्यापीठात प्रर्थम आली होती. वशवाजी ववद्यापीठामध्ये सांगीताच्या 
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पदववका वगािमध्य ेती वशकत होती. कला क्षेत्ामर्ील प्रवसद्ध व्यक्तींना या ववभागात 

आमांवत्त केले जायचे. त्यावषी श्री. बाप ूवाटवे याांना बोलाववले होते. श्री. बापूांनी 

ववद्यापीठात तीन वदवस ववववर् कायिक्रमात भाग घेतला. शेवटच्या सत्ात गौरीने 

बापूांची गाठ घेऊन आपल्या वविलाांचा हा सांग्रह बघण्यासाठी घरी येण्याचे आमांत्ण 

वदले. श्री. बाप ूवाटवे त्याांच्या घरी आले. त्यावेळी श्री. वाटवे याांनी सराांना अनेक 

आठवणी साांवगतल्या. घरातील वातावरण सांगीतमय झाले. श्री. कालगावकराांनी 

त्याांच्या सांग्रहातील प्रभातच्या वचत्पटातील गाणी श्री. बापूांना ऐकवली. ही सगळी 

गाणी ऐकून बापूांनाही अवतशय आनांद झाला. श्री. केशवराव भोळे याांनी गायलेल्या 

काही गाण्याच्या रेकॉििसही सराांनी बापूांना ऐकवल्या. ती गाणी बापूांनी कर्ीच ऐकली 

नव्हती. त्यामळेु ते आश्चयिचवकत झाले. पणु्याला गेल्यावर त्याांनी मदु्दाम ज्योत्स्नाताई 

भोळे याांची घरी जाऊन भेट घेतली. व श्री. केशवरावाांची गाणी मला कोल्हापरूच्या 

कालगावकराांचेकिे ऐकायला वमळाल्याचे साांवगतले.  ज्योत्स्नाताई त्यावेळी 

आजारी होत्या.  पण आपल्या पतीचा आवाज कोल्हापरूला ऐकायला वमळतो ह े

ऐकून आनांद झाला! ग्रामोिोन रेकॉििचा सांग्रह करण्याचा छांद जिल्यावर साहवजकच 

जास्त रेकॉििस ् नौशादाांच्या गाण्याच्याच घेतल्या गेल्या.  प्रत्येक रेकॉिि सर 

काळजीपवूिक ऐकत. त्यामळेु त्याांना गाण्यातले बारकावेही कळायला लागले.  'मेरे 

वदल में सेंकिो अरमान’ ह ेनमस्ते वचत्पटातले गाण े रेकॉििवर ऐकले आवण तसेच 

शहनाई वचत्पटातलां 'आजा मेरी जान' ह े ऐकलां. या दोन्ही गाण्यामर्ील दोन 

किव्यामर्ील Interlude Music मर्ील साम्य. वास्तववक पवहला वचत्पट 1943 

मध्य ेआला व दसुरा शहनाई 1947 साली आला. पण हा Music च्या साम्याबद्दल 

तरी र्ािस करून नौशादाांनाच पत् वलवहलां. पण नौशाद एवढे मोठे सांगीतकार असनू 
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सदु्धा त्याांनी या पत्ाची दखल घेऊन उत्तरही वलवहले. ते म्हणतात वबघिलां काहीच 

नाही. कलाकाराला आपल्या कलाकृतीसाठी प्रेरणा हवी असते.  प्रेरणेवशवाय 

कलाकृती जन्माला येतच नाही.  हो पण बाकीचा खलुासा हा ज्याचा त्याचाच 

लागतो.  र्थोर- कलाकार र्थोर माणसे ही ववचाराांच्या पातळीवरही र्थोरच असतात! 

श्री. कालगावकराांसाठी त्याांचे ह ेपत् म्हणज ेअनमोल ठेवाच ठरलां! 

अशी आठ वष ेगेली आवण माचि 2000 मध्य ेएक छान योग जळूुन आला.  श्री. 

कालगावकर सराांच्या जीवनातील तो एक सोनेरी वदवस होता.  सांगीतकार श्री. 

नौशादाांच्या भेटीचा तो वदवस! वयाची 80 वष ेपणूि केल्या वनवमत्त श्री. नौशाद याांचा 

सत्कार ज्येष्ठ गावयका गांगबूाई हनगल याांच्या हस्त े केशवराव भोसले नाट्यगहृात 

आयोवजत केला होता. एका ज्येष्ठ शास्त्रीय सांगीत गाणाऱ्या गायीकेकिून एका 

वचत्पट सांगीत वदग्दशिकाचा सत्कार व्हावा. म्हणजे कुठलेही सांगीत असदू े ते श्रेष्ठ 

असते याची प्रवचती येते. वचत्पटातील गाणी त्यातील शब्लदाांमळेु मनाला वभितात. 

वशवाय उत्तम चाल व गोि आवाज ह ेतर आनांद दणेारे असतेच. शास्त्रीय सांगीत जरी 

सगळयाांना समजेल असे नसले तरीही ते कानातनू हृदयापयांत पोहचतेच. व ते 

ऐकताांनाही तल्लीन व्हायला होत.े 

मध्यांतरात नौशादाांच्या भोवती लोकाांचा गरािा होता. श्री. कालगावकरही 

वमत्ाांसोबत पढेु झाले. त्याांनी नौशादाांचे पत् बरोबर नेल ेहोत.े ते पढेु केले. आपल्या 

छांदाबद्दल त्याांना सवि साांवगतले.  व आपल्या घरी सांग्रह बघायला यावां व काही गाणी 

ऐकावी अशी ववनांती केली. 
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दसुऱ्या वदवशी रवववार होता. नौशाद साहबे येतील की नाही ही र्ाकर्कू 

कालगावकराांना होतीच. एवढ्या मोठ्या व्यक्तीला अशी सवि काढणे अवघिच. 

पण नौशाद आले. त्याांनी अनांतराव वदक्षीताांना साांवगतले मला 

श्री.कालगावकराांचेकिे जायचे आह.े कालगावकराांना हा वनरोप वमळाला. त्याांनी 

पत्नीच्या मदतीन ेनौशादाांच्या सवि रेकॉििस ्हॉलमध्ये माांिल्या. श्री. नौशादाांना घेऊन 

सर वरती आले व त्याांच्या स्वागतासाठी ठेवलेली रेकॉिि लावली.  ह ेअनोखे पण 

आनांद दणेारे स्वागत नौशादाांना खपूच आविले.  नौशाद हॉलमध्ये सराांच्या जवळ 

बसले.  सराांनी त्याांना काही गाण्याच्या रेकॉििस ्ऐकवल्या. त्या नौशादाांच्याकिेही 

नव्हत्या.  अर्ाि तासच वेळ असणारे नौशाद दोन तास बसले.  उठण्यापवूी 

दास्ताांमर्ील नागन नतृ्याची रेकॉिि त्याांनी वस्प्रांगच्या ग्रामोिोनवर ऐकली. व पनु्हा 

पनु्हा कालगावकराांच्या सांग्रहाबद्दल त्याांचे अवभनांदन केले. 

हा वदवस कालगावकराांच्या जीवनातील कर्ीही न ववसरणारा वदवस ठरला. 

कसे असते नाां एखाद्या माणसाची भेट आयषु्यात एकदा जरी झाली तरी ती कर्ीही 

न ववसरणारी ठरत ेव जेव्हा- जेव्हा वतची आठवण येते तेव्हा- तेव्हा ती आठवण खपू 

आनांद दऊेन जात!े 

प्रा.श्री.ज.कालगाांवकर, 9881468643 

सध्या सराांच्या सांग्रहात अदमासे सािेचार हजार रेकॉििस,् सहा ग्रामोिोन्स व 

पांचावन्न रेकॉिि प्लेयसि आहते. सवि सवुस्र्थती ठेवणे हा सराांच्यासाठी िुल टाईम 

जॉबच झाला आह.े  
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सािरकराुंची मासेहलस उडी 

 

 

सावरकर ह ेलहानपणापासनूच अत्यांत तीव्र बदु्धीचे होते. वजव्हा आवण लेखणी 

ते सारख्याच ताकदीने चालवत. प्रार्थवमक वशक्षण सांपल्यावर ते पढुील वशक्षणासाठी 

िग्युिसन कॉलेजमध्य े दाखल झाले. तेर्थनूच त्याांनी B.A. ची पदवी घेतली. पढेु 

बॅररस्टर होण्यासाठी 1906 साली त्याांनी इांग्लांिच्या भमूीवर पाऊल ठेवले. बॅररस्टर 

होण्यासाठी त्याांनी अभ्यासाला सरुुवात केली. इांग्लांिच्या वातावरणातील 

स्वातांत्र्याचा वारा ते मनसोक्त प्याले. लेखन व वाचन याला त्याांनी जोमान ेसरुुवात 

केली. वाचनालयात याांचे तासन ्तास जाऊ लागले. तात्यारावाांनी अवभनव भारतची 

शाखा खदु्द लांिनमध्ये स्र्थापन केली. सभासदाांना वपस्तलुाचा पररचय करून दणे्यात 

आला. बॉम्ब तयार करण्याची ववद्या येऊ लागली. गपु्तपणे भारतात वपस्तलुे 

पाठवण्यास सरुुवात झाली. 

 

जोसेि मॅवझनीचे चररत् प्रवसद्ध करून तात्यारावाांनी ते लोकमान्य वटळक व 

काळकते पराांजपे याांना अपिण केले. १८५७ च ेस्वातांत्र्यसमर हा अपवूि ग्रांर्थ वलवहला. 

प्रकाशनापवूीच जप्त करण्यात आला. परांत ुभारतात त्याचा गपु्तपणे प्रसार झाला. हा 

ग्रांर्थ म्हणज ेक्राांवतकारकाांची अमरगार्था ठरली. 
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भारतात राजकीय चळवळीचा िोंब उसळला. पजू्य लाला लजपतराय याांना 

हद्दपारीची वशक्षा झाली. ही बातमी ववलायतेत समजताच तात्यारावाांच े सहकारी 

सेनापती बापट याांनी वब्रवटश पालिमेंटवर बॉम्ब टाकण्याचे ठरववले. पण तात्यारावाांनी 

त्याांना सबरुीचा सल्ला वदला. 

 

भारतातील वब्रवटशाांच्या जलुमूाच्या कहाण्या ऐकून इांग्लांिमर्ील भारतीयाांना 

चीि येऊ लागली. मदनलाल वर्ांग्रा याांनी कझिन वायली या इांग्रज अवर्काऱ्याचा भर 

लांिनमध्ये वर् केला. ही घटना वद. 1 जलु ै1901 रोजी घिली. मदनलाल वर्ांग्रा ह े

तात्यारावाांच्या बैठकीतले होत.े त्यामळेु वब्रवटश सरकारची करिी नजर 

तात्यारावाांचेकिे वळली. मदनलाल वर्ांग्रा याांनी दशेभक्तीन ेप्रेररत होऊनच वायलीचा 

खनू केला अस े सावरकराांनी साांवगतले. त्यामळेु वब्रटीश सरकारन े सावरकराांच्या 

चळवळीवर बांर्ने आणली. 

 

या अिचणीतनू सटुण्यासाठी एक यकु्ती काढण्यात आली. दसऱ्याचा र्ावमिक 

समारांभ सभा भरवनू साजरा करण्याचे ठरले. पण याचे अध्यक्षपद कोण घेणार. 

महात्मा गाांर्ी र्ैयािन ेपढेु आले व त्याांनी अध्यक्षस्र्थान स्वीकारले. सभेला 100 ते 

150 स्त्री-परुुष आले होत.े सावरकराांनी आपल्या भाषणात भारतीयाांच्या ऐक्य 

भावनेचे महत्त्व साांवगतले. गाांर्ीजींनी सावरकराांच्या भाषणाचा गौरव केला. 
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क्राांवतकारकाांच्या लांिनमर्ील हालचाली सावर्पण ेसरुू झाल्या. ववलायतेतनू 

पाठववलेली वपस्तलुे वहांदसु्र्थानात पोहचली. दिपशाही सारखी वाढतच होती. 

अवभनव भारताची सांघटना वब्रवटश सरकारच्या नजरेत आली. क्राांवतकारकाांचा समळू 

उच्छेद करण्याचा सरकारन ेचांग बाांर्ला. 

 

याचवेळी तात्याराव लांिनमध्ये आजारी पिले. प्रकृती स्वास्र्थयासाठी ते 

फ्रान्सला गेले पण परत लांिनला आल्यावर त्याांना अटक करण्यात आली. त्याांना 

सोिववण्याचे क्राांतीकारकाांनी अर्थक प्रयत्न केले. पण त्यात यश आले नाही. 

त्याांच्यावरील खटला चालववण्यासाठी त्याांना वहांदसु्र्थानात परत पाठववण्याचे 

सरकारन ेठरववले. त्याप्रमाण े'मोररया' बोटीतनू किक पहारा ठेवनू त्याांना वहांदसु्र्थानात 

परत पाठववण्याची व्यवस्र्था करण्यात आली. प्रवास सरुू होताच बोटीवरून पळून 

कसे जावे या दृष्टीन ेसावरकर ववचार करू लागले. या ववचाराचा आपल्या बरोबर 

असलेल्या पाकि र व पॉवर या पोवलस अवर्काऱ्याांना र्थाांगपत्ता लाग ूनय ेम्हणनू ते 

यरुोपीय पद्धतीचा रुबाबदार पोशाख करून भोजनगहृात जात व सहप्रवाशाांबरोबर 

गप्पा मारण्यात रांगनू जात. 

ती बोट ववलायतेहून आठ एक वदवसाांनी फ्रान्सच्या वकनाऱ्यावर मसेवलस येर्थे 

र्थाांबली होती. ही सांर्ी सार्नू सावरकराांनी शौचकुपाच्या वरील वखिकीतनू समदु्रात 

उिी मारून पळण्याचा र्ािसी प्रयत्न केला. ववशाल सागरातनू सपासप अांतर कापीत 

वनघाले. वखिकीतनू उिी मारताांना त्याांच्या बरगि्याच्या कातिीची साले वनघाली. 

पण सावरकराांनी वतकिे लक्षही वदले नाही. ते पळाल्याची बातमी बोटीवर 
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कळल्यावरून पोवलसाांच्या बांदकुीच्या गोळयाांचा वषािव सरुू झाला. पण 

सावरकराांनी त्याला दाद वदली नाही. पोहत - पोहत ते  र्क्याजवळ आले, आवण तो 

चढून ते पळू लागले. वब्रवटश वशपाईही त्याांच्या मागोमाग पळत येत होत.े वाटेत 

सावरकराांना एक फ्रें च वशपाई भेटला. आपल्या मोिक्या- तोिक्या फ्रें च भाषेत 

सावरकर त्याला आपल्याला पोवलस चौकीवर नेण्यास साांग ू लागले. हते ू हा की 

एकदा का त्या फ्रें च वशपायान े आपल्याला ताब्लयात घेतले की आांतरराष्ट्रीय 

वनबांर्ाप्रमाणे वब्रवटश वशपायाांना त्याांना पकिता आले नसते. पण सावरकराांचे बोलणे 

काही केल्या त्या फ्रें च वशपायास समजेना. तेवढ्यात वब्रवटश वशपाई तेर्थे पोहोचले. 

त्याांनी फ्रें च वशपायाची मठू दाबली. त्यावर त्या फ्रें च वशपायान ेसावरकराांना वब्रवटश 

पोवलसाच्या हाती सोपववल.े अशा ररतीने वब्रवटशाांच्या हातावर तरुी दणे्याचा 

सावरकराांचा र्ािसी प्रयत्न वविल झाला! पण त्याांची ही उिी वत्खांिात गाजली. 

सावरकराांना वब्रवटश वशपायाकिे सोपववल्यामळेु फ्रें च सरकारवर किािून टीका 

झाली. आश्रय मागण्याच्या अवर्काराचा या प्रकरणात भांग झाला होता. 

 

फ्रान्सन े वब्रटनला असे कळववले की मासेवलस प्रकरणाची सांपणूि चौकशी 

होईपयांत सावरकराांवरील खटल्याचे काम तहकूब करावे. पण असे झाले नाही. 

वब्रवटश सरकारन ेयाकिे सांपणूि दलुिक्ष केल.े सावरकराांच्यावर खटला उभा रावहला, 

आवण त्याांना काळया पाण्याची वशक्षा झाली!  
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गोरज 

 

 

श्रीकृष्ण आपल्या सवांगि्यासवहत गाई ांना घेऊन रानात जायचे. गाई रानात 

वदवसभर वनवाांतपणे चरत असत. श्रीकृष्ण झािाखाली बसनू बासरी वाजवण्यात दांग! 

गाई पण चरत असताांना कान टवकारुन बासरी ऐकायच्या. सवांगिी पण श्रीकृष्णाच्या 

आगे- माग े असत. त्याांच्यासाठी तर ह े सवि आनांददायी असायचे. सयूि अस्ताला 

जायच्या वेळी सगळेच घराच्या ओढीने परत ूलागत. गाव जवळ आल्यावर गाई ांच्या 

चालण्यामळेु उित असलेली र्ळू सगळयाांना वदसायची हीच तर ती गोरज वेळ! 

या गोरज महूुतािवर काही शेतकरी आपल्या मलुा-मलुींचे वववाह सांपन्न करतात. 

सांध्याकाळी शेतकरी वगि र्थोिा वनवाांत असतो. त्यामळेु शभुकायािसाठी त्याांना गोरज 

महूुति सोयीचा वाटतो.  प्रत्येकाचा रोजचा वदनक्रम पावहला तर सकाळपासनू 

उत्साहान ेसवि काही करणारी व्यक्ती सांध्याकाळी र्थकलेली असते. सकाळचा चढता 

उत्साह सांध्याकाळी मावळतो. ही रोजची सांध्याकाळ र्थोिी- िार वनरुत्साहाची 

असते. 

सयूि अस्ताला जाताना लाल गोळा नेत्ाला सखुावतो.  तो सयूि बिुल्यावर 

र्थोिासाच अांर्कु प्रकाश राहतो. ती वेळ मनाला उदासीनता आणणारी असते. 

असेच असत े आयषु्याच्या सांध्याकाळचेवह! ही आयषु्याची सांध्याकाळ म्हणजेच 

वदृ्धापकाळ! बालपण, तरुणपण कसे गेले कळतवह नाही. पण वदृ्धापकाळ सरता 
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सरत नाही. सांध्या- छाया वभवववती हृदया! वकतीही मनाची तयारी केलेली असली, 

अध्यात्म वाचलेले असले तरी ही कातरवेळ सोपी नसते. वदृ्धाांनी ती जाणीवपवूिक 

सोपी करावी लागत.े 

सयूि अस्ताला गेल्यावर र्थोिासाच अांर्कु प्रकाश राहतो. ती वेळ मनाला 

उदावसनता आणणारी असत.े म्हणनूच हीच वेळ सार्नू घरात दवेापाशी वदवा 

लावला जातो. शभुांकरोती म्हटले जात.े म्हणजे मग घरातले वातावरण शाांत सगुांवर्त 

होत.े तसेच आपले मनवह या कातर वेळेतनू बाहरे येते. 

वदृ्धाांच्या बाबतीत तर हा गोरज काळ खपू वषािचा असतो. तो नेहमी आनांदी 

टवटवीत ठेवायला हवा. वदृ्धाांनी कसे वागावे या सांबांर्ी अनेक वटप्स  व्हाट्सऍपवर  

येत असतात.  

वदृ्धापकाळ हा वनरसवाणा जाऊ नय ेहा प्रयत्न मात् प्रत्येक वदृ्धाने करायलाच 

हवा. काही घरी वदृ्धाांसवहत सगळेजण एकोप्यान ेनाांदत असतात. वदृ्धपण आपल्या 

परीने सवक्रय असतात. त्यामळेु घरच्या तरुण वपढीला त्याांचा अिसर, अिर्थळा 

वाटत नाही.  पण काही घरी वदृ्धाांची सवि जबाबदारी तरुण मलुाांच्यावर आलेली 

असते. वदृ्ध लोक माग े पिून तरुण वपढी आली की आपल्या मताप्रमाण े सांसार 

करतात. त्याांच्या आविीवनविी, त्याांची मत ेयाला प्रार्ान्य वमळते.  मग आपोआपच 

वदृ्ध बाजलूा पितात. त्यामळेु ते एकाकी होतात. सवाांपासनू तटुले जातात. तरुण 

वपढी मदु्दाम असे करत े अस े नाही.  पण असे घित े म्हणनू ही कातरवेळ,  हा 

गोरजकाळ कसा आनांदी होईल ह ेकटाक्षान ेपावहल ेपावहजे. 
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मी अनेक वदृ्ध पहात आह.े काही वदृ्ध एकाकी पितात. जोिीदार पढेु वनघनू 

गेल्यामळेु! व त्याांचे जगण े र्थोिेिार वनरसवाण े होत.े त्याांच्या जीवनात पोकळी 

वनमािण होते. आपण जर अध्यात्म वाचले असेल आवण ते अांतकरणात वबांबल े

असेल तर काही प्रसांगात आपण आपल्या ववचाराने मनाला आवरु शकतो. आपल े

उविररत आयषु्य सखुा समार्ानत सवक्रय राहण्यात घालव ूशकतो.  अशा अनेक गोष्टी 

आहते की आपण इतके वदवस त्या करू शकलो नसतो त्या कराव्यात.  कुठल्याही 

प्रवसद्धीसाठी नाही तर केवळ स्वतःच्या आनांदासाठी! मन आनांदी असेल तर शरीर 

वनरोगी राहत.े 

मी काही वदृ्धाश्रम पावहल.े  पैसे दऊेन राहात असण्यामळेु वदृ्धाांना वतर्थ ेकाहीच 

काम नसते.  पण या वदृ्धाांनी सदु्धा चालकाांना ववचारून काही ना काही काम करावे. 

जे वदृ्ध अांर्थरुणावर झोपनू असतील त्याांची गोष्ट वनराळी. पण  वहांिता विरत्या वदृ्धाांनी 

स्वस्र्थ बस ूनय.े  वाती वळण,े गोर्ि्या वशवणे, िुलाांचे हार करणे असे अनेक उद्योग 

ते करू शकतात. आपण काहीतरी करू शकतो.  दसुऱ्याच्या उपयोगी पिू शकतो ही 

भावना ही कृती जगण्याचे बळ दतेे. 

सामदुावयकररत्या भजन,े गाणी म्हणणे असेही कायिक्रम करू शकतो. 

घरी असलेल्या वदृ्धाांची तऱ्हा वेगळीच असत.े  घरातील वपढी आपल्या कामात 

मग्न असते. वदृ्धाांना काम नसते. त्याांच्याशी प्रेमान ेगप्पागोष्टी करण्यासाठी इतराांना 

वेळ नसतो. म्हणनू तर घरी रावहलेल्या वदृ्धाांनी आपले ववश्व वनमािण करावे. कुठल्याही 

गोष्टीची खांत करीत बस ू नय.े नवीन आलेले तांत्ज्ञान र्थोिे वशकून घ्यावे. म्हणजे 

व्हाट्सअॅप, िेसबकु वगैरे.  याव्दारे आपण वमत्-मैवत्णींशी कनेक्ट राहू शकतो. मी 
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तर म्हणते व्हाट्सअॅप ह ेवदृ्धाांना वरदानच आह.े लेखनाची आवि असणाऱ्याांनी 

लेखन कराव.े  

वदृ्धापकाळी आपण कशा प्रकारे जीवन जगावे याचा ववचार आर्ीच करून 

ठेवायला हवा. कुठलेही वनयोजन असेल, मनाशी त्याबद्दल सांवाद केलेला असला 

तर सांध्याकाळ सदु्धा आनांदातच जाईल ह ेवनवश्चत! 

वदृ्धापकाळ हा काही एकदम येत नाही. हळूहळूच येतो. मग त्याचे वनयोजन का 

नसाव!े वदृ्धाांच्याकिे अनभुवाची वशदोरी मोठी असते. घरच्या तरुणाांना ती आवित 

नसेल तर त्याांना नका साांगायला जाऊ. बाहरे जग मोठे आह.े तेर्थील गरज ूतरुणाांना 

त्याचा लाभ करून द्या. वपकत े वतर्थ े ववकत नाही. त्यामळेु घरच्याांना आपल्या 

अनभुवाचा शहाणपणा नको साांगायला. पण योग्य व्यक्तींना त्याचा लाभ करून वदला 

तर तेही एक मोठे समाजकायिच आह.े त्यामळेु आपोआपच तमु्हा बद्दल बाहरे 

लोकाांना आदर, प्रेम वनवश्चत वाटेल. जगण्यात ओढ रावहली तर वदृ्धापकाळ 

सांध्याकाळ वनवश्चतच वनराशेचा जाणार नाही. 

वदृ्धापकाळी भेिसावणारा प्रश्न म्हणज ेअनारोग्याचा. पण आता शरीर ववज्ञान 

खपू पढेु गेले आह.े  आपण त्याचा लाभ घ्यायला हवा.  आरोग्याची काळजी आपली 

आपणच जर घेतली तर आपण वनवश्चतच र्िर्ाकट राहून वदृ्धापकाळ ही गोरजवेळ 

उत्तम घाल ूशकू! 
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प्रसाद 

 

 

आपण दवेाला अवभषेक साांगतो, तीर्थियात्ेला जातो वतर्थे दवेाला अवभषेक 

करतो. आपल्याला अवभषेकाचा प्रसाद वमळतो. प्रसादाचे आपल्याला खपू अप्रपू 

असते. आपण तर तो प्रसाद वतर्थे घेतोच पण घरीही आणतो. हते ूहा आह ेकी तो 

घरातील सवाांना वमळावा. काशी, वतरुपती इकिे जाऊन आल्यावर वमळालेला प्रसाद 

आपण घरी तर आणतोच. पण शेजाऱ्याांनाही दतेो. दवेाचा प्रसाद सवाांना वमळावा 

हीच इच्छा असते. प्रसाद ग्रहण करताना जो आनांद वमळतो तो वेगळाच आह.े ज्याांना 

आपण तो दतेो त्याांना पण खपू आनांद वमळतो. सगळयाांनाच या तीर्थियात्ाांना जाणे 

जमत नाही. त्याांना घरच्या घरीच प्रसाद वमळाला यात समार्ान वमळते. 

श्री गोंदवले के्षत्, नौबाग, शेगाव, वशिी येर्थे वावषिक उत्सव असतात. लोक 

दशिन व नांतर वमळणाऱ्या प्रसादाचे जेवण यासाठी आवजूिन जातात. प्रसादाच्या 

जेवणाची रुची दसुऱ्या कशालाही येत नाही. असे तपृ्त होऊन म्हणतात. 

  अशाच एका तीर्थिक्षेत्ी प्रसादासाठी राांग लागलेली असते. एका वदृ्ध 

मवहलेला नांबर आल्यावर प्रसादाचा लािू वमळतो. बाहरे आल्यावर ती त्या 

लािवाचा र्थोिा तकुिा खाते व राांगेतील एका छोट्या मलुाकिे वतचे लक्ष जात.े ती 

आजी तो उरलेला लािू त्या मलुाला दतेे व म्हणते अरे बाळा, तझुा नांबर यायला 
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वेळ लागेल तेव्हा त ूहा माझा उरलेला लािवाचा प्रसाद घे व घरी जा. त्या मलुाला 

आनांद होतो व घराकिे र्मू पळतो. 

जमखांिीला 1940 च्या समुारास असलेल्या पटवर्िन सरकाराांनी त्याांच्या 

टेकिीवर असलेल्या रामतीर्थि मांवदरात 21 वष े प्रत्येक श्रावण मवहनाभर भोजन 

घातले. वतर्थ ेप्रसादासाठी अनेक लोक जायचे तपृ्त होऊन यायचे. 

आवस्तक माणसाची दवेावर खपू श्रद्धा भक्ती असते. त्याच्या सगणु दशिनाने, 

प्रसादाने तो आनांदी होतो. त्याला मानवसक समार्ान लाभत.े 

सध्याचा काळ असा आला आह ेकी याबाबतीत आपण र्थोिा वेगळा ववचारही 

करायला हवा. तीर्थिक्षेत्ी भक्त आले म्हणज ेत्याांची वनवासाची, भोजनाची व्यवस्र्था 

तेर्थील कवमटीला करावी लागते. त्यासाठी लागणारे स्वयांसेवक आता पवूीसारखे 

उपलब्लर् होत नाहीत. मग हा सवि कामाचा भार र्थोि्या स्वयांसेवकावर पितो. त्याांना 

उत्सव यर्थासाांग पार पािणे कष्टाचे होत.े लोकाांना दवेदशिन व प्रसादाचे जेवण एवढेच 

हव ेअसते. इतर कुठलाही ववचार ते करत नाहीत. 

घरी बसनू सदु्धा आपण दवेाचे ध्यान करू शकतो व घरच्या अन्नाचा  नैवेद्य 

दाखवनू प्रसाद म्हणनू ते ग्रहण करू शकतो. सांत तर हचे साांगतात. आपली भक्ती 

इतकी तीव्र हवी की भगवांतच आपल्या भेटीला येईल. असा ववचार करणारे लोक 

कमी असतात. 

आपले जे कोणी गरुू असतील त्याांना आपल्या हृदयात स्र्थान द्यावे. त्याांची 

मनोभाव े रोज मानसपजूा करावी. ही मानसपजूा गरुुपयांत वनवश्चतच पोहोचत.े 

आपल्यालाही समार्ान वमळत.े वदवसभराचे काम नांतर आपण सचोटीन ेकरावे. 
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माझ्या पाहण्यात एक आजी होत्या. त्या रोज घरच्या दवेाची यर्थासाांग पजूा 

करायच्या. दवेाला घरी केलेल्या स्वयांपाकाचा नैवेद्य दाखवायच्या. नैवेद्याच्या 

ताटातील प्रसाद म्हणनू र्थोिे आपल्यासाठी ठेवायच्या व ते ताट रोज मोलकरणीच्या 

मलुाांना द्यायच्या. वकती सुांदर कायि! अशा आजींना खरे भक्त म्हणता येईल. 

श्री समर्थि तर दासबोर्ात सतत साांगतात अरे तीर्थिक्षेत्ी जाण्याची खटपट करू 

नकोस. प्रपांच नेटका करताना परमार्थि समजनू घे. दसुऱ्यालाही आपल्यासारखेच 

पहा. समाजामध्य ेजागतृी कर. लोकाांना प्रपांच करीत परमेश्वर भक्तीला लाव. श्रीराम 

हा सवि गोष्टींचा कताि आह ेह ेसमजनू घे. त्याचे सतत स्मरण कर. 

रोज आपण जेवण करतो तो भगवांताचा प्रसाद असतो. तो जर आपण त्या 

भावनेनेच  खाल्ला तर मनही समार्ानी होईल. वशवाय आपल्या मनात जेवण वतखट 

होत,े खारट होते असल्या भावना येणारच नाहीत. सवि पदार्थि उत्तम झाले आहते 

असेच  समजनू आपण ते खाल्ले की ते आपल्या अांगीही लागेल. वशवाय वजने हा 

स्वयांपाक केला असेल तर वतलाही समार्ान वमळेल. 

गणपतीची पजूा करणाऱ्या एका गरुुजींनी मला साांवगतले ह े बघा ताई 

आपल्याला जे आवितेना ते आपण दवेाला दाखवायचे.  व नांतर प्रसाद म्हणनू मी 

ते खातो. एकेकदा मला पेपरवमांटच्या गोळया खाव्या असे वाटते. मी त्याच दवेाला 

दाखवतो. आजबूाजलूा असलेल्या मलुाांना एकेक दतेो व मीही खातो. मला तर ते 

एकदम पटले. माझ्या सासबूाई तर चहाचा सदु्धा नैवद्य दवेाला दाखवायच्या. दवेाला 

दाखवलेला चहा वपण्यात त्याांना आनांद वाटायचा. खरांच आपण जे- जे भवक्तभावाने 

करतो ना ते- ते  प्रसाद म्हणनू आपल्याला परत वमळते. अन ्मग ते अवर्क रुचकर 
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लागते. आपण अनेक दवेळे वनमािण केली. व खऱ्या दवेाला ववसरलो. दवेळातल्या 

दवेाचे दशिन आवजूिन घ्यायला जातो. वतर्थे प्रसाद म्हणनू वमळालेली खिीसाखर 

भवक्तभावान ेखातो व घरी आईन ेकेलेल्या स्वयांपाकाला नाव ेठेवत बसतो. तेच अन्न 

जर आपण प्रसाद म्हणनू खाल्ल ेतर वकती समार्ान वमळेल! 

आजकाल तरुण स्त्री-परुुष अनेक कारण ेपढेु करून आपल्या आई वविलाांना 

वदृ्धाश्रमात केअर सेंटरमध्य ेठेवतात. आई- वविलाांनी मलुाांसाठी घेतलेले कष्ट, त्याांना 

वदलेले प्रेम सोयीस्करररत्या मलुे ववसरतात. अशाांनी जरी रोज दवेाची पजूा करून 

प्रसाद खाल्ला तरी त्याांना प्रसादापासनू वमळणारा लाभ कसा वमळणार? आई- 

वविल हचे खरे तीर्थि- प्रसादासारखे असतात. तेव्हा ते कसे आनांदी राहतील ह ेपहा. 

अशा वागण्यामळेु दवे नक्कीच सांतषु्ट होईल. व तमु्हाला घरचे जेवण प्रसादासारखेच 

लागेल. 

आयषु्यातले अनेक प्रसांग आपण दवेळातल्या प्रसादासारखेच मानायला हवेत. 

जे- जे वाट्याला आले ते आपल्या इष्टाचा प्रसाद मानल ेवक सारी घालमेलच सांपते. 

परमार्थि वेगळे काय साांगतो हो. आयषु्यातला प्रत्येक क्षण हा भगवांताचा प्रसाद म्हणनू 

स्वीकारता आला तर सारे तणाव, सारा वैताग सांपनू जाईल. जगणे आनांदी होईल. 

दवेळातला वमळालेला प्रसाद आपण कण- कण सवाांना वाटतो तसे आपण 

आयषु्यात कमावलेली सांपत्ती-र्न वाटायला वशकले पावहज.े श्रीकृष्णाांनी 

साांवगतलेला कमियोग हचे साांगतो.  
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टाळी 

 

 

माझी मैत्ीण साांगत होती वतच्या वमत्ाने आपली सवि हकीगत साांगनू वतची टाळी 

वमळावी म्हणनू हात पढेु केला. मैवत्णीने त्याला टाळी वदली. त्या टाळी मर्नू ती 

म्हणत ेमला त्याची आपलुकी, वजव्हाळा आवण माझ्या प्रती असलेला प्रेमादरही 

समजला. त्याच्या टाळी मर्नू अनेक भावना मैवत्णीला कळू शकल्या कशी आह े

ना ही  टाळी! न बोलता अनेक गोष्टी साांगनू जाणारी! सगळां शब्लदातनू साांगायला 

पावहज े असां नाहीच. टाळीमळेु वमळालेल्या स्पशाितनू अनेक भावना आपण 

दसुऱ्यापयांत पोहोचव ूशकतो. 

अगदी तान्ह ेअसताांना सदु्धा मलू रिायला लागलां की आई टाळी वाजववते. त्या 

ध्वनीच्या आवाजाने मलू रिायचे र्थाांबते. टाळीचा अगदी लहान वयातच आपल्या 

जीवनात प्रवेश होतो.  

र्थोिेसे मोठे झाल्यावर आई मलुाचे दोन्ही हात पकिून हाताांच े तळवे 

एकमेकाांवर ठेवनू टाळी वाजवायला वशकवते व स्वतः ववठ्ठल ववठ्ठल म्हणत ेम्हणजे 

या ववठ्ठलाच्या नावाचा सांस्कार बालमनावर एवढ्या लहान वयातच होतो. 

ह ेलहान मलु पण या सांस्कारामळेु टाळी वाजवायचा प्रयत्न करत ेव त्यात रांगनू 

जात ेत्यावेळी त्याचा तो वनरागस आनांदी चेहरा पाहण्यासारखा असतो. 
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पढेु शाळेत जायला लागल्यावर ववद्यार्थी वशक्षकाकिे लक्ष दते नसेल तर ते 

टाळी वाजवनू त्याचे लक्ष आपल्याकिे वेर्नू घेतात. 

एखाद्याला प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर आपण टाळया वाजवतो. एखाद्याचे 

भाषण आविले की आपण टाळीचा किकिाटच करतो. 

वमत्-मैवत्णी एकत् जमले की हास्याचे िवारे उितात, वदलखलुास गप्पा 

चालतात व त्यात एकमेकाांना टाळी दणेे होत.े त्यावेळी त्या मलुाांचा आनांद ओसांिून 

वाहतो. 

तरुण-तरुणींचां प्रेम जमतां. एकमेकाांचे हात घट्ट र्रून चालणां होतां व मग त्याांच्या 

लग्नाची टाळी वाजते. 

गणपती उत्सवात तर गणपतीची आरती करताांना मोठ्या आवाजात म्हणण ेव 

त्यासोबत मोठ्याांदा टाळीचा नाद करण ेहा तर आनांद दणेाराच असतो. 

एखाद्या गायकाचां गाणां ऐकायला गेलो असताांना त्याच्या प्रत्येक गाण्याांवर 

आपण टाळया वाजवतो. गायकालाही तो टाळीचा नाद सखुावनू जातो. 

एखाद्या कायिक्रमास आपण प्रमखु अवतर्थी बोलावतो. ते स्टेजवर स्र्थानापन्न 

झाले की आपण टाळयाांचा गजर करून त्याांचे स्वागत करतो. 

पांढरपरू वारीत वदांिीत टाळ वाजवत जाणाऱ्या वारकऱ्याांना खपू महत्त्व असते. 

पण याच वारकऱ्याांच्या माग े त्याच ठेक्यात टाळी वाजवत अभांग म्हणत जाणारे 

वारकरीही आपल्याला भावकु करतात. 

वाढवदवसाच्या वेळी केक कापताना टाळया वाजववतोच पण हा वकतवा 

वाढवदवस असे ववचारून वततक्या टाळया वाजवतो. 
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जेव्हा दोन लोकाांचा वाद चाललेला असतो तेव्हा आपण म्हणतो एका हाताने 

टाळी वाजत नाही. बरे!म्हणजे या टाळीचा उपयोग, वापर आपण वकती वठकाणी 

करतो ना? 

अजय- अतलुच्या गाण्यात तर सांपणूि सांगीत या टाळयावर आर्ारलेलां आह.े 

ए.आर.रेहमान याांनी सदु्धा सरुुवातीच्या काही गाण्यात या टाळयाांचा खबूीने वापर 

केला आह.े 

टाळी ही आपल्या आयषु्यात कायम नाद रूपात घर करून असते.यामळेु 

आपल्याला वनवश्चतच आनांद वमळतो. टाळी वाजवताना दोन्ही तळहातावर 

ऍक्यपु्रेशर पॉई ांट्स दाब्ललेजातात.हा तर आरोग्य उत्तम राहण्यासाठीचा महत्वाचा 

उपयोग.मी व माझी मैवत्णया प्रेशर पॉइांटससाठी रोज सकाळी एक हजार टाळया 

वाजवत होतो. 

अशा तऱ्हनेे टाळी हा आपल्या जीवनातील महत्त्वाचा घटक आह.े 

आयषु्याची शेवटची घवटका आली की ही टाळी मांदावते. शरीर मन कोणीच 

सार्थ दते नाही. 

आपलां पावर्थिव स्मशानाकिे जाताना मागे काही लोक जय जय राम कृष्णहरी 

म्हणत हलक्या आवाजात आपल्यासाठी शेवटची टाळी वाजवतात. 
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एकेकाचे अध्यात्म 

 

समुा माझ्याकिे घरी भाांिी व कपिे र्णु्याच ेकाम गेली 7 – 8 वष ेकरीत आह.े 

समुाच्या घरी वतचा नवरा व दोन मलु े असा छोटा सांसार. मलु े शाळेत जाणारी. 

नवराही कामाला जायचा. समुा पाांच घरी र्णु्या – भाांि्याच ेकाम करायची. ती सवि 

घरी वतच ेकाम अवतशय नीटनेटके करायची. वतची लखलखीत घासलेली भाांिी व 

स्वच्छ र्तुलेले कपिे यामळेु सगळया मालवकणी खषू असायच्या. मला एकदा समुा 

म्हणाली – ताई मी कुठल्याही दवेाला जात नाही. सवाांच्या घरी र्णुे – भाांिी ही कामे 

नीट करणे त्यात कुठलीच कुचराई न करण ेहाच माझा दवे! माझां स्वच्छ काम बघनू 

मालवकणीही माझ्यावर खषू असतात हो ताई! मी न मागताच माझ्या मलुाांना काही 

बाही दते असतात. मला तर स्वच्छ काम करण्यातच आनांद वाटतो. परवा तमुच्या 

घरी आलेले गरुुजी मला म्हणत होत,े अगां समुा त ू पण तझु्या घरी घाल ना 

सत्यनारायणाची पजूा! मी यईेन पजूा साांगायला. ताई खरां साांग ूका मला एवढा वेळच 

नाही. काम करणां हीच माझ्यासाठी पजूा आह.े समुाचे ते ववचार ऐकून चाट पिायची 

वेळ माझ्यावर आली! समुानां अनसुरलेलां ह ेअध्यात्म कुणालाही ववचार करायला 

लावणारांच होतां. 

 गीतेत तरी भगवान श्रीकृष्णाांनी वेगळे काय साांवगतले आह ेहो? प्रत्येकाने 

प्रारब्लर्ानसुार आपल्या वाट्यास आलेले कमि उत्तम ररतीन ेसचोटीने कराव.े कुठलेच 

काम श्रेष्ठ वकां वा वकां वा कवनष्ठ नसत.े ते आपण वकती मनापासनू करतो त्यावर त्याचे 
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यश अवलांबनू आह.े गोंर्ळलेल्या अजुिनाला तर श्रीकृष्ण साांगतात अरे पार्थाि, असा 

गोंर्ळू नकोस ज्याांच्यावर बाण चालवायचा आह,े ते माझे गरुु, बांर् ूआहते हा ववचार 

सोि. यदु्ध करण ेहचे तझु ेकमि आह.े वस्र्थतप्रज्ञ हो तझु्या मनाला आवर. हाच तर 

कमियोग!  

 आपल्याकिे सांताांची परांपरा आह.े सांत तकुाराम, सांत ज्ञानेश्वर, श्री. एकनार्थ 

व श्री समर्थि रामदास ह ेचार सांत तर वेद मानल ेजातात. सवि सांताांनी आपल्याला 

परमेश्वर भक्तीच साांवगतली. श्री समर्थि रामदास मात् र्थोिे वेगळे सांत होते. त्याांनी दास 

बोर्ासारखा अलौवकक ग्रांर्थ वलवहला. परमेश्वर भक्ती ही तर त्याांनी साांवगतलीच आह.े 

पण प्रपांची माणसाला त्याांनी केलेला उपदशे अवतशय उत्तम आह.े प्रपांचात राहूनच 

अध्यात्म कसे अांगी बाणवावे ह ेवेगवेगळी लक्षणे साांगनू समजावले आह.े आपल्या 

दहेावर आपले ववलक्षण प्रेम असते. पण या दहेाकिून ज्या – ज्या वक्रया करवनू 

घेतल्या जातात त्याचा कताि श्रीराम आह ेह ेववसरू नका. त्या परमात्म्याला एकदा 

आपण जाणले की सवि काही मी केले हा अहांकार गळून पितो.   

श्री समर्थाांच्या वेळी दशेाची पररवस्र्थती वाईट होती. राजा मसुलमान होता. 

जनतेवर जलुमु जबरदस्ती चालली होती. अशा वेळी लोकाांना जागतृ करण ेअवतशय 

आवश्यक होते. म्हणनू समर्थाांनी भारतभर वहांिून अकराशे मठ स्र्थापले. या मठावर 

तरुण महांत नेमलेला मठ साांभाळणारा महांत कसा असावा याबद्दलही दासबोर्ात 

साांवगतले. श्री समर्थाांनी प्रयत्नवादाला अवतशय महत्त्व वदले आह.े श्री छत्पती 

वशवाजी महाराजाांना त्याांनी प्रेरणा वदली. हाच राजा महाराष्ट्राला तारून नेईल याची 

त्याांना खात्ी होती. म्हणनू त्याांनी राजकारण या ववषयावरही समास  वलवहल.े  
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पण बऱ्याच समासाांचे सार भगवद्ग भक्तीकिेच नेत.े प्रपांच हा वैराग्याने केला तर 

परमार्थि सार्तोच. घिलेल्या सत्य घटनेवर आर्ाररत मी नकुतेच व्हॉट्सऍपवर दोन 

वव्हविओ पावहले.  

एक नागपरूच्या 83 वय असलेल्या आजींचा! या आजी गेली वकतीतरी वषे 

लहान-मोठे स्वेटसि ववणतात. आजपयांत त्याांनी आपल्या आयषु्यात 20,000 स्वेटसि 

ववणले. ते सवि त्याांनी राष्ट्रसेववका सवमतीच्या मािि त गोर गरीब अनार्थ लहान मलुे, 

स्त्री, परुुष याांना भेट म्हणनू वदले. त्या म्हणाल्या हीच माझी ईश्वरपजूा! मी आता जरी 

83 वषाांची आजी झाले आह े तरी जोपयांत माझ्याकिून ववणण्याचे काम होईल 

तोपयांत मी ते करत राहणार. त्याांचा मलुगा आजींना स्वेटरसाठी लागेल ती लोकर, 

सयुा आणनू दतेो. म्हणजे त्याची तर मातेची पजूा व ईश्वरपजूा दोन्हीही! एकदा एक 

ररक्षावाला मला ठाण्याला भेटला. मी वयान े बरीच जेष्ठ असल्यामळेु एकटीने 

ररक्षातनू कुठे जाण ेजरा नकोच वाटायचे. पण ररक्षावाला अवतशय सज्जन माणसुकी 

असणारा होता. मला म्हणाला आजी, आरामात बसा तमु्ही साांवगतलेल्या पत्त्यावर 

बरोबर सोितो. तमु्हाला पाणी हवे का? मी माझ्या प्रवाशाांसाठी पाण्याची बाटली 

ठेवतो. वशवाय माझ्याकिे चहाही आह ेर्थमािसमध्ये. याला पैसे नाहीत हां! प्रवाशाांची 

सेवा. मी म्हटले अरे भाऊ तमु्ही ह ेका करता? तर तो म्हणाला मला प्रवाशाांची सेवा 

करण्यात समार्ान वमळत.े यापेक्षा अध्यात्म ते वनराळे काय असते हो?  

आदरणीय बाबा आमटे याांचे आनांदवनातील काम आपण पावहले आहचे. 

कुष्ठरोग्याांची त्याांनी केलेली सेवा ही ईश्वरी भक्ती इतकीच श्रेष्ठ आह.े त्याांनी या 

कुष्ठरोग्याांच्या सेवेतच भगवांताला पावहले. दसुऱ् याच ेदःुख जाणा, त्याला मदत करा, 
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त्याचे दःुख तमुच्या मदतीने हलके करा ह ेतर सांताांनी साांवगतले आह.े ह ेजर आपण 

जाणले तर आपण दसुऱ्यावरही नक्कीच प्रेम करू लागतो.  

पजू्य सा.ने. गरुुजी हचे साांगतात “खरा तो एकची र्मि जगाला प्रेम अपािवे ' 

परार्थी प्राणही द्यावे जगाला प्रेम अपािवे” यातच ते दवेाला पाहतात.  

दसुऱ्यासाठी काम करणारे आपल्या दशेात अनेक कायिकते आहते. सामावजक 

सांस्र्था आहते. नसुते ऐवहक सखु भोगण ेत्याांना आवित नाही. त्यात त्याांना आनांद 

समार्ान वाटत नाही. अशा सामावजक भान असणाऱ्या लोकाांमळेुच समाज तरुन  

जातो. ही त्याांची दवेपजूाच असते.  

तेव्हा आपला प्रपांच उत्तम रीतीन े सचोटीन े करायलाच हवा. पण तो करीत 

असताांना परोपकारही ववसरू नय ेव सवाांनाच बरोबर घेऊन त्या कत्याि करववत्या 

रामाचे दास व्हावे असेच सद्गरुू समर्थि साांगतात!  
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प रुषाला मैत्रीि का लागिे? 

 

 

तसां पावहलां तर हा ववषय र्थोिा नाजकूच आह.े वशवाय तो अवतशय खाजगी 

पण आह.े असे असनूही मला वाटते तो ववषय अभ्यास करावा असा आह.े कारण 

यामळेु कुटुांबावर पररणाम होतो. पयाियाने काही घटस्िोटवह होतात. कुटुांब व्यवस्र्थेवर 

आघात होतो. म्हणज ेहा ववषय गांभीर नाही का? 

 

  स्त्री परुुष या दोघाांनाही वमत्-मैवत्णी असणे खरांतर ही आवश्यकच गोष्ट 

आह.े दोघाांमध्ये मैत् असावां. मैत् असणां ही भावना अवतशय चाांगली आह.े पण मैत्ी 

म्हटलां की त्यात आणखीही काही गोष्टी येतात. आवण मग त्या गैरसमजाला कारण 

ठरतात. 

 

मी एक सत्यकर्था साांगते. एक पती-पत्नी असतात. पवत एका कां पनीत वररष्ठ 

अवर्कारी असतो. त्याचा खपू जवळचा वमत् असतो. तोही एका नावाजलेल्या 

कां पनीत काम करणारा. हा पतीचा वमत् पत्नीचाही वमत् होतो. पतीला कां पनीकिून 

परदशेी जाण्याची ऑिर येते. पती-पत्नी ही ऑिर स्वीकारतात. पत्नीला वतकिे 

नोकरी वमळत नाही. वतला सवि खाद्य पदार्थि बनवण्याची आवि असते व त्यात ती  

कुशलही असते. तेव्हा ती स्वतःशी ववचार करते व वतर्थे एक हॉटेल टाकायचे 
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ठररवते. ज्या वठकाणी सवि भारतीय खाद्यपदार्थि वमळतील असे ते हॉटेल, नवऱ्याचा 

या व्यवसायाला ववरोर्ही नसतो आवण मदतही नसते. पण त्या वमत्ाला ही कल्पना 

खपू आविते. तो वमत्ाच्या पत्नीला खपू प्रोत्साहन दतेो. काही मवहन्याांसाठी 

भारतातनू तो त्याांच्याकिे येतो. केवळ वमत्ाच्या पत्नीला सवि ती मदत करावी  

म्हणनू! दोघेवह छान ववचार-वववनमय करून हॉटेल सरुू करतात. दोघाांच्या मर्ील 

असलेल्या वनकट मैत्ीमळेु व दोघाांमध्ये असलेला वजव्हाळा, आपलुकी ववश्वास 

यामळेु एक छान कल्पना साकारली गेली. एक छान मैत् जमलां. भारतातही ते अशा 

प्रकारचे हॉटेल पढेु जाऊन सरुू करतात. अशी मैत्ी जीवनाला समार्ानी आनांदी 

राखत.े 

 

पण आजकाल मी अनेक तरुण जोिपी पाहत.े त्याांच ेकाही- ना काही कारणे 

घिून वाद होत असतात. लहान-सहान कारणेवह या वादाला परुतात. पण या वादाचे 

मळू जर शोर्ले तर माझ्या दृष्टीने ते वेगळेच असते. आपल्याला जीवन सखुा-

समार्ानाने जगण्याला जे काही लागते त्यात सखुी कामजीवन हा एक िार महत्त्वाचा 

भाग आह.े वनसगािन ेपरुुषाला ही भावना स्त्री पेक्षा र्थोिी प्रबळ वदली आह.े त्यामळेु 

होत ेअसे की स्त्री यातनू लवकरच वनवतृ्त होते. पण वतच्या ह ेलक्षात येत नाही, की 

ती त्याकिे दलुिक्ष करत.े ह ेकळेना की आपल्या नवऱ्याला जे हव ेआह ेते आपण 

वदले नाही तर त्याच्या एकां दर शारीररक, मानवसक प्रकृतीवर अवनष्ट पररणाम होतील. 

त्याचा कोंिमारा होईल. तोंि मारून बकु्क्याचा मार ही म्हण येर्थे तांतोतांत लाग ूपिते. 
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मध्यांतरी मी एका मानसोपचार तज्ज्ञ बाई ांचा एक वव्हिीओ पावहला होता. तो 

सेक्स या ववषयावरचा होता. त्याांनी सेक्स या ववषयावर शास्त्रीयदृष््टया इतके छान 

वववेचन केले होत.े त्या म्हणतात अशा वस्त्रयाांना वेळेवर मानसोपचार तज्ज्ञाांकिे 

घेऊन जा. आम्ही शास्त्रीय दृष््टया त्याांना ह ेसवि समजावनू साांग ूव जरूर असेल तर 

स्त्री रोग तज्ज्ञाांचाही सल्ला घ्यायला साांग.ू त्याांनी एका जोिप्याची हकीगत 

साांवगतली. पत्नीने वयाच्या 45 व्या वषीच यातनू वनवतृ्ती घेतली. वबचारा नवरा 

वयाच्या 50 व्या वषािपासनूच तगमगत रावहला. असां वागनू वस्त्रया त्या नवऱ्याचा 

कोंिमारा का करतात? कामवासना ही मयािदते असावी ह ेअगदी खरे पण वनसगािने 

वदलेले सखु उपभोगण्यात काय गैर आह?े 

 

आपल्या पसांतीने जो परुुष आपण नवरा म्हणनू वनवितो त्याला सखु दणेां ह े

स्त्रीचे कतिव्य नाही का? आवण मग सांसारात भाांिणे सरुू होतात. 

 

असे परुुष सेक्ससाठी मैत्ीण करतात असे अवजबात नाही. मैत्ी ही अशी गोष्ट 

आह ेकी आपण कोणाशीही ती जोिावी म्हटलां तर जळुत नाही. आपल्या आयषु्यात 

काही माणस ेअचानक येतात पण त्याांचा र्थोिा सहवास सदु्धा हवा हवासा वाटतो. 

त्यावेळी आपण त्याांच्या इतर कोणत्याही गोष्टी पहात नाही तर त्याांचा स्वभाव मन 

एकदम आविून जात.े  
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परुुषाने एखाद्या स्त्रीशी मैत्ी केली की त्याला बाईलवेिा म्हटले जात.े पण असे 

का म्हणावे? वभन्नवलांगी मैत्ीमध्ये जर ववश्वास, प्रेम, वजव्हाळा व आत्मीयता असेल 

तर ती काां करू नय?े या मैत्ीकिे दवूषत दृष्टीन ेपाहूच नय.े दसुरे असे की सगळयाच  

परुुषाांना मैवत्णी भेटतात असे मळुीच नाही. आपण करत असलेल्या व्यवसायानसुार, 

पररवस्र्थतीनसुार आपल्याला भेटणाऱ्या माणसाांचां मैत् होणां अवलांबनू असतां. 

 

आज-काल घटस्िोट बरेच होताना वदसतात. ह ेघटस्िोट पावहल ेकी मला व. 

प.ु काळे याांची माांजरीची गोष्ट आठवते. घरातली माांजरी ज्याच्या – त्याच्यात  तोंि 

घालायला लागली की वतचा मालक राग- राग करायला लागतो. पण वतन ेअसे करणे 

सोिले की मालक वतच्यावर प्रेम करू लागतो. म्हणजे समोरचा आपल्या मनासारखे 

वागत असेल तरच आपण त्याच्यावर प्रेम करायच ेका? याला प्रेम कसे म्हणायचे? 

ज्याच्यावर आपले खरे प्रेम असते. त्याच्या आपल्याला न आविलेल्या गोष्टी 

आपण खपवनू घेतो. आपल्या मनासारखे वागणाऱ्यावर कोणीही प्रेम करतां. 

त्याच्यावर प्रेम करणां, त्याला समजनू घेणां, जेव्हा तो आपल्या मनासारखां वागत 

नसतो. प्रत्येकाला स्पेस हवीच. ववचाराांच,े मताांचे, वागण्याचे स्वातांत्र्य ह े हवेच. 

नाहीतर माणसाला आपल्या आविीप्रमाणे जगताच येणार नाही. ह ेउभयपक्षी आह.े  

 

नवरा-बायकोत वाद झाला तर एकान ेआपला अहांकार बाजलूा ठेवनू माघार 

घ्यावी. म्हणजे वाद सांपतो. टोकाची भाांिणे होऊनसदु्धा जेर्थे सांवाद बांद होत नाही ते 
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नातां उत्तम! नवरा बायकोत उत्तम मैत्ी असायला हवी. म्हणज ेमग सांसारात िारसे 

प्रश्न उद्भवतच नाहीत! 

 

सांसार हा भातकुलीचा खेळ नसतो. भातकुलीमध्ये खोटे खोटे वर्वुर असतात. 

 

तेव्हा मयािदा साांभाळून मस्त जगावां. आनांदी राहून दसुऱ् याला आनांद द्यावा. मैत् 

जपावां. त्यामळेु वमळणारा आनांद खपू मोठा आह.े इतर नातेवाईकाांप्रमाणे वमत् हा 

एक जीवनाचा घटक आह.े वनकोप मनाने त्याकिे पहायला हवां. 

पवूी मलुा- मलुींच्या शाळा वेगवेगळया असतां. पण नांतर ह ेबदलल.े मलुगा- 

मलुगी एकाच शाळेत वशकू लागले. हते ूहाच की वभन्न वलांगी व्यक्तीबद्दल कुठल्याही 

तऱ्हचेा वेगळेपणा वाटू नये. मानसशास्त्रीय अभ्यासानेच ह े बदलले. त्यामळेु 

साहवजकच मलुगा- मलुगी याांची मैत्ी व्हायला लागली. आपल्या घरातील सांस्कार 

जर उत्तम असतील तर अशी मैत्ी वनवश्चतच वनकोप राहील. 

आयषु्याच्या सांध्याकाळी सदु्धा अशी मैत्ी होऊ शकते. त्याला कुणीही 

म्हातारचळ म्हण ूनय.े आयषु्याच्या प्रत्येक वळणावर मैत्ीचे योगदान खपू मोठे आह.े 

तेव्हा वमत् असो नाहीतर मैत्ीण असो वतला जपा. कारण काहीवेळा परुुष 

मोकळेपणाने मैवत्णीला अनेक  गोष्टी साांग ूशकतो की ज्या तो बायकोला साांग ूशकत 

नाही!  
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जयश्री पटवर्िन याांची ईसावहत्य वरील पसु्तकां . 

वक्लक करताच उघिेल 

 

 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/karmyogi_jayshree_patwardhan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/don_ghadicha_dav_jayashree_patwardhan.pdf
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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 र्थोिांफ़ार 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 शब्लदाांत 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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