ई साहित्य प्रहिष्ठान

सादर करत आहे

जगायचं कु णासाठी?

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

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

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

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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जगायचं कु णासाठी?
गणेश विमल महादू सानप
मु. कऱ्हे पो. वनमोण ता. संगमनेर वज. अ. नगर ४२२६११
९५९४६०७३९२ / ८७९६७३८६१७
ganeshsanap1987@gmail.com
gvsgroup8.blogspot.com
Aadarsha08.blogspot.com

अवखल भारतीय मराठी वचत्रपट महामंडळ ब िगग (लेखक) सभासद क्र. ३७०९०
या पुस्िकािील लेखनाचे सर्व िक्क लेखकाकडे सुरहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे
पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे
आर्श्यक आिे. िसे न के ल्यास कायदेशीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.
This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright protection in India is
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of
copyright entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts.

प्रकाशक ई साहित्य प्रहिष्ठान :
www.esahity.com
esahity@gmail.com
प्रकाशन : २ ऑगस्ट २०१९
©esahity Pratishthan®2019
• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.
• िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर
करण्यापुर्ी ई साहित्य प्रहिष्ठानची-लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.
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जगायचं कुणासाठी?

लेखक
गणेश विमल महादू सानप
मु. कर्हे , पो. ननमोण, ता. संगमनेर जज. अ. नगर ४२२६११
९५९४६०७३९२ / ८७९६७३८६१७
ganeshsanap1987@gmail.com
gvsgroup8.blogspot.com
Aadarsha08.blogspot.com

अजखल भारतीय मराठी नचत्रपट महामंडळ ब िगग (लेखक) सभासद क्र. ३७०९०

प्रकाशक :- ई साहित्य प्रहिष्ठान
आिृत्ती १ नल :प्रकाशन :-

अनुभि :- सामाजजक

विषयांिर िृत्तपत्रांमधून लेख.

ब्लॉग नलहहतो.

फीदं री या कथेिर नचत्रीकरण चालू आहे .
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या पुस्तकातील लेखनाचे सिग हक्क लेखकाकडे सुरजित असून
पुस्तकाचे हकंिा त्यातील अंशाचे पुनरमुद्रण, नाट्य, नचत्रपट अथिा इतर
हठकाणी रूपांतररत करण्यासाठी लेखकाची परिानगी घेणे आिश्यक आहे .
तसे न केल्यास कायदे शीर कारिाई केली जाऊ शकते.
या कथेतील सिग स्थळ, पात्र, आजण प्रसंग काल्पननक आहे त. या
कथेचा आजण पात्रांचा कुठल्याही घटनेशी संबंध अला तर तो ननव्िळ योग
योग समजािा.
ई-साहहत्य आजण सिग टीमचे मनापासून खूप खूप धन्यिाद तुमच्या
मुळे अनेक नि निीन लेखकांना प्लॅटफॉमग नमळाला. आजण नलहहण््साठी
प्रोत्साहहत करून त्याचं लेखन लोकांसमोर घेऊन आलात.

Page 6 of 19

मनोगत

र्ी सिंगर्नेर िालुक्यािील किे या गार्चा रहिर्ाशी असून सध्या नोकरी हनहर्त्त
ठाणे येथे असिो. र्ला र्ाचनाची खूप आर्ड आिे पण हलहिण्याची अशी कल्पना
कधी के ली नव्ििी. र्ाझ्या जीर्नाि िीन-चार घटना एका-र्ागे एक अश्या घडल्या
की त्यािंनी र्ला हलहिि के लिं आहण र्ाझ्यािल्या लेखकाला जाग के लिं. सर्वच घटना
इथे र्ािंडून र्ी िुर्चा अर्ूल्य र्ेळ घेणार नािी पण चौथी आहण र्ला हलिायला
प्रेररि करणारी घटना म्िणजे र्ला झालेली पहिली र्ुलगी आदशाां.
र्ाझिं पहिलिं पुस्िक फीदिंरी- भाग एक कािी कारणास्िर् र्ी प्रकाहशि नािी करू
शकलो. कारण त्यार्र सध्या हचत्रीकरण सुरु आिे.
र्ाचून पुस्िक आर्डल िर नक्की सािंगा, त्याच बरोबर कािी सूचना असिील िर
त्यािी सािंगा र्ला िुर्च्या प्रोिात्सानाची गरज आिे.
धन्यर्ाद अपलाच
गणेश हर्र्ल र्िादू सानप
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पुस्तक नलहहण्यास कारण हक,

शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर कुटुंबाची सर्वच जबाबदारी पत्नी र्र येऊन पडते. पररस्थिती पुढे
हात टे कलेला शेतकरी आत्महत्ये सारख्या टोकाला जातो. मग आपल्या संथकृतीला साजेशी
ती स्र्धर्ा आज पयंत चूल आस्ि मूल याच चौकटीत रास्हली अत्ता स्त या चौकटीतून बाहेर
येऊन या पररस्थतिीला आस्ि पुढील संकटानां कशी तोंड देिार? कारि इिून पुढे स्तची खरी
कसोटी असते. शारीररक आस्ि मानस्सक ताि त्यात समाजापासून आस्ि नातलगांपासून
दुरार्लेले सबं ध
ं . सरकार आस्ि प्रशासन एकतर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात अपयशी
ठरलेलं आहे. आस्ि त्यात अश्या घटनांचा कुिालाही खेद नाही. शासनाने मंजरू के लेली मदत
स्ह या कुटुंबापयंत पोहचते स्क नाही स्क स्नव्र्ळ मदत जाहीर करून आपली जबाबदारी झटकून
टाकायची? एकतर शेतकरी आत्महत्या िांबर्ण्यासाठी ठोस उपाययोजना के ल्याचं पास्हजेत.
दुसरं म्हिजे जे आत्महत्याग्रथत कुटुंब आहेत त्यांच्यासाठी काही तरतदु ी करून त्यांच्या
कुटुंबाला आधार पोहचेल अशे प्रयत्न व्हायला हर्ेत.
आपि एका बाजूला पि
ु े मुंबई अंतर अर्धयाव तासात पार पाडण्यासाठी हायपरलूप सारखे प्रयत्न
करतोय पि त्या आधी अश्या आत्महत्याग्रथत कुटुंबाचा प्रर्ास स्कती काटे री आहे या कडे
पूिवतः डोळे झाक होतेय असं म्हिायला हरकत नाही. एका बाजूला इस्ं डया घडतोय तर दुसऱ्या
बाजूला जगायचं कसं हा प्रश्न आ र्ासून उभा आहे.

म्हिनू सर्व शेतकरी बांधर्ाना एक स्र्नंती करतो स्क स्कतीही सक
ं टं आली तरी
आत्महत्या हा शेर्टचा उपाय नाही. आस्ि कधी असा स्र्चार स्ह डोक्यात आिू नका.
आपल्या या स्निवयामळ
ु े आपल्यामागे आपल्या कुटुंबाचे स्कती हाल होतील, ते
कुिाच्या आधारे जगतील हे स्चत्र डोळ्यापढु े आिा. त्याच बरोबर आपल्या
आजूबाजूला घडिाऱ्या पररस्थितीचा स्र्चार करा, आपलं सर्व कुटुंब मुलाबाळांच्या
चेहऱ्यार्रील हाथय कायमच स्हरार्ून घेऊ नका.
त्याचबरोबर सर्व नागररकांना स्ह स्र्नंती करतो स्क आपल्या आसपास जर कुिी
शेतकरी संकटात असेल तर त्यांची मदत स्नथर्ािी मनाने करा.
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समपगण
र्ी िे पुस्िक र्ाझ्या आई र्हडलािंना सर्र्पवि करे ल कारण, स्र्िः अहशहिि असिाना
घरची शेिीहि र्ोजकीच त्याि आई र्डील दोघािंनीिी शेिर्जुरी, कधी कधी िीिी
नािी हर्ळाली िर हबगाऱ्याची कार्िं के ली. आहण आम्िाला उच्च हशिण ददलिं. र्ेळेला
स्र्िःच्या पोटाला हचर्टा घेिला पण (जगायचिं कु णासाठी?) आर्च्यासाठी जगले.
हर्शेष आभार र्ाझे काका िररभाऊ गीिे, दाजी ज्ञानेश्वर सािंगळे , हर्त्र बी. आर.
गािंडोळे आहण गोरख सानप िुर्च्या सर्ाांच्या कृ पेने आहण इच्छेने र्ाझा प्रर्ास इथ
पयांि आला आहण या पुढे हि िुम्िी असिंच सिकायव कराल हि र्नापासून इच्छा
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पात्र पररचय
❖ तुकाराम/ तुक्या
:- दुष्काळ ग्रथत शेतकरी
❖ सुमन/सुमी
:- तुकारामाची बायको
❖ दीपा आस्ि स्नतीन :- तुकाराम आस्ि सुमनची मुलं
❖ र्ामनरार्
:- दुकानदार (र्ािी)
❖ गीता
:- र्ामनरार् ची पत्नी
❖ पाटील साहेब
:- गार्ातील प्रस्तस्ित सार्कार
❖ रखमा
:- डाले स्र्किारा आस्दर्ासी
❖ हौशी
:- रखमाची बायको
❖ गण्या आस्ि मन्या :- रखमा आस्ि हौशी ची मुलं
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(सकाळची र्ेळ िुकारार् दाि घासि असिो सुर्न चुलीच्या बाजूला बसून चिा
बनर्ि असिे. दीपा र्ाटी घेऊन चिा ची र्ाट बघि आई जर्ळ बसलेली असिे
हनिीन ओट्यार्र गुळण्या करि असिो)

सुर्ी :- अिो, एकला का? आज गार्ाि जाऊन पार्शेर गुळ घेऊन या.
नागपिंचर्ीचा सन िाय गहू िर नािी घराि पण कािी िरी गोड धोड करून
घालिा येईल पोरास्नी.
िुक्या :- सुर्े त्या र्ाण्याची आधीच उधारी बाकी आिे. उद्या िालुक्याला जाऊन
गर्िंड्याच्या िािाखाली कािीिरी कार् शोधिो अन र्ग आलेल्या पैशािनिं
त्याची उधारी पहिली हर्टर्िो अन त्या पाटलाचिं पण कजव र्ाढि चाललिंय.
पुढच्या खेपेला करू सन आिा याबारीला राहू दे.
दीपा :- अप्पा आज नागपिंचर्ी आम्िास्नी झोका बािंधून द्या ना!
िुक्या :- िो , िो, झोका बािंधून देिो र्ी िुम्िास्नी.
(हििक्याि पाटील दाराि येिो)
पाटील :- अरिं ये िुक्या िाय का उलाथला.
िुक्या :- अिो पाटील सणासुदीचा काय र्िंगाळ बोलायला लागलेि आत्ताच िुर्ची
आठर्ण काढली िोिी.
पाटील :- म्िणजे िू पैशे देणार िर र्ाझे आज.
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िुक्या :- अिो अत्ताच सुर्ीला म्िटलो उद्या िालुकायला जाऊन गर्िंड्याच्या
िािाखाली कािीिरी कार् शोधिो आहण पाटलाचे पैशे हर्टर्िो.
हनिीन :- अप्पा खोट बोलायचिं नािी िुम्िीच सािंगिा आहण अत्ता स्र्िः र्ािर खोट
बोलिाय.
िुक्या :- कायरिं खोट बोललो म्या
हनिीन :- िुिंिी र्गाशी म्िटले ना आलेल्या पैशािून पहिले र्ाण्याची उधारी
हर्टर्ायची
िुक्या :- िुला नािी कळणार (पाटील र्ध्येच)
पाटील : ये िुक्या िे काटव खर िर बोलिय र्ला बाकीचिं र्ाहिि नािी िुझ्या
हभकाऱ्याच्या दाराि र्ला रोज रोज यायचिं नािी, र्ाझे पैशे टाक पहिले
अरे कजव हर्टि नािी िर कशाला घेिा जीर् दे िरार्खोरा.
िुक्या :- पाटील िुम्िास्नी चािंगलिं र्ाहििीय यिंदाचा दुष्कळ त्याि थोडिं फार पीक
आलिं िे पण कर्डी र्ोल भार्ार्ुळिं बाजाराि पण नािी नेिा आलिं (पाटील
र्ध्येच)
पाटील :- राहूदे राहूदे िुझिं नेिर्ीच रडगाणिं ऐकायला नािी आलो म्या इथिं. पुढच्या
खेपेला पैशे घेिल्या हबगर जाणार नािी. नािीिर एखाद ििंगड उपसून
ठे र्लिं ध्येनाि ठे र्.
िुक्या :- रडक्या आर्ाजाि िो िो पाटील सािेब! थािंबाणा, थोडासा चिा हघऊन
जा.
पाटील :- काय नग िुझा चिा साल्या इश हबश कालर्ून र्ारशील र्ला.
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(िुक्या र्नािल्या र्नाि, ये देर्ा पुढच्या खेपेला र्ला एखाद्या जनार्राच्या
पोटी जन्र् दे पण िा शेिकरी जन्र् नाको देऊ. िे दररोजच हनचकाटाच जगणिं नको
झालय. िोंड धुऊन चिा प्यायला बसिो चिा हपिच असिो सुर्ी र्धीच)
सुर्ी :- काय ओ जािािंय ना दुकानाि?
िुक्या :- (चिाच हपि असिो कप बशीर्र आदळिो. र्ाझा जीर् घ्या एकदाचा र्िंजी
िुम्िी पण सुखी अन म्या पण सुखी.
सुर्ी :- काय ओ सकाळी सकाळी र्िंगाळ बोलिाय आज सन िाय आज िरी असिं
बोलू नका रोज आिेच आपलिं रडगाणिं
िुक्या :- अन िी थैली (रागािच उठिो)
(िुकारार् गार्ाि दकराणा दुकानाि पोिचिो दुकानाि र्ार्न देर्पूजा
करि असिो त्याची बायको गीिा अिंगण झाडि असिे)
र्ार्न :- आला का िोंड दाखर्ायला बर झालिं र्ला र्ाटलिं त्या बाजूच्या गार्च्या
पारश्याने जीर् ददला िू पण गेला दक काय?
(िे सर्व एकू ण िुक्याची र्ान खाली जािे िरीिी बोलिा िोिो)
िुक्या :- अण्णा आज सण िाय बाकी कािी नको पण पार्शेर गुळ द्या ना
पोरािंसाठी, िुर्चे पैशे या िफ्तत्याला फे डिो र्ी सर्दे.
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र्ार्न :- पार्शेर! िुला लाज बीज र्ाटिे का नािी? पहिलीच उधारी द्यायला जर्ि
नािी आहण गुळ द्या पार्शेर म्िणे, चाल हनघ इथून सकाळी सकाळी
थोबाड दाखून बोिनीचा टाइर् खराब के ला दहलन्दरी.

(िुकारार् चे डोळे पाणार्लेले िुकारार् िसाच र्ागे दफरिो)
(र्ार्न आपल्या बायकोला जी बाजूला अिंगण झाडि असिे)

र्ार्न :- ये गीिे थोडासा गोर्िीर आणून दुकानाि शशिंपड नािीिर धिंद्याची सगळी
र्ाट लागलिं आज.
(िुकारार् च्या कानार्र िे शब्द जािाि िुकारार् डोळयािंचिं पाणी पुसि
पुसि हनघिो रस्त्याि चालि चालि र्नाि पुटपुटिो, गेली दोन र्ररस झाली घराि
कािी गोडधोड बनर्िा आल नािी आजचा पण ददर्स िसाच जाणार, काय जीर्न
आिे देर्ा पोरास्नी दोन घास गोडधोड सणासुदीला पण देऊ नािी शकलो. हििक्याि
िुकारार् ची नजर बाजूला झोका खेळि असलेल्या पोरािंर्र जािे िुकारार् घरी
पोिचिो हपशर्ी ठे र्िो. सुर्न घराि नसिे दीपा आहण हनिीन बािेर खेळि असिाि
िुकारार् झोका बािंधण्यासाठी दोर घेिो र्ुलािंना सािंगिो र्ी शेिार्र चाललोय
िुम्िाला झोका बािंदायला र्ागणिं या िुम्िी िो पयांि झोका बािंधून ठे र्िो)
दीपा आहण हनिीन :- आनिंदाने एकसुराि िो…. अप्पा!
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(िुकारार् त्याच्या शेिार्र झाडाजर्ळ पोिचिो आत्र्ित्या करायचा
हनणवय घेिलेला असिो आणलेला दोर फाशी घेण्यासाठी फास बनर्िो झाडार्र दोर
फे किो दोन िीन प्रयत्न करिो दोर जाि नव्िािा.)
हििक्याि सर्ोरून एक जोडपिं आहण त्यािंची दोन र्ुलिं अिंगार्र फाटलेले
कपडे एका र्ुलाने शाळे िल्याच कपड्यार्र चड्डीला करदोरा बािंधलेला एकाचे शटव चे
बटन र्र खाली दोघेिी अनर्ाणी. एकाने आईचा पदर धरलेला एकाने बापाचिं धोिरिं
पकडलेल त्यािील जोडप्याच्या डोक्यार्र दोन डाले (कोंबड्या झाकण्या साठीची
टोपली) दोघािंच्या नजरे ि असिं लागलेली दक कु णी िरी हगराईक भेटेल सर्ाांच्या
िोंडार्र हस्र्ि िसू त्यािंचा सिंर्ाद िुकारार् च्या कानार्र पडिो.

र्न्या :- दादा दादा लै भूक लागलीय.
रखर्ा :- िो िो ये बगा आिा गार्ाि गेलो का एखाद डाल हर्कल का बाजार करू
आहण आज आपल्याला हशरा खायचिंय ना सन आिे आज.
र्न्या-गण्या :- (आनिंदिाि) िो िो!
िुकारार् िे सर्व न्यािळि असिो. िी लोक त्याच्या जर्ळ पोिचिाि.
रखर्ा :- (िुक्याला) भाऊ घेिा का डाल एखादिं?
िुक्या :- बाबा या दुष्काळाि आर्चेच खायचे र्ािंदे झालेि िर कोंबड्या कु ठू न
पाळणार!
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रखर्ा :- िो ना काय करणार सगळी र्च्यावचीच दकरपा, पाप जास्ि झालिं भाऊ
म्िणून पाणी पाऊस गेला बघा (हििक्याि रखर्ाची नजर िुक्याच्या
िािािील दोरार्र पडिे) झोका बािंधायला आले र्ाटििं?
िुक्या :- िो ना, आज नागपिंचर्ी पोरिं सकाळपासून लै र्ाग लागलीि!
रखर्ा :- आपल्या पोरािंच्या नहशबी सुख कधी येईल कु णास ठाऊक, रोज सकाळी
उठू न नर्ीन गार् हुण्डकायच कधी कधी पोटाला हचर्टा घेऊन र्ेळ
र्ारून न्यार्ी लागिे कधी, कधी िर पाण्यार्र रात्र काढार्ी लागिे. पण
काय करणार सर्िंदच आपल्या िािाि नसि पण लेकरािंच्या िोंडाकडे
बहघिल का सगळिं दुःख हर्सरायला िोि बघा. (िौशी र्ायेने गण्याच्या
िोंडार्रून िाि दफरर्िे िुक्या त्या गोंडस पोरािंच्या िोंडाकडे टक लार्ून
बघिो)
आज िर त्यािंना घरून हनघिानाच सािंहगिलिंय आज सन आिे आपण आज
हशरा बनर्ायचाय िुर्च्या सारख्या एखाद्या देर् र्ाणसािंनी एखाद डाल
घेिल िर त्यािंची भरपूर ददर्सािंची इच्छा पुरी करून त्यािंच्या िोंडार्रच
िे िसू र्ी रटकर्ू शके न. जीर्न नकोसा िोिो कधी कधी पण िे दोन चेिरे
आहण र्ाझ्या िौशीच िोंड बहघिल का र्ला हुरूप येिो ििान भूक पळू न
जािे आहण खूप खूप जगार्िं र्ाटििं बघा.

हििक्याि दीपा आहण हनिीन येिाि
दीपा :- िुक्याचा िाि धरून अप्पा िुम्िी झोका नािी बािंधला अजून (रडक्या
आर्ाजाि)
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िुक्या :- नािी ग दीपें या काकािंबरोबर बोलि िोिो जरा र्ेळ थािंब बािंधिो लगेच.
(रखर्ा ची नजर त्या दाव्यार्रील बनर्लेल्या फासार्र जािे अिो भाऊ
झोका असा नािी बािंधि र्ी देऊ का बािंधून)
िुक्या :- नािी र् चुकून झाल िे. र्ी बािंधिो
रखर्ा :- बरिं बरिं ! हनघिो आम्िी लेकरािंची काळजी घ्या .
(रखर्ा आहण त्याच कु टुिंब गार्च्या ददशेने हनघिाि त्याच्या र्ुलािंबरोबर खेळि
खेळि दीपा आहण हनिीन पण थोड पुढे जािाि)
िुक्या :- र्र देर्ाकडे बघिो िे देर्ा बर झालिं िू र्ाझे डोळे उघडलेस र्ी र्ाझ्या
लेकरािंचा चेिरा कधी र्ाचलाच नािी दकिी घाण हर्चार र्नाला हशर्ून
गेला आज. र्ाझ्या पेिा दकिी गरीब आिेि हि लोक पण दकिी आनिंदाि
जगिायि आहण र्ी काय करायला हनघालो िोिो
डोळयािंि पाणी आलेलिं असि. हििक्याि दीपा आहण हनिीन परि येिाि िुक्याचा
िाि िािाि घेऊन
ददपा हनिीन :- अप्पा नका ना रडू आम्िाला पण रडू येििंय. िुका दोघािंना गळयाशी
कर्टाळिो र्ला र्ाफ करा लेकरानो र्ी आज िुम्िाला कािी गोड धोड नािी देऊ
शकलो.
(हनिीन आहण दीपा िुक्याचे डोळे पुसि)
दीपा :- जाऊद्या अप्पा आम्िाला फक्त झोका बािंधून द्या आहण आर्च्या जर्ळ
थािंबा
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िुक्या पुन्िा दोघािंना कर्टाळिो र्र देर्ाकडे बघि िाि जोडि.
िुम्िाला सोडू न कु ठे च नािी जाणार म्या अत्ता!

समाप्त
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पुस्तक म्हणजे असतं तरी काय? िाचन का करािे?
तुम्ही एकदा असा विचार करून बघा. आपल्या आजुबाजूला अंगमेहनतीची, त्रासाची,
कधी कधी ककळस येईल अशी तर कधी धोक्याची कामं करणारी माणसं आपण पहातो. तयांना ती
कामं का करािी लागतात? तयांना िाटत नाही का की AC मध्ये बसून मस्त आराम करािा? पण
वशक्षणाच्या अभािी तयांना ती करािी लागतात. आवण वशक्षण म्हणजे काय? एक तर पुस्तकं
िाचणं ककं िा जयांनी पुस्तकं िाचली अशांकडू न ऐकणं, पहाणं. आपल्यात आवण िर उल्लेख
के लेल्या लोकांत फ़रक काय असेल तर पुस्तकांचा. आवण म्हणून म्हणतात की पुस्तकं हे गुरू, वमत्र
आवण मागगदशगक असतात. पुस्तकांिर प्रेम करा. िाचा. आतमसात करा. तुमची जगाकडे
पहाण्याची नजर बदलेल. आवण जगाची तुमच्याकडे पहाण्याची नजर बदलेल.
चला तर वमत्रांनो, एक भव्य चळिळ उभारुया. आपल्या आजूबाजूला िाचक तयार
करूया. यात प्रतयेकाने आपला सहभाग घेतला तर हा बाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सिोतकृ ष्ट
अवभरुचीपूणग िाचकांचा प्रदेश बनायला िेळ लागणार नाही.
आम्िी हब घडलो
िुम्िी हब घडाना
िाचनाने माणूस सिागर्ागने श्रीमंत होतो.
म्हणून िाचा. िाचत रहा. इतरांना िाचायचा आग्रह करा. िाचाल तर िाचाल हे
शंभर टक्के सतय आहे.
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