
 

 

 

 

  



लॉकडाऊन रोजननशी 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपल ेवमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

दाद म्हणजे स्तुतीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांच ेस्िागत आहे. प्रामावणक मत असाि.े ज्यामळेु 

लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाि ेआवण त्यातून िाचक अवधकावधक 

प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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या पुहतिकेिील लेखनाचे सर्व िक्क त्या त्या लेखका/लेनिकेकडे सुरहिि 
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ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेखका/लेनिकेची लेखी परर्ानगी 
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• हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.  

• िे ई पुतिक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी 

र्ापर करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.  

  



प्रकाशकाांच्या वतीने दोन शब्द 

 

Whatsapp गु्रप ही काही नवीन गोष्ट नाही. 

साहहत्यिकाांचे गु्रपही नवलाईचे नाहीत. मी स्वतः अशा वीसेक 

गु्रप्समधे्य आहे. पण साहहिसेवकसारखा गु्रप मलातरी दुसरा 

माहहत नाही. हा फ़क्त साहहिाला वाहहलेला गु्रप आहे. इतर साहहत्यिक गु्रप्समधे्य १) 

हिनसाहहत्यिक चचाा-हवनोद-राजकारण-त्यिहिओ, २) वाद आहण भाांिणां हकां वा ३) 

अहजिात सन्नाटा असे तीन प्रकार आहेत. पण गेले काही महहने मी हा गु्रप (आवाज न 

करता) पहात आहे. हा गु्रप याांना अपवाद आहे. रोज इथे फ़क्त साहहि आहण 

साहहिहवषयक मुक्त हनकोप चचाा एवढेच असते आहण असतेच.  कधीच सन्नाटा 

नसतो. यावरून मला मांगेश पािगाांवकराांची एक गोष्ट आठवली. 

पािगाांवकराांनी िाांची लेखनाची खोली एकदा मला दाखवली. िात एक टेिल, 

एकच खुची आहण भरपूर ताव व काही पेन, पुस्तके एवढेच होते. ते म्हणाले- मला 

कधीकधी काहीच सुचत नाही. महहना महहना जातो.  पण तररही मी रोज दोन तास या 

खुचीत िसतो, आहण हलहीतो. कधी पुस्तकाांतले उतारे हलहून काढतो, कधी 

तुलसीदास, मीरािाई अशाांच्या काव्याचे अनुवाद करत िसतो. कधी कधी काहीही 

वात्रटपणा हलहहतो. पण हलहीणे सोइदत नाही. एकतर माझ्या मनगटाला हलहीण्याची 

सवय सुटता नये आहण दुसरे म्हणजे जेिा काही सुचेल तेिा िाला चपखल योग्य 

नेमके शब्द सुचले पाहहजेत. कारण हवचार अमूता असतात. पण शब्द आकारात 

असतात. िाांनी तोच भाव व्याक्त केला पाहहजे. सांद रामदास स्वामी ांनी साांहगतलेचे आहे 

, हदसामाहज काहहतरी ते हलहावे, प्रसांगी अखांहित वाचीत जावे. 



या उपदेशाचे पालन मला या गु्रपमधे्य तांतोतांत पाळले जाताना हदसते.  या 

गु्रपमधे्य अनेक चाांगल्या साहहिाला जन्म देण्याची कुवत मी पहातो. सतत चालण्याची 

ऊमी मला जाणवते. आहण जे चालते ते कुठेतरी पोहोचतेच. फ़क्त दोन गोष्टी. एक गोल 

गोल चालू नये आहण लक्ष्य आहण मुक्काम ठरवत चालावे. तेच ते  हलहीत रहाल तर ते 

गोल गोल चालणे होईल. रोज नवे हवषय यायला हवेत. “माझे दुगुाण” “मी केलेले 

लाहजरवाणे कृि”, “ मी जेिा कताव्य टाळले होते”, “मी घािरलो ती वेळ” असेही कटु 

हवषय घ्यावेत. मोठे सांकल्प सोिावेत. कादांिरी, महाकादांिरी, एखाद्या मोठ्या 

इहतहासखांिाच्या हकां वा व्यत्यक्तमत्वाच्या अभ्यासाचा आहण नांतर लेखनाचा सांकल्प. जे 

आपल्याला झेपणार नाही असे वाटते तेच करायला घ्यावे. होऊ दे काय होईल ते. 

नाहीतर ते गोल गोल हफ़रणे होईल. 

या गु्रपवर माझ्या ओळखीचे अनेक मोठे हवचारवांत आहेत. आहण इतरही अनेक 

हवचारी लोक आहेतच. िाांच्यासमोर एवढे धाररष्ट्य करून मी िोलणे योग्य होते की 

निते माहहत नाही. पण “होऊ दे काय होईल ते.” हा मांत्र मला िराच धीर देतो. आपले 

हलहमट तोिायचे. आपणच. फ़ार फ़ार तर काय होईल? यश येणार नाही. लोक 

हसतील. पण जर काही मोठे हातून घिले तर? जे आज आपल्याला अशक्य वाटते 

असे काही आपण करू शकलो तर!  

असे काही अशक्याला शक्य करणारे आपल्या हातून घिो हीच शुभेच्छा देऊन 

हे दोन शब्द आवरतो. 

धन्यवाद. 

सुनीळ सामांत 

टीम ई साहहि 

  



साहित्य सेवक व्हाट्सअप्प समुि 

रोज एक लेख उपक्रम अंतर्गत 

लॉकडाऊन रोजहनशी ई बुक 

कालावधी 19 एहिल ते 07 जून 2020 - 50 हिवस 

 

मनोगत - 

माचा महहन्यापासून कोरोना िायरसने भारतात देखील धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात 

केली होती. 22 माचापासून सांपूणा भारतात जनता करु्फ्ा लागू करून सांचारिांदी करण्यात 

आली. घरीच राहा, सुरहित राहा असा सांदेश पांतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीजी आहण मुख्यमांत्री मा. 

उद्धवजी ठाकरे याांनी जनतेला हदला होता. सुजाण नागररक घरािाहेर पित निते. पण घरात 

िसल्या-िसल्या पुरते कां टाळले होते. याच लॉकिाऊनच्या काळात घरात िसल्या-िसल्या 

काही वाचनाचे आहण लेखनाचे काम करता यावे म्हणून साहहि सेवक समूहाची हनहमाती 

करण्यात आली. वैचाररक लेख हलहहणाऱ्या अनेक हमत्राांना सांदेश पाठवून या समुहात प्रहवष्ट 

करण्यात आले. साहहत्यिकाांना रोज एक लेख हलहहण्यासाठी प्रोत्साहहत केले आहण एक 

हनयमावली तयार करून िाची अांमलिजावणी देखील केली म्हणून हा उपक्रम यशस्वी झाला, 

असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. हनयमावली अशी होती. आदल्या हदवशी सायांकाळी समुहात 

हवषय हदला जात होता. हदलेल्या हवषयाच्या अनुषांगाने जास्तीत जास्त 700 शब्द मयाादेत लेख 

हलहहणे अपेहित ठेवण्यात आले होते. दुसऱ्या हदवशी सकाळी 10 ते 6 या वेळेत समूह 

सवाांसाठी खुला करण्यात येत असे आहण सवा साहहत्यिक हमत्र िाच वेळात आपले लेख पोस्ट 

करत होते. हदवसाकाठी सरासरी 25 जण लेखाद्वारे आपले मत व्यक्त करत होते. रहववार ते 

शहनवार असे सात हदवसाांत कमीतकमी सहा लेख हलहहणाऱ्या लेखकाांना आठवड्याचे 



मानकरी घोहषत करून िाांना आकषाक प्रमाणपत्र देऊन सन्माहनत करण्यात येत होते. तसेच 

लेखकाांचे सवा लेख समूहाच्या ब्लॉगवर प्रकाहशत केले जात होते आहण िाची हलांक िाांना 

हदली जात होती. आजपयांत लॉकिाऊन या हवषयासह वसुांधरा, िचत, भ्रष्टाचार, पे्ररणा, 

अवयवदान, पत्रलेखन, पाऊस, धाडस, पाप व पुण्य, वाचन, बालहववाि, मोबाईल, मुलीचें 

हशक्षण, श्रमाचे मित्व, समजिार नार्ररक कसा असावा, आनंि, सिल, पररवार, व्यसन, आई, 

रु्रू, नशीब, वेळ, अवयविान, अन्निान, रक्तिान, स्वछता, खेळ, पुस्तक, काळ कसोटीचा, 

बेरोजर्ारी आदी हवषयाांवर लेखन करण्यात आले आहे. हदलेल्या हवषयाच्या व्यहतररक्त अन्य 

कोणतेही पोस्ट टाकू नये ह्या सूचनेचे पालन करीत आपली जिािदारी ओळखून प्रिेकजण 

लेख हशवाय अन्य पोस्ट टाकले नाहीत. म्हणून समूहाला कधीही त्रास झाला नाही. आजपयांत 

हवहवध पन्नास हवषयाांवर लेख हलहहण्यात आले आहेत. िे पन्नास हिवस समुिातील िते्यकजण 

एका व्रतिमाणे हलहिण्याचे काम केले. सवगिथम अचगना र्रुड यांचे अहिनंिन करावेसे वाटते 

कारण त्यांनी पन्नास हिवसांत एकोणपन्नास लेखात सििार् घेतला. घरी िुुःखि घटना घडलेली 

असतांना िेखील त्यांनी त्या हिवशी आपला लेख हलहून पूणग केला. त्यानंतर डॉ. वषाग सर्िेव 

यांचे कौतुक करावे वाटते. त्यांनी िेखील चाळीसच्या वर लेखात सििार् घेतला. िहमलाताई 

सेनकुडे रे्ल्या पाच वषाांपासून लेखन करतात मात्र कहवता लेखन. वैचारीक लेख ते सिसा 

हलिीत नव्हते मात्र या समुिात येऊन एक नािी िोन नािी तर चाळीसच्या आसपास लेख 

हलहिले आिेत. सेवाहनवृत्त कमगचारी जी. एस. पाटील यांनी सुद्धा रोज लेखन केले त्यांचे िी 

कौतुक करावे वाटते. आठवड्याचे मानकरी िोण्यासाठी िणमंत पडवळ, िुशांत हनमकर, डॉ. 

िररशं्चद्र िोईर, मिेंद्र सोनेवाने, सौ. यशोधरा सोनेवाने, सौ. िारती सावंत, शुििा िीहक्षत, 

सहवता साळंुके, र्णेश साळंुके, ज्ञानेश्वर झर्रे, जीवन खसावत, सुजाता जाधव, संुिरहसंर् 

साबळे, सौ. र्ौरी हसरसाट, सौ. जयश्री हसरसाटे, अहमत बडरे्, सौ. िारती हतडके, सौ. मनीषा 

पांढरे िेमंत पापळे यांनी सातत्याने लेखन केले आिे त्याबद्दल िािीक अहिनंिन. त्याचसोबत 

श्रीमती माहणक नार्ावे आहण सौ. सुिद्रा खेडकर िे वयाने जेष्ठ असलेले आई समान मंडळीनंी 



लेखनात सातत्य ठेवले याचे राहून राहून कौतुक वाटते. हिती िबडे, सौ. हिंर्हमरे, हनलम 

र्ायकवाड, अंकुश हशंर्ाडे, शुिांर्ी पवार, राजेंद्र शेळके, अरहवंि कुलकणी, सुधाकर पाटील, 

से्निलता कुलथे, सौ. सुवणाग सोनवणे, सौ. मेघा पाटील, श्रीमती ज्योती रावते, रु्णवंत बोईनवाड, 

हिपाली राऊत, मीना खोडं, संिीप वाकडे, हमहलंि र्ड्डमवार, शे्वता अंबाडकर, मंरे्श कोळी, 

मिेंद्र संर्ावार, डॉ. िनुमंत िोपाळे, सौ. सरोज र्ाजरे, सौ. आरती हडंर्ोरे, रु्रुराज र्िे, ितीक 

उकले, सुहनता आवंडकर, समाधान बोरुडे, आरती ठाकूर, योहर्ता नार्मोती, नम्रता उिाळे, 

नारे्श सु. शेवाळकर यांनी या उपक्रमात जसा वेळ हमळाला तसा सििार् घेऊन लेखन केले 

आिे, त्या सवाांचे िािीक अहिनंिन करावेसे वाटते. लॉकडाऊन काळात पुरुष मंडळीनंा 

कािी काम नव्हते मात्र महिलांना घरातील काम करून लेखन करण्याचे काम करणे म्हणजे 

खूप कठीण काम िोतं. तरी अनेक महिला िहर्नीनंी यात उत्स्फूतगपणे सििार् घेतला त्याबद्दल 

त्यांचे िािीक अहिनंिन. या सवाांचे हमळून एक सांकहलत पुस्तक असावे म्हणून लॉकिाऊन 

काळात केलेल्या या रोजहनशी लेखनाचे ई िुक करण्याची सांकल्पना जन्मास आली. मला 

खात्री आहे, या पुस्तकातील सवा लेखक मांिळी ांनी प्रासांहगक स्वरूपात हलहहलेले लेख उत्तम 

आहेत. यातील सवा लेखाांचे आहण या पुस्तकाचे वाचक नक्कीच स्वागत करतील अशी आशा 

िाळगतो. लॉकडाऊन काळात हमळालेल्या वेळेचा सदुपयोग करता आला याचा मनोमनी 

आनांद वाटतो. पुस्तक वाचावे आहण आपल्या जवळाच्या हमत्राांना वाचण्यासाठी share करावे. 

पुस्तक हवषयी िहतहक्रया द्यायला हवसरू नये.  

धन्यवाद... ! 

संयोजक :- नासा येवतीकर, हवषय हशक्षक, कन्या शाळा धमाािाद हज. नाांदेि, 

9423625769 

  



अनुक्रमहणका 

 

 

01) हणमांत पिवळ, उस्मानािाद - नशीि 

02) दुशाांत हनमकर, चांद्रपूर - काळ कसोटीचा 

03) हप्रती दििे, पुणे - जन्म / मृिू 

04) भागवत गका ळ - गुरू महहमा 

05) श्रीमती प्रहमलाताई सेनकुिे, नाांदेि - वेळ / समय 

06) िॉ. हररश्चांद्र भोईर, ठाणे - श्रम / कष्ट 

07) श्रीमती माहणक नागावे, कोल्हापूर - आई 

08) महेंद्र सोनेवाने, गोांहदया - िेरणा 

09) सौ. यशोधरा सोनेवाने, गोांहदया - धाडस 

10) सौ. भारती सावांत, मुांिई - ििूषण 

11) शुभदा दीहित, पुणे - अन्न 

12) मेघा हवनोद हहांगहमरे, वधाा - रक्तदान 

13) सहवता साळुां के, श्रीरामपूर - स्वछता 

14) अचाना गरुि, नाांदेि - एकाग्रता 

15) गणेश सोळुां के, जालना - िचत 

16) िॉ. वषाा सगदेव, नागपूर - समजदार नागररक 

17) झगरे गुरुजी - प्राथहमक हशिण 

18) हनलम गायकवाि, पुणे - आनांद / सुख 

19) अांकुश हशांगािे - सि 



20) शुभाांगी पवार - पाप / पुण्य 

21) राजेंद्र शेळके, िुलढाणा - वाचन 

22) अरहवांद कुलकणी - स्वभाव 

23) सुधाकर पाटील - सहल 

24) से्नहलता कुलथे - कुटुांि / पररवार 

25) सुवणाा सोनवणे - प्रदूषण 

26) जीवन खसावत - कोरोनाला पत्र 

27) सौ. मेघा अहनल पाटील - पयाावरण 

28) सुजाता जाधव - िालहववाह 

29) श्रीमती ज्योती रावते, नाांदेि - व्यसन सोडा 

30) सुभद्रा खेिकर - बाबाचे मुलीस पत्र 

31) गुणवांत िोईनवाि - क्रोध 

32) हदपाली राऊत - कोरोनाला पत्र 

33) मीना खोांि, हैद्रािाद - श्रमाचे मित्व 

34) सुांदरहसांग सािळे, गोांहदया - शेतकरी 

35) सौ. गौरी हसरसाट - मोिाईल 

36) श्री जी. एस. पाटील - मुली ांचे हशिण 

37) सौ. जयश्री हसरसाटे - एकाग्रता 

38) श्री अहमत ििगे - पे्ररणा 

39) सौ. भारती हतिके - भ्रष्टाचार 

40) मनीषा पाांढरे - मुलीचे िािाांना पत्र 

41) सांदीप वाकिे - मुलीस पत्र 



42) हेमांत पापळे - वसुांधरा 

43) हमहलांद गड्डमवार - कष्ट 

44) खांिेराज वारकि - पाऊस 

45) शे्वता अांिािकर - धैयगर्ाथा 

46) मांगेश कोळी - लोभ 

47) महेंद्र सांगावार - शाळेतील कािी आठवणी 

48) िॉ. हनुमांत भोपाळे - शाळेतील गमती जमती  

49) सौ. सरोज गाजरे - नारी 

50) सौ. आरती हिांगोरे - खेळ 

51) गुरुराज गदे - पुस्तक 

52) प्रहतक उकले - व्यसन 

53) सुहनता आवांिकर - माणसात हिसला िेव 

54) समाधान िोरुिे - लॉकिाऊन 

55) आरती ठाकूर - धोखा की मोका 

56) योहर्ता नार्मोती - हनसर्ग आहण वसंुधरा 

57) नम्रता उिाळे - लॉकडाऊन 

58) नागेश सु शेवाळकर - अवयविान 

59) नासा येवतीकर - तरुण िारत िेश घडवू या 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



 

 

 

 

अपाणपहत्रका 

 

हे पुस्तक  

Whatsapp जन्मदाते  

Brian Acton  

व Jan Koum 

याांना अपाण. 
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01) नशीब 

 

जीवनाचे रंर् िते्यकाच्या वाट्याला वेर्वेर्ळया िकारे येतात.. ज्याला 

जो रंर् आवडतो तो त्याला हनवडता आला पाहिजे हन आपलासा करता आला 

तर आपोआपच त्याच्या जीवनात सौख्याचं इंद्रधनुष्य हनमागण झाल्यावाचून राित नािी. पण 

बऱ्याचवेळा आपल्या मनात असते एक, आपण करतो एक आहण घडते मात्र हनराळेच 

किाचीत यालाच लोक नशीब म्हणत असतील. आता आपलं नशीब हफरवण्याचं वा त्याच त्या 

र्ोष्टी हर्रवण्याचं आपल्याच िातात असतं. बहुतेक वेळा जीवनात नैराश्य येतं आहण मर् 

जीवनयात्रा संपवून टाकावी अशी िावना िोते. तशा घटना जीवनात खरंच पुन्हा पुन्हा घडतात 

आहण मर् आपली धारणा पक्की िोते की आता जर्ण्यात आथगच नािी. पण समस्या या खरंच 

तुम्ही कोण आहण कसे आिात िे आजमवण्यासाठी आलेल्या असतात, ते आव्हान स्वस्वकारुन 

जीवन जर्ले पाहिजे. िवािाबरोबर तर कचरासुद्धा सिज वाहून जातो थोडं िवािाच्या हवरूद्ध 

उिं रािता आलं पाहिजे. सिैव्य तुम्हाला अनुकूल अशी पररस्वथथती कशी राहिल आहण का 

रािावी. लढण्यात आहण लढून उिं रािण्यात जी मजा आिे ती सिज आहण सुलितेत नक्कीच 

नािी. म्हणून जीवनातील आव्हानांना स्वस्वकारा आहण जर्ा. संकटांना तुमचा ताबा घेऊ िेऊ 

नका, संकटावर स्वार व्हा अन बघा कशी रं्मत असते ती.... पण आपण हतथं पयांत पोिचतच 

नािी. असे कांिी क्षण जीवनात येतात आहण बिलून जातं सारं जीवन. टरहनंर् पॉईंट त्याचंच 

तर नाव. पाणी मातीचा आधार नसतानािी हिंतीच्या फटीतून एखािे रोपटे आकाशाच्या हिशेने 

झेपावताना आपण पाहिले असेल कधीच नशीबाला िोष िेत ते थांबत नािी. हकते्यक वेळा 

त्याला संपवण्याचा ियत्न करा. कालांतराने पुन्हा उर्वण्याच्या त्याचा ियत्न असतो. अन्न 

िुसऱ्याचे असले तरी हकती खायचे िे आपल्याला कळले पाहिजे. आपले नशीब, िैवं केवळ 

आहण केवळ आपल्याच िातात आिे. त्याला कोणी िुरुस्त करेल हकंवा त्याला कोणी उंचीवर 



नेईल याची वाट पािात बसलो तर आपण हनष्क्रीय व्हाल. तेव्हा तूच तूझ्या जीवनाचा हशल्पकार 

िे लक्षात ठेवुन जर्ा.  

 

 िणमंत पडवळ,  

उस्मानाबाि 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



02) काळ कसोटीचा... संकट कोरोनाचा 

 

 "समस्या आता जीवनात झाल्या आहेत शांभर 

 दूर सारण्यासाठीच मानवाने कसली कां िर" 

 जीवन जगत असताांना नानातऱ्हेच्या समस्या आपल्यासमोर येऊन 

उभ्या होतात तेिा प्रथमतः कोणिा समसे्यला प्राधान्य देऊन सोिहवण्यात यावी यासाठी थोिा 

वेळ हवचारच करावे लागेल कारण की, मानव आता समसे्यने ग्रासला आहे असां म्हटलां तर 

चुकीचे होणार नाही. अगदी चार महहन्याांपूवी आलेला कोहवि-19 नावाच्या हवषाणूने 

तळमळीने काया करणाऱ्या सांपूणा मानवजातीला घरी िसवले िामुळे भारतासह सांपूणा जगात 

कोरोना नावाच्या सूक्ष्मतम अदृश्य हवषाणूने मानवाला जीवन जगताांना अनेक गोष्टीला सामोरे 

जावे लागत आहे िामुळे सांपूणा जनजीवन हवस्कळीत झाले आहे. आज हवमानसेवा, हेहलकॉपर 

सेवा, रेले्वसेवा, िससेवा इ वाहतूक सेवा िांद करून मानवाला दाराआि िांद केलेले आहे. मी 

धनाढ्य आहे, मी सवाशे्रष्ठ आहे, मी महासत्ता आहे.. असले सगळे मानवी जगाचे कृहत्रम भरजरी 

साज आहण माज एका हवषाणूने उतरवून टाकले आहेत. म्हणूनच असां वाटतां की, काळ 

कसोटीचा आला आहे.  

 प्रिेक मनुष्य जातीला मरणाची खूप भीती वाटत असते. सध्या जागहतक आरोग्य 

सांघटनेने देखील कोरोना नावाच्या हवषाणूला 'वैहश्वक साथ' म्हणून घोहषत केले आहे. कोरोनाचा 

प्रसार हन प्रचार हा मानवाच्या स्पशााने होत असल्याने लॉकिाऊनचा पयााय शासनाने हनविला 

आहे. म्हणून देशातील सवा उद्योग, हचत्रपट, कारखानदारी, िाांधकाम, हशिण यामधील सवा 

कायाालये िांद ठेवण्यात आले आहे. जनतेची सुरहितता राखणे शासनाचे कताव्य असल्याने 

सांचारिांदीचां पाऊल उचलले आहे पण 'प्रिेक नाण्याला दोन िाजू असतात'. एकाच दृष्टीने 



हवचार करणे वैध होणार नाही िामुळे सांचारिांदी लागू झाल्यानांतर सामान्य नागररकाांना अनेक 

समस्याांना तोांि देत जीवन जगावे लागते आहे याकिे देखील लि देणे भाग आहे कारण काळ 

कसोटीचा आहे आहण प्रश्न कोरोनाचा असल्याने उदरहनवााहाचा प्रश्न हनमााण होतो.  

 सांचारिांदी लागू झाल्याने शेतमजूर, शेतकरी याांचे प्रश्न देखील ऐरणीवर आले आहेत. 

भरपूर शेतकऱ्याांचे पीक शेतातच राहून गेले तर काही ांचे पीक घरात आले पण अचानक खरेदी 

कें द्र िांद झाल्याने व वाहतूक व्यवस्था ठप्प झाल्याने माल हवक्रीचा देखील प्रश्न हनमााण झाला. 

कापूस, तूर, सोयािीन उत्पन्न हवक्री न झाल्याने सांसाराचा गािा ओढण्यासाठी शेतकऱ्याांना 

अवजि होऊ लागले. दुसऱ्या वषी साठी िी-हियाणे, खते घेण्यासाठी तसेच पैसेच नसल्याने 

पुष्कळ समसे्यला सामोरे जावे लागत आहे म्हणूनच ही पररत्यस्थती प्रहतकूल हनमााण होण्याला 

कारणीभूत कोरोना हवषाणू असल्याने सामान्य जनाांचा जीव मेटाकुटीला आलेला आहे.  

 सांचारिांदी लागू करीत असताांना देशातील नागररक या ना िा कामाहनहमि िाहेर 

हठकाणी गेले िाांचे खूप हाल होत आहे. 'हजथे रोजगार.. हतथे कामगार' या प्रमाणे खेिी ओस 

पिून शहरे फुगू लागली होती पण सांचारिांदी लागू झाल्यानांतर 'हातावर पोट' असलेल्या मजूर 

वगााला काम हमळेनासे झाले. कामच िांद झाले तर पैसा नाही आहण पैसा नाही तर अन्न नाही 

अशी उपासमारीची वेळ िाांच्यावर येऊ लागली. एवढेच नाही तर हिहार, उत्तरप्रदेश मधील 

अनेक स्थलाांतररत मजूर रोजगाराच्या हनहमत्ताने आलेत पण सांचारिांदीमुळे स्वगावी जाऊ 

शकले नाही. शेतमजूर म्हणून इतर राज्यात गेलेले ऊसतोि मजूर, हमरची तोि मजूर याांचे 

देखील हाल झालेत. या कोरोनाच्या सावटात मजुरवगा, शेतमजूर, भटक्या जमाती, स्थलाांतररत, 

िेघर असणारे, िसस्थानकावर भीक मागणारे, कचरा वेचक, मोलकरण या सारख्या अनेकाांचे 

उदरहनवााहाचा प्रश्न हनमााण झाला म्हणून म्हणता येईल की, 'काळ कसोटीचा.. सांघषा 

उदरहनवााहाचाही' हनमााण झाला आहे.  



 कोरोना नावाचा घातक हवषाणूच्या हाहाकारमुळे सामान्य लोकाांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न 

हनमााण झाला. यापूवी देखील अशा अनेक साथीच्या आजार आलेत पण मानवाच्या मनात भीती 

निती. आज कोरोना नावाची दहशत खूप हनमााण झाली असली तरी उदरहनवााहाचा प्रश्न 

सोिहवण्याकररता मानवच धावून येईल हे ही तेवढेच सि आहे. काळ सांकटाचा असला तरी 

सांकटाच्या वेळी जात, धमा, पांथ, भाषा याांचा कोणताही भेदभाव न करता माणुसकीच्या नािाने 

'एक हात मदतीचा.. ' म्हणून मानवच समोर येतो. म्हणूनच म्हणता येईल की, काळ कसोटीचा 

असला तरी मानवाचा वारसा सांघषााचा असल्याने 'मानव हजांकेल हन हवषाणू हरेल' हा आशावाद 

आहे. पुढील काही हदवस सांयम िाळगणे आवश्यक आहे. मानवापुढील समस्या सोिहवण्याचे 

सामर्थ्ा अजूनही हशल्लक आहे.  

 

 श्री दुशाांत िािुराव हनमकर 

 चक फुटाणा, चांद्रपूर 

dushantnimkar15@gmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



03) जन्म आनि मृतू्य 

 

जेिा माणसाचा जन्म होतो, तेिा िाचा मृिू कसा आहण कधी 

होणार हे ठरलेलां असतां. जन्म आहण मृिू मधील अांतर म्हणजे आयुष्य 

होय. कोणाच्या घरी जन्म घेणार हे पण माहहती नसतां. हनयतीने जे हलहहलां असेल ते ते होत 

राहते. अपघात, वृद्धत्व, रोग, हचांता यामुळे मृिू होतो. मृिू अटळ आहे. मग आपण मृिूला 

का घािरतो? आपला जन्म झाला की आपोआपच आपल्यात पे्रम, मोह या भावना हनमााण 

होतात आहण आपला जीव आपल्या लोकात गुांतत जातो. म्हणून मरणाचे भय वाटते. मृिूनांतर 

माणसाचे शेवटचे दशान घेणे आहण सांसृ्कतीमधे्य हलहहलेले हवधी केले की आपली श्रद्धा िा 

व्यक्तीपयांत पोहोचली तसेच िाच्या आत्म्याला शाांती लाभली असे मानले जाते. सीमाला 

उचक्याांचा त्रास सुरू झाला. नैराश्यामुळे कदाहचत. एवढा की हदवसाला चारशे ते पाचशे 

उचक्या देत होती. हतला वाटले आपली अांहतम वेळ आली. िॉक्टराांनी पण िऱ्याच टेस्ट केल्या. 

पण हनदान झाले नाही. पण िातून ती वाचली. म्हणतात ना 'देव तारी िाला कोण मारी. ' जन्म 

म्हटले की आनांद, सुख, समाधान. तर मृिू म्हटले की दुःख, नैराश्य. उद्या काय होणार काहीच 

माहहत नाही. म्हणून आत्ताच जगून घ्यायचां. ते ही आनांदात आहण दुसऱ्याला न दुखवता. तुम्ही 

मेल्यानांतरही लोकाांनी तुमचे नाव काढावे असे काया करावे. जीवनाचे कल्याण करावे. 

माणसाचा जन्म हमळाला आहे तो सत्कारणी लावावा. जन्ममरणाचा फेरा कुणाला चुकलेला 

नाही. म्हणून जगूया आजच्यासाठी.  

हिती िबडे, हसांहगि रोि, पुणे 

9326822998 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



04) गुरूची महती 

 

 गुरू माझे तारू, उतरी पैलहतरी गुरू माझे  

मानवी जीवन फलदु्रप िोण्यासाठी, त्याला पूणगता येण्यासाठी, त्याला जे उमर्त नािी ते 

हशकहवणे, माहिती करून िेणं हकंवा आपल्या सारख बनहवण्यासाठी ियत्न करणं नव्ह 

अिोरात्र झटणं आहण हसद्ध बनहवणं, मर् ते के्षत्र कोणतेिी असो. जे जे अपणाशी ठावे ते 

इतराशी सांर्ावे, शिाणे करूनी सोडावे सकळ जन. िे रु्रू चं मुख्य लक्षण युक्त काम ते 

स्वत: समजतात. गुरू हा खूप व्यापक शब्द आहे. माणसाच्या चतुररतेचे हकां वा अ चतुररतेचे 

दशान समोरच्याला झाले हक ते ओळखतात हा / ही सामान्य गुरूचा चेला नाही हकां वा याचे / 

हहचे गुरू सामान्य आहेत. म्हणजे गुरूवरून पारख हशष्याांची केली जाते, आहण चेल्यावरून 

गुरूची योग्यता ठरहवली जाते. हा हसद्धाांत प्राहचन काळापासून आज पयान्त लागू पितो. गुरू 

आहण हशष्य, चेला, हवद्याथी हे नाते अहतशय हजिाळ्याचे सौहादााचे अतूट असे आहे. 

गुरूपरांपरा ही जगात हवशेषत: भारतीय उपखांिात खूप प्राहचन काळापासून चालत आलेली 

परांपरा आहे. अहदनाथ गुरू सकळ हसद्धाचा मत्यच्छन्द्र तयाचा मुख्य हशष्य, मत्यच्छन्द्राने िोध 

गोरिाशी केला, गोरि ओळला गहहनी प्रती, गहहनी प्रसाद हनवृत्ती दातार, ज्ञानदेवा सार, 

चोजहवले ! म्हणजेच पूवी पासून ज्ञान हे एकाने दुसयााला दुसयााने हतसयााला द्यायचे कुठां  पयांत 

ज्ञानेश्वर महाराजा पयांत पण माऊली ांनी माञ सकळ लोकाांना ते वाटून टाकले धन्य माऊली हे 

सवााचे महागुरू ठरले, सदगुरू ठरले. भारत देशाला महान गुरूमांिळीची परांपरा लाभलेली 

आहे प्रभू श्री रामचांद्राांच्या घराण्याला वहशष्ठ मुनी, जनक राजाच्या घराण्याला गुरू याज्ञवल्क्य 

लाभले. पान्डवाचे गुरू धोम्यॠषी असे महान गुरू परांपरेने नटलेली ही भूमी अहतशय पावन 

झालेली आहे. िाहशवाय महायोद्धा धनूधार अजूान याांना महागुरू द्रोणाचाया, भगवान श्री कृष्ण 

स्वत; जगद्गुरु असताना गुरू महात्म्य वाढावे म्हणून साांहदपनी ऋषी ांच्या आश्रमात राहीले 



आहण गुरू सेवा करून हवद्या ग्रहन केली. या हठकाणी गुरूचा आदर आहण महत्त्व पुढे रहावे 

हाच मुख्य मुद्दा येथे महत्त्वाचा आहे. गुरूहवन ज्ञान न कळे सांदेह. गुरूहशवाय ज्ञानी होणां, 

सुजाण होन हे अशक्य आहे. कोणिाही िेत्रात कोणिाही प्रकारची कला गोष्ट िमता जर 

प्राप्त करायची असेल तर िासाठी वाटाड्या हकां वा मागादशाकाची हनतान्त गरज लागते. 

मागादशानाहशवाय हमळाहवलेल्या ज्ञानाला अहजिात महत्त्व नाही ते ज्ञान पुरेसे नसते. ते फसवे 

हकां वा कुचकामी ज्ञान समजावे. " गुरूहवन अनुभव िा कैचा पावेल ? तर नाही भारतीय 

सांसृ्कतीमधे्य गुरू ला खूप मोठां  स्थान प्राप्त करून देण्यात आलेलां आहे " मातृदेवो भव: 

हपतृदेवो भव:, आचायादेवो भव: !! माता हपिाला हजतके महत्त्वाचे स्थान हकां िहुना तेवढांच 

महत्वाचां आहण आदराचां स्थान गुरूजी याांना देण्यात आले आहे. हतहमराकिून तेजाकिे, 

अधोगतीकिून प्रगतीकिे, अज्ञानाकिून ज्ञानाकिे माणसाला एकच शक्ती घेऊन जाते, ती 

शक्ती म्हणजेच गुरू माऊली होय. कधी कधी गुरू चे स्वरूपां वेगवेगळे असू शकतात जसे 

जूने गुरू आधुहनक गुरू कदाहचत शब्द प्रयोग िदललेले असू ही शकतात परां तू िामधील 

थोिीही थोरवी हकां वा मोठेपणा कमी झाल्याचां हिलकूल नाहीच.  

गुरू म्हटलां हक ओतप्रत ज्ञान आहण ज्ञान म्हटलां हक आत्मदशान, आपण आत्म दशानाला 

सध्याच्या युगात आत्म कल्याण समजूया. आपले कल्याण केवळ गुरूजनाच्या िागातूनच 

झालेले असते. गुरूला सवा गोष्टी येत असतात पण ते ज्या. वेळी अनुभव देतात तेिा ते गुरू 

हशष्य भेद हवसरून अनुभूती देतात प्रसांगी आपल्या शब्दात िोलतात, खेळतात आहण 

आपल्याकिून ते करून घेतात. सांत तुकाराम महाराज म्हणतात " पांते हाती धरीली पाटी ! 

ऐसे अिर ओळवी ! हक्रया करूनी दाहवती अांगी ! वास्तहवक पाहता िाांना ते अवगत असताना 

ते आपल्या हशष्यासाठी अशी हक्रया करतात. धन्य िा गुरू जनाांना कारण आता सवा गुरूजन 

आठवणां शक्य नाही आहण नसतेही पण िाांचे Iयोगदान माञ कमी नाहीत. पाऊस पितो 

आहण पाऊस पिला हक जहमन हहरवीगार होते, गवत, झुिपे उगतात तसां ज्ञानाचां नाही ज्ञान 

सांक्रहमत करावे लागते आहण गुरू नेमके तेच करतात. म्हणून गुरू महती थोरच आहे. गुरूला 



तोि नाही. सध्याचा प्रचहलत पद्धतीनूसार सुद्धा गुरूचे महत्त्व कमी झालेलां नाहीच आहे फक्त 

मानहसकता न िदलू देणां हे महत्त्वाचे आहे. िदलिा काळानुसार राहणां हे होऊन जाते.  

थोिक्यात गुरू काल ही पूज्य, आजही पूज्य आहण उद्याही गुरू आहण गुरूस्थान पूज्य 

राहो ही सद्भावना !!!!  

 भागवत लक्ष्मण गका ळ, िीि 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



05) वेळ, काळ, समय 

 

परमेश्वर एकावेळी एक क्षण िेतो तर िुसरा क्षण िेण्यापूवी तो पहिला 

क्षण काढून घेतो. म्हणजेच वेळ िी कधी कुणासाठी थांबत नसते. वेळ िी 

आपले कायग हनमुटपणे पार पाडत असते.  

 'वेळ कुठलीच शुभ नसते हकां वा अशुभ नसते. माणूस आपल्या पराक्रमाने एखाद्या 

वेळेला महत्त्व आणून देतो असे दादा धमााहधकारी याांनी म्हटले आहे. ' आहण खरच ते योग्य 

पण आहे.  

म्हणून माणसाने वेळीच जारे् िोऊन आपल्याला सोपवलेले काम योग्य करणे िोय. 

कारण वेळ र्मावणे म्हणजे शक्ती र्मावणे िोय. म्हणून वेळेचा सिुपयोर् करून घेऊन 

आलेल्या संधीचे सोने करणे. कारण जेव्हा एखािी संधी आपल्याला येते िी वेळ पुन्हा येईलच 

असं कािी नािी. कारण वेळ कधी कुणासाठी थांबत नािी. आपल्या िातून िोणारे योग्य काम, 

कमग िे आपण वेळेवरच पार पाडायला िवे.  

या साऱ्या जर्ाला व्यापून राहिलेला काळ िा कधी संपतच नािी. अनेकिा असं वाटतं 

की आज उद्यासाठी जर्ावं! पण काळाचा िर्ड डोक्यावर कोसळला की उद्याचा हिवस 

पािायला हमळत नािी! कारण िा कठोर काळ म्हणजे साक्षात मृतू्य िोय. आपण आपल्या 

जीवनाचं सुरेल र्ाणं र्ात असतो तेव्हा काळ आपल्या जीवन सतारीच्या तारा केव्हा तोडतो ते 

समजत नािी. कालच्या आठवणी मनात ठेवून उद्याच स्वार्त करावं पण काळ उद्याच िशगन 

घडू िेईल की नािी सांर्ता येत नािी.  

" िळें  लागला काळ हा पाठीलागी 

जीवा कमगयोर्ें जनी जन्म माझा झाला 



परी शेवटी काळ मुखी हनमाला 

मिाथोर ते मृतू्यपंथेची रे्ले  

हकती एक ते जन्मले आहण मेले 

मरे एक त्याचा िुजा शोक वािे 

अकस्मात तोिी पुढे जात आिे 

घडीने घडी काळ आयुष्य नेतो" 

 ----- समथा 

माणसाचा जन्म झाला तेव्हा त्याचा मृतू्य अटळ झालेला असतो. जन्म आहण मृतू्य या िोन 

मधल्या अंतरातील वेळ म्हणजे आपल्या िातून घडून येणारी कमग. आपण केलेले कमगच 

आपल्याला मृतू्यनंतरिी अनंत काळ हजवंत ठेवत असतात. या जर्ात हकती आले हकती रे्ले 

तरी आयुष्यातील वेळ कधी कुणासाठी थांबली नािी आहण थांबणारिी नािी. म्हणून वेळीच 

जारे् िोऊन वेळेचा सिउपयोर् घेणे योग्य िोय. कारण क्षणक्षणाने आयुष्य संपत आिे 

 

        श्रीमती प्रहमलाताई सेनकुिे  

ता. ििर्ाव हजल्हा नांिेड.  

मोबाईल क्रमांक ९४०३०४६८९४ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



06) कषे्ट नवना फळ नाही... ' 

 

'कषे्ट हवना फळ नाही... 'असां समथा रामदासाांनी म्हटलां आहे. 

खरोखरच मानवी जीवनातच निे तर अखांि सजीव सृष्टीच्या यशाचां गमक 

हे कष्टात आहे. पररश्रमालाच दैवाची साथ लाभल्याची अनेक उदाहरणे 

आपण हवहवध कथाांच्या माध्यमातून िघत असतो. इतकां च नाही तर पररश्रम करणाऱ्याला यश 

हमळतेच परां तु अनुभवाांनी देखील माणूस समृद्ध होत असतो. तहान लागल्यानांतरच खऱ्या 

अथााने पाण्याचे महत्त्व, भूक लागल्यानांतर अन्नाचे महत्त्व आहण इतकेच कशाला श्रम 

केल्यावरच हवश्राांतीचे महत्त्व कळते. 'असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी.... ' असे 

म्हणणाऱ्याांना सदैव दुसऱ्यावर अवलांिून राहावे लागते याची अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर 

आहेत. या जगात जी ज्या ज्या व्यक्ती यशाच्या हशखरावर गेलेल्या हदसतात िाांचा जीवनपट 

जर उलगिून पहहला तर 'कष्ट आहण प्रयत्न' याचे महत्त्व पटल्या हशवाय राहत नाही. याचां 

मूहतामांत उदाहरण म्हणजे 'शून्यातून स्वराज्य हनमााण करणारे छत्रपती हशवाजी राजे!!खरे 

म्हणजे िाांना कष्टाचा महा मेरुच म्हणावे लागेल.  

आजची हपढी आहण िाांची जीवनशैली मेहनत आहण श्रम यािाितच कुठां  तरी कमी 

पिताना हदसत आहे. 'आजची तरुणाई रात्रीचा हदवस आहण हदवसाची रात्र करते... 'पण ती 

मोिाईल आहण सांगणकावर 'पब्जी'सारखे खेळ खेळण्यासाठी, या तरुणाईला खूप श्रीमांत 

िायचां आहे पण ते कष्ट करून नाही तर 'शॉटा कट'वापरून हवना सायास... ! िेत्र कोणतेही 

असो पण िा िेत्रात सवोच्च स्थानी जाण्यासाठी सतत कष्ट आहण मेहनत करण्याची वृत्ती अांगी 

असावी लागते. रात्रभर गेम खेळून, हचत्रपट िघून दुपारी 12 वाजेपयांत झोपा काढणाऱ्या 

'सूयावांशी' तरुणाई किे पाहहल्यावर.... 'मेरा देश िदल रहा है' म्हणावां... की 'हिगि रहा है' 

असां म्हणावां असा प्रश्न पितो. खरे तर समथाानी आपल्या श्लोकातून 



 यत्न तो देव जाणावा | 

 यते्नवीण दररद्रता | 

असां साांगून सवाानाच आपल्या कृतीतून तसेच हवचारातून प्रयत्नवादाचे महत्व साांहगतलेलां 

आहे.... ’ समथाांची वरील उक्ती सवाांना अिांत उपयुक्त आहे. या िोधवाक्यामधून समथा 

आपल्याला प्रयत्नाांना देव मानण्याची हशकवण देतात. कोणिाही गोष्टीमधे्य यशस्वी 

होण्यासाठी ‘अचूक’ प्रयत्नाांिरोिर कष्टाची तयारी असेल तर यशश्री नक्कीच प्राप्त होणार 

आहे. केवळ दैवावर हवाला ठेवून कोणतीच गोष्ट प्राप्त होत नाही हे जाणूनच समथाांनी 

प्रयत्नवादाचा आहण श्रम प्रहतषे्ठचा पुरस्कार केला आहे. यासाठी आळस सोिून अहवरत पररश्रम 

करून धे्यय गाठता आले पाहहजे. कष्ट न करता आलेल्या अपयशाच्या पायरीवर जर कोणी 

रित िसला तर तो कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही.  

कषे्टहवण फळ नािी | कषे्टहवण राज्य नािी | 

कषे्टहवण होत नाही | साध्य जनी |||| 

अगदी परीिेतील यशापासून तर साांसाररक जीवनातील कोणतेही काम िात सवोच्च 

पातळी गाठण्यासाठी कष्ट आहण मेहनतीची कास धारावीच लागते... ! अगदी पुरातन 

काळापासून भारतीय हशिण परांपरेत हवद्याथी दहा-िारा वषे गुरुगृही राहत असे. गुरुकुलातले 

हे जीवन अिांत खितर व कष्टमय असे. हतथे हवद्यार्थ्ाांना अध्ययनािरोिरच आश्रमातील 

कामेदेखील करावी लागत. आहण हवशेष म्हणजे अनेक राजकुमार, राजपुत्र हे सवासामान्य 

मुलाांप्रमाणे कष्टमय स्वावलांिी जीवन जगत असत.... आहण याचा मुख्य उदे्दश असायचा.... 

भहवष्यकालीन जीवनात िाांना श्रमाची सवय लागावी... ! 'ज्या देशात उद्योगशील तरुणाई आहे 

िा देशाच्या प्रगतीचा स्तर हा सदैव उच्च स्थानी राहतो.... या हसद्धाांतानुसार श्रमाची सवय 

एकदा लागली की व्यक्ती वेगवेगळ्या हवधायक कामात स्वतःला गुांतवून ठेऊन स्वतः िरोिर 

आपल्या कुटुांिाची पयाायाने राष्टर ाची प्रगती करण्यासाठी सिम िनत असतो!! 



म्हणूनच प्रिेकाने तुकाराम महाराजाांच्या  

'आधी कष्ट मग फळ 

कष्टची नाही ते हनफा ळ ' 

 या ओळी लिात ठेवल्याच पाहहजेत... !!! 

 

 िॉ. हररश्चांद्र लक्ष्मण भोईर 

 शहापूर, (ठाणे)9226435827 

 harilbhoir74@gmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



07) आई झाल्यावर...  

 

 आई कीती महान शब्द!!! या शब्दाचे सामर्थ्ा खूप मोठे आहे. आ 

म्हणजे आत्मा व ई म्हणजे ईश्वर होय. या दोघाांचा हमलाफ म्सणजे आई होय. 

आईहवषयी कीतीही िोलले, हलहले तरी ते कमीच आहे. म्हणून मातृहदन साजरा करुन 

आईहवषयी आपली भावना प्रकट केली जाते. मे महीन्याचा दुसरा रहववार मातृहदन म्हणून 

साजरा केला जातो. परदेशात अमेररका, इग्लांिसारख्या देशात मुलां मोठी झाली की आपल्या 

आईविीलाांच्यापासून वेगळी राहतात. आईिद्दलचे पे्रम, आदरभाव व्यक्त करण्यासाठी ते 

मातृहदनाहदवशी आईला भेटवसू्त देतात, एकत्र जेवण करतात. व आईला खूष करतात. नांतर 

हे लोण भारतात आले. पण भारतीय सांसृ्कती मधे्य मुले कायमच आईविीलाांच्या जवळच 

राहतात. आता आधुहनक काळात हवभक्त कुटुांि पद्धतीमधे्य काही ठीकाणी हम दो हमारे दो 

या हवचारसरणीत आईिािा िाजूला पिले आहेत. मातृत्व ही एक महान शक्ती आहे. प्रिेक 

आईच्या मनात आपल्या मुलाांच्या िद्दल पे्रमाची भावनाच असते. आई मुलाांना ज्या सांस्कारात 

ती वाढवते तशीच मुले वाढतात. माझ्या जीवनात मातृत्वाचा चाांगलाच अनुभव आहे. मी ईथे 

माझा मातृत्वाचा, आईपणाचा अनुभव शेअर करते.  

सन 17 ऑगस्ट 1991 हा हदवस उजािला व माझे मातृत्व आकाराला आले. एका गोांिस 

परीने माझ्या घरी जन्म घेतला. हतच्या िाललीला पहात हतला मोठां  करण्यात माझा वेळ कसा 

गेला समजले नाही. कालाांतराने 12 जुलै 1996 ला माझ्या मातृत्वाला पररपूणाता हमळाली. 

माझ्या घरी माझ्या राजकुमाराचे, म्हणजेच माझ्या मुलाचे आगमन झाले. सवाजण आनांदात 

होतो. हळूहळू वषे कशी गेली कळलांच नाही. अहतशय लािाकोिात व सांस्कारात वाढलेली 

माझी मुले अभ्यासातही हुशार होती. पण.. म्हणतात ना चाांगल्या गोष्टीला नजर लवकर लागते!!! 

अगदी तसेच झाले. माझ्या पती ांचे एका रसे्त अपघातात आकत्यस्मक हनधन झाले....... मन सुन्न 



झाले... माझी मुले लहान वयातच पोरकी झाली. माझ्यावर आकाशच कोसळले. काय करावे 

काही कळत निते. हदशाहीन तारू सारखी माझी जीवननौका हेलकावे खात होती.... सवाांनी 

मला धीर हदला. आई, विील, भाऊ, भावजय, दीर जाऊ सवाांनी मला आधार हदला, 

पररत्यस्थतीची जाणीव करून हदली. माझ्या दोन मुलाांना समोर पाहहल्यानांतर मी भानावर आले. 

पती गेल्याच दुःख तर होतच पण या मुलाांना वाढवण्याचा आिान आता माझ्यासमोर होतां. ते 

तर आता मलाच पेलायचां होतां. मी थोिी सावरले. पण िा सावरण्यामधे्य एक वषा हनघून गेले. 

हळूहळू मी सवाांच्या मदतीने दैनांहदन कामकाज करु लागले. मुले अगदीच लहान होती. 

िाांच्याकिे पूणा लि हदलां. िापा पाठीमागे मुलाांचां कसां िायचां ? हा एक प्रश्न माझ्यासमोर उभा 

होता. कारण आईिाप असताना सुद्धा अनेक मुलां वाया गेलेली मी पाहहली होती. माझी मुलां 

जरी लहान असली तरी सुद्धा घरातील पररत्यस्थती पाहहल्यानांतर िाांना अकाली शहाणपण 

आलेलां होतां, ही एक जमेची िाजू होती. मुलाची चौथी परीिा झाल्यानांतर िाच्याच मजीने 

आम्ही िाला वारणा येथील तािासाहेि कोरे हमहलटरी ऍकॅिमी मधे्य भरती केले. आजपयांत 

कधीही िाला िाहेर ठेवलेले निते िामुळे मनाची खूपच हद्वधा अवस्था झाली होती. 

भावनाहतरेकाने िोळ्यातील अशू्र थाांित निते.... तसांच हृदयावर दगि ठेवून ती वषा मी कशी 

काढली याचां वणान मी कोणिाही शब्दात करू शकत नाही. तो हतकिे कसा राहत असेल ? 

याच हवचाराने मन नेहमी िेचैन होत असे. महहन्यातून एकदा पालक भेट असे. जाताना मन 

फुलपाखरू सारखां हलके होऊन वेगात पुढे जायचां, पण परत येताना मात्र... मन एवढे जि 

झालेलां असायचां की पाऊल उचललां जायचां नाही. मुलगी माझ्याजवळ होती. हतचां हशिण चालू 

होतां. ती समांजस असल्यामुळे हतच्या हशिणामधे्य कोणतीही अिचण आली तरी हतने अिांत 

धािसाने िाला तोांि हदले. व आपले हशिण पूणा केले. हतने इलेक्टर ॉहनक्स अँि 

टेहलकमु्यहनकेशन इांहजहनअररांगच्या िेत्रातून एम. ई. ची पदवी प्रथम क्रमाांकाने प्राप्त केली. 

इांहजहनअररांग कॉलेज वर हतला नोकरी करायची होती पण कुठेही नोकरीची शक्यता निती, 

हकां वा वहशला निता.. असे आपण म्हणू शकतो. आता पुढे काय करायचे? मग हतने हनणाय 



घेतला हक पुण्याला जाऊन सी-िॅक करायचे. मीही हतला मोठ्या मनाने जाऊ हदलां. हतथे हतने 

चाांगल्या पद्धतीने तो कोसा पूणा केला व िाांच्या माफा तच चाांगल्या कां पनीमधे्य नोकरीला सुद्धा 

लागली. मनाला खूप समाधान वाटले. हतकिे मुलागाही होसे्टलवर राहून मेकॅहनकल 

इांहजहनअररांग ची पदवी हमळवून इांहजनीयर झाला. िाने स्वतः प्रयत्न करून मुलाखत हदली 

एका चाांगल्या कां पनीमधे्य तोही नोकरीला लागला. दोघेही िाांच्या िाांच्या कां पनीमधे्य चाांगल्या 

पद्धतीने कायारत आहेत. याचा मला साथा अहभमान आहे. वहिलाांचे छत्र नसतानाही कोणिाही 

प्रकारचे अवगुण माझ्या मुलाांच्या मधे्य नाहीत. खरांच मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. पैसा 

तर हमळतच राहतो, पण सांस्कार सवाात महत्त्वाचे आहेत. मुले जर सांस्कारहीन असतील तर 

आभाळाएवढ्या सांपत्तीला कािीची की ांमत नसते. आपली सुसांस्कारीत मुले हेच आपले खरे 

भाांिवल असते. आज मीतीला मी खरोखरच सुखी आहे, समाधानी आहे. मला माझ्या 

मातृत्वावर गवा आहे, अहभमान आहे.  

 

 लेत्यखका श्रीमती माहणक कल्लाप्पा नागावे 

 कुरुां दवाि, हजल्हा, कोल्हापूर 

9881862530 

mkbagave21@gmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



08) पे्ररिेतून घडतो व्यक्ती 

  

 हजांकलेल्या प्रिेक व्यक्तीला आपण िाचे पे्ररणास्थान नक्की 

हवचारतो. यशामागे पे्ररणा अहतशय महत्त्वाचे काम करत असते. 

जन्मतः मुलाांना आई ही पहहली पे्ररणादायी व्यक्ती असते. हकां िहुना प्रिेक व्यक्तीला आई 

हीच प्रथम पे्ररणास्थान असते. कुटुांिातील इतर व्यक्ती देखील व्यक्तीच्या वाढ आहण 

हवकासासाठी कारणीभूत ठरतात. अनुकरण हा सहज स्वभाव िालपणात पे्ररणादायी ठरतो. 

अनुकरणािरोिरच अनुकूलन देखील प्रिेक सजीवाची गरज आहे. पररत्यस्थतीशी 

हमळतेजुळते घेणे हा देखील स्वपे्ररणेचा भाग आहे. मूल शाळेत जाऊ लार्ले की िळूिळू 

हमत्रमैत्रीण, हशक्षक, आजूबाजूचा पररसर, समाज वातावरण कळत नकळतपणे िेरणा िेत 

असतात. िेरणा म्हणजे साधारणतुः आपण Motivation असे म्हणतो. पण, िेरणा म्हणजे 

नक्की काय ? िेरणा म्हणजे सू्फती िेणे िोय. िेरणा म्हणजे चालना िेणे िेरणा म्हणजे 

हशक्षणाचे हृिय साध्यापयांत पोिोचण्याचे साधन म्हणजे िेरणा एखािी हक्रया करण्यासाठी 

लार्णारे बळ म्हणजे िेरणा रोजमराग आयुष्यात आपण िेरणा िा शब्दियोर् करतो. 

अनेकमानसशास्त्रज्ञ, हवचारवंत, लेखक यांचा अर्िी आवडीचा आहण जवळचा हवषय म्हणजे 

िेरणा आज आपण जर्िर िहसद्ध अशा हवचारवंतांच्या वैहवध्यपूणग आहण हवचार करायला 

लावणाऱ्या िेरणेच्या व्याख्या पािणार आिोत. आपल्या बुद्धीला पटेल आहण झेपेल एवढाच 

हवचार आपण एखाद्या हवषयाचा करतो, आहण स्वतुःिोवती कािी मयागिांचे कंुपण आखून घेतो. 

िे मयागिांचे कंुपण म्हणजेच िर्तीच्या मार्ागतील िलामोठा अडथळा. आपण या लेखपुष्पात 

िेरणा या हवषयाचा अर्िी जवळून, अंतबागह्य आहण सांर्ोपांर् हवचार करणार आिोत.. 

सवगिथम िेरणा यावर मॅर्डुर्ल, हसर्मंड फ्राईड, अब्रािम मास्लो यांनी मोलाचे योर्िान हिले 

आिे. त्याचबरोबर स्विनर, वुडवथग, हर्लफोडग , एडहकन्सन यांच्या व्याख्या िेखील िेरणा या 



हवषयावर िकाशझोत टाकतात. स्विनर -हशकण्याचा सवोत्तम मार्ग म्हणजे िेरणा. मॅकडुर्ल-

शारीररक आहण मनोवैज्ञाहनक अवथथा जी कोणतेिी कायग करण्यास आपणास िेररत करते. 

एच. डबू्ल्य. बेनाडग - एखािे लक्ष्य िाप्त करण्यासाठी हिले जाणारे उते्तजन म्हणजे िेरणा.  

एम. सी. मॅकडोनाल्ड - अहििेरणा म्हणजे व्यक्तीच्या अंतमगनात िोणारे शक्ती पररवतगन 

िोय. जी िावात्मक जारृ्ती हकंवा पूवागनुमान उदे्दश व िहतहक्रयांद्वारे वणगन करता येते.  

जॉन्सन - अहििेरणा िी सामान्य हक्रयांचा ििाव आिे जो िाण्यांच्या व्यविारास िेरक 

ठरतो आहण आपणास मार्ग आहण हिशा हनिेश करतो.  

 अशाप्रकारे पे्ररणा म्हणजे काय याच्या व्याख्याांवरून पे्ररणेचे ढोिळ स्वरूप लिात येते. 

िेरणा हमळण्याची मुख्य हठकाणे हकंवा िेरणा स्रोत एकूण चार आिेत. र्रज िासणे िा पहिला 

िेरणास्रोत आिे. शरीराच्या आवश्यकता तणाव हनमागण करतात. तिान, िूक, काम क्रोध, 

मलमूत्र या शारीररक, िाथहमक आहण स्वािाहवक अहििेरणा आिेत. त्यानंतर पुढील स्रोत 

म्हणजे चालक, िेरक आहण उद्दीपक असे आिेत. िूक लार्ल्यावर स्वतुः ियत्न करणे िीच 

चालक बनण्याची अवथथा िोय. उद्दीपन म्हणजे िोत्सािन िोय. िेरक म्हणजे motive. हवहशष्ट 

उहद्दष्ट ठरवून मार्गथथ िोण्याच्या िहक्रयेला िेरक म्हणतात. आंतररक िेरणा आहण बाह्य िेरणा 

असे मुख्य िोन िकार आिे. आंतररक िेरणा िी जन्मजात असते. सतत कािीतरी करण्याची 

उमी म्हणजे आंतररक िेरणा. अहिरुची, आवड, अहिवृत्ती, तत्परता यातून आंतररक िेरणा 

हमळते. कािी लोकांना आंतररक िेरणा साध्यािती उि्युक्त करते. आपण आजूबाजूला पाितो, 

कािी माणसे धडपडत असतात. आंतररक िेरणेमुळे ते कोणता ना कोणता ध्यास घेऊन 

कायगरत असतात. कािीतरी हक्रया, काम वारंवार केल्याने यांना यश आहण संकटे 

पावलोपावली िेटत जातात. एखािे काम करत असताना जेवढी अहधक संकटे येतील तेवढे 

अहधक हशकावयास हमळते. संकट, बाधा, अडचणीतूंन हशकण्याचे नवनवीन मार्ग सापडतात. 

म्हणजेच आंतररक िेरणेतून हक्रयाशील व्यक्तीनंा यशाच्या वाटा खुणावत असतात. आधीच िे 



लोक आंतररक िेरणेने झपाटलेले असतात, त्यात वाटेवर एखािा हिरा चमकावा तसे हि िेरणा 

हिरीरीने उदे्दश्या िहत आपणास पाऊल टाकावयास िार् पाडते. िेरणेचा िुसरा िकार म्हणजे 

बाह्य िेरणा िते्यकालाच अंतुःिेरणेने झोडपलेले असते असे नािी, कािीनंा बाह्य िेरणेची चावी 

हिल्यास ते िेखील यशाच्या वाटेवर सुसाट पळू लार्तात. बाह्य िेरणा म्हणजे िोत्सािन 

(Incentive )िेणे िोय. उिेश्यािती एखाद्याचे लक्ष खेचून आणणे म्हणजे बाह्यिेरणा. याहशवाय 

पुरिार बक्षीस, िंड, िशंसा, हनंिा, सियोर्, िे बाह्य िेरणेचे घटक आिेत. आंतररक िेरणेस 

थॉमसन यांनी स्वािाहवक िेरणा असे मं्हटले तर बाह्य िेरणेस कृहत्रम िेरणा मं्हटले आिे. रे्रेट 

मनोवैज्ञाहनक म्हणतात की मनाच्या हवहवध अवथथांमुळे आपणास िेरणा हमळते. कामक्रोध,, 

सुखिुुःख, िय यांमुळे आपण उते्तहजत िोऊन कायग करण्यास उि्युक्त िोतो. थोडक्यात 

तणाव, बाधा, पीडा, उपेिा, हनांदा, अपमान याांमुळे देखील एखादे मोठे आवाहन पेलण्यास 

आपण तयार होतो. म्हणून मनाच्या या अवस्था पे्ररणा स्रोत आहेत. भर सभेत एखाद्याचा 

अपमान झाल्यामुळे देखील प्रचांि चीि येऊन कायाास ती व्यक्ती उद्युक्त होते. आत्मप्रदशान, 

हदखावा, प्रौढी हमरवणे हे देखील सामाहजक पे्ररणा स्रोत आपणास मानता येतात. मॅर्डुर्ल 

यांनी िेरणेचे आठ घटक एकहत्रत पणे सांहर्तले आिेत. कािी माणसे आपल्याला िेटतात 

आहण नेिमी म्हणतात की मला खूप मोठे व्हायचे आिे, पण नेमके काय करावे िे कळत नसते. 

यांना एकच सांर्ावेसे वाटते की िते्यकामधे्य िेरणा या हनरहनराळ्या असू शकतात. फक्त 

अभ्यासात िाहवण्य हमळहवणे म्हणजे बुस्वद्धमान असणे असे जणू एक समीकरण बनले आिे. 

िते्यक सजीवात एखािा बुद्धीचा घटक म्हणजेच एखािी कला, कौशल्य असतेचं फक्त त्याला 

ओळखण्याची र्रज आिे. एकिा का िे कलारु्ण ओळखले रे्ले मर् बाह्य िेरणेची र्रज 

िासत नािी. आपल्या मुलांच्या रोजच्या वार्ण्याबोलण्यातून पालक, हशक्षक व हमत्रमंडळीनंा 

पाल्यातले एकूणच कलारु्ण ओळखता आले पाहिजे. एखाद्या मुलामधे्य सद्यस्वथथहतत कोणतािी 

रु्ण अथवा आंतररक िेरणा हिसत नसल्यास िोन र्ोष्टी करावयास िव्यात. बाह्य िेरणा 



म्हणजेच िोत्सािन, बहक्षसे, िशंसा वर नमूि केलेले घटक करावी. मोकळ्या, हनसर्गरम्य 

वातावरणात पाल्यास ठेवून मूल कोणत्या र्ोष्टीकडे आकहषगत िोते ते हनरीक्षण करणे.  

 

 महेन्द्र सोनेवाने गोांहदया 

 9421802067 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



09) धाडसाने धे्यय गाठता येते. !* 

 

एखाद्या कामाची हभती असून सुद्धा हचकाटीने काम करतो िास 

*धािस* हे नाव आहे. धैया /धािस आहण हचकाटी हेच यशाचे सूत्र "करें गे 

नही ां तो मरें गे’"या वाक्यामधे्य हजद्द, आकाांिा हदसून येते. आपण एखादी 

गोष्ट हरलो की लगेच आपल्यामधील आत्महवश्वास नाहीसा होतो. का तर आपण काहीच करू 

शकत नाही. मला हे जमणार नाही, मला ते जमणार नाही. पण असां वाटतां की, आपण 

कोणतीही गोष्ट करताना हतच्यात आपल्या वायाला हार आली तरी आपण खचून न जाता ती 

गोष्ट करत राहायची. वारांवार असां होतां की, आपण िाच िाच गोष्टी ांमधे्य अपयश हमळवतो. 

पण ‘प्रयत्नाांती परमेश्वर’ हे उगाच म्हटले नाही. ‘प्रयते्न वाळूचे कण रगहिता तेलही गळे’. 

म्हणजेच अपयश ही माणसाची पहहली पायरी आहे. माणूस अपयशी होऊनच जीवनात आपलां 

धे्यय गाठतो. जो चुकत नाही तो मुळात काहीच करत नाही. "धािसी माणूस हभत नाही. 

हभणारा माणूस प्रयत्न करीत नाहप्रख्यात हवज्ञान सांशोधक एहिसनने हकिेक वेळा प्रयोग 

करूनही तो अपयशी झाला होता. िातच िाने हार मारली नाही. शेवटी िाने हवजेच्या िल्बचा 

शोध लावलाच. तेनहसांग नोगे या भारतीयाने जगातील सवाात उांच हशखर समजल्या जाणायाान 

एिरेस्ट हशखरावर पहहले पाऊल ठेवून आपल्यातील आत्महवश्वासाची उांचीही जगाला 

दाखवली. तेनहसांगकिे फक्त तीन गोष्टी होिा. धैया, हचकाटी आहण आत्महवश्वास. मला तर 

हेही म्हणायचां की, आपल्या भारतातील गानसम्राज्ञी, गानकोहकळा लता मांगेशकराांचा जो स्वर 

इतका सुांदर, कोमल झाला तो उगीच नाही. िाांनी िासाठी हदवस-रात्र मेहनत करून आपल्या 

आवाजात एक वेगळ्या प्रकारची शैली हनमााण केली. आजही िा सांगीताचा दररोज ररयाझ 

करतात. हे यश कशामुळे हमळाले? ते हमळाले सरावामुळे. 'Nothing is impossible, 

everything is possible' अथाात अशक्य काहीच नाही. कोणतेही आिाने पेलण्याचे सामर्थ्ा 



आपल्यामधे्य आले पाहहजे. कारण हजद्द, हचकाटी, आत्महवश्वास या तीन गोष्टी आपल्याजवळ 

असल्या की, जगातली कुठलीही गोष्ट आपल्या पायाशी लोळण घेते. कोण काय म्हणेल, कोण 

काय टीका करेल याकिे आपण लि द्यायचां नाही. आपण फक्त चाांगल्या गोष्टीचाच हवचार 

करायचा. हजतके होईल हततके हमळवण्याचा प्रयत्न करायचा. प्रिेक गोष्टीमधून वेगवेगळ्या 

नवनवीन गोष्टी हशकायच्या. आपल्याला काय करायचां, आपले धे्यय कोणते याकिे लि द्यायचां. 

आपल्या सवाांमधे्य एक वाईट सवय असते की, आपणच स्वत:मधे्य एक प्रकारचा ‘नू्यनगांि’ 

हनमााण करतो. आपल्याला प्रथम नू्यनगांिाला िाजूला ठेवावे लागेल. एखाद्या वेळेस म्हणजे 

जेिा जेिा आपल्यावर सांकट आले तरी आपण धैयााने पुढे जायचां. मन त्यस्थर ठेवायचां. प्रिेक 

गोष्टीला धैयााने उत्तर द्यायचां. आत्महवश्वास, धैया, हचकाटीला जगातील कुठलीच गोष्ट हहरावून 

घेऊ शकत नाही. जे काही करण्याचा तुम्ही हनणाय घ्याल, धािसाने िाची अांमलिजावणी 

करा. तुम्हाला माहीतच असेल की, धािसामधे्य शक्ती आहे. धािसामधे्य जादू आहे. मला 

एवढांच साांगावसां वाटतां की, तुम्हाला जर जास्त हवां असेल तर तुम्हाला आधी जास्त द्यावां 

लागेल. आहण हो.. नेहमी मोठमोठी स्वपे्न पाहा. कारण मोठ्या स्वप्नाांमुळे आपल्यामधे्य 

महत्त्वाकाांिा, हचकाटी, धािसी वृत्ती येते. जगात धािस केल्याहशवाय कोणालाच हकां मत 

हमळत नाही. "ज्याच्यात हहांम्मत िाांनाच हकां मत. " 

 

 

लेस्वखका सौ. यशोधरा सोनेवाने गोांहदया 

9420516306  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



10) टाळूया प्रदूषि 

 

 हहरवे हहरवे गार गाहलचे हररततृणाांच्या मखमालीचे 

 िा सुांदर मखमालीवरती फुलराणी ती खेळत होती 

 हकती सुांदर हन िोलके हचत्र आहे हे!! ऐकायला आहण गायलाही छान वाटते परां तु हल्ली 

हे हचत्र दुहमाळ होत चालले आहे. िालकवी ांच्या कहवतेतील ओळी हन तो हनसगा आता राहहला 

नाही. सातशेपन्नास वषाांपूवी तुकारामाांनी वृिवल्ली ांना साद घातली होती आहण हनसगााशी नाते 

जोिले होते. 'वृिवल्ली आम्हा सोयरे, वनचरे' हवसाव्या शतकात हवनोिाांनी 'हनसगााकिे 

वळण्यास' साांहगतले. महात्मा गाांधी ांनीही 'खेड्याकिे चला' म्हणजेच हनसगााशी नाते साधण्याचा 

सांदेश हदला. 'हदधले असे जग तया, आम्हाांस खेळावया' 'आम्ही कोण म्हणोहन काय पुसता'? 

असे म्हणत या हवदू्रप मानवाने सवाांग सुांदर वसुांधरेला ही हवदू्रप करण्याचा हविाच जणू काही 

उचलला आहे. आज आहे मानवाच्या प्रिेक कृतीतूनही हेच प्रहतत होत आहे. मानवाचे 

अत्यस्तत्व पूणात: पयाावरणावर अवलांिून आहे. हे कळत असूनही मानवाने स्वतःच्या िोळ्याांवर 

झापिे लावली आहेत. आज वातावरणाचे तापमान वाढले आहे. ओझोन वायूचे सांरिण कवच 

हवरळ होत आहे. पूवी वीसपांचवीस फुटावर हवहहरीला लागणारे पाणी आता दोनशे-अिीचशे 

फूट खणल्यावर लागते. हवहवध तऱ्हेचे रोग, भूकां प, दुष्काळ, अहतवृष्टी, उष्माघात, 

हहमालयातील िफााचे वेगळां  होणां, पाण्याची पातळी वाढणे या गोष्टी ांचा मानवी जीवनावर 

हवपररत पररणाम होत आहे. पयाावरण प्रदूषण व पयाावरणाचा होणारा ऱ्हास ही आजची 

जागहतक समस्या िनली आहे. िासाठी मानवाच्या फाजील इच्छा आकाांिा कारणीभूत 

आहेत. हेच मानव हवसरला आहे म्हणून अवघ्या सजीव सृष्टीवर पयाावरण प्रदूषणाचा 

महारिक झेप घेऊ लागला आहे. हवा, पाणी आहण ध्वनी प्रदूषणाने अिुच्च पातळी गाठली 

आहे. युवा हपढीने पृथ्वीला प्रदूषणापासून वाचहवण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. वृिारोपण, 



वृिसांवधान प्रकल्प हाती घेऊन रािहवले पाहहजेत. प्रदूषणहवरहहत वाहने वापरून सहकाया 

करायला हवे. याच हनसगााचा उपयोग करून मानवाने जन्मदर आहण आयुष्य वाढहवले आहे. 

मृिूदर कमी झाला आहे लोकसांख्या- वाढीचा भस्मासुर इतका फोफावला की हनसगााला 

हगळां कृत करण्यासाठी पुढे सरसावला आहे. माणूस स्वतःचा हवकास साधण्यासाठी हनरहनराळे 

उद्योगधांदे सुरु करतो. िातून हनघणारे कािान कण हन हवषारी वायू, मळी यामुळे जल आहण 

हवेचे प्रदूषण वाढत आहे. तेच रसायनमहश्रत साांिपाणी हपकाऊ शेतात सोिल्यामूळे ती 

नाहपक िनत आहेत. रस्त्यवर पळणायाा िेसुमार वाहनाांमुळे हवेचे प्रदूषण अहतशय वाढले 

आहे. गाड्याांमधून हनघणाऱ्या धुरामूळे श्वसनाचे हन फुफु्फसाचे घातक आजार मानवाला 

जिलेले हदसतात. अनेक प्रकारच्या या प्रदूषणाने पररसरही प्रदूहषत होतो हन मानवी जीवनावर 

अघोरी पररणाम होतात. अनेक जिीिुटी, दुधार रोगाांवर उपचार म्हणून वृि, लता वापरतात. 

हशवाजी महाराजाांनी आपल्या आज्ञापत्रात झािाांचे महत्त्व हवशद करून 'एक मूल एक झाि'ही 

सांकल्पना माांिली. रवी ांद्रनाथ टागोर म्हणत" झाि लावणे व िाला पाणी घालणे, ते जतन करणे 

व िाांचे सांरिण करणे हे प्रिेकाला िाचे स्वतःचे धाहमाक व राष्टर ीय कताव्य वाटले पाहहजे". 

हनसगााचा समतोल राखायचा तर वनीकरण मोहीम उघिायला हवी व प्रिेकाने हाच सांकल्प 

करायला हवा.  

 

सौ. िारती सावंत, मुांिई 9653445835 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



11) अन्नाची महती 

  

 माझ्या नातीचा वाढहदवस होता. "काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने साजरा 

करू या", असे ती सारखे म्हणत होती. आम्ही एका आहदवासी मुलाांच्या 

आश्रमात फोन करून िाांची परवानगी घेऊन ठेवली. हतला सरप्राईज म्हणून आम्ही वाढहदवस 

होता िा हदवशी, िा आश्रमात घेऊन गेलो. गेल्यावर िा मुलाांना चॉकलेट्स वाटली आहण 

फुगे हदले. माझ्या नाती सकट सगळीच मुले फुगे खेळण्यात दांगल झाली. नांतर िाांचे थोिेसे 

गेम्स घेतले. िानांतर जेवण झाली. नांतर आम्ही घरी जाण्यास हनघालो. मुले आज खूप खेळली 

होती. पोटभर सुग्रास जेवली होती. िा मुलाांचा चेहऱ्यावरचा आनांद अगदी पाहण्यासारखा 

होता. माझी नात पण आधी खूष होती. आम्हा सवाांनाच आांतररक समाधान हमळाले होते.  

 'अन्न हे पूणा ब्रह्म l उदरभरण नोहे जाहणजे यज्ञकमा'l हेच आम्ही आमच्या कळिा 

वयापासून आईच्या तोांिून ऐकत आलो आहोत. हे शब्द रोमारोमात हभनलेले आहेत. जेवण 

म्हणजे नुसते पोट भरणे निे, तर तो एक यज्ञ आहे. म्हणून अन्नाचा मान ठेवा. नास-धूस करू 

नका. पानात अन्न टाकू नका. अन्नाला पाठ दाखवू नका. अन्नावरून वरून उठून जाऊ नका. 

अन्नाचा प्राथाना करून मग अन्नग्रहण करावे. ही सगळी वाके्य आई व आजी आम्हाला 

कानीकपाळी ओरिून साांगत असत. िाच गोष्टी अगदी आजपयांत अांगवळणी पिलेल्या 

आहेत.  

 आपल्या शररराला लागणाऱ्या ऊजेसाठी व पोषणासाठी जे आपण खातो िास अन्न 

म्हणतात. अन्न, वस्त्र आहण हनवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा. जगण्यासाठी अन्नाची मुख्य 

आवश्यकता असते. मानवी शरीराचे भरण-पोषण अन्नामुळे होते. अन्नातून आपल्या शरीराला 

पोषणासाठी आवश्यक असलेले घटक हमळतात. उदाहरणाथा कािोहायिर ेटस्, फॅट्स, 

प्रोटीन्स, हवटाहमन्स इिादी. िामुळे नेहमी पौहष्टक अन्न खावे. हशळे, खराि झालेले अन्न खाऊ 



नये. कारण जीवनावश्यक हक्रयाांसाठी लागणारी उजाा अन्नातून हमळते. चालणे, िोलणे, 

श्वासोच्छ्वास, अन्नपचन, हृदय गती, हवचार करणे इिादी हक्रयाांसाठी लागणारी ऊजाा 

अन्नापासून हमळते. माणसाचे वय, हलांग तो हजथे राहतो तो देश, वजन, उांची यावरून िाला 

लागणारे अन्न ठरवले जाते. साधारणपणे थंड ििेशात रािणाऱ्या लोकांना फॅट्स, काबोिायडर ेट 

याची जास्त जरुरी असते. शरीरमाद्यम् खलु धमासाधनम् l साधना करण्यासाठी शरीर हेच खरे 

महत्त्वाचे माध्यम आहे. अशा शरीराच्या धारणेसाठी अन्न अिांत आवश्यक आहे. आपण जसे 

अन्न खातो तशी आपली हवचारधारणा िनते. म्हणजे तामसी अन्न खाल्ल्यास हवचार ही तसेच 

असतात. म्हणून सात्यत्वक अन्न खावे. अन्नां न हनांद्यात् l तद् व्रतम् l असेही म्हटले आहे अन्नाची 

हनांदा करू नये. ते व्रत आहे. म्हणजे अन्नाला नावे ठेवू नये.  

आपली खरीप हपके साधारण ऑक्टोिर महहन्यात तयार होतात. िाप्रमाणे आपण सण 

हकां वा उत्सवही साजरे करतो. हपके तयार होऊन धान्याने घर भरले की दसरा- हदवाळी हे सण 

आपण आनांदाने धामधूमीत साजरे करतो. तसेच रब्बी हपके माचा-एहप्रलमधे्य तयार झाली की 

होळी, रांगपांचमी, गुढीपािवा हे सण मोठ्या उत्साहाने साजरे करतो. पोटासाठी िटकत जरी 

िूर िेशी हफरेनl मी राजाच्या सदनी अथवा घोर रानी हहांिेन l नुसते पोट भरण्यासाठी तेही 

फक्त दीि वीतीचे, माणसाला कुठे कुठे भटकावे लागते. पोट इतके लहान आहण िासाठी 

कष्ट केवढे मोठे! सवासाधारण लोकाांची 'हजिा' मोहास कारणीभूत असते. या हजिेची लालसा 

पुरवण्यात आपण नको असलेले चमचमीत पदाथा, नको एवढे खातो. जांकफूि खातो. जेवताना, 

खाताना नेहमी वातावरण प्रसन्न असावे. अन्न चवीने, आनांदाने खाले्ल जावे. म्हणजे सवा पाचक 

रस िात व्यवत्यस्थत हमसळतात. िामुळे पचनही चाांगले होते. मजेत जेवत असताना आमटीचा 

मस्त भुरका मारल्या हशवाय मजा नाही. जेवताना भाांिाभाांिी, वाद घालू नये, हचिू नये. ही 

आपली सांसृ्कती. टीिीसमोर िसून जेवू नये. िामुळे घास तोांिात जास्त वेळ राहून पचन नीट 

होत नाही. कारण समोरच्या चलत् हचत्रात आपण इतके दांग असतो की अन्न योग्य रीतीने 

चावायचे हवसरतो. माणसाची सांसृ्कती, िाची हवचारसरणी, िाची भाषा अन्ना भोवती हफरत 



असते. आपल्या रोजच्या िोलण्यात व्यवहारात कोणिा ना कोणिा प्रकारे अन्नाचा उले्लख 

झाल्याहशवाय रहात नाही. मराठी भाषेत अन्नावर वाक्प्रचार म्हणी अगहणत आहेत. 

उदाहरणाथा साखरेचे खाणार िाला देव देणार, पी हळद हो गोरी इिादी. काव्यातही अन्न 

ब्रम्हाची हजेरी आहे. 'आांिा हपकतो रस गळतो', ' केळीचे सुकले िाग' इिादी. अन्न देवतेवर 

कथा-कहाण्या तर खूपच. द्रौपदीची अिय थाळी, अनसूयेच्या दारी आलेल्या देवाांना िाल रूप 

देऊन दुग्धपान देऊन तृप्त केले वगैरे वगैरे. आज-काल मोठ-मोठ्या समारांभातून होणारी 

अन्नाची नासािी पाहहली की मन अगदी हवषण्ण होते. हे होऊ नये. हकती लोकां  अधापोटी, 

भुकेलेली असतात याचा हवचार करावा. 'अन्नदान हे शे्रष्ठ दान'. तेिा आपल्या 

वाढहदवसाहदवशी हकां वा दुसऱ् या कोण्या मोठ्या माणसाांच्या श्राद्धपि हदनी वृद्धाश्रमाला, 

अनाथाश्रमाला जेवण देऊन िाांना तृप्त करावे. आज नू्यहटरशहनस्ट या व्यवसायाला फार महत्त्व 

आले आहे. आपल्या शरीराला अन्न काय हवे आहे, हकती हवे आहे, कोणिा वेळी घ्यावे हे 

सगळे ही व्यक्ती म्हणजे नू्यहटरशहनस्ट ठरवते. आहण आम्ही िा िरहुकूम वागतो!! असां 

म्हणतात की पे्रमाचा रस्ताही पोटातून जातो!! म्हणजे आवििा माणसाला आपण चहवष्ट पदाथा 

करून घातले की तो खूष होतो. िामुळे पे्रम वृत्यद्धांगत होते. खूप भूक लागलेली असली की 

िोकेही काम करत नाही, आपण हाती घेतलेले काम हे चाांगल्या रीतीने करू शकत नाही. 

खरांच, आधी 'पोटोिा मग हवठोिा' म्हणतात ते काही खोटे नाही. म्हणून महत्त्वाच्या मीहटांग्ज 

वगैरे नेहमी भरल्यापोटी ठेवल्या जातात, हकां वा मीहटांगमधे्य खाण्याहपण्याची व्यवस्था केलेली 

असते.  

अशी ही अन्नाची महती, सवा मानवी जीवनाला व्यापून उरणारी. म्हणून अन्न पूणाब्रह्म आहे.  

 

शुििा िीहक्षत पुणे 9881062115 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



12) रक्तदान शे्रष्ठदान 

 

 हमत्राांनो आज जागहतक रक्तदान हदवस आहे. आहण िाहनहमत्त आज रक्ताचे शरीरात 

असलेले महत्व व रक्त दानाचे महत्त्व िघु. मानवाच्या शरीरात जर रक्त कमी असेल तर िाला 

हवहवध आजाराांचा सामना करावा लागतो. एवढेच नाही तर शरीराने कमजोर व मनाने दुिळा 

होतो. कुठलेही काम करण्याची इच्छा राहत नाही. हवद्यार्थ्ाांचे अभ्यासात व खेळण्यात लि 

लागत नाही. तो हचिहचिा होतो. आहण समाज अश्या व्यत्यक्तला टाळायचा प्रयत्न करतो. कारण 

समाजाला, सुांदर व्यत्यक्तमत्व, प्रसन्न व सतत हसतमुख चेहऱ्याची अपेिा असते. आहण रक्त हे 

कारखान्यात तयार होत नाही. झािाला ही लागतां नाही तर रक्त हे प्रिेक सजीव प्राण्यात 

तयार होत. मला तर कधी कधी वाटतां देवाने हह सृष्टी हनमााण केली पण या भुतलावावर इतका 

अहांकार जर कोणात असेल तर तो फक्त मनुष्य प्राण्यात आहे. आहण म्हनुनच सगळ्या च्या 

रक्ताचा रांग एकच आहे. समाजात खुप हठकाणी गरीि, श्रीमांत, काळा, गोरा, लांगिालुळा, उांच, 

हनच जातीचा असा भेदभाव केला जातो पण ज्यावेळेस एखाद्या व्यक्तीची प्रकृती हिघिते आहण 

िाला रक्त हमळण्याची गरज पिते तेिा मात्र हा स्वाहथा मनुष्य सवा भेदभाव हवसरून 

कुणाचेही रक्त स्वताचा हजव वाचहवण्यासाठी घेण्यासतयार होतो. हमत्राांनो आपल्या सगळ्याांना 

माहीत आहे. की प्रिेक माणसाचा रक्ताचा गृप वेगवेगळा असतो. िा िा गृपचे रक्त िाला 

हदले जाते. काही लोक खुप भाग्यवान आहे की ज्याांचा रक्ताचा गृप हा o Rh+ असतो. आहण 

याांचे रक्त सगळ्याांना चालत. रक्तदाना िद्दल काही लोकान मधे्य खुप गैरसमज आहे. की रक्त 

हदले की देणारा कमजोर होतो. पण हे सगळां  चुकीचे आहे. अस काहीही होत नाही. हदलेले 

रक्त लवकर भरून हनघते. पेशेंटचे प्राण वाचल्यामुळे आपल्याला एक समाधान व सामाहजक 

कायााचा आनांद हमळतो. समाजात एक वेगळ आदराचे स्थान हमळते. आहण म्हनुन रक्त दान 

हे प्रिेक व्यक्ती चे कताव्य आहे. हमत्राांनो िरेच लोक म्हणतात रक्त रक्ताकिे आओढत. 



रक्ताची नाते एकमेकाांच्या कामी पितात, खुप हजिाळ्याची असतात. पण माझ्या मते 

रक्ताच्या नािापेिा मनाशी जुळलेली नातीच शे्रष्ठ व हटकाऊ असतात आहण ती सुद्धा 

रक्ताचीच असतात आहण म्हनुनच तर सगळ्याांच्या रक्ताचा रांग एकच असतो. शेवटी रक्त दान 

शे्रष्ठ दान.  

सौ. मेघा हवनोि हिंर्हमरे वधाग 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



13) स्वच्छता आरोग्याचा मूलमंत्र  

 

लिानपणी मामा मावशीच्या र्ावाला जायला कोणाला नािी आवडत? 

त्यात त्या मावशीच्या र्ावाला आंबे असतील, हचंचा असतील आहण मस्त निीत 

डंुबायला हमळत असेल ;तर तुम्ही म्हणाल अरे वा मलािी आवडेल अशा मावशीच्या र्ावाला 

जायला. िो लिानपणी आम्ही मावशीच्या र्ावाला जायचो वर सांहर्तलेल्या र्ोष्टीचंी मजा 

लुटायला आमचे काका मावशी आम्हाला म्हणायचे, सुट्टीला चला. आमच्याकडे चला पण; 

एकच र्ोष्ट मावशीच्या र्ावची आम्हाला आवडत नव्हती 'हतच्या घरी मुक्काम करावासा वाटत 

नसे. आम्ही आईला म्हणायचो आई कािी केलं तरी मुक्काम मामाकडे करायचा कारण 

मावशीकडे शौचालय नव्हते 'उघड्यावर शौचाला जावे लार्ायचे मावशीचा एक जुना पडका 

वाडा िोता त्या वाड्यामधे्य जायचे सर्ळेच शौचासाठी. आम्हाला मात्र ते आवडत नसायचे. 

प्यायचे पाणी िेखील अस्वच्छ असायचे त्यावर तुम्ही तुरटी हफरवा, कािी करा परंतु; त्याला 

मात्र वास येत असे र्ावाजवळून निी विायची या निीवर धुणे धुतले जायचे, जनावरांना 

आंघोळ घातली जायची लिानथोर त्याच पाण्यात पोिण्याची मजा लुटत असत. पिायला मजा 

वाटायची परंतु पाण्यामुळे आहण शौचालया च्या िुरवथथेमुळे आम्हाला मावशीकडे रिावेसे 

वाटत नव्हते. या गोष्टीला साधारण पांचवीस एक वषा झाले असतील परां तु; आज गावाची त्यस्थती 

िदलली आहे प्रिेक घरात शौचालय आहे. नदी देखील स्वच्छ आहे. सवाजण धुने आप-

आपल्या घरामधे्य धुतात. नळाला भरपूर पाणी येते आहण तेही स्वच्छ. आज गावाची अवस्था 

िदलली आहे आज मात्र आम्हाला मावशीच्या गावाला राहावेसे वाटते पण आता मोठे झालो 

आता ती लहानपणीची मजा नाही. मी वणान केलेले हे हचत्र फक्त माझ्या मावशीच्या गावाचे 

नाही तर पांचवीस वषाांपूवी चे सांपूणा भारताचे हचत्र असेच होते मग कसे िदलले हे हचत्र? कशी 

झाली सुधारणा? तर स्वच्छता अहभयानाने या अहभयानाची सुरुवात सवाप्रथम महाराष्टर ामधे्य 



झाली सांत गािगेिािा स्वच्छता अहभयान या नावाने महाराष्टर ात अहभयान सुरू झाले स्वच्छ 

गावासाठी स्वच्छ सुांदर गाव पुरस्कार देण्यात येईल असे जाहीर झाले. िामुळे गावागावाांमधे्य 

स्वच्छ राहण्याची चुरस हनमााण झाली. उघड्यावर शौचालयास िसल्याने काय काय 

दुष्पररणाम होतात ते गावागावाांमधे्य शाळा आरोग्य कें द्र याद्वारे समजावून साांगण्यात आले. 

दूरदशान, वतामानपत्र या माध्यमातूनही जाहहरात करण्यात आली. शाळा, महाहवद्यालय 

िाचप्रमाणे काही स्वयांसेवी सांस्थाांनी देखील नृि, नाय, पथनाय याद्वारे समाजामधे्य स्वच्छते 

हवषयी जागरूकता हनमााण केली. सावाजहनक पाणवठ्याच्या हठकाणी धुने धुणे, भाांिी घासणे, 

जनावराांना पाणी पाजणे ह्या गोष्टी करू नये म्हणून लोकाांचे प्रिोधन करण्यात आले. यािाित 

लोकाांचे मतपररवतान झाले आहण लोकाांना स्वच्छतेच्या सवयी अांगी िाणता आल्या. काही 

गावाांमधे्य साांिपाणी वाहून जाण्यासाठी गटारी नाहीत परां तु; तेथे मात्र शोष खड्ड्याच्या 

रूपाांमधे्य ही साांिपाण्याची हवले्हवाट लावण्यात आली. काही हठकाणी साांिपाण्याचा पुनवाापर 

करून परसिाग देखील केली आहेत. महाराष्टर ातील अनेक गावे हनमाल ग्राम म्हणून घोहषत 

झालेली आहेत. स्वच्छतेमुळे आजार दूर होतात' मन प्रसन्न राहते, आजारपणा वरील पैशाचा 

खचा कमी होतो आहण हाच पैसा आपल्या समृद्धीसाठी वापरता येतो हे लोकाांना आता कळू 

लागले आहे. महाराष्टर ाने तर सांत गािगेिािा याांच्याकिून पे्ररणा घेऊन स्वच्छता अहभयान 

रािवले आता सांपूणा देशाची जिािदारी होती म्हणूनच 2014 मधे्य पांतप्रधानाांनी स्वच्छ भारत 

अहभयान रािवले. यामागे महात्मा गाांधीजी ांची पे्ररणा देखील आहे. घराची, शाळेची, सावाजहनक 

हठकाणाांची, कारखान्याांची सवा हठकाणाांची स्वच्छता करायची आहण जमा झालेला कचरा 

टाकायचा, कुठे िरां  कचरा टाकायचा हा? टाकणार हतथे मोठा कचरा हनमााण होणार िाच्या 

आजूिाजूला दुगांधी सुटणार हतथल्या नागररकाांचे आरोग्य धोक्यात येणार मग याला उपाय 

काय ?तर ओला कचरा, सुका कचरा असे जर हवभजन केले तर ओल्या कचऱ्यामधे्य 

भाजीपाला, फळे याांच्या साली खाद्य पदाथाही असतात यापासून पुन्हा माती िनू शकते. ओल्या 

कचऱ् याचा उपयोग गाांिूळ खतामधे्य गाांिूळाांना अन्न म्हणून देखील होतो व िापासून खत 



हनहमाती देखील होते. ही माती झािाांना खत म्हणून वापरू शकतात. िामुळे ओल्या कचऱ् याचा 

असा पुनवाापर करता येऊ शकतो. सुक्या कचऱ्यामधे्य कागद' प्लात्यस्टक 'लोखांि, धातू अशा 

वसू्त येतात कागदाचा पुनवाापर करून लगद्या पासून वेगवेगळ्या सुांदर गोष्टी िनवू शकतात 

परां तु ;प्लात्यस्टकचे करायचे काय ?काही प्लात्यस्टक पुनवाापर करता येण्याजोगे नसते जाळले, 

तर आणखी प्रदूषण होते मग प्लात्यस्टक वर उपाय काय तर ज्या प्लात्यस्टकचा पुनवाापर करता 

येत नाही अशा प्लात्यस्टकच्या वाप रावर िांदी घातली गेली िामुळे देखील प्लात्यस्टकचा वापर 

आहण कचरा कमी झाला लोखांि हकां वा धातू िाचा पुनवाापर करता येऊ शकतो. घर-अांगण, 

सावाजहनक हठकाणी, कारखाने ही तर िाह्य सफाई झाली. स्वतःच्या शरीराची िाह्य सफाई 

देखील सािणाने होते परां तु आता मनाच्या स्वच्छतेचे काय? साने गुरुजी ांच्या श्यामच्या आईच्या 

पुस्तकात श्यामची आई श्यामला म्हणते श्याम पायाला घाण लागू नये म्हणून जपतोस तसेच 

मनाला घाण लागू नये म्हणूनही जप. िरोिर आहे जसे शरीराच्या स्वच्छतेची, पररसराच्या 

स्वच्छतेची आपण काळजी घेतो िाचप्रमाणे मनाची स्वच्छता करायला हवी. कशी करणार ही 

मनाची स्वच्छता ?तर ध्यान-धारणा, कटून न िोलणे, मन मोकळे राहणे हमत्र-मैहत्रणी जमवने, 

छां द जोपासणे, इतराांना मदत करने यामुळे मनाची स्वच्छता नक्कीच होऊ शकते चला तर 

मग तन व मन दोन्ही स्वच्छ ठेवू या 

"स्वच्छता असे आरोग्याचा मूलमांत्र, समजेल ज्याला तो हशके जगण्याचे तांत्र".  

 

सहवता साळंुके श्रीरामपूर  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



14) " चित्तािी एकाग्रता "  

 

 " मन पाखरू पाखरू  

 िाची काय साांगू दैना 

 आता होतां भूईवर 

 गेलां गेलां आभायात ! "  

या बहिणाबाईंच्या काव्यपंक्तीतून मानवी चंचल मनांचे यथाथग िशगन घडून येते. खरंच, ' 

मन ' िी एक अशी अनाकलनीय संकल्पना आिे. जी कुणालािी स्पष्टपणे उलर्डून िाखहवता 

येत नािी. ती आपले स्वरूप हनरंतर बिलत असते. अशा बिलत्या चंचल मनात एकाग्रता 

कशी काय रािील ? ती रािते केवळ स्वथथर मनोवृत्ती असणाऱ्या मनात ! आपण निीच्या स्वथथर 

पाण्यातूनच आपले िहतहबंब पाहू शकतो. पण जर ते पाणी आपण िलवून अस्वथथर केले तर 

आपले िहतहबंबिी आपल्याला िलते व अस्वथथरच हिसणार... िी पाण्याची स्वथथती अर्िी 

आपल्या हचत्ताशी तंतोतंत हमळतीजुळती आिे... कारण हचत्त स्वथथर असल्याहशवाय एकाग्रता 

साध्य िोणार नािी... म्हणून आधी चंचल मन स्वथथर करावे ! ते कसे करावे ? त्यासाठी काय 

काय करावे ? ते हनयंहत्रत कसे ठेवावे ? िे सिजासिजी शक्य िोत नािी ! त्यासाठी कठोर 

मानहसक तपोसाधना करावी लार्ते... मनाला हववेकाच्या लर्ामाने नेिमी अंकीत करावे 

लार्ते.... मनात फक्त आहण फक्त सास्विक िावनांचाच संचय करावा लार्तो... जे कािी 

वाईट, िोष, िुरु्गण आिेत ते मित् ियासाने अंतगमनातून कायमचेच िूरवर फेकून द्यावे 

लार्तात... काम, क्रोध, मोि, लोि, माया, मत्सर या षडररपंूचा तनमनातून त्यार् करावा 

लार्तो... मन नेिमी संयमी, शांत, सहद्ववेकी, सिाचारी, परस्परांिती िेम, करूणा, कणव 

ठेवावी लार्ते... तेव्हा कुठे चंचल मन स्वथथर व स्वथथतिज्ञ िोणार... आहण हचत्ताची एकाग्रता 



आपसूक येणार.... हचत्ताच्या एकाग्रतेसाठी काही प्राणायाम, आसने, सकारात्मक हवचारसरणी, 

सांगीत, कलोपासना, ध्यानधारणा, छां द, वाचन इिादी महत्त्वपूणा िािी ांचा समावेश होतो... 

हशवाय ज्योती त्राटक, हिांदू त्राटक, सूया त्राटक, श्वासावर लि कें हद्रत करणे, आज्ञाचके्र जागृत 

करणे, स्वयोांपचार पद्धती, स्वसुचन पद्धती, स्वसांमोहन पद्धती इिादी ांच्या आधारे हचत्त 

एकाग्रता आणता येते... पण सवाात महत्त्वाचे म्हणजे िा व्यक्तीच्या मनात आांतररकदृष्ट्या 

काही तरी हशकण्याची, आत्मसात करण्याची प्रखर अशी इच्छा व तळमळ आधी हनमााण झाली 

पाहहजे.... तरच ती व्यक्ती एकाग्रतेसाठी प्राप्त ठरते... अन्यथा जिरदस्तीने खाऊपीऊ 

घातल्यास पररणामी उलटीच होईल व सवा मेहनत पाण्यात जाईल... म्हणून आधी आंतररक 

तिान िूक मििाची आिे त्याहशवाय स्वतुःहून एकाग्रता येत नािी... आहण ओढून ताणून 

आणलेली एकाग्रता फळास िाप्त िोत नािी... स्वयंसू्फतीने एकाग्रता आल्यास िमखास 

यशिाप्ती हमळतेच.. अशाप्रकारे मानवी मनात उपरोक्त प्रकारे प्रयत्नपूवाक व स्वयांसू्फतीने 

एकाग्रता आणता येईल... " मन करारे प्रसन्न ! सवा हसद्धीचे कारण !! " हेही एकाग्रतेसाठी 

आवश्यक आहे... शेवटी एवढेच म्हणेल की,  

" स्वभाव सोिा उग्र 

 मन होईल एकाग्र  

 गाठाल यशोमागा 

 धारता शाांती मागा ! " 

 

 अचाना हदगाांिर गरूि  

 ता. हकनवट, हज. नाांदेि,  मो. क्र. 9552963376 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



15) नैसर्गिक संपत्तीची बचत करणे गरजेचे 

 

या हनसर्ागने आपल्याला खूप कािी हिले आिे. आपण हनसर्ागचे खूप 

कािी िेणे लार्तो. ऊन, वारा, पाऊस, हिवस, रात्र, माती, पाणी यासारख्या 

बऱ्याच र्ोष्टी हनसर्ागने आपल्याला हिलेल्या आिेत. िहवष्यकाळाचा हवचार करून या नैसहर्गक 

संपत्तीची बचत करणे िे आपले िते्यकाचेच कतगव्य आिे. आपण इांधन म्हणून आपल्या 

सोयीनुसार, सहज उपलब्ध होईल हकां वा आपल्याला परविेल असे ऊजेचे स्रोत वापरत असतो. 

जसे- गॅस, रॉकेल, जळतन इ. या स्त्रोताांचा वापर जरी आपण आपल्या सोयीनुसार करत 

असलो तरी तो मयाादेत राहूनच करायला हवा. कारण, “जमीन, पाणी व हवा ह्या गोष्टी म्हणजे 

आपणाांस आपल्या पूवाजाांकिून हमळालेली देणगी नसून हनसगााने हदलेली देणगी आहे. " हे 

हनसगााचे आपल्यावर कजा आहे असे समजावे लागेल. जहमनीतून खहनज तेल, पाणी व कोळसा 

हमळतो. या जहमनीतून हमळणारी ही सांपत्ती जपून वापरणे आवश्यक आहे. पेटर ोल, तेल, 

कोळसा, पाणी या सवा नैसहगाक प्रकाराांचा वापर सवााहधक केला जातो. वापराच्या तुलनेने हह 

ऊजाा हनमााण होण्यास लागणार अवधी जास्त असतो. िामुळे ऊजाा हनहमाती आहण वापर यात 

समन्वय साधला गेला पाहहजे. माणसाची हाव इतकी आहे की हनसगााने हदलेली हह अनमोल 

साधन-सामुग्री कधी सांपेल हे साांगता येणार नाही िामुळे वेळीच सावध होऊन या ऊजेची, या 

साधन सामग्रीची िचत करण्याची गरज आहे. आपल्या घरातील गॅस हसहलांिर एखादा 

आठविा जास्त चालल्यास अथवा हवजेचे हिल कमी झाल्यास आपले पैसे सुद्धा वाचतील आहण 

ऊजाा सुद्धा. िासाठी स्वतःला िचतीची सवय लावली पाहहजे. थोिक्यात काय तर हनसगााने 

हदलेल्या साधन-सामग्रीचा वापर योग्य प्रमाणात केल्यास पयाावरणाचा समतोल सुद्धा सुधारेल 

आहण पैशाांची सुद्धा िचत होईल.  

र्णेश सोळंुके, जालना, 8390132085 



16) समजदार नागररक म्हणजे कतिव्यदक्ष नागररक 

 

आपल्या देशात प्रजातांत्र आहे. लोकाांचे, लोकाांद्वारे, लोकाांच्या करीता 

राज्य म्हणजे लोक तांत्र /प्रजातांत्र. प्रजातांत्र चे सवाात महत्वाचे अांग म्हणजे 

कताव्य आहण अहधकार. आज आपल्या देशाचे नागररक माझा अहधकार, my privilege, my 

right, आहण मानवाहधकाराच्या िद्दलच िोलत असतात. माझ्या देशा प्रहत माझे कताव्य पण 

आहे याची जाणीव हकती जणाांना जाणीव आहे? माझ्या देशाने मला काय हदले ह्या ऐवजी मी 

आजतागायत माझ्या देशाला काय हदले ? हा प्रश्न स्वतःला हकती जण हवचारतात? साध टर ाहफक 

हसग्नल सुद्धा पाळणे आपल्या देशातील नागररकाांना नको असतात. जो नागररक अशा अगदी 

छोया छोया गोष्टी ांचे पालन करतो. आपल्या कायाालयात आपले हनहदाष्ट कताव्य अगदी 

जिािदारीने पार पाितो, तो समजदार नागररक. आजच्या कसोटीच्या काळात सफाई 

कामगार, पोहलस, हवज कमाचारी, िँक कमाचारी,  डॉक्टसा नसेस सवा आपल्या रिणासाठी 

झटणाऱ्या, ह्या कोरोना वाॅॅररयसा प्रती सन्मान तर सोिा, सतत िाांच्या कामात अिथळे 

हनमााण करतात िाांना मारहाण करतात हे सवा नागररक म्हणवणाच्या लायकीचे सुद्धा आहेत 

का? ज्याांना हलहता वाचता येतां ते सािर आहण ज्याांना िा सािरते मुळे िरे वाइट समजते, ते 

हशहित आहण जो जाणीवपूवाक समाजात सौहादा  हटकवण्यासाठी सजर्तेने कायगरत राितो. 

िेशिेम असतो, िेशाकरीता कािीिी करायची तयारी असते. स्वतुः तर िेशाला समहपगत 

असतोच पण बाकीच्या लोकांनािी िेररत करतो तो समजदार, सुजाण नागररक. आज आपल्या 

देशाला गरज आहे अशा सुजाण समजदार नागररकाांची. तरच आपल्या देशातील भ्रष्टाचार, 

गुने्हगारी, गरीिी, व्यसनाधीनता ह्या सवा गोष्टी ांचे हनमुालन करण्यात तेिाच यश हमळेल, जेिा 

देशात समजदार नागररकाांची सांख्या वाढेल. Each one Teach one च्या धतीवर प्रिेक 



सुजाण नागररकाांनी हनदान एका नागररकाला सुजाण िनवले तरी ही िराच मोठा पल्ला 

गाठाला जाईल.  

 

 डॉ. वषाग सर्िेव, नार्पूर 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



17) प्राथनमक नशक्षि आनि कोरोना 

 

'कोणिाही इमारतीची मजिुती ही हतच्या उभारलेल्या पायावर 

अवलांिून असते' हे सरासरी व्यावहाररक गहणत आहे. याच उदे्दशाला जाणून 

कोणिाही इमारतीचा पाया मजिूत िनवणे आवश्यक असतेॅे. शैिहणक तत्वज्ञान, हशिण 

प्रशासन आहण शासन या सवाांच्या सांयुक्त प्रयत्नातून खऱ्या अथााने हशिणाची धुरा साांभाळली 

जाते. यासाठी प्राथहमक हशिण ही माणूस घिण्याच्या प्रहक्रयेत महत्त्वाची भूहमका असल्याची 

जाणीव सगळ्याांना झालेली आहे. यासाठी प्रचहलत हशिण पद्धतीमधे्य काही अांशी िदल करणे 

सध्याच्या काळात तरी अपेहित आहे. कोरोना संकटाच्या नंतर िाथहमक हशक्षणात सुद्धा कािी 

िकारचे बिल घडवून आणणेेे अपेहक्षत आिे. परंपरेनुसार आपल्याकडे चालत आलेल्या 

हशक्षण पद्धतीमधे्य हवद्यार्थ्ागला शाळेमधे्य हशक्षण हमळते आहण त्यानंतर त्यांचे मूल्यमापन िे 

शाळेतच करून घेणे िी पद्धती आपल्याकडे िचहलत आिे. परंतु कोरोना रोर्ाच्या संसर्ागच्या 

धरतीवर सुरहक्षततेचा उपाय म्हणून नव्याने शाळा केव्हा उघडणार आिेत.... िश्नहचन्ह समोर 

असतांना या हवद्यार्थ्ाांना अध्ययन-अध्यापन कशा िकारे करावे यावर वेर्वेर्ळे हचंतन िोणे 

अपेहक्षत आिे. िाथहमक हशक्षण िे खऱ्या अथागने सवग हशक्षणाचा पाया मानल्या जाते परंतु 

हशक्षणव्यवथथा सोडल्यास पालकांमधे्य िाथहमक हशक्षण घेणाऱ्या हवद्यार्थ्ाांच्या बाबतीमधे्य 

तेवढी हजज्ञासा आजिी हिसून येत नािी. ग्रामीण िार्ामधे्य तर मॅहटरकच्या परीके्षला आहण 

बारावीच्या परीके्षला हवशेष मिि हिले जाते, या िोनिी इयत्तांमधे्य हमळालेले रु्ण म्हणजेच 

आपल्या पाल्याची िर्ती असा रै्रसमज पालकांच्या मनात आजिी हिसून येतो. इयत्ता नववी 

पयांत आपल्या मुलांच्या हशक्षणाकडे फारसे लक्ष न िेणारे पालक इयत्ता ििावी आहण बारावी 

साठी वेर्वेर्ळ्या हशकवण्या, चांर्ली शाळा हनवडण्यासाठी धडपड करतात. परंतु या मुलांचा 

िाथहमक पायावर पक्का झाला नसेल तर या वेळेला केलेली धडपड म्हणजे पालर्थ्ा घड्यावर 



पाणी घातल्यासारखेच आिे. हशक्षण िी अहवरत चालणारी िहक्रया आिे. हवद्याथी 

हशकण्यासाठी शाळा िे फक्त साधन आिे, तसा तर कोणतािी व्यक्ती आयुष्यिर हशकतच 

असतो. यासाठी आजूबाजूचा पररसर पररसरात घडणारे व्यविार या सर्ळ्या र्ोष्टीचंा पर्डा 

हवद्यार्थ्ाांच्या अचेतन मनावर झालेला असतो. यासाठी हवद्यार्थ्ाांना पोषक वातावरण असणे 

र्रजेचे आिे आहण िी त्या समाजाची जबाबिारी आिे. याचाच पररणाम म्हणून असामान्य 

वस्तीतील लोकांचे जीवन याने वेर्ळाच आकार घेतलेला आपल्या हनिशगनास येते. याच 

पाश्वगिूमीवर छत्रपती हशवरायांना घडवण्यामधे्य हजजाऊमासािेबांचा वाटा फार मोलाचा 

मानला जातो. म्हणजेच कोणत्यािी बालकाला घडण्यासाठी शाळेत िमाणेच समाज आहण 

घरातील वातावरण िे जबाबिार असते. घरामधे्य चालणारे व्यविार िे हवद्यार्थ्ाांना 

हशकण्यासाठी चालते-बोलते हवद्यापीठच म्हणावी लारे्ल. यासाठी पालकांनी आपल्या 

आपल्या समोर केलेलं वतगन िे उहचत असायला िवे. मुद्दामून घरातील बालकाला लिान लिान 

हक्रया करायला लावण्यास त्याच्या िस्त नेत्र समन्वय वाढण्यासाठी उपयोर् िोतो. िाथहमक 

अवथथेत मधे्य असलेल्या बालकाला मुद्दामहून हकराणा िुकानातील सामानाचे िाव, बाजारात 

झालेला खचग आहण बयागच अशा व्याविाररक हक्रया यासारख्या र्ोष्टीचंा सराव हिला र्हणत 

सिजपणे त्याला समजायला लार्ते. कोणतािी शेतकरी शेतामधे्य उत्पािन घेण्याच्या उदे्दशाने 

अर्ोिर करण्यापूवी त्या के्षत्राची चांर्ल्या पद्धतीने मशार्त करतो िुसिुशीत केलेल्या 

जहमनीमधे्य योग्य हबयाण्याची हनवड करून त्यामधे्य पेरणी करतो रोपट्याच्या अवथथेमधे्य 

असलेल्या हपकांवर कुठल्यािी िकारची कीड आहण रोर् येऊ नये यासाठी अतोनात ियत्न 

करतो तेव्हा त्याच्या खऱ्या अथागने त्या हपकाला फळ िाप्त िोते आहण त्याच्या उत्पन्नात त्याला 

नफा हमळतो. अर्िी हकंबहुना त्याच समांतर पद्धतीने हशक्षण के्षत्रातिी मांडले तरी वावरे् 

ठरणार नािी. उच्च हशक्षणामधे्य आपल्या पाल्याने िर्ती करावी िे अपेहक्षत असणाऱ्या 

पालकांनी आवजूगन बालवयापासूनच हशक्षणाचे संिार त्या लेकराच्या मनावर हबंबवणे 

अपेहक्षत आिे. िाच हवचार करून वाबळेवाडी सारख्या िाथहमक शाळेत बालवाडीचे वर्ग 



जोडून त्यांना िर्त करण्याचे काम मोठ्या झपाट्याने सुरू आिे. बालवाडी म्हणजेच 

हशक्षणाची पूवगमशार्त आहण िाथहमक हशक्षण म्हणजे हबयाणांची रुजवणूक अशी उपमा 

हिल्या योग्य ठरेल. केवळ पुस्तक वाचणे आहण हलहिणे म्हणजेच हशक्षण नािी िी संकल्पना 

खऱ्या अथागने हशक्षण व्यवथथेबरोबरच समाजामधे्य सुदृढ िोणे अपेहक्षत आिे. मुलांचे हशक्षण 

म्हणजेच त्यांना सवाांर्ीण बाबतीत स्वयंपूणग करणे िाच अथग स्वयंपूणग वाटतो. यासाठी 

अलीकडच्या काळामधे्य िाथहमक हशक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बिल करण्यात आलेले असून 

सातत्यपूणग सवांकष मूल्यमापन याच्या माध्यमातून हवद्यार्थ्ाांचा सवाांर्ीण हवकास करण्यासाठी 

ियत्न केला जात आिे. िर्त शैक्षहणक मिाराष्टर , ज्ञानरचनावाि, सातत्यपूणग सवांकष मूल्यमापन 

यासारख्या संकल्पना हशक्षण के्षत्राला यशोहशखरावर पोिोचू पािात आिे. असेच का.. ? आहण 

तसेच का... ?िा िश्न हवद्यार्थ्ाांच्या मनात हनमागण िोणे म्हणजेच त्याच्या जीवनात हशक्षणाची 

हठणर्ी पडली असा अथग िाथहमक हशक्षण काळातच त्याच्या मेंिूवर करणे र्रजेचे आिे. 

यासाठी िाथहमक हशक्षण सिज आहण आनंििायी पद्धतीने िसत-खेळत हमळणे र्रजेचे 

आिे. िाथहमक हशक्षणामधे्य आता कोरोणाच्या संकटाच्या पाश्वगिूमीवर... कािी बिल सुद्धा 

स्वीकारणे अपेहक्षत आिे. पालकांनी त्यांच्या पाल्यांना त्यांना घरच्या वातावरणातच जीवन 

हशक्षणाची उपलब्धता करून िेणे अपेहक्षत आिे. यामधे्य िाथहमक हशक्षण िहक्रयेतील मुलांचं 

मन एकाग्र करण्यासाठी मुलांना आवजूगन डाळ आहण तांिूळ वेर्ळे करणे, बॉटलमधे्य पाणी 

िरणे, फुलांचे िार तयार करणे, आईला घरकामात मित करणे, घरातील वसंू्तची योग्य 

पद्धतीने रखरखाव ठेवणे, िाहणमात्रांवर िया करणे, मोठ्या माणसाची चांर्ल्या पद्धतीने 

बोलणे, यासारख्या अनेक छोट्या-छोट्या कृतीतूंन हशक्षणाचे संिार मुलांच्या मनावर घरच्या 

घरीसुद्धा कोरले जाऊ शकतात. केवळ पुस्तकी हशक्षणावर अवलंबून न रािता हशक्षणाचा 

पररचय हवद्यार्थ्ाांना सतत िेत रािणे िे पालकांना घरच्या घरी करता यावे यासाठी ियत्न िोणे 

र्रजेचे आिे. िाथहमक स्तरावरील हवद्यार्थ्ाांना तंत्रज्ञानाचा उपयोर् करणे तेवढे सोपे नसून 

सुरहक्षततेच्या दृष्टीकोनातून जरा कठीणच असले; तरीसुद्धा पालकांनी जाणीवपूवगक काळजी 



घेऊन हवद्यार्थ्ाांना तंत्रज्ञानाधाररत हशक्षण िेणे र्रजेचे आिे. अंडा आहण शालेय अभ्यासक्रमात 

रोड झालेली ऑनलाइन हशक्षण पद्धती िी जाणीव आहण र्रज पालकांनी स्वीकारणे अपेहक्षत 

आिे. यासाठी िाथहमक स्तरावरील पाल्यांना पालकांनी योग्य ते चॅनल ॲप्स वापरण्याची 

जाणीव त्यांच्या पाल्यांना द्यावी. िीक्षा ॲप, बोलो अॅप आहण अन्य शैक्षहणक ॲप्स चा वापर 

पालकांनी घरच्या घरी करावा. तसेच शासनस्तरावरून नव्याने सुरू िोणाऱ्या िूरहचत्रवाहिनी 

चॅनल्सचे स्वार्त करून आपल्या पाल्याच्या योग्य वयोर्टानुसार त्यातील िोग्राम त्यांना 

जाणीवपूवगक िाखवावे, िूरहचत्रवाहिन्यांवरील िोग्राम वर आधाररत साधकबाधक चचाग 

घरामधे्य पालकांनी त्यांच्या आपल्या सोबत करावी तरच या चॅनल्सचा खऱ्या अथागने उपयोर् 

िोईल. तसेच हशक्षकांनी सुद्धा पालक व हवद्याथी यांच्याशी संपकागत राहून 

िूरहचत्रवाहिन्यांवरील िोग्राम आहण त्यावर आधाररत चचाग कशी घ्यावी याहवषयी मोबाईल 

हकंवा पालकांचे समुपिेशन करणे अपेहक्षत आिे. िाथहमक हशक्षण िी जबाबिारी 

शासनािमाणे, हशक्षण व्यवथथा, पालक, समाज, हवद्याथी या सवाांचीच आिे.. चला तर सवाांनी 

हमळून तोरणाच्या या संकटांमधे्य हवद्यार्थ्ाांच्या िहवष्यातील शैक्षहणक इमारतीचा पाया 

करण्यासाठी सवाांनी िातिार लावूया..... या वयोर्टातील हवद्यार्थ्ाांना आवजूगन सवाांनी हशक्षण 

घेण्याची सुहवधा उपलब्ध करून िेऊ या आहण िाथहमक हशक्षणाला बळकटी िेऊया.....  

फुलणाऱ्या कळ्याांना फुलू द्या...  

उडणायाग पाखरांना स्वचं्छिपणे उडूद्या...  

द्या सांधी उपलब्धतेची...  

दरवळू द्या असमांतात...  

िाांना फुलायचांय दरवळायचां. !! 

 

श्री ज्ञानेश्वर झर्रे रु्रुजी (वाकिकर), (स. हश. ) हज. प. प्रा. शाळा उमरखेिा.  

भोकरदन, हज. जालना, मो. ९९२३५२८४९४ 



18) सुख 

 

 सुख हे फुलपाखरा सारखे असते.  

पाठलार् केला तर उडून जात 

बळजबरी केली तर मरून जात 

हनरपेक्षपणे काम करत राहिले तर मनर्टावर अलर्ि येऊन बसत.  

 प्रमाणापेिा जास्त सुख कोणाजवळ व्यक्त करू नये कारण लोक सुखाना नजर 

लावतात. सुख कणभर गोष्टीत लपला असत फक्त ते मणभर जगता यायला हवां 

 दुहनयेत सवााना आपल्या मनासारखे सुख हमळत नाही परां तु जीवनाचा कां टाळा न करता 

आनांदात जगावे. दुसयाांना सुख देण्याचा प्रयत्न करावा म्हणजे देव आपल्यालापन सुख आहण 

समाधान देतो. आयुष्यात जर सुखी राहायचे असेल तर स्वतःची दुःख लपवायला हशका.  

 आयुष्यातील आनांदी िणासाठी पैशाने कमावलेल्या वसू्तपेिा स्वभावाने कमावलेली 

माणसे जास्त सुख देतात.  

 "आयुष्य आपले आहे खेळ ऊन सावल्याांचा 

 दुःख जरी पाही परीिा  

 सुख देई िण आनांदाचा"  

Always be happy 

 

 हनलम गायकवाि, पुणे  

~~~~~~~~~~~~~ 

  



19) सत्याला पैशामुळे मरि आहे! 

 

 सिाला मरण आहे असे म्हटल्यास अहतशयोक्ती होणार नाही. कारण सि रोजच्या 

रोज मरत असतां. कधी लाचार िनून तर कधी िदनाम होवून. कारण आज स्वाथीपणा जास्त 

वाढलेला अॅाहे. स्वाथीपण व पैसा कमहवण्याचा हव्यास यामुळां  सि मरत चाललेलां असून 

िाला वाचवतो म्हटलां तर आपलांच मरण होत असतां. म्हणून सिाला वाचवायला कोणीही पुढां  

येत नाही.  

 घर असो की न्यायालय, शाळा असो की कायाालय सवाच हठकाणी काही ना काही खोटां 

िोलणां असतांच. न्यायालयात तर हमखास खोटां िोललां जातां. कारण िाहशवाय न्यायालयात 

पिकाराांना न्याय हमळवून देता येत नाही. मग या खोटे िोलून खटल्याची िाजू माांिण्यात जो 

आरोपी असतो, तो हजांकूनही जातो. तसेच ज्याची िाजू खरी असते, तो हारुनही जातो. 

अशाचवेळी ज्याांची िाजू खरी असल्यास आहण िाला पराभवाचा सामना करावा लागल्यास 

तो केिा जीव सोिेल हे साांगता येत नाही. अथाात तो केिा आत्महिा करेल हे काही साांगता 

येत नाही.  

 एक उदाहरण देतो. एका व्यक्तीला काहीतरी आरोप लावून मारहाण केली. िात जिर 

दुखापत तर झाली, अपमानही झाला. तो आपल्या मारहानीवर व अपमानावर दाद 

मागण्यासाठी न्यायालयात गेला. निे तर न्यायालयात वकीलामाफा त दाद मागण्याचा प्रयत्न 

केला. पण ज्याप्रमाणे पिकारानां वकील उभा करुन आपली िाजू माांिायला उभा केला. 

िाचप्रमाणे प्रतीपिकारानेही आपली िाजू माांिायला वकील उभा केला. सािपुरावे 

तपासण्यात आले आहण तो खटला खारीज झाला. पिकाराचा झालेला अपमान व मारहाण 

धुळीस हमळाला. सि हटकलां नाही. कारण िरोिर तपास झाला नाही. प्रहतपिकारानां हनव्वळ 

पैशाच्या भरवशावर सिाला मारलां. सािीदार हवकल्या गेले. पोलीस हवकल्या गेले. वकील 



हवकल्या गेला. न्यायाधीशही. सि पैशासमोर मरण पावलां. िानांतर काही महहण्यातच 

प्रहतपिकारानां पिकारावर खटला भरला. खटल्यात िाजू माांिली की जो पुवी पिकार होता, 

िानां िाला िदनाम करण्यासाठी खटला टाकला होता. आता िा झालेल्या अपमानाचा 

मुहावजा म्हणून िाने काही पैसा द्यावा. कसा लढायचा खटला? ज्याच्याजवळ पैसा अतोनात, 

िाचां ठीक आहे. पण ज्याच्याजवळ पैसा नाही. िाच्यावर अिाचार झाल्यास िानां कोणाकिां 

दाद मागावी? सिाला जर असां पैशाच्या शस्रानां मारलां जात असेल तर.  

 काल मनुसृ्मतीच्या माध्यमातून सृ्पश्य मांिळी असृ्पश्य आहण हस्रयावर अिाचार करीत 

होती. आज मात्र न्यायालयाच्या माध्यमातून श्रीमांत आहण असि िोलणारी मांिळी गरीिावर 

व हस्रयाांवर अिाचार करीत आहेत. हकतीतरी स्रीयाांवर आज िलत्कार होताांना हदसत आहेत. 

िाांना न्यायालयाच्या माध्यमातून िरोिर हशिा हमळत नसल्याने. जर िलत्कार करणा-या 

हलांगहपसाटाांची हलांगच कापून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रिेक िलत्कारहपिीताांच्या 

न्यायाच्या वेळी हदला असता तर आज िलत्कार करणा-याांच्या सांखे्यत वाढ झाली नसती. पण 

न्याय करताांना वकील म्हणतात की ही सुई मी हफरवीत आहे. ह्यात धागा कसा जाईल? 

िलत्कार होताांना हपिीता चूप िसली नसेल.. मग िलत्कार झालाच कसा? 

 सि इथांच हारत असते. पैशाची थैली हदली जाते आधीच वहकलाांना. न्यायाधीशही हवकत 

घेतले जातात रात्रीच्या अांधारात. इथे जो गुने्हगार असतो........ श्रीमांत गुने्हगार, िाांच्यासाठी 

रात्रीला न्यायालय खुलतां. तसेच िलत्कार हपिीतेच्या खटल्यात आरोपी ांना फाशी देताांना दहा 

वेळा तारखा हदल्या जातात. न्याय असांगत तर नाही असां तपासून पाहताांना. सवा हसद्ध होवूनही. 

आरोपी ांना पुणा स्वतांत्र्य आहण जर अशा केसेस िलत्कार हपिीता हारल्यास आमची िदनामी 

केली म्हणून 'उलटा चोर कोतवाल को दाटे' अांतगात पुन्हा हपिीतेंवरच केस दायर होते. आधीच 

पैशानां आहण िदनामीनां मेलेली हपिीता. मग अशी केस दायर झाल्यास हतनां काय करावां? 



िलत्कार हपिीता अरुणा शानिाग. िावीसव्या वषी िलत्कार झाल्यानांतर कोमात गेली. 

आरोपी पकिला गेला, िानां हशिा भोगली. िानांतर सुटका झाली. िाचां लग्नही झालां. दोन 

मुलांही झाली. तरीही ती कोमातच. शेवटी कोमातच मृिूही झाला. अजूनही तो जीवांत आहे. 

इथेही सि हारलां आहण असि जीवांत राहहलां.  

 शेतीत काम करणारा शेतकरी सिाचां प्रहतक आहे. िाला जो भाव हदला जातो. तो घेतो 

व गुपचूप िसतो. हनयतीही िाच्या सिावर हवश्वास करीत नाही. तर कधी जास्त दुष्काळ तर 

कधी कमी. कधी ओला तर कधी सुका. मात्र भाव करणारा तो दलाल, खोटां नाटां िोलून मालाचा 

भाव करतो. कमी पैशात अांटवतो आहण जास्त पैशात हवकतो आहण खोटां िोलूनच जास्त पैसा 

हमळवतो. अन् मेहनत करणारा कास्तकार मागांच राहतो.  

 महत्वाचां साांगायचां म्हणजे सिाला पैशापुढां  मरण असलां तरी सि कधीच मरत नाही. 

हां पराजीत नक्कीच होते. ते कधी ना कधी िाहेर येतेच आपलां मुांिकां  काढत. तेिा मात्र वेळ 

हनघून गेलेली असते.  

 अांकुश हशांगािे नागपूर ९९२३७४७४९२ 
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20) "पाप व पुण्य" 

 "पाप-पुण्याचा हहशोि,  

 कराया मी िसलो,  

 दोहोांच्या असमतोलाने,  

 स्वतःशीच मग हसलो.. !" 

  

 "माणूस जन्माला आला की, पाप-पुण्य ह्याांची सोित येतेच. चाांगलां कमा केलां की ते 

"पुण्य"म्हणून गणले जाते तर, वाईट कमा केलां की ते "पाप"ठरवलां जात. असा साधा सरळ 

हहशोि. मग चाांगलां वागलां की पुण्यसांचय होतो, नी वाईट वागलां की पापाचे धनी िनून नरकात 

जाण्याचा मागा सुकर होतो. अस उपहासात्मक िोललां जातां.  

 "पापाचा घिा भरला की, िा व्यक्तीला हनयती, देव, प्रारब्ध, जगहनयांता, काळ कठोर 

शासन करतोच. असे म्हांटले जाते. िातील खरे-खोटेपणा देवच जाणे असे दुदैवाने िहुताांश 

वेळा म्हणावे लागते. कारण, खूप पापकमा जी, चोरी, वाईट कमा, हनांदा, हहांसा, वाईट वतान, 

व्यसन, भ्रष्टाचार, खून, मारामारी, चुकीच्या मागााने हमळवलेली सांपत्ती ह्यातून घिलेली 

असतात, घित असतात तीच लोक सुखनैवपणे जगत-वागत असतात. िाांनी केलेल्या पापाची 

हशिा िाांना न हमळता उलटपिी ते सुखाच्या-ऐश्वयााच्या जगात लक्ष्मीकाांत िनून लोळण घेत 

असतात. अन दुसरीकिे, पापहभरू, सामान्य, सरळमागी व्यक्ती मात्र आयुष्यभर खस्ता-

टके्कटोनपे खात जगणां जगत असतात.  

 तेिा मनाला प्रश्न पितो, असे का िरे होत असावे?इथे पाप पुण्याला वरचढ ठरतांय.... 

!!तर तसे नसते, तो एक कालखांि असतो, "अहत हतथे माती"या उक्तीनुसार, प्रिेक गोष्ट 



हचरकाल राहतां नाही. िामुळे उहशरा का होईना पाप-पुण्य म्हणजेच, मानवी वतानाच्या दोन 

िाजू कधीतरी घातक अथवा चाांगल्या िनून आयुष्य वेगळ्या वळणवाटाांवर येते.  

 जग तर ह्या दोन्ही िािी ांवर चाललां आहे. "पाप "आहे म्हणून" पुण्याला "महत्व आहे. 

जगाची घोिदौि िामुळेच तर चालली आहे. सगळां  कसां सुकर हन सरधोपट सुरू असत तर 

मानवी जीवनालाही अथा उरला नसता ना? 

 आता हे पाप -पुण्य जगाच्या िदलिा स्वरूपानुसार हवहवधाांगी रूपे धारण करून 

आपल्या सामोरां  येत आहे. पण शेवटी िातील काय स्वीकारून आयुष्याचे मागाक्रमण करत 

राहायचे हे आपण आपली सद्सहद्ववेकिुद्धी वापरून ठरवलां तर सगळां च चाांगलां घिेल ना? 

 शेवटी काय तर पाप-पुण्य आपण स्वीकार करण्यावर आपल्या जवळ येते. कोणी िा 

दोहोांतील कोणा एकाचा कसा स्वीकार करतील हे ज्याच्या-िाच्या हवचारसरणीवर अवलांिून 

राहील नाही का? 

 

- शुभाांगी हवलास पवार, (कां दी पेढा)-सातारा 
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21) इंटरनेटच्या दनुनयेत पुस्तके वाचुया 

 

माणसाच्या आयुष्यात सवागत मििाची वसू्त म्हणजे पुस्तक िोय. 

माणसाला बालपणापासून घडवण्याचे काम संिार करतात. कुटंुबातून व 

शाळेतून उत्तम संिार हमळत असतात. असाच वाचनाचा संिार 

बालपणी आपले रु्रुजी आपल्याला िेतात. अ आ इ पासून ज्ञ पयांत आपली स्वर व वं्यजनाशी 

ओळख िोते. िळूिळू आपण वाचायला शकतो. वाचनामुळे आयुष्यात हकती मोठा फायिा 

िोतो, ते त्या वयात कळत नािी. पण आपण वाचन करत जातो. िीच वाचनाची सवय माणसाला 

आयुष्याला समृद्ध बनवते. कारण िते्यक जण ज्या िकारचे वाचन करतो, त्यानुसार त्याचे 

हवचार बनत जातात. हवचारावर त्याचे आचरण घडत जाते. आचरणातून त्याचे कायग घडत 

असते. म्हणून वाचनाची सवय िी िते्यकाला असलीच पाहिजे. वाचनामुळे माणूस हकती मोठा 

िोतो, याचे उिािरण म्हणजे डॉ. बाबासािेब आंबेडकर िे िोय. डॉ. बाबासािेब आंबेडकर 

लिान असताना शाळेत जायला लार्ले. त्या काळातील समाजाने असृ्पश्यतेच्या नावाखाली 

त्यांना खूप छळले. यामधे्य वर्ागतील हवद्याथी सुद्धा मारे् नव्हते. वर्ागतील मुले बाबासािेबांशी 

बोलत नसत. त्यांना जवळ बसू िेत नसत. कुणी स्वतुःहून त्यांच्याशी मैत्री करत नव्हते. यातूनच 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकरांना पुस्तकाशी मैत्री झाली. याचा फायिा असा झाला की, याकाळात 

डॉ. बाबासािेब आंबेडकर यांनी पुस्तके वाचायला सुरुवात केली. हमळेल ते पुस्तक त्यांनी 

वाचुन टाकले. यामुळे त्यांच्या ज्ञानात िचंड वाढ झाली. वाचनामुळेच डॉ. बाबासािेब 

आंबेडकरांना अठरा-अठरा तास अभ्यास करण्याची सवय लार्ली िोती. वाचनामुळे डॉ. 

बाबासािेब आंबेडकर घडले. आज संपूणग िारत िेशात व िेशाच्या बािेर सुद्धा बाबासािेबांचे 

हवचार व कायागची िेरणा घेतली जाते. म्हणून िते्यकाने वाचन केले पाहिजे. वाचनाची सवय 

लावून घेतली पाहिजे. िारत िेशाने हवज्ञान व तंत्रज्ञानात िर्ती केली. या िर्तीचा ििाव 



थोडासा आजच्या तरुण हपढीवर हवरुद्ध िोताना हिसत आिे. त्याचे कारण असे की आजची 

तरुण हपढी मोबाईल व इंटरनेट मधे्य िचंड रंु्तली आिे. आज िते्यक व्यक्तीकडे अत्याधुहनक 

मोबाईल आिे. त्यामुळे वाचनाची सवय िळूिळू कमी िोत चालली आिे. कुटंुबातील संवाि 

कमी िोत आिे. र्प्पार्ोष्टी, संवाि, चचाग िोताना हिसत नािी. याचे कारण म्हणजे मोबाईल, 

इंटरनेट, टीव्ही, लॅपटॉप, वाट्सअप, फेसबुक, हिटर, यासारख्या र्ोष्टीचंा अहतवापर िोय. जुन्या 

काळात िते्यक जण नू्यज पेपर आवडीने वाचायचा. वाचनालयात जाऊन वाचन करायचा. 

अनेक कथा, कािंबऱ्या, कहवतासंग्रि, िवास वणगन, नाटक, संवाि पहत्रका, आवडीने वाचायचे. 

यामुळे वैचाररक पातळी अतं्यत चांर्ली िोती. आज आपण पाितो हशक्षणाची टपे्प पार 

करताना िते्यक जण वाचन करतो. अपेहक्षत धे्यय साध्य करण्यासाठी वाचन करतो. स्वतुःची 

धे्यय साध्य झाले की, जो तो आपापल्या व्यवसायात, नोकरीत, काम धंद्यात स्वथथरावतो. व 

िळूिळू वाचनापासून िूर िोतो. माणसाला ज्यािमाणे शारीररक वाढ व हवकासासाठी उत्तम 

आिार व व्यायामाची र्रज आिे. त्यािमाणे बौस्वद्धक हवकासासाठी वाचनाची र्रज आिे. 

िते्यकाला लिानपणापासून वाचण्याची सवय लार्ावी यासाठी राज्यसरकारने 15 ऑक्ोबंर 

िा हिवस वाचन िेरणा हिन म्हणून सुरू केला आिे. िारताचे माजी राष्टर पती डॉ. ए. पी. जे 

अबु्दल कलाम यांचा जन्महिन 15 ऑक्ोबंर िा वाचन िेरणा हिन म्हणून आपण साजरा 

करतो. डॉ. अबु्दल कलाम यांचे िर्त िारताचे स्वप्न साकार िोण्यासाठी िते्यकांनी वाचनाचा 

छंि जोपासला पाहिजे. िेशातील िते्यक व्यक्तीने सकारात्मक हवचार करून स्वतुःला समृद्ध 

करण्यासाठी वाचन करणे अतं्यत आवश्यक आिे. म्हणून आपण सवगजण हनयहमत वाचन 

करूया व इतरांना सुद्धा वाचनाची िेरणा िेऊया.  

राजेंद्र िल्हाि शेळके. रा. हकनगाव राजा, ता. हसांदखेि राजा हज. िुलढाणा 

9823425852, rajendrashelke2018@gmail.com 
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22) स्वभाव एकेकाचा.....  

 

माणसाच्या स्विावाचे वणगन करण्यासाठी अनेक हवशेषणे वापरली 

जातात. कनवाळू, मायाळू, हनष्ठूर, मगू्रर, कंजूस, उिार. ईत्यािी. तसेच 

मराठी मधील म्हणी मधून िी मनुष्याच्या स्विावाचे वणगन केलेले आढळते. स्विावाला औषध 

नािी, कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच, हजत्याची खोड मेल्याहशवाय जात नािी वरै्रे. 

माणसाचा स्वभाव म्हणजे नक्की काय ? आपण जन्मताच काही एखादा हवहशष्ट स्वभाव घेऊन 

जन्माला येत नसतो. जसां जसे आपण मोठे िोत जातो. तसतसे समाजातील लोकांच्या 

वार्णूकीचा ििाव आपल्या वर पडत जातो. आपल्या कुटंुबातील लोकांची हशकवण, त्यांचे 

आपल्यावर िोणारे संिार या मुळे आपले व्यस्वक्तमत्व घडत असते. लिानपणापासून एखाद्या 

कडे िुलगक्ष झाले तर असा माणूस समाजात हमसळत नािी तो एकलकोडंा िोतो व त्याच्या मधे 

नू्यनरं्ड तयार िोतो. कुठलीिी नहवन र्ोष्ट करायला तो तयार िोत नािी. आपल्याला ती 

जमणारच नािी म्हणून तो ती हमळहवण्यासाठी ियत्निी करत नािी. मला ती र्ोष्ट पाहिजे पण 

ती िुसयाग कोणीतरी मला आणून द्यावी अशी त्यांची िावना िोते. एखाद्याचा स्वभाव धािसी 

असतो. कारण िाच्यावर कुटुांिातील लोकाांनी चाांगले सांस्कार केलेले असतात. िाच्या 

मनातली हभती घालवलेली असते. फालतू लाि केलेले नसतात. एखादी वसू्त पाहहजे म्हणून 

हट्ट घेतला तर ती वसू्त तुझी तुलाच हमळवायची आहे. असे िाला साांहगतले जाते. हट्टी, रागीट, 

हभत्रा असा स्वभाव का िनतो ? याचा आपण कधी हवचार केला आहे का ? लहानपणापासून 

िाची जिणघिण जशी होते तसा िाच्या व्यक्तीमत्वाचा हवकास होत असतो. मोठेपणी 

समाजात वावरताना तो लोकाांशी जसा वागतो, लोक तसेच िाच्या स्वभावाचे वणान करीत 

असतात. माणसाच्या वागणूकीवरुन िाचा स्वभाव कळतो तसा िाची देहिोली, राहाणीमाना 

वरुन ही िाचा स्वभाव समजतो. स्वच्छ व साधा वेश पररधान करणारा व्यक्ती सरळमागी 



असतो. भिक रांगाचे व फॅशनेिल पेहेराव ज्याचा असेल असे लोक स्वच्छां दी असतात ते इतर 

कोणालाही महत्व देत नाहीत. आपण नेहमी सावाजहनक हठकाणी जातो, जसे मांदीरात, गािान 

मधे, दवाखान्यात गेल्यावर आपण १५/२० हमहनटे, अधाातास हतथे िसतो., तेंिा थोिे हनररिण 

केले तर आपल्याला सभोवतालच्या माणसाांच्या स्वभावाची कल्पना येवू शकते. नहवन व्यक्ती 

हतथे आली की ती आपले पादत्राणे काढते. कोणी चप्पल सॅ्टांि मधे आपली पादत्राणे व्यवत्यस्थत 

ठेवतात. ते हशस्तहप्रय असतात. कोणी सॅ्टांि मधे जागा असून ही इतरत्र ठेवतात. कोणाचे शुज 

चकाचक असतात तर कोणाच्या चपलेचा अांगठा तुटलेला असतो. कोणाची स्लीपर टाचा 

घासून घासून हझजलेली असते. कुणाची उांच टाचेती चप्पल सवाात उठून हदसते. दारात 

अस्ताव्यस्त पसरलेला चपलाांचा ढीग आपल्याला काय साांगतो ? कोणते हचत्र आपल्या पुढे उभे 

राहाते ? कपड्यावरुन, चपला वरुन जसा माणसाांच्या स्वभावाचा अांदाज येतो तसा िाच्या 

अिरावरुन सुद्धा समजतो. स्वच्छ, वळणदार मोिासारखे अिर असणायाा व्यक्ती मोठ्या 

मनाच्या असतात. िाांचा लोकसांग्रह दाांिगा असतो. तुटक तुटक अिरे, खािाखोि केलेले 

हलखाण ज्याचे असते अशा व्यक्तीांची हनणायिमता कमजोर असते. थोिक्यात काय, व्यक्ती 

हततक्या प्रकृती ! प्रिेक जण हनराळा, कोणी तापट, कोणी हेकट कोणी पे्रमळ कोणी गरीि 

तर कोणी हतरसट ! असतो स्वभाव एकेकाचा.....  

 

 अरहवांद कुलकणी, हपांपरखेि कर 

 9422613664 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



23) पर्यटन, मनमुराद आनांद 

  

सहल हकां वा हपकहनक हा शब्द उच्चारताच प्रिेकाच्याच चेहऱ्यावर 

आनांदाची कळी उमलल्या हशवाय राहत नाही, कारण हफरणे हा 

प्रिेकाचा स्थाहयभाव आहे. प्रिेकाला पयाटन आविते. एखाद्याला 

हनसगाात भटकायला आविते तर एखाद्याला गि-हकले्ल आवितात. एखाद्याला तीथािेत्री 

हफरायला आविते तर एखाद्याला देश हवदेश हहांिायला आवितां, पण हफरणे मात्र 

सगळ्याांनाच आविते. एहप्रल आहण मे महहने म्हटले सगळ्याांचे पयाटन ठरलेलां असतां. हकां िहुना 

एक वषा आधीच हकां वा हनदान सहा महहने आधी सवा िुहकां ग झालेली असते. सगळेजण एहप्रल 

मेच्या सुट्ट्ाांची वाट पाहत असतात. पण 2020 ने मात्र सवाांची हनराशा केली आहे. कोरोना 

नावाचां भूत आपल्या सगळ्याांच्या मानगुटीवर येऊन िसले आहे आहण िाने सवाांनाच घरातच 

स्थानिद्ध करून ठेवले आहे. सगळ्याांचीच एक प्रकारे घुसमट सुरू आहे. मुलाांना समुद्रहकनारे 

खुणावताहेत. युवकाांना गि हकले्ल िोलवत आहेत तर वृद्धाांना तीथािेते्र आवतण देत आहेत. 

पण सगळ्याांच्या पायात िेड्या घातल्यासारखी त्यस्थती हनमााण झाली आहे. 2020 हे वषा कोरोना 

प्रभाहवत वषा म्हणून कायमस्वरूपी स्मरणात राहील. कोरोनाने सगळ्याांच्या मागाात अिचणी 

हनमााण केल्या आहेत. मग िातून पयाटन तरी कसे सुटेल? सांपूणा जगाच्या अथाव्यवस्थेचा 

महत्त्वाचा हहस्सा पयाटनातून पूणा होत असतो. गोवा सारखे राज्य हकां वा राजस्थान सारखे राज्य 

अशा राज्याांना पयाटनातून खूप मोठा अथालाभ होत असतो. हशवाय पयाटन स्थळी अनेक छोटे-

मोठे व्यवसाय चालतात िातून अनेकाांना रोजीरोटी भेटत असते. िा सगळ्याांच्या पुढे 

उदरहनवााहाचे खूप मोठे प्रश्नहचन्ह हनमााण झाले आहे. एवढेच नाही रेले्व, हवमान, िस सवा 

प्रवासाच्या सुहवधा ठप्प झालेल्या आहेत. पररणामी शासनाचे आहण उद्योगाांचे देखील खूप मोठे 

आहथाक नुकसान झाले आहे. वषाभराचा हशण आपण पयाटनातून घालवत असतो. पयाटनातून 



एक नवी ऊजाा हमळत असते. जास्तीत जास्त हफरल्यामुळे अनुभवाांच्या किा रुां दावतात. 

माणसाचा दृष्टीकोन व्यापक होतो. पयाटनाच्या हनहमत्ताने अनेक हमत्र एकत्र येतो. कधी 

सहकुटुांि तर कधी हमत्राांसोित पयाटनाचा आनांद घेत असतो. सगळे हमत्र, नातेवाईक, सहकारी 

याांच्याशी नवे िॉांहिांग तयार होत असते. घरापासून काही हदवस िाहेर राहावे लागल्याने एक 

वेगळेच चैतन्य हनमााण होत असते. आमचीिी तळ कोकणची हटर प संस्मरणीय ठरली. 

हसंधुिुर्गच्या समुद्र हकनाऱ्यावर रािायला हमळालेला बंर्ला, त्याचबरोबर खायला हमळाले 

माशांचे सर्ळे िकार, पाण्यातील िुबा डायहवंर्, पॅरा हसहलंर्, वॉटर स्पोट्गस इत्यािी िकार 

मनमुराि आनंि िेणारे िोते. त्याचबरोबर फणस, आंबे, जांिळे, नारळ िा सवग रानमेवा 

मनसोक्त खायला हमळाला आहण घरीिी आणता आला. कोकणातील वळणावळणाचे रसे्त 

एक वेगळाच आनांद देऊन गेले.  

 

 सुधाकर रामिास पाटील, ठाणे 

7798963063 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



24) संस्काराचे बीज कुटंूबातच  

 

पूवाापार चालत आलेली एकत्र कुटुांि पद्धती आज काळाच्या ओघात 

सांपुष्टात येताना हदसत आहे. सुरवातीच्या काळात चार चार भाऊ एकत्र िाचा 

प्रिेकाचा पररवार एकत्र होता. सवााचा व्यवहार एकच मोठा भाऊ पाहत असे. आजी 

आजोिाांनी लहान लहान मुलाांना साांभाळणे व झालेल्या घिामोिी िाच्या िािा काकाच्या 

लहानपणीच्या गमतीजमती िाना ऐकवणे घरातील थोरामोठ्याशी कसे वागावे िाचा आदर 

कसा करावा या हवषयी वारांवारमाहहती देणे समज देणे अशा अनेक गोष्टी मोठ्यानकिून आजी 

आजोिाकिून लहान मुले हशकत असायची. लहान लहान मुल िारा पांधरा असायची कुटुांिात. 

खेळण्यासाठी कुठे िाहेर जाण्याची गल्लीत हफरायची गरज नसायची मुलां कशी घरातच.. 

कारण वािे मोठमोठाली असायची जागा भरपूर असायची खेळायला जागा असायची. वरचेवर 

कुटूांि मोठ मोठी झाली. हशिण वाढले, नौकरी हनहमत्त िरीच कुटूांिां शहराच्या हदशेने हनघाली, 

काही हठकाणी दुष्काळाची झळ पोहचली व पयाायाने ि-याचजणाचे गाव सुटले. शेतजमीनी 

हवकून लोक व्यवसायाच्या दृष्टीने स्थलाांतरीत झाले. तरूण मांिळी नोकरी साठी शहराकिे 

ओढली गेली आहण एकत्र कुटुांिातील लोकाांची सांख्या कमी होवु लागली. गावाकिे फक्त 

आजी आजोिा नसता काही हदवसाांनी गावाकिची वािे हवकून सवा जण छोया छोया पॅ्लट 

मधे्य शहरातच राहु लागले लहान मुलाची मात्र सांस्कारासाठी फरफट होऊ लागली जे सुख 

जी सुहवचाराांची खाणां एकत्र कुटुांिात होती ती मात्र हळु हळु कमी होऊ लागली. आजी 

आजोिाांची जागा घ्यायला कुणी ही निते मुलाांना सांस्कारासाठी इकिे हतकिे कोहचांग 

क्लासकिे धाव घ्यावी लागली आजीच्या कुशीत िसून ज्या गोष्टी ऐकायची सवय होती ती आज 

पैसे देऊन हशस्तीत ऐकावी लागु लागली. एकत्र िसून जेवण, सणावाराचे मूल्य थोरामोठ्याचा 

मानपान रीहतररवाज सवा गोष्टी न पासून दूर जावे लागत होते. मनाला िोचणारा हा एकाकीपणा 



मुलाच्या मनात नू्यनगांि हनमााण करू लागला. मुलां खेळण्याच्या वयात अिोल झाली. मोिाईल 

व हटिीच्या नादात अनेक नको िा गोष्टी हशकायला लागली. एकत्र कुटुांि पद्धती मधे्य या 

गोष्टी ना थारा नसतो. नको ते िायला सुरवात झाली. प्रिेक जण स्वतांत्र हवचारसरणीचे 

हवचाराने जगण्याचा प्रयत्न करू लागला. एकत्र कुटुांि पद्तीतील एकोपा, हवचाराची 

देवाणघेवाण व महत्वाचे म्हणजे.. एखाद्या गोष्टीला लागणारे पाठिळ ते तर अतुलनीय असते. 

एकत्र कुटुांिात ते मात्र एकाकी झाले आज. एकत्र कुटुांिातून होणारे सांस्कार आज मात्र एकाकी 

झाले आहेत. खरे सांस्कार खेळीमेळीच्या वातावरणात आनांदाने सोितीने हमळत असतील तर 

ते एकत्र राहूनच 

 

से्नहलता कुलथे िीि 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



25) प्रदुषि - नकारात्मक नवचारांचे  

 

आज सृष्टी वर रािणारे सवग जीव जल, वायू, ध्वनी ििूषणाने त्रस्त 

झाले आिेत. मानवाने स्व कल्याणासाठी नवनवीन वैज्ञाहनक शोधांचा 

आधार घेऊन स्वतुःिाचे िौर्ोहलक जीवन सुखी करण्याचा ियत्न केला 

आिे. त्यात तो यशस्वी िी झाला आिे. पण आज संपूणग सृष्टी ििुषणाच्या हवळख्यात सापडली 

आिे. िे सत्य सवग ज्ञात आिे. खुप कमी लोकाांना मानहसक हिपे्रशन च्या नावाने वाढत चाललेले 

नकारात्मक हवचाराांच्या प्रदुषणाचे ज्ञान आहे. काही ांना ज्ञान आहे पण ते सि स्वीकारायला 

तयार नाही. नकारात्मक हवचार करण्याची आजकाल सवाांनाच कमी अहधक प्रमाणात सवय 

झाली आहे. काही ांना ह्या सवयीतुन मुक्त िावेसे वाटते पण आजूिाजूच्या नकारात्मक ऊजेच्या 

प्रभावाने ते आणखीनच िात अिकत जातात. याचा पररणाम स्वभाव रागीट हचिहचिा होत 

जातो. मग आपण म्हणतो मी व्यक्ती अशी निती अचानक अशी का वागायला लागली. तर, 

काही ांना नकारात्मक वातावरण तयार करण्यातच आनांद हमळत असतो. याचे एक सवा ज्ञात 

उदाहरण म्हणजे अफवा पसरवणे. आता काळ चालू आहे लॉकिाऊन चा आता सांपेल आता 

सांपेल म्हणत म्हणत चौथे लॉकिाऊन सुरू झाले. आज सवगच जण मानहसक तणावाखाली 

वावरत आिेत. एकतर हजवघेण्या आजाराची िीती आहण िुसरे िहवष्यात येणायाग आहथगक 

संकटाची िीती आज सवाांनाच िेडसावत आिे. आज आपण हटिी वृत्तपत्र आहण सोशल 

हमहिया वर सतत कोरोनाच्या च िातम्या पाहतो वाचतो ऐकतो. आज लाखो करोिो लोक ह्या 

िातम्या पाहता ऐकता वाचता. सवाांच्या मनात नकारात्मक हवचाराांचे काहूर सतत उठत आहे. 

जसे वातावरणात हवषारी वायूचे प्रदूषण पसरते िाच प्रमाणे वातावरणात मानवी हवचाराांचे 

प्रकां पन पसरतात. आपले पुवाज नेहमी म्हणायचे नेहमी शुभ हचांतन करा आहण शुभ िोला 

कारण वासु्त तथासु्त म्हणत असते. हे काही अांशी खरे ही आहे आपण िोलले शब्द आहण 



हचांतन केले सांकल्प प्रकृतीत हमसळतात. प्रकृती आपल्याला तेच देते जे आपण हतला देतो. 

हवशेषतुः सकाळी उठल्यावर केलेले हचंतन सकाळी बोलेले शब्द नेिमीच सकारात्मक ऊजाग 

हनमागण करणारे असावे. म्हणूनच म्हणतात. सकाळच्या ििरी 'राम नाम घ्यावे'. शुि संकल्प 

करावे शुि बोलावे. याला एक कारण िी आिे. आपण जेव्हा झोपेतून उठतो तेव्हा आपले 

अंतमगन जारृ्त अवथथेत असते. त्यावेळी आपण जे संकल्प करू ते हसध्िीस जातात. अजून 

एका नकारात्मक मानहसक ििूषणावर िकाश टाकू या. कािीनंा सवय असते िूतकाळात 

जर्ायची तर कािीनंा सवय असते िहवष्यकाळात जर्ायची. िूतकाळात जर्णे म्हणजे सतत 

घडून रे्लेल्या त्रासिायक र्ोष्टी आठवणे आहण स्वतुःला आहण इतरांना िोष िेत रािणे. मानवी 

मन िूतकाळातील िुुःखि आहण त्रासिायक र्ोष्टीतच जास्त िटकत असते. त्याचा पररणाम 

कमी अहधक िमाणात हडिेशन येतं मर् स्विाव हचडहचडा िोणे. नात्यात िूरावा येणे, कािीनंा 

हनद्रानाशाचा िेखील त्रास िोत असतो. ह्यातून बािेर यायचे असेल तर स्वतुःला सकारात्मक 

हवचारांची सवय लावणे र्रजेचे आिे. जर तुम्हाला एक विी तळ िातावर िोन हिवस तशीच 

पकडून ठेवायला सांहर्तली तर िात िुखणार ना ! मर् िे तर आपलं मन आिे. आपला सखा 

सोबती तोच आिे. मर् का आपण वाईट िूतकाळात पुन्हा पुन्हा आठवून त्याला त्रास द्यावा. 

आपलं मन सुदृढ तर आपलं तन सुदृढ. कािी तर िहवष्याच्या हचंतेने हजवन व्यतीत करतात. 

जे िूतकाळात आहण िहवष्यात जर्तात त्यांना वतगमानाचा आनंि किाहप घेता येत नािी. ते 

लोक सतत नकारात्मक हवचारांनी वेढलेले असतात. आपल्याला हजवनाचा खरा आनंि 

घ्यायचा असेल तर वाईट पाहू नका, वाईट बोलू नका वाईट ऐकू नका, आहण एक वाईट हचंतन 

करू नका न स्वत साठी न इतरांसाठी. आपले मन नेिमी सकारात्मक हवचारांच्या ऊजेने 

िरलेले असू द्या. हजथे इच्छाशक्ती िबळ असते हतथे कािीच अशक्य नािी. नेिमी लक्षात ठेवा 

शंिर नकारात्मक हवचारांना एकच सकारात्मक हवचार िारी पडत असतो. सकारात्मक 

हवचारांची मन नेिमी िलके आहण उत्सािी रािते तर नकारात्मक हवचारांच्या नेिमी ओझ्या 

खाली रािते. आता आपण ठरवायचे मनाला नकारात्मक ऊजेचे खत पाणी द्यायचे की 



सकारात्मक ऊजेचे खत पाणी द्यायचे. नेिमी लक्षात ठेवा सकारात्मक ऊजेने मनात सुरं्धी 

फुले उमलतात, तर नकारात्मक ऊजेने मनात नेिमी काट्यांचे जंर्ल तयार िोत असते. फुलं 

नेिमी सुरं्ध िेतात आहण काटे नेिमी िुुःख िेतात. मर् आपणच ठरवा आता. खत पाणी 

कोणाला घालायचे सकारात्मक ऊजेला की नकारात्मक ऊजेला ! 

 

सौ सुवणाा सोनावणे, चाळीसर्ाव 

७७४४८८००८७ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



26) कोरोनाला पत्र  

 

 प्रहत,  

 पृथ्वी वरील प्रिेक माणसाला मनातून भीती घालणारा रावण कोरोना,  

 साष्टाांग दांिवत..  

 खरांच कोरॉना, काय तुझी ताकद, काय तुझी हहम्मत ऐवड्या हदवसाचे तलवारीच्या 

धाकाने, िुद्धी मते्तच्या जोरावर हवे तेही काम केले आहण नाही तेही कामे केली. अहांकार 

माजला होता. धुमाकूळ माजला होता. तो सवा िणात काही काळातच सवाांना एका दावणीला 

िाांधून घरात कोांिलास. वा !तुझ्या पेिा महान समजाव कुणाला. सवा माणसाांना दारे त्यखिक्या 

लाऊन घरात िसायला लावलाच आहेस. पण माणसां देवाचा आधार घेतात म्हणून तू मांहदराची 

दारे पण िांद करायला लावलास. मांहदरा पयांत सुधा लोकाांना धाव घेऊ हदला नाहीस, तुला 

सवाावर अन्याय करून मीच मोठा आहे असां हमरावायच होत ना, तुलाच काही हदवस महासत्ता 

गजवयाची होती ना. मोठे मोठे राष्टर  महासत्ता िनण्याच्या तालात माणुसकी हवसरले होते. िाांना 

धिा हशकवला ना तू. हो जर तु जगाला आतातरी जगायला सांधी हदली तर तुझां नाव आता 

इहतहासात अजरामर होईल. सवा मानव जीवात लहान पासूनच वरुद्ध मनसा पयांत सगळ्याांच्या 

मनात तुझी भीती भरली आहे भीती पेिा धस्की पण भरली आहे. काय तुला काहीच कदर 

नाही येत आहे का? गोर गरीिाांचे हाल होत आहेत, खाण्यासाठी िाांच्या किे जेवण नाही. 

हजारो लोक पायी आपल्या गावाकिे जात आहेत. अरे ते गावात काम धांदे नाहीत. पोट भरत 

नाही म्हणून गाव, प्राांत सोिून आले होते. अता ते परत जातील गावात तर िा गावाचे लोक 

िाांना काय म्हणतील. आहण परत जाऊन काय करतील. काही लोकाांनी गाव सोिून 



२०/२२वषा पण झाली गावात िाांना मोजके लोक ओळखतील िाांनी काय करावां थोिी 

आतातरी आमची काळजी घेरे ! 

अरे तू हकती हनदायी आहेस तुला थोिी सुधा मनाची आहण जनाची लाज वाटली नाही 

चालत आपल्या गावाकिे जात असताना हदवस भर चालून येत असताना रात्री थोिासा हवसावा 

घेण्यासाठी औरांगािाद येथे रेले्व पटर ी जवळ झोपलेल्या १६ जणाांचा तू जीव घेतला आहेस. तू 

ऐवढा धुमाकूळ घातला सवा तुझ्यापासून कां टाळले आहेत. तुझा थोिा सुधा धीर कसां नाही 

खचला यवतमाळ हजलह्यातील अणी येथे. हनष्पाप चार लोक मरण पावले आहण १७ लोक 

जखमी झाले. हकती मानव जीवावर दहशत माजवला आहेस तू. उत्तर प्रदेश मधे्य अपघातात 

काही लोकां  मरण पावले. तू सगळ्यात जास्त सजा, दुःख फक्त गोरगररिाांना हदलास. आहण 

लहान िालकाांना. का िरां  तुला मानव जातीवर राग येतो. तुझेही काही चुकले नाही मानवाने 

हनसगा आपली गरज पूणा करतो हाव नाही. ही गोष्ट माणूस हवसरला होता. आहण स्वच्छां दी 

वागत होता. प्राण्याांना थारा निता परां तु जांगली प्राण्याांनी तुझे कताव्य पाहून सांधी साधली. 

मोठ्या मोठ्या शहरात माणसाांना तू घरात कोांिलास ना तर सवा प्राणी, पिी मोठ्या मोठ्या 

शहरात हशरून िाांना वाटत होते की आपणच या शहराचे मालक आहोत. िरोिर आहे 

म्हणतात ना प्रिेकाचा एक हदवस येतो. तू िरोिर गाव आहण राव याांना सगळ्याांना एका 

दावाहनत िाांधलास हकती कल्पना मोठी आहे रे तुझी. मोठ्या मोठ्या शहरात लोक मुठीत जीव 

धरून जीव जगत आहेत. घरी राहहले तर घरी खाण्यासाठी काही नाही. आहण िाहेर हनघाव 

तर तू तोांि वासूनाच उभा आहे. माझे पण कुटुांि आहे ना रे मी आता काय करू. मला काही 

झाले तर माझे कुटुांि उघड्या वर पिेल. खरांच तू हकती खोिकर आहेस. हा. अजुन एक 

साांगायचे म्हणजे तुझा जन्म चीन मधे्य युहोन शहरात झाला पण वीणा शस्त्राने जगावर 

हल्लािोल करून जगाचा राजा िनला. काय तुझी युक्ती भारी आहे. तुला कसा थोिासा हवचार 

येत नाही की माणसाचा सिा तयार केलास शासनाला हात िल केलास. या वेळी सवा लोकाांना 

घरी िसवला आहण फक्त पोहलस, िॉक्टर, नसा याांनी खूप मोठां  काया केलां. आहण प्रशासन खूप 



गांभीर पणे पररत्यस्थती हाताळत आहे. प्रिेक हनणाय घेताना तू हवचार करायला भाग पाित 

आहे.  

 िस जास्त नको. तुझ्या पासूनच प्रिेक जीव वैतागला आहे. लहान लहान मुले शाळेत 

कधी जाण्यासाठी हमळेल याची वाट पाहत आहेत. ठीक आहे तुला सवा मानव जात नतनस्तक 

होईल. सगळ्या मानव जाती च्य्या वतीने नतमस्तक करतो 

 तू लवकर हनघून जाशील िं ! 

 

जीवन खसावत 

िंडारा ९५४५२४६०२७ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



27) पर्यावरण 

  

हनसगाातील घटकाांच्या सजीवाांच्या अत्यस्तत्वासाठी व हवकासासाठी 

उपयोग होतो नैसहगाक घटक हवना मानवी अत्यस्तत्वच शक्य नाही िामुळे 

मानवी जीवनात नैसहगाक साधनसांपत्तीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे मानवाने आपल्या 

िुद्धीच्या जोरावर हवकास साधत असताना पयाावरणातील नैसहगाक साधन सांपत्तीचा वारेमाप 

वापर केला आहे. िामुळे काही मौल्यवान अशा नैसहगाक साधन सांपत्तीचा कायमचा ऱ्हास 

झाला. मानवाने पयाावरण सांतुलना किे दुलाि केले िामुळे पयाावरणहवषयक अनेक समस्या 

हनमााण झाल्या. िात तापमान वाढ, प्रदूषण, दुष्काळ, अहतवृष्टी इिादी समस्याांचा समावेश 

होतो. पयाावरणाची गुणवत्ता हदवसेंहदवस ढासळत चालली आहे, ही हचांतेची िाि आहे. 

मानवासहहत सवा सजीव सृष्टीला ते घातक आहे. भहवष्यात या सजीवसृष्टीच्या अत्यस्तत्वावरच 

प्रश्न हनमााण झाले आहे. अशा पररत्यस्थतीत पयाावरण हशिण अहधकाहधक लोकाांपयांत 

पोचवण्याची ही काळाची गरज आहे. भारतात हशिणाच्या सवा स्तरावर पयाावरण हशिण 

अहनवाया हवषय िनवून अभ्यासक्रमात समाहवष्ट करण्यात आला आहे. ही स्वागताहा िाि आहे. 

सदर हवषय अहधक प्रभावीपणे माांिायला हवा हे अपेहित आहे. पयाावरण हशिणाच्या 

ऐहतहाहसक पाश्वाभूमीच्या सखोल अभ्यास करून शाळा, महाहवद्यालयातील हवद्याथी, हशिक, 

सांस्थाचालक या सवाांची भूहमका काय असावी यािाित सखोल हचांतन करण्याचा प्रयत्न केला 

पाहहजे.  

 पयाावरणातील हवा, पाणी, वनस्पती, मृदा, प्राणी, अन्न या सवा घटकाांवर मानवी जीवन 

अवलांिून आहे. या सवा नैसहगाक घटकाांचा उपयोग करून मानव आपले जीवन व्यतीत करीत 

आला आहे. आज मानवाने याांहत्रक_ ताांहत्रक वैज्ञाहनक प्रगतीचा कळस गाठला आहे. आपले 

जीवन अहधकाहधक सुखकारक िनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करत असताना नैसहगाक 



साधनसांपत्तीचा वापर केला, याचाच पररणाम म्हणून मानवापुढे अनेक गांभीर अशा स्वरूपाचे 

प्रश्न उभे राहहले आहेत. िातील पयाावरण सांरिण समस्या ही प्रमुख समस्या आहे, यातूनच 

पयाावरण सांवधानासाठी आांतरराष्टर ीय पातळीवर पयाावरण हवषयक सांघटना स्थापन होऊन, 

पयाावरण हवषयक पररषदा घेतल्या जात आहेत. या पररषदेद्वारे जागहतक पातळीवर पयाावरण 

हशिणाचे कायाक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. जगातील सवा देशाांनी हशिण सांस्थान मधे्य 

पयाावरण हा हवषय अभ्यासक्रमात समाहवष्ट करून, पयाावरण दृहष्टकोन हनमााण करावा 

यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. भारतात पयाावरण हशिण हा हवषयअहनवाया हवषय असून 

हशिणाच्या हवहवध स्तरावरील अभ्यासक्रमात समाहवष्ट करण्यात आला आहे.  

 हवद्याथी, हशिक, हशिण सांस्थाचालक, प्रशासकीय अहधकारी याांनी पयाावरण 

हशिणाहवषयी केवळ गुण हमळवणे असा दृहष्टकोन न ठेवता ते काम मानवाच्या हनरोगी 

जीवनाचे हशिण आहे असा दृष्टीकोन िाळगावा.  

आजकाल सवगजण पयागवरणावर चचाग करतात हनसर्ग पयागवरण म्हणजे नेमकी काय 

पयागवरण िे अतं्यत व्यापक संज्ञा आिे. पयागवरण म्हणजे घनिाट जंर्ल त्यातील असंख्य 

वनस्पती व िाणी, त्यात वािणारी निी, िरपूर ऑस्विजन सूक्ष्मजीव कीटक माती डोरं्र िऱ् या 

वाळवंट बफागने झाकलेले हिमहशखरे समुद्र इत्यािी इतकेच नवे्ह तर र्िीने खचाखच िरलेली 

शिरे कारखाने, त्यामुळे िोणारे ििूषण अशा सवग र्ोष्टी पयागवरणाचा िार् आिे. थोडक्यात 

सांर्ायचे तर पयागवरण म्हणजे आपला पररसर. सवगकािी िौहतक, रासायहनक व जैहवक घटक 

या सवाांना हमळून पयागवरण म्हणतात. यामधे्य सवग घटकांचा समावेश आिे. पयागवरणातील 

जैहवक व अजैहवक घटक असतात नैसहर्गक पयागवरणाच्या मानवाचे अस्वस्तत्व िी आिे. 

नैसहर्गक पयागवरणाच्या अस्वस्तत्वाहशवाय मानवाचे अस्वस्तत्व िी अशक्यिाय बाब आिे. त्यामुळे 

नैसहर्गक पयागवरणाचा समतोल हबघडू न िेता त्याची जतन करणे, िे मन मानवाचे आद्य कतगव्य 

आिे. आपल्या पूवगजांकडून पृथ्वी आपल्याला वारसा िक्काने हमळालेली असून, ती आपल्या 



पुढच्या हपढीकडून आपण सुरुवात घेतलेली आिे म्हणूनच आपल्यासाठी आहण पुढच्या 

हपढीसाठी ठेवून सांिाळण्याची जबाबिारी आिे. मानवाच्या हनसर्ागतील िस्तके्षप वाढला आिे. 

जंर्ले नष्ट करीत आिे. सृष्टीची वैिव असणाऱ्या नद्या व समृद्ध ििूहषत िोत आिेत. 

पशुपक्ष्यांची आश्रयथथाने नष्ट िोतािेत. वाढत चाललेले सूयागची उष्णतेत तळपणे, पावसाची 

आहण पयागवरणाचे नुकसान करून घेतली आिेत. माणूस हनसर्ागला ओरबाडून काढत आिे. 

वाळू, माती, वृक्ष यांची बेसुमार लूट करत आिे. कालांतराने त्रास मानवालाच िोईल म्हणून 

त्यांनीच पुढाकार घेतला पाहिजे.  

 

 श्रीमती मेघा अहनल पाटील, उपहशहिका, श्रीमती पी ए सोढा सावाजहनक मराठी 

हायसू्कल व कहनष्ठ महाहवद्यालय नवापूर हजल्हा नांदूरिार, 9665189977 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



28) बालनववाह : अननष्ट प्रथा 

  

मुला व मुली ांचे अल्पवयात हववाह म्हणजे िालहववाह होय, पूवी 

िालहववाह होत पण वेद काळात अशा िालहववाहाचा उले्लख आढळत 

नाही, 1860 मधे्य" इांहियन हपनेल कोि" ने 10 वषााखालील मुली ांचा हववाह 

करणे, व िाांच्याशी सांिांध ठेवणे गुन्हायाचे ठररवले, होते नांतर कायद्यामधे्य िदल होत गेले, 

हववाहाचे वय िावेळेस मुलीचे14 व मुलाचे वय 16 ठरवण्यात आले होते, पण शारीररक 

पररपक्वता झाल्याहशवाय हववाह हा आता िेकायदेशीर ठरवण्यात येतो, आता हववाहाचे वय 

18 व मुलाचे 21 असे हकमान वयोमयाादा आहे.  

 शहरी भागापेिा ग्रामीण भागात आहण झोपिपट्टी असलेल्या शहरात हकां वा अज्ञान हे 

देखील कमी वयात मुलाांचे लग्न लावून देण्याचे कारण आहे, मुलीला जास्त हदवस लग्नाहशवाय 

ठेवायचे नाही, तसेच काय करणार ती हशकून सासरीच जाणार आहे, आहथाक पररत्यस्थती 

सशक्त नसल्याने हववाह होतात, आहण या िालहववाहाचा पररणाम असा होतो की अपररपक्व 

शरीरावर मातृत्व लादले जाते, मग काही वेळेस िालक व माता याांना देखील जीव गमवावा 

लागतो. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश अशा हठकाणी लग्न करण्याची तऱ्हाच वेगळी आहे, दूधहपिा 

मुलाांमुली ांची लग्न म्हणे पाळण्यात केली जातात, िात एकमेकाांच्या पसांतीलाही वाव नाही, 

आहण पुढे काय काय भोगावे लागते, हिचाऱ्याांना हकती गांभीर िाि आहे.  

 िालहववाह हे कायद्याने अमान्य असले तरी काही भागात हे होत असतात. असे जेिा 

समजते तेिा िा कुटुांिावर गुन्हा दाखल केला जातो. िालहववाह हनषेध 2006 अहधहनयम 

अत्यस्तत्वात आला, िानुसार िालहववाहास कारणीभूत असणाऱ्या व्यक्तीस कलम10नुसार 

2वषे कारावास व1लाख रुपयाांची हशिा होते. िालहववाहास िऱ्याच मांिळी ांनी केला. िात 



राजाराम मोहन रॉय, केशवचांद्र सेन याांनी हवरोध दशाहवला होता, तसेच भारतीय 

समाजसुधारक यात सहक्रय होते.  

 अजून या कायाात म्हणावे हततके यश हमळाले नाही, कारण छुप्या पद्धतीने यापद्धतीचे 

हववाह केले जातात, पण शासनाची नजर अशा अपराध्याांवर नक्कीच आहे 

 

सुजाता जाधव, नवी मुांिई 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



29) व्र्सन सोडा 

 

व्यसन!व्यसन! व्यसन! 

सर्ळ्यांची झाली फॅशन! 

एखाद्या र्ोष्टीच्या अेािारी जाऊन पुणगपणे हतचा रु्लाम िोणे यालाच की, काय व्यसन 

म्हणून संबोधले जाते. व्यसनाने माणूस मानहसक रु्लाम िोउन जातो. कुणी फॅशनपायी तर 

कुणी बेरोजर्ारी, नैराश्य, असफलता अशा अनेककारणामुळे िे व्यसन जडते. या व्यसनरूपी 

अजर्राने तरूण वर्ागला हर्ळंकृत करण्याचा जणू कािी वसाच घेतलेला अेािे. जो तरूण 

वर्ग िहवष्यातील िारताची धुरा सांिाळणारा, िेशाचे िहवष्य उज्वल करणारा अेाधारसं्ति 

अेािे. तोच अेाज व्यसनाच्या अेाधीन रे्लेला अेािे. समाजाच्या, कुटंूबाच्या वाढत्या 

अपेक्षा, कररअरच्या मारे् धावताना येणाऱ् या अडचणी, र्ररबीमुळे िैराण िोऊन थकलेल 

जीवन, श्रीमंत बापाच्या पोरासोबत केलेली मैञी, राजकारणात तरूणावर उधळपट्टी, िेमातील 

वैफल्य, वारंवार येणार अपयश या सारख्या असंख्य कारणामुळे िा तरूण वर्ग स्वतुःच 

अनमोल जीवन व्यसनात फेकून िेतो. िळूिळू िी सवय वाढत जावून व्यसनाधीन, रु्लाम 

िोतो.  

दारू, तांिाखू, हविी, हसगारेट, अफू गाांजा, िर ग्ज, व हल्ली नवीन लागू झालेला सोशल 

हमिीयाचा अहतवापर ही सवा व्यसनाची प्रकार अॅाहेत. हल्ली 10 पैकी 8 जण कशाने ना 

कशाने तरी व्यसनाधीन अॅाहेतच. हे सवा घटक स्वतःच्या जीवनास हाहनकारक अॅाहेत हे 

माहीत असूनही खुलेअॅाम याच्या अॅाहारी जाऊन स्वतःिरोिर कुटूांिाचेही जीवन नष्ट 

करून घेतात.  

*िाळ्या येड्या रताळ्या 



खाऊ नको तंबाखू रु्टका 

िोईल टी बी कॅन्सर 

लाहवल हजवाला चटका 

या व्यसनात बुडून रे्लेल्या मिान िस्तीला कुणीिी शिाण्यानी समजवायचा ियत्न केला 

तर त्याला हझडकारून न लावता त्यालाच व्यसनाचे फायिे पटवून िेणारे मिािार् िी कमी 

नसतात. व्यसनाधीन लोकांच्या नािी लार्णे िल्यािल्याला मिार्ात पडत. पण िे व्यसन 

करणारा कुठे जाणतो, की या िारू रु्टख्यामुळे अेापल्या शरीराचे अेातडे, फेफडे हनकामी 

िोतात? स्वतुःबरोबर कुटंूबाचीिी धूळधानी करून टाकतात. एकूणच समाज व िेशाचे 

नुकसान िोते.  

सुरवातीला िे व्यसन शौक म्हणून व नंतर जीवनाचा अहविाज्य िार् बनून केले जाते. 

िेशातील सवग स्तरातून िे िोताना हिसते. मर् तो श्रीमंत वा र्रीब असो! शिरी िार्ाबरोबर 

अेाज ग्रामीण िार्ातिी पाट्याग, पब्ज, हडिो साठी मुले वारेमाप पैसा खचग करत अेािेत. 

हिवसिर हमळवलेली तुटपंुजी कमाई संसारासाठी कमी व फालतू शौक करण्यात जास्त खचग 

करतात. घरातील िांडीकंुडी हवकून, बायकापोरांची काळजी न करता िी लोक सरास 

अेापली िौस पुरवतात. संसाराची राखरांर्ोळी करतात. मर् लेकरांची हशक्षण अधगवट 

राितात. पुन्हा िीच पुनरावृत्ती िोते. याऊलट शिरात मौज मज्जा मस्तीसाठी ऐशअेारामात 

जर्ण्यासाठी रु्ने्हर्ारी िवृत्ती बळावताना हिसते.  

एकूणच काय अेाज व्यसन िी समस्या िेशाला कमकुवत बनवताना हिसत अेािे. 

अेापण अेाज एकहवसाव्या शतकात िेशाला मिासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाित अेािोत. 

अेाहण अेापला िा तरूण वर्ग इथे स्वखतपत पडलेला अेािे. या तरूण वर्ागला जारृ्त केले 

पािीजे, सावध केले पािीजे. अेापण िेशाचे काराहर्र अेािोत िी उमी, िी क्रांती या 

तरूणाईत पेटवली पािीजे, डॉ. ए. पी. जे. अबू्दल कलाम, र्ांधी, मिात्मा, फुले, डॉ. 



अेाेंबेडकर, छञपती शाहू मिाराज, छञपती हशवाजी मिाराज यांचे वारस अेापण 

अेािोत िी तळमळ यांच्यात रूजवली पािीजे. अपयश येत जातं न िारता लढलं पािीजे िा 

रु्ण रूजवला पािीजे. मर्! िे करायच कुणी??िा िश्न पडला असेल? िो सोप्प अेािे ! 

देशपातळीवरून व्यसनमुक्तीचे अनेक उपक्रमाचे अॅायोजन केले जात अॅाहे, 

जनजागृती केली जाते अॅाहे. पण अॅापला समाज फक्त ते हदखाव्यापुरतां करतो अन "शेवटी 

ये रे माझ्या मागल्या"असचां होताना हदसतां. म्हणून व्यसनमुक्त समाज िनवायचा असेल तर 

अॅाहध समाजातील माणसाांची मानहसकता िदलायला हवी, मतपररवतान दुसर कुणी करू 

शकत नाही स्वतःच स्वतःला िदल्याचां धे्यय रूजवाव लागत. प्रिेक कुटूांिातील 

लहानमुलाांपासूनचां हे सांस्कार रूजवावे लागतात. अगोदर कुटूांिातील पालकां ॅानी अॅापण 

स्वतःला िदलून घ्यावां मग येणारी हपढी ही अशीच सुहवचारी, सुसांसृ्कत िनेल. हल्ली शाळकरी 

मुलेही व्यसनात फसत अॅाहेत. म्हणून पालकाांनी त्वररत सावध िाव, जागरूक िावां 

अॅापल मुल ही अॅापली सांपत्ती अॅाहे. िाला वाईट हवचार व व्यसनापासून दूर राहण्याची 

प्रवृत्ती हनमााण करणारी हशकवण द्यावी. मग पहा कसा सुसज्ज तरूण भारत तयार होईल 

अॅाहण व्यसनमुक्त भारत झाला तर महासत्ता िनायला काहीच वेळ लागणार नाही..  

बघा पटतय का? पालकानो ंउठा जारे् व्हा! िेशाला घडवा.., ,  

 

श्रीम. रावते ज्योती 

 सहहशहिका  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



30) स. न. नव. नव.  

 

(हकशोर वयातील आपल्या मुलाला आईचे पत्र...... ) 

हच. हवश्वास,  

 स. न. हव. हव. पत्रास कारण की, .....  

कालच तुझे अकरावीचे अॅडहमशन लातुरच्या शाहु कॉलेजला हमळाले असे समजले. 

आहण तुझ्यासि मलािी खुप आनंि झाला. तुला तुझ्या मनासारखे कॉलेज हमळाले. आता तुझी 

हशक्षणाची िुक िार्नार आिे.  

 िाळा, तु लहाणपनापासुनच अभ्यासात हुशार आहेस. हे माझ्यासह तुझ्या हशिकाांच्याही 

लिात आले होते. आहण तेिापासुन मी माझ्या अतृप्त इच्छा तुझ्यामधे्य पहात आहे. तु खुप 

हशकावेस असे मला सतत वाटतेय. िामुळे तुला कोणतीच गोष्ट कमी पिु नये म्हणुन मी व 

तुझ्या िािाांनी खुप काळजी घेतली. तुझे प्राथहमक हशिण हजल्हा पररषदेच्या शाळेतच झाले. 

नांतर माध्यहमक हशिणातही तु तुझा पहहला नांिर कधी सोिला नाहहस. हशिणासोितच 

तुझ्यावर सांस्कार व हनहतमूल्य रुजवण्यात मी कसलीही कसर केली नाही. पररत्यस्थतीशी 

जुळवून घेण्याचे िाळकिू मी तुला खुप लहाण वयापासुनच हदलेत. तु कधीतरी हचिायचास, 

म्हणायचास हक माझ्या वगाातील मुले िघ कसे िाहेर एैश करतात, हसनेमाला जातात, िाहेरचे 

चमचमीत खातात िाांचे आईविील िाांना पैसे देतात. पण िाळा मी तुला पटवून हदल्यावर 

तुझ्या हचिण्याचा तुलाच राग यायचा. आहण नांतर तु कधीही हट्ट करत नसायचास.  

 िाळा, सगळी सोांग करता येतात पण पैशाचां सोांग करता येत नाही. तुझा दहावीचा 

हनकाल लागला तुला ९६% माका स् हमळाले. व मला माझ्या कष्टाचे हचज झाल्यासारखे वाटले. 

पण आता खरी सुरवात आहे. आहण म्हणुनच हा पत्रप्रपांच.......  



 तुझे कॉलेज सुरु होवून आता चार हदवस झालेत. तु एकटा कधी कोठे राहहला नाहीस 

पण िाळा, आता तुला सवय करुन घ्यावी लागेल. तु स्वत:ला एकटा समजु नकोस. मी तनाने 

नसली तरी मनाने सतत तुझ्या सोित असते हे हवसरु नको. एक लिात ठेव िाळा आपण 

हलाखीचे हदवस काढले आहेत. जसे पिाला पांख फुटल्यानांतर ती गगन भरारी घ्यायला उतु्सक 

असतात तशी तुझी अवस्था मी पाहहली आहे. याप्रसांगी काही गोष्टी तुला साांगाव्यात असे मला 

वाटते.  

१)आपण इथे कशासाठी आलोत िे सतत स्मरणात ठेव.  

२) हमत्र असुिे पण हमत्राची हनवड करतांना त्याना पारखुन हनवड. संर्त नेिमी चांर्ल्या 

मुलांची असावी. वाईट संर्तीचे िुष्पररणाम खुप घातक असतात.  

३)तुझ्या मनाला जे योग्य आिे असे वाटेल तेच करत जा.  

४)कष्टाची कधीिी लाज वाटु िेवू नकोस.  

५)आहण शेवटचे जसा ििावी पयांत पहिला नंबर सोडला नाहिस तसा पहिला नंबर सोडू 

नकोस.  

लिानपणापासुनच तुला डॉक्र िोण्याची इच्छा आिे. आहण त्या धे्ययाने तु अभ्यास मन 

लावून करत आिेस. मला त्याबद्दल अहजबात शंका नािी.  

 िाळा, तु गेल्यापासुन घर कसां खायला उठतेय िघ. सगळे काम हरवल्यासारखे वाटतेय. 

पण पुन्हा मी मनाला समजावुन साांगते. िाळा तुझ्या यशातच माझा आनांद दिलेला आहे. मला 

खात्री आहे तु नक्की िॉक्टर होणारच. पण िाळा तुला पुढचेही साांगते, तु िॉक्टर झालास ना 

तरी पैशाच्या मागे धावू नको. गरीिाांची, अिल्या निल्याांची सेवा कर. माझे सांस्कार कधी 

हवसरु नकोस. मी हे काय िोलायला लागले ? तु िोअर तर झाला नाहीस ना ! पण काय करु 

िाळा आईचां मनच अस असते आई आपल्या मुलाचां भल िाव यासाठीच असते हे कस हवसरु.  



 तुझ्या हशिणाला आता हदशा हमळाली आहे. तु खुप मेहनत घेत आहेस, घेणार आहेस 

हे मी जानते. पण प्रकृतीची काळजी घेत जा िाळा. आहण महत्वाचां म्हणजे आता तुझ्याजवळ 

थोिेफार पैसे असतील. जे तुला आम्ही हशिणासाठी पाठवत आहोत. ते कसे पाठवतोत याची 

जानीव तुला असल्यामुळे तु ते व्यथा खचा करणार नाहीसच. पण जर तुला कुणी काही अहमष 

दाखवले तर, वेळीच सावध हो िाळा. खचा करताांना तो योग्य हठकाणी करावा याचे महत्व तुला 

माहहत आहेच  

 आणखी एक िाहेरच्या कोणिाही मोहजाळात अिकु नकोस. कधी खोटे िोलु नको. 

सिाची कास सोिू नको. मन लावुन अभ्यास कर. कारण स्पधेच्या युगात हटकण्यासाठी अथक 

पररश्रमाची गरज आहे. ते तु करशीलच यात शांका नाही. आहण, हो, िाळा कधी जर अपयश 

आलच तर खचून जावू नकोस. मी तुझ्या यश अपयशात सतत तुझ्या पाहठसी असेल हे लिात 

घे. जास्त काही हलहीत नाही पुन्हा एकदा तुझ्या सवा इच्छा पूणा होवोत अशी प्राथाना करते. 

िस....  

इकडची काळजी करु नको.  

 तुझीच आई 

 

 सौ. खेिकर सुभद्रा िीि,  मो. नां. 9403593764 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



31) क्रोध  

 सृष्टीची हनहमाती होताना अनेक पशू, पिी याांची हनहमाती करण्यात 

आली. प्रिेक प्राणी आपल्या भावना व्यक्त करू शकतात. यात मानव हा 

असा प्राणी आहे जो आपल्या भावना व्यक्त करू शकतो. क्रोध हा एक 

भावना व्यक्त करण्याचा मागा आहे.  

 क्रोध हा मानसाच्या हवकासामधील अिथळा आहे. मानसाच्या चाांगल्या गुणातील हा 

एक मनोिल कमी करणारा गुण आहे. म्हणून म्हणतात की, क्रोधामुळे मानसाचे होणारे काम 

हिघितात. पे्रमाने िरेच कामे होऊ शकतता पण ते क्रोधामुळे हिघितात. क्रोधामुळे मनुष्य 

आपला हवश्वास, मुल्य याचा लोप पावतो.  

 क्रोधामुळे समाजात अनेक दुष्ट कमा होतात. याकररता आपल्या भावनावर सांयम राखणे 

आवश्यक आहे. सध्या समाजात क्रोध जास्त हदसून येते. कोणीही एकमेकाांना समजून घ्यायला 

तयार नाही. इतराांचे भावनाचा आदर नाही. हवनाश कारी हवपरीत िुद्धी... या म्हणी प्रमाणे 

जगात काही देश आपला क्रोध, ताकत दाखवण्यासाठी अनेक हवनाशकारी अस्त्र तयार 

करून मानव सृष्टीचा हवनाश करायला हनघाला. या क्रोधामुळेच मानव मानवाचा हजव घेत 

आहेत. पण हनसगा असा शासक आहे जो अहत झाल्यावर योग ती हशिा देतोच.  

 हहटलर सारखे माणसे क्रोधाच्या रूपाने मानव जातीचा सांहार करण्याचा प्रयत्न केला. 

क्रोध हा मानवाला हवनाशाकिेच नेणारा आहे. म्हणून िावर आपले हनयांत्रण आवश्यक आहे. 

याकरीता आपले राष्टर हपता गाांधीजी याांचे हवचाराची जगाला आवश्यकता आहे. म्हणूनच आपण 

िाांना राष्टर हपता म्हणतोत.  

 

 िोईनवाि गुणवांत हकशनराव,  नाांदेि मो. नां. 9921034211 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



32) कोरोनास नलनहलेले पञ...  

 

हिय कोरोना,  

हल्ली तुझी नेहमीच आठवण येते रे! तुझा हवचारच मनातुन जात नाही म्हणुन म्हणलां 

तुला पञ तरी हलहावां...  

 तुझी मैत्रीण म्हणून तुझ्या शी िोलतेय रे! अरे तुला सगळेच घािरायला लागलेत आता 

तर मला सुद्धा तुझी हभती वाटायला लागलीय. तुला माझी एक हवनांती आहे, ऐकशील ना रे! 

आम्ही शेतकरी लोक आहोत रे, श्रीमांत नाहीत. तुझ्या येण्यान जे लाॅॅकिाऊन झाले आहे 

िामुळे तर वाटायला लागलय की, आमचां नशीिच लाॅॅकिाऊन झालेय िघ... अरे आम्हाला 

साधां मामाच्या गावी सुद्धा जाणां होत नाही आहण तु जगभर हहांिलास होय... आता तर मला 

तुझा खुप रागही यायला लागला आहे, तुला कल्पना ही नाही की तुझ्या मुळे आमचे हकती 

नुकसान झाले आहे... आमची हातावरची पोटां आहेत रे िािा... तुझ्या मुळे सगळी माकेट सुद्धा 

िांद झालेत आहण आम्ही वषाभर मेहनत करून, पोटच्या लेकराहुन जास्त काळजी घेऊन जी 

धानां मोठी केली, आज िाांना फळां  लागली आहेत आहण माकेट िांद झालेत. या हपकासाठी 

सावकारा किुन व्याजाने उपसलेला पैसा आम्ही म्हणलां, " आता हपकां  काढली की कजा 

फेिायचे. " आहण जर उभां धान रानात सिुन जात असेल तर आम्ही काय करायचे? याचे 

उत्तर आहे का तुझ्याकिे... ? अरे िाप खचुन गेलाय िघ माझा... आता िाच्या पुढे भला मोठा 

प्रश्न उभा आहे की, "आता करायचां काय? खायच काय?" आहण घर चालवायला थोिा पैसा 

लागत नाही रे िािा..... अरे!आम्ही राञन-हदस मातीत जनावरा सारखां राितोय रे! अरे! 

िोळ्याला-िोळा लागत नाही, जीव घोरानां हनस्ता झुरून गेलाय िघ... तुला पञ हलहीतेय खरी 

पण पञात तरी काय-काय माांिु... िोळ्यातुन अहवरथ पणे वाहणारी आसवां अशी पञातुन 

व्यक्त करता येत नाहीत... िाच काय? हदवसभर उन्हात कष्ट करण्यारया देहाचे चटके पञात 



माांिता येत नाहीत, माकेट िांद झाल्याने रानात सिुन गेलेला माल पञात माांिता येत नाही, 

पोटातली भुक पञात माांिता येत नाही, सांकटानी होरपळून गेलेला जीव पञात माांिता येत 

नाही, लेकराची भुक पञात माांिता येत नाही, सावकाराचा दाि पञात माांिता येत नाही, 

आम्हा शेतकरयाचे जीवन या पञात माांिता येत नाही िाचे काय??? आता तुला हकती साांगू 

हक आमचां अजुन काय- काय माांिता येत नाही...... अरे काल तर एक व्यापारी म्हणाला, "आज 

माल नेतो काढा. " िरां  वाटलां ऐकुन की कमीत-कमी माल िोळ्याांच्या आि तरी होईल.. म्हणुन 

आई िापानी आहण मी 50-55 िाग शेवगयाचे काढले आहण माल भरायच्या वेळी व्यापारी 

म्हणाला, "माल नाही नेणार माकेटिांद आहेत" अरे! काल हकती सारां  उन होते चक्कर यायची 

वेळ आली होती रे तरीही आम्ही दम धरून काम केले याचा काय उपयोग झाला? कोरोना 

तुच साांग आता आम्ही काल केलेलां कष्ट तु आम्हाला परत करू शकणार आहे का? अरे आता 

तो माल जनावराला खाऊ घालायचा का? आम्ही करायचां काय?  

 पण एक शेवटची हवनांती आहे हमत्रा!!! तु इतक्यात तरी परत जात नाहीस तर मग 

आम्हाला हळु-हळु हचांतेने मारण्या पेिा एकदाचा घारी सारखा ये आहण सगळ्या शेतकरया 

च्या कुटुांिाला, सगळ्याांना घेउन जा... कमीत-कमी ही जगायची हचांता तरी हमटेल ना....  

तुझीच मैत्रीण,  

हदपाली हशवाजी राऊत, ( शेतकरी पुत्री ) 

हजल्हा-उस्मानािाद. 7498702706 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



33) श्रमाचे महत्व 

 

श्रमाहशवाय जीवनाला पयागय नािी. श्रम जीवन जर्ण्याचा एक 

आधार आिे. श्रम केले तर जर्ण्याकररता पैसा हमळेल. "िेर्ा िरी 

पलंर्ावरी" असं जीवन जर्ता येत नािी! कष्ट केले तर सन्मानाने जीवन जर्ता येते. जन्माला 

आलेल्या िते्यक जीवाला जर्ण्याकररता श्रम करावेच लार्तात. लिानशी मंुर्ी तांिळाचा िाणा 

घेऊन जाते. मधमाशी फुलाफुलातून मध र्ोळा करते. श्रमाहशवाय जीवन नािी. प्रिेक व्यक्ती 

श्रम करतो. कुणी िौत्यद्धक श्रम करतो, कुणी शारररीक श्रम करतो. पण श्रमाचे मूल्य वेगवेगळे 

असते. शारररीक श्रमाचे मूल्य िौत्यद्धक श्रमापेिा अहतशय कमी आहे ही वसु्तत्यस्थती आहे. 

बालश्रम िा अपराध आिे. लिान मुलांकडून काम करून घेणे म्हणजे त्यांचे बालपण करपवून 

टाकणे. सरकार बालश्रहमकांच्या सुटकेकररता ियत्न करत आिे. िुष्ट चक्रातून बऱ् याच मुलांची 

सुटका केली. श्रमाचे मित्व जाणून बाबा आमटेंनी श्रम हवद्यापीठ काढले िोते. कुणीिी ियेवर 

जर्णे त्यांना मंजूर नव्हते. आनंिवनात बोट नसलेले लोक स्वावलंबी जीवन जर्तात. शेतात 

मजूर उन्हातान्हात पावसात हचखलात राबराब राबतो. घाम र्ाळतो. धान्य हपकवतो. परंतू 

शेतकऱ्यांचं कुटंुब उपाशी राितं. शेतकयागच्या हशरावर कजागचा डोरं्र असल्यामुळे शेतकरी 

आत्मित्या करतो. मजूर, मोलकरीण, पोळ्या करणारे, ईस्त्री करणारे, रस्ता सफाई करणा, रे 

कचरा उचलणारे खूप मेिनत करतात. हशक्षणालािी श्रम आवश्यक आिे. हवद्यार्थ्ागने श्रम केले 

तर यशाचे फळ हमळते. आई वहडल मुलं हशकावे, मोठे व्हावेत म्हणून खूप कष्ट घेतात. आई 

वहडलांच्या श्रमाला मोल नसते. बौस्वद्धक श्रम करतांना मेंिूवर ताण असून बुद्धीचा वापर िोतो. 

वैमाहनक, डर ायव्हर, डॉक्र, इंहजहनअर यांना िते्यक क्षणाला जारृ्कता ठेवावी लार्ते. बौस्वद्धक 

श्रहमकांच्या हनणागयाची कसोटी असते. आपल्याकडे शाळेत हशकहवणारा हशक्षक हवद्यािानाचे 

पहवत्र कायग करतो. हशकवणाऱ् या हशक्षकाला त्या हशक्षणकायागनुसार, हवद्यािान कायागनुसार 



मान हमळत नािी. आपल्या देशात श्रम प्रहतष्ठा समान नाही. हविेशात" हडहिटी आेॅफ लेबर" 

आिे. डर ायव्हर, पं्लबर तुमच्या बरोबरीने खुचीवर बसतो. िते्यक कामकरी व्यक्तीला सन्मान, 

िहतष्ठा आिे. हतथे सारे सारखेच सन्मानीत असतात. आपल्या िेशात कुठलेिी काम लिान -

मोठे न समजता श्रहमकांना समाजात िहतष्ठा िेण्यात यावी एवढेच कळकळीचे हनवेिन आिे.  

 

मीना खोडं, िैिराबाि 

9703942425 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



34) बळीराजाचे राज्य येवू दे  

 

 "झािाहवन ढग गेले, ढगाहवना पाणी गेले, पाण्याहवना शेती गेली, शेती 

हवना समृद्धी गेली एवढी सारी अवकळा दुष्काळाने केली. " 

िळीराजा हा शेतकऱ्याांचा राजा, असे मानतात. िामुळेच आजही शेतकऱ्याला िळीराजा 

म्हटले जाते. दसऱ्याच्या हदवशी िळीराजाला कपटाने मारण्यात आले. वामनाने व िाच्या 

सैन्याने या हदवशी िळीच्या प्रजेला प्रचांि लुटले. सोने, चाांदी, धन-धान्य सवास्व लुटले. प्रजा 

हताश झाली. अशा वेळी िळीच्या शूर मुलाने िाणासुराने प्रजेला धीर देताांना साांहगतले की, 

‘आपला राजा मेला नाही. तो आपल्याला २१ हदवसाांनी भेटायला येणार आहे. ’ दसऱ्यानांतर २१ 

वा हदवस म्हणजे प्रहतपदा. या हदवशी िळीराजा आपल्या दु:खी व कष्टी प्रजेला भेटायला येतो. 

प्रजा आपले सवा दु:ख िाजूला ठेवून आनांदाने आपल्या राजाचे स्वागत करते. नवे कपिे, 

हमठाई, फटाके, रोषणाई अशा जल्लोषात िळीराजाचे स्वागत होत असते. घराघरात 

िहलपूजन केले जाते.  

ग्रामीण िार्ात बहलिहतपिेला माता-बहिणी ‘इडा हपडा टळो, बळीचं राज्य येवो’ म्हणून 

घरातील पुरूषांना ओवाळतात. खंडोबा, म्हसोबा, मल्हार, मरतड िे बळीराजाच्या 

मंहत्रमंडळातील कायगक्षम मंत्री िोते, असे मानतात. बळीराजाचे राज्य नऊ खंडी िोते. िते्यक 

खंडाच्या िमुखाला ‘खंडोबा’ म्हटले जात असे. आज जसे िारतातील िते्यक राज्याच्या 

िमुखाला मुख्यमंत्री म्हटले जाते, त्याचिमाणे खंडाचा िमुख खंडोबा िोय. िते्यक खंडात छोटे 

छोटे सुिे (हजले्ह) असायचे. अनेक सुभ्यांचा हमळून एक मिासुिा असायचा. या मिासुभ्याचा 

िमुख मिासुिेिार म्हणजे म्हसोबा िोय. त्याचिमाणे हजल्ह्ह्याचा िमुख जोतीबा, मल्हार व 

मरतड िे सुरक्षा अहधकारी िोत, अशी िावना आिे. बहलिहतपिेला केवळ बळीराजाचीच 

पूजा िोते, असे नािी तर त्याच्या या मंत्री व अहधकाऱ्यांचीिी पूजा िोते. यावरून बळीच्या 



राज्यात िजा हकती सुखी व संपन्न िोती, िे लक्षात येईल. अशा सुखी व संपन्न राज्यावर नेिमीच 

परकीय आक्रमक वाईट नजर ठेवत असत. बािेरून आलेल्या परकीयांनी कपटाने 

बळीराजाला ठार मारले व राज्य बळकाहवले. युद्धात हजंकता येत नािी म्हणून आयागचा 

सेनापती असलेल्या वामनाने बळीराजाला कपटाने मारले, असे म्हटले जाते. वामन अवताराने 

तीन पावले जमीन मारू्न बळीराजाला पाताळात र्ाडले, िी कथा आपणास पुराणांमधून 

सांहर्तली जाते. परंतु बहुजनांच्या हिताची िते्यक र्ोष्ट र्ाडून टाकण्यात आली आिे. 

बहुजनांच्या फायद्याचे आयोर् आजिी िडपून टाकण्यात येत आिेत. बळीराजा असलेल्या 

शेतकऱ्याला आज आत्मित्या करावी लार्त आिे. िेशात पसरलेले जातीिेि, स्त्री-पुरूष 

हवषमता, आहथगक शोषण या सवग घाणीचे साम्राज्य नष्ट करण्यासाठी बळीराजाच्या क्रांहतकारी 

इहतिासापासून िेरणा घेण्याची र्रज आिे. सांिृहतक संघषग करावा लारे्ल. म्हणून 

बहलिहतपिेच्या हनहमत्ताने बळीराजाचे स्मरण करण्याची र्रज आिे.  

इहतिासातील बळीराजा िा आक्रमकांहवरोधात लढता लढता मेला. आजचा बळीराजा 

लढण्याऐवजी मरणेच पसंत करत आिे. लढाई सुरू िोण्याआधीच तो परािव मान्य करत 

आिे. त्याची लढण्याची िेरणा िरवली आिे. कारण त्याचा क्रांहतकारक लढय़ाचा इहतिास 

िरवला आिे. त्याची लढाऊ ‘आयडेंटी’च िरवली आिे. म्हणून आज बहुजन बुस्वद्धजीवीनंी खरा 

इहतिास हलहिण्याचे काम िाती घेतले पाहिजे. िा इहतिास बहुजनांच्या रुढी व परंपरांमधे्य 

शोधला पाहिजे. त्यावरील अंधश्रद्धांची पुटे खरवडून काढलीत तर अस्सल इहतिास आपल्याला 

सापडल्याहशवाय रािाणार नािी. बहुजनांच्या डोक्यातून अंधश्रद्धा नष्ट करावयाच्या असतील 

तर त्यांच्या िेवांचा अभ्यास करून त्यामार्ील क्राहेेंतकारक इहतिास शोधून काढला पाहिजे. 

िाचीन काळापासूनच्या सवग रुढी, परंपरा व िर्डांच्या िेवांच्या अभ्यासाची आज हनतांत र्रज 

आिे. तात्यासािेब मिात्मा जोतीराव फुले यांनी बळीराजाचे जे िहतक हिले आिे, त्याच्या 

मुळाशी सांिृहतक संघषाांची पाश्र्विूमी आिे. परंतु या दृष्टीकोनातून बळीराजाचा अभ्यास 

अजून व्हावयाचा आिे. सवग माहिती ताटात ठेवलेली असतानािी बहुजन बुस्वद्धजीवीनंा 



बळीराजाचे सांिृहतक संघषाांतील मित्व कधीच लक्षात आले नािी. ग्रामीण िार्ातील बहुजन 

अडाण्यांना बळीराजाचे मित्व कळते, म्हणूनच पाच िजार वषाांपासून ठराहवक र्टाच्या 

हवरोधाला न जुमानता त्यांनी आजिी बळीराजाचा इहतिास हजवंत ठेवला आिे. या लढय़ात 

अग्रिार्ी आिेत अडाणी ग्रामीण स्वस्त्रया. ज्या आजिी इडा पीडा घालवण्यासाठी बळीच्या 

राज्याची आस हजवंत ठेवत आिेत.  

  

श्री संुिरहसंर् आर. साबळे 

 ता. गोरेगाव हज. गोांहदया  

मो. 9545254856 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



35) मोबाईल अत्यावश्यक गोष्ट 

 

 मोिाईल ही सध्या जीवनातील एक अिावश्यक गोष्ट झाली आहे. खर तर हे 

सांदेशवहनाचे साधन आहे. पण आता िाने जीवनातल्या प्रिेक गोष्टीत हशरकाव केला आहे. 

मनुष्याच्या इतर गरजाांिरोिर मोिाईल ही एक महत्त्वाची गरज िनलेला आहे. पुवीच्या काळी 

सांदेशवहनाची साधने म्हणजे माणसाकरवी हनरोप पाठवला जायचा. िानांतर किुतराचा 

यासाठी उपयोग होऊ लागला. परां तु जलद गतीने सांदेश पाठवण्यासाठी दूरध्वनीचा शोध 

लागला व पाठोपाठ मोिाईलचा शोध लागला. मोिाईल हे अहतशय जलद गतीने सांदेश 

पाठवण्यासाठी उपयोगात येऊ लागला. आता दैनांहदन जीवनातील अनेक कामाांसाठी 

मोिाईलचा सराास वापर होत आहे. िामुळे जगाशी सांपका  वाढला आहे. नवनवीन तांत्रज्ञान 

मोिाईल द्वारे समजता, हशकता येऊ लागले आहे. हा मोिाईलचा खूप मोठा उपयोग आहे. 

परां तु हजतके उपयोग आहेत हततके तोटे सुद्धा आहेत. मोिाईलवरच प्रिेक गोष्ट होऊ 

लागल्याने जनसांपका  कमी झाला आहे. माणसामधील सांवाद कमी झाला आहे. िामुळे 

नािाांमधे्य दुरावा वाढत आहे. माणसाचे माणसाांशी प्रिि िोलणे कमी झाल्याने माणूस 

आत्मकें द्री िनू लागला आहे. िामुळे अनेकदा प्रिि सांवाद साधणे हे कौशल्य कमी होऊ 

लागले आहे. मोिाईलच्या सतत वापरामुळे अनेकदा िोळ्याांचे हवकार उद्भवतात. तसेच अनेक 

आजाराांना मी माणूस िळी पित आहे. लहान मुले देखील मोिाईलच्या अहत वापराने चांचल 

िनले आहेत. िामुळे िाांची हनरीिणवृत्ती कमी झाली आहे. मोिाईलवरील खेळाांमुळे मुले 

मैदानापासून लाांि गेली आहेत. मुलाांमधे्य, तरुणाांमधे्य हहांसक वृत्ती वाढत आहे. कोणिाही 

तांत्रज्ञानाचा योग्य पद्धतीने, योग्य प्रमाणात वापर झाला तर ते जीवनासाठी वरदान ठरते. 

िाचप्रमाणे मोिाईलचेही आहे. मोिाईलचा वापर योग्य प्रमाणात केल्यास ते आपल्यासाठी 

एक सुांदर वरदान ठरेल.  

सौ. गौरी ए. हशरसाट, मुांिई  



36) "मुली ांिे चशक्षण"......  

 

आज आपण मुली ांच्या हशिणाचा हवचार केला की आपल्या 

िोळ्यासमोर महात्मा जोहतिा फुले आहण साहवत्रीिाई फुले ही जोिगोळी 

उभी राहते. मनुसृ्मती नुसार कोणिाही स्त्रीला हशिण घेण्याचा अहधकारच निता िाांचा 

काळ हा पारतांत्र्याचा काळ होता मुलीना हशिण देणे हे आपल्या धमाा हवरोधी आहे असा 

िाकाळी समज होता पण महात्मा जोहतिा फुले याना हे चुकीचे वाटले िासाठी मुली ांच्यासाठी 

शाळा सुरू करण्याचा हनणाय घेतला पण िासाठी महहला हशिकेची गरज होती िामुळे िाांनी 

असा हवचार केला की आपण प्रथम आपल्या साहवत्रीिाईला घरातच हशकवू नांतर साहवत्रीिाई 

मुली ांची शाळा सुरू करू शकते म्हणून साहवत्रीिाई ला हशिण हदल्यानांतर शाळा पुणे येथील 

हभिे वाड्यात पहहली मुली ांची शाळा सुरू केली पण तेथील लोकाांना ते आवित निते िासाठी 

िाांनी साहवत्रीिाई ज्या रस्त्याने शाळेत जात असत िावेळी ां मनुवादी लोक िाांचे अांगावर 

शेणाचे गोळे फेकत, काही अांिी फेकत जेणेकरून िाांची सािी घाण िावी व शाळेत जाऊ 

नये जेणेकरून शाळा िांद पिेल. पण साहवत्रीिाई याला घािरल्या नाहीत िाांनी शाळेचे काम 

अहधक जोमाने सुरूच ठेवले िासाठी िाांनी शाळेत जाताना एक दुसरी सािी िरोिर घेऊन 

जात होिा शाळेत गेल्यानांतर खराि झालेली सािी िदलत असत अशाप्रकारे शाळा सुरू 

ठेवल्यामुळेच" मुली ांचे हशिण"सुरू झाले िामुळे िाांना भारतातील पहहली हशहिका म्हणून 

ओळखले जाते. िावेळी साहवत्रीिाईनी दगि धोांड्याांना हभऊन शाळा सुरू ठेवली नसती तर 

आजची महहला"चूल आहण मूल" यातच अिकून पिले असती. हतचे हशिणाचे दरवाजे 

कायमचे िांदच राहहले असते. स्त्री हशिणाचा पाया साहवत्रीिाई व िाांना सहकाया करणाऱ्या 

िाचे पती महात्मा जोहतिा फुले याांनीच घातला आहे. हशिणा हशवाय प्रगती करत येणार नाही 



हे िाांनी ओळखले होते ते नेहमी म्हणत असत की, "हवधे हवना मती गेली, मती हवना गती गेली, 

गती हवना हवत्त गेले, हवत्त हवना शूद्र खचले, एवढे अनथा अहवधे्यने केले"  

 िामुळेच िाहन साहवत्रीिाईला मदत करून १८४८ पहहली मुली ांची शाळा काढली आज 

मुलीच्या हशिणाचे शे्रय साहवत्रीिाई व महात्मा फुले याांचेकिे जाते एक स्त्री हशकली तर हथटे 

केवळ कुटूांिच हशकत नाही तर दोन्ही कुटुांि हशकली जातात एक माहेरी व दुसरे सासरी. स्त्री 

दोन्ही कुळाांचा उद्धार करू शकते. िानांतर स्त्री च्या हशिणाचे महत्व लोकाांना पटू लागले 

मुलीला सुद्धा मुलािरोिर शाळेत घालू लागले नाही तर असा समज होता की "मुलगी म्हणजे 

परक्या घरच धन" कारण एकदा मुलीचे लग्न करून हदले की आपले कताव्य सांपले असा समज 

होता पण तीच मुलगी हशिणा मुळे भहवष्यात हतच्या स्वतःचे पायावर उभी राहू शकते. हे 

पालकाांना व िा मुलीला सुद्धा कळल्यामुळे मुलीच स्वतःहून पुढे येऊ लागल्या आहेतिा 

आता कोठेच मागे नाहीत हे केलां मुली ांच्या हशिणाचा पररणाम आहे. ती स्त्री आपल्या थोर 

स्त्रीयाचा इहतहास वाचू लागली आहे. माता हजजाऊ माता, अहहल्या, माता रमाई, झाशीची 

राणी लक्ष्मी, मागाारेट, इिादी वाचून ती आता तयार झाली आहे ती कोणिाही िेत्रात मागे 

नाही ती राष्टर पती, पांतप्रधान, राज्यपाल मुख्यमांत्री, वायुदल, पायदळ, नाहवक अय हतन्ही 

दलामधे्य अहधकारी पदावर काम करीत आहेत याहशवाय आमदार, खासदार, िॉक्टर, वकील, 

मांत्री, कलेक्टर, पोलीस अधीिक अहभयांता, रेल िर ाइवर अशा एक निे अनेक िेत्रात मुली ांच्या 

हशिणामुळे प्रगती केलेली आहे. यावरून हशिण आपल्या जीवनात हकती महत्वाचे आहे 

कळून येते. केवळ साहवत्रीिाईच्यामुळे आपण पोहचलेलो आहोत हे हवसरता कामा नये पण 

काही सुहशहित महहला आपल्या हशिणाचा वापर न करता कमाकाांिामदे्य मग्न आहेत. एक 

वाचलेली कहवता हशकलेल्या मुली ांच्यासाठी पे्ररणादायी वाटते ती अशी। " िोळे उघि 

िया"केलीस का ग घटस्थापना?उपवास किकिीत धरलाना? नऊ हदवस अनवाणी 

चालण्याचा पन केलास ना?आता नऊ हदवस वेगवेगळ्या रांगाचे तू हिनधास्त कपिे घाल 

वषाभराची एकदाच कसर काढ..... सखे तू हशकलेली आहेस ना? स्त्री.... मुत्यक्तची वल्गना 



करतेस ना? मा.. हजजाऊचा आदशा घेतेस ना ? मग मला साांग सखे मा हजजाऊ नी किकहित 

नउ हदवस कधी उपवास केला का? तुज सारखे नउ हदवस नउ रांगाचे कपड़े पररधान केले 

का ? अग मा हजजाऊने हशविा घिवाला। साांग सखे मला तू तुझ हशविा कुठे दिवला? 

साहवहत्रची लेक म्हणते तू हवसरली का िाग साहवहत्रचा. तुझ्या हशिण साठी हतने मार सोसला 

दगि शेण गोळे.. जेिा साहवत्रीिाई फुले स्त्री हशिणासाठी झटत होती. आग सखे साांग ना 

तांिोरा घेऊन ती सरस्वती कोणिा शाळेत मुली ांना हशकवत होती ?. सखे अशी कशी ग तू 

खुली झाली मनुवाद्याांच्या भूलथापाांना तू िळी पिली.. साांग मा उपवास पकिून कुणाचे भले 

झाले? तुझ्या ह्या अांधश्रदेपायी काही ांचे पोट भरत गेले अग सोि सखे ही अांधश्रद्धा.. नको 

गरब्यात तू नाचावे. तुझा आदशा असू दे मा हजजाऊ साहवत्रीिाई याांना तू वाचावे. िामुळे 

मुली ांचे हशिण आपल्या रोजच्या कामात उपयोग करावा. "महात्मा फुले कहते थे".... मांहदर 

का मतलि होता है मानहसक गुलामीका रास्ता. सु्कल का मतलि होता है जीवन मे प्रकाशक 

रास्ता. मांहदर की जि घांटी िाजाती है तो हमे सांदेश देती है की हम धमा, अांधहवश्वास, पाखांि 

और मुखात की ओर िद्ध रहे है. वही जि सू्कल की घांटी िजती है तो सांदेश देती है की हम 

तका  पूणा ज्ञान ओर िढ़ रहे हैं।.. अि तय करो आपको करना है हक आपको जाना कहा है... 

आपण समाजात वावरताना आपली छाप आपल्या कामा तुन हदसली पाहीजे आपल्या 

कुटुिातआपली सासु हहला आईची माया हदली पाहहजे. तरच" मुली ांचे हशिण"... सुरु केले 

िदल साहवहत्रमा फुले याांना लाख लाख सलाम..  

 

लेखक जी. एस. कुचेकर पाटील  

भुइांज ता. वाई हज. सातारा मो. न. ७५८८५६०७६१.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



37) एकाग्रता म्हिजे लक्ष 

 

एकाग्रता ' या शब्दातच अथग िडलेला आिे. सरळ अथग लावायचा 

म्हटलं तर फक्त एकाच र्ोष्टीवर अग्र म्हणजे िथम हकंवा िाधान्य िेणे. 

आपल्या िैनंहिन जीवनात िररोज अनेक र्ोष्टी िोत असतात. एकावेळी एकाच र्ोष्टीवर कें द्र 

हबंिु ठरवून लक्ष पुरवणे म्हणजे एकाग्रता िोय. िते्यकाच्या जीवनात एकाग्रतेला मित्व असतो. 

आपण बघतो की अनेकिा वारंवार वाचून सुद्धा एखािी र्ोष्ट लक्षात राित नािी हकंवा कािी 

कालावधीनंतर आठवत नािी. त्याचे अनेक कारण असू शकतात पण सवागत मोठे कारण आिे 

एकाग्रता नसणे. एकाग्रता िी फक्त बोलण्याने, वाचल्याने हकंवा सांहर्तल्याने येणार नािी. 

त्याकररता िते्यकाला आपल्या िैनंहिन जीवनातील कािीवेळ स्वतुःला द्यावा लारे्ल. आजच्या 

धकाधकीच्या जीवनात सर्ळे एवढे व्यस्त आिेत की हनजीव मशीन िमाणे यंत्रवत रातं्रहिन 

कामाच्या मारे् धावत असतात. एकाग्रता नसण्याचे िुसरे कारण म्हणजे अनुवांहशकता सुद्धा 

असू शकते. एकाग्रता नािी िे आपण हवहवध लक्षणांवरून समजू शकतो. एखािी र्ोष्ट वारंवार 

नजरेपुढे येणे, हकतीिी केलं तरी कामात लक्ष न लार्णे, लवकरच हवसरणे, इत्यािी. या सवग 

उिािरणांवरून लक्षात येते की मन एकाग्र नािी आहण एकाग्रतेचा अिावामुळे िे सवग िोत 

आिे. एकाग्रता आणण्यासाठी हवहवध मार्ग आिेत. मेडीटेशन, योर्, ध्यानधारणा, हवपश्यना 

अशासारखे अनेक उपायांनी जीवनात मन एकाग्र करून आनंिी जीवनजर्ता येईल. िे सवग 

करण्याकररता मनावर संयम हकंवा ताबा हमळवणे िे मित्वाचे आिे. मन िे हवचहलत असते. 

कधी कुणाकडे िरकटेल िे सांर्ता येत नािी. स्वतुःच्या मनावर ताबा हमळवण्यासाठी एकांत 

आवश्यक असतो. एकांतात सवग र्ोष्टीकंडून फक्त आपल्या श्वासावर लक्ष कें हद्रत करावे लार्ते. 

आपण हनयहमत श्वासोच्छ्वास कररत असतो तेव्हा नाकाद्वारे शरररात येणारा श्वास व बािेर 

सोडतो तो उच्छ्वास यावर लक्ष कें हद्रत करावे. हनयहमत सरावामुळे िे शक्य िोऊ शकते. आपण 



आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या व जीवनात िोणाऱ्या र्ोष्टीकंडून लक्ष बाजुला सारून फक्त 

श्वासावर हनयंत्रण करता येईल. अशािकारे योर्साधना, हवपश्यना िे सुद्धा हमळतेजुळते आिे. 

यामुळे मनाची हवचहलत िोण्याच्या हक्रयेवर ताबा हमळवता येईल व कोणत्यािी र्ोष्टीवर लक्ष 

कें हद्रत करता येईल. लक्ष कें हद्रत करता आले म्हणजेच एकाग्रता आली. एकाग्रता असली की 

वाचलेला िार् चटकन लक्षात येतो. हवस्मरण िोत नािी, लक्षकें हद्रत िोतो आहण या सवाांचा 

फायिा व्यस्वक्त ला आपल्या िैनंहिन जीवनात िोत असतो. म्हणूनच म्हणतात की 'मनाची 

एकाग्रता िी यशाची पहिली व मित्वपूणग पायरी आिे. ' एकाग्रता वाढहवण्यासाठी िते्यक 

व्यस्वक्त परते्व छंि सुद्धा उपयोर्ी पडतात. उिा. शब्दकोडे सोडवणे, सुडोकू, मार्गशोधणे, 

संुिर िस्ताक्षर काढणे, स्मरणशक्ती वाढवणारे खेळ, वाचलेला िार् हकंवा ऐकलेली र्ोष्ट 

हलहुन काढणे असे अनेक िकार आिेत जे एकाग्रता वाढहवण्यात मित करतात. एकाग्रता 

फक्त हवद्याथी जीवनातच नािी तर सवाांनाच आवश्यक आिे. िते्यकाला एकावेळी अनेक कामे 

करावी लार्तात तेव्हा मनाची एकाग्रता िी मित्वाची आिे. ज्यािमाणे मिािारतातील 

अजुगनाला फक्त त्याचं धे्यय म्हणजे फक्त माशाचा डोळाच हिसत िोता. मन िे चंचल आिे व 

ज्याने मनावर ताबा हमळवला व एकाग्रता आली त्याला जीवनात यशस्वी व आनंिी जीवनाच्या 

वाटेवर येणाऱ्या सवग अडथळ्यांवर मात करता येते.  

 

 सौ. जयश्री हनलकंठ हसरसाटे, र्ोहंिया 

 9423414686 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



38) पे्ररणय म्हणजे काय ?  

 

िेरणा म्हणजे काय?... िेरणा येते कुठून?... िेरणा कशी हमळते? 

म्हणजे... िेरणा म्हणजे नेमके काय असते? हजंकलेल्या िते्यक व्यक्तीला 

आपण त्याचे िेरणाथथान नक्की हवचारतो. यशामारे् िेरणा अहतशय मििाचे काम करत 

असते. जन्मत: मुलांसाठी आई िी पहिली िेरणािायी व्यक्ती असते. हकंबहुना, िते्यक व्यक्ती 

आपल्या आईला िथम िेरणाथथान मानते. कुटंुबातील आहण पररसरातील इतर व्यक्तीिेखील 

व्यक्तीच्या वाढ आहण हवकासासाठी कारणीिूत ठरतात. अनुकरण िा सिज स्विाव 

बालपणात िेरणािायी ठरतो. तर, मोठेपणी कािी व्यक्ती आहण त्यांचे कायग िेरणािायी ठरते. 

खरं आिे की, िुसऱ्याचे हवधायक कायग िे आपणास हनहश्चतच िेरणा िेणारं िोऊ शकतं आहण 

ते अनेक उिािरणांनी पटवूनिी िेता येईल. परंतु, मर् सर्ळीकडेच अशी सकारात्मक 

पररस्वथथती का हनमागण िोत नािी, याचािी हवचार व्हायला पाहिजे. उणीव कशाची आिे, तर 

िेरणेची नवे्ह अंत:िेरणेची. अंत:िेरणा म्हणा हकंवा ‘हसक्स्थ सेन्स’ म्हणा, िा एक तर नैसहर्गक 

असतो हकंवा तो िाप्त करावा लार्तो. या अंत:िेरणेमुळे वेर्वेर्ळ्या पररस्वथथतीचा सामना करणं 

सोपं जातं. एखािा अवघड हनणगय घेणंिी यामुळे शक्य िोतं. नातेसंबंधांमधे्य योग्य ती िूहमका 

घेण्यास मित िोते आहण अथागतच कररअरचा मोठा पल्ला र्ाठायलािी याचा उपयोर् िोतो. 

व्यक्तीची वैचाररक बैठक व आपल्या कतगव्याहवषयी असलेली हनतांत श्रद्धा यातूनच अंत:िेरणा 

जारृ्त िोत असते. आपल्या कामाची जबाबिारी व आपली व्यस्वक्तर्त वतगणूक यांचा 

साकल्याने हवचार करणारी व्यक्ती िी आपल्या कायगके्षत्रात व सावगजहनक जीवनात नेिमी 

यशस्वी िोताना तसेच अहधक कायगक्षम िोताना हिसत असते. आपली अंत:िेरणा अथागत 

आपल्या कायगके्षत्रातील कायग करण्यासाठी आपणास िवृत्त करणारी हकंवा उि्युक्त करणारी 

एक िकारची ऊजागच िोय. त्या अनुषंर्ाने आपले हवचार, त्यानुसार आपली कृती यांच्यामार्ील 



असलेला कायगकारणिाव आहण त्याला हनयंहत्रत करणारी शक्ती म्हणजेच अंत:िेरणा िोय. 

अंत:िेरणेतून आपली धडाडी, ऊमी, इच्छाशक्ती व आपला दृहष्टकोन स्पष्ट िोत असतो. 

आपली आपल्याकडून असलेली मूलिूत इच्छाच आपली अंत:िेरणा जारृ्त करत असते. मला 

काय िवं आिे? मला काय करायचं आिे? अशा िकारच्या िश्नांतूनच खरी सुरुवात िोत असते. 

यात कोणतेिी िडपण हकंवा लािणे नसते. ते आपल्या हृियातूनच यायला िवं. यात खूप 

खोलवर अशी तृष्णा िडलेली असते. िे मी करायला िवे, असे सतत जाणवत असते. यात एक 

िावहनक जुळवणूक हनमागण झालेली असते. अशा इच्छा पूणग झाल्यावर िोणारा आनंि फार 

मोठा असतो. ज्याची हकंमत व मोजिाि िोऊच शकत नािी. मात्र, अशी अंत:िेरणा जारृ्त 

असणाºया व्यक्तीचेंिी तीन वेर्वेर्ळ्या र्टांत वर्ीकरण केलेले असते. तेिी समजून घेणं 

र्रजेचं आिे. थोडक्यात काय तर व्यक्ती हततक्या िवृत्ती असतात. त्यामुळे िते्यक जण 

आपल्या हवचारावर व आपल्या कृतीवर आपण आपले कायगके्षत्र उजळून टाकू शकतो. 

िुसरीकडून िेरणा घ्यावी, परंतु बािेरून हमळणारी िेरणा िी खूपच अल्पजीवी असते. 

त्यामुळेच हतच्यात ताकि नसते. परंतु, जेव्हा आपल्याला आतून, आपल्या हृियात एखािी र्ोष्ट 

बसते, एखािी र्ोष्ट पटते, तेव्हा त्यापासून ऊजाग हमळते आहण तेव्हा मात्र आपल्याला कोणीच 

रोखू शकत नािी. यश, यश म्हणजे तरी नेमकं काय िो? तर आपलं आयुष्य आपल्या 

मनािमाणे आपल्याला घडवता आलं की, ते हमळालंच समजा.  

 

- अहमत प्र. ििगे, नागपुर 

 (7030269143) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



39) भ्रष्टािार :-एक भर्ानक राक्षस.  

 

आज स्वतंत्र िारतात, खेड्यापाड्यात, र्ावोर्ावी, शिराशिरात, 

सरकारी कायागलयात, िवाखान्यात, कंपन्यात सवग हठकाणी भ्रष्टाचाराने 

धुमाकूळ घातला आिे. सिोवताल पाहिले असता भ्रष्टाचारी िेशाचे ियानक रूप आपल्याला 

हिसून येते. सवग हठकाणी रु्ने्हर्ारी, रंु्डार्िी, लाचखोरी, चुकीची हशक्षा इत्यािी अनेक वाईट 

िवृत्तीचे वातावरण पसरलेले आिे. सरकारी, खाजर्ी कायागलय कोणत्यािी हविार्ाची असो, 

तेथे तर खालच्या चपराशी, बाबू पासून तर वरच्या अहधकाऱ्यांपयांत फाईलवर वजन द्यावे 

लार्ते. पैसे नसेल तर काम पूणग िोत नािी. आज मानव मानव राहिला नािी तर तो कू्रर राक्षस 

यािमाणे झाला आिे. सवगच हठकाणी भ्रष्टाचार आपले घट्ट पाय रोवून बसत आिे. म्हणून 

भ्रष्टाचार एक ियानक राक्षस आिे.  

 आपल्या हवकास कायााला अपेहित आहण भरीव फळे येत नाहीत, याची एक अिांत 

महत्त्वाचे कारण म्हणजे सवा स्तरावर िोकाळलेला भयानक रािस भ्रष्टाचार. ! ज्याप्रमाणे 

covid-19 ची लागण देशात वाढत आहे िाचप्रमाणे या भ्रष्टाचाराने देखील एकही िेत्र 

अस्पहशात ठेवले नाही. जेिा समाजाच्या नीतीचा पगिा सैल होतो तेिा समाजात भ्रष्टाचार 

िोकाळतो. माणुसकी हरवते. िामुळे सामाहजक जीवन हवस्कळीत िनले आहे. िाचाच एक 

भाग म्हणजे समाजातील भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचाराची रूपे अनेक आहेत, आहण जीवनाच्या सवा 

अांगात की वाळवी सारखी पसरलेली आहे. या भ्रष्टाचाराची आवडते हठकाण म्हणजे शासकीय 

व्यविार. हतथे सत्ता असते, अहधकार असतो. भ्रष्टाचाराची कीड समाजांचे मुळानाच लार्लेली 

आिे. बिली हकंवा बढती पाहिजे असेल तर ती जबाबिारी भ्रष्टाचाराकडे सोपवीणे फार 

सोयीचे िोते. वहशलेबाजी िे भ्रष्टाचाराचे आणखी एक रूप. ओळखीचा हकंवा आप्तसंबंध याचा 

फायिा घेऊन काम साधने िे वहशलेबाजी चे काम. हवशेषतुः नोकरी हमळहवण्याच्या के्षत्रात 



वहशलेबाजी ची कतगबर्ारी फार िहसद्ध आिे. काळाबाजार िे भ्रष्टाचाराची आणखी व्यापारी 

िशगन. उपयुक्त व िैनंहिन र्रजेच्या वसंू्तचा तुटवडा िी काळया बाजाराची जननी आहण 

अहधक हकंमत िेऊन वसू्त िाप्त करणे िा आपला सोस असतो. उपयुक्त व िैनंहिन जीवनाच्या 

र्रजेच्या वसंू्तचा तुटवडा कािी अपररिायग कारणाने िोतो. या पररस्वथथतीमुळे काळया 

बाजाराला बिार येतो आहण व्यापारांचा स्वखसा िरतो.  

िेसळ आहण नक्कल िे काळ्याबाजाराचा चुलत हकंवा मावस िाऊ, पण हवशेष जवळचे 

सरे्सोयरे. िुधामधे्य पाणी हमसळवीणे िी तर सवाांच्या पररचयाची बाब झाली आिे. रोज 

हनत्यहनयमाने र्वळी िुधात पाणी हमि करतो. फल्लीच्या तेलात पामोहलन तेलाची िेसळ 

केली जाते. त्यातच िळि हमरच्या पावडर मधील िेसळ समजत िेखील नािी. अफरातफर हे 

भ्रष्टाचाराची आणखी एक वारसदार. खोटे दस्तऐवज हे िाचे शस्त्र. हुांिा हा समाजाहधषठीत 

भ्रष्टाचाराचा एक लोकहप्रय नमुना आहे. वैयत्यक्तक स्वाथाासाठी याचा उपयोग होतो. हा वैचाररक 

भ्रष्टाचाराचा आधुहनक अवतार. आहण अलीकिे या अवताराला फार भाव आलेला आहे. 

खुचीचे दशान िावे म्हणून नेता जनतेला लाच देतो. तर िालाजीचे दशान लवकर िावे म्हणून 

भक्त पुजाऱ्याला लाच देतो. असे का घडते ?याचा हवचार केला असता श्रम न करता सर्ळ्यांना 

झटपट श्रीमंत बनायचे असते. या श्रीमंतीत माणुसकी हवकल्या रे्ली तरी परवा नािी हकंवा 

आपल्या चाररत्र्याचा हवचार नािी. आजचा समाज अहतशय शुिद्र िावनेच्या आिारी रे्लेला 

आिे. या भ्रष्टाचाराची बीज समाजामधे्य र्ररबांपासून श्रीमंतांपयांत, हशहक्षता पासून अहशहक्षता 

पयांत, कलावंत, राजकारणी, डॉक्र, वकील इत्यािी िहतहष्ठत व्यक्ती, धमगरक्षक मंडळी या 

सवाांच्या मनात भ्रष्टाचार हवषयक हवचारांचे थैमान सुरू आिे. मिात्मा र्ांधीची, नेिरू जीचंी, 

ज्योहतबा फुले यांची, लोकमान्य हटळकांची, डॉक्र बाबासािेब आंबेडकरांची परंपरा 

काळाच्या पडद्याआड रे्ली. हनस्वाथग िेशिक्ती लोपली आहण उरला फक्त भ्रष्टाचाराचा तमाचा 

अांधकार!  



ही भूमी सांताांची आहे. राम कृष्ण या भूमीत जन्माला आले. ज्ञानेश्वर तुकाराम याांनी सि 

आचरणाचा मांत्र हदला. अनेक देशभक्त याच भूमीने जन्माला घातले. अशा या पावन मांगल 

सात्यत्वक भूमीवर या भ्रष्टाचार नामक रािसाने उघि-उघि आकाांत-ताांिव करावे हेच 

समाजाला काळीमा फासणारी आहे. भ्रष्टाचार ही समाजाला लागलेली कीि आहे. लाच घेणारा 

आहण देणारा ही तेवढाच दोषी असतो. भ्रष्टाचार ही गोष्ट मुळापासून नष्ट करायला हवी तर 

िाची सुरुवात प्रिेकाने स्वतः पासुनच करायला हवी. स्वतः पण भ्रष्ट आहण लाचखाऊ 

लोकाांना समाजापुढे आणायला हवां. स्वतः प्रामाहणकपणे काम करायला हवे. सरकारने भ्रष्ट 

अहधकारी सेच भ्रष्टाचाराला प्राध्यान्य देणाऱ् याांवर किक कारवाई करायला हवी. भ्रष्ट 

लोकाांमुळे देशाची अथाव्यवस्था िळमळीत होते. देशात असुहवधा आहण हवषमता हनमााण होते. 

िामाहणकपणे काम करणाऱ्या लोकांना िोत्सािन िेऊन त्यांच्या कामाला वाव ियायला िवा. 

आपण आपल्या कामात तसेच सरकारी कामात सुद्धा पारिशगकता आणायला िवी. आपल्या 

िारत िेशात अण्णा िजारे सारख्या व्यक्तीने भ्रष्टाचार हवरोधी आंिोलन पुकारले िोते. भ्रष्टाचार 

िा कू्रर राक्षस आिे. योग्य हनयंत्रण राबवून या भ्रष्टाचारी रुपी राक्षसाला वेळीच आटोक्यात 

आणणे आवश्यक आिे. यासाठीच हिंिीतील एक उक्ती मला आठवते.  

 "गुरु जनो की मेहनत न जाने देंगे िेकार, सच्चाई से अपने करें गे जीवन जीवन गुलजार. 

" 

 

सौ. िारती हिनेश हतडके, रामनगर गोांहदया 

8007664039.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



40) आदरिीय बाबा,  

 

 सा. न. हव. हव.  

 पत्रास कारण की िरेच हदवस झाले पत्र हलहहण्याचा हवचार करत होते 

पण अभ्यासातून वेळच हमळत निता.  

 सतत अभ्यासाचा ताण व परीिा जवळ आल्याने वेळच हमळत नाही. तुम्ही माझ्या 

पत्राची वाट पाहत असणार हे मला माहीत आहे. माझे धे्यय समोर ठेवून मी यश 

हमळहवण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहे.  

 िातच कधी तुमची आठवण झाली की मन भरून येते, आठवणी ांच काहूर माजतां आहण 

मग एकटेपणा जाणवायला लागतो म्हणून मी स्वत:ला अभ्यासात गुांतवून घेतले आहे.  

माझे धे्यय मला र्ाठायचे आिे. तुमची मुलर्ी खूप मोठी अहधकारी व्हावी असे तुमचे 

स्वप्न आिे नां मर् मला ते पूणग करायला नको का?  

 आईची तबे्यत कशी आहे? ती माझी आठवण काढते का? आहण छोटी काय म्हणते? 

तुम्हाला खूप त्रास देत असेल नाां.  

हतला र्ोड बोलून समजावून सांर्त जा. हतचीिी मला खूप आठवण येते. आईला सांर्ा 

मला येथे कािीिी त्रास नािी. मी अर्िी आनंिात आिे. तुम्हीच सवगजण काळजी घ्या.  

 परीिा सांपली की लगेच येईल.  

 तुमची लािकी,  
 

सौ. महनषा पांढरे, सोलापूर 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



41) मुलीस वनडलांचे पत्र 

 

हिय ताई 

 अनेक आशीवााद 

 मी आशा करतो हक भगवान पाांिुरांग परमेश्वराच्या कृपाशीवाादाने तू आहण तुझा पररवार 

सुखात असेल सांताांची मागादशाक तते्व व आपल्या सांसृ्कतीचे पालन करुन तू एक आदशा 

मुलगी, सून, पत्नी, आई या सवा भूहमका पार पािशील यात माझ्या मनात कुठलीही शांका नाही 

म्हणूनच विील या नािाने तुला पत्र मी हलहीत आहे ज्याप्रकारे एक आदशा मुलगी म्हणून तू 

आज आमच्या आमच्या पररवाराचा मान-सन्मान वाढला िाच प्रकारे भहवष्यातही तू तूझ्या 

घराचा मानसन्मान वाढवशील. ज्या प्रकारे तू आपल्या आईवर माझ्या पे्रम केले िाच प्रमाणे 

तुझ्या सासू वर पे्रम करुन िाांच्या सुखदुःखाची वाटे दार होशील माझ्यावर आपल्यात 

जीवापेिाही पे्रम केले िाच प्रकारे तू आपल्या हपता रुपी सासयाावर पे्रम करशील. िाांची 

आपल्या वहिलाांप्रमाणे सेवा करशील नाही तुला करावीच लागेल हीच तुला माझी हशकवण 

आहण समज आहे तू िे सवग चांर्ल्यािकारे करशील याबाबत माझ्या मनात कुठलीिी शंका 

नािी त्याच्या बरोबर एक र्ोष्ट लक्षात ठेव कृतीिमाणे आपला पोशाख आपल्या रािणीमान 

हटकवून ठेवणे र्रजेचे आिे तुझ्या कुठल्यािी एका चुकीमुळे पररवाराचे नाव जाईल अशी 

कुठलीिी र्ोष्ट तू आपल्या हजवणात करणार नािीस याची मला पूणगपणे खात्री आिे. 

समाजातील बिलत्या काळानुसार नव्याचा स्वीकार करणे योग्य पण कुठल्यािी र्ोष्टीचा 

अहतरेक अयोग्य आिे िे. तू हवसरणार नािी तू आपल्या पररवाराचा समाजाचं नाव उज्वल 

करशील िीच आशा 

तुझ्या िावी आयुष्यासाठी आशीवागि आहण मनुःपूवगक शुिेच्छा 



 

तुझाच बाबा 

सांहदप नानासाहेि वाकिे  

रा. खेिा ता. कन्नड हज. औरांगािाद  

 9766992776 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



42) आपले वसनतस्थान वसंुधरा............  

  

खरे म्हणजे कोठेतरी, केिातरी कशामुळेही का होईना, हे ब्रह्माांि 

अत्यस्तत्वात आले. अत्यस्तत्वात आले... हे ग्रह तारे अनेकानेक खगोल, सोितच 

इवलीशी पृथ्वी. हो इवलीशीच कारण या हवश्वातील अगहणत ग्रहगोलाांशी तुलना करता िुल्लक 

आकारमान असणारी. एका सूयााच्या आतमधे्य 13 लाख पृथ्वी मावतात. आहण सुयाापेिा 

हकतीतरी मोठे खगोल वास्तवात आहेत. या इवल्याशा पृथ्वीवर आहधपिासाठी हकतीतरी 

लढाया लढल्या गेल्यात. हीच आपली वसुांधरा. हवश्वाच्या पसाऱ्यात हकतीही लहान असली तरी 

आम्हा सजीवाांसाठी एकमेव वसहतस्थान. हे आम्हाला कळले पण वळले नाही. काय नाही हदले 

या वसुांधरेने?आम्हाला आसरा हदला. आज या वसुांधरेच्या पोटातील हकतीतरी खहनजाांच्या 

सहायानेच आम्ही या सांगणहकय युगात येऊन पोहोचलो. येथील हनसगासौांदया आहण आपण 

याचा हवचार केला तर हे सवा काही आपल्यासाठीच तर होतां. होय होतां...... अशीच वेळ आज 

आपण आणलीय. अन आम्ही काय हदले या वसुांधरेला. हनळां  पाणी, आकाश हहरवी वनराई 

असलेल्या वसुांधरेची आम्ही आज काय अवस्था करून टाकली. वसुांधरा, भूमी, पृथ्वी, माता, 

धरती हकतीतरी नाव आहेत. कधी ती हहरवळीचा शालू नेसते तर कधी शुष्क होते. कोठे 

िफााची दुलई पाांघरते तर कुठे हनळ्या पाण्याआि लपते. कोठे उांचच उांच झालाआि प्रकाश 

लपाछपी खेळतो तर कुठे जहमनीला हशवायला िघतो. हकतीतरी मनमोहक छटा या पृथ्वीच्या 

आहेत. आहण आम्ही काय करतोय? जहमनीला अगहणत हछदे्र पािलीत. फक्त आता पृथ्वीच्या 

आरपार रस्ता तयार करावयाचा राहहला. आकाशाला सुद्धा भगदािां आम्हीच पािली. 

हकतीतरी प्राणीपिी याांच्या प्रजाती आज नष्ट झाल्यात हेच आमचे कतृात्व. आपण आपल्या 

घराचा पायाच हढला करत आहो हे आम्हाला समजत का नाही आहे?हे सवा कशासाठी तर 

"कोण्या तरी एका व्यक्तीला सवाशत्यक्तमान िायचे आहे" "कुण्या तरी एका राष्टर ाला महाशक्ती 



िायचे आहे"आहण कोण्या तरी "एका समूहाला चांद्रावर सुद्धा उत्खनन करायचे आहे". पण 

कशाला हा सगळा उपद्व्याप. एक हदवस हा सगळा उपद्व्याप आपल्याला अांताकिे घेऊन 

जाईल. ज्या वसुांधरेने आपल्याला आश्रय हदला तीच एक हदवस अनाथ होऊन जाईल.  

 

िेमंत सािेबराव पापळे,  

कारंजा लाड हजल्हा वाशीम 9422762278 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



43) आम्ही " आत्मननभभर " आहोत कां ? 

  

मनुष्य प्राणी हकां वा कोणताही जीव जन्माला येतो तेंिा तो 

परावलांिी असतो. िाचे पालन पोषण-उदरभरण हे मातेच्या अमृततुल्य 

दुधावर अवलांिून असते. िाहशवाय तो िणभरही जीवांत राहू शकत 

नाही. हनसगाानेच जन्मतः सवााच्या पालनपोषणाची व्यवस्था करून ठेवलेली आहे. म्हणूनच 

िाने ही जीवसृष्टी हनमााण केलेली आहे. असे असताांना आत्महनभार होण्याचा प्रश्न उपत्यस्थत काां 

होतो आहे ? तसाही मनुष्य हा सामाहजक प्राणी आहे. तो समुहाने राहणेच पसांत करतो. िरेचसे 

प्राणी हे पण समुहाने, कळपाने राहणेच पसांत करतात. यामागे सुरहिततेची भावना आहण 

मरणाची हभती ही कारणीभूत असते. प्रिेकाला आपल्या जीवाची हभती असते. मनुष्य प्राणी 

हा सवाात जास्त मरणाला घािरत असतो. स्वत:चा जीव वाचहवण्यासाठी आत्महनभारता ही 

महत्त्वाची असते.  

 आत्महनभार होणे म्हणजे स्वत:च्या पायावर ऊिे िोणे िोय. आजच्या काळात संपुणग जर् 

िे खुले झालेले असल्याने मनुष्य िाणी िा संपुणग जर्ावर आपली छाप पाडू शकतो. आपला 

व्यवसाय सातासमुद्रापार नेऊ शकतो. यासाठी स्वत:चे सामर्थ्ग ओळखून आपले साम्राज्य उिे 

करावे लार्ते. आत्महनिगर िोणे म्हणजे कुणाहचिी मित न घेता स्वबळावर आपला उद्योर्-

व्यवसाय थथापीत करणे िोय. आपला िेश आत्महनिगर झाला पाहिजे म्हणजे काय ? थोडक्यात 

सांर्ायचे म्हणजे आपले कुठलेिी काम कुणावाचून अडले नािी पाहिजे. िीच र्ोष्ट िते्यक 

मनुष्याला लारू् पडते. परंतु ित्यक्षात िे शक्य आिे आिे कां ? याचे उत्तर नाईलाजाने नािी 

असे हमळते. कारण एकमेकांहशवाय, एकमेकांची मित घेतल्याहशवाय आपण जरू्च शकत 

नािी. अशी हनहमगती िी हनसर्ागनेच केलेली आिे.  



 आपण आत्महनभार झालो पाहहजे म्हणजे आपले स्विळावर आहथाक साम्राज्य उभे 

राहहले पाहहजे. आपले कुणावाचूनही अिले नाही पाहहजे. यातूनच अहांकाराची हनहमाती ही होत 

असते. सवाांना सोित घेऊन चालणे, सवाांच्या सुखदुःखाचा हवचार करणे हेच मनुष्याच्या 

जीवांतपणाचे लिण समजले जाते. आत्मकें द्रीत मनुष्य हा यशाचा मोठा पल्ला गाठू शकत 

नाही. जो स्वयेची कष्टत गेला िाचा कायाभाग साधला. जो दुस-यावरी हवश्र्वासला िाचा 

कायाभाग िुिाला अशी म्हण प्रचहलत आहे. हे एखाद्या व्यक्तीपुरता हसमीत आहे. हाच भारतीय 

स्वभाव िनलेला आहे. म्हणूनच आपली प्रगती ही िेताचीच हकां वा हसमीत राहीलेली आहे. 

भारतीय लोक िाजारपेठेतील आिानाांचा मुकािला करण्यात कमी पितात. आजचे युग हे 

स्पधेचे युग आहे. एकापेिा एक आिाने समोर उभी आहेत. या आिानाांना तोांि देण्याची 

आपली तयारी असली पाहहजे. काळानुसार व्यवसाय, उद्योग धांद्यात िदल हा घिवून आणता 

आला पाहहजे. यासाठी लागणारे कौशल्य हवकहसत करण्याची आपली तयारी असली पाहहजे.  

 आत्महनभार होणे म्हणजे स्वत:चे काम कुठेही अिता कामा नये. समजा हशिक 

व्यवसाय त्यस्वकारला तर हशिणातील नवनहवन आिानाांचा सामना हा करता आला पाहहजे. 

जसे आज सांगणकाचे ज्ञान असणे आहण ते हाताळता येणे ही काळाची गरज िनली आहे. 

आत्महनभार होणे म्हणजे आपल्या िेत्रातले सांपुणा ज्ञान प्राप्त करणे होय. असे असले तरीही 

एखाद्या कमी हशिीत व्यक्तीकिे चाांगले व्यवस्थापन कौशल्य हे असू शकते. जसे हदवांगत 

हधरूभाई अांिानी याांचे सोदाहरण घेता येईल. ते गल्फ कां टर ी मधे्य एका पेटर ोल पांपावर पेटर ोल 

भरण्याचे काम करीत होते. पेटर ोल भरता भरता आपण पेटर ोल च्या हवहीरी भािे तत्त्वावर घेऊन 

भारतात पेटर ोल हवक्री केली तर आपले स्वत:चे पेटर ोल पंप असतील आहण यातून हमळणारा 

नफा िा जास्त असू शकेल असे त्यांना वाटले. आज पेटर ोहलयम च्या व्यवसायात त्यांची मुलें िी 

अगे्रसर आिेत. थोडक्यात काय तर आत्महनिगर िोणे म्हणजे स्वावलंबी िोणे िोय.  



 आपला देश आज अन्नधान्याच्या िाितीत आत्महनभार झालेला आहे. यासाठी 

शेतकरीवगाांनी घेतलेली मेहनत ही कारणीभूत ठरते आहे. यासाठी िाांचे आभार मानले 

पाहहजे. सांपुणा देशाला तीन वषा पुरेल एवढा अन्नधान्य साठा आज आपल्याकिे उपलब्ध आहे. 

ही देशासाठी अहभमानाची िाि असली तरी शेतक-याांच्या जीवावर उठली आहे. कारण 

यामुळे शेतक-याांच्या मालाला योग्य भाव हमळत नाही आहे. शेतकरी वगा हवालदील झालेला 

आहे. तो आत्महते्तस प्रवृत्त होतो आहे. ही एक हविांिनाच म्हणावी लागेल. आज आपल्याला 

सांरिण िेत्रात आत्महनभार होण्याची गरज आहे. भारतात टॅलेंट ची कमी नाही तर ती वापरून 

घेतल्याची िमता आपल्या राज्यकिाात नसलेल्या कारणाने आपली िुद्धी, टॅलेंट हे अमेररका 

आहण इतर प्रगत राष्टर े पैशाच्या जोरावर वापरून घेत आहेत. भारत सरकारने याकिे लि 

देऊन आपल्या लोकाांना, तरुणाांना प्रोत्साहीत केले पाहहजे. िाांना जास्तीचे पेमेंट देऊन 

भारतात िोलहवले पाहहजे. तरच आपला देश ख-या अथााने आत्महनभार होवू शकेल असे वाटते.  

 

 हमहलांद गड्डमवार, राजुरा 

 भ्र. क्र. ९५११२१५२०० 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



44) पावसातील अनुभव 

 

 एके हदवशी मी माझ्या शाळेसाठी दररोज सारखा जायला हनघालो पण अध्याा वाटेतच 

ढगाांचा गिगिाट सुरू झाला. जोरात वारी यायला लागली मी पाहहले कधीही इतके जोरात 

वारे िहघतले निते वाई का जोरात ढगाांचा गिगिाट सुद्धा ऐकला निता. थोड्यावेळाने मला 

कळले की पाऊस येणार आहे. आपण कुठेतरी असला घेतला पाहहजे. मी हकराणा दुकानाच्या 

छपराखाली आसरा घेतला. पाऊस सुरु झाला व इतका मुसळधार झाला की मी आतापयांत 

अशा मुसळधार पावसाचा अनुभव घेतला निता.  

 थोड्यावेळाने दुकानातील दुकानदाराने मला माझे नाव हवचारले मी साांहगतले माझे नाव 

खांिेराव िळीराम वारकि आहे. दुकानदाराने पुन्हा हवचारले तू कुठे राहतोस मी म्हणालो दोन 

गल्ल्या सोिून चौथे घर माझे आहे. मी आहण दुकानदार थोिावेळ हवचारपूस करत िसलो. 

नांतर पाऊस येणे थाांिला. रस्त्याने खूप पाणी झाले होते. रस्त्यावरच्या नाल्या तुिुांि भरल्या 

होिा मी आतापयांत कधी पावसाचा असा अनुभव घेतला निता. हा माझा सवाात चाांगला 

अनुभव होता. इतक्यात माझ्यासमोर वीज पिली. मी खूप घािरलो व दचकलो. हवज एका 

झािावर पिली होती. िरां  झालां िा झािाखाली कोणी थाांिले निते. पण ते झाि सवा जळून 

गेले होते.  

 मी माझ्या शाळेत पोहोचलो. तेिा कळाले की शाळेला पावसामुळे सुट्टी देण्यात आली 

आहे. सवा मुले आपापल्या घरी गेली गसवा मुले आपापल्या घरी गेली व मीसुद्धा माझ्या घरी 

पोहोचलो. मी खूप उतु्सक होतो आईला झालेल्या घटना साांगण्यासाठी कारण माझा हा अनुभव 

अहवस्मरणीय होता 

 



 नाव:खांिेराज िळीराम वारकि 

 वगा आठवा जवािर नवोिय हवद्यालय, परिणी.  

 मो. नां:9960453288 

पत्ता: िाग्यनर्र वसमत रोड परिणी 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



45) धैयभगाथा : एका स्वयंनसदे्धची.  

 

अमरावती रेले्व से्टशनवरची ती दुपारी 4 ची वेळ. एहप्रल महहना. उन्हाळ्याचे हदवस 

असल्यामुळे वातावरणात उन्हाची धग काही कमी वाटत निती. आहण से्टशन वर खूप गदी 

असल्यामुळे मला पॅ्लटफॉमा वर उन्हातच उभे राहायला जागा हमळाली. उद्या 14 एहप्रल, 

भीमजयांती, िामुळे हजारोांच्या सांखे्यने लोक हदिाभूमीवर जाणार होते िाचेच हे प्रहतहिांि हक 

मला उभे राहायला सावली पण नाही हमळाली म्हणूनच सूयास्नान घेत गदी नसलेल्या जागी 

माझी टर ॉलीिॅग घेऊन मी उभी राहहले. आहण टर ेन ची वाट िघत होते. उन्हामुळे िोकां  दुखायला 

सुरु झालां होतां, घामाचे ओघळ पूणा शरीरातून पाझरत होते. अशातच मी असलेल्या भागात 

लोकाांची गदी वाढायला लागली. उन्हाच्या झळाांनाही न जुमानता प्रिेक जण आपापला घाम 

हटपत गािीची वाट पाहत होता.  

 या गदीत माझी एका मुलीवर नजर पिली, सुांदर असा हफकट गुलािी रांगाचा पांजािी 

िर ेस आहण िावर सुदांर कलाकुसर केलेली गुलािी आहण पाांढऱ्या रांगाची िाांधणीची ओढणी, 

िा िर ेस मधे्य झाकलेली हतची सुरेख आकृती अहतशय सालस आहण सुांदर भासत होती. 18-

19 वषे वयाची असेल िहुदा, हतच्या गोऱ्या आहण नाजूक रांगावर तीचा िर ेस साधाच असूनही 

सुांदर हदसत होता. हरणाच्या पािसासारखे िोळे, चाफेकळीप्रमाणे नाक, नाजूकशी हजवणी, 

गुलािाच्या पाकळ्या दुमिाव्यात तसे ओठ अगदी सुांदरतेचां भाांिार........ िणभर कोणीही 

हतच्याकिे पाहहलां तर नजर दुसरीकिे वळवणे कठीण होईल असां. मी हतच्याकिे पाहत होते, 

2-3 सेकां द जास्तच माझी नजर हतच्यावर थाांिली आहण मला जाणवलां हक स्वहप्नल मला 

हलवतोय, "ओ मॅिम कुठे हरवलात? आहण एवढ्या गदीत तुला आजच्याच हदवशी वारी 

काढायची होती का? " मी भानावर आले, " अरे हो थाांि थाांि, दम तरी घे, हकती प्रश्न हवचारशील 

एकाच वेळी !!" स्वप्नील माझा हमत्र. अहतशय खोिकर आहण मनहमळाऊ. कोणालाही िणात 



आपलां िनवणारा. आहण हततकाच िावळट. कधीकधी तर इतका पटापट िोलतो हक िाच्या 

वाक्यातील फक्त शेवटचाच शब्द समजतो, ऐकायला येतो, आहण लिात राहतो िाकी 

आपल्याला गेस करावां लागतां  

 आम्ही दोघे िऱ्याच हदवसाांनी भेटलो होतो िामुळे उन्हाचा चटका जाणवेनासा झाला 

होता आहण दोघेही गप्पात हरवून गेलो होतो. तो मला प्रश्न हवचारत होता. आहण मी काही 

िोलायच्या आधीच िाची काहीतरी नवीन गोष्ट चालू करत होता. मला िाच्या या स्वभावाची 

सवय झाली होती. पण िाच्या गोष्टीत मात्र मन रमतां. िाला एवढ्या हदवसात हकतीतरी मैहत्रणी 

भेटल्या होिा, िाांच्याहवषयी तो अखांि िोलत होता. िाने मैत्रीच्या काही से्टजेस ठरवल्या 

होिा. िाच्या मैत्री च्या जगात kiss करून हमठी मारणे ही लास्ट से्टज. िापुढे जर एखादी 

मैत्रीण जाण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो हतच्याशी मैत्रीच ठेवत नसे. तर िोलताना तो 

अहतशय उत्साहाने कोणिा मैहत्रणीसोित कोणिा से्टज पयांत मैत्री झाली हे साांगत होता. 

आहण मी म्हणजे आधीपासूनच िाची उघि सि राखून ठेवलेली िायरीच.  

 गप्पा मारता मारता टर ेन आली आहण आम्हाला कशीिशी जागा हमळाली. टर ेन मधे्य 

स्वप्नील अनेक मैहत्रणी ांचे हकसे्स साांगत होता ; पण िोलता िोलता एका मैहत्रणीिद्दल साांगताना 

िाच्या चेहऱ्यावर मी पहहल्याांदा गाांभीया िघतलां. तो हतच्या िाितीत थोिा जास्तच िारकाईने 

सगळ्या गोष्टी साांगत होता... हतच्यािद्दल िोलत असताना िाचा चेहऱ्यावर वेगळेच रांग हदसत 

होते. िाच्या िोळ्यात एक वेगळां  जग झळकत होतां. हो, तो हतच्या पे्रमात पिला होता, 

हतच्यािद्दल िोलताना तो हरवून जात होता. मी िाला हतच्यािद्दल जेिा हवचारलां तेिा तो 

अस्वस्थ झाला, िाच्या िोलण्यातून लिात आले हक ती िाला टाळत आहे आहण िाला िाचे 

कारण माहहत निते. स्वप्नील खूप अस्वस्थ होता. ती का टाळतेय यापेिा िाला काळजी वाटत 

होती हतची. कारण िाला माहहती होतां हक काहीतरी असां कारण आहे जे हतला िाला साांगायचां 

नाहीय. कारण ती नेहमीच म्हणायची हक सोित नेहमीच राहू आपण पण मी एक मुलगी आहे 



म्हणून मी तुला प्रिेक प्रॉबे्लम शेअर करावा आहण एक मुलगा हकां वा माझा पाठीराखा म्हणून 

तू मला मदत करावीस हे मला मान्य नाही. हतला हतचे प्रॉबे्लम्स स्वतःच सोिवणे योग्य वाटत 

होते.  

 "ती दरवषी 14 एहप्रल ला नागपूरला जाते दीिाभूमीला म्हणून उद्या हतला भेटता येईल 

हतथेच, या आशेने हनघालोय " तो साांगत होता, "हतने एक आठवड्यापासून मला फोन कॉल, 

िाट्सअप, फेसिुक, हिटर सगळीकिे ब्लॉक केलांय. केवळ मी हतच्या आवाजातील 

अस्वस्थता ओळखून हतची काळजी करेल म्हणून...... खूप स्वाहभमानी आहण जगावेगळी 

मुलगी आहे ती. " तो एकटाच िोलत होता आहण मी िाहलश स्वप्नीलला पूणापणे िदलेला इतका 

गांभीर आहण जिािदार िनलेला पहहल्याांदा िघत होती...... िणभरासाठी वाटलां पे्रम ही खरांच 

एक अद्भुत गोष्ट आहे, ती आपल्याला पूणापणे मुळासहहत कोणिाही प्रवचनाहशवाय 

िदलवून टाकते. एिाना सूया मावळला होता, आकाशाचा कॅनवास वागवेगळ्या रांगछटाांनी 

भरुन गेला होता. आमच्या दोघाांचा असा एकतफी सांवाद चालू होता आहण अचानक पुलगाव 

च्या अलीकिेच गािी हळू हळू थाांिली, कुठलांही से्टशन नाही काही नाही.... आश्चया वाटलां 

थोिां . मला वाटलां पॅ्लटफॉमा खाली नसेल म्हणून गािी इथे थाांिली असावी. एवढ्यात समोरच्या 

िब्यातून थोिा आरिा ओरिा ऐकू आला आहण काही लिात यायच्या आत दोन तरुण खाली 

पिले, ते पिले नसावेत िहुदा कारण एकापाठोपाठ एक असे खूप जोरात आहण फेकून 

हदल्याप्रमाणे ते िाजूच्या ररकाम्या टर ॅकवर िोळे हमचकावत तिफित पिले होते, आहण काही 

समजण्याच्या आत िा टर ॅकवरून जिलपूर एक्सपे्रस िा दोन्ही तरुणाांच्या गगनभेदी 

हकां काळ्या हनहमषात शाांत करून आपला खािखाि आवाजात आपल्या वाटेने हनघून गेली. 

उरले होते ते फक्त थरथरणारे, रक्तिांिाळ, सगळीकिे हवखुरलेले तुकिे....... अहतशय 

हृदयद्रावक दृश्य ते....... ज्या व्यक्तीने याांना असां फेकलां तो हकती हनदायी असेल या कल्पनेने 

मला िा फेकणाऱ्याची घृणा आली. भानावर येऊन थरथरिा, आहण पाण्याने िििलेल्या 

िोळ्याांनी मी स्वप्नील किे िहघतलां, स्वप्नील तर माझ्याजवळ निताच...... मी थरथरिा पायाांनी 



स्वतःला सावरत िाला िघायला उठले पूणा टर ेन मधील लोक या प्रसांगाने गपगार झाले होते 

अगदी 2ते 3 हमहनटाच्या कालावधीत हे सगळां  घिलां होतां. िायका, छोटी मुलां भेदरून गेली 

होती. मी स्वप्नील ला शोधायला िब्याच्या िाहेर आली तर मला िा रक्ताच्या थारोळ्यात 

पिलेल्या तुकड्याांच्या थोड्या अांतरावर अजून जास्त गदी हदसली, दोन टर ॅक च्या मधे्य 

असलेल्या जागी खूप मोठा घोळका मला हदसला. आता इथे काय घिलां असेल म्हणून 

घािरलेली मी हतथे जाऊन पोहोचली. एिाना चैन कोणी आहण का खेचली म्हणून शोध 

घ्यायला हिपाटामेंट चे लोक आले होते. मी घोळक्याच्या आत िहघतले तो स्वप्नील मधे्य उभा 

होता आहण िाने एका मुलीला आपल्या िाहुपाशात घेतलेले होते आहण िाच्या िोळ्यात 

अहभमान होता. तो हतला साांगत होता " I am proud of you, well done, you are really 

brave " नांतर हतने िाचाशी िोलायला म्हणून िाची हमठी सोिवली आहण म्हणाली, " म्हहूणन 

मी टाळत होते तुला, हे दोन्ही नराधम गेल्या दोन आठवड्यापासून पाठलाग करत होते, आहण 

अश्लील कां मेंट्स करत होते, आहण आज टर ेन मधे्य एकटीला िघून......... " पुढे हतला िोलवलां 

नाही...... िोलता िोलता हतने चेहरा मागे वळवला, आहण मी अवाक झाले ही तीच सालस सुांदर 

सौांदयााचां भाांिार असलेली अमरावती से्टशनवरची हपांक बु्यटी !हतच्या िोळ्यात आता आग 

होती..... हतचा गोरा चेहरा रागाने लाल झाला होता. हतचा आत्महवश्वास आहण हहम्मत या गोष्टी 

िा नाजूक आहण िोळ्यात भरणाऱ्या सौांदयााला अहधक जास्त तेजस्वी लकाकी देऊन गेल्या 

होिा.  

 हतने स्वप्नीलकिे िहघतलां आहण म्हणाली, "आज माझा हमत्र माझ्यासोित होता हे मला 

माहहत नितां, आहण माहहत झालां तेिा, हे सगळां  घिून गेलां होतां. मी सांकटात असताना माझा 

हमत्र, माझा भाऊ, नवरा, िािा माझ्यासोित असतीलच असे नाही, पण मी माझ्या सोित 

असायलाच हवां. आज मी िनवलेला चटणीचा से्प्र मला वाचवू शकला. मला सांरिण नकोय. 

माझां सांरिण मी करू शकते. माझ्यावर फक्त सहानुभूती हकां वा दया दाखवण्याची वेळ येईल 

अशी नजर टाकू नका. एवढांच होतां स्वप्नील म्हणून मी तुला काहीही साांहगतलां नितां. " स्वप्नील 



ने अहतशय आदराने हतच्याकिे भरल्या िोळ्याांनी िहघतलां............ आहण ते स्वाहभमानी युगुल 

एकमेकाांच्या िोळ्यात हरवून गेलां.  

 

शे्वता रमेशपांत अांिािकर. कहवठा िु || 

 हजल्हा अमरावती  

8600918016 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



46) सुटता सुटेना लोभ नदखावेनगरीचा...  

 

कािी महिन्यापासून संपूणग जर्ाला कोरोना हवषाणूच्या आपत्तीला सामोरे 

जावे लार्त आिे. मानव हनहमगत हवषाणूमुळे पुन्हा एकिा आपल्या रौद्र रूपाचे 

िशगन केले आिे. संपूणग मानव जातीच्या अिंकाराला उन्मळून ठेवण्याची ताकि घातक 

हवषाणूमधे्यच असल्याचे हसद्ध केले. या हवषाणूमुळे अनेक िेश व तेथील सामाहजक, आहथगक 

व्यवथथा लयास रे्ली आिे. हवहवध त्रासाने कां टाळलेला मानव आता नवीन आजाराला सामोरा 

जात आहे. प्रिेक वेळी नवीन आत्महवश्वास उरी िाळगून सकारात्मकतेने जगण्याचा प्रयत्न 

करत असतो. परां तु या कोरोना हवषाणूमुळे मानवाला शारीररक, मानहसक, आहथाक तसेच 

व्यावहाररकदृष्ट्या कधीही न भरून हनघणारी हानी होत आहे. पशु, पिी व शेतातील हपके 

िाचिरोिर अनेकाांचे सांपूणा सांस्कार उद्वस्त होऊन जात आहेत. कोरोना हवषाणूच्या भयावह 

पररत्यस्थतीपासून वाचण्यासाठी अनेक मदतीचे हात पुढे येत आहेत. कोणी मास्क वाटप करत 

आहेत. कोणी सॅहनटायझर वाटप करत आहेत, तर कोणी अन्न धान्य व अिावश्यक वसू्तांचे 

वाटप करत आहेत. या मदतीच्या हातािरोिर िाच्या पाठीमागे वेगवेगळ्या प्रकारचे छुपे 

राजकारण, राजकीय, सामाहजक आहण अहांकारी फायदा घेणाऱ्या अनेक मांिळीची िोकीवर 

हनघत. आपण आपत्ती ग्रस्ताांना जी मदत करतो, म्हणजे या आपत्तीमधे्य अिकलेल्या व्यक्तीांवर 

एका प्रकारचे उपकारच करतो आहे असा भाव िाांच्या चेहऱ्यावर व्यक्त होताना हदसतो. 

स्वत:च्या प्रहसद्धीसाठी अनेकाांनी या आपत्तीचा फायदा देखील घेतला आहे, आणखी घेत 

आहेत. ज्याांनी ज्याांनी आपत्ती ग्रस्ताांना मदत करताना फोटो काढले, सेल्फी काढली व ती हप्रांट 

हमहिया तसेच फेसिुक, िाट्सअप्प, इांस्टाग्राम व इतर ऑनलाईन प्रहसद्धीच्या माध्यमातून 

अपलोि केली. िाांच्यासाठी माझ्या वाचनात आलेली एक गोष्ट आज आपणापयांत पाठवत 

आहे.  



एकदा श्रीकृष्णाने िाच्या समोरच्या दोन टेकड्याचे रूपाांतर सोन्याच्या टेकियाांमधे्य 

केले आहण अजुानाला म्हणाला.. हे सगळे सोने गावकऱ्याांना वाटून टाक, पण अट एकच, एकूण 

एक सोने तू दान केले पाहहजेस. लगेच अजूान जवळच्या गावात गेला आहण हतथे िाने जाहीर 

केले की, मी प्रिेक गावकऱ्याांला सोने दान करणार आहे आहण िासाठी प्रिेकाने 

टेकिीपाशी यावे. लोक अजूानाच्या मागे टेकिीच्या हदशेने चालू लागले. पुढे अजुान छाती 

काढून चालत होता. मागे गावकरी िाचा जयजयकार करत होते. हदवस रात्र काम चालू होते. 

अजूान खोदत होता आहण सोने काढून लोकाांना देत होता. पण टेकिी थोिीदेखील सांपली 

निती. लोक सोने घेऊन घरी जायचे आहण परत येऊन राांगेत उभे राहायचे. आता अजूान 

अगदी दमून गेला होता. पण िाचा अहांकार िाला माघार घेऊ देत निता. शेवटी िाने 

कृष्णाला साांहगतले की िास.... ! आता यापुढे मी काम करू शकत नाही. मग कृष्णाने कणााला 

िोलावले आहण साांहगतले की, या दोन सोन्याच्या टेकड्या आहेत िा तू लोकाांना दान करून 

टाकायच्या... पण अट एकच, एकूण एक सोने तू दान केले पाहहजेस. लगेच कणााने 

पांचक्रोशीतील गावकऱ्याना िोलवले आहण साांहगतले, या दोन सोन्याच्या टेकड्या तुमच्या 

आहेत. एवढे साांगून कणा हतथून हनघून गेला. लोक सोने वाहून नेऊ लागले. अजूान चहकत 

होऊन पाहात िसला. हा हवचार आपल्या मनात का आला नाही? तो भयांकर अस्वस्थ झाला. 

कृष्ण हमश्कीलपणे हसला आहण म्हणाला... अनावधानाने का होईना तू सोन्याकिे आकहषात 

झालास.. ! तू गवााने प्रिेक गावकऱ्याला सोने वाटू लागलास. जणू काही आपण उपकार करतो 

आहोत अशा थाटात तू दान करत होतास.. ! कणााच्या मनात असले काहीही निते. िाने दान 

केले आहण तो हनघूनही गेला. आपले कुणी कौतुक करतांय, गुणगान गातांय हे पाहण्यासाठी 

देखील तो थाांिला नाही. व्यक्ती प्रकाशाच्या मागाावर चालत असल्याचे हे लिण आहे. 

थोिक्यात म्हणजे देणगीच्या िदल्यात, मदत केलेल्याच्या िदल्यात लोकाांनी आपले कौतुक 

करावे, शुभेच्छा द्याव्यात, शािासकी द्यावी, धन्यवाद द्यावेत, अशी अपेिा ठेवणे हे कधीच 

हनरपेि दान नसते. अशावेळी तुम्ही हजांकून देखील हरलेले असता. मग एखाद्याला मदत करत 



असताना स्वत:ची प्रहसद्धीचे लागलेले व्यसन केिा सुटणार आहे कोणास ठाऊक? हा सांदेश 

सद्य त्यस्थतीस योग्य वाटला म्हणून यावर थोिस हलहाव अस वाटलां. या आजारात स्वत:चा जीव 

धोक्यात घालून इतराांचे जीव वाचवणाऱ्या िॉक्टसा, नसेस, पोलीस, आरोग्य हवभागाचे कमाचारी, 

आशा स्वांसेहवका हे खऱ्या अथााने ते हनरपेि भावनेने व काया दितेने काम करत आहेत. अशा 

असांख्य लोकाांना ज्याांचे काया मानवता, कताव्य, सामाहजक िाांहधलकी अशा भावनेने करत 

आहेत िाांचे आभार मानावेत तेवढे थोिेच आहे.  

 

 मांगेश हवठ्ठल कोळी.  

९०२८७१३८२० mangeshvkoli@gmail.com 
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47) शाळेतील गंमतीजमती 

 

 शाळा...... या शब्दातच लहानपणापासूनच गोिवा, शाळेत 

शक्यतो कधीच सुट्टी न मारणार मी हवध्याथी.  

 शाळेतील गमती जमती साांहगतले हततके कमीच असतात, पण 

िातील मी वगा 8 हव ते 10 वीच्या काही थोिक्यात गोष्टी साांगू इत्यच्छतो.. !! 

 तस लहान पण म्हणजे पहहली ते सातवी गावातच हजल्हा पररषद मधे्य खूप छान 

आनांदात, मजाक मस्ती मधे्य गेला, , कारण कसली अक्कल नसताना काही पण करत जाणे 

आहण िातून खूप काही हशकणे या सारखी मजा कुठे, असच काहीस िालपण म्हणजे सातवी 

पयांत झालां.  

 पण मग आठहवला प्रवेश करायचां होतां, तीन शाळा ऑपशन मधे्य असल्याने मनात थोिां 

गोांधळ सुरू होता, माझ्या इतकेच थोिांफार हुशार हमत्र तालुका शाळेत हशकायचे ठरवले व 

आम्हच्या एक मॅिम ने मला पण आग्रह केला,, पण एकदम खास जवळीक हमत्र गावच्या 

शाळेत असल्याने आपलां जीव थोिांफार इथेही असायचा,, , यामुळे मी थोिा काँफुजच होतो, 

पण म्हणतात न "दोघात हतसरा, आता सगळे हवसरा". असाच काही तरी अनुभव माझ्या 

जीवनात आलां,, एक आम्हचे रेलहटि हशिक आम्हच्या घरी येऊन िसले. ते आले मला 

काहीच माहहती निते, आले िाच हदवशी घरच्याांची परहमशन ने माझी ऍिहमशन आपल्या 

शाळेत करण्याकररता माझे सहटाहफकेट घेऊन गेले,, ती शाळा म्हणजे आम्हच्या गावावरून 

हकमान 30 हकमी, होती,, आहण हतथे वस्तीगृह असल्याने हतथे राहूनच हशकायचां होत,, घरी 

आल्यावर मला हे सवा कळाल, खूप हवचार करू लागलो,, आपले सवा हमत्र मांिळी इकिे, 



आपण हतथे कुणासोित असणार, आहण अगदी लहानवयातच घर सोिल्यामुळे थोिां 

घािरटपणा मनात होत.  

 काही हदवसाांनी शाळा सुरू झाले, माझां पहहला हदवस िािाांनी मला सोिण्या करीता 

माझ्या सोित शाळेत आले,, कारण आई िािाला सोिून कधी एक हदवसाठी गावाला न जाणार 

मी आता आईिािा व कुटूांिाला सोिून िाहेर राहायच होत.. विीलाच्या मनात ही खुप सारी 

भीती दुःख, पण ओठावर खोटेपणाच हसू आनून छान राय अस साांगून ते हनघून गेले,  

 पहहल्याांदा नवीन वगाात म्हणजे 8 हवत गेल्याने सवा हशिक आले की सवाात पहहले सवाांचां 

हवचारपुस करायचां, हवचाराने थोिां फार हुशार असल्याने तेिाच कळलां की आपल्यासारखेच 

सवाच मूल या हशिकासाठी नवीनच आहे..  

 मग पहहल्या हदवशी मूल काहीशे कमी असल्याने वगाात येणारे प्रिेक हशिक िेहसक 

म्हणजे सातवी पयांतचे काही प्रश्न घ्यायचे, पण मला नवल वाटायचां की िातील सवा प्रथम उत्तरे 

मी द्यायचा.. मग काही हदवसातच मी सवा हशिकाच्या नजरेत येऊन गेलां, आहण शेवटून दुसऱ्या 

नांिरच्या िेंच वर िसणारा मी पहहल्या िेंचवर सराांनी हनवि केली कळलांच नाही. आता िा 

वगाातील हुशार व्यक्ती म्हणून माझी नेमणूक झाली,, वगााची हशहिका कॅप्टन म्हणून म्हणून 

माझां नाव घेतली पण मला पहहले पासूनच या गोष्टीत काही इांटरेस्ट नसल्याने मी ते नाकारलां,, 

व िामुळे वगाात हचट्टी टाकून मग हनविणूक घेण्यात आली..  

सांर्ायचं खूप कािी छान छान आिे पण sorry time अपुरा असल्याने ठीक आिे 

इतकंच, थोडं कामात िोत, त्यामुळे, वाटलं तर हनकालास ग्रािय नािी धरले तरी चालेल.. ! 

 

कु. मिेंद्र संर्ावार, र्डहचरोली 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



48) शाळेतील गंमतीजमती 

 

शाळेत असताना आम्हा हमत्रांना 

ताप येत नसे 

पोटच का िुखत िोतं की? 

आमचे सर, कें द्रांवर काम आिे म्हणून जायाचे.  

आम्हाला वाटायचं 

चंद्रावर कसे रे्ले असतील.  

आम्ही हचंचा शाळेत नेत िोतो.  

आम्ही खाताना मुलामुलीचं्या तोडंाला पाणी येतं असलेले पाहून बरं वाटायचं.  

कुणी मार्लं की, तू मला मार्ल्यानं हिला िोतास का?असे म्हणताच.  

तो म्हणायचा, तवा मझं मुरकूल,  

र्ोळी कसा मचामचा खाल्ला िोतास. आता िेत नािीस.  

मर् आम्ही िेऊन टाकताना तुझं आता कािीच घेत नािी, उचकणं 

काढतूस तू म्हणून मोकळे िोत िोतो.  

कडीबट्टी िे िकरणं तर नेिमीचच.  

ज्या हमत्रासोबत नेिमी राित िोतो. त्याची कटी झालेल्या सोबत आम्हाला इच्छा नसली 

तरी कट्टी करावी लार्त असे.  



नािी तर आमचा क्लोज फ्रें ड म्हणायचा, एक तर मला बोला ना तर त्याला बोला.  

मर् जाऊन कट्टी बट्टीच र्ाणं र्ाऊन यावं लार्तं असं.  

मर् तेव्हा आमच्या क्लोज फ्रें डला बरं वाटतं असे.  

उद्या सकाळी ते िोघे बोलताना हिसत.  

आता सर्ळ्याचीच िो बे 

म्हणून युती िोतं असे.  

युती िोणं आहण युती तुटणं ह्याला कािी हवशेष कारणांची र्रज नसे.  

 

 िॉ हनुमांत भोपाळे 

9767704604 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



49) बंधमुक्त " 

  

आयुष्यभर घर सांसार साांभाळताना स्वत:लाच हवसरलेली, प्रिेक 

वळणावर नवऱ्याच्या सोितीची सांवय झालेली स्री अचानकपणे ही िांधनां 

झुगारून मुक्त होऊ पहाते, तेिा घराची घिी कधी कधी एवढी हवस्कळून जाते, अन मुळातच 

घरादाराची आवि असलेल्या हतचे पाय परत िाच घराकिे वळतात.  

 " स्री ही अनांतकाळाची माता " हेच ती हसद्ध करत असते. लग्नानांतरचा सासूरवास, 

मुली ांच्या जन्माांचे सुसह्य करून घेतलेले दु:सह्य सोहळे, िाल्य अन अांत या मधल्या काळात 

शरीराची झालेली परवि, होकारापेिा नकारच जास्त पचहवणारी ती ! कधी कधी हवचार करते, 

झालांय का माझां हितीज मुक्त !  

 मावळतीच्या वाऱ्याांचे झोत, मांहदरातल्या घांटा, सगळ्याचांच हवां नको पाहता पाहता 

हतच्या मनात हवचार येतात, प्रिेक हदवस म्हणजे आधीच्या हदवसाची झेराॅॅक्स !  

 " चाल चाल माते,  

 पायी मोिले हकती काटे !" 

तर िे असे काटे फक्त मोडलेच नािी तर, त्यांची कुरपं िोऊन अजूनच हपडा िेतािेत. 

हशरीष फुलाांचा गांध मनाला हकती िरां  वेि लावायचा ! गाणां गुणगुणतच भराभर कामां 

हातावेगळी करणारी काॅॅलेज जीवनातील ती, फुलपाखरी आयुष्य जगणारी ती, कारांजाप्रमाणे 

थुईथुई नाचणारी ती ! नांतर नांतर कुठां  िरां  हरवते. मुठभर वाळू हातात धरावी, अन ती 

सगळीच्या सगळी गळून जावी. उरावे ते दोन तीन कण आयुष्य ! हेच का ते स्री जीवन !  



 आई, जी नव्या श्वासाला जन्म देते. अन ताईरूपी ती िा श्वासाचे भास पूणा करते. मैहत्रण 

सुखद:खाची सोितीण होते, तर पत्नी या नािात ती सिात वावरते. अन मुलगी स्वरूपात तर 

ती िापाचां जणू काळीजच असते. अन आजी रुपातील ती तर दुधावरची सायच !  

 अशा अनांत कड्याांनी नाती हनभावणारी ती आहे म्हणून या जगाचा गािा अद्ययावत 

सुरळीत चालू आहे. तरीही पन्नास टक्कक्याांच्या आरिण काळातही हतला का िरां  नेहमी दुयमच 

स्थान ! आल्या असतील पन्नास टके्क हस्रया उजेिात ! पण मग िाकीच्या अजूनही अांधश्रद्धा, 

जाती पाती, उच्च हनच, अहशहित पन्नास टक्कक्याांचां काय ? 

 एकीकिे भारतीय सांसृ्कतीचे पोवािे गायचे अन एकीकिे हतला पायाची वहाणच 

समजायचे ! एकीकिे हतला देवीचा दजाा देऊन मखरात िसवायचे अन दुसरीकिे हतला 

खोया पे्रमजाळ्यात अिकवून कोठ्यावर िसवायचे ! अरे ! सांसृ्कतीच्या पूजकाांनो आता तरी 

जागे िा रे ! अन हतला हतचा मान द्या रे ! 

 "स्वामी हतन्ही जगाचा आईहवना हभकारी " फक्त म्हणण्यापुरतां नको. कृतीतून हसद्ध 

करा ! 

 

सौ. सरोज सुरेश र्ाजरे 

िाईंिर 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



50) शारीररक नशक्षिाचे महत्व  

 

 हशिण ही अहवरत चालणारी प्रहक्रया आहे. हशिण हा शब्द “शास्” यामुळे सांसृ्कत धातू 

पासून आलेला आहे. याचा अथा हशस्त लावणे, हनयांत्रण करणे, अध्ययन करणे असा होतो. 

हवहवध शारीररक हालचाली ांद्वारे व्यक्क तीला हमळणाऱ्या अनुभवाांचे सांघटीत ज्ञान म्हणजे 

शारीररक हशिण होय. स्नायुांची हालचाल व िा सांिांहधत असलेल्या हक्रयाांना शारीररक हशिण 

असे म्हटले जाते. ”शारीररक हालचाली ांद्वारे शरीर, मन, आत्मा याांचा पररपूणा व योग्य हवकास 

साधून िालकाच्या व्यत्यक्तमत्वाचा सवाांगीण हवकास साधणे”अशी शारीररक हशिणाची व्याख्या 

कें द्रीय शारीररक हशिण व मनोरांजन सल्लागार मांिळाने केली आहे. आजच्या हवज्ञान, 

तांत्रज्ञानाच्या युगात हवद्यार्थ्ाांच्या शारीररक हालचाली कमी झाल्या आहेत. गहतमान जीवनात 

शारीररक व मानहसक स्वास्थ्य कमकुवत होत चालले आहे. मोिाईल, सांगणकावरील िैठे खेळ 

यामधे्य शारीररक हालचाली कमी झाल्याने हवद्याथीदशेत मधुमेह, लठ्ठपणा स्थूलपणा, 

हचिहचिेपणा हवद्यार्थ्ाांमधे्य वाढत आहे. िावर उपाय केवळ आहार िदलणे हा नसून 

शारीररक व मानहसक व्यायामाची जोि देणे आवश्यक आहे.  

 शारीररक हशिणाचा तास िहुताांश हवद्यार्थ्ाांचा आविता असतो. या तासाला कधी 

एकदा वगाािाहेर जातो असां हवद्यार्थ्ाांना होत असतां. खेळ म्हटलां की सवा आनांदाने सहभागी 

होतात. परां तु या तासाला होणा-या कवायती, योगासने, सूयानमस्कार करायला िरेच हवद्याथी 

नाक मुरितात. पण िातूनच तर चाांगल्या सवयी लागतात हे हवद्याथीदशेत समजत नसतां. 

प्राथहमक स्तरावर इ. १ली ते ५वी तील हवद्यार्थ्ाांकरीता शारीररक हशिण व आरोग्य या 

हवषयाांतगात हवहवध अवयवाांवर तािा हमळवून कौशल्य सांपादन करण्याच्या दृष्टीने धावणे, 

फेकणे, झेलणे आहद कसरती ांचा अभ्यासक्रमात समावेश केलेला आहे. कायािमता 

वाढहवणाऱ्या हालचाली करणे याचा अांतभााव शारीररक हशिणात होतो. इांद्रीय हवकास व 



शरीराची सुदृढता यावर कायािमता अवलांिून असते. शारीररक हक्रयाांचे कौशल्य वाढहवणे, 

मूलभूत हक्रया( चालणे, हफरणे, उड्या मारणे, झेलणे, तोल साांभाळणे इिादी ) सहज व 

कौशल्यपूणा होण्याकररता शारीररक हशिण आवश्यक आहे.  

 शारीररक हशिणामुळे व्यत्यक्तमत्व हवकास सहज सुलभ होण्यास मदत होते. व्यक्तीमत्व 

म्हणजे व्यक्तीच्या शारीररक, िौत्यद्धक, मानहसक, सामाहजक, अहभवृहत्त, अहभरुहच, कतुात्व, 

कलागुण याांचा वैहशष्ट्यपूणा सांघात होय. आांतररक व िाह्य व्यत्यक्तमत्व हवकास होण्याकररता 

शारीररक हशिणाची गरज आहे. शारीररक आरोग्य सुदृढ राहण्याकररता शारीररक हशिण 

देणे आवश्यक आहे. मानवी मनावर देखील शारीररक हशिणाचे सांस्कार होतात. आरोग्य 

चाांगले असेल तर मनही चाांगले राहते. शरीर आहण मन या एकाच नाण्याच्या दोन िाजू आहेत 

म्हणून तर म्हांटल आहे. ”Sound mind in a sound body. ”शारीररक हशिणामुळे हनणाय 

शक्तीचा हवकास होतो, खेळामधे्य काही हनणाय तात्काळ घ्यावे लागतात उदाहरणाथा 

प्रहतस्पध्याावर चढाई कशी, कुठून करावी आपला िचाव कसा, कुठे करता येईल यासांिांधी ां 

हनणाय घेण्यासाठी सराव उपयोगी पितो तर यासांिांधीचे धिे शारीररक हशिणाांतूनच हमळतात. 

तसेच सांघहनष्ठा, राष्टर हनष्ठा, समाजहनष्ठा देखील वाढीस लागतात. व्यक्ती भावनाांवर हनयांत्रण 

ठेवून िाांना सहज आवर घालू शकते. जय-पराजय, आनांद दुःख अशाप्रकारच्या भावनाांवर 

हनयांत्रण ठेवणारी समायोजन साधणारी व्यक्ती आनांदी जीवन जगण्यास लायक होते. तसेच 

आत्महवश्वास, सदाचार प्रामाहणकपणा, वक्तशीरपणा, तत्परता, हनष्ठावान इिादी वैयत्यक्तक 

गुणाांचा हवकास होऊन सहकाया, िांधुभाव आदरभाव, सहानुभूती, त्यखलािूवृत्ती, 

समानानुभूतीही या गुणाांची वाढ होते. नैहतक मूल्याांचे आपोआप सांवधान होते. चाररत्र्य 

घिहवण्याचे काम शारीररक हशिण करते.  

 वैहदक काळात देखील स्वसांरिण व स्वजाती सांरिणाकररता युध्दोपयोगी हशिण हदले 

जात असे. मध्ययुगीन काळात लढाऊ वृत्ती हटकवण्यासाठी कुस्ती, मल्लयुद्ध, अश्वारोहण, 



नेमिाजी, तलवार चालवणे, भालाफेक, हतरांदाजी इिादी चा समावेश शारीररक हशिणात 

होता. तसेच प्राणायाम सूयानमस्कार वनहवहार इिादी ांचाही समावेश केला जात होता. समथा 

रामदासाांनी गावोगाव िलोपासणेकररता हनुमानाची मांहदरे उभारली. दांि िैठका, 

सूयानमस्कार, वजन उचलणे, कुस्ती, दाांिपट्टा चालवणे, भालाफेक अनेक गोष्टी ांचा समावेश 

शारीररक हशिणात होत असे.  

 भारत सरकारने शारीररक हशिणाचे महत्त्व ओळखून ग्वाले्हर येथे राणी लक्ष्मीिाई 

राष्टर ीय शारीररक हशिण सांस्था 1957 मधे्य सुरू केली. तसेच पांजाि मधील पहतयाळा येथे 

राष्टर ीय क्रीिा प्राहधकरण 1961 मधे्य स्थापन केले. तेथे हवहशष्ट खेळातील मागादशाक तयार 

केले जातात. महाराष्टर ामधे्य देखील औरांगािाद येथे सहा आठवड्याांचा अभ्यासक्रम हा 

हशकहवला जातो. 1912 मधे्य मध्यवती सरकारने शारीररक हशिणाकरता हवशेष तरतूद केली 

होती. तेिापासून फुटिॉल, हक्रकेट सारखे खेळ सरकारी शाळाांमधे्य हशकवले जाऊ लागले.  

 िहुतेक वेळा माध्यहमक व उच्च माध्यहमक स्तरावर शालेय हवद्यार्थ्ाांचा शालेय हवषयाांचा 

अभ्यासक्रम पूणा झाला नाही तर शारीररक हशिणाच्या ताहसकाांचाच वापर अभ्यासक्रम पूणा 

करण्यासाठी केला जातो.. हवद्यार्थ्ाांच्या सवाांगीण हवकासासाठी असलेल्या या ताहसकाांचे 

महत्त्व दुलाहिले जाते. हवद्याथी सांख्या िघता क्रीिा हशिकाांची ही कमतरता शाळा-

महाहवद्यालयाांमधे्य हदसून येते. 200 ते 400 हवद्यार्थ्ाांमागे एक क्रीिाहशिक नेमले जातात. 

शारीररक हशिणातून तयार झालेले हक्रिापटू, क्रीिासांघ देशाला नावलौहकक हमळवून देतात. 

राष्टर ाच्या दृष्टीने हह अहभमानास्पद िाि असते. ऑलांहपांक सामन्याांमधे्य हवहवध प्रकारची पदके 

प्राप्त करण्यासाठी शारीररक हशिणाच्या माध्यमातूनच असे क्रीिापटू व सांघ तयार होतात हे 

सि नाकारून चालणार नाही. म्हणूनच व्यक्तीमत्व हवकास व राष्टर हवकासाकरीता शारीररक 

हशिणाचे महत्व अनन्यसाधारण आहे.  

शारीररक हशक्षणाने साधूया 



सवाांर्ीण हवकास हवद्यार्थ्ाांचा,  

नैहतक मूल्यांच्या आधारे 

र्ाठूया कळस िर्तीचा....  

 

 सौ. आरती हिांगोरे, नाहशक.  

 9404687729 

aartidingore@gmail.com 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



51) पुस्तक - सच्चा नमत्र. "* 

  

माणसाच्या आयुष्यात अनेक वेळा एकयाने सांकटाला सामोरे जायची वेळ येते. िरेचदा 

उपाय न सुचणाऱ् या गांभीर पररत्यस्थतीचा सामना करावा लागतो. नातेवाईक, आप्तस्वकीय, हमत्र 

हकां वा मदतीचा कोणताही हात पुढे येत नाही. अशावेळी काय करावे, हे आपल्या मेंदुला सुचते, 

ते केवळ मेंदूच्या अनेक कप्पप्याांमधे्य साठवून ठेवलेल्या आपल्या पुस्तकरूपी हमत्राच्या 

सहायाने. जन्मल्यापासून मरेपयांत माणूस त्याच्या मेंिूच्या केवळ चाळीस टके्कच िार् 

वापरतो असे म्हटले जाते. खरे खोटे माहित नािी. पण लिानपणापासून आपण जेवढे वाचन 

केलेले असते, ते मात्र आपल्या मेंिूच्या कुठल्या न कुठल्या तरी कप्पप्यांमधे्य साठवून ठेवलेले 

असते. त्या माहितीचा आधार आपल्याला वेळोवेळी िोत असतो. वाचन मर् ते कोणत्यािी 

िकारचे असो. तुम्ही र्ोष्टीचे पुस्तक वाचा, अभ्यासाचे पुस्तक वाचा, ज्ञानसंवधगनाची पुस्तक 

वाचा, हवरंरु्ळ्यासाठी पुस्तक वाचा हकंवा अध्यात्म चे पुस्तक वाचा. पुस्तके आपल्याला 

जर्ायला हशकवतात, पुस्तके आपल्याला जर्ाकडे बघायला हशकवतात. पुस्तके आपल्याला 

जर्ात वार्ायला हशकवतात. पुस्तके आपल्याला श्वास घ्यायला हशकवतात. पुस्तके आपल्याला 

इतरांना मित करायला हशकवतात. आपल्या व्यस्वक्तमिाला समृद्ध करायला सर्ळ्यात जास्त 

मित कोणाची िोत असेल तर ती पुस्तकांची.... ! जीवनात सर्ळी माणसे तुमची साथ 

सोडतील, हमत्रपररवार, कुटंुबीय, तुमचे जोडीिार हकंबहुना तुमची मुले सुद्धा तुमचा साथ 

सोडतील. तुम्ही कमावलेले पैसे, िार्िाहर्ने, रोख आहण जंर्म मालमत्ता एवढेच काय पण, 

तुमची तबे्यत सुद्धा तुमची साथ सोडते. अर्िी शेवटच्या श्वासापयांत जर कािी तुमच्या सोबत 

राित असेल तर ते केवळ पुस्तकांच्या मितीने तुमच्या डोक्यात राहिलेलं ज्ञान. जेव्हा िाती 

कािीच नव्हते, तेव्हा 10000 ओळी तोडंपाठ करून अंिमानातून आल्यावर स्वातंत्र्यवीर 

सावरकरांनी हलहून काढली िोती. िी अलौहकक बुस्वद्धमत्ता, िज्ञा, ओज रुपाने िकट झाली ती 



पुस्तकाच्या माध्यमातून. ज्ञानोबांनी सांहर्तलेली ज्ञानेश्वरी असेल हकंवा तुकोबांनी 

सवगसामान्यांच्या मुखामधे्य हिलेली अिंर् वाणी असेल. या शाश्वत ज्ञानाचा उपयोर् आपल्या 

आयुष्यात िोत असतो.. आहण म्हणूनच संवधगन करणारा मुख्य स्रोत म्हणून पुस्तके आपल्या 

आयुष्यात येतात आहण ती एका सच्चा हमत्राची िूहमका पार पाडतात.  

श्री. रु्रुराज र्णेश र्िे.  

समुपिेशक पुणे.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



52) उद्याची नपढी व्यसनाधीश 

  

व्यसन म्हणजेच एक सवय, ती एका चुांिकासारखी मनुष्याच्या 

शरीराला हचटकलेली आहे. आज आपल्या देशामधे्य मनुष्याला व्यसन 

करण्यासाठी नेमक कारण पाहहजेल असत. ते कारण दुःख असो, सुख 

असो हकां वा मानहसक ताणतणाव असो या सगळ्या गोष्टी ांवर मात करण्यासाठी मनुष्य व्यसन 

करीत असतो. जी माणसे व्यसनाच्या आहारी गेली आहेत, िाची उद्याची हपढी ही व्यसनाच्या 

आहारी जाण्याची ज्यास्त शक्यता आहे. याचे चालते िोलते उदाहरण म्हणजे, मी काही 

महहन्याांपूवी एका पाटीच्या हठकाणी गेलो असताना, या पाटीमधे्य काही मुले आपल्या 

पाल्याांिरोिर पाटीच्या हठकाणी आलेले, िातले काही मुले एका टेिलावर िसून काही तर 

खेळ करताना मला लाांिून हदसलीत. मी िा मुलाकिे पाहत होतो. ती मुले पाण्याचा ग्लास 

घेऊन व चॉकलेटची काटी आपल्या हाताच्या दोन्ही िोटामधे्य ठेऊन कोणतातरी खेळ खेळत 

असताना हदसले. मला िा मुलाांचा अजि असा खेळ कळला निता. तेिा अचानक माझां लि 

दुसऱ्या टेिलाकिे गेले. िा मुलाांचे पालक हतकिे हसगरेट व दारूसारखे व्यसन करीत 

असताना मला हदसले. तेिा मला कळलां की, ही मुले खेळ-खेळत निते, तर ही मुले आपले 

पालक व्यसन करीत आहेत िाांची इकिे कृती करत होतीत. मला हे सगळ पाहून असे वाटते 

की, हे पालक आपल्या मुलाांना चाांगले सांस्कार द्यायच्या वयात, हेच पालक आपल्या मुलाांना 

व्यसन कसे करावे हेच हशकऊन देत असावे. आज ही मुल आपल्या पालकाांची कृती करताना 

हदसली, उद्या हीच हपढी दारूचा ग्लास व हसगारेट सारख व्यसन करालाही मागे पुढे िघणार 

नाही. या सगळ्या गोष्टी वर आजच्या हपढीने कुठे तरी आळा घातला पाहहजेत, तर आहण तरच 

उद्याची हपढी व्यसनमुक्त होऊ शकते...  

 



 िहतक हवजय उकले, इचलकरांजी  

तालुका - हातकणांगले हजल्हा - कोल्हापूर  

मो. नां. 8624872409 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



53) मािसात नदसला देव 

 

सवगिूतथथमात्मानं सवग िुताहन चात्महन 

ईक्षते योर् युक्तात्मा सवगत्र सम िशगनम् : 

िर्वि् र्ीतेमधील सिाव्या अध्यायात िर्वान श्रीकृष्ण म्हणतात, वास्तहवक योर्ी सवग 

िाणीमात्रांना मधे्य मला पाितो आहण सवग िाहणमात्रांना सुद्धा माझ्या मधे्य पाितो. याचाच अथग 

िते्यकाच्या हृियात िर्वंताचा वास आिे आहण म्हणूनच आपल्याला िते्यकामधे्य िर्वंताचा 

एक तरी रु्ण हिसतो. कुणामधे्य सेवािाव आिे. तर कुणामधे्य िुसऱ्यांना ज्ञान िेण्याची तळमळ 

आिे. कुणी परोपकारी आिे तर कुणी स्वतुःचा आनंि िुसऱ्यांमधे्य सोधतांना हिसतोय. जर 

आपण पूणगतुः स्वच्छ मनाने व कुठलािी दे्वष मत्सर मनात न ठेवता तटथथ िोऊन या र्ोष्टीकडे 

बहघतले तर आपल्याला िेव माणसात पण हिसेल आहण चराचर सृष्टी मधे्य िेखील 

हिसल्याहशवाय रािणार नािी. म्हणूनच एका मिान कवीने म्हटले आिे कुठे शोहधसी रामेश्वर 

अन् कुठे शोहधसी काशी ? हृियातील िर्वंत रािीला हृियात उपाशी. ह्या कहवला तर िर्वंत 

ररमहझम पाऊस धारा मधे्यिी हिसतो. मातीतून मोती हपकहवणाऱ्या शेतकऱ्यांमधे्य िी हिसतो. 

एखाद्या कजगबाजारी शेतकऱ्याला संकटसमयी मित करणारा व्यक्ती िेवाच्या समान वाटेल, 

स्वतुःच्या कुटंुबातील एखाद्या सिस्याला झालेल्या मोठ्या आजारावर उपचार करून त्याला 

मरणाच्या िारातून परतवणारे डॉक्र, नसेस िेव वाटतील. त्या संकट समयी आहथगक मित 

करणारा आहण िोन शब्द हधराचे बोलणारा त्यािसंर्ी नक्कीच िेव वाटेल. ग्लोबल अवॉडग 

हवजेती सौिंयगवती नहमता कोिक एकिा हतच्या आयुष्यावर बोलताना म्हणाली िोती की 

िॉस्वस्पटल मधील नसग अर्िी िेवासारखी माझ्या आयुष्यात आली आहण िुधगर आजाराशी 

लढता लढता हतने मला स्पधे पयांत पोिोचवले. असे एक नािी अनेक उिािरणे िेता येतील 

एखाद्या र्रजू हवद्यार्थ्ाांना हशक्षणामधे्य आहथगक मित करणारी व्यक्ती आयुष्यिर त्या 

हवद्यार्थ्ाांच्या आयुष्यात िेवासमान पूजनीय असेल. त्याचिमाणे मीसुद्धा अनेक व्यक्तीमंधे्य 



िेवाला बघते. सवागत िथम मला घडवणारे माझे आई-बाबा, माझेआजोबा, माझे मावशी काका, 

िे सवग माझ्यासाठी िेवच आिेत आहण रक्ताच्या नात्या व्यहतररक्त असलेली एक िेवासमान 

व्यक्ती म्हणजे आमच्या शेजारच्या ताई सौिाग्यवती िामरे ताई. अतं्यत साधी रािणी आहण 

उच्च हवचारसरणी, नेिमी िसरा चेिरा, घरी येणाऱ्या िते्यकाची हवचारपूस करणे, आपल्या 

घासातला घास िेणे असा ताईंचा र्ोड स्विाव. आहथगक पररस्वथथती अतं्यत हबकट 

असतानासुद्धा मुलांचे हशक्षण पूणग केले िोन्ही मुलांना इंहजहनयर बनहवले. मुलीचे हशक्षण पूणग 

करून थाटात लि करून हिले. िे करीत असताना कधीच कुरकुर नािी की िुुःख नािी. िसंर्ी 

पापड लोणची बनवली ती हवकली व त्यातून मुलांचे हशक्षण व उिरहनवागि सवग केले. ह्या ताई 

माझ्या आयुष्यात आल्या तेव्हा माझे लि िोऊन 1वषग झाले िोते अर्िी आईच्या सारखे त्यांनी 

मला िेम हिले एवढेच नािी तर मला हशक्षण सुरू ठेवण्याची िेरणा हिली आहण अशािकारे 

आमचे ऋणानुबंध जुळले. सात आठ वषागचा कालावधी लोटल्यानंतर त्यांनी माझ्या मधे्य 

असलेली हशक्षणाची आवड, तळमळ बघून की काय मला हशहक्षकेची नोकरी करण्याची िेरणा 

हिली व सांहर्तले मुलांची अहजबात हचंता करू नका मी त्यांना सांिाळते सांिाळते. ताईंनी 

माझ्या मुलांना केवळ सांिाळलचं नािी तर त्यांच्यावर स्वतुःच्या नातवा सारखे िेम केले. 

संिार हिले. आज मी जे कािी बनू शकले, जीवनात जे कािी करू शकले ते त्यािसंर्ी त्यांनी 

मला जी साथ हिली त्यामुळे. त्याक्षणी खरोखर मला त्यांच्यामधे्य िेव हिसला म्हणतात. त्या 

िते्यक स्त्रीला समजून घेऊन मित करतात मर् स्वतुःला हकतीिी त्रास झाला तरी. अशा 

अध्यात्यत्मक वृत्तीच्या ताई देवाची भक्ती तर करतातच पण ती भक्ती खऱ्या अथााने आपल्या 

आचरणात आणून िाप्रमाणे जगतात अशा हनस्वाथा पे्रम करणाऱ्या ताईांना उदांि आयुष्य लाभो 

हीच देवाकिे प्राथाना  

िा. सुनीता आवंडकर बारी मोतीवाला हशक्षणशास्त्र मिाहवद्यालय नाहशक 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



54) लॉकडाऊनमुळे मी काय नशकलो 

 खरां  पाहहलां तर मनुष्य प्राणी हा आजन्म हवद्याथी दशेतच राहतो.. तो प्रिेक वेळेस या 

हनसगााच्या साहनध्यात काहीतरी नवांनवीन हशकतच असतो.... मात्र गेली काही हदवस मला 

वेगळीच प्रहचती येत आहे... हल्ली अख्खां आयुष्य ज्याने नुसते कमाईच्या मागे घातले. भरपूर 

पैसा कमावला नोकर चाकर घरी ठेवलेत, मोठमोठाले िांगले िाांधले, दरात भल्या मोठ्या 

गाड्या लावल्या. ते आज एका हवषाणूने हकां मत हहन करून टाकल्या.. तुम्ही हकतीही मोठे 

झालात, भली मोठी सांपत्ती जमा करून ठेवली तरी सुद्धा तुम्ही हनसगााच्या पुढे जाऊ शकत 

नाही... या मानव जाती मधे्य अनेक प्रकारच्या प्रवृत्ती जन्माला आलेल्या आहेत.. कुणी गुांिहगरी 

करून, कुणी शावकारी करून तर कुणी मारामारी करून लोकाांना भीती दाखवत असतात... 

पण आपले जीवन हे नश्वर आहे.. हे मात्र आता सवाांनाच कळलेले आहे... एक सूक्ष्मजीव हकती 

भयानक असतो.. याची प्रहचती सवाांना आता आलेली आहे... गेली एक महहना आपण सवाजण 

घरातच आहोत.. िामुळे आपल्या कुटुांिातील सदस्याांना आपण पूणापणे वेळ देत आहोत... 

हल्ली मोठमोठ्या शहरात राहणारे आज आपल्या मुळगावी कधी ांनिे आपल्या आई 

वहिलाांसोित राहत आहे... शेवटी आईवहिलाांच्या कष्टाची व गावातील घराची हकां मत सवाांना 

कळाली आहे... हविक्त कुटंुब पद्धतीपेक्षा एकहत्रत कुटंुब पद्धत कधीिी चांर्लीच िा फरक 

लॉकडाऊन मुळे आमलात आला आिे.. जीवन िे अमूल्य आिे.. त्याची काळजी कशी घ्यावी.. 

त्याची काळजी घेण्यासाठी आज धडपड करताना सवगजण हिसत आिे....  

शेवटी...  

 

 थाांिले आहे जग सारे 

 आपण सुद्धा थाांिुया 



 िसुन सारे घरातच 

 कोरोना हद्दपार करूया...  

. जीवन अमुल्य आहे 

 याची जाण राहुद्या 

 लॉक िाऊन िणभांगुर आहे 

घरातच जर्ण्याचा मार्ग शोधुया..  

 श्री समाधान िोरुिे ९२७००१८३५३ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



55) लॉकडाऊन आनि.......  

लॉकडाऊन चे सुरुवातीचे हिवस फारच नैराश्याचे िोते. घरातील रोजची कामं बाई 

नसल्याने वाढली िोती. सवय नसल्याने अंर्वळणी पडायला त्रास िोत िोता. सतत मनावर 

कोरोनाच्या संकटाचा आघात िोत िोता. मुलं पबजी खेळाच्या हवश्वात िोती. नवरा सतत 

टीव्हीवर नािीतरी वकग  फ्रॉम िोमच्या पडद्याआड िोता. सासू सतत तबे्यतीची तक्रार करत 

िोती. आई बाबा जवळच राित असले तरी त्यांची काळजी घेणारे कोणी नािी िी जाण सतत 

सलत िोती. सकारात्मक असे कािीच जाणवत नव्हते. एक हिवस आनंि नाडकणी यांना 

ऐकलं. 'धोखा की मौका ' हे शब्द िोक्यात कोरून घेतले. मुलांशी संवाि साधला. आपण 

फक्त घरातच राहून अजून काय -काय करू शकतो ? िरपूर र्ोष्टी पुढे आल्या. मोठ्या मुलाने 

कुहकंर् मधे रस िाखवला. आता पीठ मळणे िे त्याचं रोजचं टाि आिे. रोज संध्याकाळी 

कापूर आहण तूप घालून नारळाच्या करवंटीपासून मच्छर पळवण्यासाठी धूर िी करतो. 

छोट्याला रोज रॅ्झेट्स सॅहनटाईझ कसे करायचे हशकवले. झाडांना ओजंारून र्ोजंारून पाणी 

घालणे िी हनयहमत करू लार्ला. आता आई ( सासू ) ला हवश्वासात घेतले. आम्ही िोघी हमळून 

एकत्र व्यायाम करू लार्लो. तक्रारीचंी जार्ा संिाषणाने घेतली. नवरा िी सामील झाला. 

मुलांनी िळूिळू पुढच्या शैक्षहणक वषागची तयारी सुरु केली. आता अवसाि र्ळू लार्ला िोता 

आहण उत्साि चढू लार्ला िोता. मी रे्ली िीड वषग शैक्षहणक हवहडओ तयार करत िोते. बरेच 

काम बाजूला पडले िोते. एवढा वेळ मला कधी हमळेल िी कल्पना पण केली नव्हती. मर् 

काय ! आता रोज एक हवहडओ upload करते आिे. त्या िहक्रयेत रोज कािीतरी नवीन हशकते 

आिे. Online test तयार करणे िी हशकले. संवाि साधून मित्वाचे. पण सवागत मित्वाचा िार् 

'धोखा या मौका ' 

आरती ठाकूर 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



56) ननसगभ आनि वसंुधरा  

 

हनसर्ग म्हणजे सृष्टी, पृथ्वी, पाणी, अिी, वायू व आकाश या पंचतिांनी बनलेली सृष्टी. या 

हनसर्ागचे व मनुष्याचे नातं अर्िी त्याच्या जन्मापासूनचे असते. मनुष्याचा जन्म याच हनसर्ागच्या 

पंच तिातून िोतो. व त्याच पंचतिात हवलीन िोतो. तेव्हा हनसर्ागशी आपल नातं अतूट नािी 

का आिे? म्हणूनच या हनसर्ागचं जतन करणं, पोषण करणं व त्याची वृद्धी करणे िे आपले 

कतगव्य आिे. हनसगा मानवा कररता खूप मोठे वरदान आहे. मानवाच्या मूलभूत गरजा या 

हनसगााकिून पूणा केल्या जातात. हनसगााच्या सोितीत मनुष्यास खूप काही हशकायला हमळते, 

म्हणूनच काय तर नोिेल पुरस्कार हवजेते गुरुदेव रवी ांद्रनाथ टागोर याांनी हनसगाातून हशिण 

हमळावे या कररता 'शाांहतहनकेतन' नावाची हशिण सांस्था सुरू केली. फुल कायात राहूनही 

फुलते, झाि नेहमी खांिीर उभे राहून मदत करते हे सवा मानवास हशकवणच आहे. हनसगा 

मानवास सातिाने देतच असतो मग या हनसगााला सुद्धा मानवाने काहीतरी हदले पाहहजे ना!  

 "जेथे हदव्यत्वाची प्रहचती  

 तेथेच कर माझे जुळती " 

"हनसगााची करणी आहण नारळात पाणी. " हनसगा जर सुांदर आहण स्वच्छ ठेवलात तर 

सगळे अिाहधत राहते. आहण हनसगा आहण पृथ्वी जर कोपली तर सांपूणा हवध्वांस हनहश्चतच होतो. 

हे सगळे मानवी प्रवृत्तीवर अवलांिून असते. वरील दोन्ही म्हणीनुसार जेथे जेथे मानवाला 

हदव्यत्वाची प्रहचती येते तेथेच िाचे कर अपोआप जुळतात. "हनसगा, ही मानवाला हमळालेली 

एक देणगीच आहे. " पण मानवी प्रवृत्तीनुसार हवनामूल्य हमळालेल्या देणगीचा नेहमी मनुष्य 

गैरवापरच करत आलेला आहे. कारण ते मानवाला हवनामूल्य हमळालेले असते ना? पण िाचे 

फळ मात्र हे शेवटी मानवालाच भोगावे लागणार आहण आजच्या पाश्वाभूमीवर हे सगळे हचत्र 



स्पष्ट होताना हदसतेच आहे. मानवाला जर हवनामूल्य सगळेच हमळत गेले तर िाला िा 

गोष्टीची हकां मत नसते. आहण परमेश्वर सुद्धा असांख्य वेळेस मानवाला सुधारण्याची सांधी देतो 

पण िाला जर पायावर दगि पिल्याहशवाय कळतच नाही तर िाला ईश्वर तरी काय करणार 

? सुांदर हनसगा आहण वसुांधरा हमळूनही मानवाने सांपूणा सृष्टीचा हवनाश करायला मानवच 

कारणीभूत आहे. िाची असांख्य उदाहरणे खालीलप्रमाणे - प्लात्यस्टकच्या अहतवापरामुळे 

सांपूणा सृष्टीचा हवनाश होतोय. आहण प्लात्यस्टक हे जहमनीत हमसळत नाही. म्हणजेच िाचे 

हवघटन सुद्धा होत नाही. असा हकती तरी टन कचरा पृथ्वीवर खचून भरला आहे. िाचे 

दुष्पररणाम आपण िघतच आहोत. हवहवध कारखान्याांचे दुहषत पाणी नद्याांमधे्य हमसळल्यामुळे 

िा दूहषत होत आहेत. मानवाच्या अहतररक्त वृितोिीमुळे सांपूणा सृष्टी हवनाशाकिे जाऊ 

लागली आहे. वृि तोिून िा जागी हसमेंटच्या मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. 

वृितोिीमुळे सगळ्यात मोठा दुष्पररणाम म्हणजे पृथ्वीवर ओझोनच्या कवचाला हछद्र पिले 

आहेत. सूयााचे अहतनील हकरण या हछद्राांमधून पृथ्वीवर प्रवेश करतात व पृथ्वीवरील तापमान 

वाढवतात. वायू प्रदूषणामुळे माणसाला श्वास घेणेही आता कठीण झालां आहे. मानवाच्या 

आहारावर देखील िांधन नाही राहहले. मानव हवनाशाकिे झुकतो आहे. आजच्या त्यस्थतीत 

कोरोनाचे सांकट प्रिेक राष्टर ावर ओढावले आहे, िोलायचे झाल्यास कोरोना या महाभयांकर 

रोगाने मानवाच्या सवा अहतरेकावर िांधन घातले. व आता हनसगा आहण वसुांधरा स्वत:ला नव्याने 

सुधाररत आहेत. वाढिा आधुहनकीकरणामुळे, प्रदूषणामुळे, हनसगााचे सौांदया हदवसेंहदवस 

कमी होत आहे. वृितोिी झाल्यामुळे पाऊस कमी पित आहे. आहण यामुळे हनसगााचे भयांकर 

रूपाचे दशान आपणास घित आहे. हनसगाा च्या समतोल हिघिल्यामुळे हवहवध प्रकारचे 

हवषाणूजन्य आजाराांचा मानवाला सामोरे जावे लागत आहे. िात कोरोना सारख्या महाभयांकर 

रोगाचे थैमान हे जगभर सुरू आहे. याचा अनुभव सांपूणा मानव जातीला येत आहे. मानव घरात 

राहात असल्यामुळे कदाहचत पुन्हा हनसगााचे उत्तम स्वरूप आपणा सवाांना अनुभवास येत 



आहे. तेिा आपले हे कताव्य आहे की हनसगााचे सांतुलन ठेवले पाहहजे कारण मनुष्याचे व 

हनसगााचे अतूट नाते आहे. तुकाराम महाराजाांनी आपल्याला हकतीतरी शतकाांपूवी साांहगतले  

"वृिवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। 

पक्षीिी सुस्वरे आळहवती॥ 

येणे सुखे रुचे एकांताचा वास। 

नािी रु्णिोष अंर्ा येती ॥" 

 

सौ. योहर्ता नार्मोती, नाहशक 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



57) ननसगभ आपला सखा  

  

सवा सजीव प्राणी मात्राांना जगण्यासाठी मुिलक अन्न, हवा, पाणी, सूयाप्रकाश उपलब्ध 

असलेला एकमेव ग्रह म्हणजे पृथ्वी होय. इथल्या काळ्या मातीत हपकणारे मोती हे मानवाची 

उपजीहवका भागहवणारा एक अिांत महत्वाचा घटक आहे. वनस्पती ांच सांगोपन करणारी माती 

वेळप्रसांगी प्राण्याांची हवष्ठा, वनस्पती ांचा पालापाचोळा एकां दरीत टाकाऊ पदाथा आपल्या 

उदरात सामावून घेते. कालाांतराने िापासून पुन्हा वनस्पती ांची हनहमाती होते. यातूनच हनसगााचे 

औदाया रूप हदसून येते.  

 मन उल्हासीत करणारा सूयोदय, वसांत ऋतूत झािाांना फुटणारी पालवी, रांगहिरांगी 

फुलाांनी सजलेला पररसर, िा फुलमधून मध गोळा करण्यासाठी भुांग्याची धिपि, झािाांच्या 

सावलीत पिाांच्या हकलहिलाट, फुलपाखराांची पकिा पकिी, सायांकाळी हहरव्या, हपवळ्या 

वसुांधरेवर केशर हपांपिून खिकाच्या मागे होणारा तो सूयाास्त. हे सवा हवलोभनीय दृश्य नेत्रसुख 

देणारां  असलां तरी सहजासहजी पाहायला हमळणे कठीणच. िाला कष्टाची जोि असावी लागते 

तेिा वसुांधरेसारखी अप्सरा जगी दुसरी कुणी नाही हे आपल्या ज्ञानात येईल.  

 वाढिा लोकसांखे्यमुळे राहण्यासाठी जागेचा प्रश्न उद्भवतो. एका घरात 2 भाऊ असतील 

तर एकाला राहिा घरापासून वेगळां  स्वतःच हसमेंटच स्वतांत्र घर हवां असतां. हक्काच्या जागेवर 

कसांही हचरफाि करून, वचास्व गाजवून आपण िा जहमनीचे लॉकिाऊन करत आहोत हे 

आपल्या गावी ही नसते. मी थोड्या अहधक प्रमाणात हनसगााची हानी केली आहे हे मानायला 

माणूस कधीच तयार नसतो. तेिा खऱ्या अथााने तो माणूस हहांस्त्र, कू्रर आहण स्वाथी िनलेला 

असतो.  



 ज्या हनसगाामुळे मानवाचे जीवन िहरले िाच्याच जीवावर उठलेली आजची हपढी 

म्हणजे पृथ्वीवर झालेल्या अफाट गदीचाच भार आहे असे म्हणायला हरकत नाही. देणाऱ्या 

जवळ हहरावून घेण्याचीही ताकद असते असे म्हणतात. जेिा ही ताकद हनसगा दाखवायला 

लागेल तेिा मानवी जीवन अवघि होईल. जीवनावश्यक पांचमहाभुते हमळहवताांना मानवाच्या 

नाकी नऊ येतील आहण मानवी जीवन धोक्यात येईल. म्हणून अजूनही वेळ गेलेली नाही. हमत्र, 

िांधू, सखा, मायिाप, परमेश्वर याांची भूहमका िजाहवणाऱ्या प्राणहप्रय हनसगााला जापुया.  

"हनस्वाथा हनसगा प्राणहप्रय सखा आपला 

जीवनातील रस सवग हनसर्ागत सामावला" 

 

नम्रता हिलीपराव उिाळे  

रा. हतवसा (अमरावती)  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



58) *मरावे परर अवर्वरुपी उरावे!* 

 

 नाांदेि येथील जे्यष्ठ, व्यासांगी पत्रकार श्री माधव अटकोरे याांनी हनषे्ठने, 

मेहनतीने, हजद्दीने हलहून प्रकाहशत केलेले आहण मला अगिाने हदलेले ' 

अवयवदान: पाहथावाचे देणे ' हे पुस्तक वाचले. अनेक महहन्यापासून श्री अटकोरे याांच्या 

अवयवदानासांदभाात जनजागृतीपर कायाक्रमाहवषयी ऐकून होतो. िा सांदभाातील िाांचे काही 

लेखही वाचण्यात आले होते. या अहभयानाहवषयी िाांची तळमळ एवढी पराकोटीची आहे की, 

पदरमोि करून, प्रसांगी पोटाला हचमटा घेऊन िाांनी हे पुस्तक प्रकाहशत केले आहे. पाहथावाचे 

देणे हे नावच अिांत काव्यात्मक आहे. हे समपाक शीषाक महाराष्टर ातील ख्यातनाम समीिक, 

नाटककार श्री दत्ता भगत याांनी सुचहवले असल्याचे लेखक आदरपूवाक साांगतात.  

 आत्मा सोिून गेलेले शरीर म्हणजे पाहथाव! हजथे आत्मा नसलेल्या शरीराजवळ जाण्याचे 

अनेक लोक टाळतात हतथे िा पाहथावाचा एखादा अवयव घेऊन गरजवांताला दान करणे, तो 

अवयव हजवांत ठेवून िा माणसाच्या शरीरात सू्फती, चैतन्य हनमााण करून िाला नवजीवन 

देणे हे काया खरोखरीच महनीय, वांदनीय आहण अनुकरणीय आहे. अवयवदान ही चळवळ 

तशी शासन अांगीकृत अशी आहे. लेखक माधवराव हे या चळवळीकिे एक चळवळ, एक 

शासकीय योजना म्हणून िघत नाहीत तर िासाठी ते तन-मन-धनाने उतरतात. िासाठी 

वाहून घेतात, सवास्व झोकून देतात. िाांच्या 'न भूतो न भहवष्यती ' अशा कायाातून 

अवयवदानाचे काया आता चळवळ राहहली नसून एका क्राांतीची नाांदी हदसत आहे, एक 

ललकारी देते आहे. क्राांती केवळ रक्तरांजीत असते असे नाही तर ती हवनाशस्त्रानेही होऊ 

शकते. ती असते हवचाराांची, शब्दाांची आहण लेखनीची क्राांती. माधव अटकोरे हेही अशाच एका 

क्राांतीची मशाल घेऊन गल्लीपासून थेट हदल्लीपयांत धिक देताांना हदसत आहेत.  



 जनजागृतीचे एक महत्त्वाचे साधन म्हणजे लेखणी! पत्रकाररता करत असताना शब्द 

आहण लेखणी ही िाांची दोन महत्त्वाची साधनां, अस्त्र! या दोन्ही आयुधाांचा िाांनी अवयवदान 

अहभयानात अिांत जाणीवपूवाक, कौशल्याने वापर करून घेतल्याचे पाहथावाचे देणे हे पुस्तक 

वाचताना लिात येते. एकूण दोनशे आठ पानाांच्या या पुस्तकात िाांनी जणू याच सांकल्पनेचा 

जागर माांिला आहे. हवहवध पररहशष्टासह स्वतःच्या एकूण एकोणसाठ लेखाांचा समावेश 

करताना िाांनी या हवषयावर अनेकाांना हलहहते केले आहे. अहधकारी, पदाहधकारी, लेखक, 

िॉक्टर, नागररक यापैकी कुणाचे लेख, कुणाच्या कहवता, कुणाचे आवाहन, मतमताांतरे या 

सवाांनी पररपूणा असे हे पुस्तक आहे.  

 माधव अटकोरे याांनी पाहथावाचे देणे या पुस्तकात समाहवष्ट केलेले लेख अनेक 

वतामानपत्रात प्रकाहशत झालेले आहेत. िा लेखातून जनसामान्याांपासून सवा स्तरावरील 

नागररकाांचे देहदान, अवयवदान या सांिांधाने हनहश्चतच जनजागरण झाले असल्याचे हदसून येते. 

वाचकाांच्या, हदग्गजाांच्या आलेल्या प्रहतहक्रया, मतां, अनुभव आहण लेख या सवाांना एकत्र 

पुस्तकरूपाने प्रकाहशत करण्याचा हवचार पुढे आला परां तु, सोितच पैशाचा ही प्रश्न समोर 

उभा राहहला. समाजसेवा आहण पैसा या दोन गोष्टी म्हणजे जणू रेले्वचे समाांतर जाणारे रुळ! 

मैलोनमैल प्रवास केला तरीही दोन्ही रुळ योग्य अांतर राखून असतात. तद्वत समाजसेवा आहण 

आहथाक त्यस्थती याांचे असते. शेवटी मुलाांनी कजा काढून रक्कम उभी केली आहण माधवरावाांची 

पुस्तक प्रकाहशत करण्याची इच्छा पूणा झाली. या पुस्तकात वाचायला हमळणारी माहहती 

लेखकाने अहतशय पररश्रमपूवाक जमा केली असल्याचे पुस्तक वाचताना लिात येते. हजथे कुठे 

अवयवदानाचे काया चालते, हजथून कुठून अवयवदानाची माहहती हमळवता येईल, सोित 

यथोहचत आकिेवारी देता येईल ते सारे जमा करताना अटकोरे याांना हकती कष्ट पिले 

असतील िाची कल्पनाच केलेली िरी. िरे, एवढी सारी पदरमोि, कष्ट करून ही पुस्तक 

प्रकाहशत झाल्यानांतर पुस्तक हवक्रीतून झालेला खचा वसूल करण्याचा हवचारही िाांच्या मनात 

आला नाही. उलट माधव अटकोरे याांनी या पुस्तकाच्या सातशेपेिा अहधक प्रती हवनामूल्य 



आहण कुररअर, त्यस्पिपोस्ट अशा माध्यमातून स्वखचााने पाठहवल्या हे साांगताना िाांच्या 

चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव ठळकपणे जाणवतात. एखाद्या धे्ययाने पेटलेली व्यक्ती काय करू 

शकते याचे हजवांत उदाहरण म्हणजे माधव अटकोरे! 

 या चळवळीला वाहून घेताना असे काय घिले याचे हववेचन करताना माधव अटकोरे 

साांगतात की, 'अवयवदान शे्रष्ठ दान ' या लेखमालेची पे्ररणा कहववया मांगेश पािगावकर याांची 

'मृिूला 

म्हणतो' िी कहवता! हिच कहवता जीवनाचा खरा अथग उलर्डून सांर्ते, जीवनस्त्रोत 

असल्याचे अटकोरे हवनयाने सांर्तात. नेत्रिान, रक्तिान, हकडनीिान, िेििान, त्वचािान, 

मुत्रहपंडिान, यकृतिान, स्वािुहपंडिान, आतडीिान, फुपु्फसिान, र्िागशयिान इत्यािी 

अवयवांचे िान हजवंतपणी वा मरणोपांत मानविाणी करू शकतो िे अतं्यत ििावीपणे 

अटकोरे सांर्तात. त्याचवेळी पाहथगवाचे िेणे िे पुस्तक लेखक अंजनाबाई लिाने यांना अपगण 

करतात. या मारे् लेखकाची िूहमका अतं्यत िांजळ आिे कारण या अंजनामाता केवळ 

तात्यासािेब या अपत्याला जन्म िेऊन थांबत नािीत तर त्या तात्यांना स्वतुःची हकडनी िेऊन 

मातेचे आर्ळेवेर्ळे कतगव्य आहण एक उच्चतम आिशग समाजापुढे ठेवतात. त्यांच्या या 

मित्तम त्यार्ातून डॉ. तात्यासािेब लिाने िेरणा घेऊन पुढे नेत्रशस्त्रहक्रयेचा जार्हतक हवक्रम 

िोईल असा पराक्रम करतात. तब्बल िीड लाख नेत्रशस्त्रहक्रया करणाऱ्या तात्यांच्या कायागची 

नोिं घेऊन कें द्र सरकारने त्यांचा 'पद्मश्री' िा सन्मान िेऊन र्ौरव केला आिे. मातेने हकडनी 

िेऊन आपणास पुनजगन्म िेऊन नवजीवन हिले या पहवत्र िावनेने डॉ. लिाने िे ज्या हिवशी 

हकडनी ित्यारोपण झाले तो हिवस स्वतुःचा वाढहिवस म्हणून साजरा करतात. या सोबत ज्या 

ज्या लोकांनी अवयविान केले त्यांची माहिती माधव अटकोरे यांनी अतं्यत ह्रियद्रावक िाषेत 

पुस्तकात नमूि केली आिे. अंजनाबाई लिाने यांच्यािमाणेच स्वतुःच्या पंचवीस वषागच्या 

मुलाला स्वतुःची हकडनी िेणारी माता औरंर्ाबाि येथे असताना आमच्या शेजारी रािात िोती. 



औरंर्ाबािपासून जवळ असलेल्या एका खेड्यातील एक सधन शेतकरी कुटंुब मुलाच्या त्या 

शस्त्रहक्रयेसाठी औरंर्ाबाि येथे अनेक महिने येऊन राहिले िोते. त्या तरुण मुलाची हकडनी 

ित्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रहक्रया झाल्यानंतर ते कुटंुब त्या आिशग मातेसि स्वरृ्िी परतत 

असताना कुटंुबातील िते्यकाच्या चेिऱ्यावर असलेला आनंि, समाधान अजूनिी माझ्या 

स्मरणात आिे. धन्य त्या माता! 

 श्री माधव अटकोरे याांच्या अथक पररश्रमानांतर अनेकाांनी देहदान, अवयवदानास सांमती 

हदली असल्याची माहहती िा दानशूर व्यक्तीांच्या नावासह पुस्तकात वाचायला हमळते. श्री 

अटकोरे याांचे पुत्र सदानांद आहण रश्मी याांचा ०५नोिेंिर२०१७ या हदवशी पुणे येथे हववाह 

सांपन्न झाला. नवहववाहीत जोिप्याने स्वतःच्या लग्न सोहळ्यात देहदानाचा सांकल्प केला. यापेिा 

आणखी मोठे यश ते कोणते? नागपूर येथील प्राध्यापक योगेश िनकर याांचा हववाह २९ माचा 

२०१७ रोजी हप्रयांका िागिे याांच्याशी झाला. नवदाम्पिाने लग्नमांिपात अवयवदानाचा हनश्चय 

जाहीरपणे घेतला. असे अनेक अनुभव माधव अटकोरे याांनी पुस्तकात शब्दिद्ध केले आहेत. 

लेखक अटकोरे याांची भेट एका सत्तर वषााच्या जे्यष्ठासोित झाली. िोलताना िा व्यक्तीने 

स्वतःची त्वचा दान करण्याचा सांकल्प केला असल्याचे साांहगतले. िा हनणायामागे असणारी 

पे्ररणा स्पष्ट करताना तो महातारा (म्हातारा निे) म्हणाला की, िाच्या नािातील एका 

तरूणाने स्वतःची त्वचा अशा एका तरुणीला दान केली आहे की, हजचा चेहरा कुण्या तरी 

माथेहफरुने अँहसि हल्ला करून हवदु्रप केला होता. दानामागचा शुद्ध हेतू लिात येताच 

वाचणारा, ऐकणारा दोघेही अशा 'कणाांपुढे', िाांच्या दानशूर भावनेपुढे नतमस्तक होतात.  

 अजून एक भावहवभोर करणारी, सांवेदनशील मनाला अांतमुाख करणारी, चटका 

लावणारी घटना लेखकाने नमूद केली आहे. हदल्लीजवळ असलेल्या रोहतक येथील एका 

टँक्सीचालकाच्या चाळीस वषीच्या पत्नीने स्वतःच्या मुलाला चाांगल्या शाळेत प्रवेश हमळावा 

म्हणून स्वतःची हकिनी हवकायला काढली. हकिनी हवकताना आहण नांतर मुलाला चाांगल्या 



शाळेत प्रवेश देताना ते कुटुांि दोन्ही हठकाणी असलेल्या दलालाांच्या जाळ्यात अिकते. परां तु, 

िा मातेला एक समाधान हनहश्चत लाभले ते असे की, हकिनी गेली, दलालाांनी लुटले तरीही 

माझ्या मुलाला मला हव्या िा शाळेत प्रवेश देता आला. अवयवदानाचा ही िाजार होतो हे 

आकिेवारीसह लेखक वाचकाांपुढे माांितात. िा सांदभाात वेगवेगळी उदाहरणे देताना 

'मराठवाड्यात हकिनी अँटँक', आहण 'भारत दानापेिाही तस्करीतच पुढे' हे दोन लेख 

वाचकाांपुढे अवलोकनाथा ठेवतात.  

 अवयवदान : पाहथावाचे देणे हे पुस्तक वाचनीय तर आहेच परां तु भहवष्यात घिू पाहणाऱ्या 

क्राांतीचे आपण सािीदारच निे तर भागीदार असू शकतो अशी भावना हनमााण करणारे आहे. 

लेखक माधव अटकोरे हे जवळपास चाळीस वषाांपासून पत्रकाररता िेत्रात आहेत. प्रिेक 

िेत्राशी िाांचा जवळचा सांिांध आहे. िामुळे िाांची भाषा ओघवती, सरळ, सोपी आहण सहज 

समजेल अशी आहे. पुस्तकाच्या सातशेपेिा अहधक प्रती स्वखचााने, मोफत पोहचवूनही माधव 

अटकोरे याांचा अवयवदानाचा यज्ञ शाांत न होता अजूनही धगधगतो आहे. लवकरच िाांच्या 

पाहथावाचे देणे या पुस्तकाची दुसरी आवु्रत्ती प्रकाहशत करण्याचा िाांचा मानस आहे. या दुसऱ्या 

आवु्रत्तीसाठी अनुभव, लेख, कहवता, चारोळी पाठहवण्याचे आवाहन ते वाचकाांना करत आहेत. 

श्री माधव अटकोरे याांच्या हजद्दीला, मेहनतीला, प्रामाहणकतेला सलाम! िाांच्या धिपिीला 

शुभेच्छा! 

   

 नागेश सू. शेवाळकर 

पुणे (९४२३१३९०७१) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



59) तरुण भारत देश घडवू र्ा..... ! 

जर्ात लोकसंखेच्या बाबतीत िारत िुसऱ्या क्रमांकावर असलेला 

िेश आिे. आज िारत िेशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटी च्या वर 

पोिोचली आिे. यात 20 % बालक आहण 20 % वृध्ि तर बाकी 60 % च्या वर तरुणाची संख्या 

आिे िे हवशेष म्हणूनच िारताला तरुणाचा िेश असे संबोधले जाते. ज्या िेशात एवढ्या मोठ्या 

िमाणात तरुणाची संख्या असेल तर त्या िेशाची िर्ती लक्षणीय आहण वेर्ात असायला 

पाहिजे. पण नेमके उलट या हठकाणी पािायला हमळते. आमच्या कडे मनुष्यबळ, शक्ती आहण 

युक्ती सवग आिे, तरी िारत आज स्वातंत्र्याच्या सत्तरीत असून िेखील िर्ती पथावरच आिे 

म्हणजे अजून िी रस्त्यावर आिे त्याला अजून खूप कािी करणे हशल्लक आिे. असे का ? आज 

आपण जपान या िेशाच्या हवकासाकडे पाहिलो तर लक्षात येईल की त्या िेशाने कमी वेळात 

एवढी िर्ती कशी केली असेल ? त्याला एकमेव कारण म्हणजे तेथील कोणताच व्यक्ती 

ररकामा नसतो, बेरोजर्ार नसतो. तो सिानकिा कािी ना कािी काम करीत असतो. आळस 

िा माणसाचा शतू्र आिे िे र्ौतम बुध्िाचे वचन त्यांनी आत्मसात केले म्हणून आज जपान मधील 

िते्यक वसु्त िेश हविेशात आढळून येते. वास्तहवक पािता जपानची लोकसंख्या िारतच्या 

तुलनेत फार कमी आिे परंतु तेथे बेरोजर्ार कमी आिेत िे हवशेष. त्याउलट आपल्या िेशात 

हिसून येते. येथे आपल्या िेशात आळस िा माणसाचा शतू्र नसून हमत्र बनला आिे. काम 

करणाऱ्या युवकापेक्षा बेरोजर्ार युवकांची संख्या िरमसाठ आिे. व्यक्तीच्या िाताला काम 

असेल तर त्या हठकाणी फक्त त्या व्यक्तीचा हवकास िोत नसून त्याच्या सोबत त्याच्या 

कुटंुबाचा, समाजाचा, र्ावाचा, राज्याचा पयागयाने िेशाचा हवकास िोतो. परनु्त आपल्या 

िेशातील युवकांना रोजर्ार का हमळत नािी हकंवा युवक असे िटकण्याच्या कोडंीत का 

सापडत आिेत ? यावर हवचार करणे आवश्यक आिे. स्वातंत्र्याच्या शंिरीत तरी िारत 

जर्ाच्या नकाशावर ठळक उठून हिसण्यासाठी आज या समसे्यची उकल शोधणे हकंवा यावर 

संशोधन करून त्यावर उपाययोजना करणे र्रजेचे आिे.  



* िेरोजगार युवक - देशात सध्या दोन प्रकारचे िेरोजगार युवक आढळून येतात. 

अहशहित आहण सुहशहित िेरोजगार. अहशहित मांिळी िाांना ज्याप्रकारचे काम जमते 

िाप्रकारचे काम ढोर मेहनत करीत करतात. िाचा म्हणावा तसा मोिादला िाला हमळत 

नाही म्हणून खूप कष्ट आहण काम करून देखील िाचा आहण िाच्या कुटुांिाचा हवकास होत 

नाही. िाच्याकिे शक्ती आहे मात्र िा शत्यक्तचा वापर योग्य प्रकारे कसा करावा याचे ज्ञान 

नसल्यामुळे िाची पूणा मेहनत िाचा हवकास करू शकत नाही. िासाठी या युवकाांना प्रथम 

आपल्या शक्ती आहण िाच्या हकमतीची जाणीव करून द्यायला हवी. अश्या िेरोजगार 

युवकाची सांख्या तुलनेने कमी आहे. मात्र सुहशहित िेरोजगार युवकाची सांख्या भरपूर आहे 

ज्याचा हवपरीत पररणाम देशाच्या हवकासवर होत आहे.  

वयाची 18 वषे पूणग झाली की तो िारताचा सक्षम नार्ररक बनतो. त्याला मतिान 

करण्याचा अहधकार िाप्त िोतो. या वयापयगन्त त्याचे उच्च माध्यहमक हशक्षण िेखील पूणग 

झालेले असते. येथून पुढे त्याच्या जीवनाला कलाटणी हमळणार असते. या वयात घेतलेल्या 

हनणगयावर संपूणग आयुष्य अवलंबून असते. येथील हनणगय अचूक असणे आवश्यक असतात 

आहण येथेच चूका िोताना हिसून येत आिे म्हणून खूप मोठी समस्या हनमागण िोत आिे. 

माध्यहमक आहण उच्च माध्यहमक हशक्षण घेताना मुलांना िहवष्यातील त्यांचे हचत्र िाखहवण्याचे 

काम हशक्षणाच्या माध्यमातून येथे करायला पाहिजे. कािी व्यावसाहयक हशक्षणाची ओळख 

येथे झाल्यास मुले त्या अभ्यासक्रमाकडे वळु शकतील. त्यांच्या मधे्य व्यवसाय हवषयी र्ोडी 

हनमागण िोईल. सवगच मुले हुशार नसतात त्यामुळे त्यांच्या क्षमता ओळखून तसे हशक्षण घेण्याची 

सुहवधा या स्तरावर हमळाले तर योग्य रािते. मात्र याच हठकाणी मुलांना मार्गिशगन हमळत नािी 

आहण िहवष्यात ते िटकतात. एखािे कौशल्यपूणग हशक्षण पूणग केल्यास हशकलेल्या माणसाला 

त्यात मार्ग सापडतो. मात्र युवक या के्षत्रात येण्यास तयार नािीत. त्यांना बेकार हफरणे आवडत 

आिे मात्र काम करणे अहजबात आवडत नािी. कारण त्यांना या हवषयी कािीच रं्ध नसतो, 

त्यांच्या मधे्य काम करण्याची चेतना जार्ीच केल्या जात निी.ं आज श्रमिहतष्ठा िे मूल्य कमी 



िोत चालले आिे असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नािी. याचाच हवपरीत पररणाम युवकाच्या 

जीवनावर झाला आिे हकंवा िोत आिे. ररकाम्या माणसाच्या डोक्यात िुताचा वास असतो असे 

इंग्रजीत एक वाक्य आिे त्यानुसार बेरोजर्र युवक म्हणजे ररकामी डोके त्यामुळे त्यांच्या 

डोक्यात नेिमी िुताचा वास असतो. ते िेशाच्या िर्तीचे हवचार करण्याऐवजी िेश हवघातक 

हकंवा वाईट काम करण्यास िवृत्त िोत आिेत. समाधानकारक जीवन जर्ण्यासाठी सवागत 

मित्वाचे आिे पैसा आहण पैसा कमहवण्यासाठी काम करावे लार्ते. िे रे िरी पलंर्ावरी च्या 

वृत्तीनुसार आळसी बनलेल्या युवकांना काम न करता झटपट खूप पैसा हमळावा अशी अपेक्षा 

असते आहण त्यासाठी ते कोणतेिी काम मर् ते चांर्ले असो हकंवा वाईट याचा अहजबात हवचार 

न करता काम करायला तयार असतात. याचाच रै्रफायिा कािी लोक घेतात. िेश हवघातक 

कायग करणारे कािी समाजकंटक लोक अश्या र्रजू युवकाना अलर्ि जाळ्यात अडकहवतात 

आहण मर् सुरु िोतो त्याचा जीवघेणा िवास. ते अश्या िलिल मधे्य फसतात की त्यांची ईच्छा 

असून िेखील त्यांना बािेर पडता येत नािी. ििशतवािी हकंवा नक्षलवािी बनण्यात युवकाची 

संख्या मोठी असण्यामारे् िेच कारण नसेल कश्यावरुन ? 

िाताला काम नसल्यामुळे िे युवक वाईट व्यसनाच्या हवळख्यात अडकले आिेत. िारु 

हपणे, तंबाखू खाणे, चरस, र्ांजा, अफु याचे सेवन करणे आहण समाजात रै्रवतगन करणे असे 

िकार वाढीस लार्ले त्यास फक्त एकच कारण आिे ते म्हणजे युवकाच्या िाताला कािीच 

काम नसणे. त्यामुळे युवकास काम िेणे र्रजेचे आिे. ररकामटेकडे इकडून हतकडे हफरणे, 

हिवसिर अन रात्रिर फेसबुक आहण व्हाट्सएप्प सारख्या सोशल हमहडयाचा जास्त वापर 

करणे, हमत्रासोबत अवांतर र्प्पा मारत बसणे याहशवाय सध्या युवकांना िूसरे कािीच काम 

हिसत नािी. सुखिेव राजरु्रु आहण िर्त हसंर् यांच्या सारखी सू्फती आजच्या युवकात हिसून 

येत नािी कारण आज आपण स्वतंत्र आिोत आपणास त्यासाठी कोणाला िांडण करत 

बसायचे काम नािी. याची जाणीव त्यांना झाली आिे. सवग कािी आयते हमळत आिे त्यांना 

त्यासाठी वेर्ळे कष्ट करण्याची र्रज नािी. मुले ररकामी िाताने हफरत आिेत याची काळजी 



त्या युवकापेक्षा त्याच्या पालकाना जास्त आिे. हशक्षण घेतलेला युवक आज शेतात काम 

करायला तयार नािी. मर् एवढं हशक्षण घेऊन काय फायिा असे त्याचे बोलणे असते. यात 

युवकाची स्वथथती मात्र धोबी का कुत्ता सारखी झाली आिे ना घरचा ना घाटचा. काम नसलेल्या 

व्यक्तीला समाजात िुय्यम थथान असते असे म्हणण्यापेक्षा कुणी िी हवचारत नािी. समाजात 

आपली पत आहण िहतष्ठा हमळहवण्यासाठी काम करणे अतं्यत मित्वाचे आिे.  

िेशातील र्हलच्छ राजकरणाचे युवक बळी पडत आिेत. हुशार राजकारणी मंडळी या 

युवकांचा हनवडणुकीच्या कामासाठी तातु्परता वापर करतात आहण हनवडणूक संपल्यावर 

वाऱ्यावर सोडून िेतात. कािी हठकाणी असे हिसून आले आिे की बरीच नेते मंडळी आपल्या 

सोईसाठी कािी युवकाचे पालनपोषण करतात. त्यांना आळशी बनहवतात. यामुळे आत्ता 

युवकांनी जारे् िोऊन स्वतुः राजकारणात हशरकाव करणे आवश्यक आिे त्या हशवाय िेशाची 

िर्ती अशक्य आिे. युवकांनी रोजर्ाराच्या मारे् न धावता आपण रोजर्ार तयार करणे िेशाची 

र्रज आिे. आज िारत िेशाला नरेंद्र मोिी सारखे हुशार पंतिधान लािले आिेत. त्यामुळे 

जर्ाचा िारत िेशाकडे पािण्याचा दृहष्टकोण िेखील बिलला आिे. मेक इन इंहडया सारखे 

उपक्रम िेशात चालू झाले आिेत. आज िेशाला हुशार, उद्योर्ी आहण कतगबर्ार युवकाची 

खरी र्रज आिे. युवक हमत्रांनो आळस झटका आहण कामाला लारू्न एक समृद्ध िारत घडवू 

या 

- नागोराव सा. येवतीकर, हवषय हशिक 

कन्या शाळा धमागबाि, 9423625769 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  



नमत्रहो, पुस्तकां  वािून कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो वाचनाने माणूस शहाणां होतां. वाचन करणारी माणसां 

िाांच्यािरोिरच्या वाचन न करणाऱ् या माणसाांहून अहधक प्रगल्भ आहण हवचारी 

असतात.  

कोणिाही प्राण्याला, सजीवाला, अनुभवाने शहाणपण येतां. प्रिि अनुभवासारखा 

हशिक नाहीच. इतर प्राण्याांना काही प्रमाणात िाांचे जन्मदाते थोिांफ़ार हशिण 

देतात. पण मानव हा असा प्राणी आहे ज्याला पुवी जगलेल्या आहण आता हजवांत 

नसलेल्या माणसाांचे अनुभवही हशकता येतात. ते पुस्तकाांद्वारे. माणसाला आपल्या 

सभोवताली नसलेल्या, दूर देशातल्या माणसाांचे अनुभव समजून घेऊन हशकता 

येतां. तेही पुस्तकाांद्वारे. प्रिि अनुभवाांहून चाांगला हशिक नाहीच. पण इतराांना 

आलेले अनुभव, िाांनी खाले्लल्या ठेचा याही माणसाला हशकवतात आहण शहाणे 

करून सोितात.  

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचाल तर वाचाल हे 

शांभर टके्क सि आहे. एक एक पुस्तक म्हणजे त्यिटाहमनची एक एक गोळी असते 

असां समजा. शहाणां करून सोिणारां  त्यिटाहमन. आहण जसे इतराांचे अनुभव 

तुम्हाला शहाणां करतात तसे तुमचे अनुभव इतराांना साांगून िाांना शहाणां करायचां 

काम तुम्ही करू शकता. तुम्ही तुमचे अनुभव हलहून ई साहहिकिे पाठवा. िाकी 

सवा आम्ही िघू.  

मंडळी! 

वाचायला तर िवंच! 

पण वाचून झाल्यावर िहतसािायलािी िवं… 

…आहण स्वतःही हलहायला हवां.  

 


