या मित्ाांनो! घेऊन जा! लटु ा! लटु ा! लटु ू न न्या!

मंथनरत्ने
हे पस्ु तक फ़ुकट नाही
यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामल्ू य घेऊ देतो.
कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.
आमचां काहीच कमी होत नाही.
उलट आनांद वाढतो.
मजा येते.

पण
तम्ु ही ते फ़ुकट का घ्यावां?
तुम्हालाही काही देता येईल.
असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल

आवण तमु चां काहीच कमी होणार नाही.
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभु ेच्छव द्यव
लेखकवनां व फ़ोन करून दवद द्या
आपल्यव शित्वचां े िेल पत्ते आम्हाला द्या
वमत्ाांना हे पस्ु तक िेल आशि Whatsapp करा
ई सवशहत्यचे फ़े सबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव
आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.
सर्वात बहुिोल अिव तुिच्यव सचू नव द्या
दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक
मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक
कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपणू ण समाज एका नव्या प्बुद्ध
उांचीवर जात रहावा.
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• शर्नविल्ू य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.
• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि हे फ़ॉरर्र्ा करू िकतव.
हे ई प्ु तक र्ेबसवईटर्र ठे र्ण्यवपर्ु ी शकांर्व र्वचनवव्यशतररक्त
कोितवही र्वपर करण्यवपर्ु ी -सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी घेिे
आर्श्यक आहे.

सक्षं िप्त परिचय

शदगबां र िहवदेर् आळिी
कौन्ससेलर,
सवयकोथेरवशप्ट,
सवयकॉलॉशजष्ट; नेचरोपॅशथष्ट अँर्
िॅनेजिेंट कन्ससलटांट
जन्सि तव.११-०८-१९४१
शििि
बी.ई.(इले);
बी.जे.(जनवाशलझि); बी.जी.एल ;
एल.एल.बी.; र्ी.बी.एि ;
र्ीप्लोिव इन नेचरोपॅथी ; र्ीप्लोिव इन सवयकोथेरपी ; र्ीप्लोिव इन
इटां रनॅिनल शबशझनेस ऑपरे िन ; एि कॉि ;एल.एल.एि. (प्री)
एि..बी.ए.;
एि.सी.जे.(कॉम्यशु नके िन);
एि.एस.(सवयकोथेरवपी अँर् कौन्ससेशलांग); एि.ए (लोक-प्रिवसन;
अथािवस्त्र: रवज्यिवस्त्र: सिवजिवस्त्र;.तत्र्ज्ञवन; इशतहवस; इग्रां जी;
िरवठी; शहदां ी; भवषविवस्त्र; िवनसिवस्त्र ; प्रवशचन भवरतीय इशतहवस,
सां्कृ ती र् परु विर््तु िवस्त्र ; िवनर् शर्ज्ञवन (Anthropology))
प्रशििि लर्ां न येथे १९८७ सवली एक िशहनव व्यर््थवपन
कौिल्य , प्रशििि
व्यर्सवय सेर्वशनर्ृत्त जनरल िॅनेजर (पशिि शर्भवग)

जी.ई.सी. अल््थवि इशां र्यव शलशिटेर्, िांबु ई.
सिवज कवया
1) िवजी अध्यि- अ.भव.अांधश्रध्दव शनिाल
ू न सशिती, नवगपरु
2) िवजी अध्यि यर्ु क शबरवदरी, शर्दभा
3) िवजी प्रवध्यवपक- इशां ्टट्यटु ऑफ़ िॅनेजिेंट अँर् ररसचा सेन्सटसा,
नवगपरु
4) िवजी सांचवलक , सह्कवरी सतु शगरिी जळगवांर् (जविोद) ,शजल्हव –
बल
ु ढविव
5) सांचवलक - िेतकी िवळव , िवटरगवांर् बद्रु ु क , शजल्हव – बुलढविव
6) सभवसद- भवरतीय इशां जशनयररांग सां्थव , कलकत्तव

परु ्कवर फ़्रेन्सर्िीप सोसवयटी ऑफ़ इशां र्यवच्यव उत्ति
व्यर््थवपक म्हिनू शर्जयरत्न परु ्कवरवने िवजी पांतप्रधवन िव.
चद्रां िेखरजीच्यव ह्ते सन्सां िवशनत

परदेि प्रर्वस- बॅग्क
ां ॉक, िशनलव, शसांगवपरु , टोशकयो, युरोप,
अिेररकव.
ज्ञवनवजानवकररतव चचवा सत् , कवयािवळव
शर्षय -- १) नैसशगाक शर्र्ेकी जीर्न
-- ्र्त:ची ओळख
-- आयष्ु यवची जवशनर्
-- भ्रिरशहत आनांदी जीर्न
२) व्यक्तीित्र् शर्कवस
३) आयष्ु यवचे व्यर््थवपन
४) शचांतवशर्रशहत जीर्न

प्रकवशित िरवठी सवशहत्य
कवव्य सांग्रह ,
(१) जीर्नविय-- जीर्नवनदां , जीर्नवथा , जीर्नोद्देि
(२) र्स्त्रहरि -- व्यगां वनदां
(३) कवव्यवनांद -- कवव्यवनभु तु ी / कवव्यवशभव्यशक्त
कवव्यज्योती / कवव््प्रयोजन
लेख सांग्रह
(४) िांथन -- जीर्न शर्श्र्लेषि

भवषि - प्रर्चन शर्षय
(१) श्रद्धव - अांधश्रद्धव सिज-गैरसिज
(२) जीर्नवशर्षयीच्यव भ्रविक कल्पनव आशि
जीर्नवतील सत्यतव
(३) ्र्त:ची - िनवची ओळख
(४) सक
ां ल्पनव - जीर् , िरीर र् िन
(५) सांर्वदवतील चक
ु ीचव यशु क्तर्वद
(६) फ़सशर्िवरे गैरसिज , अज्ञवनी ज्ञवन
सिपु देिन
नैरवश्य,र्ैफ़ल्य, अपयि, ददु र्ै यवर्र िवत अशि र्ैर्वशहक,
कौटुांशबक,िैिशिक, नोकरीशर्षयक, व्यर्सवशयक सि्यवचां े
शर्श्लेषि आशि त्यवर्र िवगादिान , शनरसन कररतव , सांपका
९३७३१०७२२३ िल्ु क तुिच्यव सिवधवनवर्र. जेष्ठ नवगरीकवांनव
शनिल्ु क, िवझव आनांद.

लेखकाचे मनोगत
िी १९६४ सवली व्हीआरसीई नवगपरु येथनू बी. ई.
(ईलेक्रीकल) झवल्यवनांतर शदर् र्षा उप-अशभयांतव म्हिनू िहवरवष्र
सरकवरच्यव जलशसांचन र् शर्द्यतु िक्ती यव शर्भवगवत नोकरी के ली.
त्यवनतां र जनरल इलेशक्रक कांपनी ऑफ़ इशां र्यव येथे अर्ीच र्षे
व्यर््थवपकीय प्रशििि घेतले आशि त्यवच कांपनीत १९ र्षे
नवगपरु लव शर्दभा िवखव व्यर््थवपक म्हिनू आशि नांतर ९ र्षे
िबांु ईलव, िहवरवष्र, िध्यप्रदेि, गजु रवथ र् गोर्व यव रवज्यवचां व
शर्भवगीय व्यर््थवपक म्हिनू नोकरी के ली. नोकरी कररत
असतवनां वच िी शनरशनरवळ्यव शर्षयवच
ां व अभ्यवस कररत रवशहलो
आशि तसेच र्ृत्तपत्वांिधनू , िवशसकवांिधनू तरु ळक कशर्तव र् लेख
प्रकवशसत कररत रवशहलो. सेर्वशनर्ृत्तीनांतर १९९८ र् १९९९ यव दोन
र्षवात देिोन्सनती यव िरवठी र्ृत्तपत्विां धनू तरु ळक लेख शलशहलेत.
नांतर िवझे शित् श्री. प्रकविभवऊ पोहरे , िख्ु य सांपवदक देिोन्सनती
यवांच्यव प्रोत्सवहनवने ११-७-२००० पवसनू िांथन यव सदरवतनू दर
िगां ळर्वरलव लेख शलशहलेत. ११-७-२००० ते २-१-२००१ यव
कवलवर्शधत २६ लेख र् १५-५-२००१ ते २९-१०-२००२ यव
कवळवत ७० लेख असे एकूि ९६ लेख प्रकवशित के लेत. ३-१-

२००१ ते १४-५-२००१ यव कवळवत कवही कवरिव्तर् लेख शलहू
िकलो नवही.
सविवशजक, रवजकीय, िैिशिक, धवशिाक, आद्यवशत्िक
आदी शर्षयवांर्र हे लेख शलशहलेले आहेत. यविशधल तवत्कवशलक
पररश्थतीर्र, घटनवांर्र आधवररत लेख र्गळतव इतर ४० लेखवांचव
हव सांग्रह िांथन यव नवर्वखवलीच प्रकवशित कररत आहे. िलव
शर्द्यवलय, िहवशर्द्यवलयवत शिकत असल्यवपवसनू च िळ
ु वत,
खोलवत, नवगर्े, नवगर्े शर्चवर करण्यवची सर्य जर्लेली आहे. िी
कोिशतही गोष्ट करतवांनव िळ
ु वत, खोलवत शर्चवर कररतो. भलेही िग
कृ ती करतवांनव त्यवलव व्यर्हवरवची जोर् द्यवर्यवची झवल्यवस देतो.
असच िळ
ु वत खोलवत शर्चवर कररत न्सयवहवळल की, लिवत येत
की, आपि, बहुतवि
ु ीच्यव पवयवर्ां र
ां ी शर्चवर न करतवच शकांर्व चक
आधवररत तका र्वपरून शकतीतरी गोष्टी कररत असतो. यवत
शिशित-अशिशित दोघवांचवही सिवर्ेि आहे. म्हिनू च अस
म्हिवर् लवगत की आपि शिकून शिशित होतो कवय? की आपि
शिशित अशिशित होतो! यव अनषु ांगवनेच शर्चवर तम्ु हवलव िवझ्यव
लेखवतनू िवांर्लेले आढळतील. िवझ्यव लेखवतनू िी आपले
स्ां कवर, आपल्यव सिवजधवरिव आपिवलव किव किकुर्त
करिवर्यव आहेत, शििि हे जीर्न कस जगवर् हे कस शिकशर्त
नवही, आपली धवशिाकतव, आध्यवशत्िकतव किी अतवशका क आहे,

सिवज व्यर््थव, सिवज रचनव किी भ्रष्ट झवलेली आहे, ज्योशतष्य,
यवतशु र्द्यव यवसवरखी खोटी िवस्त्रे आपिवलव कसे फ़सशर्तवत,
आशि आपि कसे फ़सतो, फ़सर्नू घेतो, श्रध्दव-अांधश्रध्दव
यवशर्षयी कसे गैरसिज आहेत, घवतक श्रध्दव आपि किव
जोपवसतो आशि त्यविळ
ु े ्र्तःचे कसे नक
ु सवन करून घेतो,
किाकवांर्े, धवशिाक शर्धी शकती शर्चवर िन्सु यतेने पवळतो, धिवाच्यव
नवर्वखवली कसे अधिा जोपवसतो, धिवाचव खरव अथा कवय आहे?
प्रविवशिकपिव व्यर्हवरवतनू कसव लप्तु झवलेलव आहे, रवजकवरि
शकती गढूळ झवलेल आहे, असिवनतव, पसरशर्िवर, जोपवसिवर
झवलेल आहे, यवशर्षयी सखोल उहवपोह के लेलव आहे. आपि
शनसगवापवसनू दरू जवऊन कस भ्रविक जीर्न जगतो, नसु त्यव भौशतक,
भ्रविक आनांदविवगे धवर्नू कसे तवि तिवर् ओढून घेतो, यवशर्षयी
पि शर्चवर आढळतील.
हे िवझे शर्चवर आहेत अस िी म्हितो. परांतू खरोखरच
आपि ज्यवलव आपले शर्चवर म्हितो ते आपले असतवत कवय?
आपि आपिवलव जरी आपले म्हित असलो, आपलेपिवचव
अशभिवन र्व गर्ा बवळगत असलो तरी आपि खरोखरच आपले
असतो कवय? र््ततु ः आपि नवर्वपरु तेच, म्हिवयलव फ़क्त आपले
असतो. र्व्तर्वत आपि सिवजवने, पररश्थतीने घर्शर्लेले
असतो. आपले शर्चवर सध्ु दव आपि र्यवने िोठे होत जवतवनां व,

असतवांनव सविवशजकरिवच्यव, सां्कृ तीकरिवच्यव म्हिजे
स्ां कवरवच्यव प्रशियेतनू च बनशर्त असतो नव!आपि सिवजवचीच
घर्ि असतो नव!
दोन िविसवच
ां े शर्चवर ित-प्रशतित सवरखे असचू िकत
नवहीत. इतरवांचे शर्चवर आपिवलव पटलेच पवशहजेत असेही नवही.
बळजबरीने, जबरद्तीने शर्चवर रूजशर्तव येत नवहीत. अथवात
र्क्तृत्र् कलेने, लेखििैलीने, शर्चवर िवर्ां िवर्यवच्ां यव
व्यक्तीित्र्वची छवप आपिवर्र अगोदरच पर्लेली असल्यविळ
ु े,
अिवांचे चक
ु ीचे शर्चवर सध्ु दव आपि सहज रूजर्नू घेतो ही गोष्ट
र्ेगळी. कोिवचेही शर्चवर िवतां पिे ऎकून घ्यवर्ेत, नांतर सर्ा पर्ू ाग्रह
बवजल
ू व ठे र्नू त्यव शर्चवरवर्ां र, शर्चवर सवांगिवर्यवांचे व्यक्तीित्र्,
शििि, त्यवचव सिवजवतील दजवा, िोठे पि आशद बवजल
ू व ठे र्नू ,
शर्र्ेकपिू ,ा िध्ु दतका र्वपरून शर्चवर करवर्व आशि नांतरच ते शर्चवर
पटलेत तरच ते ग्रवह्य धरवर्ेत. असे शर्चवर पटले नवहीत, तर
त्यवतील असबां धतव दवखर्वयलव हरकत नसवर्ी. परांतु अिी शटकव
ही त्यव शर्चवरवांर्रच असवर्् ी, र्ैयक्तीक चक
ु ू नही असू नये. शर्चवर
पटर्नू देण्यव-घेण्यवची प्रशियव व्हवयलव पवशहजे. आशि त्यवनांतरही
शर्चवर पटले नवहीत तर सिजां सपिवने शर्चवर पटत नवहीत असे
जविनू घेर्नू तो शर्षय बवजल
ू व ठे र्वयलव पवशहजे, शर्चवर पटले
नवहीत, पटत नवहीत म्हिनू र्ैयक्तीक द्वेष शनिवाि व्हवयलव नको.

पर्पर सांबांधवांर्र बवधव यवयलव नको िवझ्यव लेखवांिध्ये िवांर्लेल्यव
शर्चवरवशां र्षयीही पि िी हेच म्हिेल. िवझ्यव लेखविां ध्ये िवर्ां लेल्यव
शर्चवरवांर्र िी कोिविीही, कें व्हवही चचवा करवयलव तयवर आहे.
शकांबहुनव िलव ते आर्र्ेल. म्हिनू ज्यवांनव अिी चचवा करवशर्िी
र्वटेल ते िवझ्यविी सांपका सवधू िकतवत. भ्रविक, तिवर्पिू ा जीर्न
न जगतव शनखळ, शनव्र्ळ, शनतळ आनांदिय जीर्न जगवर् हेच ह्यव
लेखविां धनू सवगां ण्यवचव प्रयत्न.

प्रा.पक्षं ितांचे पांक्षित्यपर्
ू ण क्षिचािमथ
ं न
िवझे प्रेिळ शित् पशां र्त आळिी यवचां व लेखसग्रां ह हवती
पर्लव आशि र्वटून गेलां प्रव. पांशर्त ’आळिी’ कसे? िांथनच्यव
प्रत्येक पवनवर्रचव िजकूर पांशर्तवचे पवांशर्त्य आशि त्यवांची
उदद्य् ोगशिलतव सवगां नू जवते.त्यवच
ां ी ज्ञवनवजानवची धर्पर् शर्लिि!
त्यवांनी सांपवदन के लेल्यव शर्ज्ञवन आशि कलव शर्षयवतील खांर्ीभर
पदव्यव आहेत. अध्यापही त्यवांचे अध्ययन अशर्रत सरू
ु च आहे .
तरीही त्यवांचे नवर् आळिी. हे असे ’आळिीपि ’ शर्दद्य् वजान
करिवर्यव शर्दद्य् वर्थयवाच्यव र्वट्यवलव आलां तर कवय िजव येईल!
त्यवांचव लेखसांग्रह िांथन म्हिजे िवनर्ी जीर्नवचे र्ैचवररक
िांथनच. जीर्नवचे शर्शर्धवगां ी बवरकवर्े त्यवत सिवशर्ष्ट आहेत. "
"जीर्नवचव अथा आशि उद्देि ” हव प्ु तकवचव िख्ु य प्रशतपवदद्य्
शर्षय असलव तरी जगण्यवचे शर्शर्ध सांदु र धवगे पांशर्तवांच्यव
शनर्ेदनवलव सिृध्द करिवरे जविर्तवत.
आपि जगतवांनव अनेक र्ेळव अांतिाख
ु होत असतो. िी
किवसवठी जगतो ? िवझ्यव जगण्यवचव अथा कवय ? अिव अच्थेत
िविसू िग अदद्य् वत्म्यवच्यव िोधवत भटकतो. आपल्यव जीर्नवचे
प्रयोजनच न कळलेलव िविसू िग त्यवलव कळलेलां अदद्य् वत्ि
ईश्र्ररविी जोर्तो. िग िोिवच्यव कल्पनेने तो अशधकच गोंधळून

जवतो. यव सांदभवात प्रव. अळिी ’ अध्यवत्म्यवची अर्ैज्ञवशनकतव
सवगां तवनां व शलशहतवत
" अध्यवशत्िक ज्ञवन हे िब्दप्रिवि आशि अलौशकक
सविवत्कवर यवच्ां यवर्र आधवररत आहे. िब्दप्रिवि म्हिजे र्ेदवतील
िब्द तसेच अर्तवर, प्रेशषत, धिागरू
ु यवांचे िब्द म्हिनू प्रिवि
िवनलेच पवशहजेत. अलौशकक सविवत्कवर हव अशतशन्सद्रय ज्ञवन करून
देिवरव इशां द्रयवतीत , अनिु वनवतीत असतो. यवलव अनभु तू ी असेही
म्हितवत. ही अनभु तू ी म्हिजेच आत्िज्ञवन. धिाग्रांथ, र्ेद, आशि
धिागरू
ु यवांची र्चने पर्तवळून न पवहतवचे खरे िवनवयचे, यवर्रून
अध्यवशत्िक ज्ञवन शकती शठसळ
ू पवयवर्र उभे आहे , यवची कल्पनव
येते."
असव हव सगळव गोंधळ. गोंधळलेल्यव यव िवनशसक
अर््थेलव प्रव. आळिींचे िब्द खपू कवही सवांगनू जवतवत. आत्िव,
परिवत्िव,िोि अिव सक
ां ल्पनवत आजचव ्र्त:ल सशु िशित
म्हिशर्िवरव अदद्य् वर्त (?) िविसू एकदव गरु फ़टून गेलव की िग तो
प्रर्वहपतीत जीर्नप्रर्वहवत बर्ु त जवतो. िांगळवर्र यवन पठशर्िवरव
िविसू पशत्के त िगां ळ िोधतो ,ही के र्ढी िोकवशां तकव !
ईश्र्र्र, धिा आशि अध्यवत्ि यव शर्षयवांसोबतच प्रव.
आळिीसर सविवशजक.िैिशिक, रवजकीय आशि कौतशांु बक अिव

अनेक शर्षयवांर्र इथे चचवा करतवत. यव चचेतनू र्चक नक्कीच
शर्चवर करवयलव लवगतो.
"स्ां कवरवांची गल
ु विशगरी " शर्िद करतवांनव प्रव. आळिी
शलहीतवत - ’िनष्ु य आज सवचेबदां झवलेलव आहे.तो शर्चवरिन्सु य
झवलेलव आहे. शकतीतरी गोष्टी किाकवांर्, शर्धी, व्यर्हवर आपि
कव करतो यवचव यशत्कांशचतही शर्चवर तो न करे सव झवलेलव आहे.
त्यवच्यव शर्चवरवत नसु तीच न्सयनु तव नवही तर उिेपिव पि आलेलव
आहे. त्यवचे शर्चवर शर्र्ेकी असण्यवपेिव शर्कवरीच आहेत.
चक
ु ीच्यव प्रर्वहवच्यव शदिेने तो र्वहत आहे . अिव प्रर्वहवच्यव
शर्रुध्द पोहण्यवचे सविर्थया तर सोर्वच, परांतु त्यवची तिी शर्चवर
करण्यवची प्रर्ृत्तीच नवही. अिव सां्कवरवांचव जबरद्त पगर्व
िवनर्वर्ां र आहे. तो अिव स्ां कवरवच
ु वि झवलेलव आहे. सिवज
ां व गल
आज जो भरकटलेलव आढळतो , त्यवचे हेच प्रिख
ु कवरि आह.’
प्रव. आळिीचे शचतां न अगदी सवध्यव सरळ भवषेत
शलशहलेले आहे. म्हिनू च ते सर्ासविवन्सय र्वचकवच्ां यव िनवचवही
ठवर् घेिवरे आहे. त्यवांच्यव शलखविवत भवषेचव कुठे बर्ेजवर् नवही.
िब्दवचां े कवशठण्य नवही. अगदी सहज बोलवर्े असे ते र्वचकवि
ां ी
बोलतवत. त्यवांची कशर्तवही तिीच आहे. सांदु र जीर्न सवांगतवांनव प्रव.
आळिी त्यवांच्यव एकव कशर्तेत शलशहतवत -

" जीर्नी जर्वर्व एकच छांद
प्रेि जोपवसण्यवत असवर्े धदांु
प्रेिच बहरर्ी िनी ्र्वनदां
प्रेिच पसरर्ी चहुकर्े आनांदी आनदां
त्यवचां े हे शर्चवर-िथां नच आनांदी र्ोहीचे आनदां देिवरे अहे.
आनांदी जीर्नवचव तो आशर्ष्कवर आहे. आनांदवचव आरसव आहे.
तो आरसव कसव बघवर्व यवचे िवगादिानही यव त्यवांच्यव प्ु तकवत
आहे.
िविसू िेर्टी किवसवठी जगत असतो? आनांदप्रवप्तीसाठी
नव! िग तो द:ु खी कव? कवरि त्यवलव जगण्यवचां प्रयोजन गर्सलां
नसत म्हिनू ! जे अशतत्र्वतच नवही त्यव तत्र्वांच्यव िवगे िविसू
लवगतो आशि िेर्टी द:ु खच त्यवच्यव पदरवत पर्त.ां म्हिनू
जगण्यवच्यव प्रयोजनवलव र्ैज्ञवशनक तत्र्वचे अशधष्ठवन आर्श्यक
असते. प्रव. आळिीच्यव यव शर्चवरिांथनवतनू िलव इतके च कळले.
धन्सयर्वद.!

प्रा. जगन िंजािी
भ्रििभवष ; ८३०८७९९६९६
सेर्वशनर्ृत्त िख्ु य सांपवदक िरवठी दैशनक, लोकित,
नवगपरु

िथां नरत्ने

अनि
ु िशिकव
(१) जीर्नवचव अथा आशि उद्देि
(२) आनांदी जीर्न
(३) आकांु शचत प्रेि सां्कवर
(४) शर्द्वत्तव आशि शर्र्ेकतव
(५) िन दख
ु िॆ, िन दख
ु शर्िे आशि िन सवांभवळिॆ
(६) शन्र्वथीपिव, सेर्व, त्यवग
(७) शर्चवर, ित आशि िन
(८) अशभिवन, अहक
ां वर, गर्ा
(९) जीर्नवतील सख
ु -सिवधवन
(१०) व्यशक्त्तित्र् शर्कवस आशि ्र्शर्कवस
(११) चवगां लव आशि िोठव
(१२)आयष्ु यवचे व्यर््थवपन
(१३)सां्कवरवांची गल
ु विशगरी
(१४) गल
ु विशगरीचे स्ां कवर
(१५) सिवज सेर्ेचव धांदव

(१६) आपल्यव सिवज व्यर््थेतील दोष आशि उशिर्व
(१७) िहवन-िोठे ; शकतीखरे --शकतीखोटे
(१८) सिवजवलव घवतक रवजकवरि
(१९) स्त्री-परुु ष सिवनतव
(२०) भ्र्टवचवर एक शि्टवचवर
(२१) िरवर्े परर शकती रुपे उरवर्े
(२२) आरवि आहे हरवि
(२३) श्रद्धव-अधां श्रद्धव, सिज-गैरसिज
(२४) जीर्, िरीर र् िन- र्ैज्ञवशनक द्द्ृ टीतनू
(२५) भवरतवत उदयवस आलेल्यव धिवांची ओळख
(२६) परदेिवत उदयवस आलेल्यव धिवांची ओळख
(२७) अध्यवत्म्यवची अर्ैज्ञवशनकतव
(२८) ईश्वरवचे अश्तत्त्र्
(२९) इश्वरवचे ्र्रुप
(३०) धिवाचे प्रयोजन
(३१) खरव धिा
(३२) धिवाचे खरे ििा

(३३) धिा शनरपेितव
(३४)धवशिाकपतन
(३५) िरिोत्तर जीर्न
(३६) श्रवध्द-शर्धी शचशकत्सव
(३७) किाकवांर्-प्रथव, रुढी, शर्धी आशद
(३८) यवतशू र्दद्य् व- िांत्, तांत्, जवदटू ॊिव आदी
(३९) निीब
(४०) भशर्ष्य--ठरलेले की घर्शर्तव येिवरे

प्रस्तावना
ज्येष्ठ पररर्तानर्वदी लेखक आदरिीय प्रव. शदगांबररवर्
आळिी यवच
ां व ’िथां नरत्ने’ लेखसग्रां ह प्रकवशित करतवनां व िलव
िन्र्ी आनांद होत आहे. िवनर्ी िनवचे शर्शर्धवगां ी कांगोरे ,
जीर्नवदिा प्रिेय आशि सचेतन दष्टॄ ी यव र्ैचवररक बधां वचव सेतू
म्हिजे खर्यव अथवाने र्ैचवररक िथां न होय. यवच पवश्वाभशू ितनू
अत्यतां शर्लिि िवांर्िे प्रव. आळिी यवांनी उत्ति प्रकवरे के ली आहे.
अांतिाख
आयष्ु यवचे सिीकरिही "अध्यवत्म्यवची
ु
अर्ैज्ञवशनकतव" यव प्रकरिवत अशतिय सिपाक र् िवशिाक पध्दशतने
लेखकवने दिाशर्लेली आहे. प्रव. आळिी यवांची शचांतन प्रशियवही
शनरांतर असते. यव प्रशियेतनू च ते खर्यव अथवाने सिवजवलव
लेखनवच्यव िवध्यिवतनू शिकर्न देत असतवत.सववसािवन्सय िविसू
हव प्रव. आळिीच्यव लेखनप्रशियेत कें द्र्थवनी आहे. जीर्नवच्यव
नव्यव शदिव, नर्े िवगा, शर्ज्ञवनर्वद तसेच िवनर्ीिल्ू य यव प्रिेयवलव
प्रव. आळिी अत्यांत जबवबदवरीने शर्चवरिांथन करतवत. सवध्यव,
सोप्यव परांतु कुठे ही िब्दवांचव अर्र्ांबर न करतव सविवन्सयवांनव सिजेल
अिव िब्दवत लेखक सर्ासविवन्सयवच्ां यव िनवचव ठवर् घेतवत.
सर्ासविवन्सयवांचव हुक
ां वर त्यवच्ां यव कवव्यवतनू तथव लेखनवतनू अत्यांत
कौिल्यवने सिवजिनवलव शदसनू येते. बध्ु दीप्रविवण्यर्वदी लेखक

म्हिनू प्रव. आळिी सवशहत्यिेत्वत लौकीकतव प्रवप्त करतवत.
कवव्य,र्ैचवररक लेख यव सवशहत्यवच्यव प्रवांतवतील प्रव. आळिीची
र्वङ्मयीन शनष्ठव अशभनांदनीय आहे. खर्यव अथवाने ते िवनर्ीिल्ू य
जपिवरे र् जवगृत करिवरे पररर्तानर्वदी लेखक आहेत.
जीर्नवदिाचव उत्ति रसवयन िवांर्िवरी आशि पररर्तानर्वदी
शर्चवरवांची कवस धरिवरी िवशिाकतव प्रव. आळिीच्यव लेखन
प्रर्ृत्तीचे गिु धिा आहे. नर्सिवज शनशिातीचे ्र्प्न पवहिवरे आशि
खर्यव अथवाने बदल घर्शर्िवरे लेखक म्हिनू ही त्यवचां ी ख्यवती
आहे. भशर्ष्यवतील र्वङ््ग्ियीन शनशिातीकररतव िन:पर्ू ाक
िभु ेच््यव !
प्रव. बळर्ांत भोयर
सां्थवपक-सांचवलक
रशसकरवज प्रकविन, नवगपरू .

(१)
जीिनाचा अथण आक्षर् उद्देश्य
जन्सिवलव आलेल्यव प्रत्येक व्यक्तीलव, आयष्ु यवत कें व्हव नव
कें व्हवतरी आपि कोठून आलोत, कव आलोत, हे प्रश्न घेरवर् कररत
असतवत. यव प्रश्नवांनी तो बरवच कवळ व्यशथत पि रवहत असतो. यव
प्रश्नवांची उत्तरे िग तो, त्यवलव तोपयांत झवलेल्यव, असलेल्यव
िवशहतीच्यव आधवरवांर्र िोधत असतो. जसे की, स्ां कवरवतनू
त्यवलव जीर्नवशर्षयीच तत्र्ज्ञवन शिकशर्ल्यव जवत आशि त्यवनसु वर
िविसवचव जन्सिच िळ
ू ी, िविसवचव जन्सि कसव र् किवकररतव
झवलव हे िोधण्यवकररतव, यवच ज्ञवन करून घेण्यवकररतवच आहे
अस सवांशगतल्यव जवत, अस त्यवचे िनवर्र रुजशर्ल्यव जवत आशि
आतवपयांत प्रत्येक जन हेच गृशहत धरून चवललेलव आहे र् त्यव
शदिेने िवगाििि कररत आलेलव आहे. परांतू अजनू पयांत तरी
कोिवलवही यवचव िोध लवगलेलव नवही, ज्ञवन झवलेल नवही आशि
यवपढु ेही ते कोिवलव होिवर नवही. तरीपि आपल्यव स्ां कवरविां ळ
ू े
आपि यवच तत्र्वलव बवधां ील रवहिवर. कवरि सां्कवरवांची पकर्च
शततकी घट्ट आहे, असते.

आपल्यव तत्र्र्ेत्यवांनी आपल्यव जीर्नवच तत्र्ज्ञवन फ़वरच
शकचकट करून ठे र्लेल आहे. यवच कवरि तत्र्र्ेत्ते हे एकतर
्र्तःलव शर्द्ववन सिजिवरे होते शकांर्व आपि त्यवांची गिनव
शर्द्ववनवत कररत असतो. िी िवत् उपहवसवने, सरळ, सवधी, सोपी
गोष्ट कशठिवत कशठि आशि क्लीष्ट करिे, करून सवांगिे म्हिजे
शर्द्वत्तव असे म्हितो. आशि सहज सिजिवरी गोष्ट न सिजिवरी
करिवरव, तो शर्द्ववन असे सिीकरि िवर्ां तो. आपल्यव
जीर्नवशर्षयीच तत्र्ज्ञवनही असच उगीचच अनवकलनीय करून
ठे र्लेल आहे. जीर्नवचव अथा कवय आहे? जीर्नवचव उद्देश्य कवय!
जीर्नवत हिखवस कवय करवयच असत? जीर्न किवसवठी? यव
प्रश्नवांची उत्तरे कोिवलवच िवशहत नवहीत आशि िवशहत होतील शकांर्व
नवहीत, होतीलच तर कें व्हव? तेही सवांगतव येत नवही. अथवात यव
प्रश्नवचां ी उत्तरे िवशहत नसिे, त्यवशर्षयीचे ज्ञवन नसिे हव गन्सु हव नवही.
परांतू असे कबल
ू करिे म्हिजे किीपिव िविनू घेिे असे शर्द्ववनवांनव,
तत्र्र्ेत्त्यवांनव र्वटले आशि त्यवकररतव ते अशजबवत तयवर नव्हते.
म्हिनू जीर्नवचव उद्देि म्हिजे िोिप्रवप्ती, िक्त
ु ी अिी शबरूदे त्यवांनी
शचकटशर्लीत. परांतू िोिप्रवप्ती म्हिजे कवय? िक्त
ु ी म्हिजे कवय?
यवचव सिजण्यवसवरखव खल
ु वसव अजनू पयांत कोिीच करू
िकलेलव नवही. िवगील शकतीतरी िेकर्ो र्षवाचव इशतहवस
आपल्यवलव चवांगलवच ज्ञवत आहे. यव िेकर्ो र्षवात कोिवलव

िोिप्रवप्ती झवली. िक्त
ु ी शिळवली हे कोिीतरी सवांगू िके ल कवय?
शकतीतरी परवििी, बहुगिू ी, पतां , िहतां , सतां , अहांत, लोकशप्रय नेते
आदी होर्नू गेलीत, त्यवांनव तरी िक्त
ु ी लवभलेली आहे कवय?
यवशर्षयी कोिीतरी पटेल अस सवांगू िके ल कवय? जन्सिवजन्सिव
पवसनू सटु कव म्हिजे िक्त
ु ी अस सवांगण्यवत येते. िग यवलव शकती
सवधव उपवय आहे. असव एक फ़तर्वच कवढवर्व की, यवपढु े
कोित्यवही स्त्रीने िल
ु जन्सिवलव आिू नये. गरोदरपिव िस्त्रशियव
करून टवळवर्व शकांर्व गरोदर रवशहलेल्यव स्त्रीने िस्त्रशियव करून गभा
कवढून टवकवर्व. जन्सिवपवसनू सटु कवच करवयची आहे तर िग हव
सवधव उपवय नवही कवय! जन्सिवलव येर्नू , िरे पयांत जगनू , िग
जन्सिवपवसनू सटु कव करून घ्यवयची,
इतकव उपदव्यवप किवलव?
दसु रे म्हिजे िोि शकांर्व िक्त
ु ी म्हिजे कवय? िोि
शिळवल्यवनतां र कवय होिवर, होते? यवची पसु टिीही कल्पनव
नसतवांनव, अिव गोष्टींचव ध्यवस जीर्नवत धरिे शकतपत योग्य आहे.
आजच जीर्न चवांगल, सफ़ल असिे िहत्र्वचे की, पढु ील
कपोलकशल्पत जीर्नवसवठी िोि शकांर्व पढु ील जीर्नवपवसनू
सटु कव म्हिनू िक्त
ु ी, यवकररतव आज हवलवपेष्टवत, दःु खवत जीर्न
कांठिे योग्य; यवचव शर्चवर करवयलव नको कवय?

आिखी म्हिजे िवनर् िृत्यनु ांतर पनु जान्सि घेतो शक पवपपण्ु य किवानसु वर नरकवत र्व ्र्गवात जवतो यवशर्षयी पि ्पष्टतव
नवही. िवनर् एकतर पनु जान्सि घेईल शकांर्व ्र्गा-नरकवत जवईल.
दोन्सही होिे तर िक्य नवही. िग कोिते खरे , कोिते खोटे, सवांगू
िके ल कोिी. यवव्यशतररक्त अतृप्त इच्छव पिू ा करण्यवकररतव तो भतू
बनतो कवय? कवय खर, कवय खोट यवचव आपिच शर्चवर करवर्व
र्व्तर्वत जीर्नवच सत्य हे आहे की, ते सत्य कोिवलवच
ठवऊक नवही, िवहीत नवही. िवहीत करून घेण्यवचव प्रयत्न भलेही
कररत रवहव. जीर्नवत एकच सत्य अबवशधत आहे. आशि ते म्हिजे
िरि. बवकी सर्ा नसु त्यव कल्पनव. जीर्न म्हिजे जन्सिवपवसनू
िरिवपयांत जगिे. कस जगल म्हिजे जीर्न सवथाकी लवगेल,
सफ़ल होईल, यवशर्षयी प्रत्येकवच्यव शनरशनरवळ्यव कल्पनव आहेत.
कोिवलव इशां जशनअर, कोिवलव र्शकल, कोिवलव र्ॉक्टर, कोिवलव
कवरखवनदवर, कोिवलव यि्र्ी व्यर्सवयी, कोिवलव ज्ञवनसम्रवट,
शर्द्यवशर्भशू षत, कोिवलव सि
ां ोधक, कोिवलव आिदवर, खवसदवर,
िांत्ी, सिवजसेर्क; कोिवलव पांत, श्रीिांत, अहांत, सांत, िहतां ;
कोिवलव िवन-सन्सिवन शिळर्नू देिवरे लोकशप्रय नेते होण्यवने जीर्न
सवथाक झवल्यवच र्वटत असत. स्त्रीलव आई होण्यवने जीर्न सवथाक
झवल्यवच र्वटत. कोिवलव दवन के ल्यवने, दसु र्यवर्र कुरघोर्ी
के ल्यवने जीर्न सफ़ल झवले असे र्वटते. सविवशजकीकरिवच्यव,

स्ां कृ तीकरिवच्यव प्रशियेतनू , शिििवतनू , शिळवलेल्यव
स्ां कवरवच्यव आधवरवर्र, प्रत्येकजन जीर्न किवने सवथाक होईल
यवशर्षयी आरवखर्े िवांशर्त असतो. परांतू शर्चवर करव, र्ॉक्टर,
इशां जशनअर होिे; िी एकव िोठ्यव कांपनीचव जनरल िॅनेजर होतो,
तसे होिे; हव जीर्नवचव उद्देि असू िकतो कवय? आिदवर,
खवसदवर, िांत्ी, िख्ु यिांत्ी, पतां प्रधवन, व्यर्सवयी, ज्ञवनसम्रवट आशद
होण्यवने जीर्नवचव हेतू पिु ा होर्ू िकतो कवय? अस असेल तर िग,
जेंव्हव शििि नव्हते, र्शकल, र्ॉक्टर, इशां जशनअर नव्हते, िांत्ी आशद
नव्हते, तेंव्हव जे लोक जगलेत त्यवांचे आयष्ु य पिु ापिे शनरथाक होते,
बेितलब होते असेच म्हिवर्े लवगेल! हे आपिवलव पटत कवय? हे
आपिवलव िवन्सय आहे कवय? म्हिनू च िी इग्रां शजत म्हित असतो,
In life we waste (spend) time in doing, so called
creative, constructive things. प्रत्येकजन जे ठरशर्तो. तेच
सवथाक (creative) िवनतो. िेर्टी जीर्नवशर्षयी
जीर्नवचव कवय असे अथा?
जीर्नवलव आहे कवय कवही अथा?
शकतीतरी शपढ्यव सपां ल्यव यवच्यव िोधवथा

ऋषी-िनु ींनी तपियेतशू न कवढले, जीर्नवचे शकतीतरी
िशततवथा
र्ेद-र्वांङ्गियवतशू न शकतीतरी शनघवले, जीर्नवचे भवर्वथा
यवतशू नच उदयवस आलेत धिा, करण्यव जीर्न सवथा
धिवाच्यव नवर्वखवली जीर्नवलव शचकटशर्लेत, आपि
शकतीतरी अथा
परांतु कोिवसही न सिजलव, धिवाचव खरव गवभवथा
अशां ति सत्य एक, सविवत्कवर शनरशनरवळे अनेक, कवय
यवचव गढु वथा
अशां ति सत्य न ठवर्े कुिवलव, हेच सत्यवथा
िोधण्यव िवत् ते, जीर्न आपि गिवशर्तो व्यथा
सत्य कळण्यव, िोधू जवतो आपि आत्िव-परिवत्िव
सक्ष्ु िवथा
यवतशच परर शर्सरतो, आपि जीर्नवचव खरव पदवथा
जीर्न आपि खांगशर्तो भतू कवळवच्यव पिवतवपवथा
शर्चवर सदैर् आपले, भशर्ष्यवतील भल्यव जीर्नवथा

जीर्न परांतू आपि, क्र्शचतची जगतो, र्तािवनवथा
कव जीर्न आपि हरििी, िरत असतो, जगण्यवथा
कव जीर्न आपि हरघर्ी, जगत असतो िरिवथा
शर्चवर करव, कें व्हव जीर्न जगतो आपि जगण्यवथा
चक
ु ीचे असती जीर्नवचे असे हे सर्ा अथा
यविळ
ु े उगीच आपि ओढर्शू न घेतो शकतीतरी अनथा
जीर्नवचव असेनव, जीर्नवलव नसेनव, कव कवहीही अथा
जीर्न जगवर्े हरघर्ी, हर्थळी, हरप्रसांगी फ़क्त आनांदवथा
शर्नव आनांद; िवन, पवन, ज्ञवन; आन, बवन, िवन; सर्ा व्यथा
सर्वांनी जविशू न घ्यवर्व, जीर्नवचव हवच इष्टवथा
सरळ, सवधव, सोपव, सहज, सल
ु भ आशि सिग्र अथा
अथापिू ा जीर्न, फ़क्त खेळीिेळीच्यव आनांदवथा
यवसवठी परर हर्ी जबर इच्छविक्ती आशि िन िवत् सिथा

जीर्नवत आनांद शिळशर्िे, आनांदवत जीर्न जगिे, हवच
जीननवचव योग्य उद्देि ठरू िकतो. परांतु यवकररतव आपल्यव
आनांदवशर्षयीच्यव कल्पनव ्थीर असवर्यवस पवशहजेत. आजचव
आनांद उद्यव दःु ख देिवरव असेल तर असव आनांदही कविवचव नसतो.
शचरांतन, शचर्थवयी आनांद हर्व.
हरघर्ी, हर्थीती, हरप्रसांगी आनांदी रवहिे; हे प्रथि, आद्य
कताव्य आशि इतर कताव्ये आनदां र्ृध्दींगत करण्यवकररतव हर्ेत,
असवर्ेत. आनांदवत आनांदवने सहज इतरवांनवही आनांद देण्यवचे किा
करून आपलव आनांद र्वढशर्ण्यवकररतव किे हशर्त. आपले
्र्तःचे घर, कुटुांब दःु खी करून इतरवांची सेर्व करून िवन-सन्सिवन
शिळशर्ण्यवची, िोठे होण्यवची र्ृत्ती िलव तरी पटत नवही. सोंगीढोंगी र्ृत्ती तर िळ
ु ीच नवही. अिी र्ृत्ती सवशत्र्क, प्रवजां ळ आनदां
देर्चू िकत नवही. पहव, हे तम्ु हवलव पटते कवय?

(२)
आनंदी जीिन
आनदां ी जीर्न जगिे हवच जीर्नवचव खरव उद्देि आहे,
असवर्व. परतु असव आनदां हव िशिक नसवर्व. तो शचर्थवयी
असवर्व. असव शचर्थवयी आनांदच िळ
ू ी आपल जीर्न तिवर्
रशहत रवहण्यवस, घवलशर्ण्यवस उपयोगी पर्तो. िशिक आनांद
शिळशर्ण्यवच्यव िवगे लवगल्यवने िवत् तिवर्च र्वढत असतवत.
आपि आनांदवचे भौशतक आनांद आशि िवनशसक आनांद असेही
प्रकवर करतो. दोन्सही आनांदवचव सांयोग (blend) आयष्ु यवत घर्ून
यवयलव पवशहजे. ्र्व्थ शनरोगी नसेल, तर िन ्थीर रवहिवर नवही
आशि िन चांचल असेल तर ्र्व्थ शबघर्शर्ल. र्व्तर्वत तस
पवशहल तर, िन हे आपल्यव िरीरवतील बध्ु दीिी, िेंदि
ू ी सांबशधत
िज्जवततां ू व्यर््थेचव (Nervous System), त्यवतील शियवांचवच
िवनलेलव, सांकल्पलेलव एक भवग आहे. आपल्यव शनसगवाशर्षयी र्
शनसगवाने िवनर्वर्र के लेल्यव प्रशियेर्षयी िवशहती आपिवलव
ज्ञवनेंशद्रयवतनू होते, जसे की, आपि आपले र्ोळे, कवन, नवक, जीभ,
त्र्चव आशद आपल्यव घेयकें न्सद्रवद्ववरे (Receptors) आपल्यव
र्वतवर्रिवतील तसेच दसु र्यवांकर्ून येिवर्यव सर्ां ेदनव (Stimuli)

्र्ीकवरतो. घेयकें न्सद्रवलव जोर्लेल्यव सांर्वशहण्यव द्ववरव (Carriers)
ह्यव सर्ां ेदनव आपि िेंदक
ू र्े पोहोचशर्तो. अिव सर्ां वशहण्यवचां ,े
िज्जवततां चू े जवळेच िळ
ू ी आपल्यव िरीरभर पसरलेले आहे.
िरीरवच्यव आत शनिवाि होिवर्यव सांर्ेदनव जसे की, पोटदख
ु ी,
र्ोके दख
ु ी, आशद अिवच सांर्वशहण्यवद्ववरव िेंदक
ू र्े पोहचत्यव होतवत.
यव सर्ां ेदनव आपल्यव ्िरििक्ती भवांर्वरवत (Memory)
िवशहतीच्यव रूपवत जिव होतवत, सवठशर्ल्यव जवतवत. अिव
शकतीतरी सांर्ेदनव दर ििवलव िेंदक
ू र्े जवतवत, ्िृती (िेिरी) िध्ये
जिव होतवत. यव सांर्ेदनवांर्र िेंदचू वच एक भवग असलेल्यव, िध्यर्ती
प्रशियव कें न्सद्रवत (Central Processing Unit) प्रशतशियव होतवत.
आशि अिव प्रशतशियवतनू च, कृ ती (Actions, Responses)
घर्तवत. अिी सर्ा सवधवरिपिे सांर्ेदनव झवल्यवपवसनू कृ ती
पयांतची (Stimuli-Response) प्रशियव असते. िेंदतू ील िध्यर्ती
प्रशियव कें न्सद्रवतील प्रशियेचवच भवग म्हिजे शर्चवर. आपि
सांर्ेदनवांर्र, शिळवलेल्यव िवशहतीर्र शर्चवर करूनच कृ ती कररत
असतो. आशि असव शर्चवर म्हिजे अपिवजर्ळ अगोदरच जिव
झवलेल्यव, असलेल्यव िवशहतीिी नर्ीन िवशहतीची सवांगर् घवलिे.
नर्ीन िवशहती जन्सु यव िवशहतीिी तवदवत्म्य सवधते शकांर्व नवही, जळ
ु ते
शकांर्व नवही, हे ठरशर्िे. (Association & dissociation). अिव
शर्चवर प्रशियेचे िी दोन भवग कररत असतो. शर्र्ेक आशि शर्कवर.

शर्र्ेक हव तकवाशधशष्ठत असतो, तो सर्वांकररतव लवगू असतो.
शर्र्ेकपिू ा िध्ु द तकवांर्र आधवररत शर्चवर सर्वांचेच सवरखेच
असवर्यवस पवशहजेत. परांतु आजकवल अनवकलनीय, अिध्ु द तका ,
अतका ट शर्चवर (Logical Fallacies) पि र्वपरण्यवत येतवत
आशि हेच सविवशजक दफ़ु ळीच कवरि ठरत. शर्कवर हव र्ैयक्तीक
असतो. तो तिु च्यव भवर्नवांिी, र्वसनवांिी शनगर्ीत असतो.
भवर्नवचां व सबां धां आपि जव्त करून आपल्यव िनविी जोर्त
असतो. आपल्यव नैसशगाक, तसेच सविवशजक गरजवतनू . इतरवांिी
असलेल्यव सांबांधवतनू , सां्कवरवतनू आपि शर्कवर बवळगत असतो.
सर्ा शर्कवर र्वईट असतवत अस सरळसोट शर्धवन चक
ु ीचे ठरे ल.
भवर्नव खोट्यव, फ़सव्यव असतवत, र् म्हिनू घवतक असतवत, त्यव
िविसवलव किकुर्त बनशर्तवत, असे सांबोशधिे पि बरोबर नवही.
इतकच की शर्कवरवनां व िध्ु द तकवांर्र तोलतव येत नवही. म्हिनू त्यवनां व
तका च नसतो असे नव्हे. आई-र्शर्लवांर्र, गरू
ु ां र्र, िोठ्यवांर्र
शर्श्ववस ठे र्िे ही भवर्नव चवांगलीच. परांतु अिव भवर्नवांचव
शर्श्ववसघवत होत आहे, हे तकवाने पर्तवळून पवहण्यवची सांधी
उपलब्ध असतवांनव, ती न घेिे,
भवर्नविां ळ
ु े शर्श्ववसघवत होर्ू देत रवहिे, हे चक
ु ीच ठरत. एकव
व्यक्तीशर्षयीच्यव भवर्नव जोपवसण्यवकररतव, दसु र्यव व्यक्तीचव
शतर्कवर करिे, हे िशिक आनदां भलेही देर्ू िके ल, पि

शचर्थवयी आनांदवस ते िवरकच ठरिवर. म्हिनू आपि आपल्यवर्र
असे स्ां कवर घर्शर्ले पवशहजेत की, जेिेकरून आपि आपल्यव
शर्चवरवत िध्ु द शर्र्ेक आशि व्यवपक भवर्नव यवांचव िेळ घवलू िकू.
लहवन िल
ु वांर्र असे सां्कवर घर्शर्ण्यवची जबवबदवरी, आईर्शर्ल, बहीि-भवऊ, म्हिजे िोठ्यवांर्र असते. सिवजवत दःु खे
आपि चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू जोपवसत आलेलो आहोत, अजनू ही
जोपवसत आहोत. म्हिनू च सिवजवत आज जव्त तिवर्च
आढळतवत. िविसव-िविसवत, जवती-जवतीत, धिवा-धिवात शर्तष्टु ,
असांतोषच आहे. दःु ख हे शर्षेिकरून आपल्यव अिध्ु द
तकवाशधशष्ठत शर्चवरवत, घवतक शर्कवरवत आहे आशि हे स्ां कवरवतनू
बदलवयलव पवशहजे, त्यवतनू च ते बदलू िके ल, िकत.
आपल्यव स्ां कवरवतनू म्हिजे आपल्यव आजबू वजक
ू र्ून,
आजबू वजच्ांू यवकर्ून शिळवलेल्यव सांर्ेदनवतनू , िवशहतीतनू
आपल्यवलव जी शर्चवरशदिव शिळते, शिळवलेली आहे त्यवनसु वर
आनदां वच्यव चक
ु ीच्यव कल्पनव आपल्यव िेंदतू तयवर झवलेल्यव
आहेत, होत आहेत. आशि म्हिनू च यवनसु वर उिटलेल्यव
प्रशतशियव, कृ ती ही शनव्र्ळ, शनखळ आनांद देिवरी रवहवत नसनू ,
जव्त दःु ख देिवरी, तिवर् शनिवाि करिवरीच असते.

जीर्नवत कवय करवयलव पवशहजे? जीर्नवत जव्त िहत्र्
किवलव द्यवयलव पवशहजे? यवचव सखोल शर्चवर आज कोिीच
करतवांनव शदसत नवही. आपि जन्सिवलव यवयच्यव अगोदर जन्सिलेले
लोक, शकांर्व आपिवलव जीर्नवत लहवनवचे िोठे करिवरे लोक, जसे
जीर्न जगतवत र् ते जसे जगण्यवस सवांगतवत. तसेच जीर्न आपि
जगत असतो, ्र्ीकवररत असतो. ते सवांगतवत यवच्यवर्र प्रेि करव,
त्यवचव द्वेष करव तसेच आपि कररत असतो. धिवा-धिवातील लोक
एकिेकवांशर्षयी अनवदर, द्वेष यवच तर्हेने कररतवत. जवतीजवतीत तेढ
यविळ
ु ेच शनिवाि झवलेली आहे, होत आहे. शिशित-अशिशित,
गरीब-श्रीितां , खेर्ूत-िहरी, िवलक-नोकर यवच्ां यवत दरी शनिवाि
होण्यवसही अिीच कवरिे आहेत. खपू पैसव, खपू िोठे पिव
शिळशर्ण्यवचव प्रयत्न करिे, ऎषोरविवत, तोरव शिरशर्त जीर्न
जगण्यवची अशभलवषव आशि यवकररतवच शििि घेिे, व्यर्सवय,
उद्योग, व्यवपवर करिे, सिवजकवरि, रवजकवरि करिे आशद घर्त.
आपले शििि हे तत्र्वशधशष्टत असण्यवपेिव एखवद्यव शर्शिष्ट िेत्वत
यिवशधशष्टत होण्यवकर्ेच त्यवचव जव्त कल आहे. परांतू असे यि
िशिक आनांदवचे असते हे कोिीच जवित नवही. शिििवचव उद्देि
हवच िळ
ु ी िविसवन, जीर्न कस जगवर् हे सवगां ण्यवचव, त्यवसवठी
िवगा दवखशर्ण्यवचव, तसव िविसू घर्शर्ण्यवचव असतो, असवर्व,
पि आपि आपल्यव शिििवचव धदां व के लेलव आहे, शिििवचव

व्यवपवर, बवजवर िवांर्लेलव आहे आशि त्यविळ
ु े िख्ु य उद्देिवांपवसनू
शिििवने कें व्हवच फ़वरकत घेतलेली आहे. आज शिििवत िख्ु य
आशि जव्त भर, िविसवलव पैसव किवशर्ण्यवचे यांत् बनशर्ण्यवकर्े
आहे. यवकररतव िग शिििवतनू प्रविवशिकपिवलव शतलवांजली
शदल्यव जवते, अिध्ु द, अनवकलनीय, भ्रष्ट, ्र्वथवालव अनक
ु ू ल असे
तका र्वपरण्यवचे शिकशर्ल्यव जवते, तसे िवगा दवखशर्ल्यव जवतवत.
बरे , खपू च पैसव शिळशर्लेले, श्रीितां , धनर्वन झवलेले, असलेले
लोक, खपू च िवनवच्यव पदव्यवर्र गेलेले लोक, कवही शर्शिष्ट िेत्वत
यिवच्यव अत्यच्ु च शिखरवर्र पोहोचलेले लोक आनांदीच असतवत,
आहेत असेही नवही. जर अिव गोष्टींनी जीर्नवचव उद्देि सफ़ल होत
असेल, अिव कररतवच जीर्न जगिे असेल, तर िग ह्यव गोष्टी प्रवप्त
झवलेल,े असलेले सर्ाच लोक आनांदवत कव नसतवत? सन्सिवनवच्यव,
पैिवच्यव, यिवच्यव िवगे लवगलेले, ह्यव गोष्टी शिळवलेले शकतीतरी
लोक फ़वरच तिवर्यक्त
ु जीर्न जगत असल्यवचे आपिवस शदसेल.
अिवांनव अिवचवच ध्यवस लवगलेलव असतो. त्यवपशलकर्े त्यवांनव
कवही शदसतच नसत. यविळ
ु ेच घरवकर्े, बवयको, पोर यवकर्े दल
ु ाि
होत. घरवत सर्ा दःु खी, असिवधवनी असतवत. िग सवांगव अिवांनव
तम्ु ही आनदां ी म्हिवल कवय? त्यवनां ी जीर्नवचव उद्देि सवधलव असे
िवनवल कवय?

आयष्ु यवत आपिवलव तीन सविशू हक भशू िकव (RoleSets) करवयच्यव असतवत. त्यव म्हिजे कौटूांशबक, अथवाजानवथा,
आशि सविवशजक. आपि यवतील अथवाजानवथा हीच भशू िकव
प्रविख्ु यवने शनभवर्त असतो. बवकीच्यव दोन्सही भशू िकवक
ां र्े दल
ू ाि
करतो, त्यवांनव द्ु यि िवितो. आपि जर कौटूांशबक आशि
सविवशजक भशू िकव पवर पवर्ू िकलो नवही, तर िग शकतीही पैसव
शिळशर्लव तरी त्यवलव कवहीच अथा उरत नसतो, हे आपि लिवतच
घेत नवही. अथवात कौटूांशबक, सविवशजक भशू िकव पवर पवर्यलव
शकिवन पैसवही लवगतोच, हेही शततके च खरे . म्हिनू जीर्नवत
्थवयी आनदां शिळशर्ण्यवसवठी यव शतन्सही भशू िकांचव योग्य सयां ोग
घर्शर्तव, सवधतव आलव पवशहजे. (Blend of these three RoleSets). खपू पैसव, िवन-सन्सिवन, यि शिळर्व अथर्व न शिळर्व,
परांतु प्रेि िवत् जरूर शिळर्व. जीर्नत िविसवलव प्रेिच आनदां देऊ
िकते. परांतु यवकररतव प्रेिवच खर ्र्रूप िवशहत असवर्यवस हर्,
करून घ्यवर्यवस हर्. ्र्वथी प्रेिवचव आनांद हव फ़वरच सीशित
असेल. शन्र्वथी, शनव्यवाज्य, शनरपेि, शनरांतर, शनव्र्ळ, प्रेिच
जीर्नवत शचर्थवयी आनांद देऊ िकते, जीर्न सवथाक आशि सफ़ल
करू िकते. परांतु खेदवने म्हिवर्े लवगते की, आपिवलव शिळवलेले,
आपि जोपवसत असलेले प्रेिवचे सां्कवर हे फ़वरच आकांु शचत

आहेत आशि म्हिनू च खर्यव प्रेिवपवसनू , आनांदी जीर्नवपवसनू
आपि दरू असतो, र्शां चत रवहतो.
आनदी जीर्न जगिे, हवच जीर्नवचव खरव उद्देि. िी तर
म्हिेल तोच एकिेर् उद्देि आहे, असवर्व. परांतु असव आनदां हव
ििैक नसवर्व. ज्यव गोष्टींिळ
ु े शकांर्व गोष्टींपवसनू आपि आनांद
उपभोगतो, त्यव गोष्टींच्यव भशर्ष्यवतील दष्ु पररिविवशर्षयी
यतशकांशचतही िक
ां व, खतां आपल्यव िनवत नसवर्ी. आनदां हव ििैक
नसवर्व, तो शचर्थवयी असवर्व.
आपिवलव आपल्यव स्ां कवरवतनू आपल्यव आचवर-शर्चवर
यव शर्षयी, जी शदिव शिळते, तीनसु वर आपल्यव आनांदी
जीर्नवशर्षयीच्यव सांकल्पनव बनत असतवत. िलव खेदवने म्हिवर्े
लवगते की, आपले सां्कवर आपल्यव िनवत आनांदी
जीर्नवशर्षयीच्यव भ्रविक कल्पनवच रुजशर्तवत आशि यवनसु वर
कताव्ये करून, आपि जीर्नवत आनदां वशिर्वय जव्त तिवर्च
ओढून घेत असतो.
िी एि. ए. एग्रां जी यव शर्षयवचव अभ्यवस करतवनां व
जीर्नवशर्षयी एक र्वक्य िवझ्यव र्वचण्यवत आल. ते िलव फ़वर
सांयक्त
ु ीक र्वटत. ते म्हिजे, िरवठीत; " जीर्नवत सदव आनांदी
रवहवि, हेच प्रत्येकवच प्रिख
ु कताव्य आहे, असवर्. " आपि िवत्

जीर्नवत आनांद शिळण्यव-शिळशर्ण्यवकररतव, नवही ती कताव्ये
कररतो, पि हरघर्ी, हर्थीती, हरप्रसगां ी आनदां ी रवहविे, हेच
कताव्य कररत नवही. जीर्नवत आनांदी रवहण्यवकररतव कवही हर्
असेल तर ते म्हिजे जबर इच्छविक्ती आशि सिथा िन आशि हेच
घर्शर्ण्यवचे कताव्य आपि कररत नवही.
इतर सर्ा कताव्ये; जसे की शििि घेर्नू ज्ञवन शिळशर्िे;
नोकरी, व्यर्सवय, धदां व करून धन शिळशर्िे; नेतव, अशभनेतव, िहतां
होर्नू िवन-सन्सिवन शिळशर्िे; हे सर्ा आपि कररत असतो. ही
कृ त्ये जर आनांदवत, प्रविवशिकपिे के लीत तर आपलव आनांद
र्ृशद्धांगत होण्यवसच िदत होईल. परांतु आपि ही कताव्ये, सदव
आनांदी रवहण्यवचे प्रथि कताव्य करून, आनांदवत कररत नवही.
अप्रविवशिकपिे, शनररच्छे न,े तिवर्वत अिी कृ त्ये करून खरव
आनांद कधीच शिळत नवही. अिव तर्हेने यि्र्ी झवलेली, शदसत
असलेली िविसे, बवह्यवगां ी आनांदी शदसत असलीत, तरी अांतरांगी
ती ग्रवसलेलीच असतवत. शर्नव आनदां ; िवन, पवन, ज्ञवन, आन, बवन,
िवन, सर्ा व्यथा असते.
आपल्यव भ्रवतां सख
ु वच्यव, भ्रविक आनदां वच्यव
सांकल्पनवांिळ
ु े; आपि शनखळ, शनव्र्ळ, प्रेिळ आनांदवपवसनू दरू च
रवहतो आशि तिवर् यक्त
ु आयष्ु यच जगतो.

म्हितवत जीर्न जगवर्े आनांदवने
आशि आनांद शिळतो िवनल्यवने
िग कव आपि, आहे त्यवत िवनीत नवही आनदां
लवर्नू घेत नवही, शर्नविल्ू य उपलब्ध आनांदी छांद
होर्शू न ्र्छांदी, लटु त नवही शनसगवानांद
थवांबशर्त नवही, आनांदवशर्षयीचे िनोद्वांद
जगवतील सर्ा धिा सवांगतवत की िवनर्वच्यव जीर्नवत दःु खचदःु ख आहे. परांतु िी धवर्सपर्ू ाक अस शर्धवन कररतो की, आपल्यव
आयष्ु यवत अशजबवत दःु ख नवही. दःु ख आपि आपल्यव र्ोक्यवत,
शर्चवरवत, िनवत चक
ु ीच्यव सां्कवरवांनी, सां्कवरलेले आहे. िवरररीक
त्वस हव नैसशगाक असतो शकांर्व आपल्यव र्व इतरवच्ां यव दल
ु े
ु ाितेिळ
उदभर्तो. अपघवत झवलव, जखि झवली, आजवर झवलव, त्यवचव
किी-जव्त प्रिविवत त्वस भोगवर्व लवगिवरच. तम्ु ही अिव त्वसवचे
दःु ख र्व ददु र्ै न िवनतव, शजतक्यव सिथा र्व खबां ीर िनवने यवलव
सविोरे जवल, शततकव हव त्वस किी जविर्ेल. परांतु अिव गोष्टी
घर्ल्यव की, आपि अगोदरच भयभीत होतो आशि यविळ
ु े आपलव
त्वस आिखीच जविर्तो, र्वढतो.
िवनर्वच्यव जीर्नवत, िळ
ु ीच नसे दःु ख
चक
ु ीच्यव सां्कवरलेल्यव िनवने होत असतो, तो दिु ाख
ु

जर्ळच असलेल्यव आनांदवपवसनू , शफ़रशर्त असतो िख
ु
िृगजळवच्यव िवगे धवर्त, िोशधत असतो सख
ु
यवतशू न शनरविव, हेच त्यवच्यव तवि-तिवर्वचे कवरि प्रिख
ु
शभती ही िविसवच्यव सर्ा त्वसवस, त्वस र्वढशर्ण्यवस
कवरिीभतू असते. खोलवत, िळ
ु वत, नवगर्े, नवगर्े शर्चवर
करण्यवची सर्य जर्र्नू , शभती िनवतनू कवढून टवकल्यवस आशि
तका िध्ु द शर्र्ेकी शर्चवर िनवत रुजशर्ल्यवस आपिवस िवनशसक
दःु खच होिवर नवही आशि िवरररीक त्वस आपि सहज झेलू
िकवल, नव्हे अिव त्वसवत सध्ु दव आपि आनदां उपभोगू िकवल.
हरघर्ी, हर्थीती, हरप्रसांगी सदव आनांदी रवहिे हे प्रथि
आशि प्रिख
ु कताव्य िवनवल आशि ते पवर पवर्वल तर िग दःु खवलव,
त्वसवलव जीर्नवत र्वर्च रवहिवर नवही. िेर्टी
इच्छव, आिव, आकवि
ां व हेच असते, असवर्े सर्वांचे ध्येय
परर शिळवलेल्यवत सिवधवन िवनिे यवतची िनवचे श्रेय
आशि
आनांदव गांतु र्ू नकव, कोित्यवही बांधनव
आनांदवसवठी नसवर्ी, दसु र्यवर्री शर्सांबनव

आनदां आपल्यवच हवती असते, हे जविव
उगीच जव्त िहत्र् न देतव, यिवपयिवांनव
कवयवातची रििवि होण्यवची, करवर्ी सवधनव
आनांदवत सदव रवहिे, हेच प्रथि कताव्य िवनव
हेच रुजर्व आपल्यव, सांपिू ा आचरिव
सां्कवरवने बनर्शू न, सबळ, सिथा िनव.
आतव िेर्टी जीर्नवनदां वशर्षयीची िवझी बवरवखर्ी
लिि आनांदवचे
आनांद नसवर्व ििैक
आनदां नसवर्व उत्तेजक
आनांद नसवर्व दसु र्यव िवरक
आनदां नसवर्व उगीच भवऊक
आनांद नसवर्व ढॊांगी नवहक
आनांद नसवर्व थरवरक
आनदां वची नसवर्ी धिक
आनांदवची न दवखर्वर्ी चिक

आनदां वची न पवहवर्ी झलक
आनांदवत नसवर्े अशतियोक्तीचे यिक
आनदां नसवर्व भ्रविक
आनांद असवर्व फ़क्त िवांत, ्थीर,

(३)
आकं क्षचत प्रेम सस्ं काि
जीर्नवत कवय करवर्े? कवय के ले पवशहजे? जीर्न कसे
जगले पवशहजे? जीर्न कसे घवलशर्ले पवशहजे? जीर्नवत कोिते
ध्येय ठे र्ले पवशहजे? यवशर्षयी शर्चवर करिे अगत्यवचे ठरवर्े. यव
जगवत आपि कोठून आलो, कसे आलो, किवकररतव आलो,
जीर्न नेिके कवय आहे, यवशर्षयी प्रत्येकजनच आयष्ु यवत कधी नव
कधी ग्रवशसत होत असतो. हजवरो र्षवापवसनू बरे चजन, जसे की, धिा
िवतांर््य, तत्र्र्ेत्ते, तत्र्ज्ञवनी, धिागरू
ु आदी यवची उत्तरे िोशधत
आहेत. अजनू तरी कुिवलवच यवच उत्तर सवपर्लेल नवही आशि
सवपर्िवर पि नवही. परांतु उत्तर सवपर्त नवही, सवपर्िवर नवही हे
सवांगिे म्हिजे परवभर् पत्करिे. आशि असव परवभर् पत्करिे िांजरू
नसल्यविळ
ु े कवहीतरी शकचकट, शक्लष्ट, भ्रविक अिी उत्तरे देण्यवत
आलेली आहेत. आशि चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू , िवनर्वच्यव भवर्नव
उत्तेशजत करून आशि त्यवचव फ़वयदव घेऊन अिी उत्तरे िवनर्वच्यव
िनवर्र पक्की रूजशर्लेली आहेत. जसे की, िोि, िक्त
ु ी, पर्ू ाजन्सि,
पनू जान्सि, ्र्गा, पवतवळ, आत्िव, परिवत्िव, भतू -शपिवच्च आदी
कल्पनव. शनरशनरवळ्यव धिवात, तसेच एकवच धिवातील शनरशनरवळ्यव

ग्रांथवत, यव सर्ा कल्पनवांशर्षयी इतकव शर्रोधवभवस आहे की, जर
आपि हे ग्रथां खल्ु यव शदलवने र्वचलेत तर त्यवतील फ़ोलपिव
लिवत आल्यवर्वचनू रवहिवर नवही. परांतू धिाग्रांथवचव अभ्यवस न
करतवही धिवांच्यव कल्पनवांचव आपल्यव िनवर्र इतकव पगर्व कसव
बसतो, हे न सिजण्यवसवरख कोर् आहे. ती आपल्यव सां्कवर
पध्दतीची शकियवच सिजवयलव पवशहजे. चक
ु ीच्यव सां्कवरवांचव हव
जवदटू ोण्यवचवच प्रकवर आहे. जीर्नवशर्षयी िी इतकच म्हिेल,
कोठूशन आलो, कोठे जवयचे कळेनव
शर्चवर करू जवतव, अधां वर तो सरे नव.
प्रश्न हव तसव, असेची फ़वर खोल
अशधकशच शबकट होई, करू जवतव हल!!१!!
जीर्न, असे शन नसे कवय
िोध घेऊ जवतव, उपयोग नवय
जीर्न, नसे दजु व परर प्रेि
सांपवदवर्े ते, जीर्नी तेच कवि!!२!!
म्हिशू न, जीर्नी जर्वर्व एकच छांद
प्रेि जोपवसण्यवत असवर्े सदव धदांु
प्रेिच बहरर्ी, िनी ्र्वनांद

प्रेिच पसरर्ी, चहूकर्े आनांदी आनांद!!३!!
जीर्नवचे गढु हे रह्यच रवहिवर. त्यवची उकल होईल
कवय? हे सवांगतव येिे कठीि. म्हिनू जीर्नवच्यव तत्र्ज्ञवनवशर्षयी
िी (Agnostic View) िवहीत नवही, िवहीत होिवर नवही असे
अज्ञेयर्वदी (Not-knowing) व्यक्त करिेच योग्य िवितो.
यवशर्षयी जव्त शर्चवर न करतव, जीर्नवलव नवहक नवही ते अथा न
शचकटशर्तव, जीर्न सदैर् आनांदवत जगि, हवच जीर्नवचव उद्देि
िवनवर्व, हेच जीर्नवचे सवध्य असवर्े असेच िी म्हिेल.
िविसू हव सविवशजक प्रविी आहे. तो एकटव रवहू िकत
नवही. त्यवलव सिदु वय करूनच रवहवर् लवगत. यवतनू च सिवज
व्यर््थव उदयवस आल्यवत् , शर्कशसत झवल्यवत. म्हिनू जीर्नवत
आनांद शिळण्यवकररतव, जीर्न आनांदी जगण्यवकररतव, िविसवच्यव
िवरीररक र् िवनशसक गरजवबां रोबरच त्यवच्यव सविवशजक गरजवांची
पतू ी होिेसध्ु दव आर्श्यक आहे. जेंव्हव शर्ज्ञवन अप्रगत होते, तेंव्हव
िविसवच्ां यव िवरीररक गरजवनां वच जव्त िहत्र् होते. सविवशजक
गरजव द्ु यि होत्यव. परांतु शर्ज्ञवन प्रगत झवले, सविवशजक व्यर््थव
व्यवपक शर््तवररत झवली, शनसगवार्र शर्ज्ञवनवने पष्ु कळ बवबतीत
प्रशियव के ल्यवत, यविळ
ु े आपल्यव जीर्नवच िेत् फ़र र्वढल.

जीर्नवच्यव गरजव आिल
ु वग्र बदलल्यवत. िवरीररक गरजव फ़क्त
िरीर सर्ां धानवकररतव न रवहतव, त्यवत ऎषोरविवसवठी आर्श्यक
असलेल्यव गोष्टींनव अशत िहत्र् प्रवप्त झवल. फ़ॅ िन म्हिनू र्व
दसु र्यवबां रोबर तल
ु नव म्हिनू ही यवकर्े िवनर् आकशषात झवलव.
त्यवतच फ़सव्यव जवशहरवतीद्ववरे , चक
ु ीच्यव सां्कवरवांद्ववरे शतकर्े
आकशषात के ल्यव गेलव. धन सांपवदन, उच्च शििि. िवन-सन्सिवन.
िोठे पिव आशद गोष्टींनव अर्व्तर् िहत्र् आल. आपल्यव प्रगतअप्रगत सविवशजक व्यर््थेतील चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू अस िहत्र्
देण्यवत आल. जीर्नवत ह्यव गोष्टींची जरूर आर्श्यकतव आहे, परांतु
त्यवपवसनू आपिवलव शचर्थवयी आनदां , व्यवपक प्रेि शिळत असेल
तर. शकांबहूनव असव आनांद, जे जीर्नवच खर सवध्य आहे, ते
शिळशर्ण्यवकररतव ही खरी सवधन असवर्यवस हर्ीत, परांतु आपि
ह्यव सवधनवनां वच आपल्यव जीर्नवच सवध्य बनशर्लेल आहे.
जीर्नवचे खरे सवध्य आपि पिू ापिे शर्सरलो, त्यवपवसनू आपि
कें व्हवच फ़वरकत घेतली, आशि असे सवध्य शिळशर्ण्यवकररतव जी
सवधने आर्श्यक आहेत, त्यव सवधनवांनव रविसी ्र्रूप देऊन,
आपि जीर्नवचे सवध्य बनशर्लेले आहे. आशि यवतच आपि
जीर्न हरर्नू बसलेलो आहोत. उच्च शििि घेर्नू , खोट्यव िवगवाने
धन सांपवदन करिे आशि नवही त्यव िवगवाने िवन-सन्सिवन
शिळशर्ण्यवच्यव, सत्तव शिळशर्ण्यवच्यव िवगे लवगिे हेच जीर्नवचे

भ्रिि, कवलििि झवलेले आहे. िग यवकररतव आनांदवस गहवन
ठे र्वर्े लवगले, प्रेिवचे जवगी र्ैरत्र्, ित्त्ु र्, आकस जोपवसवर्े
लवगलेत, तरी हरकत नवही, अिी प्रर्ृत्ती र्वढलेली आहे, र्वढत
आहे.
परांतु अिव भ्रष्ट धनवने आशि खोट्यव िवनवने, यि शकती
शिळशर्ण्यवने; िविसवच जीर्न सवथाक होर्चू िकत नवही. िवनसन्सिवन, िोठे पिव यवपेिव सिवनतव रुजशर्िवरे , िविसू की
शिकशर्िवरे शििि, प्रविवशिकररत्यव के लेले धन सांपवदन हेच
िविसवच्यव जीर्नवत व्यवपक प्रेि शनिवाि करू िकत, शचर्थवयी
आनांद देऊ िकत.
स्ां कवरवतनू आपि शििि घेतो आशि शिििविळ
ु े
सां्कवर घर्तवत. सां्कृ ती, शििि, सां्कवर हे ऎकिेकवनां व परु क
आहेत. सदोष, चक
ु ीच्यव सविवशजकीकरिवच्यव, सां्कृ तीकरिवच्यव
प्रशियेिळ
ु े (Socialization and Culturalization) जी आपली
सभ्यतव (Civilization) र्ृध्दींगत झवलेली आहे, त्यवत आपले
प्रेिवचे सां्कवर फ़वरच आकांु शचत झवलेले आहेत. आशि म्हिनू च
जीर्नवत आपि खर्यव आनदां वपवसनू दरू गेलेलो आहोत, जवत
आहोत. हे बदलण्यवकररतव, सधु वरण्यवकररतव िनवतील तिवर्,
सिवजवतील अिवांती दरू करण्यवकररतव; कवय करवर्यवस हर्े आशि

आपले प्रेिवचे सां्कवर कसे आकांु शचत आहेत; यवशर्षयी िी इतके च
म्हिेल,
संस्कार पहा, कसे असती प्रेमाचे
लहानपणी, अत्यच्ु च प्रेम आईबाबांचे
आनदं ास उधान, जोड ममळता, प्रेम बमहणभावाचे
त्यागाची जाण देतसे, प्रेम हे सवव कुटुंबाचे
परर तारुण्यात, स्वार्व होते, वास्तव जीवनाचे
लग्न होताच, गोडवे, बायकोच्या प्रेमाचे
बायकोसाठी, मवषयसख
ु ासाठी, आईबापा मवसरायचे
गगनात मावेनासे प्रेम, संतती प्राप्तीचे
यातही भेदभाव, प्रेम जास्त मल
ु ीवरचे की मल
ु ावरचे
धन्य जगती माईबाप, श्रेष्ठत्व गाती पत्रु प्रेमाचे
पत्रु ासाठी, स्वार्ावसाठी बमहणभावापासनू ी दरू जायचे
लागतात डोहाळे मग पत्रु मववाहाचे, सनु ेपासनू च्या सख
ु ाचे
काळाची पनु रावृत्ती,
आता ऎकावे गोडवे पत्रु ाच्या बायकोचे
आमण मवषयसख
ु ासाठी,
आपल्याच पत्रु ाने आपणास मवसरायचे
आठवा कृ तीप्रताप, आपणमच के लेले अगोदरचे
रहाट गाडगे असेच चालत असते, ह्या संसाराचे
मचत्र हे असेच अस्र्ीर, मतलबी, स्वार्ी प्रेमाचे
खापर कुणावरी फ़ोडणार, दोष यात कुणाचे

दष्ु फ़ळे आपणासच की ममळणार, लावलेल्या मवषवेलीचे
स्वगावची अपेक्षा, जीवन आपल्या पदरी नरकाचे
आपणमच आपले जीवन, आकंु मचत, स्वार्ी करायचे
दोष असती मात्र, सवव मनयतीचे, नशीबाचे
परर जाणा, फ़मलत हे खरे तर, चक
ु ीच्या सस्ं काराचे
प्राधान्य ज्यात असते, प्रेम जे जवळजवळच्या रक्ताचे
जे भेदभाव करण्यास मशकमवते, जवळचे आमण दरू चे
नसेल आपणास, आपले जीवन नासवायचे
असेल मवशध्ु द प्रेमाचे स्वप्न, जीवनी साकारावयाचे
व्रत घ्यावे लागेल मग, संस्कार मळ
ु ातमच बदलण्याचे
प्रेम न जवळच्यात मन रक्तातच, मसममत ठे वायचे
स्वार्व सोडूमन, प्रेमास व्यापक, अमयावद करायचे
सस्ं कार रूजवा जीवनी; मनकोप, मनष्कपट प्रेमाचे
यामळ
ु चे होईल, सार्वक आपल्या जीवनाचे
यास्तव पाऊल मात्र उचलावे लागेल धाडसाचे
चक
ु ीचे, आकंु मचत प्रेमसंस्कार बदलण्याचे

(४)
क्षिद्वत्ता आक्षर् क्षििेकता
शिकवयलव पवशहजे, शििि घ्यवयलव पवशहजे, शििि न
घेतल्यविळ
ु े सिवज िवगवसलेलव रवहतो, आपल्यव दःु खवच िळ
ू
कवरि अज्ञवन असते, आहे आशि हे अज्ञवन शििि घेऊनच दरू
होऊ िकते आशि अज्ञवन दरू झवले म्हिजे जीर्नवतील अांधवर दरू
होतो. शिििवतनू शिळिवर्यव ज्ञवनवच्यव प्रकविवत सर्ा जन सख
ु िय
होतवत, असच सर्वांनव र्वटते; अिवच सर्वांच्यव कल्पनव आहेत.
आपल्यव सांतवांनी सध्ु दव असेच म्हटलेले आहे. शिििवतनू ज्ञवन
शिळर्नू अज्ञवन र् दःु ख दरू करण्यवचवच प्रसवर बहुतेक सर्ा सतां वनां ी
के लेलव आहे. परांतु आतव थोर्व र्ेळ थवांबनू , यव कल्पनव शकतपत
बरोबर आहेत यवचव शर्चवर करण्यवची गरज उत्पन्सन झवलेली आहे.
सांतवांनव अशभप्रेत असलेले दःु ख दरू करिवरे , िविसवच्यव
जीर्नवतील अांधवर दरू करून ते प्रकवशित करिवरे , ज्ञवन शिििवतनू
शिळते कवय? शिििवतनू आपिवलव खरोखरच ज्ञवन शिळते कवय?
यवचव उहवपोह करवयलव हर्व. यवकररतव सर्ा प्रथि ज्ञवन म्हिजे
कवय? हे सिजनू घेिे आर्श्यक आहे.

प्रचशलत ितवांप्रिविे ज्ञवन म्हिजे एखवद्यव शर्षयवची अचक
ू
िवशहती. त्यव शर्षयवची िवशहती नसिे हे त्यव शर्षयीचे अज्ञवन.
एखवद्यव शर्षयवची चक
ु ीची िवशहती असिे म्हिजे सध्ु दव त्यव
शर्षयीचे अज्ञवन. एखवद्यव शर्षयवची शर्िेष, शर्श्लेशषत, शर्कशसत
िवशहती म्हिजे शर्ज्ञवन. , आशि असलेल्यव शबनचक
ू , खर्यव
िवशहतीर्रून तकवाने आिखी िवशहती कवढिे, करून घेिे म्हिजे
तका ज्ञवन. आपले तत्र्ज्ञवन हे बहुतवि
ां ी तका ज्ञवनच आहे. परांतु ते
शबनचक
ू पवयवर्ां र आधवरलेले नवही, शनव्र्ळ कल्पनवधवररत आहे.
कोित्यवही गोष्टीची िवशहती आपिवलव शिििवद्ववरे
शिळते. िग ते शििि, कौलेजवतील शििि असो, की
सविवशजकीकरिवच्यव र् सां्कॄतीकरिवच्यव प्रशियेतनू म्हिजे
स्ां कवरवतनू (िवळव कौलेजवत न जवतव) शिळवलेले शििि असो,
अिव शिििवतनू शबनचक
ू , खरी िवशहती म्हिजे ज्ञवन शिळवयलव
पवशहजे, तसे ते शिळते अिीच आपली सर्वांची धवरिव असते,
आहे. परतु ददु र्ै वने अिव शिििवतनू शिळवलेली िवशहती पष्ु कळ
अांिी चक
ु ीची असते, अज्ञवन असते. शिििवतनू शिळवलेल्यव
िवशहतीची सत्यवसत्यतव आपि पिू ापिे पर्तवळून पवहत नवही
आशि यविळ
ु ेच चक
ु ीच्यव स्ां कवरवतनू , चक
ु ीच्यव शिििवतनू ,
अांधश्रध्दवांिधनू शिळवलेली पष्ु कळिी चक
ु ीची िवशहती, जे अज्ञवन
असते, त्यवलव सध्ु दव आपि ज्ञवन िवितो, ते ग्रवह्य धरतो. तदर्तच

चक
ु ीच्यव पवयवर्ां र आधवरीत तकवातनू कवढलेल्यव िवशहतीलव, जे
सध्ु दव अज्ञवनच असते त्यवलव सध्ु दव आपि िध्ु द तका ज्ञवन, ज्ञवन
सिजतो आशि तसे ते अांगीकवरतो. आपि शकतीतरी प्रिविवत
अिव अज्ञवनवलवच ज्ञवन सिजनू आलेलो आहोत. अिव अज्ञवनवलव
अजनू ही ज्ञवन सिजनू आपि र्वर्रत आहोत.
शििनवतनू आपिवलव भौशतक िवस्त्रे आशि सविवशजक
िवस्त्रे शिकशर्ल्यव जवतवत. भौशतक िवस्त्रे ही आपिवलव
शनसगवाशर्षयी सत्य िवशहती परु शर्तवत. ह्यव िवस्त्रवांद्ववरे शनसगवाच्यव
शनयिवांची, शनयांत्िवची उकल करण्यवत येते आशि हे शनयि प्रयोग
िवळेतनू र्वरांर्वर शसध्द करतव येतवत. आशि अिी शसध्दतव कोिीही
अनभु र्ू िकतो. म्हिनू हे ज्ञवन खरे च असते. शनसगवाचे शनयि सहसव
बदलत नवहीत आशि प्रयोग िवळेतील चक
ु ीच्यव प्रयोगविां ळ
ु े खोटे
शनयि बवहेर आलेतच तर ते फ़वर शदर्स शटकवर् धरू िकत नवहीत.
परांतु आपल्यव सविवशजक िवत्वांच्यव बवबतीत तसे नवही. सविवशजक
िवस्त्रे आपल्यव सिवजवशर्षयीची िवशहती आपिवलव परु शर्तवत.
तदर्तच सविवशजक िवस्त्रे ही िवनर् शनशिात आहेत. िवनर्वलव
सिवजवत एकत् रवहण्यवकररतव लवगिवरे शनयि, रूढी, प्रथव,
चवलीरीती, व्यर््थव जसे की रवज्य-व्यर््थव, प्रिवसकीयव्यर््थव, कवयदे-व्यर््थव, शििि-व्यर््थव, अथा-व्यर््थव आदी
शनिवाि होतवत, के ल्यव जवतवत आशि अिवची िवशहती, ज्ञवन

आपिवलव शनरशनरवळ्यव सविवशजक िवस्त्रवांद्ववरे िवळव,
कौलेजविां धनू शिकशर्ल्यव जवते. कवळवनरू
ु प सिवजवतील िविसवचां े
रवहिे, र्वगिे, बोलिे-चवलिे बदलते आशि अिव बदलत्यव
सभ्यतेनसु वर (Civilization) ही िवस्त्रे बदलतवत. तिी ती
बदलवयलवही पवशहजेत. तदर्तच ही िवस्त्रे (ह्यव व्यर््थव)
सिवजवतील ठरवशर्क लोकवांनी, ज्यवांनव म्होरके म्हटल्यव जवते,
ज्यवचां े सिवजवर्र र्चा्र् असते, त्यवनां ी शनिवाि के लेली असतवत
आशि ते सिवजवतील सर्ाच लोकवांच्यव सवरख्यवच फ़यद्यवची,
उपयोगवची असवर्यवस पवशहजेत,. तिी ती असतवत अिीच
आपली सर्वांची धवरिव असते, सिज असते. परांतु अिी सिज,
अिव ह्यव धवरिव चक
ु ीच्यव असतवत, आहेत. आपल्यव सिवजवतील
शनयि, व्यर््थव ह्यवचव सखोल अभ्यवस के ल्यवस, त्यव ठरवशर्क
लोकवनां ी िख्ु यत्र्ेकरून त्यवच्ां यवच म्हिजे ठरवशर्क लोकवच्ां यवच
फ़वयद्यवकररतव के लेल्यव आहेत आशि अिव व्यर््थेत यव ठरवशर्क
लोकवांचव फ़वयदव इतर बहुसख्ां य लोकवांचे नक
ु सवन करूनच के ल्यव
जवतो. म्हिजे अिव ह्यव सविवशजक िवस्त्रवत, व्यर््थेत बहुसांख्य
लोकवांनव उजेर्वच्यव नवर्वखवली अांधवरवत ढकलल्यव जवते.
अिव यव िवनर् शनशिात सविवशजक िवत्विां धनू ज्ञवनवच्यव
नवर्वखवली अज्ञवनच पसरशर्ल्यव जवते. लोकिवहीच्यव नवर्वखवली
नेतेिवही पोसल्यव जवते. र्ैशदक कवळवत ब्रवम्हि प्रवबल्य असलेली

व्यर््थव शनिवाि के ल्यव गेली आशि त्यव व्यर््थेत इतरवांनव
गल
ु विशगरीत ठे र्ण्यवची, किी लेखण्यवची, इतके च कवय, कवही
िवनसवांनव िद्रु सांबोधनू क्पटवसिवन लेखण्यवची तरतदू िद्दु विच
के ल्यव गेली र् तिी व्यर््थव रवबशर्ल्यव गेली. आजही यव
व्यर््थेनसु वर धिवाच्यव नवर्वखवली आपिवलव अांधश्रध्दवचां े गल
ु वि
बनशर्ण्यवत येते. अिव गल
ु विशगरीत जखर्ून ठे र्ण्यवत येते. आशि
म्हिनू िरीरवने जरी आपि ्र्तत्ां झवलेलो असलो, तरी शर्चवरवने
अजनू ही गल
ु विच आहोत. ढोंगीसवध,ू बर्ु व, िहवरवज आशदनां व
आत्िज्ञवन आहे, हे आपि त्यवांचे ज्ञवन न तपवसतव, आत्िज्ञवन
म्हिजे तरी कवय, यवचव शर्चवरही न करतव, अिवचां े भगर्े कपर्े
आशि त्यवतील अर्तवर पवहून खरे िवितो. आशि िग त्यवचां े
आत्ि(अ)ज्ञवन आपि ्र्ीकवरतो. आशि आपली ्र्तःचीच
फ़सर्िक
ू करून घेतो. ब्रवम्हिप्रवबल्य व्यर््थेबरोबरच आतव
िोठिोठ्यव उद्योजकवांचे, कवरखवनदवरवांचे, भवांर्र्लदवरवचां े प्रवबल्य
असलेली व्यर््थव पि शनिवाि झवलेली आहे र् ती र्ृध्दींगत होत
आहे. यव व्यर््थेिळ
ु ेच आज देिवतील ८० ते ८५ टक्के सांपत्ती
१० ते १५ टक्के लोकवांकर्े कें द्रीत झवलेली असनू देिवतवल ८० ते
८५ टक्के लोक आथीक गल
ु विशगरीत जीर्न जगत आहेत.
औद्योशगकीकरिवच्यव, जवगशतकीकरिवच्यव आशि िक्त
ु ीकरिवच्यव
आपल्यव सरकवरच्यव धोरिविां ळ
ु े आपली औद्योशगक व्यर््थव ही

परदेिीयवांच्यव हवतवत तर जविवर नवही नव! आशि यवतनू प्रथि
परदेिीयवचां ी औद्योशगक गल
ु विशगरी र् नतां र परतत्ां तर पन्सु हव
र्वट्यवलव येिवर नवही नव १ अिी शभती व्यक्त के ल्यव जवत आहे.
अिव यव धवशिाक, आथीक गल
ु विशगरी बरोबरच शर्द्वत्तव, श्रेष्ठतव,
कुिलतव ह्यव गोष्टीसध्ु दव सर्ा-सविवण्य िविसवांनव, बहुजनवांनव
िवनशसक गल
ु विशगरीत ढकलत आहेत र् त्यवांची फ़सर्िक
ू
करण्यवस हवतभवरच लवशर्त आहेत.
शर्द्ववन म्हिजे कोि, शर्द्ववन नक्की कोिवलव म्हितवत,
कोिवलव म्हिवर्, शर्द्ववनवांचे िेत् कोिते, हे आपि बरोबर जविनू
घेतच नवही. ज्यवलव एखवद्यव शर्षयवच खपू खोल, प्रगवढ असे ज्ञवन
असते, तो त्यव शर्षयवचव, त्यव िेत्वतील शर्द्ववन असतो. तसेच
असते कुिलतेशर्षयी. एखवद्यवने एखवद्यव कलेत, िेत्वत कुिलतव,
नैपण्ु यतव, यि्र्ीतव शिळशर्ली की तो त्यव कलेतील, िेत्वतील
श्रेष्ठर्वन असतो. अिव यव शर्द्ववनवांची र्व श्रेष्ठर्वनवांची त्यवांच्यव
त्यवच्ां यव िेत्वतील िते ग्रवह्य धरण्यवस, र् त्यव त्यव िेत्वत त्यवचां े
अनक
ु रि करण्यवस हरकत र्व आर्कवठी असण्यवच कवही कवरि
नवही. तिी हरकत र्व आर्कवठी नसवर्ी. परतु अिव शर्द्ववनवांच्यव
शर्द्वत्तेची तसेच श्रेष्ठर्वनवच्ां यव श्रेष्ठत्र्वची आपिवलव इतकी भरु ळ
पर्ते, आशि त्यवांच्यव व्यक्तीित्र्वने आपि इतके भवरवर्नू जवतो
की, िग अिवच
ां ी लर्ु बर्ु आपि, त्यवच
ां ी िेत्े सोर्ून, इतर िेत्वत,

जेथे ते आपल्यवसवरखेच अज्ञवनी असतवत, चवलु देतो, त्यवांनव
लर्ु बर्ु करू देतो, त्यवनां व फ़सर्ू देतो, आपि ्र्तःलव फ़सर्नू
घेतो.
पवहवनव! सगां िक िेत्वत, जे शर्द्ववन आहेत, त्यवबद्दल
त्यवांचव त्यव िेत्् वत आदरच करवयलव हर्व. परांतु म्हिनू कव, त्यवांनी
ज्योशतष्य िवस्त्र हे िवत्च आहे असे शबनबर्ु वचे शर्धवन करवर्े
आशि लोकवनां व भल
ु र्नू , जे िेत् आपल नवही त्यव िेत्वशर्षयी
आपल अज्ञवन, आपल्यव अधां श्रध्दव लोकवांर्र थोपर्वव्यवत, तसव
प्रयत्न करवर्व! येथेच तर शर्द्वत्तव आशि शर्र्ेकतव यवतील फ़रक
लिवत घ्यवयलव हर्व. एखवद्यव शर्षयवत शर्द्ववन झवलव, त्यव
शर्षयवची शर्द्वत्तव आली म्हिजे शर्र्ेकतवही येते असे नवही. शर्द्वत्तव
ही िवशहती करून घेण्यवची प्रशियव आहे, तर शर्र्ेकतव ही जी
िवशहती आपि करून घेतो ती सत्य की असत्य हे पर्तवळून
पवहण्यवची, तीचव योग्य शठकविी, योग्य र्वपर करण्यवची र्ैचवरीक
प्रशियव आहे. शर्द्वत्तव ही ठरवशर्क शर्षयवचां े बवबतीत, ठरवशर्क
(Particular) असते. शर्र्ेकतव िवत् ही सर्ा बवबीशर्षयी
(General) असते. कोित्यवही ज्ञवनवचव उपयोग जर योग्य होत
नसेल, ज्ञवनवचव उपयोग योग्य ररतीने कसव करवर्व यवच ज्ञवन, भवन
नसेल, तसव शर्र्ेक अांगी नसेल, तर अिव ज्ञवनवलव, ज्ञवन म्हितवच

येिवर नवही. अिव ज्ञवनवलव िवशहतीचे कोठवर भलेही म्हिव. आशि
शर्द्ववनवलव र्वटल्यवस िवशहतीचे आगर (िोठे कोठवर) म्हिव.
शर्द्वत्तव आशि शर्र्ेकतव यव दोन्सहीच्यव सांगिवतनू िनष्ु य
ज्ञवतव बनू िकतो. त्यवलवच ज्ञवतव म्हिवयलव, िविवयलव पशहजे.
हवच शनयि कौिल्यर्वनवांचे, श्रेष्ठर्वनवांचे बवबतीत पि लवगू होतो.
शिके टपटूांनी शिके ट यव खेळवत कौिल्य सांपवदन के ले,
अशभनेत्यवनां ी पर्द्यवर्रील कलेत शनपिू तव शिळशर्ली, लोकनेत्यवनां ी
र्क्तृत्र् आशद कलेने लोकशप्रयतव शिळशर्ली, यव सर्वांनी
आपआपल्यव िेत्वत यि्र्ीतव शिळशर्ली, उच्चतव शिळशर्ली,
नवर्े किवशर्ली, ते त्यवांच्यव िेत्वतील श्रेष्ठर्वन. अिवांनव तसेच इतर
अन्सय िेत्वतील श्रेष्ठर्वनवांनव त्यवांच्यव त्यवांच्यव िेत्वत िवन्सयतव द्यवयलव
कोिीच हरकत घेण्यवचे कवरि नवही. परांतु हे श्रेष्ठर्वन इतरही िेत्वत
श्रेष्ट आहेत असे िवनवयचे आशि इतर िेत्वत त्यवांनव लर्ु बर्ु करू
द्यवयची, त्यवांनी के लेल्यव जवशहरवतीर्र भल
ू नू जवर्नू , एक रुपयवही
शकांित नसलेली पेये दहव रुपयवपां ेिवही जव्त शकांित देऊन शर्कत
घेऊन फ़सवयच, त्यवांनव आपिवलव फ़सर्ू द्यवयच! आपल्यव
लोकशप्रयतेचव फ़वयदव घेत, सिवजवलव भल
ू र्नू आपलव ्र्वथा
सवधिवरे , गर्गजां सपां त्ती जिशर्िवरे , सिवजवलव दषु ि आहेत.
भलेही िग िहवरवष्र भषू ि ही पदर्ी देर्नू सरकवर त्यवांचव गौरर् कव
करे नव! जो शर्र्ेकतव शिके ल, सवरवसवर शर्चवर करण्यवची तवरतम्य

बध्ु दी ठे र्ील, खर्यव-खोट्यवची पवरख ज्यवलव करतव येईल,
खर्यवचव, प्रविवशिकतेचव परु ष्कवर करण्यवची शहिां त ज्यवलव
दवखशर्तव येईल, तोच जीर्नवत खर्यव अथवाने आनांदी असेल,
त्यवचच जीर्न सवथाकी असेल. िग तो भलेही किी शिकलेलव कव
असेनव. अथवात अिव शर्र्ेकवलव जर शर्द्वत्तेची, कुिलतेची,
शिििवची जोर् शिळवली तर दधु वत सवखर.
शर्द्वत्तेशिर्वय शर्र्ेकतव उपयोगवची असू िकते, परांतु
शर्र्ेकतेशिर्वय शर्द्वत्तव फ़सर्ी, कुचकविी आशि दःु खदवयकच.

(५)
मन दखर्े, मन दखक्षिर्े आक्षर् मन सांभाळर्े
जीर्नवत सत्यवर्र आधवररत शचर्थवयी आनांद शिळशर्िे,
हवच जीर्नवचव उद्देि. जो जीर्नवत आनदां ी रवहण्यवस शिकलव,
त्यवलवच जीर्नवचव अथा सिजलव, बवकी आयष्ु य शनरथाकच,
आयष्ु यवत उगीच धर्पर्, व्यथा उठवठे र्. असव खरव आनांद फ़क्त
व्यवपक प्रेिवतनू च शिळू िकतो. यवकररतव शजतक्यव जव्त लोकवचां े
प्रेि सांपवदन करतव येईल शततके सांपवदवर्यवस हर्े. आपि कोिवचे
भले नवही के ले, आपल्यव हवतनू कोिवचे भले नवही झवले तरी
चवलेल, परांतु कोिवच र्वईट आपल्यव हवतनू घर्ू नये, घर्ू देर्ू नये.
दसु र्यवचे र्वईट करून ्र्तःचे भले करिवरे , कधीच आनांदी होर्ू
िकत नवहीत. ते दःु खीच होतवत, असतवत; र्रर्र जरी ते आनांदी
शदसत असलेत तरी. म्हिनू कोिवचेच र्वईट शचतां ु नये. कोिवलवच
ित्ू िविू नये, सिजू नये. सर्ा शित्च असवर्ेत, सिजवर्ेत.
कोिवशर्षयीही कोित्यवही प्रकवरचव आकस बवळगू नये. प्रेि दरु वर्व
शनिवाि होईल असे कवया करू नये. सगळीकर्े प्रेिवचव ओलवर्वच
पसरर्वर्व. कोिवलवच लहवन आशि िहवन सिजू नये. सर्ाच िविसे
जन्सिवने सिवन असतवत. ती नेहिीच सिवन रवहवर्यवस हर्ीत.

सिवन म्हिजे सर्वांनव सवरखव िवन. िग कोिवचव सन्सिवन करिे
आशि कोिवचव अपिवन करिे; कोिी कोिवलव सन्सिवशनत (िोठे )
आशि कोिी कोिवलव अपिवशनत (लहवन, िद्रु ) सिजिे हेही
बरोबर ठरत नवही. यवकररतव; िवन, अपिवन ्र्तःलव शिर्ू न
देण्यवकररतव, िनवची ठे र्ि करण्यवचव (Programming of
Mind) सदैर् प्रयत्न करवर्यवस हर्व.
ज्यव ििसवलव िवन-सन्सिवन शिळतो, त्यवची िवन (िांर्ु ी)ही
उांचच रवहिवर; त्यवत नर्ल कसले. परांतु अपिवनवत सद्ध
ु व ज्यवची
िवन (िांर्ु ी) तवठ रवहते, तोच खरव िवनी, खरव श्थतप्रज्ञ. हेच
जीर्नवच खर तत्र्ज्ञवन आहे, असवर्यवस पवशहजे; असे िी म्हितो.
आनांदी जीर्नवकररतव हर्े असिवरे प्रेि जोपवसण्यवसवठी, ते
र्ृशद्धगां त करण्यव्तर् आयष्ु यवत िने जोर्ण्यवचीच कविे करवर्यस
हर्ीत. िने तोर्ण्यवची नव्हेत. िने तोर्िे शजतके सोपे असते, सहज
असते; शततके च िने जोर्िे कठीि. आशि यवच कवरि म्हिजे
आपलव अहभां वर्, जो आपि स्ां कवरवतनू जोपवसत येत असतो, येत
आहोत.
दसु र्यवच िन दख
ु शर्िे आशि आपल िन दख
ु र्नू
घेि,े ह्यव शियव िविसवच्यव िनवच्यव घर्िीतनू च होतवत. यवचव
उगि िविसवच्यव अहक
ु ीच्यव
ां वरवतच असतो. जीर्नवच्यव चक
सिजवतनू असे घर्ते. आप्त-्र्कीयवांची, शित्वांची, तसेच इतर
सर्वांची िने जरूर सवभां वळवर्यवस हर्ीत. कोिवचेच िन सहसव

दख
ु र्ू नये. परांतु असे करतवांनव जर तिु च ्र्तःचेच िन दख
ु शर्ल्यव
जवत असेल; असे के ल्यवनतां र जर तिु च ्र्तःच िनच तम्ु हवलव
सदैर् खवत रवशहल; तिु च्यव जीर्नवत तिवर् आशि दःु ख शनिवाि
कररत रवशहल, तर तेही योग्य ठरिवर नवही. ्र्तःच िन तोर्ून
दसु र्यवचां ी िने सवांभवळण्यवत सद्ध
ु व िग अथा उरत नवही. म्हिनू
आपल्यव आशि आपल्यव सहर्वसवतील दसु र्यवच्ां यव भवर्नवांचव
सदैर् िेळ घवलवर्यवस, बसर्वर्यवस हर्व. नेहिी आपल्यवच
भवर्नव दख
ु र्नू , दसु र्यवांच्यव भवर्नव सवांभवळीत रवहिे शकांर्व
दसु र्यवच्ां यव भवर्नव दख
ु शर्त रवहून आपल्यव भवर्नव सवांभवळीत
रवहिे; यव दोन्सहीिळ
ु े कवहीच सवधिवर नवही. , सवधत नसत. यविळ
ु े
जीर्नवत तिवर्च फ़क्त र्वढत असतवत.
नशजकच्यव लोकवच्ां यव भवर्नव दख
ु शर्ल्यव जवर्ू नयेत म्हिनू
आपि त्यवांनव आर्र्िवर नवहीत, परांतु सत्य अिव गोष्टी त्यवचां ेपवसनू
लपर्नू ठे र्तो. आपल्यवलव जे पटत नसत, जॆ खर नवही अस र्वटत,
ते आपि िनवतच दवबनू ठे र्तो. यविळ
ु े आपि तर तिवर्वत
रवहतोच; परांतु ज्यवांचक
े ररतव म्हिनू हे करतो, त्यवांचवही तोटवच
कररत असतो. ििैक जरी त्यवांच्यव भवर्नव रवखल्यवचे शदसत
असले, तरी जेंव्हव त्यवतील खोटेपिव उघर्कीस येतो, तेंव्हव ते
फ़सलेलेच असतवत. त्यवांच िन आतवपयांत जे तम्ु ही चोरून
सवभां वळलेले असते, ते शकतीतरी पटीने िग दख
ु शर्ल्यव जवते. आशि

त्यवांनव र्ेळीच सवर्ध न के ल्यवच दःु ख तम्ु हवलवही होत रवहत.
म्हिजे कवहीच सवध्य होत नवही, होत नसत. म्हिनू सत्य लपर्नू
र्व असत्यपिे दसु र्यवच िन सवांभवळिे हेही घवतकच. अांती ते
दोघवचां हे ी िन दख
ु शर्ते. यवकररतव िवझ्यव िते खरव आनांद र्ृशद्धांगत
करवर्यवचव असेल तर ्पष्ट बोलण्यवची; ितवांतर, शर्चवरवांतर
असलेल्यव बवबींर्र सशर््तर चचवा करण्यवची खरोखरच गरज
आहे. हे सर्वांकररतव, सर्ाच बवबतीत, सर्ाच शर्षयवक
ां ररतव लवगू
होते. परांतु अिव चचवा शकशल्िष िनवत न ठे र्तव, खल्ु यव
र्वतवर्रिवत, खल्ु यव िनवने (Open Mind) होिे आर्श्यक आहे.
कोित्यवही ितवांतरवशर्षयी, शर्चवरवांतरवशर्षयी तीन पयवाय
असतवत. एकतर तिु ची िते, शर्चवर पटर्नू द्यव शकांर्व यवर्रील
दसु र्यवचां ी िते पटर्नू घ्यव, दसु र्यवांनव तिी सधां ी द्यव. आशि हे
दोन्सहीही होत नसेल, तर सन्सिवनपर्ू ाक, आदरपर्ू ाक दोघवपां रु तव तो
शर्षय बवजल
ु व ठे र्व. (Respectfully agree to disagree).
दोघवचां े कवही शर्षयवर्ां र एकित होत नवही, शर्चवर जळ
ु त नवहीत;
म्हिनू एकिेकवांचव द्वेष करण्यवची, शतर्कवर करण्यवची, र्ैरत्र्
जोपवसण्यवची आर्श्यकतव नवही. तिी प्रर्ृत्ती जोपवसू नये.
असहितवचव शर्षय सोर्ून इतर सर्ा बवबतीत दोघवनां ीही
सविवन्सयपिे र्वगवयलव पवशहजे. असे झवले तरच एकिेकवचव सन्सिवन
के ल्यवसवरखे होईल. सिवनतव रुजशर्ल्यवसवरखे होईल. आपि

शिििवने, धनवने, नवत्यवने, अशधकवरवने िोठे आहोत म्हिनू
आपल्यवपेिव लहवन (र्यवने, िवनवने) असिवर्यवांनी आपले
ऎकलेच पवशहजे असव हेकव योग्य ठरत नवही. दसु र्यवांनव आपली
प्रशतशियव व्यक्त करू शदल्यवने, त्यवांचेिी सांर्वद सवधल्यवने;
दोघवांिध्ये तिवर् शनिवाि न होण्यवस, करण्यवस िदतच होईल.
आपली िते पटर्नू न देतव, आपि ती ज्यवांचेर्र लवदतो आशि
ज्यवचां ेपवसनू शबनिता आज्ञवधवरकपिवची अपेिव कररतो; त्यवचां ी
प्रगती आपिच खांटु शर्त असतो. त्यवच्ां यव शर्चवरांचे पांखच छवटत
असतो. त्यवांचे िन दख
ु शर्त असतो, आपले िन दख
ु र्नू घेत
असतो..
खर सवगां वयच म्हिजे, दसु र्यवांच्यव र्वगण्यवने, बोलण्यवने,
दसु र्यवने आपल्यव शर्चवरवर्ां र के लेल्यव शटके िळ
ु े आपल िन
दख
ु वयलवच नको. एकव व्यक्तीची प्रशतशियव, ही दसु र्यव व्यक्तीच्यव
ठरवशर्क शियेर्र, शर्चवरवर्ां र शटकव असते, असवर्ी; ती त्यव
व्यक्तीच्यव सांपिू ा व्यक्तीितवांर्र शटकव नसते, नसवर्ी; हे जर
दोघवनां ीही िवनल, तर िग र्ैरत्र्वच्यव भवर्नेलव र्वर् रवहवत नवही.
आशि आपल िनही दख
ु वर्ल्यव जवत नवही. शटकव ही कृ तीर्र
असवर्ी, तिी तव िवनवर्ी; ती व्यक्तीर्र नसवर्ी, तिी ती िविू नये.
आपि खोलवत शर्चवर के ल्यवस, आपल्यव अस लिवत
येईल की, आपल्यवलव दःु ख होिे, रवग येिे, तिवर् येिे, अपिवशनत

र्वटिे हे दसु र्यव व्यक्तीच्यव बोलण्यविळ
ु े, कृ तीिळ
ु े होत नसते.
दसु री व्यक्ती यवलव जबवबदवर नसते. आपिच यवलव जबवबदवर
असतो. दसु र्यव व्यक्तीच्यव र्वगण्यवने, कृ तीने नव्हे, तर त्यवर्र
आपि किी प्रशतशियव करतो, यविळ
ु ेच हे सर्ा घर्त असत.
आपि ह्यव गोष्टी िनवलव लवर्नू घेतो म्हिनू हे घर्ते. आपिच
आपल्यव भवर्नव दख
ु वर्नू घेत असतो. सत्य कवय, असत्य कवय,
खर कोि, खोट कोि; हे त्वगव करून कळत नसते. यवशर्षयी
सकवरवत्िक भशू िकव (Positive Attitude) घेर्नू दसु रव सवांगतो
त्यवतही अथा असू िकतो, हे िवनण्यवची भशू िकव ठे र्नू , सखोल
शर्चवर करवर्यवस पवशहजे. आशि शर्चवरवतां ीही दसु र्यवचां े म्हििे
पटले नवही तर; जवऊ द्यव, त्यवचे शर्चवर त्यवचे जर्ळ; अिी भशू िकव
त्वगव न करतव घेतली पवशहजे. कोिी आपिवलव शिव्यव शदल्यवत
तर, आपिही प्रत्यत्तु रवदवखल त्यवलव शिव्यव देर्नू , हि भी कुच
कि नही, अस दवखशर्ण्यवपेिव, शतकर्े दल
ु ाि करून, त्यवचे बोलिे
्िरि पटलवर्रून तेंव्हवच पसु नू टवकले पवशहजे. अिव गोष्टी
्िरिवत ठे र्ल्यवने, आपि दःु खी-कष्टी होत असतो आशि िग
उगीच तिवर्वत जगत रवहतो. तदर्तच आपिवलव एखवद्यवच्यव
एखवद्यव गोष्टीशर्षयी रवग आलेलव असेल तर त्यविळ
ु े आपि त्यव
व्यक्तीिी; इतर बवबतीत, दसु र्यव गोष्टींशर्षयी सद्ध
ु व रवग दवखशर्तो,
अबोलव ठे र्तो; हेही योग्य नसते. एकव गोष्टीशर्षयी रवग, नवरवजी

दवखशर्ल्यवनतां र, ती गोष्ट, तो शर्षय तेथेच बांद करून, इतर
बवबतीत, इतर गोष्टींशर्षयी; जसे कवहीच झवले नवही असे सिजनू
र्वगवल; तर दोघवांिध्ये शनिवाि होिवरव तिवर् टवळण्यवस िदतच
होईल.
िी, िन दख
् ण्यवकररतव
ु िे आशि िन दख
ु शर्िे हे टवळ
आशि सर्वांचीच िने सवांभवळण्यवकररतव, किव तर्हेचे सां्कवर
रुजर्वर्यवस हर्ेत, यवशर्षयीची िवझी िते िवांर्लेली आहेत. िवझी
िते, िवझे शर्चवर बरोबरच असतील असे नवही. इतके च कवय,
तज्ञवांचे त्यवांचे िेत्वतील सर्ाच शर्चवर बरोबरच असतवत असे
िवनिेही चक
ु च. कोिवचेही शर्चवर नसु तेच ऎकून शकांर्व र्वचनू
गृशहत धरिे, कें व्हवही योग्य नसते. यविळ
ु ेच अधां श्रद्धव पसरतवत.
म्हिनू िवझ्यव शर्चवरवांर्र आपि ्र्तः शर्र्ेकपिू ा शर्चवर करून ते
पटलेत तरच ग्रवह्य धरवर्ेत आशि िग अनभु र्वतनू तपवसनू पवहवर्ेत.
िेर्टी.
आपल्या दुःु खास कारणीभतू नसे;
आपणाजवळील कोणत्याही गोष्टींचा अभाव
दुःु ख, तणाव-ताण देतसे आपणास;
आपलाची घडमवलेला, घडलेला स्वभाव

(६)
क्षनस्िाथीपर्ा, सेिा, त्याग
िविसवने ्र्वथी नसवर्े. शन्र्वथी असवर्यवस हर्े.
्र्तःसवठी जीर्न कोिीही जगत; दसु र्यवसवठी जगिे हेच खरे
जीर्न; आशद िक्त
ु वफ़ळे आपि नेहिीच ऎकत असतो. पि
शन्र्वथीपिव म्हिजे कवय? खरोखरच लोक सेर्व, त्यवग करतवत
कवय? यवचव आपि शर्चवरच कररत नवही. प्रत्यिवत िनष्ु य हव
्र्वथीच असतो, आशि त्यवत गैर, र्वईट, चक
ु ीचे असे कवहीच
नसते, नवही. जन्सिवलव आलेल्यव प्रत्येक िविसवलव जगवर् लवगत;
जगण्यवकररतव लवगिवर्यव गोष्टी करवव्यव लवगतवत, आशि अिव
प्रत्येक गोष्टीत त्यवचव ्र्वथा सविवर्लेलव असतो. आपि म्हितो
िनष्ु य हव ्र्तांत् आहे. परांतु प्रत्येक िविसवच ्र्वतांत्र्य हे
दसु र्यवच्यव ्र्वतांत्र्यवच्यव आर् न येई पयांत ियवाशदत असत.
दसु र्यवच्यव ्र्वतांत्र्यवलव धक्कव पोहोचशर्ण्यवच ्र्वतांत् कोित्यवच
िविसवलव नसत, नसवर्च. असेच असते ्र्वथवाचे. प्रत्येक जन
्र्वथीच असतो. परांतु तिु चव असव ्र्वथा दसु र्यवच्यव ्र्वथवात
बवधव आििवरव; दसु र्यवच ्र्वतांत् शहरवर्नू घेिवरव नसवर्व.
दसु र्यवचे चवगां ले नवही के ले तरी चवलेल; परांतु त्यवचां े र्वईट करू

नकव, शचांतु नकव; यवतच सिवनतेची भवर्नव आहे; सिवजर्वदवची
रचनव आहे; खरव शन्र्वथा आहे.
शन्र्वथी सेर्व, त्यवग करिवरे असे जे शदसतवत त्यवांनव
आपि सविवन्सय िविसे, आपल्यव स्ां कवरविां ळ
ु े िोठे सिजतो. हव
अिवांचव िोठे पिव नसनू आपलव, सविवन्सय म्हिर्नू घेिवांर्यवांचव
किकुर्तपिव आहे. हे आपल्यव चक
ु ीच्यव सां्कवरवचे लिि आहे.
ही स्ां कवरवची आपल्यवर्र लवदलेली गल
ु विशगरीच आहे; जी
आपल्यव सिवज व्यर््थेतनू जोपवसण्यवत आलेली आहे, येत
आहे. अिवांनी ्र्तःलव िोठे सिजिे, शकांर्व सविवन्सय जनवांनी यवांनव
िोठे िवनिे; यवत लहवन-िोठे पिवचे; असिवनतेचे बीज रोपन
करिेच आहे. एकीकर्े हे लोक लहवन-िोठे कोिीच नसते असव
उदघोष कररत असतवत आशि दसु रीकर्े आपलव िोठे पिव
रुजशर्ण्यवकररतव पर्द्यवआर् नवही त्यव गोष्टी कररत रवहतवत.
सेर्व, त्यवग कोिीच कररत नसत. जे सेर्व, त्यवग करतवत
अस आपिवलव शदसत; तो आपलव भ्रि (Delusion) असतो.
आशि खरी गोश्ट ही आहे की, आपल बहुतवांिी आयष्ु य हे आपि
भ्रविक कल्पनवर्ां रच आधवररत के लेले आहे. ध्येयर्वदवच्यव भवषेत
सवांगवयचे झवल्यवस; खरी सेर्व, त्यवग तोच असतो, जो कोिवलव
शदसत नवही, कोिवलव दवखशर्ल्यव जवत नवही. अिी सेर्व, त्यवग

करण्यवत सद्ध
ु व ्र्वथा दर्लेलव असतोच; आशि तो म्हिजे यवतनू
अिवनां व शिळिवरव आनदां ; शनखळ आनदां की ज्यवलव खरोखरच
िोल नसत. परांतु अिी सेर्व, त्यवग जगजवशहर झवली, अिव सेर्ेन,े
त्यवगवने िविसवलव िोठे पि, अलगपि आले; त्यवच्यव सत्कवयवाचे
िोल सत्कवरवने शिळवले, शिळशर्ले की िग तो आनांद शनखळ,
शनव्र्ळ रवहत नवही; आसुरी आनांद होतो. आज आपि सर्ाजन
अिवच आसरु ी आनदां वच्यव िवगे धवर्त आहोत. नवहीतर र्ीतभर
सेर्व आशि हवतभर प्रचवर, जवशहरवत किवसवठी? नेत्यवनां ी, सेर्व
करतो असे म्हििवर्यवनी, प्रबोधन करिवर्यवनी हवरतरु े किवसवठी
घवलनू घ्यवयचे! जे ्र्तःलव सवध,ू िहवरवज सिजतवत त्यवनां ी;
ज्यवांचजे र्ळ ्र्तःचे अांग झवकवयलव पैसे नवहीत; आपल्यव लहवन
िल
ु वांनव गोर्धोर् खवऊ घवलवयलव पैसे नवहीत अिवांकर्ून
शिळवलेल्यव दशििेतनू रे ििचे कपर्े घवलिे, तपु रोटी गोर्धोर्
खविे, िोटरगवर्ी, एअर-कांशर्िन रे लर्े कोच. शर्िवन यवतनू शफ़रिे,
किवसवठी? अर्गत के लेल्यव अप्रविवशिक कलेतनू लोकवनां व भरू ळ
पवर्ून फ़सशर्ण्यशिर्वय, असले लोक दसु रे कवहीच कररत नसतवत.
आपल्यव सां्कवरवतनू आपल्यवलव अांधश्रद्ध बनशर्लेले
असल्यविळ
ु े आपिही अिवच्ां यव भल
ू र्िींनव भल
ू त असतो.
अिवतर्हेने आपले सां्कवर, अध्यवत्ि, प्रर्चन, शकतान आशद
आपिवलव, सविवन्सयिविसवांनव अनवशदकवलवपवसनू किकुर्त

बनशर्त आलेले आहेत, बनशर्त आहेत आशि अनवशदकवलवपयांत
बनशर्त रवहिवर आहेत. िवझ्यवसवरख्यवने शकतीही शलशहले तरी
त्यवचव फ़वरसव पररिवि होिे नवही यवचीपि िलव पिू ा जविीर् आहे.
ह्जवरोर्षवाच्यव सां्कवरवची गल
ु विशगरी सहजवसहजी जविे नवही.
िनष्ु य नवििवत् म्हिवयलव ्र्तांत् आहे. र्व्तर्वत तो सां्कवरवचव
गल
ु विच असतो. अिी गल
ु विशगरी हेच िविसवने आपले जीर्न
िविलेले आहे.
शन्र्वथा सेर्व करिवर्यवांनव आपल्यव सेर्ेचव र्ांकव
र्वजशर्ण्यवचे कवय कवरि? नेत,े जसे की आिदवर, खवसदवर आशद;
हे तर जनतेची सेर्व करण्यवकररतवच शनर्र्ून शदलेले असतवत असे
आपि िवनतो. अथवात जनतव यवांनव शनर्र्ून देते; की हे जनतेकर्ून
आपिवलव शनर्र्ून घेतवत; हव िोध-प्रबधां वचव शर्षय व्हवर्व.
नवहीतर लवखो-करोर्ो रुपये खचा करून लोकवांची सेर्व करण्यवचव
अशधकवर शर्कत घेण्यवची आर्श्यकतव कवय? असे खचा होिवरे
पैसे खरोखरच अिवच्ां यव घविवच्यव किवईचे असतवत कवय? असू
िकतवत कवय? शनर्र्िक
ू ीत उगीच खचा के ल्यवपेिव, ्र्किवईचे
असे पैसे जो कोिी खर्यव अथवाने सिवज कवयवाकररतव खचा करील
त्यवलव, जीर्नवत परिोच्च आनदां शिळू िकतो; जो ित्ां ी, आिदवर,
खवसदवर आशद होर्नू आज शिळिे िक्य नवही. आिखी म्हिजे
आिदवर, खवसदवर आशि इतर पदवशधकवरी आशदनां व जनतव सिवज

कवयवाकररतव शनर्र्ून देत असते नव! आशि असे शनर्र्ून आलेले
लोक जी कवही कविे कररतवत, ती सरकवरच्यव म्हिजे जनतेच्यवच
पैिवतनू करतवत नव! िग अिी कविे के लीत म्हिनू ्र्तःचीच
र्वहर्व करून घेण्यवकररतव, हे जवशहरवतीर्र लवखो रुपये कव खचा
करतवत? अिव जवशहरवतीद्ववरे हे असे भवसशर्तवत की जिू कवही,
ती कविे त्यवांनी ्र्तःच्यवच पैिवतनू के लेली आहेत. जवशहरवतींनव
सद्ध
ु व हे सरकवरचव म्हिजे जनतेचव, ते ज्यव स्ां थेर्र आहेत त्यव
सां्थवांचवच पैसव र्वपरतवत नव! आपिही त्यवांनव असव पैसव र्वपरू
देतो नव! अिव जवशहरवतींर्र खचा के लेल्यव पैिवतनू आिखी
शकतीतरी सिवजोपयोगी कविे होर्ू िकतवत, यवची जविीर् आपि
त्यवांनव कव देत नवही? जवशहरवतच करवयची असेल तर ती, ्र्तःच्यव
किवईतनू करव, असे आपि त्यवांनव कव बजवशर्त नवही?
प्रविवशिकपिे किवशर्लेल्यव ्र्तःच्यव घविवच्यव पैिवतनू लवखो
रुपयवांच्यव देिग्यव देिे; िक्यच नसते. खर्यव घविवच्यव पैिवतनू फ़वर
तर िेजवरी जर उपवसी झोपत असेल तर त्यवलव जेर्ू भलेही घवलतव
येईल. (ही सां्कृ ती पि आतव लोप पवर्त असल्यवचे शदसते); िग
सेर्व करिवर्यवांजर्ळ असव पैसव कोठून येतो, यवचव आपि
शर्चवरच कररत नवही. एकीकर्ून आपल्यव बद्ध
ु ीच्यव करवितीने,
अर्गत कलेने, (हवत) चलवखीने सविवन्सय िविसवांनव फ़्सर्नू ,
भल
ू र्नू करोर्ो रुपये जिव करवयचे, लटु वयचे आशि दसु रीकर्े अिव

लटु ीतनू लवखो रुपयवांचे दवन द्यवयचे. असे त्यवांनी के ले की, िग
त्यवचां ी र्वईट कृ त्ये, पवपे आपिच धर्ू नू देतो. आपिच त्यवनां व
र्ोक्यवर्र घेर्नू नवचत सटु तो. खरे पवहतव शन्पृह सिवजसेर्व, त्यवग
करिवरे शर्रळेच असतवत. ते प्रकवशित नसहू ी िकतवत. तम्ु ही
प्रकवशित, त्यवगी गिण्यवत आलेल्यव सांत, िहतां , नेत,े जेते, कते
यवांचे आयष्ु य खोलवत तपवसव म्हिजे तिु च्यव लिवत येईल की
यवतील बहुतेकवनां व ्र्तःच घर व्यर्श्थत सवभां वळतव आलेले
नवही; कुटूांब, नवतेर्वईक आशदि
ां ी सरु ळीत सांबांध ठे र्तव आलेले
नवही. , शफ़कीर िवत् यवांनी के लेली आहे दसु र्यवांची घरे
सवभां वळण्यवची, सधु वरण्यवची. ्र्तःची घरे र्वर्यवर्र सोर्ून. अिव
त्यवगवलव कवही अथा आहे असे िलव र्वटत नवही. अिवांच्यव
घरवच्यव दव्ु यार््थेलव तेच जबवबदवर ठरत नवहीत कवय? तदर्तच
कोण्यवही त्यवगी, िोठे गिल्यव जविवर्यवने देिवलव, सिवजवलव
शजतके शदले नसेल; त्यवपेिव शकतीतरी पटींनी जव्त देिवने,
सिवजवने अिवांनव शदलेले आहे. दसु रे असे की, असे िोठे गिल्यव
जविवरे लोक जसे आयष्ु य जगलेत, तसे आयष्ु य जगवयल
आपल्यवपैकी शकती लोक तयवर होतील!
आज सविवन्सय िविसवनां व चक
ु ीचे आदिार्वदी बनशर्ण्यवचव
प्रयत्न करिवर्यव खोट्यव, फ़सव्यव आदिा गिल्यव जविर्यव
िविसवचां ी नव्हे, तर सविवन्सय िविसवनां व, सविवन्सय जीर्न आनदां वत

कसे जगवर्े हे सवांगिवर्यव सविवन्सय िविसवांचीच शनतवांत
आर्श्यकतव आहे. सतां , िहतां , बद्ध
ु ीर्तां , शकतानकवर, प्रर्चनकवर
यवांनी सिवज प्रबोधनवच कवया करून सिवज जीर्नवत िल्ू ये
रुजशर्ल्यवच आपि नेहिीच र्वचतो, ऎकतो, म्हितो. िग प्रश्न
पर्तो की, अिव लोकवांची भरपरू परांपरव लवभलेल्यव आपल्यव
रवज्यवत, देिवत, आज सिवज इतकव भरकटलेलव कसव, भ्रष्टवचवर
बोकवळलेलव कसव; अप्रविवशिकपिव रक्तवत शभनलेलव कसव;
जीर्निल्ू यवचां व सर्ाच िेत्वत र्हवस झवलेलव कसव? यवच सांयक्त
ु ीक
उत्तर कोिी देर्ू िके ल कवय? खरी गोष्ट अिी आहे की, यव सर्वांनी
आदिार्वदवच्यव नवर्वखवली जीर्नवशर्षयीच्यव भ्रविक कल्पनव,
अांधश्रद्धवच पसरशर्लेल्यव आहेत. सविवन्सय जनतेलव, बहुजनवांनव
किकुर्त करण्यवचेच कवया के लेले आहे, कररत आहेत.
सिवजवच्यव रुढीशप्रत्यथा, चवलीरीतीनसु वर िनवशर्रुद्ध त्यवग, सेर्व
करिे; खोटव िवन, खोटी प्रशतष्ठव शिळशर्ण्यवकररतव त्यवग-सेर्व
करिे; हव त्यवग-सेर्व यवचव अपिवन आहे. हे सर्ा त्यवग-सेर्व नसनू
ढोंग असत. अिवने हे िब्दच िळ
ू ी आपि र्वगवळलेले आहेत.
्र्तः दःु खे भोगनू , कुटुांबवलव र्ेिीर्र टवांगनू , दसु र्यवनां व आनांदी
करिे हेही योग्य ठरत नवही. ्र्तः आनदां ी रवहून, सहज प्रर्ृत्तीने,
आपल्यव सिवज कवयवाने (सेर्ेने नव्हे) दसु र्यवांनव आनांदी करून
आपलव आनांद द्वीगिु ीत करिे, हेच खरे शन्र्वथी कवया. यवनेच

सिवज जीर्न शनकोप होईल आशि सर्वांनवच खेळीिेळीचव आनांद
लवभू िके ल. िेर्टी
म्हिती जीर्न जगवर्े परवथा
जीर्नवत सदैर् सवधवर्व परिवथा
परर जीर्नवचे र्व्तर् असे फ़क्त ्र्वथा
्र्वथवा्तर्शच आपि जगतो एकिेकवथा
परवर्लांशबत्र् नव्हे, पर्परवर्लशां बत्र् हर्े, जगण्यवथा
आशि सांपिू ा जगिे हर्े, खेळीिेळीच्यव आनांदवथा.

(७)
क्षिचाि, मत आक्षर् मन
आपल्यव िनवप्रिविे जीर्न जगवयलव शिळवल्यवस जीर्नवत
आनांद शिळेल, शिळतो असे प्रत्येकवलवच र्वटत असते. प्रत्येकवलव
जीर्नवत आपल्यव ितवप्रिविे र्वगवर्े, ितवनसु वर कवया करवर्े
असेही र्वटत असते आशि त्यवकररतवच प्रत्येकवचे प्रयत्न असतवत.
यविळ
ु ेच जीर्न सवथाक, सफ़ल होते असे त्यवांनव र्वटते. परांतु हे खरे
आहे कवय? असे आपले िन आशि ित असते तरी कवय? यवशर्षयी
िवत् आपि फ़वरसव शर्चवर कररतो असे शदसत नवही.
िन म्हिजे नक्की कवय? िन हे िरीरवतील अर्यर् आहे
की सक
ां ल्पनव! िन हे िरीरवचे अर्यर् असेल तर ते िरीरवत कोठे
र्सलेले आहे? यवशर्षयी आपल्यव कल्पनव भ्रविकच आहेत.
पष्ु कळ लोक िन आशि आत्िव एकच आहे असे िवनतवत. तर
पष्ु कळवनां व िन यवच िळ
ू न शदसिवर्यव, न ्पिा करतव येिवर्यव
आत्म्यवत आहे असे र्वटते. िग असव आत्िव म्हिजे कवय असव
प्रश्न पर्तो. आत्िव हव िविसवच्यव िरीरवत र्वस कररत असलेलव
परिवत्म्यवचव अि
ां आहे अिी सर्ा सवधवरिपिे सर्वांची सिजतू
आहे. परिवत्म्यवचे असे अि
ां , शर्श्ववतील सर्ा अिरू ेितू शर्भवगनू ही
परिवत्िव अखांर् उरतो, असेही आहे. आत्िव जर परिवत्म्यवचव अांि

आहे, तर तो उन्सनतच असिवर.! िग आत्िोन्सनती आशद िब्द
सभ्रिच शनिवाि करिवरे नवहीत कवय? तसेच आत्िव ज्यवत िन
असते त्यवत परिवत्म्यवचव अि
ां आहे, म्हिजे कवय आहे ? हव अांि
शनरशनरवळ्यव िविसवांच्यव आत्म्यवत शनरशनरवळ्यव तर्हेचव असतो
की सवरखवच असतो? ्र्तःच्यव अांिवद्ववरे जर परिवत्िव आपले
आयष्ु य शनयांशत्त कररत असेल तर िग आपल्यव हवतनू र्वईट कृ त्ये
किी घर्तवत? एकीकर्े आत्म्यवद्ववरे , त्यवतील िनवद्ववरे परिवत्िव
आपले जीर्न शनयांशत्त कररतो असे म्हिवयचे आशि दसु रीकर्े
िविसवलव शियव्र्वतांत्र्यही आहे असे सवांगवयचे; यवचव िेळ घवलिे
िक्यच नवही. जे असव िेळ बसशर्ण्यवचव प्रयत्न कररतवत, ते फ़क्त
शनव्र्ळ बद्ध
ु ीभ्रि कररत असतवत.
िनवशर्षयी बरे च अनवकलनीय शसद्धवांत, कल्पनव
िवर्ां लेल्यव आहेत. प्रोफ़े सर र्हवईन आशि त्यवची पत्नी र्ॉ. र्हवईन
तसेच त्यवचां े शित् र्ॉ. हेलगे (र्य़क
ु शर्द्यवलय) यवांनी आपल्यव
सांिोधनवतनू इएसपी-ज्ञवनचिु शिर्वय ज्ञवन (Extra Sensory
Perception); शदव्यद्दष्टृ ी (Clairvoyance) म्हिजे द्दष्टृ ीआर्चे
शदसिे; टेशलपॅथी (Telepathy) म्हिजे दसु र्यवच्यव िनवतील
ओळखिे; आशि (Pre-Cognition) म्हिजे पढु े भशर्ष्यवत
होिवर्यव घटनव जवििे; हे शसद्ध झवल्यवचे सर्ादरू प्रशसद्ध के ले होते.
परांतु नांतर र्ॉ. अर्िवस (कोलगेट शर्श्वशर्द्यवलय), र्ॉ. प्रवईस

(शिन्सनेसोटव शर्श्वशर्द्यवलय), र्ॉ. कुव्हर (्टॅनफ़ोर्ा शर्श्वशर्द्यवलय)
आशि प्रो. ्कवना यवनां ी र्हवईन दवपां त्यवच
ु खोटे
ां े सर्ा शसद्धवतां सिळ
आहेत, फ़सर्े आहेत (Humbug) असे सप्रिवि शसद्ध के लेले
आहे. र्ॉ. जांग यव तज्ञवने व्यक्त िनवच्यव पशलकर्े अव्यक्त िन आहे
आशि त्यवत आत्िव र्वस कररतो असव शसद्धवांत िवांर्ून आपल्यव
प्रचशलत कल्पनवांनव की आत्म्यवत िन असते, िन हव आत्म्यवचव
भवग आहे, धक्कवच शदलेलव आहे.
ह्यव सर्ा िवनसिवस्त्रविी सवद्दश्ृ य असलेल्यव
(Parapsychological) कल्पनव आहेत आशि त्यवांनव िळ
ू ी
कसलवच आशि कोितवच आधवर नवही. इएसपी, दीव्यद्दष्टृ ी,
टेलीपॅथी आशद प्रकवर म्हिजे शनव्र्ळ फ़सर्ेशगरी (Farce) शकांर्व
ज्यवांनव असे र्वटते तो त्यवांच्यव िनवतील भ्रि (Delusion) असतो.
अिव प्रकवरचे दवर्े करिवर्यवांनी िेजवरच्यव खोलीत कवय चवलले
आहे, िेजवरच्यव खोलीत बसलेल्यव िविसवच्यव िनवत कोिते
शर्चवर आहेत; हेच सवांगवर्े. हे त्यवांनव जवशहर आव्हवि. िग हजवरो
योजने (िैल) दरू असलेल्यव शठकविी कवय चवलले आहे शकांर्व
तेथील िविसवच्यव िनवतील शर्चवर ओळखिे, हे तर फ़वर दरु चे
होईल. िलव िवशहत आहे, हे आव्हवि कोिीच ्र्ीकवरिवर नवही.
म्हिनू अिव िनवशर्षयीच्यव भ्रविक कल्पनवांपवसनू सवर्ध
असवर्यवस, रवहवर्यवस पवशहजे.

यव व्यशतरीक्त िवनसिवस्त्रज्ञवांनी िनवशर्षयी अद्वैत
(Monism) आशि द्वैत (Dualism) असे शसद्धवतां पि िवर्ां लेले
आहेत. द्वैत सद्धवांतवनसु वर िन आशि िरीर; िवनशसक आशि
िवरररीक हे अलग अलग असल्यवचे सवांशगतलेले आहे. अद्वैतविध्ये
र््तशु नष्ठ अद्वैत (Materialistic Monism) आशि बद्ध
ु ीशनष्ठ
अद्वैत (Mentalistic Monism) असे प्रकवर पवर्ल्रेले आहेत.
र््तशु नष्ठ अद्वैत शसद्धवतां वनसु वर सर्ाच र््तिु य आहे. िन सद्ध
ु व
र््तचु आहे. िवनशसक असे कवहीच नसते. यवउलट बद्ध
ु ीशनष्ठ
अद्वैतवनसु वर सर्ा िवनशसकच आहे. जे र््तशु नष्ठ शदसते तेही
िवनशसकच असते शकांर्व िवनशसकतेचे प्रकटीकरि असते.
यवशिर्वय अद्वैत शसद्धवांतवत तट्थ अद्वैत (Neutral Monism) हव
प्रकवर सद्ध
ु व सवांशगतलेलव आहे आशि यवनसु वर िन ही शियव
(Process) असल्यवचे प्रशतपवदन के लेले आहे. िन म्हिजे जविीर्
(Conscious) असेही र्िाण्यवत येते. जविीर्ेची व्यवख्यव करतव
येत नवही. उदवहरिवांर्रून कवय ते दिाशर्तव येते. जसे की, िी आतव
लवकर्ी पॉलीस के लेल्यव टेबलवर्र असलेलव पवांढरव कवगद पवहतो;
िी घर््यवळवत दहव र्वजण्यवचे ठोके ऎकतो; िी िलव िवझ्यव शित्वचे
आलेले पत् आठर्तो; िी िलव सतवशर्त असलेल्यव प्रश्नवर्ां र शर्चवर
करून त्यवचे उत्तर िोधण्यवचव प्रयत्न कररतो; िी पेन उचलतो
आशि शलहवयलव लवगतो; ह्यव सगळ्यव पवहण्यवच्यव-ऎकण्यवच्यव

(Perception); सां्िरिवच्यव (Memory), शर्चवरवच्यव
(Thought) आशि ्र्य्ां फ़ुता कृ तीच्यव (Action) शियव आहेत.
ह्यव सर्ा शियवांनव जविीर्ेिध्ये गितवत. ह्यव शियव िनवचवच भवग,
बद्ध
ु ीचवच खेळ िवनण्यवत येतवत. परांतु र्ॉ. फ़्रवईर् यव िवनस तज्ञवने
िनवच्यव जवगृत र्व बोध (Conscious); अधाजवगृत र्व उपबोध
(Sub-Conscious); आशि शनशद्र्त र्व अबोध (unConscious) अिव तीन अर््थव सवगां नू िनवचे ्र्रूप र् कवया
यवशर्षयी जे िनोशर्श्लेषि के लेले आहे; त्यवशर्षयीही सवि
ां कतवच
आहे.
तत्र्र्ेत्यवांिध्ये सद्ध
ु व िनवशर्षयीच्यव शसद्धवांतवत तफ़वर्त
आढळून येते. प्लेटो यव तत्र्र्ेत्यनसु वर िन हे अभौशतक
(Metaphysical) आशि अद्रव्य (Immaterial)आहे, तर
अरर्टॉटल ह्यव तत्र्र्ेत्यवनसु वर िन ही शियव (process,
Function, Activity) आहे. र्वढ हव र््तचु व गिु धिा तर शर्चवर
हव िनवचव गिु धिा असेही िवनन्सयवत येते.
िब्दवच्यव उत्पत्ती िवत्वनसु वर (Etymology) इग्रां जी िध्ये
िनवलव िवइन्सर् (mind) म्हितवत. िवइन्सर् हव िब्द इग्रां जी भवषेचे
िळ
ू असलेल्यव इर्ां ोजिान यव भवषेतील िॉांन्सर् (mond) यव
िब्दवपवसनू आलेलव आहे. आशि िॉांन्सर् यव िब्दवचव म्हिनू िवइन्सर्
यव िब्दवचव अथा आहे शर्चवर. आपल्यव देिवत िन हव िब्द आयान

भवषव सिहू वतील सां्कृ त भवषेतील िवनस यव िब्दवपवसनू आलेलव
आहे अशि िवनस यव िब्दवचव म्हिनू िन यव िब्दवचव अथा पि
आहे शर्चवर. सां्कृ त -आयान तसेच इग्रां जी-इर्ां ोजिान ह्यव भवषव
िळ
ु च्यव इर्ां ोयरु ोशपयन ह्यव भवषव सिहु वतील असल्यविळ
ु े िॉांन्सर्िवइन्सां र् आशि िवनस यवांचे अथा एकच म्हिजे शर्चवर असे असवर्े..
िनष्ु य जन्सिवलव आल्यवनतां र आपल्यव सविवशजकीकरिवच्यव आशि सां्कृ तीकरिवच्यव म्हिजे सां्कवरवच्यव
प्रशियेद्ववरे त्यवच्यव ज्ञवनेंशद्रयविवफ़ा त, त्यवलव आपल्यव भोर्तीच्यव
शनसगवाची, आपल्यव जीर्नवची तसेच सिवज जीर्नवची-शनयिवांची
िवशहती होते. ही िवशहती चक
ू ही असू िकते आशि अचक
ू ही.
अचक
ू िवशहती म्हिजे ज्ञवन आशि चक
ू िवशहती म्हिजे अज्ञवन.
एखवद्यव गोष्टीशर्षयी कवहीच िवशहती नसिे, यवलव पि त्यव
गोष्टीशर्षयीचे अज्ञवनच म्हितवत. िवशहती चक
ू की अचक
ू
(बरोबर); खोटी की खरी; अशनशित की शनशित हे ठरशर्ण्यवच्यव
प्रशियव आपल्यव िज्जवतांतू व्यर््थेत (Nervous System) की
ज्यवत िेंदू (Brain) आशि ्िरििक्ती (Mrmory) ्िृतीभर्ां वर
पि येतवत; त्यवत घर्त असते आशि ही प्रशियव म्हिजेच आपली
शर्चवर प्रशियव. आपल्यव िरीरवत असलेली घेयके Receptors)
जसे की नवक, कवन, र्ोळे, त्र्चव, जीभ आशद िरीरवबवहेरून
येिवर्यव सांर्ेदनव (Stimuli), िवशहती ्र्ीकवरतवत आशि

िज्जवततां ू व्यर््थेतील न्सयरु ॉन नवर्वच्यव पेिीयक्त
ु सांर्वहकवद्ववरे ती
िवशहती आपल्यव िेंदतू पोहोचशर्तवत. ही नर्ीन येिवरी िवशहती
आशि आपल्यव िेिरीिध्ये अगोदरच असलेली िवशहती यवांचे िध्ये
आदवन-प्रदवनवची प्रशियव होते आशि अिव यव प्रशियेलवच शर्चवर
म्हितवत. यव शर्चवर प्रशियेतनू िवशहती चक
ू की बरोबर ठरशर्ल्यव
जवते. जी िवशहती पिू ा शर्चवरवांती आपल्यवलव अचक
ू र्वटते, शतलव
आपि ज्ञवन म्हिनू ग्रवह्य धरतो. अथवात आपिवलव अिी अचक
ू
र्वटिवरी िवशहती चक
ू ही असू िकते आशि असे असते म्हिनू च
आपले शकतीतरी ज्ञवन हे अज्ञवन असते आशि अिव अज्ञवनवलवच
आपि ज्ञवन सिजनू र्वर्रत असतो.
जी िवशहती; चक
ू आहे की बरोबर, शनशित ्र्रुपवची आहे
की अशनशित-भ्रविक ्र्रुपवची; हे आपली शर्चवर प्रशियव ठरर्ू
िकत नवही, ती िवशहती, आपल्यव शर्चवरप्रशियेत ित र्व िन
म्हिनू रवहवते. िवझ्यव ितवप्रिविे िलव असे र्वटते शकांर्व िवझे िन
िलव असे असे सवांगते, हे सवरखेच र्वकप्रचवर ित आशि िन हे
दोन्सही शर्चवरवचे भवग असल्यवचेच दिाशर्तवत. आपले ित तसेच
िन चक
ू की बरोबर हे ठरशर्ण्यवची प्रशियव आपल्यव िेंदतू ,
िज्जवततां ू व्यर््थेत नेहिीच चवलू रवहते. यवलवच आपि िनन,
शचतां न, अतां शर्ाचवर आशदने सबां ोशधतो. आपल्यव स्ां कवरवतनू
र्ृशद्धांगत होिवरव आपलव शर्र्ेक-तका र्व शर्कवर-भवर्नव; आपल्यव

शर्चवरप्रशियेतील िवशहती चक
ू की बरोबर हे ठरशर्ण्यवस हवतभवर
लवर्तवत. तकवातनू ित तर भवर्नेतनू िन बनते. तका -ित हे र््तशु नष्ठ
(Objective) असते आशि यवत शर्श्ववस असतो, तर भवर्नव-िन
हे आत्िशनष्ठ (Subjective) असते आशि यवत श्रद्धव असते. श्रद्धव,
भवर्नव, िन तसेच शर्श्ववस, तका , ित हे सर्ा आपल्यव सां्कवरवतनू
बनतवत. म्हिजेच आपले िन, ित, शर्चवर हे सर्ा सां्कवरवर्रच
अर्लबां नू असतवत. यवकररतवच; द्वेषरशहत, प्रेिळ िने
घर्शर्ण्यवकररतव; खरी सिवजोपयोगी िते बनशर्ण्यवकररतव योग्य
सां्कवरवांची शनतवांत आर्श्यकतव असते. परांतु खेदवने म्हिवर्े लवगते
की आपल्यव चक
ु ीच्यव स्ां कवरवतनू असत्य, खोट्यव, भ्रविक
जीर्नशर्षयक कल्पनव आपि रुजशर्ल्यविळ
ु े; आपि आपली िने
आकांु शचत, कलशु षत र् द्वेषिल
ू क करून शबघर्शर्लेली आहेत.
आशि आपल्यव दरु वग्रही स्ां कवरवने सिवजवलव घवतक, िवरक अिी
िते ठसर्नू घेतलेली आहेत. शनकोप सिवजजीर्नवकररतव हे
बदलिे गरजेचे आहे. भ्रिशर्रशहत, सत्यवर्र आधवररत अिव योग्य
सां्कवरवांची, की ज्यवतनू शनखळ, प्रेिळ िने आशि एकिेकवांनव परु क
िते बनतील; त्यवची आर्श्यकतव आहे. पि होईल कव हे! की
शिििवचे यवशां त्कीकरि; सत्तव, सपां त्ती आशि सन्सिवन यवचां े र्ृथव
आकषाि, परर्थीती आिखीच शबघर्र्तील?

(८)
अक्षभमान, अहंकाि, गिण
प्रत्येकवलव ्र्वशभिवन असवर्व. असे सर्ाच जन म्हितवत.
परांतु त्यवबरोबरच गर्ा नसवर्व असे पवलपु दही यव म्हिण्यवलव
जोर्ण्यवत येते. ्र्वशभिवन कोठे सपां तो आशि गर्ा कोठून सरुु होतो,
हे िवत् कोिीच सवगां त नवही, कोिवलवच ते सवगां तवही येिवर नवही.
िलव जो िवझव ्र्वशभिवन र्वटतो, तो दसु र्यवलव िवझव गर्ा भवसू
धकतो. तसेच ्र्वशभिवन म्हिजे ्र्तःचव अशभिवन अथर्व
्र्तःशर्षयीचव अशभिवन. परांतु ्र्तःचव म्हिजे किवचव,
्र्तःशर्षयीचव म्हिजे आपल्यवलव सिवजवत असलेल्यव
्र्तःच्यव दजवाचव, सांपत्तीचव, शर्द्वत्तेचव, प्रशतष्ठेचव अशभिवन असतो.
सवहशजकच येथे आपल्यवपेिव किी दजवांच्यव लोकवनां व किी
लेखण्यवचव, आपल्यव श्रेष्ठत्र्वचव शर्चवर येतो. म्हिनू असव हव
अशभिवन िग अशभिवन रवहवत नसनू अहक
ां वर ठरतो.
अशभिवन, अहक
ां वर आशि गर्ा यवतील सीिवरे षव फ़वरच
पसु ट आहेत. बहूतेक ज्यवलव आपि ्र्वशभिवन सिजतो, तो
आपलव प्रत्यिवत अहक
ां वरच असतो. ्र्वशभिवन हव सिवनतेर्र
आधवररत पवशहजे. आपल्यवलव कोिी किी लेखले; िवन-सन्सिवन

शदलव नवही; तर आपल्यव अहक
ां वरवलव ठे च पोहचते. आपल्यवलव
कोिी चवगां ले म्हटले, श्रेष्ठत्र् शदले, सत्कवररत के ले तर आपलव
अहक
ां वर फ़ुलत असतो. प्रत्येकवलव आपलव अहक
ां वर फ़ुललेलव
आर्र्तो. ही िविसवची सां्कवरवतनू आलेली किकुर्ततव आहे.
असव अहक
ां वर फ़ुलर्नू घेण्यवकररतव िग, नवनव कृ त्यवनां ी श्रेष्ठत्र्
शिळशर्ण्यवचव प्रयत्न होतो. अिव प्रशतष्ठेत, सन्सिवनवत, सत्कवरवतच
असिवनतेचे बीज पेरल्यव जवते; असिवनतेच्यव बीजवतनू च हे
उगशर्लेले असते; हे लिवतच घेतल्यव जवत नवही.
सिवज कवया हे सविवशजक जीर्नवचव एक आर्श्यक भवग,
आपलव र्वटव म्हिनू ; अिव कवयवातनू सर्वांबरोबर आपिवसही
जीर्नवत आनदां शिळवर्व म्हिनू करवयच असत. परांतु अिव
कवयवाचव सिवजसेर्व म्हिनू उदोउदो करिे, हव अहक
ां वर फ़ुलर्नू
घेण्यवचवच प्रकवर आहे. जे लोक प्रविवशिक पिे सिवजकवया करून
सिवज जीर्नवत खेळीिेळीचव आनांद पसरशर्त असतवत, आनांद
्र्तः घेत असतवत; त्यवांनव आपि श्रेष्ठ ठरर्नू , पदव्् यव देर्नू ,
त्यवच्ां यव सिवनतेच्यव तत्र्वर्रच आपि घवलव घवशलत असतो
आशि एकप्रकवरे त्यवचां व अपिवनच कररत असतो. तदर्तच जे
लोक अिव पदव्यव ्र्ीकवरतवत ते ्र्तःच आपल्यव कवयवातील
्र्तःच्यवच प्रविवशिक हेतू शर्षयी सि
ां य ओढून घेत असतवत. जो
िवन र्व अपिवन िवनीत नवही, ह्यव गोष्टी िनवलव िीर्ू देत नवही,

तोच खरव अशभिवनी. म्हिनू च एखवद्यव िविसवलव; गरीब म्हिनू
जर श्रीितां वनां ी तच्ु छ लेखले, अशिशित म्हिनू जर शर्द्ववनवनां ी
अर्विी लेखले, तरी जो िनष्ु य ्र्तःलव अपिवनीत सिजत नवही,
श्थतप्रज्ञच रवहतो; यवतच त्यवचव ्र्वशभिवन रवखण्यवसवरखे असते.
आपिवलव गरीब र्व अर्विी म्हटल्यविळ
ु े जर आपि शचर्लो, तर
ते सद्ध
ु व आपलव अहक
ां वर ठे चवळल्यवचेच प्रदिान के ल्यवसवरखेच
होते. कोिी आपिवलव अर्विी र्व गरीब म्हटले; शर्द्ववन र्व श्रीितां
गिले म्हिनू आपि तसे होत असतो शकांर्व असतोच असे नवही.
कोिी आपिवलव कवहीही म्हिो, गिो, लेखो आपि िवत् जसे
असतो तसेच रवहतो. म्हिनू च दसु र्यवांनी किी र्व तच्ु छ
लेखल्यविळ
ु े शर्चशलत न होिवरे ; दसु र्यवांनी ्ततु ी के ल्यवने भवरून
न जविवरे ; असे लोकच खरे ्र्वशभिवनी. दसु र्यवांनव जे गरीब र्व
अर्विी र्व अन्सय तर्हेने शहिशर्तवत असे लोक आपले श्रेष्ठत्र्
दवखशर्त नसनू आपलव किकुर्तपिवच जगजवशहर कररत
असतवत. अिवने ते ्र्तःच आपल्यव अशभिवनवलव ठे च पोहचशर्त
असतवत. तदर्तच जेंव्हव आपि दसु र्यवांनव िोठे सिजत असतो,
श्रेष्ठ िवनीत असतो, तेंव्हव आपिच सिवनतेच्यव तत्र्वलव, सिवजवत
सर्ाच सिवन असतवत यवलव शतलवजां ली देत असतो. अिवने आपि
आपलवच अशभिवन अपिवनीत कररत असतो. ्र्वशभिवन गहवन
ठे शर्त असतो. यवर्रही आपि जेंव्हव अिवांचव ्र्वगत सत्कवर

कररतो, तेंव्हव अिवचां व आपिच अहक
ां वर फ़ुलशर्त असतो, त्यवांचव
गर्ा फ़ुलशर्ण्यवस हवतभवर लवशर्त असतो. आशि असे हे ्र्तःस
िोठे सिजिवरे , जेंव्हव असव सत्कवर करून घेत असतवत, तेंव्हव ते
्र्तःच आपलव ्र्वशभिवन नव्हे तर अहक
ां वर जोपवसत असतवत.
अिव अनेक सत्कवरवतनू ते आपल्यव अहक
ां वरवलव खतपविी घवलनू
त्यवचे गर्वात रुपवांतर होण्यवस िदत कररत असतवत. अिव तर्हेने
सिवजवतील सर्ाच; लहवन-िोठे , गरीब-श्रीितां , अर्विी-शर्द्ववन; हे
आपल्यव र्ृथवशहनतेिळ
ु े शकांर्व र्ृथव िोठे पिविळ
ु े आपवआपल्यव
्र्वशभिवनतेलव तर्वच देत असतवत.
असेच आहे आपल्यव जवती-धिवाशर्षयीच्यव,
देिवशर्षयीच्यव ्र्वशभिवनवचे. एकव जवतीने दसु र्यव जवतीलव श्रेष्ठ
र्व कशनष्ठ लेखिे, िवनिे, आपल्यव देिवचव िवन र्वढशर्ण्यवकररतव
दसु र्यव देिवचव अर्िवन करिे, अिव देिवच्यव ्र्वतत्र्ां यवत ह्तिेप
करिे ह्यव गोष्टी ्र्वशभिवनवच्यव नसनू दरु वशभिवनवच्यव आहेत.
आपल्यव धिवाचे श्रेष्ठत्र् दवखशर्ण्यवसवठी, जोपवसण्यवसवठी दसु र्यव
धशिायवचां व द्वेष करिे; हव धिवाशभिवन नसनू , धिवांधतव आहे. ही सर्ा
अांधवशभिवनतेची लििे आहेत.
कोित्यवही तर्हेचव, र्ृथव शहनपिव तसेच र्ृथव िोठे पिव
ह्यव दोन्सही गोष्टी सिवनतेच्यव शर्रुद्ध आहेत आशि म्हिनू शनकोप
सिवज-जीर्नवलव घवतक, िवरक आहेत. यविळ
ु ेच आपलव सिवज

भरकटलेलव आहे. सिवजवत शर्षितवच शर्षितव आहे. द्वेष
भवर्नेचे शर्ष सर्ात् पसरलेले आहे. एकिेकवर्ां र कुरघोर्ी करण्यवची
प्रर्ृत्ती बोकवळलेली आहे. आपल्यव चक
ु ीच्यव सिवज व्यर््थेतनू ,
सां्कवरवतनू आपि अिीच सभ्यतव (Civilization) शनिवाि
के लेली आहे. , सां्कृ ती अांशगकवरलेली आहे. यवर्रही शर्िेष
म्हिजे आपले सिवज धरु ीि, सवधू िहवरवज, प्रबोधनकवर, नेत,े र्क्ते
हे सद्ध
ु व; त्यवनां व लवभलेल्यव र्क्तृत्र् कलेद्ववरव; अर्गत झवलेल्यव
िधरू , रसवळ, गोर् र्विी द्ववरव; लोकवांनव भरू ळ पवर्ून अधां श्रद्धवच
पसरशर्त असतवत आशि अिवच शर्षितव पसरशर्िवर्यव
स्ां कृ तीच जतन कररत असतवत. लेखन कौिल्य लवभलेले
सवशहशत्यकही यव बवबतीत िवगे नवहीत. अिवांच्यव सवशहशत्यक
लेखनवत शकांर्व कोिवत्यवही र्क्त्यवच्यव चवगां ल्यव, प्रभवर्ी भवषिवत
चवगां ले शर्चवर असतवतच असे नवही, जरी अिव भवषिवनां व
आपिवांकर्ून जोरदवर टवळ्यव शिळत असल्यव र् लेखनवची तवरीफ़
होत असली तरी. आपल्यव भवर्नव जपिवर, आपल्यव ितवांिी
सहित, आपिवलव आर्र्त ते बोलल; जो र्क्तव बोलतो तो
आपल्यव पिवचव, जवतीचव, धिवाचव परु ्कवर करिवरव असलव; की
िग तो त्यव अनषु गां वने जे बोलेल, त्यवलव आपि टवळ्यव र्वजशर्त
असतो. िग तो शकतीही खोटे, अर्व्तर्, अर्वजर्ी, अ्थवनी,
तका शहन कव बोलेनव! आपल्यव भवर्नव दख
ु शर्िवरे , आपल्यव जवती-

धिवार्र शटकव करिवरे कोिी बोलले की ते आपल्यव पचनी पर्त
नवही. िग असे बोलिे शकतीही र्व्तर्, सत्य कव असेनव! असेच
असते शलखवनवशर्षयीपि. आपि असे र्क्तव्य तसेच शलखवि
भवर्नेतनू ग्रहि कररतो; आशि अहक
ां वरवतनू त्यवर्र प्रशतशियव देतो.
शर्र्ेकवतनू ते तपवसत नवही. हे बदलवर्यवस पवशहजे. शर्चवरवचां े
आदवन-प्रदवन सिवनतेच्यव तत्र्वर्र, चचेद्ववरव व्हवयलव पवशहजे.
आशि ते भ्रविक कल्पनवर्ां र नव्हे तर िद्ध
ु तकवांर्र आधवररत
पवशहजे. तसेच शर्चवर शकतीही तका िद्ध
ु असले तरी, ते आचरिवत
आितवांनव; अिव शर्चवरवांनव व्यर्हवरवची, सिवजभवर्नेची सवांगर्
पष्ु कळ र्ेळव घवलर्ी लवगते. आपल्यव सिवजव्यर््थेत ते
अपररहवया ठरते. परांतु म्हिनू खोलवत, िळ
ु वत, तका िद्ध
ु शर्चवर
करून तो िवांर्ूच नये असे नसवर्े.
बोले तैसव चवले, त्यवची र्ांदवर्ी पवऊले यव उक्तीत िद्ध
ु
शर्चवरच अशभप्रेत आहे. (खरे -चवगां ले) बोले तैसव (खरे -चवांगले)
चवले, त्यवची र्ांदवर्ी पवऊले असवच यवचव अथा घ्यवर्व लगेल.
िब्दिः अथा घेतो म्हटले तर (खोटे-र्वईट) बोले तैसव (खोटे-र्वईट)
चवले, त्यवची र्ांदवर्ी पवऊले, असवही अथा शनघू िके ल. अजविते
र्व नकळत आपि असवच अथा घेतो की कवय कोि जविे?
म्हिनू च की कवय, आपि उघर्उघर् भ्रष्टवचवर करिवर्यव; धवदवतां
खोटे बोलिवर्यव, खोटी आश्ववसने देिवर्यव, आपल्यव नेत्यवचां ी

पवऊले र्ांशदत असतो; अिीही िांकव र्ोकवर्ते. अिवने आपि
्र्तःच्यव अशभिवनवलव गवलबोट लवर्नू घेत असतो आशि
दसु र्यवच्ां यव खोट्यव िोठे पिवलव, त्यवांच्यव अहक
ां वरवलव प्रोत्सवहन
देत असतो.
अहक
ां वर किी होण्यवकररतव सिवजवतील सां्कवर प्रशियेत
बदल होिे आर्श्यक आहे. अहक
ां वरवची भवर्नव न येण्यवकररतव
लहवनपिवपवसनू च तसे स्ां कवर रुजशर्ण्यवची आर्श्यकतव आहे.
िविसवतील अहक
ां वर, गिु -दोष तसेच त्यवचव ्र्भवर् ही त्यवलव
पिू ात्र्वने नसले तरी जव्त करून सिवजवचीच देि असते कवरि
त्यवच्यवर्र तसे सां्कवर सिवजच घर्शर्तो. असे असले तरी,
िविसवच्यव दोषवांबद्दल सिवज िवत् त्यवलवच दोषी ठरशर्त असतो.
म्हिनू च कोित्यवही िविसवतील नव्हे तर सिवज व्यर््थेतील,
सां्कवरवतील त्टु ी सिोर आिण्यवचव येथे प्रयत्न आहे की
जेिेकरून त्यव त्टु ी दरू करण्यवर्र शर्चवर होईल. श्रीिांत-गरीब,
शर्द्ववन-अर्विी, श्रेष्ठ-कशनष्ठ र्व अन्सय कवही म्हिनू अहक
ां वर पोषक
तसेच द्वेषिल
ू क, अश्थर जीर्न जगण्यवपेिव, आपि जसे आहोत
तसे शकांर्व जसे सहजपिे होर्ू िकतो तसे होर्नू , तिवर्रशहत,
खतां शर्रशहत, भयिक्त
ु , प्रवजां ळ जीर्न जगण्यवत िविसवचव खरव
्र्वशभिवन आशि आनांद आहे आशि हे त्यवच्यव हवतवतच आहे.
फ़्क्त खबां ीर िन आशि प्रबळ इच्छव हर्ी.

(९)
जीिनातील सख, समाधान
जीर्नवतील सख
ु , सिवधवन यवशर्षयी शर्चवर करतवांनव
जीर्न कवय आहे, यवचव उहवपोह करिे योग्य ठरवर्े. थोर्े
सवशहशत्यक भवषेत सवगां वर्यवचे झवल्यवस; जीर्न हव कल्पनवांचव खेळ
आहे; जीर्न भवर्नवांची भरवरी आहे; जीर्नवत गांतु वगांतु ीची सवांगर्
आहे; जीर्न कवव्यिय आहे तसेच कथव्र्रुप पि आहे; जीर्न
िवांत आहे आशि रुद्रही आहे, त्यवत र्वदळे सद्ध
ु व उत्पन्सन होर्ू
िकतवत; जीर्नवत बवलपिवची शनरवगसतव आहे, तवरुण्यवची
उन्सिवदकतव आहे, र्वधाक्यवची िवयवळूतव आहे; जीर्न आज आहे
उद्यव नसेलही; जीर्नवत ध्येय सांभर् असू िके ल शकांर्व नसेलही;
जीर्न िख्ु यत्र्ेकरून अकशल्पत आहे पि कशल्पत जीर्न असू
िकत नवही असेही नवही; जीर्नवत उजेर्वबरोबर अांधवरपि आहे;
जीर्न अपिू ा आहे, पिू ा जीर्नवकररतव फ़क्त धर्पर् चवललेली
असते तरीही जीर्न अपिू चा रवहते; जीर्नवत आनदां आहे पि
त्यवबरोबरच जीर्नवत दःु ख आशि शिसवरी सद्ध
ु व आहे; जीर्न
सवगरवसवरखे शर्िवल पि शततके च खोल आहे; जीर्न
आकविवसवरख भव्य आहे; जीर्न शप्रतीिय आहे तसेच

र्वसनवशधन पि आहे; जीर्नवत प्रेि आहे तसेच शतर्कवर, द्वेष,
छळ पि आहे; जीर्न र्वहवत्यव पवण्यवसवरखे शजकर्े र्वट शिळेल
शतकर्े जविवर आहे; जीर्नवत चढ-उतवर आहेत; जीर्न पशर्त् असू
िके ल, अपशर्त्ही असू िके ल; जीर्नवत उल्हवसवबरोबर
उदवशसनतव पि आहे; जीर्न ज्यव तर्हेने कलवटिी बसेल त्यव
तर्हेने बदलिवर आहे; जीर्न ्थीर आहे आशि अ्थीरही आहे;
जीर्नससु घां टीत आहे तसेच अ्तवव्य्त पि आहे; जीर्न सरळ
अशि दयेने भरलेले आहे शततके च कवर्ेबवज आशि कठोर पि
आहे; जीर्न नक्की कवय आहे आशि कवय नवही हे सवांगिे कठीि;
जीर्न सर्ाच आहे आशि कवहीच नवही; परांतु जीर्नवत एकूि
धर्पर् असते ती फ़क्त सख
ु वकररतव.
सख
ु हे तल
ु नवत्िक आहे. सख
ु वचव भवस िृगजळवसवरखव
आहे. कधीही पिू ा न होिवरी इच्छव म्हिजे सख
ु . सख
ु वची व्यवख्यव
करिे अिक्यच. श्रीिांत सख
ु ी आहेत की गरीब; शर्चवरी सख
ु ी
आहेत की अशर्चवरी, ज्ञवनी सख
ु ी आहेत की अज्ञवनी हे सवगां िे
कठीिच. शर्कवरवत्िक पतू ीने लवभ झवलेलवही सख
ु ी नवही र्
शर्चवरवत्िक िनवने शर्कशसत झवलेलव िनष्ु यही सख
ु ी नवही.
सख
ु वचव सबां धां िनवच्यव शर्चवरविी आहे तसवच देहवच्यव शर्कवरवि
ां ी
पि आहे. अशत िहत्र्वकवांिव ही सख
ु वच्यव िवगवातील सर्वात िोठी
धोंर् आहे. सख
ु हे शितीजवसवरखे आहे. जसजसे त्यवचे जर्ळ जवर्े

तसतसे ते दरू दरू पळते. सख
ु हे कशधही न उिलिवर्यव शहरव्यवगवर
पिवांशकत झवर्वच्यव फ़ुलवसवरखे आहे. ते फ़ुल उिलण्यवकररतव
योग्य खतपविी र् ििवगत त्यव झवर्वर्र करिे हेच फ़क्त िवनर्वच्यव
हवती आहे. म्हिनू जीर्नवची चढि, जेंव्हव योग्य िवगवाने चढल्यव
जवईल तेंव्हवच सख
ु वच फ़ुल उिलण्यवची आिव उत्पन्सन होते.
अथवात ते पणू वपिे उिलिे अिक्यच. अयोग्य िवगवाने जीर्नवची
चढि चढू गेल्यवस सख
ु वच फ़ुल उिलण्यवची आिवच नवही.
सख
ु वच फ़ुल उिलण्यवची आिव उत्पन्सन होिे, यवलवच सिवधवन
म्हितवत. आज आपि सिवधवनवलवच सख
ु िवनतो, म्हितो.
थोर्क्यवत; िनवलव सिवधवन लवभिे, लवभशर्िे हेच सख
ु ठरत. तेच
जीर्नवच ध्येय ठरत, ठरवर्.
िनवलव सिवधवन लवभिे हे आपल्यव िनवर्रच अर्लबां नू
असते. त्यवकररतव इकर्े-शतकर्े भटकवर्े लवगत नवही. परांतु हे न
ओळखल्यवनेच आज िनष्ु य तसेच सिवज भरकटलेलव शदसतो.
र्व्तर् सोर्ून िृगजळवचव पवठपरु वर्व करतवनां व आढळतो.
जीर्नवशर्षयीच्यव भ्रविक कल्पनवांिळ
ु े ्र्तःलव ग्रवसनू घेतो.
नैसशगाकतेपवसनू दरू जवर्नू कृ त्ीितेत र्वर्रतो. अर्तीभर्तीच्यव
कृ त्ीि र्वतवर्रिविळ
ु े भल
ू नू जवतो. , आशि नवही त्यव गोष्टींचव
हव्यवसी बननू कुर्त रवहतो. तल
ु नव आशि ्पधवा यवत िोकळे न
धवर्तव, त्यवत शिर्वर्ृत्ती न बवळगतव; अिव ्पधवा आपिच

जीर्घेण्यव करून उगीच ्र्तःच त्यवत ्र्तःलव गरु फ़टून घेतो र्
िग गदु िरत जगतो. ्र्तःच्यव यिवपेिव दसु र्यवच्यव अपयिवर्र
जव्त आनांद िवनिवरव बननू आनांदवलवच अथाशहन करतो आशि
आपल्यव यिवच्यव आनांदवपवसनू र्ांशचत रवहतो. आपल्यवलव
शिळवलेल्यव यिवचव आनांद न घेतव; दसु र्यवलव आपल्यवपेिव जव्त
यि शिळवल्यविळ
ु े शखन्सन होतो. पररिेत पवस होर्नू , िेररट िध्ये
आल्यवचव आनदां न भोगतव, पशहलव न आल्यवच दःु ख उगवशळत
रवहतो. पशहलव आलेलव आपल्यवपेिव सकस आहे म्हिून प्रेिवने
त्यवच कौतक
ू करून, अनक
ु रि करण्यवपेिव, त्यवचव शतर्कवर
करून आपल्यव िनवत द्वेषवच्यव भवर्नेलव थवरव देतो. आपि पढु े
गेल्यवपेिव आशि त्यवकररतव प्रयत्न के ल्यवपेिव, आपलव सिकि
आपिवपढु े कसव जविवर नवही यवकररतवच आपि जव्त प्रयत्न
कररतो. आपि भरवरी िवरण्यवपेिव, आपलव सिकि आपल्यव िवगे
आहे, यवतच आपि आनांद पवहवण्यवचव, िोधण्यवचव प्रयत्न कररतो.
आपिवलव खोटी ्ततु ी करिवरे , आपली र्वहर्व करिवरे ,
आपिवलव जे र्वटते ते शकतीही चक
ू असले तरी योग्य, बरोबर आहे
असे सवांगिवरे च आर्र्तवत. अिवांनवच आपि आपल्यव भोर्ती
जिव कररतो. िग हे आपिवलव लबु वर्िवरे कव असेनवत.
आपल्यवतील दोष दवखशर्िवरे , आपल्यव चक
ु व सिोर िवांर्िवरे
आपिवलव आर्र्त नवहीत. अिवांचव द्दष्टृ ीकोि भलेही आपल्यव

शकतीही फ़वयद्यवचव कव असेनव! अिवांनव आपि टवळतो, दरू
ठे शर्तो. शनदां कवचे घर असवर्े िेजवरी हे फ़क्त म्हण्ण्यवपरु तेच असते.
अिव तर्हेने आपि ्र्तःच ्र्तःलव फ़सशर्त रवहवतो, असतो.
शनखळ, शनव्र्ळ, प्रविवशिक आनदां वपेिव र्ृथव, खोटव,
फ़सर्व अिव आनांदवच्यवच िवगे आपि धवर्तवांनव शदसतो. आशि
अिव तर्हेचव आनांद नसु तव भ्रि असतो हे जेंव्हव सिजते, तेंव्हव
उिीर झवलेलव असतो. आपि आजचव शिळवलेलव, शिळिवरव
आनांद उपभोगण्यवपेिव कवलच्यव दःु खवचव तसेच उद्यव येऊ
िकिवर्यव कशल्पत दःु खवचव शर्चवर करून, आजच्यव आनांदवर्र
शर्रजन टवकतो. आपि आपिवर्रील चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू ,
आपली िवनशसकतवच अिी करून ठे र्लेली आहे की, आपि
आपल्यव आनदां वलव ्र्तःच ग्रहि लवर्त असतो. िनवलव सिवधवन
शिळण्यवकररतव आशि यविळ
ु े जीर्न सख
ु ी-आनांदी होण्यवकररतव,
कवही हर् असेल, तर िी म्हिेल, फ़क्त सिथा िन आशि त्यवची
योग्य घर्ि. धन आशि श्रेष्ठपि ह्यव गोष्टी सिवधवन देतवत; सख
ु आनांद देतवत अिवच सिजतू ी रुजलेल्यव आहेत. म्हिनू शििि पि
धन शिळशर्ण्यवकररतवच घेण्यवत येते. परांतु शकती धन आशि शकती
िोठे पि आनदां देईल यवच्यव सीिवच ठरलेल्यव नवहीत. शकतीही धन
शिळवले, िोठे पि लवभले, तरी ते किीच पिते. जव्तीची लवलसव
शनिवाि होते आशि यवतच तिु चव आनदां , सख
ु , सिवधवन हे

तिु च्यवपवसनू दरू दरू पळत रवहते. आशि अिव लवलसेतनू , लवलसव
पिू ा करून घेण्यवच्यव आि्तवळी हट्टवपवयी दःु ख, तिवर्च पदरवत
पर्तवत, आपि पदरवत पवर्ून घेतो. यविळ
ु ेच शकतीतरी अशतश्रीितां
तसेच उच्च सन्सिवनवच्यव पदवर्र असलेले लोक अिवांत, तिवर्पिू ा
असिवधवनी जीर्न जगत असलेले आढळतवत. यवउलट किी
धनवत आशि िवनसन्सिवनवशिर्वय सद्ध
ु व, िनवची घर्ि योग्य
असल्यवस िनवलव सिवधवन लवभू िकत, आनदां उपभोगतव येऊ
िकतो. कोित्यवही गोष्टींच्यव अभवर्वांिळ
ु े आपिवलव शजतकव त्वस
होत नवही, त्यवपेिव शकतीतरी जव्त त्वस, दःु ख आपि आपल्यव
्र्भवर्विळ
ु े करून घेत असतो. आपल्यव असिवधवनवलव अभवर्
नव्हे तर ्र्भवर्च िल
ु तः, िख्ु यतः कवरिीभतू असतो. म्हिनू च
िविसवने आयष्ु यवत कवहीही घर्ण्यवआधी, घर्ण्यवचे अगोदर,
घर्ण्यवपर्ू ी ्र्तःच िन योग्य तर्हेने घर्शर्िे आशि ते सिथा
बनशर्िे, आर्श्यक असते. नवहीतर तम्ु ही कवहीही घर्लवत तरी;
िन, योग्य ्र्भवर् न घर्ल्यविळ
ु े , दःु खी आशि तिवर् यक्त
ु च
रवहवल. यवचव अथा िविसवलव आिव, आकविव असू नये असव
नव्हे. िविसवलव आयष्ु यवत ध्येय जरूर असवर्े आशि ते पिू ा
करण्यवचव, गवठण्यवचव सद्ध
ु व त्यवने प्रयत्न करवर्व. परांतु तिु चे िन
योग्य घर्लेले असेल तरच ध्येय प्रवप्ती न झवल्यवस तम्ु हवलव नैरवश्य
शिर्िवर नवही, र्ैफ़ल्य येिवर नवही. आशि ध्येयप्रवप्ती झवल्यवस

तिु चव आनांद खर्यव अथवाने तम्ु ही उपभोगू िकवल. उगीच उच्च
ध्येयवच्यव तवत्कवळ शर्चवरवने तिु च्यव ध्येयप्रवप्तीच्यव आनदां वलव
तम्ु हीच ग्रहि लवर्िवर नवही. आनांदी िनवनेच उच्च ध्येयवचव,
अशधक आनांदवचव शर्चवर करवल. िेर्टी इतके च की;
आिव, आकवांिव यवनरुु पच असते, असवर्े सर्वांचे ध्येय
परर शिळवलेल्यवत सिवधवन िवनिे, यवतशच िनवचे श्रेय

(१०)
व्यक्षतत्तमत्ि क्षिकास आक्षर् स्िक्षिकास
आपल्यव व्यक्तीित्र्वचव शर्कवस झवलव पवशहजे; आपल
व्यक्तीित्र् उठून शदसल पवशहजे; खल
ु ले पवशहजे; आपल्यव
व्यक्तीित्र्वची छवप इतरवांर्र पर्ली पवशहजे; आपल्यव
व्यक्तीित्र्विळ
ु े इतर लोक आपिवकर्े आकशषात झवले पवशहजेत;
इतरवनां व िोशहत करिवर अस आपल व्यक्तीित्र् असल पवशहजे;
आपि ज्यव ज्यव शनरशनरवळ्यव िेत्वत कवि करतो तेथे आपले र्जन
र्वढले पवशहजे; असेच बहूतक
े वांनव र्वटत असते. अिीच बहूतेकवांची
इच्छव असते. आशि यवकररतवच, यवनसु वर प्रत्येक जन आपल
व्यक्तीित्र् घर्शर्ण्यवच्यव प्रयत्नवत असतो. आईर्शर्लवांनव
आपल्यव िल
ु वांचे व्यक्तीित्र् चवांगले घर्वर्े म्हिनू फ़वर कवळजी
असते. त्यवबवबतीत ते फ़वर दि असतवत. म्हिनू च ते आपल्यव
पवल्यवांनव चवगां ल्यव बवलक िांशदरवत, कॉन्सव्हेंटिध्ये, नवर्वजलेल्यव
शर्द्यवलयवत-िहवशर्द्यवलयवत प्रर्ेि शिळर्नू देण्यवचव आटोकवट
प्रयत्न कररत असतवत. यवकररतव आपल्यव उत्पनवचव बरवचसव भवग
खचा करतवांनव सद्ध
ु व शदसतवत. ्र्तः आशथाक झीज, त्यविळ
ु े होिवरव
त्वस सहन करून आपल्यव िल
ु वनां व व्यर्श्थत कपर्े, प्ु तके , इतर

सर्ा सोयी सशु र्धव शिळवव्यवत, यवकर्े जवतीने लि परु शर्तवत.
आपल्यव िल
ु वांचे व्यक्तीित्र् घर्शर्ण्यवच्यव जबर इच्छे तनू , अगदीच
लहवन र्यवत त्यवचां े पवठीर्र दप्तरवांचे ओझे लवदतवांनव, आपि त्यवचां े
बवलपि तर शहरवर्नू घेत नवही नव, यवचव शर्चवर िग ते कररनवसे
होतवत. िल
ु वांनव शि्तबद्ध करतवांनव, त्यवांच्यव ्र्वतांत्र्यवर्र, बवलपिी
त्यवांनव हव्यव असिवर्यव िोकळ्यव, ्र्च्छांदी र्वतवर्रिवर्र तर
आपि गदव आशित नवही नव! त्यवनां व बशां द्त आशि शनसगवापवसनू
तर दरू कररत नवही नव! यवचवही शर्चवर ते कररनवसे होतवत. अस
व्यक्तीित्र् कव घर्र्वयच असत! तर त्यवलव अिव घर्लेल्यव
व्यक्तीित्र्वतनू आनदां शिळवर्व म्हिनू . परांतु िग आजचव त्यवचां व
बवलपिचव आनांद शहरवर्लव जवतो त्यवचे कवय? हव शर्चवरच नवही.
बवलपिचव आनांद कवयि ठे र्नू व्यक्तीित्र् घर्शर्ण्यवचे िवगा
िोधण्यवचव प्रयत्नच नवही. बरे असे व्यक्तीित्र् घर्ते म्हिजे कवय
होते; िल
ु े शिष्टवचवर, सभ्यवचवर (Etiquette) शिकतवत, म्हिजे
कवय :तर कपर्े कोिते आशि कसे घवलवर्े, कसे बसवर्े, कसे
बोलवर्े, कसे खवर्े-प्यवर्े, थोर्क्यवत कसे र्वगवर्े म्हिजे इतरवांर्र
आपली छवप, र्जन पर्ेल हे शिकतवत. िल
ु वांनव यवशर्षयी आर्र्
शनिवाि होर्नू ते जर सहज ररत्यव तसे र्वगवयलव शिकलेत आशि
त्यवपवसनू आनांद घेर्ू लवगलेत, तर ते चवांगलेच ठरवर्े. परांतु हे,
ज्यवलव शिष्टवचवर सिजल्यव जवतो, असे र्वगिे बहूतेक िल
ु वांच्यव

िनवांच्यव शर्रुद्ध, कर्क शि्तीच्यव नवर्वखवली, त्यवांचर्े र जल
ु िु
जबरद्तीने लवदण्यवत येते आशि बहूतवि
ु े नवईलवजवने अिी
ां ी िल
गल
ु विशगरी पत्करून असे सां्कवर अांशगकवरतवत. अिव र्वगण्यवत,
शिष्टवचवरवत अगशतकतव, कृ त्ीितव आढळते. सहजतव, शनसगातः
शदसत नवही. आशि तेथेच व्यक्तीित्र् शर्कवस आशि ्र्शर्कवस
यवत फ़रक शनिवाि होतो.
व्यक्तीित्र् शर्कवसवत ्र्शर्कवस सविवर्लेलव असतो,
असवर्यवस पशहजे. परांतु हे होत नसल्यविळ
ु े व्यक्तीित्र् शर्कवस हव
र्रपवांगी शर्कवस बनल्यवचे, असल्यवचे जविर्वयलव लवगते. असव
शर्कवस हव िनवपवसनू चव न रवशहल्यविळ
ु े, त्यविळ
ु े आनांद शिळतोच,
शिळेलच असे नवही. आजकवल व्यक्तीित्र् शर्कवसवच्यव िवळव,
कवयािवळव यवनां व उत आलेलव आहे. अिवचां व उपयोग तम्ु हवलव
तिु च व्यक्तीित्र् र्वढशर्ण्यवत, तिु च्यव व्यक्तीित्र्वची छवप पवर्ून
नोकरी शिळशर्ण्यवत, पेिवत, व्यर्सवयवत, धांद्यवत, उद्योगवत,
भरभरवट करण्यवत, हवती घेतलेल्यव गोष्टीत यि शिळशर्ण्यवत; होत
असलव तरी यवत जर प्रविवशिक पिव नसेल तर, असे दसु र्यवनां व
फ़सशर्िवरे व्यक्तीित्र् शकतीही शर्कशसत शदसत असले तरी, ते
अशर्कशसतच म्हटले पवशहजे. व्यक्तीित्र् शर्कवस हव बवह्यवगां ी,
बवह्यवत्कवरी शर्कवस (External Manifestation) होर्ू पवहवत
आहे, झवलेलव आहे. चलवखी, हुिवरी, कुिलतव, शनपिू तव, चवतयू ,ा

सविर्थया, योग्यतव, कतात्ु र्, लवयकी तसेच ्िरििक्तीची आशि
बशु द्धित्तेची र्वढ, यव गोष्टींनी व्यक्तीित्र् शनशितच र्वढते, र्वढेल
आशि यवकररतव शििि, प्रशििि; िवळव-कवयािवळवांिधनू घेिे
अनवर्श्यक नसते. परांतु यव गोष्टींचव तम्ु हवलव खरव फ़वयदव, लवभ
तेंव्हवच होईल, जेंव्हव यवचव उपयोग तम्ु ही योग्य रीतीने करवयलव
शिकवल आशि यवकररतव ्र्शर्कवस (self Development)
आर्श्यक ठरते. बशु ध्दित्तेचव, व्यर्सवयवतील कुिलतेचव,
घर्लेल्यव व्यक्तीित्र्वचव उपयोग जर लोकवांनव फ़सशर्ण्यवत,
लबु वर्ण्यवत होत असेल तर खशचतच असे व्यक्तीित्र् शर्कवसवच
लिि गिल्यव जवर्ू नये. तसेच ्िरििक्ती र्वढशर्ण्यवचे प्रशििि
घेर्नू , ्िरििक्ती र्वढर्नू जर त्यवत भसु वच भरवयचव असेल,
भरल्यव जवईल तर त्यवलव व्यक्तीित्र् शर्कवस म्हितव येईल कवय?
्िरििक्ती र्वढशर्ण्यवआधी ्िरििक्तीत कवय सवठर्वयचे आहे,
यवशर्षयी जवििे आर्श्यक आहे. ्िरििक्ती र्वढर्नू नसु तेच
पोपटपांची बननू कवहीच सवधिे नवही
कुिलतव, शनपिू तव, सांपवदन करतवांनव त्यवचव योग्य तर्हेने
कसव उपयोग करवयलव पवशहजे यवचेही ज्ञवन होिे आर्श्यक आहे.
लेखि कलव आशि र्क्तृत्र् कलव ह्यव फ़वर प्रभवर्िवली आशि
व्यक्तीित्र् घर्शर्िवर्यव कलव आहेत. परांतु अिव कलवांचव, त्यवतनू
घर्लेल्यव व्यक्तीित्र्वचव दरुु पयोगच जव्त र्व सर्ात् होतवनां व

आपि पवहतो, आपल्यव लेखि िैली, तसेच र्क्तृत्र् कौिल्यवने,
व्यक्तीित्र् घर्लेले; लेखक, र्क्ते, नेते हे; गोर्, सवशहशत्यक;
लोकवांनव भवर्िवरे , लोकवांच्यव भवर्नव जपिवरे िब्द र्वपरून,
लोकवांची िने शजांकून, लोकवांनव भल
ु शर्तच आलेले आहेत.
सत्यवपवसनू सिवजवलव यवनां ीच दरू ठे र्लेले आहे. सिवजवत
भ्रविकतव, अांधश्रद्धव पसरशर्ण्यत यवांचवच जव्त हवत आहे. सांत,
िहतां , शकतीर्तां , बशु द्धर्तां , सत्तवर्ांत यवपैकी कुिीच यवत िवगे
नवहीत. र्ि बशु द्धनेच गर्गांज सांपत्ती जिशर्ण्यवत येते. शनशितच ही
सर्ा व्यक्तीित्र् शर्कवसवची लििे नवहीत. त्यवच्ां यव भोशतक
शर्कवसवची, भरभरवटीची लििे भलेही असतील. अिविळ
ु े
र्रकरिी फ़वयदे होत असलेले जरी शदसते असलेत, तरी ते फ़सर्े
आहेत. अिी िविसे उत्तांगु व्यक्तीित्र्वची र्वटत असलीत, शदसत
असलीत तरी र्व्तर्वत ते आनदां रशहत, तिवर्यक्त
ु जीर्न जगत
असल्यवचे, जर्ळून पवशहल्यवस लिवत यवयलव र्ेळ लवगिवर नवही.
खरव आनांद शिळशर्ण्यवकररतव असे अप्रविवशिक, ढोंगी व्यक्तीित्र्.
िग ते शकतीही उच्च भवसत असेनव, कुचकविी ठरते. खर्यव
आनांदवकररतव अांतरांगी शर्कवस, योग्य शदिव असलेल्यव शर्चवरवांचव
शर्कवस होिे आर्श्यक आहे. शर्र्ेकपिू ा शर्चवर करवर्यवस
शिकशर्िवरव, तवरतम्य जविर्नू देिवरव ्र्शर्कवसच िविसवलव
शनिाळ, आनांद देऊ िकतो; िग तिु चव बवह्यवत्कवरी व्यक्तीित्र्

शर्कवस झवलेलव कव नसेनव! अथवात अिव ्र्शर्कवसवबरोबर
व्यक्तीित्र् शर्कवसही झवलव तर दधु वत सवखर. ्र्शर्कवस झवलव
तरच प्रविवशिकपिे व्यक्तीित्र् शर्कवसवचव योग्य र्वपर करतव
येईल. यविळ
ु ेच व्यक्तीित्र् शर्कवसवचे खरे फ़वयदे शिळू िकतील.
जीर्न िल्ू यवांची ओळख आशि जपिक
ू करून ्र्शर्कवस
के ल्यवशिर्वय, नसु त्यव व्यक्तीित्र् शर्कवसविळ
ु े आपले जीर्न जरी
आपिवलव सर्ा सोयींनी, सशु र्धवनां ी, गिु वनां ी यक्त
ु र्वटत असले तरी
ते तिवर् पिू ाच रवहिवर. भलेही तम्ु ही आनांदी शदसत रवहव, आनांदी
आहवत असे दवखशर्त रवहव.
बवह्यवत्कवरी व्यक्तीित्र् शर्कवसवशिर्वय, ्र्शर्कवस
शनिाळ आनांद देर्ू िकतो. परांतु ्र्शर्कवसवशिर्वय बवह्यवांगी
व्यक्तीित्र् शर्कवसविळ
भ्रविक.
ु े शिळिवरव आनदां
िृगजळवसवरखवच असिवर. ्र्शर्कवसवबरोबरच व्यक्तीित्र्
शर्कवस सवधल्यवस आनांदवस भरती. परांतु प्रवधवन्सय ्र्शर्कवसवसच
हर्े.

(११)
चांगला आक्षर् मोठा
चवांगलव आशि िोठव हे िब्द आपि शनरशनरवळ्यव शठकविी
शनरशनरवळ्यव तर्हेन,े अथवाने र्वपरतो. िल
ु तः चवगां लव हव गिु दिाक
िब्द असनू , िोठव हव सांख्यवदिाक िब्द आहे. चवांगलव गिु शर्िेष
(Quality) दवखशर्तो, तर िोठव पररिविवची (Quantity) कल्पनव
देतो. जेंव्हव आपि एखवद्यवलव तू िोठव आहेस असे म्हितो तेंव्हव
तो र्यवने िोठव, उांचीने िोठव, िरररवने िोठव असे अथा बहूदव
अशभप्रेत असतवत. तसेच जेंव्हव तो िोठव िविसू आहे असे आपि
म्हितो, तेंव्हव तो पैिवने, शिििवने, अशधकवरवने, िवनवने िोठव
आहे असे सिजल्यव जवते. तू चवांगलवच िोठव आहेस, येथे
चवांगलवच म्हिजे बरवच, जव्तच िोठव असव अथा शनघतो. तू िोठव
चवांगलव आहेस, हे उपरोशधक बोलिे होते.
सिवजवत ज्यवांनव सन्सिवन शिळतो, त्यवांनव िोठे सिजण्यवत
येते. खरे पवहतव त्यवांनवच िोठे िवनवयलव पवशहजे, ज्यवनां व असव
सन्सिवन आपल्यव सदगिु वतनू , गिु शर्षेिवतनू शिळतो. म्हिजेच
िोठी िविसे ही चवगां लीच असवर्यवस हर्ीत. यव तर्हेने िोठव
िविसू आशि चवांगलव िविसू हे सिवनवथी असवर्यवस हर्ेत. परांतु

र्व्तर्वत तसे िळ
ु ीच नवही. िोठव िविसू चवांगलव असेलच असे
नवही. शकांबहूनव त्यवची चवगां ली असण्यवची िक्यतव फ़वरच किी.
आशि चवांगल्यव िविसवांची िोठ्यवत गिनव होिे पि दरु वपव्तच.
आपल्यव सिवजवत फ़क्त िोठ्यवनवच प्रशसद्धी शिळते आशि म्हिनू
सिवजवलव त्यवची ओळख पटते, रवहते, होते. शकांबहूनव अिी िोठी
िविसे असे आपले िोठे पि अिवच तर्हेने ्र्तःच प्रशसद्धी करून
शकांर्व करर्नू घेर्नू शिळशर्त असतवत. आशि हे र्तािवन पत्वतनू
ज्यव शनरशनरवळ्यव जवशहरवती र्वचवर्यवस शिळतवत त्यवर्रून सहज
लिवत येते. चवांगल्यव िविसवांनव लोकवांनी आपिवलव चवांगले
म्हिवर्े यवची शफ़कीर नसते. ते लोकवनां ी चवगां ले म्हिवर्े म्हिनू
चवांगले र्वगत नसतवत. चवांगल्यव लोकवांचे चवांगले र्वगिे हव त्यवांचव
सहज आत्िसवत के लेलव गिु शर्िेष असतो. ते आपले जीर्न
आनदां ी जवर्े म्हिनू चवगां ले र्वगतवत. आपल्यव चवगां ल्यव र्वगण्यवने
दसु रे ही चवांगले र्वगतील र् आपलव आनांद शद्वगिु ीत करतील,
र्वढशर्तील अिी त्यवच्यव िनवची घर्ि असते. सर्ा सिवज आनांदी
व्हवर्व, असवर्व म्हिजेच आपि आनांदी रवहू िकू, नवांदू िकू अिी
त्यवांची शर्चवरधवरव असते.
परांतु िोठ्यव िविसवच
ां े तसे नसते. त्यवनां व ्र्तः चवगां ले,
िोठे असण्यवपेिव, लोकवांनी त्यवांनव तसे म्हिवर्े, सिजवर्े, िविवर्े
यवतच जव्त रस असतो. ते सर्ा प्रशसद्धी लोलपु असतवत आशि

िग येन के न प्रकवरे न आपली प्रशसद्धी करून घेण्यवचे प्रयत्नवत
असतवत. यवतच िग ्र्तःचे सत्कवर करून घेिे, घर्र्नू आििे हे
आलेच. लहवन िल
ु वांचे कौतक
ू सोर्लेत तर कुिवचेही सत्कवर
खर्यव अथवाने, िनवभवर्वपवसनू दिु ीळच के ल्यव जवतत. बहुधव
ज्यवांचव सत्कवर के ल्यव जवतो; त्यवांच्यव अशधकवरवांचव, सत्तेचव र्
सिवजवतील त्यवांच्यव प्रशतष्ठेचव; सत्कवर करिवर्यवांनव र्व त्यवांच्यव
स्ां थवनां व फ़वयदव झवलेलव असतो, होिवर असतो शकांर्व होण्यवची
िक्यतव असते, म्हिनू च अिव व्यक्तींचव असे लोक र्व अिव सां्थव
सत्कवर कररत असतवत; शकांर्व असव सत्कवर के ल्यवने अिव
लोकवचां ,े अिव स्ां थवच
ां े नवर् र्वढिवर असते. पष्ु कळदव सत्कवरितू ी
्र्तःच शकांर्व आपल्यव नशजकच्यव व्यक्तींच्यव िवफ़ा त पैसे खचा
करून र्व अन्सय तर्हेने असे सत्कवर घर्र्नू आशित असतवत..
आतवतर परु ्कवर प्रदवन करिर्यव शकतीतरी स्ां थवचां े पेर्च फ़ुटलेले
आहे. असे परु ्कवर शर्तरि करण्यवचव तसेच सत्कवर घर्र्नू
आिण्यवचव धांदवच होतो की कवय, असे र्वटवयलव लवगते.
सिवज कवया, सत्कवया हे ्र्तःलव आनांद शिळण्यवकररतव,
शनरपेि, शन्र्वथा, त्यवगी र्ृत्तीने करवर्यवचे असते आशि हे फ़क्त
चवगां ली िविसेच करू िकतवत, करतवत. िोठी िविसे आपल्यव
सत्कवयवाचे िोल सत्कवर रुपवने घेर्नू आपलव िोठे पिव नवर्वचवच
आहे, हेच शसद्ध करतवत. सत्कवयवाच िोल सत्कवरवने घेतल्यवनतां र

सत्कवया उरतेच कोठे आशि अिव सत्कवयवाचे िोल सद्ध
ु व पष्ु कळ
र्ेळव अिव तर्हेने घेण्यवत येते, घेतल्यव जवते की िग ते सत्कवया
कवयाही उरत नवही. त्यव कवयवालव ्र्वथवाचव भ्रष्ट र्वस यवयलव
लवगतो.
आपले सां्कवर हे िविसू चवांगलव व्हवर्व यवकररतव
असवर्यवस पवशहजेत. आपल्यव सविवशजकरिवच्यव तसेच
स्ां कृ तीकरिवच्यव प्रशियव यवच अनषु गां वने असवर्यवस पवशहजेत.
आपल्यव जीर्निल्ु यवत तसेच शिििवत घर्ण्यवर्र,
घर्शर्ण्यवर्रच जव्त भर द्यवयलव पवशहजे. िविसू नसु तवच
व्यर्हवरी द्दष्टृ ्यव, र्रपवांगी, दसु र्यवांनव शदसण्यवतच िोठव व्हवयलव
नको. तर तो अांतरांगवतनू , शर्चवरवने शनिाळ, चवांगलव, शर्र्ेकी
शनपजवयलव पवशहजे. अिव चवगां ल्यव िविसवचे आयष्ु य िोठ्यव,
पैसेर्वल्यव, खपू शिकून पदव्यव शिळशर्लेल्यव, येन-े के न प्रकवरे
सन्सिवन शिळशर्लेल्यव िविसवांपेिव शनशितच चवांगल्र रवशहल.
र्व्तशर्क पवहतव शिििवने ज्ञवन प्रवप्तीतनू िनष्ु य चवगां लवच
व्हवयलव पवशहजे, परांतु तिी परर्थीती आतव रवशहलेली नवही.
शििि हे आजकवल फ़क्त पैसव शिळशर्ण्यवकररतव आशि खोटव,
र्ृथव िवन-सन्सिवन शिळशर्ण्यवकररतवच घेतल्यव जवते, शदल्यव जवते.
म्हिनू प्रचशलत शििि पद्धतीतनू शिििवने िविसे शिशित जरी
होत असलीत तरी िहविे, चवगां ले होतवतच असे नवही, ते

शििितनू शर्द्वत्तव शिळशर्त असलेत तरी शर्र्ेकतव अांगी
बवधां तीलच असे नवही.
तसेच झवले आहे आपल्यव जीर्निल्ु यवांचे. सिवजवतील
जीर्निल्ु यवचां ी इतकी घसरि झवलेली आहे की, प्रविवशिकतव
आशि सचोटीचे व्यर्हवर दल
ू ाभ झवल्यवसवरखे र्वटतवत. प्रत्येकवल
झटपट पैसव शिळशर्ण्यवची, श्रीिांत होण्यवची घवई असते. हेच
प्रत्येकवचे ध्येय झवल्यवसवरखे शदसते. गर्गजां पैसव शिळशर्ल्यवनतां र
िग िनष्ु य सिवजसेर्क
े र्े, दवनधिवाकर्े र्ळतो. लवखो-करोर्ो
रुपयवची किवई करवयची आशि िग हजवरो-लवखो रुपयवचे दवन
करून दवतव म्हिनू प्रशसद्धी शिळर्वयची, असेच चवलू आहे.
प्रविवशिकपिे सचोटीने पैसे किवर्नू िोठ्यव रकिेचे दवन देिे फ़वरच
किी जनवनां व िक्य होते. बहूतेक जन इच्छव असनू सद्ध
ु व, प्रविवशिक
किवईतनू असे दवन देर्ू िकत नसतवत. र्वईट भ्रष्ट िवगवाने
शिळशर्लेल्यव पैिवांिळ
ु े पवप होते. अिव पवपवलव देर्वने शििव करू
नये म्हिनू िशां दरवत शननवर्ी दवन करण्यवत येते आशि अिव भ्रष्ट
पैिवांच्यव दवनवने पण्ु य किवर्नू पवप िवलन करण्यवचे प्रयत्न होतवत.
अिव शननवर्ी पैिवतनू च िांशदरे कळसवर्र कळस चढशर्त, देर््थवन
जवगृत असल्यवची प्रशसद्धी शिळशर्तवत. र्वि िवगवाने पैसे
किवशर्िर्यवांनव अिव तर्हेने अभय देण्यवत येते, प्रोत्सवशहत
करण्यवत येत;े इकर्े लिच शदल्यव जवत नवही. िशां दरवतील भगर्वन

सद्ध
ु व आपल्यव नवर्वर्र अिी पवपकिे होर्ू देतो, चवललेली
नसु तवच पवहत रवहतो. ही शनशितच चवगां ल
ु पिवची लििे नवहीत.
अिव तर्हेने तिु चे पवप, र्वईट िवगा भलेही नजरे आर् होतील, पि
तिु चेच अांतरांग तम्ु हवलव खवत रवशहल. ते तम्ु हवलव सिवधवन शिळू
देिवर नवही. ह,ां के लेल्यव र्वईट कृ त्यवांचे िनवपवसनू प्रवयशित घेर्नू ,
प्रविशिकपिवचव िवगा अर्लांबशर्ण्यवस सरु र्वत के ली तर िवत्
आपिवलव खरोखरीची िवतां ी शिळवयलव, सिवधवन लवभवयलव
पन्सु हव सरु र्वत होर्ू िकते. परांतु हे सर्ा ्र्ेच्छे ने, कोितेही शकशल्िि
िनवत न बवळगतव सहजतेने करवयलव, व्हवयलव हर्े.
पैसव शिळशर्ल्यवनांतर िविसे रवजकरिवत शिरून िवनसन्सिवन शिळशर्ण्यवचव प्रयत्न करतवत, शिळशर्तवत. पष्ु कळ र्ेळव
यवचे उलटही घर्ते. रवजकवरिवत सत्तव, अशधकवर शिळर्नू पैसव
किवशर्ल्यव जवतो आशि यवतील पष्ु कळसव पैसव सत्तव अबवशधत
ठे चण्यवकररतव खचा के ल्यव जवतो. एकदव तम्ु ही रवजकवरिवत नेते
झवलवत की सिवजसेर्क असे शबरूद तिु च्यव िवगे लवगले की िग
तम्ु ही लोकवांची सेर्व (र्व्तर्वत जी ्र्तःचीच असते) अशधक
चवांगल्यव ररतीने करतव यवर्ी म्हिनू लोकांजर्ळून र्गािी जिव करून
आपल्यवकररतव िोटवर कवर, जीपगवर्ी आशद पि शर्कत घेतव. सेर्व
चवांगली करतव यवर्ी म्हिनू तम्ु ही लोकवांकर्ून तिु च्यव जन्सिशदर्िी
हजवरोंच्यव-लवखवच्यव थैल्यव घेतव. अिव गवर््यव-थैल्यव घेतवनां व

आपि आपल्यव अशधकवरवचव, सत्तेचव दरुु पयोग करतवच, तदर्तच
अिव गवर््यवत-थैल्यवत आपिवजर्ळील शकतीतरी कवळव पैसव
पवांढरव करून घेतव. अिव तर्हेने आपि िोठे व्हवल, सिवजवच्यव
र्ोळ्यवत धळ
ू फ़े कून आपि आपली र्वहर्व पि करून घ्यवल; पि
अिविळ
ु े तम्ु ही चवांगले ठरिवर नवहीत. लोकवच्ां यव र्ोळ्यवर्रील
झवपर्ीिळ
ु े ते तम्ु हवलव चवगां ले म्हितीलही, परांतु तिु चे अांतरांगच
यवचे उलट सदैर् तम्ु हवलव जविीर् देत रवहील.
शिििवतनू बशु द्धित्तव, हुिवरी, चतरु वई, गिु र्त्तव;
अनभु र्वतनू कौिल्य, कतत्ाु र्, लवयकी; िनवपवसनू के लेल्यव
प्रयत्नवतनू एखवद्यव िेत्वतील कलवकुिलतव, कसब, उत्कृ ष्टतव
आपि प्रवप्त करू िकतव. शििि, प्रशििि, अनभु र्, िनवची
एकवग्रतव आशि कल्पकतव यवच्ां यव सयां ोगवतनू आपि एखवद्यव
िेत्वत अशद्वशतयतव, शर्लिितव, पि शिळर्ू िकतव. सिवजकवरि,
रवजकवरि करून आपि िोठे होर्ू िकतव. परांतु हे सर्ा खरव आनांद,
सिवधवन देिवरे गिु तेंव्हवच ठरतील, जेंव्हव हे सर्ा तम्ु ही
प्रविवशिकपिे प्रवप्त करवल आशि चवांगल्यव तर्हेने र्वपरवल,
उपयोगवत आिवल. असे झवले तरच तिु च्यव सिवधवनवत भर पर्ेल.
तिु चव खरव आनदां र्ृशद्धांगत होईल आशि तम्ु हवल द्दढृ िनःिवतां ी
लवभेल. अन्सयथव तम्ु ही शकतीही ईश्वरवची पजू व, प्रवथानव के ली,
दवनधिा के लेत, श्रेष्ठतव आशि लोकशप्रयतव शिळशर्ली, तरीही त्यवत

प्रविवशिकपिव, चवगां लेपिव नसल्यविळ
ु े, बवह्यवांगी तम्ु ही आनांदी
शदसलवत, आनदां दवखशर्लवत तरी अतां रांगी िनःिवांती असिवर
नवही.
जीर्नवत पैसव, िवन-सन्सिवन, िोठे पिव यवलव जे िहत्र्
आलेले आहे, ते आपल्यव चक
ु ीच्यव सिवजव्यर््थेची देिगी आहे.
आशि यविळ
ु ेच सिवज जीर्नवत अिवतां ी आहे. सिवजवत िवांततव
नवदां ण्यवकररतव प्रत्येकवलव िनःिवतां ी लवभिे आर्श्यक आहे आशि
यवकररतव िोठे पिवची नव्हे तर चवांगलेपिवची आशि प्रत्येकवचे तसे
िन घर्ण्यवची, घर्शर्ण्यवची शनतवांत गरज आहे. पहव, आपल्यवलव
हे पटते कवय आशि िक्य होते कवय! नवहीतर जसे चवलू आहे तसे
चवलू आहेच.

१२
आयष्याचे व्यिस्थापन
व्यर््थवपनवशर्षयी (Management) फ़वरच गैरसिज
असल्यवचे शदसनू येते. जसे की, व्यर््थवपि ही परदेिवतनू
आलेली नशर्न अिी सांकल्पनव आहे. व्यर््थवपन हे उद्योगधांद,े
कवरखवने आशि प्रशतष्ठवने यवकररतवच असते. व्यर््थवपन ही
सक
ां ल्पनव औद्योशगक िवतां ीनतां र अश्तत्र्वत आलेली आहे.
व्यर््थवपन हे शनशित ्र्रुपवचे ज्ञवन असनू त्यवने हिखवस फ़वयदव
होतो. व्यर््थवपन हे फ़वर कठीि असते. व्यर््थवपनवलव खपु
शििि लवगते, चवगां लीच बशु द्ध लवगते, चवतयु ा लवगते. व्यर््थवपन
हे उद्योगधांद,े व्यर्सवय, आशद िधनू जव्त नफ़व, पैसव
किवशर्ण्यवकररतव असते, लवगते. व्यर््थवपन हे बहूतकरून श्रीिांत
तसेच शिशित लोकवक
ां ररतवच असते. ते गरीब आशि अर्विी
लोकवक
ां ररतव नसते. व्यर््थवपन हे, ज्यवांच्यव कविवचव खपू पसवरव
आहे, व्यवप आहे त्यवनां वच लवगते. व्यर््थवपन हे अजब आशि
सिजण्यवस दबु ोध असे शकचकट शर्ज्ञवन िवस्त्र आहे. तदर्तच ते
सहसव अर्गत न होिवरी कलव आहे. व्यर््थवपनवत जव्तीकरून
कवि करवर्यवचे नसनू कवि करून घ्यवर्यवचे असते. व्यर््थवपन
शलखीत असते की अशलखीत, व्यर््थवपन हे सर्वांनव िवशहत

असलेले असते की सप्तु आशि अद्यवर्ृत, व्यर््थवपन हे र्ैयक्तीक
असते की सविशू हक र्गैरे र्गैरे.
िनष्ु य हव र्ैयक्तीक तसवच सविवशजक प्रविी (Bio-Social
Animal) आहे. िविसू एकटव रवहूच िकत नवही. त्यवलव सिहू
करूनच रवहवर्े लवगते. सिहू म्हटलव की व्यर््थव आलीच.
व्यर््थव यव िब्दवचे पृथःकरि शर्+अर््थव म्हिजे शर्कशसत
अर््थव असे असवर्े. िवनर्वने आपल्यव अर््थव शर्कशसत कररत
कररत आजची सिवजव्यर््थव अश्तत्र्वत आिलेली आहे,
शनिवाि के लेली आहे. व्यर््थव म्हटले की शनयि ठरशर्िे आलेच.
हे शनयि आशि अिव शनयि पवळण्यवर्र शनयांत्ि म्हिजे
व्यर््थवपन. िविसवचे िरीर शनरशनरवळ्यव अर्यर्वच्ां यव सिहू वचे
बनलेले आहे. यव सर्ा अर्यर्वांचे सांगोपन आशि पर्परवनक
ु ुल
कवयाकरि (Co-ordination) करण्यवकररतव िरीरवचे व्यर््थवपन
करवर्े लवगते. शकांबहूनव असे व्यर््थवपन योग्यररत्यव के ल्यव जवत
नसल्यविळ
ु े िवरररीक प्रश्न शनिवाि होतवत. िन हे िरररवचवच भवग
आहे. ते िविसवच्यव िज्जवततां ू यत्ां िेतील (ज्यवत बशु द्धपि येते)
शर्चवर प्रशियेचवच भवग आहे. म्हिनू िी िवनशसक प्रश्न सुद्धव
िवरररीक प्रश्नवतच गितो.
व्यर््थवपन हे र्ैयक्तीक तसेच सविशू हक पवतळीर्र असते,
भलेही त्यवचे ्र्रुप अलग अलग असू िके ल. व्यर््थवपन ही

नसु तीच सांकल्पनव नसनू कृ ती, शियव आहे. कोितीही गोष्ट
करतवनां व, करण्यवसवठी व्यर््थवपन लवगते. सर्ाच जन असे
व्यर््थवपन कररत असतवत. इतके च की कवही जन असे
व्यर््थवपन सिजनू -उिजनू कररत असतवत तर कवही नकळत,
अजविते कररत असतवत. ते अिवलव नसु तेच कवि म्हितवत,
व्यर््थवपन सिजत नवहीत, म्हित नवहीत. आटोपिीर,
पद्धतिीरपिे के लेल्यव कविवलवच व्यर््थवपन म्हिण्यवची पद्धत
आहे. गैर-आटोपिीरपिे, अ्तवव्य्त पद्धतीने के ल्यव जवत
असलेल्यव कविवलव गलथवनपिव (Mis-Managemrnt)
म्हिण्यवत येते.
िविसवलव जन्सिवलव आल्यवनतां र कवळवनरू
ु प,
पररश्थतीनरू
ु प शनरशनरवळ्यव अर््थवांिधनू जवर्े लवगते. ह्यव अिव
अर््थव ठरलेल्यव नसतवत शकांर्व िोघिपिे त्यव ठरशर्लेल्यव
असल्यवसवरख्यव र्वटत असल्यव तरी त्यवत न ठरशर्लेल्यव पष्ु कळ
बवबी असतवत. बर्यवच अर््थव अचवनक, नकळत, नको
असतवनां व पि उदभर्तवत. स्त्री-परुु षवनां व प्रचशलत सिवज व्यर््थेत
शनरशनरवल्ळ्य असांख्य भशू िकव करवर्यवच्यव असतवत. जसे की;
िल
ु गव, िल
ु गी, नवत,ु पित,ु नवती, पिती, बशहि, भवऊ, निद, दीर,
पशत, पत्नी, भवर्जय, र्शहिी, सनू , जवर्ई, सवस,ू सवसरे , आई, बवप,
आजी, पिजी, आजोबव, पिजोबव, िविव, िविी, िवर्िी, िवर्सव,

प्रसगां ी शर्धरू , शर्धर्व, र्गैरे र्गैरे. नांतर नोकरी कररत असल्यवस
शकांर्व व्यर्सवय, धद्यां वत कवि कररत असल्यवस ज्यव पदवर्र कवि
कररतवत त्यव पदवचां ी र् त्यवनरू
ु प येिवर्यव शनरशनरवळ्यव नवत्यवच्ां यव,
सांबांधवच्यव भशू िकव; सविवशजक िेत्वत कवयारत असल्यवस अिव
िेत्वतील ्र्ीकवरलेल्यव जबवबदवर्यव पिू ा करण्यवकररतव
लवगिवर्यव भशू िकव करवव्यव लवगतवत. सिवजवत शित्, िैशत्ि, नेत,े
कवयाकते, गरू
ु , शिष्य, र्शर्लपि, लहवनपि आशद भशू िकवपि
शनभर्वव्यव लवगतवत. ही स्त्री-परुु षवच्ां यव भशू िकवांची ठोकळिवनवने
के लेली यवदी आहे. यवत त्यवांच्यव सर्ाच भशू िकव आल्यव
असतीलच असे नवही. तदर्तच आयष्ु य हे ्थीर नसल्यविळ
ु े अिव
ह्यव भशू िकव बदलत पि असतवत. कवही भशू िकव कवळवच्यव गतेत
नवहीिव होतवत तर कवही नशर्नच भशू िकव करिे भवग पर्ते. इतके च
नव्हे तर जन्सू यव भशू िकवच
ां े ्र्रूप पि बदलत असते.
अिव तर्हेने स्त्री परुु षवांनव जीर्नवत शनरशनरवळ्यव र्ेळी,
शनरशनरवळ्यव प्रसांगी, शठकविी, पररश्थतीत शनरशनरवळ्यव भशू िकव
र्ठर्वव्यव लवगतवत. अिव ह्यव सर्ा भशू िकव (Roles)
िख्ु यत्र्ेकरून तीन भशू िकव सिहू वत (Role Sets) शर्भवगतव
येतील. त्यव म्हिजे घरवभोर्तीच्यव, कवयवाभोर्तीच्यव आशि
इतरवभोर्तीच्यव भशू िकवच
ां व सिहू ; म्हिजेच कौटुांशबक भशू िकवचां व
सिहू (Family Role-set), अथवाजानवथा भशू िकवचां व सिहू

(Career Role-set), आशि सविशजक भशू िकवांचव सिहू (Social
Role-set). नवती-गोती यवच्ां यवत र्वर्रतवनां व भशू िकव ह्यव कवही
अांिी कौटुांशबक तर कवही प्रिविवत सविशजक भशू िकव असू
िकतवत.
तहवन, भक
ू , शनर्वरव, प्रेि (भवर्नव, र्वसनव), भय ह्यव
िविसवच्यव नैसशगाक प्रर्ृत्ती (Natural instincts) आहेत. ह्यव
सहज प्रर्ृत्ती जन्सितः उपजतच िविसवत असतवत. तदर्तच
आपल्यव सविवशजकीकरिवच्यव आशि सां्कृ तीकरिवच्यव
प्रशियेतनू म्हिजेच सां्कवरवतनू , शिििवतनू , सांगोपिवतनू
शनरशनरवळ्यव सविवशजक प्रर्ृत्ती िवनर्वत शनिवाि होतवत, के ल्यव
जवतवत. जसे की; प्रत्येकवलवच सिवजवत िवन्सयतव हर्ी असते.
आपि इतरवपां ेिव अलग, शनरवळे असवर्े, आपल्यवत कवहीतरी
अदभतू , अलौशकक असवर्े असे पि र्वटत असते. सिवजवत
इतरवांपेिव आपिवलव श्रेष्ठ िवनल्यव जवर्े अिीच प्रर्ृत्ती असते
आशि िग अिव कररतवच धर्पर् असते. अिव ह्यव दोन्सहीही
नैसशगाक आशि सविवशजक प्रर्ृत्ती जपण्यवकररतव, सवधण्यवकररतव
आपल्यव सिवजव्यर््थेत िवनर्वलव पैिवची गरज असते आशि
म्हिनू च त्यवलव अथवाजानवथा भशू िकव पि करवव्यव लवगतवत.
यवसवठीच त्यवलव िोलिजरू ी, नोकरी, व्यर्सवय, धांदव आशद करवर्े
लवगतवत. आपि आज आपल्यव स्ां कवरवतनू जीर्नवत श्रीितां होिे

ही सविवशजक प्रर्ृत्ती म्हिनू च ग्रवह्य धरलेली आहे आशि शिििवने
श्रीितां होतव येते म्हिनू शििि घेिे, शिशित होिे ही पि
सविवशजक प्रर्ृत्तीच झवलेली आहे.
िविसवची प्रवथशिक भशू िकव ही कौटुांशबक जबवबदवरीच
असते, असवर्यवस पवशहजे. त्यवनसु वरच भशू िकवांनव त्यवने प्रवधवन्सय
द्यवर्यवस पवशहजे. आशि ह्यव प्रवथशिक भशू िकव करण्यवकररतव, ज्यव
कवही प्रवथशिक, कौटुांशबक गरजव असतील, त्यव पिू ा करण्यवकररतव
अथवाजान, पैसे शिळशर्िे आर्श्यक ठरवर्े. आपले शििि, सां्कवर
हे पि अिव प्रवथशिक भशू िकव पवर पवर्ण्यवस प्रथितः भर देिवरे
असवर्यवस पवशहजे. परांतु यवचबरोबर कुटुांबवत आपि सिवधवनी
असिे, कुटुांबवतील इतरवांनव सिवधवन लवभर्नू देिे, म्हिजेच; कुटुांब
आनदां ी करिे, ठे र्िे; कुटुांबवतील आनदां शटकशर्िे, सवभां वळिे
ह्यवशर्षयीच्यव िविसवच्यव प्रवथशिक भशू िकव असवर्यवस पवशहजेत.
आपल्यव कुटुांबवतील आनांद अबवशधत रवखनू , सिवजवतील दसु र्यव
कुटुांबवलव आनदां ी करण्यवत सहभवग देिे, यवकररतव झटिे आशि
यवतनू खेळीिेळीचव आनांद शिळशर्िे ही िविसवची सविवशजक
भशू िकव. अिव ह्यव कौटुांशबक आशि सविशजक भशू िकवांिध्ये सांतल
ु न
सवधिे अत्यांत आर्श्यक आहे. नुसत्यव कौटुांशबक भशू िकव
के ल्यवनेच पिू ातः आनांद, सिवधवन शिळिे िक्य नवही. तिवतच
पर्ू ीची अशर्भवज्य, एकत् कुटुांब रचनव आतव जर्ळ जर्ळ लोप

पवर्ल्यविळ
ु े ते आतव आिखीच कठीि. तम्ु ही घरवत शकतीही
आनदां ी असलवत तरी अर्तीभर्ती असलेल्यव इतर लोकवि
ां ी तिु चे
सांबांध चवांगले नसल्यवस तम्ु हवलव तिु चव आनांद उपभोगिे
दरु वप्तच. सिवजवतील खेळीिेळीच्य र्वतर्रिवकररतव असे सांबांध
जोपवसिे पि आर्श्यक ठरते. तदर्तच, कौटुांशबक भशू िकवांकर्े
दल
ु ाि करून, कुटुांब दःु खी करून नसु त्यव सविवशजक भशू िकवच
करिे योग्य ठरिवर नवही. अिव भशू िकव (ज्यवचे सिवजसेर्व असे
चक
ु ीचे नविवशधकरि आपि के लेले आहे) के ल्यविळ
ु े तम्ु हवलव
िोठे पिव, र्ृथव आनांद कदवशचत शिळेलही; पि खरव आनांद, द्दढृ
िनःिवतां ी शिळिे िक्यच नवही. असे लोक र्रर्रून शकतीही
आनांदी शदसत असलेत, तसे ते दवखशर्त असलेत तरी अांतरांगी ते
तसे नसतवत. आपि ज्यवांनव िोठे िवनतो, सिजतो, ज्यवांची श्रेष्ठत्र्वत
गिनव करतो, त्यव बहूतेक सर्वांची हीच िोकवशां तकव आहे. हे जर
आपि अिव िोठ्यवांचे चररत् र्वचले, तपवसले तर सहज लिवत
येईल. यवतही शर्िेष म्हिजे अिव िोठ्यव गिल्यव जविवर्यव
लोकवांचे आदिा आपि जपण्यवचव सदैर् प्रयत्न कररत असतो; ही
आिखी ददु र्ै वची गोष्ट. ज्यवनां व ्र्तःचे कुटुांब सवांभवळतव येत नवही,
ते दसु र्यवनां व कुटुांब कसे आनांदी करवर्े, ठे र्वर्े हे शिकशर्त असतवत.
लोकवसवगां े ब्रम्हज्ञवन ्र्तः कोरर्े पवषवि अिवतलवच हव प्रकवर. ही
आपल्यव चक
ु ीच्यव शिििवची, सां्कवरवची देि आहे. शििि हे

िविसवलव सज्ञु बनर्नू त्यवचे जीर्न आनांदी करण्यवचे आपले िळ
ु
कताव्य न करतव, आजकवल ते िविसवलव पैसे शिळशर्ण्यवचे जिू
कवही यांत्च बनशर्त आहे. शििि हे आज फ़क्त अथवाजानवच्यव
भशू िके तनू च घेतल्यव जवते. शििि घेर्नू र्व अन्सय प्रकवरे पैसे
किवर्नू श्रीिांत होिे ही सविवशजक प्रर्ृत्तीच झवलेली असल्यविळ
ु े
आज अथवाजानवथा भशू िकव ही जर्ळजर्ळ सविवशजक भशू िके त
एकरुप झवलेली आढळते. अथवाजानवथा भशू िकव ही कुटुांब सख
ु ी
ठे र्ण्यवपेिव, श्रीिांत होर्नू सिवजवत िवन्सयतव शिळशर्ण्यवकररतवच
र्ठशर्ल्यव जवते. अिव तर्हेने जीर्नवत उत्िवतां ी करतवांनव आपि
द्ु यि भशू िकवनां व प्रवथशिक आशि प्रवथशिक भशू िकवनां व द्ु यि
के लेले आहे. आशि म्हिनू च सिवज भरकटलेलव आढळतो.
प्रत्येकवचे आयष्ु यवत आनांदवपेिव तिवर्च जव्त आहेत. प्रेि
आशि शित्त्र् यवपेिव हेर्ेदवर्े आशि असयू वच जव्त.
प्रविवशिकपिवपेिव ढोंगीपिव आशि फ़सर्ेशगरीच जव्त. हे जर
बदलवयचे असेल, तिवर्रशहत जीर्न जगवयचे असेल, जीर्नवत
शनखळ, शनव्र्ळ, शनकोप आनांद शिळर्वयचव, उपभोगवयचव असेल,
तर िग आयष्ु यवचे व्यर््थवपन करिे अशत आर्श्यक आहे.
आयष्ु यवचे सव्ु यर््थीत व्यर््थवपन करण्यवकररतव
तिु च्यव आ्थव शनरशनरवळ्यव भशू िकव सिहू वत योग्य प्रिविवत
शर्भवगिे अत्यतां िहत्र्वचे ठरवर्े. अशर्भवज्य, एकशत्त कुटुांब

पद्धती पवसनू दरू जवर्नू आपि कौटुांशबक भशू िकवांशर्षयी ज्यव
अनव्थव शनिवाि के लेल्यव आहेत, त्यव घवलशर्ण्यवकररतव
फ़े रशर्चवर करिे, होिे गरजेचे आहे. कौटुांशबक आशि सविवशजक
भशू िकवांिध्ये सांतल
ु न रवखिे शनकर्ीच आहे. अथवाजानवथा भशू िकव
(करीयर) ही िख्ु यत्र्ेकरून जव्त प्रिविवत कोटुांशबक जबवबदवरी
पवर पवर्ण्यवकररतव असवर्ी. Career is for life; Life is not
for Career. (कररयर हे आयष्ु यवकररतव आहे, आयष्ु य हे कररयर
कररतव नवही) परांतु आजकवल करीयर कररतव कुटुांबवकर्े पिू ातः
दल
ु ाि करण्यवत येते. कौटुांशबक भशू िकव शर्सरून जिू कवही करीयर
(अथवाजानवथा भशू िकव) हेच जीर्नवचे सर्ा्र् होते आशि म्हिनू
करीयर िध्ये सफ़लतव शिळर्नू ही अिवांच्यव जीर्नवत, कुटुांबवत
अिवांततव आशि तिवर्पिू ा र्वतवर्रि असल्यवचे आढळते.
कुटुांब दःु खी करून, सिवजवत र्ृथव सन्सिवन, खोटे श्रेष्ठत्र्,
भरपरू पैसव शिळर्नू तिवर्पिू ा जीर्न जगण्यवपेिव सविवन्सय िविसू
म्हिनू तिवर्रशहत आनदां ी जीर्न जगण्यवकररतव आयष्ु यवचे
व्यर््थवपन करवर्यवस हर्े. पहव आपिवलव हे पटते कव. जिते कव
आशि अिवतर्हेने आयष्ु यवचे व्यर््थवपन आपि करू िकतव कव!

(१३)
संस्कािाची गलामक्षगिी
१९४७ सवलचे अगोदर आपल्यव देिवर्र परकीयवांचे रवज्य
होते. अिव परकीयवच्ां यव रवज्यवत आपि ्र्तत्ां नव्हतो, पवरतत्र्यवत
होतो म्हिनू परतांत् होतो. १९४७ सवली आपिवलव ्र्वतांत्र्य
शिळवले. तेंव्हवपवसनू आपि ्र्तांत् म्हिनू र्वर्रत आहोत. आपि
्र्तत्ां असल्यवचव अशभिवन बवळगत आहोत. परांतु खरोखरच
आपि ्र्तांत् आहोत कव? यवचव आपि कधी शर्चवर करतो कवय?
आपल्यवर्र रवज्य कोिी करवर्े, आपले रवज्यकते कोि असवर्ेत,
हे आपल्यव ितवद्ववरे ठरशर्ण्यवचव अशधकवर आपल्यवलव आहे.
म्हिनू आपि ्र्तांत् आहोत; असे िवनिे शकतपत योग्य आहे?
लोकिवही व्यर््थेत आपले रवज्यकते शनर्र्ण्यवचव अशधकवर
लोकवांनव असतो आशि तवशत्र्क द्दष्टृ ्यव हे जरी खरे असले तरी
र्व्तर्वत तसे घर्ते कवय? तसे असते कवय? ्र्तांत् देि
लोकिवही अशां गकवरीत असलेत आशि लोकिवही रवज्यवत
लोकवांचे रवज्य असते, असे म्हटल्यव जवत असले तरी हव भ्रि
असतो, भ्रि आहे. १०० शर्रुद्ध ९० ितवांनी शनर्र्ून आलेलव
रवज्यकतवा हव ९० शर्रोधकवच्ां यव िन आशि ित यव शर्रुद्धच कवरभवर

कररत असतो, म्हिजे त्यवांनव पवरतांत्र्यवचीच र्वगिक
ू देत असतो.
शर्धवनसभेत तसेच ससां देत शर्रोधकवनां व आपले ित िवशां र्त
रवहण्यवपेिव आशि सरकवरी पिवलव शर्रोध कररत रवहण्यवपेिव दसु रे
कवय ्र्वतांत्र्य असते. लोकिवहीतील प्र्थवशपत शनर्र्िक
ू
पद्धतीिळ
ु े सरकवर बनशर्िवर्यव पिवांनव ५० टक्क्यवांपेिव शकतीतरी
किी िते असू िकतवत आशि असे सरकवर त्यवांनव िते न देिवर्यव
५० टक्क्यवपां ेिव जव्त लोकवच्ां यव भवर्नव जपते कवय? त्यवच्ां यव
ितवांनव शकांित देते कवय? यवतही शर्िेष म्हिजे शनर्र्ून आलेल्यव
रवज्यकत्यवांनव जी िते शिळवलेली असतवत ती सद्ध
ु व ्र्तांत्पिे
शदलेली असतीलच हेही सवगां तव येत नवही. यवपैकी शकती लोकवनां ी
दर्पिवखवली िते शदलीत, शकती लोकवांनी पैसे घेर्नू आपले
्र्वतांत्र्य गहवन ठे र्लेत; यवत शकती ितवांची अन्सय तर्हेने हेरवफ़े री
के लेली, झवलेली असेल हे गृशहत धरतव खरोखरच आपले
रवज्यकते जनितवने शनर्र्ून आलेले सिजिे म्हिजे ्र्तःलव
जविनू बजु नू अांधवरवत ठे र्िेच आहे. शनर्र्िक
ू ीलव उभे रवशहलेले,
लवखो-करोर्ो रुपये शनर्र्िशू कत खचा करून लोकसेर्ेचे पद
शर्कत घेऊ जविवरे प्रविवशिक असू िकतवत कवय? आशि म्हिनू
अिवां शनर्र्ून आलेल्यवनां व शिळिवरी िते प्रविवशिक असू िकतवत
कवय?

कोित्यवही पिवतील सर्ाच लोक त्यव पिवची ध्येय-धोरिे
त्यवनां व िजां रू असतवत म्हिनू त्यव पिवत सवशिल होतवत, असे
िळ
ु ीच नवही, नसते. बहुसांख्येने लोक ्थवनीय रवजकवरि लिवत
घेर्नू ; तसेच आपल्यवलव कोित्यव पिवत सत्तव, पद, अशधकवर
शिळू िकते यवचव अदां वज घेर्नू शकांर्व घरवण्यवच्यव, जवत-धिवाच्यव
परांपरे नसु वर पि शनर्र्त असतवत. िते सद्ध
ु व ्र्तांत्पिे शदली जवत
नवहीत हे र्व्तर् नवकवरून, त्यवकर्े कवनवर्ोळव करून भलेही तम्ु ही
्र्तांत्तेचव आर् आशित रवहव. आज्ञवधवरकपिवच्यव, पिवच्यव
बवांशधलकीच्यव नवर्वखवली, तम्ु ही तिु च्यव भ्रष्ट नेत्यवच्ां यव भ्रष्ट
कृ त्यवर्ां र, आपल्यव ्र्तत्ां पिे शर्चवर करण्यवच्यव िक्तीलव बशां द्त
करून; पवघां रून घवलतव. अिव कृ त्यवांचे िनवशर्रुद्ध सिथान करतव;
हे पवरतांत् नवही तर कवय आहे! आपले ्र्वथा सवधण्यवसवठी, ते
जपण्यवसवठी आपि आपल्यव पिवच्यव बवांशधलकीच्यव स्ां कवरवची
गल
ु विशगरी ्र्तःर्र लवदनू घेतव; हे सत्य आहे, भलेही तम्ु ही ते
शकतीही नवकवरव.
शनव्र्ून आलेले नेते ित्ां ी आशद हे सद्ध
ु व नोकरिहवनां ी
अगोदरच तयवर करून ठे र्लेल्यव शनयिवांचे गल
ु वि असतवत. त्यवांनव
सद्ध
ु व प्र्थवशपत व्यर््थेच्यव सवफ़ळ्यवतच र्वर्रवर्े लवगते, ते
र्वर्रतवत. हव सवफ़ळव तोर्ण्यवचव, त्यवतनू बवहेर येण्यवचव प्रयत्नही
ते कररत नवहीत. सवफ़ळ्यवतच गल
ु वि रवहून, आपल्यव ्र्तःच्यव

फ़वयद्यवचे जतन करून; ते िग जे बवांधर् त्यवांनव शनर्र्ून देत असतवत
त्यवचां चे अकल्यवि करण्यवकररतव शसद्ध होत असतवत. म्हिनू च तर
िेतकरी असलेले, िेतकर्यवच्ां यव ितवर्र शनर्र्ून आलेले नेते, हे
सद्ध
ु व िेतकरी शर्रोधी, िेतकर्यवांच्यव अशहतवचे कवयाच करतवांनव
शदसतवत. िेतकर्यवांनव, सविवन्सयवांनव त्वसदवयक, हवनीकवरक असे,
प्रचशलत कवयद्यवचे, शनयिवांच,े अथा, प्रिवसन आशद कृ शत्ि िवस्त्रवचां े
जोखर्ां , त्यवनां व झगु वरतवच येत नवही. ते जन्सु यव, प्र्थवशपत व्यर््थेत
बांशद्त रवहतवत. िेतकर्यवच्यव, सविवन्सयवच्यव प्रगतीच्यव िवगवात
खोळांबव आििवरी, अर्थळे शनिवाि करिवरी, िोजक्यवचां ्
लोकवच्ां यव फ़वयद्यवची असिवरी व्यर््थव सपां िू ा पिे िळ
ु वतनू च
बदलर्नू सर्ा्र्ी िेतकरी धवजीिी, सविवन्सयवांच्यवच शहतवची, त्यव
सर्वांनव सोपी, सरल, सल
ु भ व्यर््थव शनिवाि करण्यवचे, प्र्थवशपत
करण्यवचे ्र्वतत्ां च जिू यवनां व नसते. त्यवच
ां ी यवबवबतची शर्चवरवचां ी
गल
ु विशगरी, त्यवांच्यव ्र्तांत्पिे, िळ
ु वत, खोलवत शर्चवर
करण्यवच्यव सविर्थयवार्र िवत कररत असते. एखवदव नेतव असव
्र्तांत्पिे शर्चवर करू जवहलव, त्यवलव लोकोपयोगी कृ त्ये करवयची
इच्छव झवलीच, त्यवने तसव प्रयत्न करण्यवचव प्रयत्न के लवसच, तर,
त्यवलव नोकरिहव हे कृ त्य शनयिवत बसत नवही असे सवगां नू िोर्तव
घवलतवत. िांत्र्यवांच्यव, नेत्यवच्ां यव ्र्वथवाची कृ त्येसद्ध
ु व नोकरिहव
आपली फ़ी यव नव त्यव तर्हेने र्सल
ू करूनच शनयिवत बसशर्त

असतवत, कररत असतवत. शनयि बदलशर्ण्यवस लवर्नू , शकांर्व
शनयि बदलर्नू घेर्नू लोकोपयोगी कृ त्ये, की त्यवत त्यवचां व
अशजबवत कोठलवही, कसवही कवहीच ्र्वथा नसतो, अिी कृ त्ये
नोकरिहवांनव करण्यवस भवग पवर्िवरे , शन्र्वथी ्र्तांत् बवण्यवचे,
खांबीर नेते आहेतच कोठे ? आशि असलेतच तर ते शकती? बहूतेक
नेते हे तर आपल्यव ्र्वथवाचे पदलवलसेचे गल
ु वि आहेत.
रवजेिवही, सरांजवििवही, हुकूििवही आशद व्यर््थेत
गल
ु विशगरी ही जबरद्तीने लवदण्यवत येते, बळवच्यव जोरवर्ां र ती
प्र्थवशपत करण्यवत येते, शटकर्नू ठे र्ण्यवत येते. िग हळूहळू
लोकवांची सां्कवरीत िवनशसकतव पि तिीच होर्नू जवते. ही
गल
ु विशगरी दरू करण्यवकररतवच लोकिवही व्यर््थव अश्तत्र्वत
आली. परांतु र्व्तर् हे आहे की, आजचव िनष्ु य हव ्र्तांत्,
लोकिवही देिवत रवहवत असलव तरी, तो पिू ापिे गल
ु विशगरीच्यव
सां्कवरवचां वच गल
ु वि झवलेलव आहे. असे हे सां्कवर िविसवलव
सिवज व्यर््थेतनू शिळतवत. सिवज व्यर््थव सिवज जीर्नवकररतव
जी जीर्निल्ु ये ठरशर्ते त्यवनसु वर तिु चव धिा, कवयदेव्यर््थव
चवशलररती, रूढी, प्रथव आशद अश्तत्र्वत येतवत आशि यवनसु वरच
िविसवांर्र सां्कवर घर्त असतवत. आशि अिव घर्लेल्यव
स्ां कवरवनरुु प िनष्ु य र्वर्रत असतो. परांतु खेदवची गोष्ट म्हिजे
आपले प्रचशलत सां्कवर हे बर्यवच अि
ां ी असत्यवर्र, भ्रविकतेर्र,

आधवररत आहेत. हे सां्कवर, सत्य लपशर्िवरे , भ्रविकतव
पसरशर्िवरे , अशतरांशजततव-चित्कवररतव प्रसवररत करिवरे , र्ृथव
अशभिवन, गर्ा, प्रशतष्ठव, िवनिरवतब, आर् ऎट जोपवसिवरे असे
आहेत. जीर्नवशर्षयीची, जीर्नवच्यव उद्देिवांशर्षयीची, जीर्नवत
कवय करवर्े, जीर्न कसे जगवर्े यवशर्षयीची; सत्य िवशहती नवही
असे कबल
ू करिवरे आशि हेच िवशहत नसलेले सत्य, सत्य आहे
त्यवलव सविोरे जव; असे सवगां िवरे सत्यर्वन, शहिां तर्वन
सिवजधरू ीिच्ां यव कितरतेिळ
ु ेच, पवरदिाक, सत्यवलव अनसु रून
असलेले सां्कवर पसरशर्ल्यव गेलेले नवहीत, पसरशर्ल्यव जवत
नवहीत, हीच आपल्यव सिवजव्यर््थेची िोकवशां तकव आहे.
शनसगवाच, िवनर्ी जीर्नवच सत्य िवशहत नवही म्हिनू
सिवजवत भ्रविक सां्कवर कोिी आशि कसे रुजशर्लेत यवचव
इशतहवस तपवसण्यवत आतव कवही अथा नवही. परांतु अिव
सां्कवरवांिळ
ु ेच िवनर् जीर्नवतील प्रेि आकांु शचत के लेले, झवलेले
आहे. िनष्य
ु ् आज सवचेबांद झवलेलव आहे. तो शर्चवरिन्सू य झवलेलव
आहे. शकतीतरी गोष्टी, किाकवर्ां े, शर्धी, व्यर्हवर आपि कव कररतो,
यवचव यशत्कांशचतही शर्चवर तो न करे नवसव झवलेलव आहे. त्यवच्यव
शर्चवरवत नसु तीच न्सयनू तव नवही तर उिेपिव पि आलेलव आहे.
त्यवचे शर्चवर शर्र्ेकी असल्यवपेिव शर्कवरीच आहेत. चक
ु ीच्यव
प्रर्वहवच्यव शदिेनेच तो र्वहत आहे. अिव प्रर्वहवच्यव शर्रूद्ध

पोहण्यवचे त्यवचे सविर्थया तर सोर्वच परांतु त्यवची तिी शर्चवर
करण्यवची प्रर्ृत्ती नवही. िितव नवही. अिव सां्कवरवचां वच जबरद्त
पगर्व िवनर्वर्र आहे. तो अिव सां्कवरांचवच गल
ु वि झवलेलव आहे.
सिवज आज जो भरकटलेलव आढळतो त्यवचे हेच प्रिख
ु कवरि
आहे.
िनष्ु य िेंदचू व गल
ु वि असतो असे म्हििवर्यवांनव,
िवनिवर्यवनां व तो सां्कवरवांचव गल
ु वि असतो अस म्हिवयच असत;
असवर् अस िलव र्वटत. कवरि र्व्तर्वत िेंदू हव िरीरवत
असलेलव हवर्विवसवचव एक गोळवच असतो. अथवात अिव यव िेंदतू
आशि तो िेंदू ज्यव आपल्यव िज्जतांतू यांत्िेचव भवग आहे त्यवत,
िवनर्वच्यव िरीरवतील अन्सय सर्ा भवगवर्र शनयत्ां ि करण्यवची िक्ती
असते. तिीच िवनर्वच्यव िरीरवची रचनव आहे. िविसवच्यव
नैसशगाक प्रर्ृत्ती जसे की तहवन, भक
ू , शभती. र्वसनव आशद यवचां े
शनयांत्ि िेंदू शनसगातः भलेही करू िके ल. परांतु िविसवच्यव
सविवशजक प्रर्ृत्तीचे कवरि आशि त्यवर्रील शनयांत्ि िेंदर्ू र
होिवर्यव स्ां कवरवच्ां यव प्रशियेतनू च होते. आशि म्हिनू
सिवजजीर्नवत िनष्ु य हव त्यवच्यव िेंदर्ू र झवलेल्यव, होत असलेल्यव
सां्कवरवचां ा गल
ु विच असतो.
यवकररतव, भरकटलेलव सिवज पन्सु हव व्यर्श्थत
करवर्यवचव असेल, व्हवर्यवचव असेल; िवनर्ी जीर्न खर्यव

अथवाने शर््तवररत आशि आनांदी करवर्यवचे असेल तर असे
भ्रविक, चक
ु ीचे स्ां कवर त्यवगिे, बदलिे अत्यतां आर्श्यक ठरते.
आपले स्ां कवर हे आपल्यवलव शनशभार्पिे, बेशहचक सत्य (ते
शकतीही कटू असले तरी) सवांगिवरे , दवखशर्िवरे , सत्य
अांशगकवरण्यवस लवर्िवरे , सत्यवस सविोरे जवण्यवस सवांगिवरे
असवर्ेत, असवर्यवस हर्ेत. आपल्यव सां्कवरवत शनसगवाचव
नवगर्ेपिव, नवगर्ेपिव हर्व. अिव स्ां कवरविां ळ
ु ेच िवनर्ी जीर्नवत
शनरपेि प्रेि र्ृशद्धांगत होऊ िके ल; सिवज जीर्न आनांदी होईल.
शर्चवरिन्सू यतेची, शर्कवरी शर्चवरवांची गल
ु विशगरी
पसरशर्िवर्यव सां्कवरवांची गल
ु विशगरी त्यवगनू , सत्य, प्रविवशिकतव,
पवरदिाकतव यवर्र आधवररत सां्कवर रुजशर्ल्यवनेच सिवजवच,
िवनर्वच शहत होिवरे आहे. िग अिव ्र्तत्ां पिे शर्चवर करण्यवस
प्रर्ृत्त करिवर्यव सां्कवरवांची गल
ु विशगरीसद्ध
ु व पत्करवयलव हरकत
नवही. कवरि अिव अर््थेत गल
ु विशगरी आशि ्र्तांत्तव यवत फ़रक
असिवर नवही. होर्ू िकतील कवय आपल्यव स्ां कवरवत असे
बदल? होईल कव िवनर्ी जीर्न सक
ु र? आतवपयांतचव इशतहवस
यवलव सवि नवही. पढु चव इशतहवस तसव घर्तो कवय, घर्ेल कवय.
तेच पवहयचे.

(१४)
गलामक्षगिीचे सस्ं काि
खर्यव धिवाचे प्रयोजन आशि धिा व्यर््थवांचे आयोजन
िवनर्तव धिा सिवजवत रुजशर्िे हे आहे, हेच असवर्े. धिवाने
िविसवत िविसू की सां्कवरवयलव पवशहजे. खरव धिा हव िेजवरधिा,
सिवजधिा, नीशतधिा, हवच आहे. असव धिा रुजशर्िे, पसरशर्िे, द्दढृ
करिे आशि सर्ा िवनर्विां ध्ये एकिेकवशां र्षयी प्रेिभवर् शनिवाि
करिे, सलोखव सवधिे हेच सर्ा धिा व्यर््थवांचे कताव्य ठरवर्े. परांतु
खेदवने म्हिवर्े लवगते की, सर्ाच धिाव्यर््थव हेच कररत नवहीत.
धिापरु ्कृ त शनती फ़क्त नवर्वपरु तीच आहे. धिाव्यर््थवनां व
नीशतधिवापेिव धवशिाकशर्धी, किाकवांर्े रुजशर्ण्यवतच जव्त रस
आहे. कवरि यविळ
ु ेच धिाव्यर््थवपकवचां े फ़वर्िवरे आहे, असते.
सिवजवत धिाव्यर््थवच सर्वात जव्त अांधश्रद्धवांनव, घवतक श्रद्धवांनव
खतपविी घवलतवत. आपल्यव सां्कवरवांनी आपल्यवलव धिवांध
बनशर्लेले आहे. अिव धिवाशभिख
ु स्ां कवरवनां ी आपल्यवलव
शर्चवरवांनी पांगू बनशर्लेले आहे. शर्चवर िन्सू यतव आपल्यव िनवत
रुजशर्लेली आहे. अिव गल
ु विशगरीच्यव सां्कवरवांनी, आपि
गल
ु विवसवरखे, कवहीही शर्चवर न कररतव, कोितेही प्रश्न न

शर्चवरतव, हव्यव्पद किाकवांर्े कररत असतो. अतका ट गोष्टींर्र
शर्श्ववस ठे शर्त असतो. अिी किाकवर्ां े करतवनां व, आपि कवय
कररतो? किविररतव कररतो? असे के ल्यवने कवय होिवर आहे?
यवने जे घर्ते, होते असे सवांशगतल्यव जवते, ते खरोखरच कधी घर्ले
आहे कवय? घर्ेल कवय? यवचव िळ
ु ीसद्ध
ु व शर्चवर कररत नवही.
यवबवबतीत आपि आपली शर्चवर करण्यवची िितवच िळ
ु ी झवकून
ठे र्तो, बवजल
ु व ठे र्तो, शकांर्व आपली अिी ही िितव
अनवकलनीय तका लढशर्ण्यवत घवलर्नू , आपि जे कररतो ते
योग्यच आहे असे ्र्तःलव भवसशर्ण्यवचव, दसु र्यवनां व पटर्नू
देण्यवचव प्रयत्न कररतो. सवरवसवर बद्ध
ु ी सद्ध
ु व आपि कव र्वपररत
नवही? सर्ा किाकवांर्े, शर्धी, अांधपिवने कव कररतो, हेच कळत
नवही. नवईलवजवने म्हिवर्े लवगते की, कवही िठु भर धिा
व्यर््थवपकवनां ी सिवजवर्र गल
ु विशगरीचे स्ां कवर रुजर्नू सिवज
जनवांनव गल
ु वि, द्ु यि रवहण्यवचे शिकशर्लेले, बनशर्लेले आहे.
आशि खेदवची गोष्ट म्हिजे सिवजवतील उच्च शिशित, शर्द्ववन
म्हिशर्िवरे सद्ध
ु व असेच गल
ु विशगरीचे शर्चवर बवळगतवत. आपि
फ़वर धवशिाक आहोत हे दवखशर्ण्यवकररतव सिवजवतील शिशित,
नेत,े म्होरके अिी किाकवर्ां े करण्यवत अग्रेसर शदसतवत. असे
गल
ु विशगरीचे सां्कवर त्यवगल्यवशिर्वय सिवजवलव तरिोपवय नवही.
आपल्यव पररश्थतीशर्षयी दसु र्यवांनव दोष देण्यवपेिव, दसु र्यवांर्र

खवपर फ़ोर्ण्यवपेिव, आपल्यव शर्चवरवतील दोष िोधनू . कृ ती
करिेच योग्य ठरवर्े. म्हिनू आतवपयांत जे झवलेले आहे ते शर्सरून,
सिवजबवांधर्वांनी कोितेही किाकवांर् करतवांनव आपल्यवलवच
खवलील प्रश्न शर्चवरून पवहवर्ेत आशि त्यवची उत्तरे िोधवशर्त.
(१) ज्यव शर्धी आपि कररतो, त्यव खरोखर प्रसांगोशचत,
आर्श्यक आहेत कवय?
(२) ह्यव शर्धींनी, त्यव शर्धीचे जे सवध्य सवांशगतलेले आहे
ते पिू ा होते कवय
(३) ह्य शर्धी (योग्य-अयोग्य; उपयोगी-शनरुपयोगी)
धिािवस्त्रवत सवांशगतल्यप्रिविे होतवत कवय?
(४) कररत असलेल्यव शर्धी शर्षयीचे धिािवत्वत शदलेले
िांत् (उपयोगी असो र्व नसो), ज्यवांचे कर्ून आपि शर्धी करून
घेतव, त्यवनां व तरी खरोखर अर्गत असतवत कवय? की स्ां कृ त
सवरख्यव भवसिवर्यव, आपल्यवलव न सिजिवर्यव
िब्दवांची ते सांगीतिय बर्बर् कररत असतवत.
(५) िांत्वत िक्ती आहे, ते म्हटल्यवने, शर्शिष्ट तर्हेने
म्हटल्यवने फ़वयदव होतो असे जरी ििभर िवनले तरी, िग अिव
ित्ां वचां व फ़वयदव, जे भटजी ित्ां म्हितत त्यवनां वच होिवर. तम्ु हवलव
त्यवचव फ़वयदव कसव सांभर्िवर?

र््ततु ः िांत्वांनी सवधव भवजलेलव पवपर् सद्ध
ु व फ़ुटत नवही.
तो तसव कोिीही फ़ोर्ून दवखर्वर्व, हे िवझे आव्हवन. तसेच
धिािवत्वप्रिविे ज्यव ब्रवह्मिवांनी र्ेदपठन के लेले असते, त्यवांनवच
धशिाक शर्धी करण्यवचव अशधकवर शदलेलव आहे. धिािवस्त्र,
र्ेदपठन न के लेल्यवांनव ब्रवह्मि िवशनतच नवहीत. र्ेदपठन न
के लेल्यवांनी, के लेले शर्धी शनरथाक म्हिनू सवांशगतलेले आहे. िग
तम्ु ही ज्यवच्ां यवकर्ून असे शर्धी करून घेतव, त्यवनां ी र्ेदवध्ययन,
र्ेदपठन के लेले असते कवय? ते खरोखरच ब्रवह्मि असतवत कवय?
िग तम्ु ही के लेले शर्धी व्यथाच नव!
र्रील अनषु ांगवने खवलील कवही शर्धी आपि तपवसनू
पवहवव्यवत.
लग्नवत आपि िांगलवष्टके म्हितवांनव ज्र्वरीच्यव र्व
तवांदळवच्यव अितव र्धर्ू रवचे अांगवर्र कव आशि किवकररतव
फ़े कतो? अिव सर्ा अितव त्यवच
ां े अगां वर्र पर्तवत तरी कवय? तिी
प्रथव आहे, ती ब्रवह्मि-भटजींनी घवलनू शदलेली आहे म्हिनू
फ़े कतो, हे म्हििे उशचत होइल कवय? यव तर्हेने व्यथा गिवशर्लेल्यव
धवन्सयवतनू कवही अपगां उपविी लोकवच
ां पोट भरू िकते, असव
शर्चवर कव के लव जवर्ू नये?

लग्नवत सप्तपदी र्व होि-हर्न किवकररतव कररतवत? असे
के ल्यवने खरोखरच कवही फ़वयदव होतो कवय? कोिवचव झवलेलव
आहे कवय? असे सर्ा सोप्कवर करूनही, शकतीतरी लग्न झवलेली
जोर्पे एकिेकवपवसनू दरु वर्लेली आपि पवहतो आशि यवउलट
नोंदिी पद्धतीने शर्र्वह झवलेली जोर्पे गण्ु यवगोशर्ांदवने नवांदत
असलेली पि आपि पवहतो.
िहु ूता पवहून, यथवयोग्य धवशिाक शर्धी करून बसशर्लेले
शकतीतरी योजनवांचे दगर्, जे िोठिोठ्यव लोकवांचे हवतनू उदघवटन
करून बसशर्लेले असतवत, ते दगर्च रवहतवत; इिवरतीचे रुप त्यवांनव
येत नवही; हेही आपि पवहत असतो आशि यदवकदवशचत अिव
दगर्वतनू इिवरती उभवरल्यवतच, तर त्यव लर्कर उध्र््त
झवल्यवचेही आपि पवहतो. यवउलट िहु ूता न पवहतव, उदघवटन,
सिवरांभ आशद शर्धी न करतव, सरू
ु के लेली शकतीतरी लोकवांची
शकतीतरी कवये फ़ळवस गेल्यवचे पि आपि पवहतो.
असेच लग्नवचे बवबतीत, कांु र्ल्यव. आशि छत्तीस गिु
जळ
ु र्नू जिशर्लेले शकतीतरी शर्र्वह अयि्र्ी होतवत हे आपि
पवहतच असतो. तरीही िहु ूता पवहिे, कांु र्ल्यव जळ
ु शर्िे, हव्यव्पद
किाकवांर् करिे आपि कव सोशर्त नवही?

लग्न झवल्यवनांतर र्र-र्धू जेंव्हव आपल्यव म्हिजे र्रवच्यव
घरी येतवत तेंव्हव दरर्वजव ओलवर्ां तवनां व धवन्सयवने िख्ु यत्र्ेकरून
तवांदळ
ु वने भरलेलव तवांब्यव र्धनू े ररतव करण्यवची, पवयवने उलथनू
देण्यवची जी प्रथव आहे, शतचे कवय िहत्र् आहे? अिवने कवय
सवधल्यव जवते? अिवने नक
ु सवन कवही होतही नसेल, परांतु म्हिनू
कवय, कवहीही कररत रवहवयचे?
आपले र्शर्ल र्वरल्यवनतां र आपि आपल्यव र्ोक्यवर्रील
के स कवपतो. असे िांर्ु न के ल्यवने खरोखर कवय होते? आपल्यव
पर्ू ाजवांच्यव आत्म्यवलव िवांती शिळवर्ी म्हिनू आपि दरर्षी त्यवचां े
श्रवद्ध करून, ब्रवम्हि भोजनवचे रुपवने त्यवांनव अन्सन पोहोचशर्तो.
िरीर ित्या आहे, आत्िव अिर आहे असे आपि िवनतो. अन्सन हे
िरीरवलव अर्श्यक असते, अन्सन खवण्यवकररतव, पचशर्ण्यवकररतव,
तोंर् तसेच इतर अर्यर् हर्े असतवत. आत्िव तर िरीरवहून र्ेगळव,
सक्ष्ु ि िवनलेलव आहे. िग पर्ू ाजवांचव असव आत्िव अन्सन कसे
खविवर? आशि ब्रवम्हिवनां ी भिि के लेले अन्सन पर्ू ाजवच्ां यव
आत्म्यवत कसे जविवर? तदर्तच िनष्ु यवचव अिर आत्िव, िरीर
िृत झवल्यवनांतर, नव्यवनेच जन्सिवलव येिवर्यव िरीरवत प्रर्ेि करतो,
तो नव्यवने जन्सिवलव घवतलेल्यवलव िवरून अन्सन भिि करवयलव
येतो आशि अन्सन खवल्यवनांतर पन्सु हव त्यव िृत िरीरवत प्रर्ेि करून
जीर्तां करतो.! िग असे नशर्नच जन्सिवलव आलेले, िृत झवलेले

आशि असे िृत पन्सु हव शजर्ांत झवलेले सर्वांनवच शदसले नसते कवय?.
यव सर्ा गोष्टींर्र आपि शर्चवर करिवर नवही आहोत कवय?
देर्वलव नैर्ेद्य र्वहण्यवचे बवबतीत पि असेच. देर्च तर
आपिवसर्वांनव अन्सन परु शर्तो. असे आपि िवनतो. िग अिव
देर्वलव आपि अन्सन देण्यवची आर्श्यकतव कवय? आशि शनगािु शनरवकवर; सगिु -शनरवकवर, देर् अन्सन खविवर कसे. त्यवलव िरीर तोंर्
आहे कोठे ? अिव यव सर्वाचव फ़वयदव ईश्वरांच्यव एजटां वनां व, ब्रम्हिभटजींनवच होतो आशि त्यव कररतवच हव सगळव प्रपांच असतो; हे
आपि लिवत कव घेत नवही?
तसेच आपि दैशदप्यिवन, प्रकवििवन देर्वपढु े, जो सर्ा
प्रवशििवत्वांनव प्रकवि दवखशर्तो, देतो; त्यवचेसिोर पिती, शदर्व कव
लवर्तो? देर्वलव प्रकवि, िवगा दवखशर्ण्यवकररतव की आपलव चेहरव
त्यवचेसिोर उजळून शदसण्यवकररतव? देर्वची शकांर्व कोिवचीही
आरती ओर्वळल्यवने कवय होते? खरच कवही होते कवय? र्ेळ
घवलशर्ण्यवकररतव हे असेल आशि यवत आशथाक र्व अन्सय कवही
नक
ु सवन नसेल आशि आपि हे जवित असवल तर असे करण्यवस
हरकत नसवर्ी. पि यवलव कवही अथा आहे, िहत्र् आहे, यवपवसनू
कवही भरीर् फ़वयदव होतो अिव धवरिव असतील तर शर्चवर करवर्व
एर्ढेच.

यज्ञ के ल्यवने जर पवऊस आलव असतव, शपके आली
असती, सिृद्धतव शिळवली असती, पत्ु प्रवप्ती झवली असती, प्रत्येक
गोष्टीत यि सांपवदन करतव आले असते. शर्जय शिळशर्तव आले
असते. शर्श्विवांती होऊ िकली असती, तर आज शजकर्े-शतकर्े
यज्ञ होण्यवचव, करण्यवचव सळ
ु सळ
ु वट झवलव नसतव कवय?
र्रील सर्ा गोष्टींचव शर्चवर करून आतव तरी आपि
स्ां कवर् वतनू अशां गकवरलेली गल
ु विशगरी टवकून देर्नू , शर्र्ेकपिू ा
्र्तांत्पिे शर्चवर करवयलव लवगनू , जीर्नवतील प्रत्येक प्रसांगी
शनव्र्ळ, शनखळ, शनिाळ आनांद देिवरे , सवध्यव ्र्रुपवतील
सवां्कृ शतक कयािि अांशगकवरिवर आहोत कव? यवतनू च
खेळीिेळीचव खरव आनांद शिळू िके ल.

(१५)
समाज सेिेचा धंदा
िी एकदव नवगपरु वत शत्ितू ीनगर िध्ये एकव शठकविी
कविवकररतव गेलो होतो, तेंव्हव बवजच्ु यव घरवर्ां र असलेली नवर्वची
पवटी र्वचण्यवत आली. त्यव पवटीर्र शलशहलेले होते, श्री अिक
ू अिक
ू "सिवजसेर्क"
पांतप्रधवन, िख्ु यिांत्ी, िांत्ी, खवसदवर, आिदवर,
शजल्हवपररषद अध्यि, शनरशनरवळ्यव सां्थवचे पदवशधकवरी,
नगरसेर्क र्गैरे-र्गैरे पि नवर्वपां ढु े शलशहण्यवत येते. येथे लोकवनां ी
शनर्र्ून शदल्यविळ
ु े त्यव व्यक्तींनव शिळवलेली सत्तेतील पदे
दिाशर्ण्यवत येतवत. कवही कवही सां्थवांच्यव, िहविर्ळवांच्यव
पदवशधकवर्यवच्ां यव नेििक
ू व सरकवर कररत असते. रवजकवरिवचव
एक भवग र्व खेळी म्हिनू अिी पदे त्यवांनव बहवल करण्यवत येतवत.
अिी ही पदे त्यव व्यक्तींनव शिळवलेलव िोठे पिव दिाशर्त असतवत.
शजतके पद ऊांचीचे शततकव तो िविसू िोठव सिजण्यवत येतो.
आपल्यव लोकिवही देिवत पतां प्रधवनवांचे पद सर्वात िोठे , सन्सिवनवचे
गिल्यव जवते. अिी ही पदे सिवज व्यर््थेत शनिवाि झवलेली
आहेत. िवण्यतव पवर्लेली आहेत. ही सर्ा रवजकीय पदे असनू ,

अिी पदे असिवर्यव व्यक्ती सिवजसेर्क असतवत, असही गृशहत
धरल्यव जवत. अिव ह्यव पदवच
ां व कवळ सपां ल्यवनतां र; अिी पदे
गेल्यवनांतर, दसु र्यव पिवचे सरकवर सत्तेत आल्यवर्र, अिवांनव अिव
पदवांर्रून हटशर्ल्यवनांतर; अिी पदे शलशहिे बांद होत नसते, फ़क्त
पदवचे िवगे िवजी लवर्ण्यवत येत असते. सिवजवत आजी-िवजी
अिी दोन्सही पदे र्वपरत असतवत.
जे लोक रवजकवरिवत र्रील व्यक्तींप्रिविेचे सिीय
असतवत, परांतू शनर्र्िक
ू ीत शनर्र्ून येत नवहीत, शकांर्व ज्यवांच्यव
नेििक
ू व होत नवहीत, म्हिनू त्यवांनव कोितीच पदे शिळत नवहीत,
त्यवांचक
े ररतव सिवजवने कवहीच व्यर््थव करून ठे र्लेली नवही,
रवजकवरिवत शनर्र्िक
ू ीत सर्वात जव्त िते शिळर्नू शनर्र्ून
आलेली व्यक्ती र् त्यव व्यक्तीचे खवलोखवल दोन नबां रची िते
शिळवलेली व्यक्ती ह्यवच्ां यव ितवांिध्ये बर्यवच र्ेळव फ़वरच किी अांतर
असते. कधीकधी एक ते दोन टक्के च असते. िग िलव सवांगव एक
शकांर्व दोन टक्के िते किी शिळवलीत म्हिनू अिव व्यक्ती किी
ठरतवत कवय? शकांर्व अिव हरलेल्यव व्यक्तींपेिव फ़क्त एक शकांर्व
दोन टक्के च िते जव्त शिळवलीत म्हिनू शजक
ां लेल्यव व्यक्ती फ़वर
िोठ्यव, शकतीर्वन ठरू िकतवत कवय? तर िग अिव शनर्र्ून
आलेल्यव व्यक्तींनव एकदि ऊांच पद, िांत्ी आशद आशि एक दोन
टक्यवनां ीच हरलेल्यव व्यक्तींनव कवहीच नवही, पदरी अपिवनच

अपिवन, हव हरलेल्यव व्यक्तींर्र होत असलेलव अन्सयवयच नवही
कवय? िग अिव शनर्र्िक
ू ीत परवशजत झवलेल्यव व्यशक्तनी आपल्यव
नवर्वांपढू े अयि्र्ी खवसदवर, आिदवर अिी शबरूदे कव लवर्ू नयेत!
आपि शनर्र्ून आलेल्यव व्यशक्तपेिव जव्त प्रिविवतां , किी
शकतीर्वन नवही हे दिाशर्ण्यवकरीतव अयि्र्ी खवसदवर, आिदवर
(१-२ टक्यवांनी)अिीही शबरुदे लवर्ण्यवत येतील.
ज्यव व्यशक्त रवजकवरिवतां सिीय असतवत; परांतू शनर्र्िक
ू व
लढर्त नवहीत, पिवने शतकीट न शदल्यविळ
ु े र्व अन्सयथव; तसेच ज्यव
अिव व्यशक्तांच्यव, त्यवांच्यवच पिवचे सरकवर असनू शह, कोित्यवच
पदवर्र नेििक
ू व होत नवहीत; अिव व्यशक्तांनी कवय करवर्े! ते कवय
शकतीर्वन नसतवत! भलेशह त्यवांची शकती सद्यश्थतीत सिवजवांत
िवण्यतव पवर्लेली नसवर्ी. पतां प्रधवन, िख्ु यित्ां ी, ित्ां ी, खवसदवर,
आिदवर आशद पदव्यव, अिव व्यशक्तांची नसु ती ओळखच
दवखशर्तवत असे नवही,, तर त्यव अिव व्यशक्तांची जवहीरवत पि
करतवत. म्हिनू अिव पदव्यव नसलेल्यव, न शिळवलेल्यव परांतू
रवजकवरिवांत सिीय असिवर्यव व्यशक्तांनी जर आपल्यव नवर्वांपढू े
सिवजसेर्क असे शलहून आपली ्र्तःची जवहीरवत के ली तर त्यवतां
खटकण्यवसवरखे कवय असवर्े! अिवच जवशहरवतीतनू हेही पद, जे
सद्यव िवण्यतव प्रवप्त नवही, तेही अशधकृ त होईल, िवण्यतव पवर्ेल.

सरकवरी सेर्ेत असलेले लोक, िख्ु यतः अशधकवरी र्गा
सद्ध
ु व आपल्यव नवर्वपां ढू े अिव पदव्यव शलहीत असतवत. जसे की
शर्भवगीय आयक्त
ु , शजल्हवशधकवरी, उपशर्भवगीय अशधकवरी,
तहशसलदवर, िख्ु यपवलन अशधकवरी र्गैरे र्गैरे. िवझ्यवसवरखे
शिििवतां बर्यवच पदव्यव घेतलेले लोक सद्ध
ु व आपि खपु
शिकलेले आहोत हे दिाशर्ण्यवकरीतव आपल्यव नवर्वपढू े
शिििवतील पदव्यव शलहीत असतवत. र्व्तशर्क शिििवतील
पदव्यव आशि शििीततव यवचव सांबांध असतोच असे नवही. ज्यवांनव
एक शका र्व दोन शिििवतील पदव्यव आहेत, तेशह अिव पदव्यव
आपल्यव नवर्वपढू े शलहीतवत. शिििवतां ील अिव पदव्यवचां ी शबरुदे
नवर्वांच्यव आधी शलहीण्यवची पि प्रथव पर्लेली आहे. जसे की,
इशजां. (इशजांशनअर); र्ॉ. (र्ॉक्टर), ऍर्. (ऍर्व्होके ट), प्रव.
(प्रवध्यवपक) आशद. हव प्रघवत जरी ओळख करुन देण्यवकरीतव
पर्लेलव असेल, तरी आज त्यवलव जवहीरवतीचेच ्र्रुप आलेल
आहे, हे नवकवरतव येिवर नवही. शर्द्यवशर्भशू षत, शर्द्ववि, ज्ञवनी, ज्ञवन
सम्रवट, ज्ञवनयोगी आशद पदव्यवांचव सांकेत शतकर्ेच िोर्तो. नवर्वांच्यव
पवटीर्ांर आपि श्री अिक
ू अिक
ू र्शकल, आशका टेक्ट, शसव्हील
इशजशां नअर, कॉन्सरॅक्टर र्गैरे र्गैरे शलहीलेले पि र्वचत असतो. येथे
ह्यव उपवध्यव त्यव व्यशक्तचव पेिव, व्यर्सवय दिाशर्तवत. िग नवर्वांपढू े
शलहीण्यवस सरुु र्वत झवलेली सिवजसेर्क ही उपवधी कवय दिाशर्ते!

्र्वतांत् शिळवल्यवनांतरच्यव ६० र्षवापेिवही जव्त कवळवत,
आपि इतकव र्हवस के लेलव आहे की आज व्यर्सवय, पेिव अस
कवहीच शिल्लक उरलेले शदसत नवही. सर्ाच धांदव झवलेलव आहे.
अगोदर रवजकवरि के ल्यव जवत होत सिवजकवरिवसवठी, सिवजवच
भल करण्यवसवठी; आज सिवजकवरि के ल्यव जवत
रवजकवरिवसवठी. लोकवांच सिवजकवया, तथवकशथत सिवजसेर्ेच
ढोंग हे फक्त रवजकवरिवतां त्यवांनव पद शिळण्यवकररतव असते.
सिवजकवयवाची, सिवजसेर्ेची सर्ा धर्पर् ही फ़क्त यवच
्र्वथवापोटी असते. रवजकवरिवत ्र्वतांत्र्यपर्ू ा कवळवत लोक त्यवगी
र्ृत्तीने भवळलेले होते. ्र्वतत्र्ां यवसवठी कोितवही त्यवग (प्रविवची
आहुती सध्ु दव) करण्यवत आनांद िवनिवरे , घेिवरे होते. ्र्वतांत्र्य
शिळवल्यवनांतर त्यवगी र्ृशत्त ही सिवजसेर्ेत रुपवांतरीत झवली.
लोकवचां कवया, आपल ्र्तःच नक
ु सवन न करतव करुन, आनदां
शिळर्वयचव ही प्रर्ृत्ती. हळूहळू िग सेर्ेच पेिवांत, व्यर्सवयवतां
रुपवांतर झवल. आपि सिवज कवयवालव र्ेळ देतो, िग त्यवचव र्वजर्ी
िोबदलव घ्यवयलव हरकत नसवर्ी, हव शर्चवर प्रर्वह. आशि आतव
रवजकवरि हव सांपिू ापिे धांदव झवलेलव आहे. यवकरीतवच
शनर्र्िक
ू ीत लवखो रुपयवचां ी लवगत (Investment), करण्यवत
येते. आशि यव लवगतीर्र शिळकती करीतव (Return on

Investment), रवजकवरिी लोकवांनव धांदर्े वईक व्हवर् लवगत, ते
तसे होतवत, होत असतवत, भलेही कबल
ू न करोत.
सिवजकवयवात त्यवगवपेिव, सेर्ेपेिव शकांर्व हवल अपेष्टव
सहन करण्यवपेिव, िेर्व कसव खवयलव शिळतो, खवल्लव जवतो,
शकांबहुनव असव िेर्व शिळण्यवच्यव किव व्यर््थव के लेल्यव आहेत,
खवसदवर, आिदवर, िांत्ी, इतर पदवशधकवरी यवांनव शकती सर्लती
शदल्यव जवतवत. िहवगर््यव गवर््यव, टेलीफ़ोनस आशदच्यव सशु र्धव,
शदितीलव किाचवरी परु शर्ल्यव जवतवत; हे आपि पवहवर्,
सिवजसेर्व हव धांदव आहे अस िविवर् आशि अिव धद्यवचां व फवयदव
सिवजसेर्क घेिवरच, िेर्व खविवरच, अस गृशहत धरवर्.
शनयिवनसु वर शकांर्व करुन ठे र्लेल्यव व्यर््थेनसु वर खवल्लेलव िेर्व
अशधकृ त. व्यर््थव करुन न ठे र्लेलव, शनयिवतां न बसिवरव िेर्व
खविे हव भ्रष्टवचवर. तोही उघर्कीस आलव, शसध्द झवलव तर. बस
फरक इतवकच.

१६
आपल्या समाज व्यिस्थेतील दोष - उर्ीिा
आक्षर्
क्षशिर्ातून त्याक्षिषयीचे क्षमळर्ािे ज्ञान-अज्ञान
िी एि. ए. (लोकप्रिवसन िवस्त्र; अथािवस्त्र; रवज्यिवस्त्र;
सिवजिवस्त्र; िवनसिवस्त्र; तत्र्ज्ञवन; भवषविवस्त्र; इशतहवस; िरवठी;
शहदां ी; इग्रां जी; प्रवशचन भवरशतय इशतहवस, स्ां कृ ती र् परु वि र््तु
िवस्त्र) तसेच एि. बी. ए. (व्यर््थवपन िवस्त्र), एि. सी. जे. (सांर्वद
िवस्त्र), एि. एस. (सवयकोथेरवपी अँर् कौंसेशलगां ) ह्यव ्नवतकोत्तर
पदव्यव घेतलेल्यव आहेत. ्नवतक ्तरवर्र िी िळ
ु वत बी. ई.
(इलेक्रीकल) असनू एल. एल. बी. (शर्धीिवस्त्र-लॉ), बी. जे.
(जनवाशलझि-र्ृत्तपत्कवररतव) ह्यव पदव्यव शिळशर्लेल्यव आहेत.
तदर्तच एल. एल. एि. (शप्र. -पदव्यत्तु र लॉ भवग-१), र्ी. बी. एि.
आशि नेचरोपॅथीचव शर्प्लोिव हे अभ्यवसिि सद्ध
ु व पिू ा के लेले
आहेत. आशि आतव र्यवच्यव ७३ व्यव र्षी एि. ए. िवनर्-िवस्त्र
(Anthropology-Science of Human being) ह्यव शर्षयवचव
अभ्यवस कररत आहे.

र्रीलपैकी बी. ई. (इले.) ही भौशतक िवस्त्रवची पदर्ी
सोर्ली तर बवकीच्यव सर्ा पदव्यव सविवशजक िवत्वच्ां यव आहेत.
शिििवत ज्ञवन दोन िवस्त्र सिहू वत शर्भवगल्यव जवते. एक भौशतक
िवस्त्रे (Physical Sciences) र् दसु रे सविवशजक िवस्त्रे. (Social
Sciences). भौशतक िवस्त्रे (शर्ज्ञवन) हे शनसगाशनशिात असनू बर्यवच
प्रिविवत ्थवयी ्र्रुपवचे आहेत. यवचे शनयि प्रयोगिवळेत
कें व्हवही, कोिवलवही शसद्ध करून पवहतव येतवत. म्हिनू ते ज्ञवनच
असते, अचक
ू असते यवशर्षयी दिु त असण्यवचे कवरि नवही.
सविवशजक िवस्त्रवांशर्षयी िवत् तसे नवही. सविवशजक
िवस्त्रवतां नू आपिवलव आपल्यव सिवजव्यर््थेच्यव शनरशनरवळ्यव
अांगवची, शर्भवगवची िवशहती करून देण्यवत येते. तदर्तच अिव
व्यर््थव किव शनिवाि झवल्यवत, अिव व्यर््थव सिवजवत रुढ
होण्यविवगील आधवर कवय आहेत, त्यविवगील तत्र्े कोिती,
जीर्निल्ु ये कोिती यवची पि कवरि शििवांसव सविवशजक
िवस्त्रवच्ां यव शनरशनरवळ्यव िवखवांिधनू , शर्षयविां धनू करण्यवत येत.े
र्रील सर्ा सिवजिवस्त्रवांच्यव शर्षयवांचव अभ्यवस करतवनां व, त्यव
शर्षयवांची िवशहती अर्गत के ल्यवनांतर िवझ्यव असे लिवत आले
की, यवतील शकतीतरी व्यर््थव, पद्धती, त्यविवगील आधवर तत्र्े
ही सिवज शर्घवतक आहेत. सिवजवतील बहूसख्ां य लोकवांच्यव
गैरफ़वयद्यवची आहेत. िठु भर लोकवच्ां यवच फ़वयद्यवची आहेत.

आपल्यव सविवशजक व्यर््थव आशि म्हिनू सविवशजक िवस्त्रे ही
िवनर् शनशिात आहेत. शर्शर्ध शर्भवगवतील, िठु भर म्होरक्यवनां ी,
आपल्यव आपल्यव शर्भवगवशर्षयीच्यव व्यर््थव त्यवांचव ्र्तःचवच
्र्वथा र्ोळ्यवसिोर ठे र्नू के लेल्यव आहेत. आशि सिवजवतील
आपल्यव र्जनवचव, लोकशप्रयतेचव फ़वयदव घेर्नू , ह्यव व्यर््थव सर्ा
जनतेच्यव फ़वयद्यवच्यव, भल्यवच्यव आहेत, असे आि जनतेच्यव
गळी उतरशर्ण्यवत िवत् ते यि्र्ी झवलेले आहेत. अिव चक
ु ीच्यव
व्यर््थवांचव, तत्र्वांचव परु ्कवर जी िवस्त्रे करतवत, ती ज्ञवनवपेिव
अज्ञवनच जव्त पसरशर्तवत. सिवज िवत्वांचव अभ्यवस करतवांनव
िलव त्यवतील अज्ञवनच अर्गत झवल. म्हिनू च िी ह्यव िवझ्यव
अज्ञवनवच्यव पदव्यव आहेत अस िवितो. अज्ञवनवचे ज्ञवन
होिे(अशभज्ञवन) हेच खरे ज्ञवन िी िवितो. परांतू इतर अिव
अज्ञवनवलवच ज्ञवन िवितवत. आशि शर्व्दवन, ज्ञवनसम्रवट पि होतवत.
हीच आपली ज्ञवनवची, उच्च शिििवची खरी िोकवांशतकव आहे.
अज्ञवनवचे ज्ञवन होिे आशि अज्ञवनवलव ज्ञवन िविने यवतील फ़रक
नीट जविवर्व, ओळखवर्व. आतव ह्यव सिवज िवत्वतील चक
ु ीच्यव
ज्ञवनवशर्षयी, सिवज व्यर््थेतील दोष-उशिर्वांशर्षयी.
रवज्य व्यर््थव

आपल रवज्यिवस्त्र सद्ध
ु व शकतीतरी चक
ु ीच आहे. त्यवत
सद्ध
ु व अज्ञवन परु े परु भरलेले आहे. जसे की िख्ु यित्ां ी, पतां प्रधवन
आशदच्यव नेििक
ू व. िव. श्री बवजपेयींनव लोकसभेत बहूित आहे
असे िविनू , रवष्रपतींनी त्यवनां व पांतप्रधवन पदवची िपथ देऊन त्यव
पदी त्यवांनव शर्रजिवन के ले होते. परांतू १७ शदर्सवतच ते शर्श्ववस
ठरवर् पवस न करू िकल्यविळ
ु े त्यवांनव पवय उतवर व्हवर्े लवगले होते.
र्वजपेयी १७ शदर्स घटनव बवह्य, बेकवयदेिीर पतां प्रधवन रवशहलेत.
आतव यवल जब्बवबदर कोि. यवऎर्जी सरु र्वतीलच सांसद
बोलवर्नू , भरर्नू खवसदवरवनां ीच बहूितवने पांतप्रधन कव नेिू नये.
परांतू असव सरळ, सोपव, योग्य उपवय कोिवच्यवच कसव लिवत येत
नवही, की िद्दु विच शतकर्े र्ोळेझवक करण्यवत येते. हेच िख्ु यिांत्ी
नेिण्यवचे बबतीतही योग्य नसिवर कय?
अनवठवयी, अनवर्श्यक आशि अनवकलनीय प्रिवसनिवस्त्र
नोकरवांच्यव पगवरवांर्र िहवरवष्र सरकवरचे ६५ ते ७० टक्के
उत्पन्सन खचा होते. असे. र्वचल्यवचे आठर्ते. म्हिजे िहवरवष्र
सरकवर २५ ते ३० रुपये सर्ा सविवन्सयवक
ां ररतव खचा करण्यवकररतव
६५ ते ७० रुपये पगवर र्वटपवत गिवर्ते. िलव आतव सवगां व, अिव
व्यर््थेच, अिव सरकवरच कवही कवि आहे कव! अिव सरकवरलव

कुिल म्हितव येईल कवय? अिवने खरोखरच भल होिवर आहे
कवय? आशि ह्यव व्यर््थेच शििि आपि घेत असतो, पदव्यत्तु र
पदव्यव शिळशर्त असतो. िग ह्यव अज्ञवनवच्यवच पदव्यव नव्हेत
कवय? िवझ्यवजर्ळही अिीच एि. ए. लोकप्रिवसन ही पदर्ी
आहे.
सत्तेच्यव लोभवपवयी नेत्यवांनी आपली प्रिवसन व्यर््थव
भ्रष्ट के लेली आहे. येथे नवर्वपरु तीच लोकिवही आहे. शचरीशिरी
सवठी, र्रकिवई सवठी प्रिवसकवांनी, नोकरिहवांनी आपली प्रिवसन
व्यर््थव र्ेळकवढू (Red-tapism) आशि उगीचीच क्लीष्ट
के लेली, करून ठे र्लेली आहे. आपल्यव प्रिवसन व्यर््थेचे
आपल्यव सांशर्धवनवनसु वर नवर्वपरु तेच शर्के न्सद्रीकरि के लेले आहे.
र्व्तर्वत ती व्यर््थव के न्सद्रीतच आहे..
िेतकर्यवांच्यव, सविवन्सयवांच्यव अशहतवचे अथािवस्त्र
आपल अथा िवस्त्र घ्यवनव! आपली अथा व्यर््थव ही सविवन्सय
िविसवांनव सहजवसहजी आकलन न होिवरी, आशथाक शर्षितव
पसरशर्िवरी, िोठ-िोठे िठु भर उद्योगपती, कवरखवनदवर,
भवांर्र्लदवर यवांचेकर्े देिवची सांपत्ती के न्सद्रीत करिवरी, आशि िेअर
बवजवरवसवरख्यव जगु वरवतनू हजवरोकरोर्ो रुपयवांची उलवढवल,
देर्वि-घेर्वि करण्यवस परर्विगी देिवरी अिी आहे िवझ्यव िते,

हे सांपिू ािवस्त्र, ज्ञवन चक
ु ीच आहे, पिपवती आहे. अथा िवस्त्रवची
र्वढ झवली, आजच अथा िवस्त्र शनिवाि झवल ते औद्योशगक
िवांतीनांतर. बर््यवबर््यव उद्योगपतींचव रवजकवरिवर्र दबवर्च
रवशहलेलव आहे. त्यवांनीच हे अथािवस्त्र त्यवांनव सोयी्कर, फ़वयदेिीर
अस के लेल आहे. आशि यवचवच दष्ु पररिवि म्हिजे आज
जर्ळजर्ळ ८५ टक्के सांपत्ती ही १० ते १५ टक्के िोठिोठे
कवरखवनदवर, उद्योगपतींकर्े के शन्सद्रत झवलेली आढळेल. शनसगा
िविसवांनव सिवन जन्सिवलव घवलतो. गरीब, श्रीिांत िविसू हव
आपल्यव अथा िवस्त्रवने तयवर के लेलव आहे. सरुु र्वतीलव अथा िवस्त्र
शनिवाि झवल ते र््तनांु व र््तच्ांु यव अदलवबदलीतनू . ज्यवलव इग्रां जीत
Barter पद्धती म्हितवत. दोन शकलो ज्र्वरी देर्नू एक शकलो गहू
घेिे र्गैरे र्गैरे. ही पररिविे र््तांच्ु यव शनकर्ीप्रिविे, िवगिीनसु वर,
आर्र्ीनसु वर ठरवयचीत. खर तर जेथे एकवचे अनेक होतवत, नशर्न
उत्पत्ती होते (Primary Industry), तेथेच पैसव असवर्यवस हर्व.
परांतु आपल्यव अथािवस्त्रवत अिव शठकविी पैसव नवही. आशि जेथे
एकव र््तचु े दसु र्यव र््ततु रुपवांतर होते (Secondary Industry)
तेथे पैसवच पैसव. थोर्क्यवत िेती उत्पवदिे, खनीज सांपत्ती, र्न
सपां त्ती, जल सपां त्ती आशद जी नेहिी शनसगवािळ
ु े र्वढत रवहते तेथे
पैसव नवही. परांतु कवरखवण्यवत जेथे एकव र््तचु े दसु र्यव र््ततु
रुपवांतर होते, तेथे िबु लक पैसव. जस की सरकीच्यव एकवच बी पवसनू

अनेक बोंर््यव तयवर होर्नू शनिवाि होिवर्यव कवपसवलव भवर् नवही.
परांतु यवच कवपसवच रुपवतां र कवपर्वत झवल की पैसव अनेक गिु ीतव
होतो. नवरळ, करर्ी, िेंगदवनव, शतळ यव िेतीत एकवचे अनेक
होिवर्यव पदवथवात पैसव नवही. पि यवपवसनू तयवर होिवर्यव तेलवत
नफ़वच नफ़व. अिी शकतीतरी उदवहरिे देतव येतील. आपिवर्र
जवशहरवतीद्ववरे लवदलेली सां्कवरवांची, शर्चवरवांची गल
ु विशगरी आशि
चक
ु ीच पिपवती अथािवस्त्र जे कृ त्ीि ररत्यव तयवर के लेले आहे तेच
यवलव जबवबदवर.
व्यर््थवपन िवस्त्रवची शिकर्ि, अिी ही अथा व्यर््थव
प्रविवशिक र्व अप्रविवशिकपिे बळकट करण्यवस िदत करिवरी
आहे. कवरखवनदवरवच्यव करखवन्सयवची शकांित िेकर्ो करोर् रुपये
असते, परांतू प्ु तकवत Balance sheet madhye ती नगण्य
दवखशर्ल्यव जवते, दवखशर्लेली असते. आपली अथा व्यर््थवच
िळ
ू ी गवर्कर्यवांनव, िेतक्र्यवनां व शनरांतर दवररद्र्यवत शखतपत ठे र्िवरी,
त्यवचां ी फ़सर्िक
ू , लबु वर्िक
ू करिवरी, होर्ू देिवरी आहे.
(गैर) कवननू ी, (अ) न्सयवयी कवयदे िवस्त्र, व्यर््थव
एखवद्यव िविसवलव कविधांदव शिळत नवही, तो उपवसी िरत
असतवांनव जर त्यवने जीर्ांत रवहण्यवकररतव हलर्वयवच्यव दक
ु वनवतनू
खवण्यवचव पदवथा चोरलव आशि तो पकर्ल्यव गेलव तर पोलीस

आशि आपली कवयदेव्यर््थव त्यवचे कवय हवल करतवत! आशि
शकतीतरी लोक करोर्ो रुपयवच
ां व घोटवळव करून कसे िोकळेच
असतवत हे आपि पवहतच असतो. हव अन्सयवयच नव्हे कवय?
आपि अजनू ही इग्रां जवांनी आपिवलव गल
ु विशगरीत घट्ट जखर्ून
ठे र्ण्यवकररतव के लेले कवयदेच अिलवत आितो. आजच्यव
पररश्थतीनरू
ु प आपि त्यवत पवशहजे तसे बदल के लेच नवहीत. दसु रे
म्हिजे इतके कवयदे के लेले आहेत की, िलव र्वटत असव एकही
िनष्ु य सवपर्िवर नवही की जो कोितवतरी कवयदव िोर्त नसेल. िी
सेर्व शनर्ृत्तीनांतर जर्ळ जर्ळ दोन र्षे र्शकलीचव पेिव-व्यर्सवय
के लव. त्यवर्ेळी के शन्सद्रय प्रिवसकीय न्सयवयवलयवने एकव एकव
शदर्सवत १५०-१६० प्रकरिे हवतवळल्यवच िी पवशहले होते. आतव
िलव सवांगव इतकी प्रकरिे जर एक न्सयवयवलय एकव शदर्सवत
हवतवळत असेल तर त्यव सर्ा प्रकरिवनां व न्सयवय शदल्यव सवरख होईल
कवय? नवहीतरी न्सयवयवलये शकती न्सयवय देतवत हव सांर्वदवचवच शर्षय
ठरवर्व. ते फ़क्त शनकवल देतवत. आशि तो सद्ध
ु व इतक्यव उिीरव की
जरी तो शनकवल न्सयवयी असलव तरी तो अन्सयवयीच ठरवर्व.
न्सयवयवलयवत दसु री गोष्ट िवझ्यव लिवत आली ती म्हिजे शकतीतरी
र्कील िर्ां ळी त्यवच्ां यव एक ते दीर् तवसवच्यव न्सयवयवलयीन
कविवकररतव सांपिू ा शदर्स र्वयव घवलशर्तवत. र्कीली व्यर्सवय

शकती अनत्ु पवदक आहे यवची यवर्रून कल्पनव यवर्ी जरी त्यवत
किी-अशधक पैसव शिळत असलव तरी.
एकव िविसवलव, कवयदव िोर्लव म्हिनू पोलीस अटक
करतवत, तरू
ु ां गवत टवकतवत, त्यवचेर्र खटलव भरतवत, तहशसल
न्सयवयवलय त्यवलव कवयद्यवप्रिविे दोषी ठरर्नू शििव करते,
अपीलिध्ये शजल्हव न्सयवयवलय त्यवर्र शिक्कव िोताब करते, परांतु
उच्च न्सयवयवलय, त्यवचे सिोर हे प्रकरि आले असतव, त्यव
िविसवलव शनदोष सोर्ते. अिी शकतीतरी प्रकरिे असतील,
आहेत. पि यवचव खोलवत, िळ
ु वत अथा कवय? यवचव कोिीच
शर्चवर कररत नवही. जो कवयदव पोलीसवांनव, तसेच तहशसल र्
शजल्हव न्सयवयवशधिवांनव सद्ध
ु व बरोबर कळलव नवही. असव कवयदव
आरोपीलव सिजिे िक्य आहे कवय? कवयद्यवच शर्श्लेषि
न्सयवयवलयवांनी चक
ु ीच के ल्यविळ
ु े आरोपीलव गन्सु हगे वर म्हिनू
(गन्सु हगे वर नसतवांनव) उगीच शििव भोगवर्ी लवगते, त्यवलव जबवबदवर
कोि? न्सयवयवशधिवनां व, र्शकलवनां व सद्ध
ु व कवयदे सपां िू ा िवशहत
नसतवत, िवशहत असिे िक्य नवही. िग तेंव्हव सर्ा कवयदे सर्वांनव
िवशहत पवशहजेत, िवशहत असतवत अस गृशहत धरिे आशि त्यवनसु वर
आरोप लवर्नू शििव करिे हे शकतपत न्सयवयी आहे. आशि असे हे
सर्ा कवयदे सर्ा जनतेलव िवशहत व्हवर्े यवकररतव कवहीतरी प्रयत्न
करण्यवत येतवत कवय?आपले कवयदेही शकती शकचकट, क्लीष्ट,

दबु ोध आहेत. सरळ, सोपे, सहज सिजण्यवसवरखे, एक अथी
कवयदे कव के ल्यव जवऊ नये. िग अस हे िवस्त्र शकतीतरी चक
ु ीच
आहे, त्यवत अज्ञवन आहे अस म्हिि खोट कव ठरवर्
आपल्यव न्सयवय व्यर््थेत शनिाय, शनकवल शदल्यव जवतवत.
ते तवांशत्क बवबीर्रच जव्त आधवररत असल्यविळ
ु े न्सयवयी
असतीलच असे नवही. अशि चक
ु ू न न्सयवयी असलेतच, तरी शनिाय
देण्यवस लवगलेल्यव शर्लबां विळ
ु े त्यव न्सयवयवलव कवही अथाही उरत
नवही.
सिवज िवस्त्र-िवनस िवस्त्र
आपल्यव सिवजिवस्त्रवतील आपिवलव किकुर्त
बनशर्िवरे स्ां कवर जर आपि िळ
ु वत बदलशर्लेत तर शकतीतरी
िवनसिवस्त्रवतील शसद्धवांत फ़ोल ठरतील, चक
ु ीचे ठरतील. िळ
ु वतच
जर सां्कवर आपली इच्छविक्ती र्वढर्तील, अर्वजर्ी शभती िनवत
रुजशर्िवर नवहीत, भ्रविक जीर्न सांकल्पनव पेरिवर नवहीत; तर
आपले पष्ु कळ िवनशसक प्रश्न आपोआपच दरू होण्यवस िदत
होईल.
आपली सां्कवर प्रशियव जवती व्यर््थेलव खतपिी
घवलिवरी, जवती-जवतीत र्ैिन्य शनिवाि करिवरी, लहवन-िोठे भेद
जोपवसिवरी आहे. आपल्यव चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू

लहवनपिवपवसनू च आपिवर्र शभतीचे दर्पि लवदण्यवत येते.
जीर्नवशर्षयीच्यव भ्रविक, असत्य कल्पनव आपल्यव िनवर्र
रुजशर्ल्यव जवतवत,. हे सर्ा बदलले तर िवनसिवस्त्रवचे बरे च शसद्धांत
खोटे ठरवर्ेत.
आपल्यव शििि व्यर््थेत शिळवलेले शििि, पदव्यव ह्यव
नोकरी शिळर्नू र्व व्यर्सवय, धांदव करून पैसव शिळशर्ण्यवसच
योग्य आहेत. िविसू घर्शर्ण्यवचे, खरी जीर्न िल्ू ये िोधनू ती
रुजशर्ण्यवचे, शििि सां्थेने कें व्हवच सोर्ून शदलेले आहे.
तत्र्ज्ञवन िवस्त्र -धिा िवस्त्र
यव सर्वास जे आपले तत्र्िवस्त्र आहे तेच कवरिीभतू आहे,
त्यवत तर नसु ते अतका टच आहेत. िोठिोठे िब्द र्वपरून जसे की,
आत्िज्ञवन, अशतशन्सद्रय ज्ञवन, आत्िसविवत्कवरी ज्ञवन, अनभु शू ततनू
प्रवप्त ज्ञवन, अांशति ज्ञवन आशि यवतनू जन्सिोजन्सिीच्यव फ़े र्यवतनू िक्त
ु ी
म्हिजेच िोि र्गैरे र्गैरे. तसेच ्थल
ू िरीर, आत्िवयक्त
ु सक्ष्ु ि र्व
शलांग िरीर, किाशर्पवक, किाफ़ळ, पर्ू ाकिा, पनु जान्सि, अिरवत्िव,
प्रेतवत्िव (भतू वत्िव), शपिवच्च योनी, ्र्गा-नरक, प्रेतलोक
(िृत्यल
ु ोक), शपतृलोक, यज्ञकवांर्, किाकवांर्, यवतशु र्द्यव, िांत्-तांत्
शर्द्यव, होिहर्न आशद पर्पर शर्रोधी कल्पनवांचव हैदोस यव

िवस्त्रवांिध्ये घवतलेलव आहे. यव िब्दवांचे अथा तसेच यव सांकल्पनव
सिजनू देण्यवत तत्र्िवस्त्र असफ़लच आहे.
जीर्न कवय आहे? जीर्न किवसवठी आहे? जीर्न कस
जगवर्?जीर्नवत आपि कोठून आशि कव आलोत? िृत्यनु तां र
िविसवच कवय होत? ज्यव शर्श्ववत आपि रवहतो त्यव शर्श्ववची
उत्पत्ती किी झवली? कोिी के ली? कव के ली? ह्यव प्रश्नवांची उत्तरे
िवशहत करून घेण्यवची शजज्ञवसव प्रत्येक ििसवत असते. आशि ती
पिू ा करण्यवकररतव ते तत्र्ज्ञवनी लोकवांचव आधवर घेतवत. तत्र्ज्ञवनी
लोकवांनी, त्यवांनव ह्यव प्रश्नवांची उत्तरे िवशहत नसल्यविळ
ु े , परांतु तसे
िवनिे, ्र्ीकवरिे त्यवांनव किीपिवचे र्वटल्यविळ
ु े ; अिव गोष्टींचव
उहवपोह करतवांनव, त्यवांनी ्पष्ट कवहीही न सवांगतव, नसु तवच
िब्दछल, बशु द्धभेद, बध्ु दीभ्रि के लेलव आहे. आशि अिव
बशु द्धभेदवतनू जीर्नवशर्षयीच्यव असत्य, भ्रविक कल्पनवच
जनिवनसवांर्र रूजशर्लेल्यव आहेत. यवशर्षयी कवर्थयवकुट करतवांनव
ते ्र्तःच शकती शर्रोधवभवसवत्िक सवगां त आहेत यवकर्ेही त्यवनां ी
दल
ु ाि के लेले शदसते. आपल्यवलव उत्तर िवशहत नसले की, िोठिोठे ,
क्लीष्ट िब्द र्वपरून सिोरच्यवलव शर्चशलत करिे, गोंधळवत
टवकिे हे शर्द्वत्तेच एक लिि आहे. आशि असेच तत्र्ज्ञवनी
लोकवांनी तत्र्िवस्त्रवत के लेले आढळते. तका िवस्त्रवचव उगि हव
तत्र्िवस्त्रवपवसनू च झवलेलव आढळतो. परतु शनरशनरवळी िवस्त्रे,

तका िवस्त्रे धरून शनिवाि करिवर्यव तत्र्िवस्त्रवतच अनवकलनीय
तवशका कतव जव्त प्रिविवत आढळून येते. तका िवस्त्रवनसु वर एकव
गोष्टीपवसनू शतच्यविी सांबांशधत अन्सय गोष्टींचव तका करतव येतो. परांतु
ज्यव गोष्टीर्रून अन्सय गोष्टींचव तका के लव जवतो, तीच गोष्ट खरी
नसेल तर तकवाने अनिु वशनत अन्सय गोष्टी खर्यव किव असिवर?
तत्र्िवस्त्रवत एक गोष्ट जीची सत्यवसत्यतव र्वदग्र्त आहे, ती सत्य
धरून शकतीतरी अनिु वने कवढलेली आहेत. म्हिनू च िी म्हितो
की, तत्र्िवस्त्रवत शनष्कषा नसनू अदिवस, नसु त्यव अटकळी,
र्वदग्र्त अनिु वनेच आहेत. अिव अनिु वनवांनव लोकवनां ी सत्य
िवनवर्े म्हिनू , तत्र्र्ेत्यवनां ी शर्द्वत्तवपिू ा परांतु अशर्र्ेकी
कवरिशििवांसव के लेली आहे. शर्श्वशनशिातीच्यव, ईश्वरवच्यव
अश्तत्र्वशर्षयीच्यव, ईश्वरवच्यव ्र्रुपवशर्षयीच्यव, िवनर्
शर्श्ववतील सर्वात श्रेष्ठ शनशिाती िवनिवर्यव शकतीतरी र्वदवतीत
कल्पनव ्र्ीकवरून, ग्रवह्य धरून शकतीतरी पर्परशर्रोधी शनष्कषा
कवढलेले आहेत; बेितलबी प्रथव, रूढी, शर्धी यवांचे ्तोि
िवजशर्लेले आहे. जीर्नवशर्षयीच्यव अनवकलनीय, भ्रविक
कल्पनव रुजर्नू ; अांधश्रद्धव-घवतक श्रद्धव शभनर्नू ; िवनर्वलव
उगीच्यवच किाकवर्ां वत परु तेच गरु फ़टलेले आहे. सखोल िळ
ु वत
शर्चवर के ल्यवस, एकही शर्धी के लव नवही तरी कवहीच शबघर्त
नवही.

बहूतवांिी शर्धी आपि ्र्तः कररतच नसतो. शर्धींची
सफ़लतव अिवच
ां े ित्ां शर्शिष्ट तर्हेने म्हिण्यवत असते आशि तेही
्र्तः म्हिण्यवत असते. असे िवस्त्रे सवांगतवत. आपि तर ्र्तः िांत्
म्हित नवही, भटजी, परु ोशहतच िांत् म्हितवत. िग अिव शर्धींचव
फ़वयदव (यदवकदवशचत असलवच तर) आपल्यवलव कसव होिवर. िांत्
भटजी म्हितवत. िग अिवने देर् पवर्लवच तर भटजीलवच पवर्ेल..
अथवात कोित्यवच ित्ां वने कवहीच होत नसते. ित्ां वत खरोखरच
कवही िक्ती, जवद,ू तवकद असती, तर लोक कविधांदव न करतव िांत्
म्हिू म्हिू सर्ा इशछत प्रवप्त कररत रवशहले असते. नसु ते यज्ञच कररत
रवशहले असते.
आपि आपल्यव चक
ु वांची जबवबदवरी न ्र्ीकवरतव ती
शनयतीर्र ढकलिे आशि आपली अकवयािितव दरू करून
कवयािि बनण्यवपेिव कवल्पशनक शर्धी अन्सर्ये कशल्पत दैर्
िक्तीची यवचनव करून फ़ळवची अशभलवषव करिे, हे
किकुर्ततेचेच लिि नव्हे कवय? म्हिनू आपि जोपयांत असव
किकुर्तपिव सोर्िवर नवही; किाकवांर्वचे जोखांर् झगु वरून देिवर
नवही; तोपयांत आपि किाकवांर्वच्यव गल
ु विशगरीत; ्र्तःच
्र्तःलव द्ु यि सिजनू रवहिवर, र्वर्रिवर आहोत. आशि बौशद्धक
्र्वतांत्र्यवपवसनू दरू दरू च जविवर आहोत.

असेच आहे ज्योशतष्य िवस्त्रवच, ह्तरे खव िवस्त्रवच, िांत्तत्ां िवस्त्रवच, यव सर्ा िवस्त्रवत नसु त अज्ञवनच भरलेल आहे. ्पष्ट
शदसिवर्यव चक
ु ीच्यव पवयवांर्र ही िवस्त्रे आधवररत आहेत. परांतु
सां्कवरवतनू आपल्यव िनवर्र यव िवस्त्रवांचव इतकव पगर्व बसलेलव
आहे की आपि ही िवस्त्रे सांपिू ापिे खरी िवनत असतो आशि
आपली फ़सर्िक
ू करून घेत असतो.
िवनर्प्रविी हव इतर सजीर् प्रवण्यवप्रां िविे तसेच जर्
पदवथवाप्रिविे िल
ु तः शनसगवाची देि आहे. शनसगवालव िग भलेही
तम्ु ही ईश्वर म्हिव, िविव. शर्ज्ञवनवचे िोधवांिळ
ु े शनसगा शकती
चित्कवररक आहे यवचव प्रत्यय येतच आहे. अजनू ही शनसगवाच्यव
उदरवत कवय कवय दर्लेले आहे, ते पिू ातः सवांगिे कठीिच.
शनसगवाचव पिू ा ठवर् कें व्हव लवगेल, लवगेल शकांर्व नवही हे सवगां िे
अिक्यच. असेच आहे जीर्नवतील सत्यवशर्षयी पि. जीर्नवतील
सत्य हेच आहे की ते कोिवलवच िवशहत नवही. आशि ते िवशहत
होण्यवची सतु रवि िक्यतव नवही. तरीपि, जीर्नवतील सत्यवशर्षयी,
जीर्नवच्यव उद्देिवांशर्षयी आपि कवहीतरी शबरूदे जीर्नवलव
शचकटशर्लेली आहेत.
शनसगवाच्यव शनयिवनसु वर आपि जीर्नवत येतो. शनसगवाच्यव
शनयिवांनी, शनसगा घटनवांनी आशि यव शनयिवांर्रील प्रशियवत्िक

सविवशजक बांधनवांनी, शनयांशत्त अस जीर्न आपि जगत असतो.
अस जीर्न शनरुद्देिीय र्वटण्यवची िक्यतव असली तरी; जीर्नवत
किवचीही शभती न बवळगतव, यशत्कांशचतही शनरवि न होतव, असेल
त्यव, येईल त्यव पररश्थतीलव सिक्तपिे सविोरे जवत, आनांदवत
जगिे; हेच जीर्नवच्यव उद्देिवचे योग्य शबरूद (ज्ञवन) ठरवर्े. आशि
उगीच कवर्थयवकुट करण्यवपेिव, यवचच शििि देि, तिवकररतव
योग्य अिव व्यर््थव ्थवपिे, हेच सिवजवच्यव, िवनर्जीर्नवच्यव
शहतवचे ठरवर्े. आज िवत् आपल्यव शििि व्यर््थेत शिळिवर
शििि, पदव्यव; ह्यव नोकरी शिळर्नू र्व व्यर्सवय, धांदव करून पैसव
शिळशर्ण्यवसच योग्य आहेत. िविसू घर्शर्ण्यवचे, खरी जीर्न
िल्ू ये िोधनू ती रुजशर्ण्यवचे, शििि सां्थेने कें व्हवच सोर्ून शदलेले
आहे.

(१७)
महान-मोठे ; क्षकती खिे-क्षकती खोटे
िविसे र्यवने िोठे होतवत, तसेच ते धनवने, ज्ञवनवने
(शिििवने), िवनवने पि िोठे होतवत. सत्तव, अशधकवर प्रवप्ती,
यविळ
ु ेसद्ध
ु व िविसे िोठी होतवत. तदर्तच एखवद्यव िेत्वत, जसे की,
कलव, शिर्व, अशभनय, आशदत, शनपिू तव, कौिल्य, शिळर्नू ही
िविसे िोठी होतवत. अिी िविसे िोठी होतवत, ती आपि त्यवनां व
िोठ िवनतो म्हिनू . त्यवांनव असे िोठे िवनण्यवशर्षयीचे सां्कवरच
आपल्यवर्र लहवनपिवपवसनू रुजशर्ल्यव जवतवत. परांतु खरोखरच ते
िोठे असतवत कवय? िोठे म्हिजे कवय? ह्यव अिव िोठ्यवतील
शकती खरे आशि शकती खोटे असतवत, यवशर्षयी आपि शर्चवरच
कररत नवही. अिव ह्यव िोठ्यवतील शकतीतरी खोटे िोठे आपल्यवलव
भरु ळ पवर्ून फ़सशर्त असतवत. ते आपिवलव नकळत सदैर् लटु तच
असतवत. त्यवांचेर्रील आपल्यव शर्श्ववसवचव गैरफ़वयदव घेर्नू
्र्तःचे ्र्वथा सवधत असतवत. म्हिनू अिव िोठ्यवच्ां यव खर्यवखोट्यवपिवशर्षयी शर्चवर करिे अगत्यवचे ठरते.
सर्ा प्रथि पोषवखवर्रून खर्यव-खोट्यवशर्षयी. एखवदव
नक
ु तवच शििव भोगनू , सिजव कोल्हवपरू जेलवतनू सटु लेलव

गन्सु हगे वर, नवगपरू जर्ळच्यव एखवद्यव खेर््यवत; भगर्े कपर्े आशि
गळ्यवत रुद्रवि िवळव घवलनू आलव आशि िशां दरवत पजू व कररत
रवशहलव, तर थोर््यवच र्ेळवत त्यव खेर््यवतील लोक त्यवचेभोर्ती
जिव होतवत आशि तो जे जे सवांगेल ते ऎकतवत. तो सवांगतो ते त्यव
गवर्कर्यवनां व िोठे शर्चवर र्वटतवत. आशि िग अिव गन्सु हगे वरवलवही
गवर्करी फ़वर िोठे सिजनू त्यवच्यव पवयव पर्तवत, त्यवची पजु व
करतवत. तदर्तच खवद्यां वर्र भगर्े दपु टे असले आशि हवती पचां वगां
असले की िग त्यव भटजीने कवहीही सवांशगतले, भशर्ष्यवचे आशद
बवबतीत, ते आपिवलव खरे च र्वटते. आशि अिवांनव जर
बोलण्यवची, आपिवलव भवरवर्नू टवकण्यवची चतरु स्त्र कलव अर्गत
असली म्हिजे िग बोलवयलवच नको. त्यवांचे म्हििे, बोलिे,, तो
म्हिेल तसे करिे िग शिरसवर्ांद्य. अिव भटजींने खरोखरच
िवस्त्रवचव (खर्यव-खोट्यव) अभ्यवस के लेलव आहे कवय? िवस्त्र
खरोखरच त्यवलव अर्गत आहे कवय? हेही पवहवण्यवचे प्रयोजन
नसते. नसु त्यव त्यवच्यव पोषवखवर्रून तो र्ेद पांशर्त आहे असे
िवनल्यव जवत. सटु बटु घवतलेल्यवांनवही आपि िोठे सिजतो. आशि
म्हिनू च सटु वबटु वतील भविट्यवांकर्ून शनरांतर सविवन्सय लोकवांच्यव
फ़सर्िक
ू होण्यवच्यव कथव र्वचत असतो. पवढां रे िभ्रु कपर्े
घवतलेले नेते, ज्यवांनव आपि िोठे सिजतो, सिवजसेर्क सिजतो,
हे शनर्र्ून येण्यवकररतव, र्व सत्तव शटकशर्ण्यवकररतव जनतेलव

आश्ववसनवांच्यव खैरवती देत असतवत. परांतु ्र्तःचव ्र्वथा सवधिे
आशि सत्तव शटकर्नू ठे र्िे यवपशलकर्े कवहीच कररत नसतवत. असे
कररतवांनव जर जनतेचव कवही लवभ झवलवच तर तो अपघवतच.
तदर्तच एखवद्यवलव सिवजवत िोठ ्थवन शिळवल, तो
लोकशप्रय झवलव, त्यवलव िग आपि र्ोक्यवर्र घेतल; की त्यवची
र्वचवळ बळबळ, अशर्चवर हे पि आपिवलव फ़वर िोठे शर्चवर
र्वटतवत. गन्सु हगे वर प्रर्ृत्तीचे लोक शनर्र्िक
ू शजक
ां ू न आिदवर,
खवसदवर, िांत्ी झवलेत की त्यवचां े गांर्ु प्रर्ृत्तीचे घवतक (अ)शर्चवर पि
उपयक्त
ु र्वटतवत. आपल्यव िांत्र्यवांचे, नेत्यवांचे शर्चवर, त्यवांनव ज्यव
िेत्वच अशजबवत ज्ञवन नवही, त्यव िेत्वत सद्ध
ु व िोठे र्वटतवत.
नेत्यवलव शिळवलेल्यव सत्तेपढु े, लोकशप्रयतेपढु े लोक त्यवांचे
शर्चवर नसु तेच ्र्ीकवरीतच नसतवत, तर अिव नेत्यवांसिोर
अिरिः लोटवांगन घवलनू अिव शर्चवरवांनव र्ोक्यवर्र सद्ध
ु व घेतवत,
भलेही िग अिव नेत्यवलव कोटवाने गन्सु हगे वर घोशषत के लेले असेनव.
्र्तः आजवरी पर्ल्यवनांतर परदेिवत जवर्नू शकांर्व परदेिवतील
र्ॉक्टर बोलवर्नू , जनतेचे करोर्ो रुपये खचा करून उपचवर करून
घेिवरे पतां प्रधवन, आपल्यव लोकिवहीत अशधकवरवर्र असलेल्यव
पिवचे अध्यि आशद िोठे कसे असू िकतवत. त्यवग करून
लोकवांची सेर्व करवयचे तर सोर्वच, पि सविवन्सय िविसवांनव

उपचवरवकररतव जे र्ॉक्टर यवनां ी उपलब्द करून शदलेले असतवत,
त्यवचां क
े र्ून उपचवर करून घेर्नू , आपिही सविवन्सय जनतेसवरखेच
आहोत; अिी शन्पृह भवर्नव हे कव बवळशगत नवहीत. हे ्र्तःलव
सिवजसेर्क सिजतवत, जनतेकररतव आयष्ु य अशपाले असे
भवसशर्त असतवत, हे सर्ा ढोंगच नव्हे कवय? तदर्तच ्र्तःच्यव
र्ैयक्तीक कविवसवठी सरकवरी शर्िवने र्वपरून त्यवचव करोर्ोचव
खचा न भरिवरे पतां प्रधवन, भ्रष्ट िवगवाने शिळशर्लेले करोर्ो रुपये
खवसदवरवांनव र्वटून आपल्यवर्रील अशर्श्ववसवचव ठरवर् नविांजरू
करून घेिवरे पांतप्रधवन अिवांनव आपि र्ोक्यवर्र घेत असतो.
के र्ढव हव दैर्दशु र्ालवस. पतां प्रधवनवचे पद हे आपल्यव देिवतील
सर्वात िोठे पद, परांतु ते पद भषु शर्िवरे असे हे खोटेच नव! िग इतर
अनेक नेते खोटे असल्यवस नर्ल ते कसले.
एखवद्यवने लेखि र्व र्क्तृत्र् िैलीत कुिलतव शिळशर्ली;
लेखक, र्क्तव म्हिनू गिलव जवर्ू लवगलव; की अिवचां े लेख,
भवषि आपिवलव भरु ळ पवर्तवत. ते जे सवगां तवत, शलशहतवत ते
आपि खरे िवनतो. र्व्तर्वत ते खोटे, असांबांद्ध, अ्थवयी असलेत
तरी. र्क्त्यवने कवय शर्चवर िवांर्ले यवपेिव तो कसव प्रभवर्ी बोललव
यवलवच जव्त िहत्र् शदल्यव जवते. प्रभवर्ी भवषिवत प्रभवर्ी, योग्य
शर्चवर असतवतच असे नवही. म्हिनू च नसु ते र्वचनू र्व ऎकून
कोितेच शर्चवर ग्रवह्य धरू नये. अिव शर्चवरवचां े िवतां शचत्तवने,

पर्ू ाग्रह बवजल
ु व ठे र्नू , शर्र्ेकपिू ा द्दष्टृ ीने, िद्ध
ु तका सांगत शर्श्लेषि
करवर्े आशि नतां र पटलेत तरच गृशहत धरवर्े. िवझ्यव लेखवशां र्षयी
पि हीच सचू नव.
सिवजवत ज्यवच
ु व िोठे
ां ेजर्ळ धनसपां त्ती असते, त्यवनां व सद्ध
सिजल्यव जवते. भलेही िग ते शिकलेले असोत र्व नसोत. त्यवांची
सांपत्ती भ्रष्ट, र्वि र् अर्ैध िवगवाने कव शिळशर्लेली असेनव! आशि
अिव श्रीितां वनां ी जर आपल्यव सपां त्तीचव थोर्वसव अि
ां जर
सिवजकवयवा कररतव खचा के लव, तर आपि त्यवांनव िवनवच्यव
शिखरवर्र बसशर्ण्यवस सद्ध
ु व िवगेपढु े पवहवत नवही. अिव तर्हेने
कवरखवनदवर, भवांर्र्लदवर, जे गप्तु पिे, सप्तु पिे अक्कल हुिवरीने
सविवन्सय िविसवांनव नसु तेच लटु ण्यवचे कवि कररत असतवत, पि
शिळकतीचव थोर्वसव अि
ां दवनधिवात खचा करतवत, अिवनां व
आपि सविवन्सय िविसेच िोठे पि देत असतो
शिििवचे बवबतीत पि हेच. एखवद्यवने खपु पदव्यव
घेतल्यवत, र्ॉक्टरे ट आशद शिळशर्ली, की त्यवलव िोठ सिजल्यव
जवत. घेतलेल्यव पदव्यवांचव आकर्व बरवच र्वढलव की अिवांनव
ज्ञवनयोगी म्हिनू ही सबां ोशधण्यवत येते. परांतु अिव पदव्यवतनू ज्ञवन
शिळते कवय? भ्रष्ट रवज्य व्यर््थेच, र्ेळ कवढू, बरे च अनवठवयी,
अनवर्श्यक प्रिवसशकय व्यर््थेचे शििि घेर्नू ; आपि

रवज्यिवत्वची, प्रिवसन िवत्वची पदर्ी शिळशर्तो. गरीबवांनव गरीबच
ठे र्िवरी, िेतकर्यवांनव शपचिवरी, श्रीितां वनां व आिखीच श्रीितां
करिवरी अथा व्यर््थव शिकून आपि अथािवत्वची पदर्ी घेतो.
कवयद्यवची पदर्ी घेर्नू खोट्यवच खर कस करवर् हे आपि शिकतो
आशि प्रविवशिक िविसवर्ां र अन्सयवय करण्यवस िदतच करतो.
व्यर््थवपनवच्यव पदर्ीतनू येनके न प्रकवरे न (भ्रष्टवचवर धरून) धांद्यवत
जव्तीत जव्त नफ़व कसव शिळशर्तव येईल हे आपि ग्रहि करतो.
र्ैद्यशकय शििि, व्यर्सवय ज्यवलव आदरिीय सिजल्यव जवते,
सिवज सेर्व सिजल्यव जवते, त्यव व्यर्सवयवलव पि कलांकीत करतो
आशि म्हिनू ’र्ॉक्टर की कसवई ’ अिव तर्हेचे लेख र्तािवन
पत्वतनू र्वचतो. तत्र्ज्ञवनवची पदर्ी घेर्नू आपि अांधश्रद्धव, घवतक
श्रद्धवच पसरशर्तो. अिी ही शिििवची िहती. आशि असे हे
शिशित, खोटे पि तरीही िोठे . र्व्तर्वत सत्यवची पवरख करिवरे ,
सत्य सवगां ण्यवची शहिां त ठे र्िवरे , सत्यवलव सविोरे जविवरे आशि
शिळशर्लेल्यव ज्ञवनवचव प्रविवशिक उपयोग करिवरे शिशितच खरे
शिशित. िग ते किी शिकलेले असो की जव्त. त्यवांच्यव जर्ळ
शकती पदव्यव आहेत हे गौि.
कलवकवरवच
ां ेही असेच असते. एकवद्यव िेत्वत, कलेत
एखवद्यवने कुिलतव सांपवशदली, यि्र्ीतव शिळशर्ली; त्यव कलेतनू
आपल्यवर्र भरु ळ पवर्ली; जसे की शिर्व, अशभनय, सांगीत, नृत्य,

आशद, की िग अिवांनव आपि र्ोक्यवर्र घेतो, लोकशप्रय करतो,
िोठे करतो. िग असे िोठे कलवकवर िॅच शफ़शक्सगां करून
कवळवबवजवर कव कररिवत! अांर्रर्ल्र्ाचव पैसव कव र्वपरीत नव!
बेकवयदेिीर ररत्यव चरस, भवांग, गवांज्यव कव शपत नव! बेकवयदेिीरपिे
रवयफ़ल आपल्यवजर्ळ कव बवळगीत नव! आयकर भरिे कव
चक
ु शर्त नव! अिवांनी शकतीही बेकवयदेिीर कविे के लीत, आपले
िेत् सोर्ून इतर िेत्वत शकतीही नगां वनवच करून आपिवस
फ़सशर्ले, तरी ते आपल्यवलव िम्य असत. कवरि त्यवांचव िोठे पिव
आपि सर्ाच िेत्वत िवनत असतो. इतके च कवय अिवांनव देर्
बनर्नू त्यवच
ु व आपि प्रर्ृत्त होतो. ही
ां ी िशां दरे बवधां ण्यवस सद्ध
त्यवच्ां यव खोट्यव िोठे पिवची, लोकशप्रयतेची शकियव, की
जनिविसवच्यव िनोर्ृत्तीची र्व शर्कृ तीची शललयव.
अिव तर्हेने आपि बहूतवांिी खोट्यवांनवच िोठे सिजत
असतो. अिव खोट्यव िोठ्यव लोकवांच जीर्न दरू
ु न जरी आपिवलव
फ़वर आनदां ी भवसत असल, तरी जर्ळून न्सयवहवळल्यवस,
पवशहल्यवस, असे लोक फ़वर शचांतवग्र्त आशि तिवर्विळ
ु े शनिवाि
होिवर्यव िवरररीक व्यवधींनी शपर्लेले शदसतील. कुटुांबवच्यव
खेळीिेळीच्यव आनदां वपवसनू ते कोसो दरू असतवत. खोट्यव प्रशतष्ठेत
जगनू ते ्र्तःचीच फ़सर्िक
ू कररत असतवत. हे तम्ु ही जर सगळ्यव
िोठ्यव लोकवच्ां यव (नेते, सतां , िहतां अशभनेते आशद) जीर्न

चररत्वांचव अभ्यवस के ल्यवस सहज लिवत यवर्े. एकवही अिव
िोठ्यव िविसवलव आपले घर सवभां वळतव आलेले नवही, घरवतील
िविसवांनव सख
ु ी आनांदी ठे र्तव आलेले नवही. कोिवलवही सख
ु ी
करतव आले नवही तरी चवलेल, पि एकवलवही दःु खी करू नये. घर
र्ेिीलव टवगां नू इतरवांनव सख
ु ी करण्यवचव प्रयत्न करून भ्रविक
िोठे पिव शिळशर्िे योग्य आहे असे िलव र्वटत नवही. ्र्तः
आनदां ी रवहून, कुटुांबवलव आनदां वत ठे र्नू , सहज आनदां वने. आनदां वत
इतरवांनव आनांद देण्य़वचे कवया करून आपलव आनांद र्वढशर्िे हेच
खरे िोठे पि. िग भलेही त्यवलव सिवजवची पवर्ती शिळो र्व न
शिळो. सिवज सेर्व नव्हे (कवरि सेर्व या िब्दवत उपकवराची भवषव
येते) तर इतरवांनव आनांद देण्यवचे सिवज कवया, िोठे पिव
शिळशर्ण्यवकररतव नव्हे तर ्र्तःचव आनांद र्वढशर्ण्यवकररतव
करवयलव हर्े. आनदां वकररतव िोठे व्हवर्े लवगतेच असे नवही. ती
आपली भ्रविक कल्पनव आहे. हे लिवत घ्यवर्े, बस इतके च.

१८
समाजाला घातक िाजकािर्
रवजकवरि हे सिवजकवरि करण्यवसवठी, सिवजकवया
करण्यवसवठी, सिवजवत सतां ल
ु न सवधण्यवसवठी, सिवज एकत्
ठे र्ण्यवसवठी, सिवजवत सिवनतव र् िवांततव प्र्थवशपत करण्यवसवठी,
कोिवर्रही अन्सयवय न होर्ू देण्यवसवठी, सिवजवतील र्वईट प्रर्ृत्तीचे
शनिाल
ु न करण्यवसवठी, सिवजवत र्वईट प्रर्ृत्ती न होर्ू देण्यवसवठी;
करवयचे असते. हेच खरे जनकवया, सिवजकवया असते. रवजसत्तेचे
हेच ध्येय आशि धोरि असते, असवर्यवस पवशहजे. रवजकवरिी
लोकवचां े हेच कताव्य असते. रवजकवरि फ़क्त रवजकवरिी लोकवच्ां यव
्र्तःच्यवच र्व आपल्यव गटवच्यव, शहतसांबांशधयवच्यव
फ़वयद्यवकररतव. ्र्वथवाकररतव करवर्यवचे नसते, तर ते सिवजवत
सर्ात् खेळीिेळीचव आनांद नवांदवर्व म्हिनू करवर्यवचे असते.
्र्वतांत्र्यपर्ू ा कवळवत अिव यव सिवजकवरिवलव र्वहिवर्यव
लोकवांिध्ये त्यवगवची भवर्नव होती. अभतू पर्ू ा त्यवग यव देिवकररतव,
यव देिवतील सिवजवकररतव करवयलव ते तयवर होते. शकत्येकवांनी
के लव सद्ध
ु व. जवत-पवत आदी आक
ां ांु शचत भवर्नवनां व अिवच्ां यव
शर्चवरवत थवरव नव्हतव. ्र्वतांत्र्य प्रवप्त झवल्यवनांतर त्यवगी र्ृत्तीची

जवगव सेर्ने घेतली. सिवजवतील प्रत्येकवलव आतव ्र्वतांत्र्य
शिळवले म्हिनू त्यवगवची गरज भवसेनवसी झवली असवर्ी. नसु ती
जनसेर्व, लोकसेर्व करून सिवजकवरि सवधण्यवची प्रर्ृत्ती शनिवाि
झवली असवर्ी. पढु े यवच सेर्ेच्यव प्रर्ृत्तीचे पेिवत रुपवांतर झवले.
आपि दसु र्यवांची कविे करतो, त्यवांची सेर्व करतो, परांतु
आपिवलवही कुटुांब आहे, त्यवांची जबवबदवरी आहे; ती पिू ा
करण्यवकररतव अथवाजनवची गरज आहे; िग असे जनकवया करतवनां व
ज्यवांची कविे आपि करतो त्यवांचक
े र्ून र्वजर्ी िोबदलव घेिे गैर
कव असवर्े! असे र्वटवयलव लवगले असवर्े. शनखळ, शनकोप,
शर्िद्ध
ु पेिवशर्षयी कोिवची हरकत असण्यवचे कवरि नसवर्े.
शकांबहुनव सर्ाच जनवांनी आपले व्यर्सवय, एक पेिव म्हिनू
्र्ीकवरलेत, के लेत तर सिवजवतील सर्ाच व्यर्हवर शनकोप व्हवर्ेत,
यवच भवर्नेतनू जनकवयवाचे पेिवत रुपवतां र झवले. आशि यवच
भवर्नेतनू जनप्रशतशनधींनव र्ेतन देण्यवची, सोयी सर्लती देण्यवची,
जनप्रशतशनधी आपलव जो र्ेळ जनकवयवाकररतव देतवत त्यवचव
िोबदलव देण्यवची प्रथव बळवर्त गेली. परांतु आजच्यव घर्ीलव
जनकवया हे पेिव रवशहलेले नसून, त्यवचे धांद्यवत रुपवांतर झवलेले आहे.
रवजकवरिवचव धदां वच झवलेलव आहे. रवजकवरि हे आतव
सिवजकवरिवसवठी के ल्यव जवत नसनू ; सिवजकवरि, जवतकवरि,
धिाकवरि आदी िवत् रवजकवरिवत आपले र्चा्र् प्र्थवशपत

करण्यवकररतव के ल्यव जवते. म्हिनू च जवती, धिवाच्यव नवर्वर्र
शनर्र्िक
ू व लढशर्ल्यव जवत आहेत. एखवद्यव धिवाच्यव, जवतीच्यव,
र्गवाच्यव लोकवचां ी िते आपिवलव शिळवर्ी म्हिनू तिी व्यहू रचनव
रवजकवरिवत सर्ाच पि करतवांनव शदसतवत. यवसवठी िग धिा
शनरपेितव बवजल
ु व ठे र्ण्यवत येते शकांर्व धिाशनरपेितेचव खोटव आर्
आिण्यवत येतो, दवखशर्ण्यवत येतो. भवजपव, ि्ु लीि लीग,
शिर्सेनव आदी उघर् उघर् धिवाच्यव नवर्वर्र रवजकवरि करतवत.
परांतु इतर सद्ध
ु व आपिच शदनदशलत, िवगवसर्शगाय, अल्पसांख्यवक
ां
यवांचे कै र्वरी असण्यवचव दवर्व करून, शदखवर्व करून; त्यवांच्यव
ितवचां व गठ्ठव आपल्यवच पिवलव शिळशर्ण्यवचव खटवटोपवत नेहिीच
असतवत.
रवजकवरि आज सिवजकवरिवसवठी, जनकवयवासवठी
रवशहलेलेच नवही. ते फ़क्त रवजकवरिी लोक आपलव ्र्वथा
सवधण्यवसवठी करतवत. शििि घेर्नू र्व न घेर्नू िेती र् अन्सय
व्यर्सवय, व्यवपवर, उद्योग, धदां व र् िजरू ी करिे, हे जसे जीर्न
जगण्यवची सवधने आहेत, तसेच रवजकवरिी लोकवांनी आपले जीर्न
ऎषवरविी बनशर्ण्यवसवठी, जगण्यवसवठी रवजकवरि हव धांदव के लेलव
आहे. पष्ु कळवच
ां े बवबतीत हव जोर्धदां व पि असू िकतो. इतके च
नव्हे तर असव हव रवजकवरिवचव धांदव पिू ता ः व्यवपवरी र्ृत्तीने के ल्यव
जवतो. आशि इतर धद्यां विध्ये होिवर्यव कवळवबवजवरवपेिव शकतीतरी

पट जव्त कवळवबवजवर रवजकरिवच्यव धद्यां वत होतो. रवजकवरिी
भ्रष्ट आहेत, भ्रष्ट असल्यवशिर्वय, झवल्यवशिर्वय रवजकवरि
आजच्यव घर्ीलव करिेच िक्य नवही. प्रविवशिक िविसवचव
रवजकवरिवत शटकवर् लवगिे िक्यच नवही. रवजकवरिवत
शिरल्यवनांतर एकतर त्यवांनव अप्रविवशिक व्हवर्े लवगते र्व रवजकवरि
सोर्वर्े लवगते अन्सयथव त्यवांनव रवजकवरिवतनू बवहेर फ़े कल्यव जवते.
तसे पवहतव, ही सिवजवलव लवजीरर्विी, िरिेची, कलशां कत
करिवरी गोष्ट आहे. तरीपि सिवज अिव रवजकवरण्यवांनव अजनू ही
र्ोक्यवर्र घेर्नू नवचतो. अिवांचव सत्कवर करण्यवत, अिवांनव
शनर्र्ून देण्यवत सिवजच पढु े असतो. आजच्यव सिवजवची हीच
खरी िोकवांशतकव आहे. रवजकवरण्यवांबरोबर इतर सिवज धरू ीि पि
भ्रष्ट होत नवहीत नव! आशि हे सर्ा िग सिग्र सिवजवलव पि भ्रष्ट तर
कररत नवहीत नव! नवसशर्त नवहीत नव! अिी पि िक
ां व येते.
रवजकवरिवत ध्येयवलव, जनकवयवालव आज अशजबवत
िहत्र् उरलेले नवही. आपलव धदां व जोरवत चवलवर्व म्हिनू जसे
उद्योजक आपलव िवल शर्कण्यवकररतव लोकवांनव भल
ु शर्िवर्यव
फ़सव्यव जवशहरवती कररत असतवत, तिवच तर्हेच्यव जवशहरवती
रवजकवरिी लोक आपली सत्तव शटकशर्ण्यवकररतव; लोकवच्ां यव
र्ोळ्यवत धळ
ू फ़े किवर्यव जवशहरवती कररत रवहतवत. अिवने ते
आपले िवके ट पक्के ठे र्ण्यवचव प्रयत्न कररत असतवत. आपलव

िवल खपवर्व, त्यवची िवगिी र्वढवर्ी, यवचां व िवल म्हिजे यवांची
खोटी इज्जत, इभ्रत सिवजवत द्दढृ रवहवर्ी, यवचां व सन्सिवन होत
रवहवर्व, यवांच्यव सत्कवरवांची सांख्यव र्वढत रवहवर्ी, म्हिनू हे
आपल्यव िवलवचव म्हिजे ्र्तःचव प्रचवर, प्रसवर करण्यवकररतव
जवशहरवतीबरोबरच आपल्यव कवही कवयाकत्यवांनव प्रत्यि र्व
अप्रत्यि ररत्यव कशििन एजांट्स पि नेित असतवत. रवजकवरिवत
िग नेत्यवबां रोबर अिव कशििन एजटां ् सचव धदां व पि फ़ोफ़वर्त
असतो. असे कशििन एजांट्स, कवयाकते अिव नेत्यवांजर्ळ
शततकवच र्ेळ असतवत, शजतकव र्ेळ असे नेते सत्तेत असतवत,
अिव नेत्यवपां वसनू त्यवच
ां व फ़वयदव होत असतो. अिव त्यवच्ां यव
नेत्यवांर्र ते सदैर् ्ततु ी सिु ने उधळीत असतवत. अिी ्ततु ीसिु ने
उधळण्यवत शनरशनरवळ्यव कवयाकत्यवांिध्ये, एजांटवांिध्ये, ज्यशु नअर
कवयाकत्यवांिध्ये जिू कवही ्पधवाच लवगते. परांतु अिव नेत्यवचां ी
खचु ी जवतवच, अिव नेत्यवक
ां र्ून आपलव फ़वयदव होत नवहीसे
शदसतवच हे दसु र्यव सत्तेत भक्कि असलेल्यव रवजकवरिी
धांदर्े वईकवकर्े, नेत्यवांकर्े र्ळतवत.. जन्सु यव खचु ी गिवशर्लेल्यव
नेत्यवांकर्े ते पवठ शफ़रशर्त असतवत.. इतके च नव्हे तर, ज्यव जन्सु यव
नेत्यवचां व हे टवहो फ़ोर्ून प्रचवर कररत होते, नवही ती सिु ने त्यवचां ेर्र
उधळीत होते, अिव नेत्यवत आतव त्यवांनव खोट शदसू लवगते. आशि
आपलव नर्व िवल, नर्व नेतव आिखी जोरवत शर्कलव जवर्व की

जेिेकरून आपलव चवगां लवच फ़वयदव होईल म्हिनू हे, जन्सु यव
नेत्यवचां ,े िवलवचे सर्ाच दोष आशि नसतील तेही पढु े आिण्यवत
िवगेपढु े पवहवत नवहीत. अिव तर्हेने रवजकवरिवच्यव धांद्यवत हीन
्र्रुपवच्यव ्पधवा चवलतवत. ज्यव जन्सु यव नेत्यवचे कवही शदर्सवपर्ू ी
हे एजांट होते, त्यवांचे कवयाकते होते, त्यव नेत्यवलव र्वटेल तिव शिव्यव
द्यवयलव सद्ध
ु व िग हे कचरत नवहीत. र्ेळ पर्ल्यवस जन्सु यव नेत्यवांची
कवळीबेरी, भ्रष्टवचवरवची लफ़र्ी बवहेर कवढून त्यवचां े िवगे
पोलीसवांचव, लवचलचु पत प्रशतबांधक खवत्यवच्यव, आयकर
खवत्यवच्यव अशधकवर्यवचव ससेशिरव पि लवर्तवत. अथवात
आपल्यव न्सयवयव्यर््थेत,, न्सयवयप्रशियेत रवजकवरिी आशि िोठे
घपले करिवरे यवांनव शििव होिे फ़वरच दरु वपव्त, असे लोक
प्रविशिक म्हिनू नव्हे तर पुरवव्यव अभवर्ी सटु त असतवत; सटु त
आलेले आहेत. अिविळ
ु े रवजकवरिी लोकवनां व आपलव धदां व भ्रष्ट
िवगवाने र्वढशर्ण्यवस िदतच होते. हे उघर् गशु पत आहे की,
कोित्यवच शनर्र्िशू कत बहूतेक उिेदर्वर कवयद्यवने ठरशर्लेल्यव
खचवाचे बांधन पवशळत नवहीत. असे असले तरी त्यवांनी सवदर के लेले
खचवाचे खोटे शहिोब ग्रवह्य धरल्यव जवत असल्यविळ
ु े , त्यवनां व अपवत्
ठरशर्ण्यवत येत नवही. जिक
ू वही कवयदव खोटे खचवाचे शहिोब सवदर
करण्यवकररतवच आहे. तदर्तच प्रत्येक पिवजर्ळ जिव होत
असलेल्यव पैिवांचव योग्य शहिोब कोितवच पि ठे शर्त नवही, देत

नवही. पिवलव र्व रवजकवरण्यवांनव देिगी ्र्रुपवत शिळिवरव पैसव,
एकतर कवळव असतो, र्व सविवन्सय जनवच
ां ी लटु करून शिळशर्लेलव
असतो. िोठिोठे उद्योगधांद,े कांपन्सयव, कवरखवनदवर, देिगीदवर हे
पिवांनव, रवजकवरण्यवांनव ज्यव िोठिोठ्यव देिग्यव देत असतील,
त्यवच्यव शकतीतरी पटीने आपलव फ़वयदव अिवांकर्ून करून घेत
असतील. अिव तर्हेने रवजकवरण्यवचां व धांदव हव िोठिोठ्यव
कवरखवनदवरवसां ोबत र्वढतच आहे आशि र्वढतच रवहिवर आहे.
रवजकवरिी लोक आपलव धांदव फ़ोफ़वर्व म्हिनू िोठिोठ्यव
उद्योगधदां र्े वल्यवकर्ून िोठिोठी िदत घेत रवहिवर आशि अिव
िोठिोठ्यव कवरखवनदवरवनां व िग ते सविवन्सय जनवनां व लटु ू देिवर. अिव
तर्हेने रवजकवरिी आशि िोठिोठे कवरखवनदवर आपलव धांदव खपु
र्वढवर्व म्हिनू जनतेची िख्ु यत्र्ेकरून िेतकर्यवांची, गवर्कर्यवांची
लटु कररत आहेत, कररत रवहविवर आहेत. म्हिनू च आज देिवतील
८०-८५ टक्के सांपत्ती ही िठु भर लोकवांक्र्े के शन्सद्रत झवलेली आहे.
सांपत्तीच्यव शर्के शन्सद्रकरिवची तसेच सिवन र्वटपवची भवषव
बोलिवर्यव आपल्यव सिवजर्वदी, लोकिवही देिवच्यव घटनेची ही
शर्ल्हेर्वट. अिी ही िोकवांशतकव. पवहव िग आतव रवजकवरिवचव
असव हव धदां व थवबां शर्तव येतो कवय?
इतके िवत् शनशित की, रवजकवरण्यवांनी, नेत्यवांनी आपलव
रवजकवरिवचव धदां व बदां के लव आशि प्रविवशिकपिे जनकवया

करण्यवचे आरांशभले तर कोित्यवच सरकवरी अशधकवर्यवचे पैसे
खवण्यवची शहिां त होिवर नवही. सरकवरी अशधकवरी िग भ्रष्टवचवर
करू िकिवर नवहीत. सरकवरी योजनवचां ी कविे सद्ध
ु व प्रविवशिकप्िे
होतील. िोठिोठे उद्योगपती, कवरखवनदवर सविवन्सय िविसवांनव लटु ू
िकिवर नवहीत. सांपत्तीचे शर्के शन्सद्रकरि होण्यवस, करण्यवस सल
ु भ
होईल. थोर्क्यवत म्हिजे सिवज व्यर््थेतील भ्रष्टवचवरवचां ी िळे
ू ् ही
रवज्यकत्यवांच्यव, नेत्यवच्ां यव म्हिजेच रवजकवरण्यवच्ां यव
अप्रविवशिकपिवत आहेत. म्हिनू सिवज शनकोप होण्यवकररतव,
करण्यवकररतव सर्ाप्रथि रवजकवरण्यवांनी प्रविवशिक होिे आर्श्यक
आहे. होर्ू िके ल कव असे? बनू िके ल कव सिवज शनकोप?

१९
स्त्री-परुष समानता
जवगशतक िशहलव पररषदेने ठरशर्ल्यवप्रिविे १९१०
सवलवपवसनू दरर्षी ८ िवचालव जवगशतक िशहलव शदर्स सवजरव
करण्यवत येतो. अिवच तर्हेने शकतीतरी इतर शदर्स-शदन सवजरे के ले
जवतवत; जसे की, बवलक शदन, ग्रवहक शदन, र्न शदर्स, व्हॅलेंटवईन
र्े र्गैरे र्गैरे. असे शदन सवजरे करण्यवची प्रथव किी आशि कें व्हव
सरुु झवली हे सवांगिे कठीि. परांतु असे शदन सवजरे करण्यविवगील
उद्देि एकच की, ज्यवांचेकररतव म्हिनू तो शदर्स सवजरव के ल्यव जवतो
त्यवचां शे र्षयी सिवजवत जवगृती शनिवाि व्हवर्ी. अथवात अिविळ
ु े
खरोखरच जवगृती शनिवाि होते कवय आशि झवलीच तर शकतपत
होते हव सांिोधनवचवच शर्षय ठरवर्व. ज्यवांचक
े ररतव म्हिनू असे
शदर्स सवजरे के ले जवतवत, त्यवांचे शर्षयी ठोस, भरीर् असे कवही
के ल्यव जवत नवही; करण्यवची प्रविवशिक इच्छव असते शकांर्व नवही
यवशर्षयी सद्ध
ु व सवि
ां कतवच असते. अिवचां े आसू िवत् असे शदन
सवजरे करण्यवतनू कवही अि
ां ी पसु ल्यव जवत असवर्ेत. पवहव नव,
जवगशतक िशहलव शदन हव िशहलवांशर्षयी म्हिजे िशहलवांच्यव
्र्वतत्र्ां यवशर्षयी, िशहलव-परुु ष सिवनतेशर्षयी जवगृती शनिवाि

व्हवर्ी म्हिनू सवजरव के ल्यव जवतो. आपल्यव परुु षप्रधवन व्यर््थेत
िशहलवनां व ्र्वतत्र्ां य नवही, िोकळीक नवही; त्यवनां व परुु षवपां ि
े व कशनष्ठ
सिजल्यव, गिल्यव जवते; द्ु यि, पष्ु कळ अांिी गल
ु विशगरीची
र्वगिक
ू शदली जवते; त्यवांचे जीर्न पष्ु कळ अांिी बांशद्त असते,
परवर्लांबी असते; परुु षवचां ी छवयव म्हिनू च त्यवांनव र्वर्रवर्े लवगते.
हे सर्ा बदलवर्े ह्यवकररतव जवगृती व्हवर्ी, सिवजिने घर्वर्ी,
र्वतवर्रि शनिवाि व्हवर्े हवच उद्देि, असव शदन सवजरव
करण्यविवगचव असवर्व.
पर्ू ी, नर्रव िरि पवर्लव असतव, त्यवचे प्रेतवसोबत
्र्तःलव जवळून घेर्नू स्त्रीयव प्रविवपाि कररत. परांतु पशत्न र्वरली
असतव शतच्यव प्रेतवबरोबर नर्र्यवने ्र्तःलव जवळून घेर्नू प्रविवपाि
के ल्यवचे र्वचण्यवत, ऎकण्यवत नवही. अिी ही सती जवण्यवची प्रथव
स्त्रीयवक
ां ररतवच कव म्हिनू होती, परुु षवांकररतव कव नव्हती; हे
धिािवतांर्, की ज्यवचां ेिळ
ु ेच अिी प्रथव सरू
ु झवली होती, तेच सवांगू
जविे. अिवच तर्हेने शर्धरू वनां व गवधां र्ा शर्र्वह करण्यवस िोकळीक
पि शर्धर्वांनव पनू शर्ार्वह करण्यवस बांदी कव होती, हे सद्ध
ु व
धिािवतांर्वांनवच िवशहत. कवळवच्यव ओघवत आतव ह्यव प्रथव तसेच
बवलशर्र्वह प्रथव बदां झवल्यवसवरख्यवच आहेत. के ल्यव गेलेल्यव
कवयद्यवांनी ह्यव प्रथव बांद होण्यवलव, करण्यवलव हवतभवरच लवर्लेलव
आहे. परांतु शद्वभवयवा प्रशतबधां क आशि हुर्ां व प्रशतबधां क कवयद्यवतील

पळर्वटवांिळ
ु े हे दोन्सही प्रकवर पष्ु कळ अांिी सरू
ु असल्यवचे अजनू ही
जविर्ते. हुर्ां व सर्ात् शदलव, घेतलव जवत असल्यवचे प्रत्ययवस येते.
हुर्ां वबळीच्यव शनरशनरवळ्यव कथव र्तािवनपत्वतनू र्वचवर्यवस
शिळतच असतवत. तसेच िोठिोठे नेते, अशभनेते एक बवयको
असतवांनव दसु री बरोबर लग्न करून र्व न करून उघर् उघर्
दोघींबरोबर र्वर्रतवांनव, सांसवर करतवांनव शदसतवत अशि अिवांपढु े
कवयदव हतबल असल्यवचे प्रकषवाने लिवत येते. शर्र्वशहत स्त्रीचे
परपरुु षवांिी सांबांध आल्यवस सिवजवत शतलव भ्रष्ट गिल्यव जवत. परांतु
परस्त्रीिी सांबांध आलेल्यव, असलेल्यव शर्र्वशहत परुु षवलव िवत्
सिवजवत भ्रष्ट म्हटल्यव जवत नवही. पर्ू ी नर्र्यवने टवकल्यवनतां र
स्त्रीलव घट्फ़ोट शिळण्यवची, र् शतने दसु रव शर्र्वह करण्यवची सहज
सोय नव्हती. आतव कवयद्यवने शतलव घट्फ़ोट घेतव येतो र् दसु रे
लग्न करतव येते. अिव तर्हेने कवळवच्यव ओघवत स्त्री
्र्वतांत्र्यवबद्दलची उत्िवतां ी बर्यवच बवबतीत झवलेली आहे; पष्ु कळ
बवबतीत ती व्हवयची आहे. अिीच उत्िवांती पढु ेही होतच रवहविवर
आहे. परांतु यवशर्षयी सखोल शर्चवर करून, शनशित धोरि िवत्
आखण्यवत येत नवही.
जवगशतक शदनवचे शदर्िी ज्यव स्त्रीची सबलव म्हिनू , जगत
जननी म्हिनू , तोंर् भरून (िग ती तोंर्देखली कव असेनव) ्ततु ी
के ल्यव जवते, त्यव िशहलेलव दबु ाल करण्यवत, अबलव ठरशर्ण्यवत,

सर्वात जव्त हवत असेल, भवग असेल तर तो आहे धिवाचव.
आपल्यव धिवानेच स्त्रीलव शिििवपवसनू र्शां चत ठे र्लेले होते. धिवाने
स्त्रीयवांर्र नवही ती बांधने लवदलेली, लवर्लेली आहेत. शतचे आयष्ु य
चल
ु आशि िल
ु इतक्यवपरु तेच शसशित के लेले आहे. शतलव परुु षवांची
दवसी बनशर्लेले आहे. असे असनू ही, आियवाची गोष्ट अिी की,
कोित्यवही धवशिाक कवयाििवलव स्त्रीयवच प्रवधवण्यवने, प्रविख्ु यवने
उपश्थत असतवत. त्यवत त्यवच बहुसख
ां ेने भवग घेतवत. शकतीतरी
अथाशहन किाकवांर्े, शर्धी करण्यवत स्त्रीयवच अग्रेसर असतवत. अिी
किाकवांर्े करण्यवस लवगिवरे ्र्वतांत्र्य ते परुु षवांकर्ून हक्कवने
शिळशर्त असतवत. जो धिा आपल्यवर्र अधिा करतो त्यव
धिवाबद्दलच्यव स्त्रीयवजां र्ळील ह्यव अांधश्रद्धव ही आपल्यव
सां्कवरवांची शकियवच म्हटली पवशहजे.
स्त्रीयवांनव ्र्वतत्र्य नवही, स्त्रीयव सबलव नवहीत; हे जर खरे
असते तर इशां दरव गवांधी, िवगवारेट थेचर, शसररिवओ बांदरनवयके आशद
स्त्रीयव आपअपल्यव देिवत पतां प्रधवन झवल्यवच नसत्यव. इतर
शकतीतरी अन्सय िेत्वत कवयारत रवशहलेल्यव, असलेल्यव अनेक
स्त्रीयवशां र्षयी सद्ध
ु व असेच म्हिवर्े लवगेल. परांतु हे शततके च खेदवचे
की, अिव स्त्रीयवनां ी सद्ध
ु व सत्तव आपल्यव हवती असतवनां व, सविवन्सय
स्त्रीयवच्ां यव िनवत शनिवाि के ल्यव गेलेले, झवलेले न्सयनु गर्ां किी
करण्यवकररतव कवहीच के लेले नवही. सद्यवचेच पवहव नव! आिदवर,

खवसदवर ह्यवच्ां यव शजतक्यव जवगव आहेत त्यवपैकी ३० टक्के जवगव
िशहलवनां व आरशित करण्यवशर्षयी, ठे र्ण्यवशर्षयी घोळ
कें व्हवपवसनू चव चवललेलव आहे. परांतु सोशनयव गवांधी ज्यव कॉांग्रसे
सवरख्यव फ़वर कवळ सत्तेर्र रवशहलेल्यव रवष्रीय पिवच्यव अध्यिव
आहेत; स्त्री आहेत; त्त्यवांनीच पढु वकवर घेर्नू आपल्यव पिवत तरी
स्त्रीयवांनव जव्त प्रिविवत उिेदर्वरी कव देऊ नये. ? इतर पिवतील
नविवशां कत स्त्रीयवनां ी सद्ध
ु व आपली पदे पिवलव लवर्नू असव हट्ट कव
धरू नये. ? पिवलव सत्तव शिळर्नू देण्यवपेिव स्त्रीलव ्र्वतांत्र्य,
सिवनतव शिळर्नू देण्यवलव स्त्रीयवांनीच प्रवधवन्सय कव देर्ू नये?
आपल्यव नर्र्यवांच,े भवऊ-र्र्ील आशदचां े न ऎकतव, स्त्रीयवनां ी
स्त्रीयवांनवच फ़क्त ितदवन करून आपली िक्ती कव दवखर्ू नये? सत्तव,
अशधकवर, ्र्वतांत्र्य हे िवगनू शिळतेच असे नव्हे. पष्ु कळ र्ेळव ते
हक्क दवखर्नू , ठसर्नू ह्तगत करवर्े, शिळर्वर्े लवगते िळ
ु वत
शर्चवर के ल्यवस स्त्रीयवच्ां यव सद्यवच्यव अर््थेलव, दरु वर््थेलव म्हिव
हर्े तर, जी अश्तत्र्वत आलेली व्यर््थव कवरिीभतू आहे, ती
शनिवाि होर्ू देण्यवत स्त्रीयवांचव सद्ध
ु व शततकवच हवत आहे; हे जविनू
घेिे आर्श्यक आहे. स्त्रीयवांनव जर परुु षवांच्यव दबवर्वपवसनू र्वचवयचे
असेल, त्यवच
ां शे र्षयीच्यव र्वईट चवलीरीती, प्रथव बदां करून त्यवचां ी
कथव बदलवर्यवची असेल, त्यवांच्यव शर्षयीच्यव अनव्थव घवलर्नू
त्यवांचशे र्षयी सांदु र गवथव रचवयची असेल, तर स्त्रीयव सद्ध
ु व यवकररतव

पढु वकवर घेर्ू िकतवत. त्यवांनीच पढु वकवर घ्यवयलव पवशहजे. परुु षवांनव
जन्सि देिवरी, आयष्ु यवत आििवरी, स्त्री ही परुु षवपां ेिव कशनष्ठ असचू
िकत नवही. स्त्रीयवच ्र्तःलव किी लेखतवत, स्त्रीयवच आपि
परुु षवांपेिव द्ु यि आहोत असे सां्कवर येिवर्यव स्त्रीयवांच्यव शपढीर्र
रुजशर्त असतवत. िलव नवही र्वटत; घरवतील, कुटुांबवतील सर्ा
स्त्रीयव एकत् आल्यवस त्यव घरवतील, कुटुांबवतील परुु षवचां े कवही
चवलेल म्हिनू . स्त्रीच तर आपल्यव िल
ु वलव िल
ु ीपेिव िोठे गिते,
िल
ु वचे िल
ु ीपेिव जव्त लवर् परु शर्ते. ्र्तःच आपल्यव िल
ु ीलव
तसेच सनु ेलव कशनष्ठ र्वगिक
ू देते. हुर्ां वबळीच्यव शकतीतरी
प्रकरिवत सवसर्वचां वच प्रविख्ु यवने हवत असल्यवचे र्तािवनपत्वतनू
र्वचण्यवत येते. सनु ेलव िल
ु वऎर्जी िल
ु गी होत असल्यवस सवसचू
शतलव गभापवत करवर्यवस लवर्ते. सनु ेलव िल
ु गी झवल्यवस सवसचू
शतचव छळ कररते, िल
ु वकर्ून सनु ेचव छळ करून घेते. सनु ेलव िल
ु
होत नसल्यवस सवसचू सनु ेलव र्वांझोटी ठरर्नू शतचे जीर्न असह्य
कररते; िग भलेही दोष आपल्यव िल
ु वत कव असेनव! येथनू च तर
स्त्रीच्यव पवरतांत्र्यवची, गल
ु विशगरीची, असिवनतेची, द्ु यितेची बीजे
रोर्ली जवतवत आशि अिव तर्हेने यवलव प्रविख्ु यवने स्त्रीयवच
जबवबदवर असतवत.
स्त्रीलव आपल्यव िल
ु वांनव, िल
ु ींनव सवरखीच र्वगिक
ू देर्ू
द्यव! सनु वनां व सद्ध
ु व आपल्यव िल
ु ींसवरखे प्रेि, र्वगिक
ू देर्ू द्यव!

शर्र्वशहत िल
ु ींनव सद्ध
ु व आपल्यव आपल्यव सवसर्ू र आईसवरखेच
प्रेि करू द्यव;! िग पवहव घरवतील परुु षवचां ी कवय हवलत होते ते!
अशधकवर सत्तव जवर्नू ही परुु षवांची हवलत फ़वरच आनांदी असेल!
यविळ
ु े स्त्री-परुु ष सिवनतवच नसु ती रुजिवर नवही तर कुटुांबवत
आपोआप िवांततव पि नवांदल
े . भशगशनांनो, पवहव तम्ु हवलव हे पटते
कवय? आशि यवनषु गां वने तम्ु ही कवही भरीर् कृ ती करू िकतव कवय?

२०
भ्रष्टाचाि झालाय क्षशष्टाचाि
सर्ात् भ्रष्टवचवर बोकवळलेलव आहे. जीर्नवतील अस
एकही िेत् नसवर् की ज्यवत भ्रष्टवचवर नसेल. आपली सांपिू ा
व्यर््थवच भ्रष्ट झवलेली आहे. कोित्यवही सरकवरी कविवची
सरकवरी फ़ी देतवनां व तेथील बवबच
ांु ी, अशधकवर्यवचां ी फ़ी (लवच) पि
द्यवर्ी लवगते. न शदली तर सवध्यव कविवसवठी, सविवन्सय जनवांनव इतके
हेलपवटे खवर्े लवगतवत, शकांर्व जवण्यव-येण्यवत इतकव र्ेळ र्व पैसव
खचा करवर्व लवगतो की, त्यवपेिव ते र्रची फ़ी देण्यवचेच ठरशर्तवत,
पत्करतवत; िनवशर्रुद्ध असले तरी.
बहुतेक सर्ाच जन जेथे िक्य असेल तेथे, त्यवच्ां यव पदवलव
अनसु रून, पररश्थतीनरुु प र्रची किवई कररत असतवत. अिी
र्रची किवई करिवर्यवांनव पि जेंव्हव त्यवांचे कवि दसु र्यव िेत्वत
पर्ते, तेंव्हव त्यवांनव सद्ध
ु व र्रची फ़ी द्यवर्ीच लवगते. ज्यवनां व र्रची
किवई होते त्यवांनव र्रची फ़ी देिे अखर्त नसवर्े. परांतु सविवन्सय
िविसवनां व की जे खरोखरच प्रविवशिकप्िे जगू इशच्छतवत र् ज्यवचां
उत्पन्सन िेतीर्र, िजरु ीर्र, छोट्यव-िोठ्यव व्यर्सवयवांर्र अर्लांबनू
असते, ज्यवांनव र्रच्यव किवईची हवर् नसते आशि असली तरी र्वर्
नसतो, त्यवनां व र्रची फ़ी देिे शकती दरु वपव्त असते र् अिविळ
ु े

त्यवांनव शकती िनः्तवप सहन करवर्व लवगतो हे अिवांनवच िवशहत.
किी शिकलेले, सवधे, भोळे, अर्विी लोक यवनां व र्रच्यव किवईचे
र्वर्पेच शततके िवशहत नसतवत. परांतु व्यर्सवयवत, व्यर्हवरवत,
रवजकवरिवत अनभु र्ी आशि शिकलेल्यव लोकवांनव ही कलव
चवांगलीच अर्गत असते. त्यवत ते शनपिू होत असतवत, झवलेले
असतवत. पर्ू ी अिी र्रची फ़ी टेबलवखवलनू शदली जवत असे.
आतव तर उघर् उघर् टेबलवर्रच, कवगदवर्रच र्जन ठे र्ल्यव जवते.
आशि शर्िेष म्हिजे असव हव भ्रष्टवचवर सर्ाजन उघर््यव र्ोळ्यवांनी
पवहवत असतवत. तरीपि तो थवांबशर्ण्यवकररतव कोिी कवहीच कररत
नवही. भ्रष्टवचवर आज शिष्टवचवर झवलेलव आहे. जे भ्रष्टवचवर कररत
नवहीत, जवश्तचव पैसव शिळशर्त नवहीत; त्यवांनव सविवशजक
प्रशतष्टेपवसनू र्ांशचत रवहवर् लवगत. प्रविवशिकपिव अर्गळीत पर्त
आहे. अप्रविशिकपिलव प्रशतष्ठव प्रवप्त होत आहे. असव आजचव
सिवज बनलेलव आहे. त्यवच र्िान करतवांनव िी म्हिेल;
सवव ज्ञात आहे हे आज
भरकटलेला, मवखरु लेला आपला समाज
जीवनामवषयी प्रत्येकाचे असती मनरमनराळे अंदाज
नेत्यांना चढला आहे येर्े सत्तेचा माज
मवद्ांनांना जडली असे मवद्त्ता पाजळण्याची खाज

धनवान भषु मवती अगं ावरी श्रीमंतीचा साज
अमधकारयांना आपले अमधकार, पद यांचाच नाज
कमवचारी मनयम दाखवनू काम पढु े ढकलण्यात चालबाज
म्हणण्या सेवक, परी त्रास मदल्यामवणा, न कररती जनतेचे काज
गरीब आमण अज्ञानी, यांचा रडका चेहरा, दबका आवाज
मध्यम वगीय, कात्रीत जसा, सदैव मनराश मन नाराज
प्रत्येकच पैसा, प्रमतष्ठा ममळमवण्या, होवू पाहतो कावेबाज
मजकडे मतकडे ज्याच्या त्याच्या जामहरातीच भडकबाज
ओळखणे कठीण, कोण प्रामामणक आमण कोण दगाबाज
उरली नसे येर्े कुणालाच कुणाचीच लाज
दसु रयाच्या सरणावर, स्वतुःची पोळी भाज
सवाांनाच हवा आहे येर्े, सगं मरवरी ताज
स्वतुःच्या उत्कषावसाठी, मग दसु रयाला पाणी पाज
संपणू व व्यवस्र्ा सडकी, कुजकी झाली आहे आज
मेला आहे प्रत्येकाच्या, अंतमवनातील आवाज
हेच आहे आजच्या, दुःु खी अशातं समाजाचे राज
अिी ही सिवजवची भ्रष्ट व्यर््थव कव झवली, यवचव िोध
घेतव अस लिवत येईल की, पैसव शिळशर्िे आशि भौशतक सख
ु
उपभोगिे हेच जीर्नवचे सवर झवलेले आहे. तोच जीर्नवलव अथा

आलेलव आहे. शििि घ्यवयच, ते नोकरी शिळर्नू शकांर्व व्यर्सवय
करून गर्गजां पैसव शिळशर्ण्यवकररतवच, व्यवपवर उद्योग करवयचव
तो सद्ध
ु व अिवप पैसव शिळशर्ण्यवकररतवच आशि भरपरू पैसव जिव
झवलव की िनष्ु य िग लवगतो िवन, सन्सिवन. पद सत्तव शिळशर्ण्यवच्यव
पवठीिवगे, शकांर्व अगोदर सद्यव झवलेले गशलच्छ रवजकवरि करवयच,
खोटी प्रचशलत प्रशतष्ठव शिळर्वयची, सत्तव ह्तगत करवयची आशि
यव सर्वांचव उपयोग नतां र पैसव शिळशर्ण्यवकररतव करवयचव अस चि
अव्यवहत शफ़रत असत.
शििि, पैसव, सन्सिवन ह्यव गोष्टी जीर्नवतील सवध्य
शिळशर्ण्यवकररतव सवधन जरूर असतील, परांतु आज आपि ह्यव
सवधनवांनवच सवध्य िवननू बसलेलो आहोत. जीर्नवच खर सवध्य
कवय? यवशर्षयी शर्चवर करिेच सोर्ून शदलेले आहे. सपां िू ा सिवज
यविळ
ु े असवच भरकटतच आलेलव आहे, चवललेलव आहे.
जीर्नवलव अथवांपेिव अनथाच आपि जव्त शचकटशर्लेले आहेत.
जीर्नवचव अथा (हेत,ू उद्देि) फ़क्त अथाच (पैसव, सपां त्ती) झवलेलव
आहे. यविळ
ु े भौशतक सख
ु शिळत असल्यवचे जरी शदसत असले
तरी तिवर् खपु च र्वढलेले आहेत.
शििि भ्रष्ट झवलेले आहे. आपि तसे ते के लेले आहे.
लवखो रुपये इशां जशनअरींग शकांर्व र्ैद्यकीय िहवशर्द्यवलयवतील

प्रर्ेिवकररतव र् शिििवकररतव अर्ैध िवगवाने खचा करून, जे
इशां जशनअर र्व र्ॉक्टर होतवत ते आपल्यव व्यर्सवयवत नतां र भ्रष्ट
िवगवाचव अर्लांब कररत असल्यवस नर्ल ते कवय! त्यवत त्यवांनव तरी
दोष देतव येतील कवय? सर्ाच पेिवतनू , व्यर्सवयवतनू
प्रविवशिकपिव लप्तु झवलेलव आहे, होत आहे. व्यवपवर, उद्योग हे तर
भ्रष्टवचवर के ल्यवशिर्वय चवलचु िकत नवहीत. आपले इग्रां जी
धतीर्र के लेले, असलेले अव्यर्हवरी कवयदे, शनयिच बहुतेकवनां व
भ्रष्टवचवर करण्यवस, अप्रविवशिकपिव करण्यवस प्रर्ृत्त करतवत.
िोठिोठ्यव उद्योग धांद्यवतील, कवरखवण्यवतील अशधकवरी,
व्यर््थवपक, किाचवरी हे शकतीही प्रविवशिक असलेत तरी व्यवपवर,
उद्योग, धांदव र्वढशर्ण्यवकररतव त्यवांनव भष्टवचवरवचव अर्लांब
करवर्वच लवगतो. शकांबहूनव िी तर असे म्हिेल, की लवच देिे,
आिीष दवखशर्िे हव त्यवच्ां यव नोकरीचव अशर्भवज्य भवगच
बनलेलव आहे. फ़रक इतकवच की ते ही लवच कवयदेिीर बनर्नू
देतवत. व्यवपवर, उद्योगवतील भ्रष्टवचवर कवयदेिीर करण्यवच्यव
शकतीतरी पध्दती िोधनू कवढण्यवत आलेल्यव आहेत.
ज्यव कांपन्सयव खपू नफ़व किवशर्तवत, ज्यवच्ां यव िभां र
रुपयवच्ां यव िेअसाची शकांित हजवर रुपयवपां ेिवही जव्त असते, ज्यव
त्यवच्ां यव भवगधवरकवांनव चवांगलव लवभवांि देतवत, त्यवांची खपू र्वहर्व,
्ततु ी करण्यवत येते. परांतु इतकव अगर्बबां नफ़व कसव किवशर्ल्यव

जवतो, यवत व्यर््थवपन कुिलतेचव भवग शकती आशि भ्रष्ट िवगवाचव
अर्लबां शकती यवशर्षयी कोिीच शर्चवर कररत नवहीत. ज्यव र््तनांु व
जव्त िवगिी आहे, त्यव र््तु तयवर करण्यवकररतव सरकवरलव
किीत किी कवरखवण्यवांनव परिीट देण्यवस लवर्िे शकांर्व अिव
र््तांनु व लवगिवरव कच्चव िवलवचव कोटव सरकवरकर्ून जव्तीत
जव्त शिळशर्िे, थोर्क्यवत म्हिजे; रवज्यकत्यवांनव, सरकवरी
अशधकवर्यवांनव लवच देर्नू , दबवर् गट तत्ां वचव र्वपर करून िोनॉपशल
(िक्तेदवरी) शनिवाि करिे; तदर्तच जवशहरवतीद्ववरे कृ त्ीि िवगिी
तयवर करिे; अशि अिव पररश्थतीचव फ़वयदव घेर्नू िांभर रुपयवची
र््तु हजवर रुपयवत शर्कून, सविवन्सय जनवनां व लबु वर्ून, नऊसे
प्रशतित नफ़व किवशर्िे हव भ्रष्टवचवर नवही तर आिखी कवय?
भ्रष्टवचवरवशिर्वय रवजकवरि करतव येईल कवय? सेर्वभवर्
म्हिनू प्रविवशिकपिे आनांद शिळशर्ण्यवकररतव रवजकवरि,
सिवजकवरि करण्यवचे शदर्स कें व्हवच शनघनू गेलेत. लवखो-करोर्ो
रुपये शनर्र्िक
ू ीत शनर्र्ून येण्यवकररतव खचा करिवरे आिदवर,
खवसदवर प्रविवशिक असू िकतवत कवय? रवहू िकतवत कवय?
त्यवच्ां यव भ्रष्टवचवरवच्यव पद्धती शनरशनरवळ्यव असू िकतवत. प्रिवि
किी जव्त असू िकत. त्यवचां वही भ्रष्टवचवर कवयदेिीर असू िकतो.
यदव कदवशचत प्रविवशिक िविसू आिदवर, खवसदवर झवलवच तर
त्यवलव रवजकवरिवत शटकून रवहण्यवकररतव भ्रष्ट िवगा ्र्ीकवरवर्े

लवगतवत शकांर्व भ्रष्टवचवरवकर्े दल
ु ाि करवर्े लवगते. भ्रष्टवचवर
करिवर्यवनां व पवठीिी घवलवर्े लवगते. आशि हे जर के ले नवही तर
त्यवांनव बवहेर जवर्े लवगते. ्र्तःहून न गेल्यवस त्यवांनव पद्धतिीरपिे
बवहेर फ़े कल्यव जवते. यवबवबत कोिवलवही दोष देिे उशचत होिवर
नवही. भ्रष्ट शनर्र्िक
ू ीच्यव प्रशियेतनू भ्रष्ट सरकवरे च अश्तत्र्वत
येिवर आशि अिी सरकवरे भ्रष्टवचवरच र्वढशर्िवर, िग ती
कोित्यवही पिवची असोत. शकतीही भ्रष्टवचवर शनिाल
ु नवच्यव गोष्टी
करोत. भ्रष्टवचवर शनिाल
ु नवकररतव चळर्ळी करिवर्यवच्ां यव हे लिवत
येत नवही कवय? की भ्रष्ट रवज्य सरकवर भ्रष्टवचवर शनिाल
ु न करील
कसे? भ्रष्टवचवर शनिाल
ु न हव ्र््त लोकशप्रयतव शिळशर्ण्यवकररतव
एक जवशहरवतीचवच प्रकवर रवजकवरिवत, सिवजकवरिवत र्वर्रत
आहे. भ्रष्टवचवर कररत असलेले पि भ्रष्टवचवर उघर्कीस न आलेले
शकतीतरी लोक, आम्ही भ्रष्ट नवही, प्रविवशिक आहोत हे
रुजशर्ण्यवकररतव अिव चळ्र्ळीत पढु े पढु े कररत असतवत. हे
तपवसव अतां ी सहज लिवत यवर्े.
सरकवरवत नसलेले शर्रोधी पिवचे लोक सतत सरकवर भ्रष्ट
आहे अिी शटकव कररत असतवत. परांतु ही शटकव फ़क्त सत्तव ह्तगत
करण्यवकररतवच असते. शर्रोधक सत्तेत आलेत म्हिजे तेही
भ्रष्टवचवरच कररतवत. हव आपल्यव रवजकवरिवचव ्थवयी भवर्
झवलेलव आहे.

सरकवरर्र शकांर्व सरकवरवतील कोिवर्रही भ्रष्टवचवरवबवबत
शटकव शकांर्व आरोप झवलेत की, सरकवर त्यवबवबतीत कवहीतरी
िलिपट्टी लवर्ण्यवचे कवि करते; जसे की, ज्यवचव भ्रष्टवचवर
उघर्कीस आलव त्यवलव सरकवरवतनू कवढून टवकिे, सांिोधन
करण्यवकररतव आयोग नेििे इत्यवशद. िळ
ु वत कवरि िोधण्यवचे र्
त्यवनसु वर त्यवर्र उपवय करण्यवचे होतच नवही. आशि हे जोपयांत
होिवर नवही तोपयांत भ्रष्टवचवर र्वढतच रवशहल.
िळ
ु वत शर्चवर के ल्यवस असे लिवत येईल की, यव सर्ा गोष्टीलव
कवरिीभतू
आहेत आपल्यव सविवशजकीकरिवच्यव;
सां्कृ तीकरिवच्यव प्रशियव, म्हिजे थोर्क्यवत सां्कवर; की ज्यव द्ववरे
आपि भौशतक सख
ु वच्यव लवलसव र्वढशर्तो, अप्रविवशिकपिवचेच
स्ां कवर रुजशर्तो, शिििवतनू ते किी करण्यवपेिव र्वढशर्तो, आशि
जोपयांत आपि हे बदलिवर नवही, तोपयांत सिवज भरकटतच
रवहिवर, तिवर्वखवलीच जगत रवशहल. सध्यवतरी इकर्े कोिवचेच
लि आहे असे शदसत नवही. बघवर् पढु े कवय होते ते!िेर्टी
भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार मनमवल
ू न
ज्यानं ी हाती बामं धलेले असते, समाजसेवेचे कंकण
जे स्वतुःचे करुनी घेताती, समाजसेवक असे नामकरण
सरसावती ते करण्या समाजातनू ी, भ्रष्ट गोष्टींचे उच्चाटन

यासाठी करणे जरुर असते, व्यापक चळवळ आमण आंदोलन
परर उभारण्या ते, हवे असते मवपल
ू धन
शक्य नसतेच ते जममवणे, प्रामामणक कमाईतनू
पढु े येती ते देण्या, उजेडात न आलेले भ्रष्ट जन
उद्देश्य त्यांचा, झाकण्या आपली दष्ु कृ त्ये आमण वाईट वतवन
आपली समाजामवषयीची खोटी कळकळ आमण श्रेष्ठता जनात
रुजमवण
समाजात दजु वन, अशातरहेन;े वावरताती बननू ी सज्जन
समाजसेवकामह, मनस्पृह सेवेपेक्षा; प्रमसमध्दचेच आकषवण
त्यामळ
ु चे ते स्वीकारती, भ्रष्टाचारयांपासनू ी दान
भ्रष्टाचाराचे, भ्रष्टाचारी पैशानेच करु जाती; मनमवल
ू न
वरुनी जरी, मदसत असली, यांची उंच मान
तरी, अतं री ते, स्वतुःचेच कररती अवमल्ू यन
समाजसेवका आता तरी, करुन घे; याची तू जाण
उपकारदशवक समाजसेवा नव्हे, समाज कायावतच हो रममाण
भ्रष्टाचार मनमवल
ू ना आवश्यक, प्रत्येकांतरी प्रामामणकता रुजमवण
त्यासाठी लहानपणीच द्यावे लागेल, योग्य संस्कार आमण मशक्षण

२१
मिािे परि क्षकती रूपे उिािे
" िरवर्े परर शकतीरूपे उरवर्े " ही म्हि सर्वांच्यवच
पररचयवची आहे. लहवन िल
ु वांनव शिकशर्तवांनव हवच उपदेि के ल्यव
जवतो. शबघर्लेल्यवनां व र्ठिीर्र आिण्यवकररतवही हेच बोल
र्वपरल्यव जवतवत. जीर्नवचव अथासद्ध
ु व ह्यवच म्हिीतनू सवांशगतल्यव
जवत असतो. िेल्यवनांतर आपले िरीर िवतीत र्व पांचिहवभतू वत
शर्लीन होर्नू जवत, आपि उरतो ते फ़क्त इतरवजां र्ळ असलेल्यव
आपल्यव आठर्िीतनू . आशि अिव तर्हेने प्रत्येक जनच किी
अशधक प्रिविवत उरत असतो. अत्यल्प ते अशत कवळ उरत असतो.
िनष्ु य कसवही असलव, आपल्यव भवषेत र्वईट जरी असलव, त्यवने
आपि ज्यवलव र्वईट कृ त्ये म्हितो ती जरी के लेली असलीत, तरी
त्यवचे नवतेर्वईक, ओळखीचे लोक, त्यवलव त्यवचे िृत्यनु तां र कवही
कवळतरी, र्वईट तर्हेने कव होईनव, पि ्िरतवतच. िविसवच्यव
जीर्नवत शकती जनवचां व सहर्वस आलव, त्यव सर्वांबरोबर तो कसव
र्वगलव, यवर्र त्यवच्यव िरिोत्तर, तो त्यवच्ां यव कसव र् शकती
्िरिवत रवशहल हे अर्लांबनू असते. जो जव्त लोकवत कवया
करतो, र्वर्रतो; जव्त लोकवांचव ज्यवलव सहर्वस घर्तो; तो
िरिोत्तर जव्त लोकवच्ां यव ्िरिवत रवहतो. तसेच सहर्वस हव

प्रत्यिच असलव पवशहजे असेही नवही. अप्रत्यि सहर्वस पि
्िरिवत रवहत असतो. हव अप्रत्यि सहर्वस म्हिजे त्यव िविसवचे
त्यवचे सहर्वसवशिर्वय ज्ञवत होिवरे त्यवचे कवया. पर्ू ीच्यव कवळी
अिव कवयवाची इतरवांनव िवशहती ही त्यव कवयवाचे पररिवि पवहून होत
होती. तसेच अिव पररिविवांची िवशहती, ज्यवांनी असे पररिवि
पवशहलेले आहेत, त्यवांचेकर्ून ऎकून होत होती. आतव तर प्रसवर
िवध्यिवचे यगु आहे. सर्वात जव्त प्रवधवन्सय प्रसवर िवध्यिवनां वच
आहे. प्रसवर िवध्यिवद्ववरे अिी िवशहती आतव ििवत
र्िव्यवसवरखी सर्ात् पसरत असते. चवांगल्यवच कृ त्यवची िवशहती,
िहती पसरते असे नव्हे, र्वईट गिु वच
ां ी, र्वईट कृ त्यवचां ी िवशहती
सद्ध
ु व तवत्कवळ सर्ात् पसरत असते. र्वईट कवया जो करतो त्यवची
अपशकती र् चवांगले कवया करतो त्यवची शकती, जी सर्वांनव ज्ञवत होत
असते, ती नतां रही पष्ु कळ कवळ लोकवच्ां यव ्िरिवत रवहते. िनष्ु य
िेल्यवनांतरही ती उरते. ती त्यवच्यव कवळवतील हयवत असलेल्यव
व्यक्तींच्यव ्िरिवत उरते, तसेच प्ु तकवद्ववरे र्व अन्सय िवध्यिवद्ववरे
ती पढु ील शपढ्यवांच्यव ्िरिवत सद्ध
ु व आिण्यवत येते, पसरशर्ण्यवत
येते. शजतके दरू र्र पसरलेल्यव जव्त लोकवांच्यव, शजतकव जव्त
कवळ, त्यव व्यक्तीच, चवगां ले-र्वईट असे कवया लोकवच्ां यव ्िरिवत
येत रवशहल, शततकी िरिोत्तर त्यव िविसवची अपशकती-शकती
रवहते, पसरत असते. अिी शकती-अपशकती त्यव व्यक्तीच्यव

घरवण्यवत, नवत्यवत र्व गवर्वपरु तीच शसशित असू िकते; शकांर्व
सपां िू ा रवज्यवत, देिवत र् जगवत सद्ध
ु व पसरू िकते. आशि असे
कवया, असे शर्चवर शजतकव कवळ (त्यव व्यक्तीच्यव िृत्यनु ांतर)
लोकवांनव उपयक्त
ु , सांदभायक्त
ु र्वटतवत, शततकव कवळ ते ज्ञवत रवहते.
त्यव िविसवची शकती-अपशकती शततकव कवळ शटकून रवहते.
फ़वरच व्यवपक चवांगले-र्वईट कवया करिवर्यव लोकवांची
शकती-अपशकती आतव इशतहवस लेखनवद्ववरे सध्ु दव बरवच कवळ,
शटकर्नू ठे र्ल्यव जवते. िविसवच्यव अपशकतीची शनदां व होत असते.
शकतीची र्वहर्व, तवरीफ़ होत असते, कौतक
ू होत असते. ज्यव
व्यक्तीची शनांदव होते, अपशकती होते; ती त्यव व्यक्तीपरु तीच ियवाशदत
असते असे नवही. त्यवच्यव देखत, त्यवच्यव हयवत कवळवत आशि
त्यवच्यव िृत्यनु ांतरही, त्यवची झळ त्यवच्यव नशजकच्यव
नवतेर्वईकवांनव, त्यवची ज्यवांचि
े ी ओळखी होती, सांबांध होते त्यवांनव
पि बसत असते, लवगत असते. आशि ज्यवची शकती पसरत असते
त्यवचव फ़वयदव पि सिीपच्यव व्यक्तींनव होत असतो. परांतु शकतीचव
फ़वयदवच होतो असे नवही. शकतीर्वन व्यक्तींच्यव सिीपच्यव
लोकवांर्र एक र्ेगळीच जबवबदवरी येर्नू पर्त असते. अिव
व्यक्तींची तल
ु नव त्यव शकतीर्वन व्यक्तीबरोबर के ल्यव जवत असते.
आशि अिी तल
ु नव करतवनां व पष्ु कळ र्ेळव अिवनां व खजील पि
के ल्यव जवत असते. जसे की, यवचव बवप पवहव कसव बद्ध
ु ीर्वन, होतव

आशि हव पवहव कसव ’ढ’ शनघवलव. यवच्यव आजोबवच्यव र्ेळी यव
घरवण्यवच कवय नवर् होत, आशि आज यवलव कोिी ओळखत पि
नवही, र्गैरे र्गैरे. तदर्तच अपशकती पसरलेल्यवांच्यव सिीपच्यव
चवांगल्यव लोकवांनव पि खजील के ल्यव जवत. हव फ़वर हुिवर आहे,
पि कवय उपयोग, िेर्टी खन्सु यवचव, दरोर्ेखोरवचव, चोरवचवच पोरगव
आहे. अिव ररतीने शकती-अपशकती पसरत रवहते, चवांगले र्वईट
पररिवि कररत रवहते.
”’िरवर्े परर शकती रूपे उरवर्े” यवचव सवधव, सरळ अथा
जीर्नवत चवांगले र्वगव, चवांगले कवया करव म्हिजे तम्ु हवलव तिु च्यव
िृत्यनु ांतरही लोक ्िरतील. तम्ु ही जसे र्वगलवत तसे र्वगतील.
तिु चे अनक
ु रि करतील. शर्िेष म्हिजे तिु च्यव नशजकच्यवनां व
यवचव जव्त फ़वयदव होईल. परांतु "िरवर्े परर शकती रूपे उरवर्े "
यवकररतव आतव सर्ाच जन ओढून तविनू शकती शिळशर्ण्यवचे िवगे
लवगतवत, लवगलेले शदसतवत. िविसवची शकती ही त्यवच्यव
जीर्नवतील सर्ाच िेत्वतील कवयवार्र अर्लांबनू असवर्यवस
पवशहजे. परांतु एखवद्यवने एखवद्यव ठरवशर्क िेत्वत खपू शकती
शिळशर्ली, लोकशप्रयतव शिळशर्ली; की िग आपि त्यवची इतर
िेत्वतील अपशकती, अपकवया, र्वईट कृ त्ये सहज िवफ़ कररत
असतो. त्यव व्यक्तीच्यव एकव प्रबळ गिु विां ळ
ु े आपि त्यवच्यव
अपशकती, दगु ािु वांर्र पवांघरून घवलत असतो. जसे की, शिके टिध्ये

प्रवशर्ण्य शिळशर्िवर्यवांनव, तसेच शसनेिवतील अशभनयविळ
ु े
लोकशप्रय, शकतीर्वन झवलेल्यवनां व, आपि त्यवच्ां यव इतर र्वईट
कवयवाशर्षयी िवफ़ी देत असतो. शसने अशभनेत्यवर्ां रील धवर्ीत
करोर्ो रुपयवचां ी सांपत्ती सवपर्िे, शसने अशभयांत्यवने करोर्ो रुपये
आयकर न भरिे, शिके टपटूांच्यव िॅच शफ़शक्सांग कर्े दल
ा करिे,
ु ि
आपल्यव लोकशप्रय रवज्यकत्यवांर्र, नेत्यवांर्र अर्ैध सांपत्ती
जिशर्ल्यवबवबत खटले भरले जविे, त्यवनां व लवचलचु पत प्रशतबधां क
कवयद्यवखवली दोषी ठरशर्ले जविे; र्गैरे र्गैरे आपि शर्सरत
असतो; शतकर्े दल
ू ाि कररत असतो. अिी शकतीतरी उदवहरिे देतव
येतील.
आज प्रत्येकच जन शकती शिळशर्ण्यवत आयष्ु य खची
घवलतो. शकतीच्यव िवगे धवर्त असतो. धवर्त आहे. शकती म्हिजे
लोकशप्रयतव असेही सिीकरि होत आहे. झवलेल आहे. आशि
म्हिनू अिी शकती, लोकशप्रयतव शिळशर्ण्यवकररतव, सद्यवच्यव
फ़वरच प्रगल्भ अिव, जवशहरवत िवध्यिवांचव र्वपर करण्यवत येत
आहे. येत असतो. जवशहरवती ह्यव सत्यवपेिव, भर्कपिवर्ां र,
अर्वजशर्कतेर्र जव्त आधवररत असतवत. लोकवांनव भल
ु शर्िे,
लोकवांनव आपि जे सवांगतो त्यवशर्षयी भरू ळ पवर्िे हव जवशहरवतीचव
उद्देि असतो. सत्य दर्र्वयच आशि खोट भवसर्वयच
(Suppressio veri and suggestio falsi) हव जवशहरवतीचव

आधवर असतो. र्वईट िवगा अर्लांबशर्ण्यविळ
ु े िविसवलव
अपशकती शिळवयलव पवशहजे, परांतु जवशहरवतबवजीची शकियव,
अिवांनव अपशकती ऎर्जी शकती शिळते. तिु च्यव भल्यव िोठ्यव
दष्ु कृ त्यवांनव लपर्नू एखवद्यव छोट्यविव कवयवालव र्ोंगरवएर्ढी
प्रशसद्धी शिळर्नू देते. आशि त्यविळ
ु े तम्ु हवलव लोकशप्रयतेच्यव
शिखरवर्र चढशर्ते. शकतीर्वन बनशर्ते, अपशकतीलव शकतीिध्ये
बदलशर्ते.
आज लोकशप्रयतेच्यव, शकतीच्यव शिखरवर्र असलेले
लोक, फ़क्त नवर्वचेच शकतीर्वन असतवत. प्रत्यिवत ते जव्त
अपशकतीर्वनच असतवत. हे सर्ा चवलत कवरि आपि ज्यवांनव
शकतीर्वन सिजतो, ते खरोखरच शकती शकतीर्वन आहेत, हे
तपवसण्यवच प्रयोजनच िळ
ु ी आपल्यवजर्ळ नसते, नवही.
तम्ु ही ज्यवांनव ज्यवांनव शकतीर्वन सिजतव; सिवज सधु वरक
सिजतव; सिवजसेर्क सिजतव; त्यवगी सिजतव; आदिार्वन
िवनतव त्यव सर्वांच र्ैयक्तीक, कौटुांशबक आयष्य
ु ् िळ
ु वत तपवसव
आशि ्र्तःिीच प्रविवशिक रवहून सवांगव की, सिजव ते जसे जगलेत
तसे आयष्ु य तम्ु हवलव शदले तर तम्ु ही पत्करवल कवय? न पत्करवल
तर कव नवही? ते जगलेत तस र्ैयक्तीक, कौटुांशबक आयष्ु य जगिे
जर तम्ु हवलव पसांत नवही, तर त्यवांच सांपिू ा जीर्न तिु च्यवकररतव
आदिा कसे? हव असव आदिार्वद, ध्येयर्वद र्ृथव आहे. जो आपले

कुटुांब सवांभवळू िकत नवही, सख
ु ी आशि आनांदी ठे र्ू िकत नवही,
त्यवने दसु री शकतीही कुटुांबवनां व आनदां देण्यवचव प्रयत्न के लव तरी तो
श्रेष्ठ होर्चू िकत नवही. अिवांनी दसु र्यवांची कुटुांबे सख
ु ी, आनांदी
करण्यवचव प्रयत्न करवयचव आशि िग कवय यवचां कुटुांब दसु र्यवांनी
सख
ु ी करवयच की त्यवांनव दःु खवत जगू द्यवयच? ्र्तःच घर
सवांभवळून, ्र्तःच्यव कुटुांबवतील सर्वांनव सख
ु ी, आनांदी ठे र्नू ,
सिवज कवयवातनू (सिवजसेर्ते नू नव्हे, सेर्ेलव उपकवरवचव, सन्सिवन
शिळण्यवचव ्पिा आहे) दसु र्यवांनवही आनांदी करून आपलव र्
कुटुांबवचव आनांद र्वढशर्िवरव सविवन्सय िविसू च श्रेष्ठ असतो. भलेही
त्यवलव प्रशसद्धी शिळो र्व न शिळो. शकतीच्यव िवगे धवर्ण्यवत
आपल आयष्ु य बरबवद करिे आहे आशि यवच ज्र्लतां उदवहरि
म्हिजे आपले िवजी पांतप्रधवन िव. श्री. नरशसांहरवर्. यव सज्जन,
शर्द्ववन, सवधव, सरळ शदसिवर्यव िविसवने शकतीच्यव िवगे धवर्नू
किी अपशकती शिळशर्ली, आपल्यव आयष्ु यवच्यव िेर्टच्यव पर्वात
िवनशसक दःु ख भोगल; हे त्यवांनव झवरखांर् िक्त
ु ी िोचवा प्रकरिवत,
आपले पांतप्रधवनपद शटकशर्ण्यवकररतव लवच शदली म्हिनू दोषी
ठरशर्ण्यवत आलेल्यव कोटवाच्यव शनकवलवर्रून शदसनू येते.
जवशहरवतबवजीतनू शकांर्व र्वईट िवगवाने शकती शिळशर्िीर्यवांनव, शिळू
पवहिवर्यवनां व हव धर्व होर्ू िके ल कवय? अपकवयवािळ
ु े जी शकती
सद्यव शिळत आहे, शकती शिळशर्ण्यवकररतव जी अकृ त्ये के ली जवत

आहेत, ती यवपवसनू धर्व घेर्नू थवांबतील कवय? िलव नवही र्वटत
अस कवही होईल म्हिनू . अस असत तर, ज्यव पतां प्रधवनवनां ी(िव.
नरशसांहरवर्वांनी झवििु ोचे खवसदवर शर्कत घेर्नू ) ५ र्र्ष्रे रवज्य के ले,
त्यव देिवतील लोक िवतां रवशहलेच नसते. भ्रष्ट िवगवाने सत्तव
शिळशर्िे, शिळर्ू देिे हे आपिव सर्वांनव िवन्सय आहे, असे िवनवयचे
कवय? यव पांतप्रधवनवांचव भ्रष्टपिव उघर्कीस आलव, बवकीच्यव
पतां प्रधवनवचां व, रवज्यकत्यवांचव उघर्कीस आलेलव नवही, येिवर
नवही; शसद्ध होिवर नवही. परांतु सत्तव िविसवलव भ्रष्ट करते यव
तत्र्वनसु वर ते सर्ा शकतीर्वन लोक भ्रष्ट किवर्रून नसतील.
कधीकधी सत्तवर्वन िनष्ु यवच्यव उत्तगांु व्यक्तीित्र्विळ
ु े अिी प्रकरिे
सिोर येत नसवशर्त. देिवत सर्वात जव्त सन्सिवनवच पद, म्हिनू
सर्वात जव्त शकतीर्वन पांतप्रधवन असतवत, त्यवांची ही कथव, तर
इतर शकतीर्वनवचां कवय? म्हिनू िरिोत्तर आपि अिव ररतीने,
तर्हेने शकतीरूपे उरिवर आहोत कवय? आहवत कव? यवचव शर्चवर
आपिच की आिखी कोिी करवर्े. ; हे सुद्धव आपिच ठरर्वर्े.
िेर्टी िी इतके च म्हिेल की भलेही आपि िरिोत्तर शकतीशर्नवशकती रूपे उरवर्े, पि,
"िरवर्े परर सहज प्रविवशिकपिे आनांदी जगशू न जवर्े "

(२२)
आिाम आहे हिाम
"आरवि है हरवि " ही म्हि शहदां ीत चवगां लीच रुजलेली
आहे. ह्यव म्हिीचव िरवठीत पि बरवच र्वपर होतो. हरविी म्हिजे
बेईिवनी. म्हिनू यव म्हिीचव अथा, आरवि करिे हे आपल्यव
जीर्नविी बेईिवनी करिे असव होईल. ही म्हि प्रचशलत
करण्यविवगचव उद्देि हवच असवर्व की, लोकवनां ी कवि करवर्े, की
जेिेकरून त्यवांचव शर्कवस होईल. त्यवांनी ऎदी आशि िवझ्यव (नवर्व)
सवरखे आळिी होर्ू नये. प्रगतीकररतव कवि करिे आर्श्यक आहे.
परांतु प्रगती म्हिजे कवय? खरोखरच कवि के ल्यवने प्रगती होते
कवय? आशि कोितेही कवि के ल्यवने प्रगती होते कवय?
खरे कवि म्हिजे अगां िेहनत. परांतु अगां िेहनतीचे कवि
के ल्यवने जर प्रगती होिवर असती, तर आज खेर््यवत िेतीर्र
रवबिरे िेतकरी; िेतिजरू , िेतीिी शनगर्ीत इतर कवि करिवरे
लहवन लहवन व्यर्सवयी जसे की सतु वर, लोहवर, गरु वखी आदी तसेच
इतर शनरशनरवळ्यव तर्हेची कवि करिवरे कवरवगीर; िजरू हे प्रगत
झवले नसते कवय? ते आथीक द्दष्टृ यव िवगे रवशहले असते कवय?
अथवात यवतील पष्ु कळ कवरवगीर हे आपले कवि करण्यवत

प्रविवशिक नसतवत हेही शततके च खरे . आज नोकर्यव शिळिे
दरु वपव्त झवलेले आहे. पि चवगां ले कवरवगीर यवचां ीही चिचिच
जविर्ते. चवांगल्यव प्रशिशित कवरवगीरवांनव अजनू ही कविवची
कितरतव नवही. परांतु प्रविवशिक अांग िेहनतीने प्रगती होते, यवर्रचव
त्यवांचवही शर्श्ववस उर्वलेलव असवर्व. कवरि जे कवि करून प्रगत
झवलेले शदसतवत, ते तरी प्रविवशिक आहेत कवय? कदवशचत ते खपू
र्ेळ कविवत घवलशर्त असलेले शदसत असतील, परांतु त्यवचां े कवि,
त्यवांची शनयत प्रविवशिकच असेल यवची ग्र्वही देतव येईल कवय?
दसु रे म्हिजे, एखवदव जर शिकून पदर्ीधर झवलव आशि
त्यवलव नोकरी शिळवली, िग ती कचेरीतील कवरकुनवची असो,
शििकवची असो की अशधकवर्यवची र्व अन्सय कोितीही असो;
त्यवनां व जे कवि करवर्े लवगते ते कवि; आशि शिििवत अयि्र्ी
रवशहल्यविळ
ु े र्र्ीलोपवशजात व्यर्सवय म्हिनू कवरवगीरवनां व शकांर्व
कवरवगीरवांचे द्ु यि सिजले जविवरे शििि घेिवर्यवांनव जे कवि
करवर्े लवगते, ते कवि सवरखेच असते कवय? पशहल्यव तर्हेच्यव
कविवत शकती आरवि, सर्लती असतवत, शिळकत असते;
पष्ु कळसे कवि तर पवांढर्यव कवगदवर्र कवळे करिेच असते. िवझे हे
लेख शलहीिेही त्यवतलेच एक असू िकते. तरीही यव कविवलव
आपि श्रेष्ठतव देतो, उच्च दजवा देतो. यवउलट अांग िेहनतीचे कविवत
शकतीही घवि असलव तरी त्यवलव आपि द्ु यि सिजतो, अिवनां व

अपिवनव्पद र्वगिक
ू देतो, किी िेहनतनविव देतो. यव जगवत,
आजच्यव बशु द्धर्वदी यगु वत बशु द्धलव अनन्सय िहत्र् आलेले आहे;
िग ती र्ि बशु द्ध कव असेनव! अिव बशु द्धर्वदविळ
ु ेच सिवजर्वद
बवजल
ु व गेलेलव आहे. पर्ू ीच्यव कवळी र्ेदवध्यवयी ब्रवम्हि बशु द्धर्वदी
म्हिनू , अांग िेहनतीचे कवि करिवर्यव र्ैश्य, िद्रु यवांचेपि
े व सर्ाच
बवबतीत श्रेष्ठ सिजल्यव जवत होते. आशि आजही तसेच आहे.
बशु द्धर्वद्यवत ब्रवम्हिवबां रोबर इतर शिकलेल्यवचां ी भर पर्ली इतके च.
खर म्हिजे बशु द्धर्वदी लोकवनां ी हे जविवयलव पवशहजे. परांतु खेदवने
म्हिवर्े लवगते की, तेच भेद र्वढशर्तवत, भेदवचव परु ्कवर करतवांनव
आढळतवत. खर्यव सिवज जीर्नवकररतव, िविसव-िविसवतील
लहवन-िोठे भेद नष्ट होण्यवकररतव, हे बदलिे आर्श्यक आहे. परांतु
हे तेंव्हवच होईल, जेंव्हव सर्ा बशु द्धर्वदी शर्र्ेकर्वदी होतील.
अिव यव व्यर््थेलव आपले रवज्यकते हेही शततके च
जबवबदवर आहेत. हे लोक ्र्तःलव सिवजसेर्क सिजत असलेत
तरी, ते खर्यव अथवाने सिवज भेदक आहेत. सिवजर्वदवचव परु ्कवर
करून हे नेते होतवत आशि एकदव नेते झवले की ते प्रचशलत
व्यर््थेत गांतु नू जवतवत. ्र्तःचवच आशथाक शर्कवस आशि सत्तव
शटकशर्िे यवत गरांु फ़टल्यव जवतवत.. आशि असे करतवनां व जर कवही
थोर्े फ़वर सिवजकवया झवलेच तर तो अपघवत असतो, योजनवबद्ध
कवयाच नसते. आशि शजतकी अिी कविे हे कररत असतवत, त्यवचे

शकतीतरी पट र्तािवनपत्वतनू आपि के लेल्यव कविवची जवशहरवत
करण्यवचेच कवि हे करतवत. आजकवल अिव ्र्तःच ्र्तःची
प्रशसशद्ध करून घेण्यवचे पेर्च फ़ुटलेले आहे. आपले रवज्यकते,
िोठिोठे नेते ज्यवांनव आपि प्रशतष्ठीत, प्रगत सिजतो; ते १७-१८
तवस दररोज कवि कररत असल्यवचे सवशां गतल्यव जवते. परांतु यवतील
जव्तीत जव्त र्ेळ ते भवषिवत, ्र्तःचव सत्कवर करून घेण्यवत,
ज्यवचेपवसनू आपलव फ़वयदव होर्ू िकतो अिवचां े सत्कवर करण्यवत,
कवि सरू
ु करतवांनवचे तसेच कवि पिू ा झवल्यवनांतरचे उदघवटने
करण्यवत, आपल्यव पिवच्यव भ्रष्टवचवरी कविवर्र पवांघरून
घवलण्यवच्यव आशि शर्रोधकवच
ां े भ्र्ष्ष्टवचवर उघर्कीस आिण्यवच्यव
िोशहिेत, शनर्र्िक
ू व लढशर्ण्यवत, शनर्र्िक
ू वत प्रचवर करण्यवत,
आपले कवयाकते सवांभवळण्यवत, थोर्क्यवत ्र्तःची शकांित,
्र्तःचव सन्सिवन, ्र्तःचव हुद्दव र्वढशर्ण्यवत, खचु ी शटकशर्ण्यवत
खची घवलतवत. आतव िलव सवांगव; रवज्यकत्यवांचे; खवलच्यव
्तरवर्र जवर्नू एकिेकवच्ां यव उखवर््यव-पवखवर््यव कवढिे;
सिवजवसिवजवत बेशदली पसरशर्िे; जवतीर्वदवलव खतपविी
घवलिे; धिवांधतेलव प्रोत्सवहन देिे, शर्रोधकवांचव कवटव कवढण्यवचव,
त्यवचां व सफ़वयव करण्यवचव प्रयत्न करिे, सत्तव शटकशर्ण्यवसवठी
भ्रष्टवचवर करिे, भ्रष्टवचवरवलव पवठीिी घवलिे, हे सर्ा हरवि नव्हे
कवय?त्यवांनी अिव कविवत व्य्त रवहून, तिवर्पिू ा, तिवर्यक्त
ु परांतु

ज्यवलव व्यर्हवरी भवषेत प्रगती म्हितवत ती के ल्यवपेिव; घरी बसनू
आरवि करिेच सिवजवच्यव आरोग्यवकररतव अशधक चवगां ले होिवर
नवही कवय?
असेच आहे आपल्यव देिवतील सर्वात प्रगत, शर्कशसत
गिल्यव जविवर्यव िोठिोठ्यव कवरखवनदवरवांचे की, ज्यव अिव
िठु भर लोकवजां र्ळ आज देिवतील जर्ळ जर्ळ ८० ते ८५ टक्के
सपां त्ती एकर्टलेली असेल. ह्यव लोकवनां ी अिी प्रगती म्हिे,
शदर्सरवत् कवि करून के लेली असते. जरूर. परांतु शदर्स रवत् हे
कोिती कविे करतवत, किी करतवत यवचव िोध घ्यवयलव हर्व.
यवर्र िोध शनबांध शलहवयलव हर्व. यवांच्यव कविवपैकी यवचां व शकती
र्ेळ पांचतवरवांशकत हॉटेलवांिध्ये सक्ु यव ओल्यव पवट्ायवत, िजव
करण्यवत जवतो; प्रशत्पध्यवांर्र भ्रष्टवचवरी िवगवाने कुरघोर्ी करण्यवत
जवतो; रवज्यकत्यवांबरोबर लवगेबवांधे सवधण्यवत जवतो; त्यवचां े बरोबर
गैरिवगवाने देर्वि-घेर्वि करण्यवत जवतो; शकतीतरी जनवांनव
बेिवलिू पिे लबु वर्ण्यवत जवतो; सविवन्सय िविसवनां व त्यवचां े नकळत
फ़सव्यव जवशहरवतीद्ववरे र्व अन्सयथव भल
ु शर्ण्यवत जवतो; शनरशनरवळे
शकतीतरी प्रकवरचे लफ़र्े करण्यवत जवतो; हे अिव िोध शनबांधवतनू
बवहेर यवर्े. कवही नगण्य लोकच कधीकधी सवफ़ळ्यवत अर्कतवत,
अन्सय अगशित लोक कवयदेिीरपिे बेकवयदेिीर कृ त्ये करण्यवत
सफ़ल झवलेले असतवत, आशि हे कोिवलव कळतही नसत. आशि

कळल तरी कवही उपयोग नसतो. अिवांनव आपि कताबगवर
म्हितो, हरविी नवही. आतव यवलव कवय म्हिवर्े?
िेर्टी आरविवशर्षयीची िवझी नेहिीचीच गोष्ट. इग्रां जवचां े
कवळवत, उन्सहवळ्यवत एके शदर्िी, शजल्ह्यवचे कलेक्टर, एकव
गवर्च्यव भेटीलव, िेतसवरव आदी (Revenue) जिव करवयलव
शनघवले होते. गवर्वपवसनू सवधवरिपिे दोन-तीन शकलोिीटर
अतां रवर्र असलेल्यव एकव िेतवत, सकवळी १० र्वजतवचे सिु वरवस,
एकव आांब्यवच्यव झवर्वखवली, आपल्यव पवगोट्यवची उिी करून,
पवयवर्र पवय ठे र्नू , शनधवा्तपिे पहूर्लेलव एक िेतकरी त्यवांनी
पवशहलव. कलेक्टरलव र्वटले, हव िेतकरी आत्तवच पवयीपवयी घरून
आलेलव असल्यविळ
ु े, दिलेलव असेल म्हिनू थोर्व आरवि करून
कविवलव जपांु ेल; कररतव शतकर्े दल
ु ाि करून कलेक्टर गवर्वत गेल.े
गवर्वतील सर्ा कविे उरकलीत. पवटलवांची िेजर्वनी घेतली आशि
तीन र्वजतवचे सिु वरवस परतीस शनघवलेत. परततवांनव त्यवांनव तोच
िेतकरी, त्यवच िेतवत, त्यवच आब्ां यवच्यव झवर्वखवली, इतर
िेतकर्यवसां ोबत चौसर खेळतवांनव आढळलव. कलेक्टरलव आिया
र्वटले. त्यवांनी आपल्यव शिपवयवकरर्ी त्यव िेतकर्यवलव बोलवशर्ले
आशि शर्चवरले की, कव रे बवबव तू शदर्सभर आरवि, िौजच करतो.
िेतकवि कव करत नवही. यवर्र िेतकर्यवने, िेतीची सर्ा कविे
झवलेली आहेत, पवर्सवची र्वट बघतो आहे; पवऊस आलव की

पेरिी करील असे उत्तर शदले. यवर्र कलेक्टर पन्सु हव म्हिवले, नवही
नवही, असव व्यथा र्ेळ गिवर्ू नको, आिखी जव्त िेतीची ििवगत
कर. िेतकरी म्हिवलव, सवहेब त्यवने कवय होईल? कलेक्टर उत्तरले,
कवय होईल! तल
ु व पीक जव्त येईल, जव्त उत्पन्सन होईल.
िेतकर्यवचव पन्सु हव प्रश्न, सवहेब िग कवय होईल? कलेक्टरचे उत्तर;
कवय होईल! अरे जव्त पैसव शिळवलव की तू चवगां लव आरवि करू
िकिील. िेतकरी यवर्र उत्तरलव, पि िग सवहेब, िी आतव कवय
कररत आहे.
यव गोष्टीतील अशतियोक्ती सोर्ून "आरवि आहे हरवि"
यवचव खरव अथा सिजनू घ्यवर्व. जीर्न जगण्यवकररतव लवगिवरे
अथवाजान शिळशर्ण्यवकररतव कवि, ठरलेल्यव र्ेळी करिे अत्यांत
गरजेचे असते, यवत र्वदवचे कवरिच नवही. तदर्तच कविवबरोबर
प्रकृ ती योग्य रवखण्यवकररतव, आरोग्य-शनरोगी ठे र्ण्यवकररतव,
्र्व्थव्तर् आरविवची पि आर्श्यकतव आहेच. यवकररतव
फ़ॅ क्टरी ऍक्ट आशि इतर कवयद्यवनसु वर आठर्र््यवत ४८ तवसवपेिव
आशि रोज सवर्ेनऊ तवसवपेिव जव्त कवि करण्यवस िज्जवर्
आिलेलव आहे. तसेच सतत पवच तवस कवि के ल्यवनांतर
आरविवकररतव एक तवसवपयांत सट्टु ी देण्यवची पि तरतदू
कवयद्यवनसु वर के लेली आहे. परांतु कविवचे र्ेळवतही आरविच करिे,
हॉटेलर्र चहवपविी पीत रवहिे, पविपट्ट्यवर्ां र पवन खवत रवहिे,

फ़ोनर्र घरी, सहकवर्यविी गप्पव िवररत रवहिे, जे कविवकररतव
आपिवकर्े येतवत त्यवनां व तवटकळत ठे र्िे, त्यवच्ां यव कविवची
टोलर्व-टोलर्ी करिे, त्यवांनव भांर्वर्नू सोर्िे,; अिवने आपलव
पगवर शिळिे थवांबिवर नवही; परांतु सिवजवची प्रगती, ्र्तःचव
र्ैयक्तीक िनशसक शर्कवस नक्कीच होिवर नवही, खरव िवनशसक
आनांद शिळिवर नवही. नेिून शदलेले कवि, नेिनू शदलेल्यव र्ेळवत,
कवयाििररत्यव प्रविवशिकपिे करिे हेच खरे उत्पवशदत कवया
(productive work), हीच खरी सिवजसेर्व, सिवजकवया. यवतनू
शनशिात खेळीिेळीच्यव र्वतवर्रिवतच खरव शनखळ आनांद.
अनत्ु पवशदत, अनवर्श्यक, अकवयािि, सिवजशर्घवतक, र्ृथव
प्रशतष्ठव-सन्सिवन र्वढशर्िवरे , भ्रष्ट आशि भ्रष्टवचवर जोपवसिवरे कवि
करिे, (िग ते तम्ु ही शकतीही तवस कव करवनव आशि भ्रविक आनांद
उपभोगवनव) ते हरविच; हे सद्ध
ु व जविवर्े. एर्ढेच. िेर्टी, नसु तवच
आरवि जरूर हरवि; पि हरविी कविही हरवि

२३
श्रद्धा आक्षर् अंधश्रद्धा
समज-गैिसमज
श्रद्धव आशि अांधश्रद्धव यवशर्षयी बरे च गैरसिज आहेत.
आपि ठे र्तो त्यव श्रद्धव आशि इतरवांच्यव अांधश्रद्धव. शिशित
लोकवच्ां यव श्रद्धव आशि अशिशित-अर्विी लोकवच्ां यव अधां श्रद्धव.
खेर््यवतील लोकवच्ां यव अधां श्रद्धव आशि िहरवतील लोकवांच्यव
श्रद्धव. श्रीिांतवच्ां यव श्रद्धव आशि गरीबवच्ां यव अांधश्रद्धव. अिव तर्हेचे
बरे च गैरसिज सिवजवत पसरलेले आहेत. असे चक
ु ीचे सिज
सोयी्करररत्यव पसरशर्लेले आहेत.
श्रद्धव
कोठे सांपतवत आशि अांधश्रद्धव कोठून चवलू होतवत हे कळिे कठीि
आहे, अस िवनल्यव जवत. आशि म्हिनू च श्रद्धेच्यव नवर्वखवली
अांधश्रद्धेच ्तोि िवजर्ू नकव आशि अांधश्रद्धव शनिाल
ू न करतवांनव
श्रद्धवांचव शबिोर् करू नकव अिवसवरखे प्रश्न शर्चवरले जवतवत,
उठशर्ले जवतवत. परांतु श्रद्धव म्हिजे कवय? श्रद्धव आशि अांधश्रद्धव
यवत कवय फ़रक आहे, हे कोिीच शर्षद करतवांनव शदसत नवहीत.
यवशर्षयी िळ
ु वत शर्चवर के ल्यवस आपल्यव अस लिवत येईल की,
आपि सर्ाच शिशित-अशिशित, गरीब-श्रीितां , िहरर्विी-

खेर्ेर्विी अांधश्रद्ध आहोत.
श्रद्धव आशि अधां श्रद्धव यवच्ां यव व्यवख्यव के ल्यवनांतरच
आपिवलव त्यवतील फ़रक सिजू िके ल. िब्दवच्ां यव व्यवख्यव
िब्दवांनीच करवव्यव लवगतवत. आशि आपि एकव िब्दवचव अथा
दसु र्यव िब्दवांनी शकतीही अचक
ू सवांगण्यवचव प्रयत्न के लव तरी तो
ततां ोततां असेल शकांर्व नवही यवशर्षयी सवि
ां कतवच असते. कवरि
प्रत्येक िब्दवलव आपल ्र्तांत् अस अश्तत्र् असत. पन्सु हव
िब्दवांची उत्पत्ती पवशहल्यवनतां र, िब्द ज्यव शर्शिष्ट अथवाने शकांर्व
अथवाकररतव उत्पन्सन होतो, तोच अथा कवयि रवहवत नवही.
कवलपरत्र्े, उपयोगवनसु वर िब्दवांचे अथा बदलत जवतवत. िवझ्यव िते
श्रद्धव हव िब्द उत्पन्सन झवलव तेंव्हव तो फ़क्त धिवािीच शनगशर्त
असवर्व. धवशिाक बवबीर्र अतटु , प्रगवढ शर्श्ववस म्हिजे श्रद्धव, अिी
यव िब्दवची उत्पत्ती असवर्ी. परांतु आतव श्रद्धव हव िब्द व्यर्हवरवत
अनेकवथवाने र्वपरल्यव जवतो. र् तो िब्द फ़क्त धिवािीच शनगशर्त
रवशहलेलव नवही. िब्दवचव िुळ अथा (उत्पत्तीतनू आलेलव) कवय
आहे यवलव िहत्र् नसवर्. त्यव िब्दवचव सद्यव र्वपर कसव होतो, त्यव
िब्दवचव प्रचशलत कवय अथा आहे, आहेत हे िहत्र्वच ठरवर्. आशि
यव द्दष्टृ ीने अपि श्रद्धव यव िब्दवशर्षयी बघिवर आहोत.

िवझी िवझ्यव आईर्शर्लवांर्र श्रद्धव आहे. सांतवर्र श्रद्धव,
गरुु र्र श्रद्धव, येथे श्रद्धव म्हिजे आदरविळ
ु े असलेलव शर्श्ववस असव
होतो. तसेच दसु र्यवांचे चवगां ले के ले म्हिजे आपलेही चवांगले होते
अिी िवझी श्रद्धव आहे. येथे श्रद्धव म्हिजे धवरिव अिव अथी
उपयोग होतो. सजीर् र््तप्रु िविेच आजकवल शनजीर्
र््तशु र्षयीचव आदर दवखशर्ण्यवकररतव श्रद्धव यव िब्दवचव र्वपर
करतवत. जसे की, नदीर्रील श्रद्धव, पर्ातवर्रील श्रद्धव, भवषेर्रील
श्रद्धव, देिवर्रील श्रद्धव र्गैरे र्गैरे.
यवप्रिविे श्रद्धव आशि शर्श्ववस हे िब्द बर्यवच प्रिविवत
सिवनवथी र्वपरले जवतवत. इग्रां जीिध्ये श्रद्धव म्हिजे Faith आशि
शर्श्ववस म्हिजे Trust, Confidence. श्रद्धव, धवरिव, शर्श्ववस
(Faith, Belief, Trust, Confidence) हे सर्ा िब्द
proneness दिाशर्तवत म्हिजे िक्यतव दिाक, प्रर्ृत्ती दिाक
आहेत. तसेच capacity, दिाक म्हिजे िक्यतेच प्रिवि दिाक
आहेत. competency दिाक म्हिजे पिू ात्र् दिाक नवहीत. हे सर्ा
dispositional िनवचव कल दिाक, व्यर््थव दिाक तसेच modal
म्हिजे रीत, तर्हव, पद्धती, प्रकवर, िवगा दिाक िब्द आहेत. आपि
जर एकव टोकवलव अशनशिततव आशि दसु र्यव टोकवलव शनशिततव
अिी रे षव कवढली तर यव रेषेर्र अांदवज, िक्यतव, भरर्सव, ित,
धवरिव, खवत्ी, श्रद्धव, शर्श्ववस, द्दढृ शर्श्ववस हे िब्द असतील.

श्रद्धव हव िब्द जरी परु वर्व र्वचक शकांर्व सत्यर्वचक नसलव
तरी जीर्नवत श्रद्धव रवहवतीलच. त्यव कव आशि किव रवहवतील हेच
आतव आपि बघिवर आहोत. जन्सिल्यवनांतर आपिवलव
शनसगवाशर्षयीची शकांर्व सभोर्तवलची, सिवजवशर्षयीची,
जीर्नवशर्षयीची िवशहती िख्ु यत्र्ेकरून तीन प्रकवरवांनी शिळते.
पशहले, प्रत्यि प्रिविवतनू , (Perception) आपि जे पवहवतो
अनभु र्तो त्यविधनू . दसु रे , िब्द प्रिविवतनू , (Oral Testimony)
आपले आई-र्शर्ल, आप्तजन, गरुु जन, र्शर्लजन जे आपिवलव
सवांगतवत त्यविधनू , इतके च कवय, प्ु तके र्वचनू जी िवशहती शिळते,
ती यवच सदरवत िोर्ते. येथे आपिवलव बोललेले नव्हे तर
शलशहलेले िब्द िवशहती देतवत. आशि शतसरे , अनिु वन प्रिविवतनू .
(Inference) आभवळवत ढग आले म्हिजे पवऊस येिवर, धरू
शनघत असलेलव शदसलव की कवहीतरी जळत असिवर. हे अनिु वन
प्रिवि.
र्रील शतन्सही प्रिविवच
ां शनररिि के ल, तर अस शदसनू येईल
की यव शतन्सही प्रिविवद्ववरे िवशहती शिळशर्ण्यवकररतव श्रद्धेची शनतवतां
आर्श्यकतव आहे. र्रील प्रिविवतनू शिळते ती िवशहती असव िब्द
प्रयोग िी िद्दु वि के लेलव आहे. ज्ञवन हव िब्द र्वपरलेलव नवही.
िवशहती आशि ज्ञवन तस पवशहल तर एकच, तरीपि यवत फ़रक आहे.
तो असव की िवशहती चक
ू असू िकते. अचक
ू िवशहती म्हिजे ज्ञवन.

शिळवलेल्यव िवशहतीची सत्यवसत्यतव तपवसल्यवनांतर ती अचक
ू
असेल तर शतलव ज्ञवन. म्हिवर्े, सिजवर्े.
िब्द प्रिविवतनू शिळवलेली िवशहती ही श्रद्धेर्रच
अर्लबां नू असते. तम्ु ही ज्यव व्यक्तीकर्ून शकांर्व जेथनू िवशहती घेतव
तेथे तिु ची श्रद्धव नसेल तर तम्ु हवलव िवशहती शिळिवर नवही. ज्यवर्र
आपली श्रद्धव आहे, शर्श्ववस आहे तेथनू शिळवलेली िवशहतीच
आपि गृशहत धरतो. ती पष्ु कळ प्रिविवत खरी िवनतो. येर््यवगबवळ्यवने सवशां गतलेली िवशहती आपि लिवतच घेत नवही.
जीर्नवत िब्द प्रिविवतनू शिळवलेल्यव िवशहतीर्र, ज्ञवनवर्र
अर्लांबनू रवहवर्च लवगत. जोपयांत ती िवशहती चक
ू आहे अस
आपिवलव ठविपिे कळत नवही तोपयांत तरी ती खरी िवनवर्ीच
लवगते. सर्ाच गोष्टी प्रत्यि प्रिविवतनू कळू िकत नवहीत. तम्ु ही
तिु च्यव आईच्यव पोटी जन्सि घेतलव हे तम्ु हवलव पवहवि, अनभु र्न
िक्य नवही. शर्ष प्रविन करून शर्षवची पररिव घेतव येईल कव?
तसेच बर्यवच प्रत्यि दिानी बघीतलेल्यव, अनभु र्लेल्यव गोष्टी
सद्ध
ु व खर्यवच असतील अस नवही. आपि जेथनू त्यव पवहवतो शकांर्व
जो कोिी आपिवलव त्यव गोष्टी दवखशर्तो, त्यवत सद्ध
ु व फ़सगत असू
िकते. त्यवची सत्यवसत्यतव श्रद्धेर्रच अर्लबां नू असते. अनिु वन
प्रिविवचे सद्ध
ु व तसेच. जी अनिु वने आतवपयांत शनघवलेली आहेत,
कवढलेली आहेत ती गृशहत धरवर्ीच लवगतवत र् त्यवर्रून पढु ील

अनिु वने कवढवर्ी लवगतवत, कवढली जवतवत. िळ
ू जे ग्रवह्य धरल्यव
जवत तो श्रद्धेचवच भवग असतो. िळ
ू ग्रवह्य धरलेल्यव गोष्टी सत्य
शकांचव असत्य आहेत हे िोशधत बसलो तर नर्नर्ीन अनिु वने
शनघिवरच नवहीत, सांिोधन (नर्ीन िोध लवर्िे), शर्ज्ञवनवची प्रगती
होिे दरु वपव्त होईल. म्हिनू िवशहती शिळण्यवकररतव श्रद्धेची
शनतवांत आर्श्यकतव आहे. आई-र्शर्लवांर्र, गरुु ां र्र आशि इतर
बर्यवच गोष्टींर्र जर आपली श्रद्धव नसेल तर आयष्ु यवत आपिवलव
कवहीच िवशहती शिळू िकिवर नवही. म्हिनू आपि अस म्हिू
िकतो की, श्रद्धव, शर्श्ववस हव एक िवगा आहे, िवशहती
शिळशर्ण्यवचव. सिवजवत िवशहतीचे आदवनपवदवन व्हवर्े म्हिनू
श्रद्धव ही एक सविवशजक सां्कवरवतनू शनिवाि के लेली व्यर््थव आहे
आशि ही व्यर््थव जर सिवज रचनेत नसेल तर जीर्न अिक्य
होईल. श्रद्धेलव लवभलेल हे सविवशजक अशधष्ठवन आहे.
आपल्यव सभोर्तवलची शकांर्व जीर्नवलव आर्श्यक
िवशहती शिळशर्ण्यवचव श्रद्धव हव एक िवगा जरी असलव शकांर्व ती एक
सविवशजक, सां्कवररत व्यर््थव जरी असली तरी ती अांधच असते,
आहे; यवशर्षयी िवझ दिु त नवही. आपि जर िळ
ु वत, खोलवत, िद्ध
ु
शर्चवर के लव तर आपिवलवही ते पटवर्. र्ोळस श्रद्धव हव िब्दप्रयोग
कधीच ऎकण्यवत आलेलव नवही, अश्तत्र्वत नवही. पिू ा शर्चवरवांती
जरी श्रद्धव ठे र्ली तरी ती अधां च असते. श्रद्धव यव िब्दवच शर्श्लेषि

श्रत् +धव म्हिजे श्रर्ि करून धवरि के लेले. नसु तेच ऎकून ग्रवह्य
धरलेल,े शर्चवर न करतव, सत्यवसत्यतव न पर्तवळतव. अिव यव
श्रद्धेतनू च आपि आपले आई-र्शर्ल आपिवलव जे सवांगतवत ते
खरे िवनतो. परांतु आईर्शर्लवांचव आदर ठे र्नू ही आपि असव
शर्चवर कररत नवही की, त्यवच्ां यव जर्ळील िवशहती जी ते आपिवलव
सवांगतवत ती चक
ू असू िकते. अिी चक
ु ीची िवशहती आपले
आईर्शर्ल सद्ध
ु व श्रद्धेतनू खरे िवशनत आलेले असतील असव
शर्चवरच आपिवलव शिर्त नवही. अिी ही परांपरव आपल्यव
सविवशजक व्यर््थेत सविवशजकीकरिवच्यव (Socialization), र्
स्ां कृ तीकरिवच्यव (Culturalization) म्हिजे स्ां कवरवच्यव
(Nurture) प्रशियेतनू चवलचू रवहवते, शकम्बहूनव तिी ती चवलचू
रवहिवर, जोपयांत आपिवलव ्र्तःलव ह्यव गोष्टींची असत्यतव पटत
नवही र् असत्यतव पटल्यवनतां र आपि स्ां कवर बदलत नवही
तोपयांत.
श्रद्धव ठे र्ल्यवनतां र सांियवलव र्वर् रवहत नवही. श्रद्धेतनू
शिळवलेल्यव िवशहतीची सत्यवसत्यतव पर्तवळि म्हिजे ती श्रद्धव
रवहत नवही. अश्रद्धव बनते. तवत्पया अस की, श्रद्धव ह्यव अांधच
असतवत. श्र्द्धव आशि अधां श्रद्धव असव भेद करतव येत नवही.
अांधश्रद्धव हव िब्दप्रयोगच िळ
ु ी चक
ु ीचव आहे. श्रद्धव ह्यव सिवजवत,
जीर्नवत रवहतीलच. श्रद्धेतनू शिळवलेली िवशहती गृशहत धरवर्ीच

लवगते, लवगेल. परांतु जेंव्हव अिी शिळवलेली िवशहती चक
ु ीची
आहे. अयोग्य आहे अस आपिवलव धर्धर्ीत शदसत असनू सद्ध
ु व
आपि ती िवशहती श्रद्धेतनू , चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू खरीच िवशनत
रवहतो, र् त्यविळ
ु े ्र्तःचे, सिवजवचे नक
ु सवन, कळत नकळत
कररत रवहतो ते योग्य ठरत नवही. श्रद्धव अांध की र्ोळस हव िद्दु व गौि
असवर्व. खरव िद्दु व आहे शकांर्व असवर्व, श्रद्धव चक
ू की बरोबर,
श्रद्धव घवतक की अघवतक, श्रद्धव उपकवरक की अपकवरक. अिव
घवतक श्रद्धवांनवच आपि सर्ासवधवरिपिे अांधश्रद्धव िवनतो. अिव
घवतक श्रद्धवांच-े अांधश्रद्धवचां े दष्ु पररिवि सिवजवलव फ़वर
नक
ु सवनकवरक, अशहतकवरक असतवत. म्हिनू अिव प्रर्ृत्तीच
शनिाल
ू न करिे आर्श्यक ठरत, सिवजशहतवच ठरत. यविळ
ु ेच
घवतक श्रद्धव-अधां श्रद्धव शनिाल
ू नवच कवया िहत्र्वच ठरत, अशत
आर्श्यक ठरत.
घवतक श्रद्धव-अांधश्रद्धव शनिल
ाू नवची पशहली पवयरी म्हिजे
सवरवसवर, शर्र्ेकपिू ा, खोलवत, िळ
ु वत शर्चवर करण्यवची सर्य
जर्शर्िे. आपि श्रद्धेतनू ्र्ीकवरलेली िवशहती चक
ु ीची आहे अस
लिवत आल्यवनांतर ती नवकवरिे म्हिजे ज्यव श्रद्धवर्तां वकर्ून
आपिवलव ती िवशहती शिळवली त्यवच
ां व अपिवन करिे होत नवही,
शकांबहूनव अिव श्र्द्धवर्ांतवलव सद्ध
ु व त्यवची चक
ु सधु वरवयलव अिविळ
ु े
िदतच होिवर. आज्ञवधवरकपिव ्तत्ु य आहे. परांतु

आज्ञवधवरकपिवच्यव नवर्वखवली जविनू बजु नू ्र्तःलव, सिवजवलव
अशहतकवरक गोष्टी करिे हे नक्कीच सज्ञु पिवचे नवही. जीर्नवलव
परु क नवही. यविळ
ु े जीर्न आनांदी होण्यवपेिव आपि जीर्नवत
तिवर् आशि दःु खच ओढर्नू घेत असतो आशि हे आपल्यव
लिवतही येत नसते. आिखी म्हिजे श्रद्धेचे आपि इतके गल
ु वि
होत असतो की ज्यव व्यक्तीर्र आपली एकदव श्रद्धव जर्ली, त्यव
व्यक्ती, त्यवचां ी कृ त्ये, बोल खरे च आहेत हे ठरशर्ण्यवकररतव आपि
शनरशनरवळ्यव श्रद्धवर्वन व्यक्तींच्यव बवबतीत एकवच गोष्टीकररतव
शनरशनरवळ्यव चवचण्यव र्वपरत असतो. जसे की, श्रीरवि परुु षोत्ति
होतव कवरि तो एक पशत्नरतव होतव. िग श्रीकृ ष्ि ज्यवलव आठ
बवयकव होत्यव तोही पजु नीय कसव, यवची सवांगर् घवलतव येईल कव?
किी घवलवल? अिी शकतीतरी उदवहरिे देतव येतील.
श्रद्धव आशि अांधश्रद्धव यवशर्षयीचव िवझव द्दष्टृ ीकोन िी
िवांर्लेलव आहे. यव शर्षयवर्र दसु र्यव बवजनू ेही शर्चवर असू िकतो.
दसु रवही द्दष्टृ ीकोि् असू िकतो. परांतु उद्देि एकच असवर्व की
ज्यविळ
ु े सिवजतील अशहतकवरी रुढी, प्रथव, शर्धी, गोष्टी यवर्र िवत
करतव येईल र् खेळीिेळीच जीर्न सख
ु कवरक होईल. लिवत अस
आलेल आहे की कोितेही कवि, सिवजकवया, सिवजसेर्व
आजकवल प्रशसद्धी शिळशर्ण्यवकररतव, प्रकविवत येण्यवकररतव
के ल्यव जवत र् अस करतवनां व िळ
ू उद्देिवलवच िळ
ू ी बगल शदल्यव

जवते. यविळ
ु े चक
ु ीच्यव, अयोग्य, घवतक श्रद्धव-अांधश्रद्धव शनिाल
ू नवच
कवया तसेच इतरही सिवजशहतकवरक कवया गतीिवन होत नवहीत,
म्हिनू यवत बदल व्हवयलव हर्व. आपि तसव तो करवयलव हर्व.

(२४)
जीि, शिीि ि मन :िैज्ञाक्षनक दॄक्षष्टतून
तत्र्शििवांसक, अध्यवत्िर्वशद तसेच शकत्येक तत्र्ज्ञ
यवच्ां यव िते सर्ा िवनर् प्रवण्यवच्ां यव िरीरवत अिर आत्िव र्वस करतो.
िवत् यवबवबत कोिवच्यवही िनवत स्ु पष्ट कल्पनव असलेली शदसनू
येत नवही. कवहींच्यव िते आत्िव हवच जीर् आहे. म्हिनू च
आत्म्यवलव जीर्वत्िव म्हिनू सबां ोशधल्यव जवते. कवहींच्यव िते
आत्िव म्हिजे िन तर कवहींच्यव िते तो जीर् र् िन यवचां व सांयोग
आहे. िरिवनांतर िरीर नवि पवर्ते आशि आत्िव नशर्न रूप धवरि
करतो. िरीर हे नश्वर, नविर्तां (Mortal) आहे. आत्िव िवश्वत,
शनरांतर (eternal-everlasting) आहे. िरीर हे जर्तत्र् असनू
आत्िव म्हिजे शनव्र्ळ चैतन्सय. परांतु आजर्र प्रगत झवलेल्यव
िवस्त्रीय शसध्दवांतवच्यव आधवरे , शर्श्ववत जर्तत्र्व व्यशतरीक्त अन्सय
कवहीही नवही, हे िवन्सय करिे भवग पर्ते. जर्तत्र् (Matter) र् िन
(mind आशि भौशतक (Material) र् परलौशकक, अध्यवशत्िक
(Spiritual) हे जनु े भेद व्यथा ठरतवत. आजच्यव शर्ज्ञवन यगु वत ते
शटकत नवहीत.
जीर्, चैतन्सय (Life), एक प्रकवरची ऊजवा

खगोल िवस्त्रज्ञवांच्यव गिनवनसु वर इतर ग्रहवांप्रिविेच
पृर्थर्ीचवही जन्सि सिु वरे चवरसे कोटी र्षवापर्ू ी अतां रवळवतील
किवांच्यव एकशत्त येण्यविळ
ु े झवलव. पृर्थर्ीर्र सयु ोग्य तवपिवन र्
र्वतवर्रि तयवर झवल्यवनांतर, रवसवयशनक प्रशियेच्यव पररिवि
्र्रूप जीर्वची उत्पत्ती झवली. पृर्थर्ीच्यव आशदि र्वतवर्रिवतील
िीथेन, अिोशनयव र् पवशि यवपवसनू सयू वाच्यव िक्तीच्यव
प्रभवर्वखवली जीर्नश्रि सेंशद्रय द्रव्यवचे अिू तयवर झवलेत. पढु े
श्ववसोच्छर्वसवसवरख्यव प्रशियेिळ
ु े प्रविर्वयि
ु ी होिवर्यव सांयोगवतनू
(Oxidation) सख्ां यवर्ृध्दी होत गेली आशि यव अितू यवच
रवसवयशिक प्रशियेिळ
ु े ऊजवा उत्पन्सन झवली. अिव यव ऊजेलवच
आपि जीर्, चैतन्सय म्हितो. आशदकवशलन पृर्थर्ीर्र शनिवाि
झवलेल्यव जीर्योग्य सेंशद्रय द्रव्यवच्यव रे िपू वसनू एकपेिीयक्त
ु जीर्
उत्पन्सन झवलव. कवलवतां रवने लिवर्धी र्षवातील शर्कसनवतनू
हल्लीची र्न्पती सृष्टी तसेच प्रविसृष्टी अर्तरली.
जीर्, जीर्वत्िव म्हिजे र्ेगळे कवही नसनू जैर्(सेंशद्रय)
पदवथवात उपलब्ध असिवर्यव ग्लक
ु ोज, चबी र् प्रथीन यवसवरख्यव
पौष्टीक द्रव्यवांच्यव अशतिांद ज्र्लन शियेिळ
ु े (श्ववसोच्छर्वसविळ
ु े)
शनिवाि होिवर्यव ऊजेचवच तो एक प्रकवर आहे. पेिींिध्ये होिवर्यव
रवसवयशनक अशभशियेचे ते फ़शलत आहे. जीर्वची उत्पत्ती होण्यवस
तीन द्रव्यवचां ी आर्श्यकतव असते. (१) जगण्यवयोग्य िल
ु द्रव्य

(प्रथीनवत्िक जीर्द्रव्य) (२) अन्सन र् पविी यवांच्यव ्र्रुपवतनू पोषि
आशि (३) प्रविर्वय.ू यव तीन पैकी पशहले आपल्यव िरीरवत
उपलब्ध असते. उर्ाररत दोन आपिवस बवहेरून शिळतवत.
अिवप्रकवरे जीर्वच्यव उत्पत्तीसवठी िरीर अत्यवर्श्यक आहे. िरीर
असल्यवशिर्वय ऊजवा तयवर होण्यवस आर्श्यक असलेली
श्ववसोच्छर्वसवची प्रशियव तसेच पेिीिधील रवसवयशनक अशभशियव
सभां र्त नवही.
असे असले तरी, पृर्थर्ीर्रील आशदि र्वतवर्रिवची श्थती
ऊत्तेशजत करून नोबल पवररतोषक शर्जेते
र्ॉ. हरगोशर्ांद खरु विव आशि र्ॉ. पोनॅिपेरूिव हे, आपल्यव
प्रयोग िवळेिध्ये जीर्योग्य सेंशद्रय द्रव्यवचे रे िू तयवर करण्यवत
सफ़ल झवलेत. त्यवांनी पदवथा र् जीर् म्हिजेच जर्द्रव्य र् चैतन्सय
एकच आहेत हे शसध्द के ले. जर्पदवथवात उपलब्ध असिवरे िल
ू भतू
कि म्हिजे के र्ळ ऊजवाच.
िनवबवबतची सांकल्पनव
िरीर आशि जीर् यवांच्यव व्यशतररक्त कवही सेंशद्रय
रचनवांिध्ये शतसरे तत्र् असते, ते म्हिजे िन. जीर् आशि िन ही
िरीरवतील शर्शभन्सन प्रकवरच्यव पेिींिध्ये रवसवयशनक प्रशियवद्वां वरव
उत्पन्सन होिवरी र्ेगर्ेगळी तत्र्े आहेत. सर्ा सेंशद्रय प्रवण्यविां ध्ये जीर्

सिवन असलव तरी, िन िवत् उच्च श्रेिीच्यव प्रवण्यवतील िेंदू घशटत
करिवर्यव न्सयरु ॉन यव शर्शिष्ट पेिी असिवर्यव प्रवण्यविां ध्ये असते.
एखवदव टर्टर्ीत बटवटव, अर्ां े, झवर् यविध्ये जीर् अर्श्य असतो
पि िन नसते. उांदीर, घसु , िवांजर शकांर्व िनष्ु यप्रविी यवांिध्ये जीर् र्
िन ही दोन्सही असतवत. झवर् असो, की िनष्ु यप्रविी असो, की
िवकर् यविध्ये तसेच एकपेिी र्व बहूपेिीय प्रवण्यवांिध्ये जीर्वची
गिु र्त्तव एकसवरखीच, सिवन असते. र्न्पती, शकर्व, शकांर्व
िनष्ु यप्रविी यविधील जीर्तत्र्वत िळ
ु ीही भेद नसतो. भेद असतो
तो फ़क्त िवनशसक शर्कवसवच्यव प्रिविवत, जीर्वत नवही. िनवची
गिु र्त्तव िज्जवततां ू रचनेच्यव (न्सयरु ॉन पेिीच्यव) शर्कवसवनसु वर
बदलते. र्न्पतीिध्ये क्लोरोशफ़ल नवर्वचे द्रर् असल्यविळ
ु े
त्यवच्ां यविध्ये िज्जवततां ू रचनव नसते र् चलनर्लनवचव आधवर
असिवर्यव यव रचनेची त्यवनां व आर्श्यकतवही नसते. इतर
प्रवण्यवांिध्ये िज्जवतांतू रचनव आर्श्यक असते. कवरि की त्यवच्ां यवत
क्लोरोशफ़ल नसल्यविळ
ु े त्यवनां व अन्सनवच्यव िोधवथा हवलचवल करिे
प्रवप्त असते, अिव प्रकवरे टर्टर्ीत बटवटव शकांर्व र्न्पती यविध्ये
िज्जवततां ू रचनव, िन नसले तरी शकर््यवांिध्ये प्रवथशिक श्थतीतील
र् िनष्ु यप्रवण्यवत शर्कशसत िन असते,
पृर्थर्ीर्र अश्तत्र्वत असिवर्यव सर्ा प्रवण्यवांिध्ये
िवनर्वचव िेंदू किवलीचव शर्कशसत आहे. त्यविळ
ु े आपल्यव

ग्रहवर्रील अन्सय प्रवण्यवच्ां यव आटोक्यवपलीकर्े असिवरे सजानिील
शर्चवर र् यक्त
ु ीर्वद यवच्ां यव िदतीने ते आपल्यव बवधां र्वि
ां ी भवषव र्
लेखन यव िवध्यिवतनू सांपका सवधू िकतवत. शनम्नश्रेिीच्यव
प्रवण्यवांिध्ये पवहण्यवची, सिजण्यवची िक्ती िवनर् प्रवण्यवांपेिव
अशधक असली तरी त्यवांच्यव जीर्न पध्दतीत यगु वनयु गु े िळ
ु ीच
प्रगती झवली नवही. यवचे कवरि म्हिजे िनष्ु य प्रवण्यवांप्रिविे त्यवांनव
कल्पक शर्चवर करतव येत नवही. आजचव कोळी शर्िीत असलेले
जवळे, कांु भवर गवांधील िविवांच्यव घरकुलवचां े ्र्रूप, शर्िकर पिी र्
शिांपी पिी हे बवांशधत असलेली घरटे, ही त्यवांच्यव हजवरो
र्षवापर्ू ीच्यव िळ
ु पर्ू ाजवप्रां िविेच असतवत.. तसेच आजची िवकर्े
देखील त्यवांच्यव आद्य पर्ू ाजवांसवरखेच जीर्न जगत आहेत.
िनष्ु यप्रवण्यवने िवत् शनर्वरव, अन्सन, र्स्त्र, दळिर्ळि, ्र्व्थ,
सरां िि, सिवजजीर्न, आथीक ्थैया इत्यवशद िेत्वत आजपयांत
झपवट्यवने प्रगती के लेली आहे आशि अिव प्रगतीचव र्ेग सतत
र्वढतच आहे.
बध्ु दीची अशभर्ृध्दी
िवनर्ी िेंदचू ी उत्िवतां ी िेंदच्ू यव प्रशिििवने होते. ती कवही
जैर् शकांर्व िवरीररक प्रगतीिळ
ु े होत नवही. गत हजवरो र्षवात
िवनर्वच्यव िेंदिू ध्ये म्हिण्यवसवरखव कोितवही घटनवत्िक बदल

झवलेलव नवही. परु वप्तर यगु वतील िनष्ु यवत आधशु नक
िनष्ु यवप्रिविेच ्िरििक्तीचे सर्ा कप्पे, सर्ा सबां शधत िितव,
यक्त
ु ीर्वदवची िक्ती, नशर्न शिकण्यवची िितव, इद्रां ीयज्ञवन
शिळशर्ण्यवसवठी धर्पर्; यव सर्ा बवबी शर्द्यिवन होत्यव. परांतु
िेंदच्ू यव िवध्यिवतनू िन सतत सशिय रवशहल्यविळ
ु े बध्ु दीची र्वढ
होर्नू नर्नर्ीन पररश्थती शनिवाि होत रवशहली. के र्ळ पृर्थर्ीचवच
शर्चवर करतव, िवनर्वजर्ळ इतर सर्ा प्रवण्यवपां ेिव अशधक शर्कशसत
झवलेलव िेंदू असलव तरी, सांबांध शर्श्ववच्यव दशॄ ष्टने तोच सर्ाश्रेष्ठ
बध्ु दीिवन प्रविी आहे, असे सिजण्यवचे कवरि नवही.
िनवचे कवया
िनवचे कवया कसे चवलते हे आपल्यवलव िध्यर्ती िज्जव यांत्िव
आशि पररघीय िज्जव यांत्िव, जी आपल्यव िरीरभर पसरलेली
आहे, त्यवचव सखोल अभ्यवस के ल्यवस कळून येईल. अनेक
प्रकवरवच्ां यव, तर्हेच्यव सर्ां ेदनव सर्ा शदिवनां ी आपल्यव िरवरवतील
शनरशनरवळ्यव प्रवपक, घेयक के न्सद्रवद्ववरे , जसे की कवन, नवक, र्ोळे,
त्र्चव, शजव्हव आशद; आपल्यव िरीरवत प्रर्ेि करतवत; आशि
आपल्यव िज्जव यत्ां िेतील न्सयरु ॉन्सस पेिींच्यव सर्ां वहक जवळ्यवतनू
आपल्यव िेंदतू प्रर्ेि करतवत. ह्यव िज्जव प्रोत्तेजनव िेंदतू र्वहून
नेण्यवची प्रशियव र्ैद्यतु -रसवयन आहे. नर्ीन सांर्ेदनव िेंदतू ील ्िरि

िक्तीत अगोदरच असलेल्यव सांर्ेदनवांनव बळकटी आितवत शकांर्व
त्यवत बदल घर्शर्तवत शकांर्व र्वढ करतवत. यव सर्ा प्रशियेलवच
आपि शर्चवर प्रशियव म्हितो. आशि हे सर्ा िेंदतू ील िध्यर्ती
प्रशियव के न्सद्रवत घर्ते.
सवरवांि
र्रील शर्र्ेचनवर्रून जीर्, िन (आत्िव) अभौशतक
नवहीत, तसेच पवरलौशकक र्व अध्यवशत्िकही नवहीत हे ्प्ट
होईल. यव सर्वांचे ्र्रूप भौशतकच आहे. िन (आत्िव) यव
सर्वाकररतव िरीर अत्यवर्श्यक आहे. िरीरवशिर्वय यव कोिवचेही
अश्तत्र् सभां र्त नवही. जीर् आशि िन ही दोन र्ेगर्ेगळी तत्र्े
आहेत. जीर् िरीरवतील सेंशद्रय पेिींच्यव श्ववसोच्छर्वसवतनू उत्पन्सन
होतो. िन हे िरीरवतील न्सयरु ॉन्सस पेिी यक्त
ु िज्जवततां ू यांत्िेत घर्ून
येिवरे भौशतक-र्ैद्यतु रवसवयशनक प्रशियवांचव पररपवक आहे. सर्ाच
सेंशद्रय प्रवण्यविां ध्ये जीर्तत्र् सवरखेच असले तरी, िनवचव दजवा
(शर्कसन) िज्जव यांत्िेच्यव गांतु वगतांु ीर्र तसेच िेंदच्ू यव प्रशिििवर्र
अर्लबनू असते.

(२५)
भाितात उदयास आलेल्या धमाांची ओळख
शहदां ,ु बौध्द, जैन, िीख, पवसी, यहूदी, शि्ती. इ्लवि,
झरथृष्री, तवओ, कनफ़्यि
ु ी, शितो आदी प्रिख
ु जवगशतक धिा
आहेत. शहदां ु धिा, बौध्द धिा, जैन धिा, र् िीख धिा यवचां व उदय
भवरतवत झवलेलव आहे.
शहदां धु िा
शहदां ु धिा प्रदीघा चवर हजवर र्षवाची अखर्ां परांपरव असिवरव
धिा िवनलव जवतो. सप्तशसांधू प्रदेिवत, शसांधू नदीच्यव खोर्यवत
र्सवहत करिवर्यव िवनर् सिहू वस शहदां ु आशि त्यवांनी शर्कशसत
के लेल्यव धिासक
ां ल्पनवांनव शहदां धु िा ही सज्ञां व शिळवली. र्ैशदक धिा,
आयाधिा यव सिवनवथी सांज्ञव िवनल्यव जवतवत. र्ेद-उपशनषदेश्रशु तप्र्थवन, र्ेदवांतसत्ु -सत्ू प्र्थवन आशि भगर्दगीतव्िृतीप्र्थवन अिव शतन्सहीचव सिवर्ेि प्र्थवनत्यी शहदां धु िवाचे
अशधष्ठवन िवनले जवते. शहदां ु धिवात िोि-िक्त
ु ी शिळशर्िे हे
िविसवचे परि कताव्य िवनलेले असनू ते शिळशर्ण्यवचे ज्ञवनिवगा,
भक्तीिवगा आशि किािवगा असे तीन िवगा सवांशगतलेले आहेत. शहदां ु
धिा ईश्वरीय असनू , ईश्वरवशर्षयीच्यव पर्पर शभन्सन कल्पनव धिवात

आहेत. जसे की अनेकेश्वर, एके श्वर, सर्ेश्वर (देर्वशधदेर्), तसेच
सगिु -शनगिाु ईश्वर, सवकवर-शनरवकवर ईश्वर, र्गैरे र्गैरे. यव धिवात
असांख्य देर्-देर्तव आढळतवत. यव धिवानसु वर िक्तीिवन झवलेल्यव
अधशिायवांचव तसेच सिवजवत बळवर्लेल्यव रविसी र्ृत्तीचव नवयनवट
करण्यवसवठी ईश्वर पृर्थर्ीर्र िनष्ु य रुपवत अर्तवर घेत असतवत असे
अर्तवर आतवपयांत झवलेले आहेत, हे पि निदु के लेले आहे.
तदर्तच हव धिा आत्िर्वदी पि असनू शनगािु -शनरवकवर
परिवत्म्यवचव अांि आत्िव हव प्रत्येक िविसवत असतो आशि अिव
आत्म्यवची ओळख आशि आत्िज्ञवनवतनू आत्म्यविी सांलग्नतव
म्हिजे िक्त
ु ी-िोि अिीही कल्पनव आहे. यवचप्रिविे सगिु सवकवर
ईश्वरवची िनोभवर्े भक्ती-प्रवथानव करून िक्त
ु ी-िोि ही भक्तीिवगवाची
कल्पनव. ईश्वर भक्तीने, प्रवथानेने पवपिक्त
ु ी होते तसेच ईशप्सत सवध्य
होतवत अिीही कल्पनव आहे. ससां वरी लोकवच्ां यव िक्त
ु ी्तर् किा
िवगा सवांशगतलेलव आहे. जीर्नवत धिवाने सवांशगतल्यवप्रिविे र्िाधिा
र् आश्रिधिा यवांचे आशि सत्य, अशहसां व, अ्तेय (चोरी न करिे),
अपररग्रह (गरजेपेिव जव्त न सवठर्िे) आशि धिवाचरि यवचां े
पवलन करून िक्त
ु ी-िोि शिळशर्िे अिी शिकर्ि आहे.
किािवगवाबरोबर भक्तीिवगवाची सवगां र् पि घवतलेली आढळते.
शहदां ु धिवात आत्िव अिर आहे. आशि िविसवचे िृत्यचु े
र्ेळी तो त्यवचे िृत िरीर सोर्ून नव्यवने जन्सिवलव येिवर्यव

िविसवच्यव िरीरवत प्रर्ेि करतो असे एकीकर्े सवांशगतलेले आहे
तर दसु रीकर्े िविसवच्यव चवगां ल्यव-र्वईट किवानसु वर िृत्यनु तां र
त्यवलव ्र्गा र्व नरक यवची प्रवप्ती होते, असेही सवांशगतलेले आहे.
्र्गवात परिसख
ु आशि नरकवत यवतनवच यवतनव असतवत, असे
धिा सवांगतो. यवशिर्वय िविसवचे यव जन्सिीची कृ त्ये ही
पर्ू ाजन्सिीच्यव बर्यव-र्वईट किवांर्र अर्लांबनू असतवत, असे
एकीकर्े सवगां तवनां व दसु रीकर्े िविसवलव शियव ्र्वतत्र्ां य असते
असेही सवांशगतलेले आहे. िविसवच्यव किाफ़ळवनसु वर त्यवलव
जन्सिोजन्सिीच्यव फ़े र्यवतनू जवर्े लवगते आशि असे किाफ़ळ
सपां ल्यवनतां र त्यवलव िोिप्रवप्ती होते अिीही सक
ां ल्पनव आहे.
तपियवा, ईश्वरवचे नवि्िरि, जप, भक्ती, प्रवथानव के ल्यवने दैर्ीईश्वरी सविवत्कवर, ईश्वरप्रवप्ती होते अिीही शिकर्ि आहे.
शहदां धु िवात यज्ञ करून, िांत्ोच्चवरवने ईश्वरवची आळर्िी र्
त्यवतनू ईशप्सत प्रवप्ती यवचवही परु ्कवर आहे. शनरशनरवळ्यव देर्तवनां व
प्रसन्सन करण्यवकररतव यज्ञवत म्हिवर्े लवगिवरे िांत् र्ेदवत शदलेले
आहेत. यवनसु वरच; िल
ु े होण्यवकररतव, पवऊस पर्ून शपके चवांगली
येण्यवकररतव, शर्जय शिळण्यवकररतव, ित्च्ांू यव नवयनवटवसवठी, यध्ु द
शजांकण्यवसवठी, यि सांपवदण्यवकररतव, शर्श्विवांतीकररतव यज्ञ आशद
होत असल्यवचे यव धिवात आढळते. यवव्यशतररक्त जन्सिवपवसनू

िरिवपयांतच्यव शनरशनरवळ्यव अर््थेत, प्रसांगी करवर्यवची
शनरशनरवळी किाकवर्ां े पि यव धिवात शर््तवरवने शदलेली आहेत.
जन्सिवचे र्ेळी, नविकरि करतवांनव, अन्सनप्रविन करतेर्ेळी,
लग्नशर्धी करतवांनव, िृत्यसु ियी अतां ेष्टी आशद अनेक किवाबरोबर
िृत्यु पवर्लेल्यव पर्ू ाजवांच्यव आत्म्यवच्यव िवांतीकररतव त्यवच्यव
जीशर्त नवतलगवांनव श्रवध्द हे किाकवांर् पि करवर्यवचे असते. अिव
श्रवध्दवचां े पि शनरशनरवळे प्रकवर आहेत. प्रत्येक किाकवर्ां वत ब्रवह्मि
भोजन, दशििव देर्नू तसेच रते, उपर्वस आशदनां ी ईश्वरवस प्रसन्सन
ठे र्िे हे पि आहे.
बौध्दधिा
भवरतवत उदयवस आलेलव बौध्द धिा हव शनरीश्वरर्वदी
म्हिनू ओळखण्यवत येतो. तसवच हव धिा अनवत्िर्वदी पि आहे.
इ. स. पर्ू ा पवचर्े ितक ते इ. स. दहवर्े ितक यव पांधरविे र्षवाचे
कवळवत यव धिवात बरीच श्थत्यतां रे , पररर्तान झवलेली आढळतवत.
यव कवळवतच बौध्द धिवाने श्रीलांकव, ब्रह्मदेि, शतबेट, चीन, जपवन
इत्यवशद रवष्रवत प्रशतष्ठव र् सन्सिवन शिलशर्लेलव आहे. दहवव्यव
ितकवनतां र हव धिा भवरतवतनू जर्ळ्जर्ळ लप्तु झवलव होतव. परांतु
शर्सवव्यव ितकवचे िेर्टी र्ॉ. आांबेर्करवांनी भवरतवत यव धिवाचे
पनु रुज्जीर्न के लेले आहे.

बौद्ध धिवात अनवत्िर्वद, िन्सु यर्वद, शर्ज्ञवनर्वद
आदीशर्षयी तत्र्ज्ञवन िवांर्लेले आहे. बौध्द धिवात गौतिबध्ु दवांनी
र्िा, जवत, पांथ, किाकवांर्, शहसां व यवांनव झगु वरून, सदस् शद्वर्ेक,
सवधेपिव, शनतीशनष्ठव, िवनर्तव यवर्र भर शदलेलव आहे. जन्सि, जरव
(म्हवतवरपिव), िृत्य,ु िोक, शर्लवप, औदवसीन्सय, हे सवरे दःु खिय
आहे. अशप्रय र््ति
ांू ी सयां ोग, आशि शप्रय र््तचांू व शर्योग, इष्ट
र््तांचू ी अप्रवप्ती यव सर्वात दःु खियतव आहे. दःु खवचे िळ
ू कवरि
तृष्िव, र्वसनव होय. तीच पनु जान्सिवचे कवरि आहे. तृष्िेपवसनू पिू ा
शर्भक्ती म्हिजेच दःु खिक्त
ु ी होय आशि अिव दःु खिक्त
ु ीने,
दःु खशनरोधवने शनर्वाि प्रवप्ती होते अिव सांकल्पनव आहेत. आसक्ती,
द्वेष, िोह, आशि भय यव पवपिल
ु क प्रर्ृत्तीपवसनू िक्त
ु होिे आशि
शनरहक
ां वरी िनोर्ृत्ती शनिवाि करिे, होिे हे शनर्वािप्रवप्तीसवठी
आर्श्यक र् इष्ट िवनल्यव गेलेले आहे. तसेच शनर्वाि प्रवप्तीकररतव
प्रज्ञव, र् करुिव यव िल्ु यवांनव श्रेष्ठ ्थवन देिवरव आशि सर्ासविवन्सयवांनव
सिवन लेखिवरव अष्टवांग िवगा सचु शर्लेलव आहे. सत्य, अशहसां व,
न्सयवयपिू ा उपजीशर्कव, सत्किा, सशत्चांतन, शचत्तवची एकवग्रतव,
सतसक
ां ल्प, आशि ज्ञवनप्रवप्ती, सम्यकद्दष्टृ ी ही अष्टवगां िवगवाची अगां े
होत. बौध्द धिवातील शहनयवन सांप्रदवय हव परांपरवशनष्ठ,
अपररर्तानर्वदी तर िहवयवन सांप्रदवय हव पररर्तानर्वदी आहे. तसेच

यव धिवातील र्ैभवशषक र् सौभवशतक ही दिाने र्व्तर्र्वदी तर
योगवचवर र् िवध्यशिक दिाने िन्सू यर्वदी म्हटल्यव जवतवत.
जैन धिा
िरीर, इशां द्रये, िन, र्विी यवांनव सांयिपर्ू ाक, शनग्रहपर्ू ाक
शजांकिवर्यव व्यक्तीस शजन म्हटले जवते. अिव शजतेशन्सद्रयवांची
उपवसनव करिवर्यवांनव जैन म्हटले जवते. जैन धिा हव तीथाकर धिा
आहे. तसवच तो शनरीश्वरीय धिा म्हिनू पि ओळखलव जवतो.
धिवाचे प्रगटीकरि, प्रर्तान करिवरे िहवपरुु ष म्हिजे तीथाकर होत.
तीथाकरवनां व धिवाध्यि िवनलेले आहे. र्धािवन, िहवर्ीर यवच्ां यव
बर्यवच अगोदरपवसनू ॠषभदेर् र्व आशदनवथ यवांच्यव सवरख्यव
परांपरव यव धिवास असल्यविळ
ु े जैनधिा सध्ु दव भवरतवतील प्रवशचन
धिा आहे. अशहसां व, अनेकवतां र्वद ही यव धिवाची तत्र्े. आत्िव,
परिवत्िव आशि िोि यव धिवालव िवन्सय आहेत. किाशसध्दवांतवनसु वर
किाफ़ळ योग अशनर्वया असलव तरी किा करण्यवचे शियव
्र्वतांत्र्यही िविसवलव असते, असे हव धिा िवनतो. व्यक्तीलव
्र्तःचे भशर्तव्य घर्शर्ण्यवचे पिू ा ्र्वतांत्र्य र् अशधकवर हव धिा
िवनतो. किाकवर्ां वऎर्जी िोह, आसक्ती, किाबधां दरू करिवर्यव र्
आत्िसख
ु , आत्िज्ञवन शिळर्नू देिवर्यव तपोधिवाचव प्रसवर यवत
आहे. धवशिाक आचरि, सदवचवर, र् तपवचरि यवांनी किाबांध दरू

करून ऎशहक शहत र् परिवथीक कल्यवि सवधण्यवर्र यव धिवात भर
शदलेलव आहे. ्र्किवानसु वर िनष्ु य बधां र्व िोि यवनां व जबवबदवर
ठरतो. किाशसध्दवांतवनसु वर त्यवलव जन्सि-िृत्यच्ु यव फ़े र्यवतनू जवर्े
लवगते. किाबांधवतनू िक्त
ु ी म्हिजे िोिप्रवप्ती असे हव धिा सवांगतो.
िवस्त्रवनसु वर द्दढृ श्रध्दव म्हिजे सम्यकदिान. िवस्त्र
् िध्ु द तत्र्वांची
प्रत्यि अनभु तू ी म्हिजे सम्यकज्ञवन आशि अशहसां व, सत्य,
अ्तेय(चोरी न करिे)अपररग्रह (गरजेपेिव जव्त न सवठर्िे)
यवर्र आधवररत चवतयु वाि धिवाचे पवलन म्हिजे सम्यकचररत्, यव
तीन तत्र्वांनव रत्नत्य म्हितवत आशि हीच िोि सवधने होत. अिव
आचरिवनेच किाबांधवतनू िक्त
ु ी शिळते.
य़व धिवाच्यव शदगांबर र् श्वेतवबां र यव सांप्रदवयवांिध्ये र्स्त्रपररधवन
यवबवबतीत सवधच्ांू यव आचरिवतील िहत्र्वचव भेद असलव आशि
कवही सां्कवर भेद असलेत तरी ज्ञवनिवस्त्र, शनतीिवस्त्र यवबवबतीत
िहत्र्वचे भेद नवहीत. जैन सांघवचे ्र्रुप चतशु र्ाध िवनले जवते.
त्यविध्ये िनु ी, आशिाकव (श्रिि-श्रििी), श्रवर्क र् श्रवशर्कव हे चवर
घटक िवनले जवतवत. यवनसु वर जैनधिवात िनु ीधिा र्व श्रििधिा
आशि श्रवर्क धिा र्व गृह्थ धिा यवांचे सशर््तर शर्र्ेचन के लेले
आढळते.
िीखधिा

िीखधिा हव भवरतवत पांधरवव्यव ितकवत उदयवस आलव.
गरुु नवनक यव धिवाचे आद्य प्रर्ताक आशि गरुु ग्रथां सवहेब हव पशर्त्
ग्रांथ. हव धिा एके श्वरी म्हिनू गिल्यव जवतो. आशि यव धिवानसु वर
शनगािु र् अद्वैत ब्रह्म ही अांशति सत्तव होय. यव धिवात औपचवररक
धिाशर्धींपेिव आांतररक िध्ु दतव आशि ईश्वरशनष्ठव िह्त्र्पिू ा
सिजल्यव जवते. यव धिवाची ििव, आशि दवन ही िहवन िल्ु ये तर
धिाशनष्ठव तसेच रवष्रशनष्ठव यव सजां ीर्नी आहेत.
यव धिवात धिाश्रध्देलव, िौया, तेज, धैया, रवष्रीयतव यव
िल्ू यवांची जोर् शदलेली आहे. धिादीिेत के स, कांगर्व. कच्छ, कर्े
र् कृ पवन यव पांच कांकरवचव अांतभवार् आहे. यव धिवालव दैर्र्वद
अिवन्सय आहे पि िविसू हव ्र्तःच ्र्तःच्यव किवांनव जबवबदवर
असनू त्यवच्यव किा-स्ां कवरवने पवप-पण्ु यवत्िक उपवशधने तो जन्सििरिवच्यव चिवत सवपर्तो हे िवन्सय आहे. सविवशजक सितव
पसरशर्िवरव हव धिा असनू जवतीभेद त्यवलव अिवन्सय आहेत.
सन्सयवस र्व र्नर्वस यविळ
ु े के र्ळ परिवथा प्रवप्ती होत नसनू ,
ससां वर र् सिवजसेर्व यवतनू ही ईश्वरसवधनव घर्ू िकते, शकांबहूनव ते
श्रष्ठ तप आहे असे हव धिा िवनतो. िध्ु दवचरि, र् अनन्सयभक्तीभवर्
ही परिवथवाची सवधने होत. जीर्नवत अनवसक्त, र्ैरवग्यिक्त
ु ,

शर्र्ेकयक्त
ु बननू िविसवने प्रपांच ही ईश्वर सेर्व िवननू परिवथासवधनव
के ली पवशहजे. आत्िसविवत्कवर हे जीर्नवचे परिध्येय आहे अिी
यव धिवाची शिकर्ि आहे.

(२६)
पिदेशात उदयास आलेल्या धमाांची ओळख
शहदां ू धिा, बौध्द धिा, जैन धिा र् िीख धिा हे भवरतवत तर
झरथष्ु री धिा, तवओधिा, कन्सप्यि
ु ीधिा, शितो धिा, यहूशद धिा,
शि्ती धिा, इ्लवि धिा आशद प्रिख
ु धिा परदेिवत उदयवस
आलेले आहेत.
झरथष्ु री धिा
झरथष्ु री-पवरसी धिवाचव उदय इरवििधील आहे. िळ
ू
इरविी धिवातील बहुदर्े तवर्वद, िांत्-तांत् किाकवांर्वचे प्र्थ,
जवदटू ोिव कवढून टवकून अशग्नपजू ेलव अग्र्थवन देिवरव एके श्वरी धिा
म्हिनू , हव पवरसी धिा उभवरलेलव आहे. इ. स. सवतव्यव ितकवतील
इ्लविी आििनवनांतर यव धिवाचे अनयु वयी भवरतवत आलेत.
िवनर्वचे आचवर ्र्वतांत्र्य तसेच सांकल्प ्र्वतांत्र्य हव धिा िवन्सय
कररतो. सत-असत, चवगां ले-र्वईट, शकांर्व ईश्वरीिवगा-सैतवनिवगा
यवपैकी शनर्र् करण्यवचे ्र्वतांत्र्य िवनर्वलव आहे. त्यवांच्यव
शनर्र्ीनसु वर िनष्ु य पण्ु य र् पवप यवांनव ्र्तः जबवबदवर असतो.
आशि िरिोत्तर ्र्गा र्व नरक यवनां व पवत् ठरतो, असे यव धिवाचे
लोक िवनतवत.

झरथष्ु री धिा हव यज्ञप्रधवन धिा असनू यवत प्रकविपजू व
प्रिख
ु आहे. परांतु के र्ळ भौशतक प्रकवि नव्हे तर शदव्य प्रकवि
शकांर्व शचत्प्रकविपजू व, प्रविवशिकतव, नम्रतव, िवांती, ्र्वर्लांबन,
ज्ञवनप्रसवर, सदवचवर, ्र्च्छतव, िैत्ीभवर् आशद सदगिु वांर्र
झरथष्ु रवनां ी आपल्यव ग्रांथवांिध्ये भर शदलेलव आहे. शनतीशिर्वय ज्ञवन
आशि ज्ञवन र् शनतीशिर्वय भक्ती हे प्रेरक र् पोषक ठरत नवहीत. यव
धिवाचे शनतीिवस्त्र हे सशु र्चवर, सर्ु चन आशि सर्ु तान यव तीन
िब्दवत सविवर्लेले आहे
तवओधिा
चीनच्यव सां्कृ तीच्यव घर्िीिध्ये लवओत्स यव
तत्र्र्ेत्यवचव तवओ धिा, कॅ न्सप्यशु ियसचव कन्सप्यि
ु ीधिा आशि
बौध्दधिा यवांनी भर घवतलेली शदसते. बौध्दधिा हव भवरतवतनू चीन
िध्ये प्रसतू झवलव तर तवओ आशि कन्सप्यि
ु ी धिा चीनचवच
स्ां कृ शतक र्वरसव होत. हे धिा चीनिध्ये शिशतपर्ू ा पवच ते सहव यव
ितकवत उदयवस आलेले आहेत
तवओ धिवानसु वर तवओ ही परिसत्तव र् िवनर्ी जीर्नवचे
परििल्ू य आहे. तवओ (ईश्वर) हे अनवशद, अनवि, अशचत्य, अव्यक्त,
अग्रवह्य, असीि, अनांत असे पररपिू ा शर्श्विळ
ू आहे. ते
्र्यांप्रकवशित, ्र्तःशसध्द ज्ञवनतत्र् आहे. तवओतत्र् सर्वातयवािी,

सर्ासविी, सर्ाज्ञ, सर्ािक्तीिवन आहे. तवओ म्हिजे शर्श्ववत्िक
परिवत्िव होय. तवओ शनगािु , शनरवकवर, अद्वैत असले तरी सृष्टीतील
सगिु , सवकवर िवनर् जीर्नवचे ते अशधष्ठवि आहे. तवओ धिवातील
सर्ा सृष्टीलव जन्सि, आकवर देिवर्यव प्रर्ृत्तीिक्तीलव "तेह" म्हिनू
ओळखण्यवत येते. तेह यवचव दसु रव अथा धिासवधन शकांर्व
ईश्वर(तवओ) प्रवप्तीचव िवगा असव आहे. र्वसनव, इच्छव, प्रेरिव,
सक
ां ल्प जसजसे शर्लीन पवर्तवत त्यव-त्यव प्रिविवत परििवतां ीची
प्रवप्ती होते असे हव धिा िवनतो. यव धिवाने सांघषा, ्पधवा, द्वेष, ित्सर,
यध्ु द, जल
ु िु , िोषि यवांची शनांदव के लेली आहे. आशि व्यक्तीगत र्व
सविवशजक व्यर्हवरवत प्रेि हे श्रष्ठ िल्ू य िवनलेले आहे. तवओची
उपवसनव यव धिवात सर्ाश्रेष्ठ िवनलेली आहे. तवओ धिा हव िख्ु यतः
शनःश्रेयसप्रधवन सर्ेश्वरर्वदी िोिधिा आहे.
कन्सप्यि
ु ी धिा
कन्सप्यशु ियस यवने ्र्तःलव कन्सप्यि
ु ी धिवाचव, ज्ञवनवचव िळ
ू
प्रर्ताक न िवनतव चीन सां्कृ तीतील प्रवशचन ज्ञवनवर्र गवढ श्रध्दव
असिवरव ज्ञवनवचव शर्तरक िवनलेले आहे. शर्र्ेकशनष्ठव, न्सयवयबध्ु दी,
सरलतव र् सवधेपिव, सत्यशनष्ठव, सर्ाशहतभवर् सदवचवर यवर्र
यवधिवात भर शदलेलव आहे. सर्ा धिवाचे िवहेर प्रेि होय. सविवशजक
जीर्नवत प्रत्येकवलव योग्य ्थवन, दजवा, प्रशतष्ठव लवभिे हव न्सयवय

होय. ज्यवच्यव अगां वत खरी नम्रतव असते त्यवांनवच कताव्यवची पतू ी र्
अशधकवरवचव र्वपर योग्य प्रकवरे करतव येतो. चवगां ले कवय, र्वईट
कवय यवचव शर्र्ेक करिे आशि जे इष्ट, यक्त
ु त्यवचव ्र्ीकवर करिे;
जे अशनष्ट, अयक्त
ु त्यवचव त्यवग, जीर्नवच्यव शर्कवसवत आर्श्यक
असतो. व्यक्तीगत र् सविवशजक जीर्नवत प्रविवशिकतव, सज्जनतव
आर्श्यक असते. सच्चेपिव नसेल तर व्यर्हवरवलव अथाच उरत
नवही. ही सिवजधिवाची िल
ू तत्र्े यव धिवात अतां भताू शदसतवत.
सिवजवत प्रत्येकजन दसु र्यवलव सधु वरु पवहतो. परांतु कन्सप्यि
ु ी धिा
प्रत्येकवलव ्र्तःची सधु वरिव करवयलव सवांगतो. ्र्तःिध्ये
सधु वरिव झवली तर िििः कुटुांब, स्ां थव, र् सिवज सधु वरतवत.
िविसवलव ्र्तःतील दोष सिजतवत, पि ते दरू करण्यवचव तो
द्दढृ तवपर्ू ाक प्रयत्न कररत नवही, हेच त्यवच्यव दःु खवचे, अपिू ातचे े
कवरि होय असे हव धिा िवनतो. कन्सप्यि
ु ी धिा हव िख्ु यतः ईश्वरशनष्ठ
प्रर्ृशत्त र्वदी सिवज धिा आहे.
शितां ोधिा
जपवनी रवष्रीय सां्कृ तीचव धिा म्हिनू शिांतो धिवाचव उल्लेख
करवर्व लवगतो. "शिन" म्हिजे देर्तव आशि "तो" म्हिजे िवगा, यव
द्दष्टृ ीने शिांतो धिवाचव अथा देर्तेची उपवसनव, सेर्व करण्यवचव िवगा
(The way of the Gods) असव होतो. हव धिा अनेक देर्तवर्वदी

असनू यवत शनसगा देर्तव र् शपतृदर्े तव यवांच्यव उपवसनेलव प्रवधवन्सय
आहे. अतींशन्सद्रय, शनसगािक्ती, िृतपर्ू ाजवचां े आत्िे, अशतिवनषु ी
सविर्थयवाचे परुु ष यवांची उपवसनव तसेच आत्िव, परलोक, िरिोत्तर
जीर्न यव शर्षयीच्यव श्रध्दव यव धिवात र्वढलेल्यव आढळतवत.
प्रत्येक कुटुांबवत कुल-शपतरवांची पजू व, सयू ा देर्तेची उपवसनव,
सविवशजक जीर्नवत रवष्रीय परुु षवांची उपवसनव यव धिवानसु वर के ली
जवते. कुल देर्तव र् शपतृदर्े तव ह्यव सचू क ्र्प्ने, िकून, देर्ीर्विी
यव द्ववरे िभु र्व अिभु घटनवचां ी पर्ू ासचू नव देतवत; कुलवांचव सवांभवळ
करतवत. अिव लोकश्रध्दव यव धिवात आढळतवत. िृत्यु हव भयप्रद
आहे; िृतिरीर अपशर्त् असते, यवतनू च सतू क पवलनवची प्रथव यव
धिवात र्वढलेली शदसते. िांत्-तांत्वत्िक गोष्टीस प्रवधवन्सय, आांतररक
जीर्नवच्यव शर्कवसवर्र भर, परतोच्यव आनांदवकररतव भक्तीिवगा
आशि यविधनू सविवत्कवर आशद सद्ध
ु व यव धिवात आढळतवत.
प्रविवशिकपिव, नम्रतव, आज्ञवधवरकत्र्, सरलतव, शनष्कपट ्र्भवर्
हे शिांतो धिवाने उपवसनव िवगवाचे आर्श्यक घटक िवनलेले
शदसतवत. शिांतो धिा आशि बौध्द धिा यवांच्यव सिन्सर्यवतनू जपवनी
धिासां्कृ तीत धिाश्रध्देलव सविवत्कवरवचे अशधष्ठवन लवभले.
ध्यवनिवगी अतां शनाष्ठव आशि देर्तव उपवसनव; म्हिजेच सगिु ोपवसनव
आशि शनगािु ज्ञवन यवांचव सिन्सर्य सध्ु दव जपवनी धिासां्कृ तीत
आढळतो.

यहूदीधिा
इस्त्रवयल रवष्रवतील यहूदी र्व ज्यू लोकवांचव, िोझेस यवांनी
प्र्थवशपत के लेलव धिा म्हिजे यहूदी धिा. िोझेस यवांनव ईश्वरवांकर्ून
दहव पशर्त् आज्ञव शिळवल्यव त्यवर्र आधवररत हव धिा आहे. यव
आज्ञवांम्ध्ये िख्ु यतः सत्य, अशहसां व, अ्तेय, िवतवशपतरवचां व आदर,
शन्र्वथीपिे परिेश्वरवची उपवसनव, पजू व, कताव्यशनष्ठव यवांचव
परु ्कवर तर िोह र् व्यशभचवर यवच
ां व शतर्कवर आहे. हव धिा ईश्वर
एकच आहे असे िवनतो. "यहोर्व" असे त्यवचे नविवशधकरि
्र्ीकवरतो. प्रेि, करुिव, र् िैत्ीयक्त
ु आचरिवने तो प्रसन्सन होतो.
ईश्वर हव न्सयवयी, दयवळू, प्रेििय, करुिविय, ििविील आहे. तसवच
तो परििक्तीिवली, अांतयवािी, सर्ाव्यवपी, सर्ाज्ञ, िवश्वत आशि
शनत्य आहे. िृत्यनु तां र िरीर नष्ट पवर्ते आशि आत्िव ईश्वरवप्रत
जवतो. ऎशहक जीर्न हे ईश्वर सेर्चे परिसवधन आहे. दवन, दयव,
आशि सत्किा ही यहूदी शनतीिवत्वची शत्सत्ु ी आहे. प्रभप्रू ेि,
प्रभक
ू वि. प्रभसू ेर्वयक्त
ु जीर्न ही यव धिवातील ध्येय द्दष्टृ ी आहे.
यहूदी धिवालव िविसवचे इच्छव्र्वतांत् तसेच आत्म्यवचे अिरत्र्
आशि पवपपण्ु यवत्िक िरिोत्तर भशर्तव्य हे सध्ु दव िवन्सय आहेत.
शि्ती धिा

बवयबल यव धिाग्रांथवचे दोन भवग आहेत. एकवलव जनु ी
योजनव, पर्ू ा शर्धवन शकांर्व जनु व करवर (Old Testament),
म्हितवत; तो यहूदी लोकवांचव धिाग्रांथ आहे. तर नर्व करवर (New
Testament) हव शि्ती धिवाचव पशर्त् ग्रांथ आहे. शि्ती
धिवानसु वर परिेश्वर हव अनवदी, अनांत, सर्ाज्ञ, सर्ािक्तीिवन, र्
सर्ाव्यवपी आहे. तो परिपशर्त्, परिन्सयवयी आहे. करुिव, प्रेि, ििव
यवचां व सर्ोच्च अशर्ष्कवर म्हिजे परिेश्वर. सवरे शर्श्व हे ईश्वर शनशिात
आहे. ईश्वर सर्वांचव रिक, कृ पविय, असव शर्श्वशपतव आहे. सवरी
श्रष्टु ी ही ईश्वर शनयिवांनी चवलते, येिू शि्त हे ईश्वरवचे लवर्के र्
एकुलते एक पत्ु होत. ते ईश्वरवने िवनर्वच्यव उद्धवरवसवठी पवठशर्लेले
प्रेशषत होत. ईश्वरवज्ञव िोर्ल्यविळ
ु े िनष्ु य पवपी बनलव;
दीिवप्रसवदवने तो िोिवशधकवरी बनतो. पांशर्तवांनव पवर्न करिवर्यव
र् िवनर्जवतीचव तवरिहवर असिवर्यव येिू शि्तवनां व अनन्सयभवर्े
िरि जविे आशि प्रभक
ु ृ पव सपां वदन करिे हव पवपिक्त
ु ीचव श्रेष्ठ िवगा.
प्रभक
ु ृ पव सांपवदन करण्यवसवठी सर्वांिी भ्रवतृभवर्वने र्वगिे,
सदवचरिी रवहविे, सेर्वभवर्-त्यवगर्ृत्ती अर्लांशबिे यक्त
ु ठरते.
किाकवांर्, पोथीशनष्ठव, यवांशत्क रतवचरि यव धिवालव अिवन्सय आहेत.
के लेल्यव चक
ु ीच्यव कविवबद्दल दःु ख व्यक्त करिे आशि
के लेल्यव पवपवची कबल
ु ी देिे(Confession) आशि यविळ
ु े
िवनशसक बदल(Conversion) घर्िे यवलव शििन धिवात फ़वर

िहत्र्वचे ्थवन शदले जवते. अहक
ां वरिन्सू य, अनन्सयिरि ईश्वरभक्ती हे
शि्ती धिवाचे प्रिख
ु अगां आहे. यव भक्तीभवर्नवच्ां यव शर्कवसवसवठी
यव धिवात र्ैयक्तीक र् सविदु वयीक प्रवथानेलव िहत्र्वचे ्थवन शदलेले
आढळेल. शन्र्वथा, शर्नम्र, सर्ाकल्यविवच्यव द्दष्टृ ीने के लेल्यव
प्रवथानेतील अध्यवशत्िक सविर्थया शििन धिा िवनतो. ईश्वरवर्र,
ईश्वरवची प्रजव असिवर्यव िवनर्जवतीर्र शनरपेि प्रेि करिे; िेजवरी
बवधां र्, आपदग्र्त यवांनव सहव्य करिे, ित्र्ांु र र्व अपकवर
कत्यवांर्रही प्रेि करिे, त्यवचां े कल्यवि शचांतने ही यवधिवाची िहवन
शिकर्ि. गरीब-श्रीिांत, कवळव-गोरव, सशु िशित- अशिशित असव
बवह्य, कृ त्ीि भेद यव धिवालव िवन्सय नवही. के लेल्यव पवप-पण्ु यवशद
किवानसु वर ्र्गा-नरक प्रवप्ती यव शर्षयीच्यव श्रध्दव िवत् हव धिा
िवनतो.
इ्लवि धिा
इ्लवि चव अथा िवतां ी असव आहे. हव धिा एके श्वरी आहे.
यव धिवानसु वर ईश्वर-अल्लवह एकच आहे. त्यवलव रुप नवही, आकवर
नवही, िवनर्ी रुपवत शकांर्व अन्सय रुपवत तो भतू लवर्र अर्तवर घेत
नवही. तो सृष्टीचव शनिवातव र् पवलक आहे. सर्ाज्ञ आहे. कुरवि हव
इ्लवि धिवाचव पशर्त् ग्रांथ, परिेश्वरवने पैगांबरवांनव पवठशर्लव. त्यवत
असत्य कवहीच नवही. फ़क्त परिेश्वरवचे िन प्रगट झवलेले आहे.

इ्लविच्यव िते िनष्ु य जेंव्हव जन्सिवलव येतो तेंव्हव तो पिू ातः शनष्पवप
असतो. पर्ू ा जन्सिवतील स्ां कवरवनां ी त्यवचे िन पवपिय नसते. प्रत्यि
जीर्नवत िविसू जे पवप करतो त्यवचेच सां्कवर त्यवचे िनवर्र
उिटतवत. िविसू आपल्यव किवास ्र्तांत् आहे. तो ्र्तःच्यव
भशर्ष्यवचव शिल्पकवर आहे. िविसवचे दःु ख र्व आनांद हे त्यवच्यव
्र्तःच्यव किवाचे पररिवि असतवत. आपले जीर्न चवांगले
करवर्यवचे की नवही हे त्यवच्यव इच्छे र्र, स्ां कवरवर्र अर्लबां नू
असते. दःु ख र् आनांद हे त्यवच्यव ्र्तःव्यव किवाचे पररिवि
असतवत. िविसवने आपल्यव सदवचरिवने र् शनष्ठवपर्ू ाक धवशिाक
श्रध्देने ईश्वरी िवगा आचरि करवर्व; त्यवचव ईश्वरी िवगा सगु ि, सरल,
आहे. यवर्र इ्लवि धिवाने भर शदलव आहे. अांशति शनर्वर््यवचव
शदर्स ही यव धिवाची प्रिख
ु श्रध्दव. यव शदर्िी िविसवच्यव पवपपण्ु यवचव शहिेब के लव जविवर आहे आशि त्यवलव पवपवचे प्रवयशित
म्हिनू नरकर्वस र् पण्ु यवचे पवररतोशषक म्हिनू ्र्गासख
ु लवभिवर
आहे. िरिोत्तर भशर्तव्य, ्र्गा-नरक प्रवप्ती हे िविसवच्यव
पवपपण्ु यवर्रच अर्लांबनू आहे अिी यव धमावची शिकर्ि आहे.
अिी ही परदेिवत उदयवस आलेल्यव धिवाची ओळख.

(२७)
अध्यात््याची अिैज्ञाक्षनकता
अध्यवत्ि म्हिजे आत्म्यवशर्षती ज्ञवन. परांतु अध्यवत्म्यवची
व्यवप्ती आत्म्यवपरु तीच ियवाशदत नसनू त्यवत भौशतक शर्श्ववच्यव
पशलकर्ील र््तसु ांबांधी शर्चवरही सिवशर्ष्ट आहेत. म्हिनू
अध्यवत्म्यवलव अशतभौशतक िवस्त्र (Metaphysics) असे सध्ु दव
सबां ोधण्यवत येते. यवशिर्वय अध्यवत्म्यवत शर्श्ववचव उत्पत्तीकतवा
परिवत्िव यवची; आत्िव आशि परिवत्िव यवच्ां यव पर्पर सांबांधवची
पि चचवा के ली जवते. यवचव अथा तत्र्ज्ञवन आशि अध्यवत्ि एक
नव्हेत. तत्र्ज्ञवन अनवत्िर्वदी असू िकते. सवधवरिपिे अध्यवत्ि
आशि धिा यवांची सरशिसळ के ली जवते.
अध्यवत्ि-- िब्द प्रविवण्य
अध्यवशत्िक ज्ञवन हे िब्द प्रिवि आशि अलौशकक
सविवत्कवर यवच्ां यवर्र आधवररत आहे. िब्दप्रविवण्य म्हिजे
र्ेदवतील िब्द तसेच अर्तवर, प्रेशषत, धिगरुु यवांचे िब्द हे ईश्वरवचे
िब्द म्हिनू प्रिवि (खरे ) िवनलेच पवशहजेत. अलौशकक
सविवत्कवर हव अतीशन्सद्रय ज्ञवन करून देिवरव इशन्सद्रयवतीत,
अनिु वनवतीत असतो. यवलव अनभु तू ी असेही म्हितवत. ही अनभु तू ी

म्हिजेच आत्िज्ञवन, अध्यवत्िज्ञवन. धिाग्रांथ, र्ेद आशि धिागरुु
यवचां ी र्चने पर्तवळून न पवहतवच खरे िवनवयचे; यवर्रून
अध्यवशत्िक ज्ञवन शकती शठसळ
ू पवयर्र उभे आहे यवची कल्पनव
येते.
अध्यवत्िज्ञवन हे शर्ज्ञवनवप्रिविे शर्श्वसनीय नवही; कवरि
शर्ज्ञवन-र्ैज्ञवशनक पद्धतीने शिळवलेले ज्ञवन, हे र््तशु नष्ट
(Objective) असते. ते कोिीही तपवसू िकते, अनभु र्ू िकते.
परांतु अध्यवत्िज्ञवन हे आत्िशनष्ट (Subjective) असते. ज्यवलव
असे ज्ञवन प्रवप्त होते, असे जो सिजतो, िवनतो, सवांगतो,
त्यवचेशिर्वय दसु र्यवलव ते तपवसतव येत नवही. म्हिनू अध्यवत्िज्ञवन
हे भ्रविक ज्ञवन असू िकते, शकांबहुनव ते तसेच आहे. शर्ज्ञवनवत
भ्रिवलव अशजबवत र्वर् नसतो.
अध्यवत्िज्ञवन --जीर्न िक्त
ु ी, िोिप्रवप्तीचे िवगा
भवरतीय तत्र्ज्ञवनवनसु वर िवनर्ी जीर्नच िळ
ु ी दःु खिय
आहे आशि किा शसध्दवांतवप्रििे िवनर्वलव पनु जान्सिवच्यव अनांत
फ़े र्यवतनू जवर्े लवगते आशि अनवदी कवळपयांत शपर्ीत आयष्ु य
जगवर्े लवगते. अिव जन्सिोजन्सिीच्यव शपर्ीत आयष्ु यवतनू सटु कव
होण्यवसवठी जन्सिवपवसनू सटु कव-िक्त
ु ी हव एकिेर् उपवय अध्यवत्ि

सवांगते. आशि अिव तर्हेची िक्त
ु ी-िोि अध्यवत्म्यवनसु वर
भक्तीिवगा, ज्ञवनिवगा आशि किािवगा यवतनू शिळतो.
अध्यवत्िवत शर्श्व उत्पत्ती आशि जीर् शनशिाती यवशर्षयी
िख्ु यतः दोन शर्चवर प्रर्वह आहेत. एक ईश्वरर्वद आशि दसु रव
ब्रम्हर्वद. ईश्वरर्वदवत, सर्ािक्तीिवन, सर्ाव्यवपी ईश्वर यव
शर्श्ववपशलकर्े असनू , त्यवनेच हे शर्श्व शनिवाि के लेले आहे, र् तोच
त्यवचे शनयत्ां ि करतो. ईश्वरवचे आशि िवनर्वचे अतटू सबां धां आहेत.
भक्ती, प्रवथानव के ल्यवस; ईश्वरवलव िरि गेल्यवस तो आपली ईशप्सते
पिू ा कररतो आशि
िेर्टी भक्तीिवगवाने िोिप्रवप्ती होते अिी कल्पनव आहे.
दसु र्यव र्वदवत, ब्रम्हर्वदवत, जगत शनिवातव ब्रम्ह; शनगािु -शनरवकवर
िवनलेलव आहे. त्यवलव परिवत्िव म्हिनू सांबोशधलेले आहे. यव
परिवत्म्यवचव एक अांि, आत्िव िनष्ु यवच्यव िरीरवत र्वस करतो. यव
आत्म्यवस ओळखनू परिवत्म्यवस ओळखिे म्हिजे जीर्निक्त
ु ी
येथे िवनलेली आहे. हे दोन्सही र्वद िवनलेत तर शनत्य किा
करण्यवकररतव र्वर्च रवहवत नवही, म्हिनू यवकररतव किािवगा पि
सवशां गतलेलव आहे. र्िाधिवाप्रिविे किा कररत असतवनां व धिवांनी
सवांशगतलेल्यव आश्रिवतनू चवांगली पण्ु यकिे करून र्ैरवग्य प्रवप्ती,
िोिप्रवप्ती ही कल्पनव आहे.

अध्यवत्म्यवची अनवकलनीयतव
अध्यवत्म्यवप्रिविे जीर्न दःु खियी आहे म्हिजे कवय
आहे? अजनू ही आपल्यव सख
ु -दःु खव शर्षयीच्यव कल्पनव ्थीर
नवहीत. दसु रे म्हिजे जीर्न दःु खियी असण्यवचे, घर्शर्ण्यवचे कवय
कवरि? यवचव खल
ु वसव अध्यवत्म्यवत नवही. तसेच जन्सिवपवसनू
सटु कव म्हिजे िोि, िक्त
ु ी असेल तर, यवलव शकती सवधव उपवय
आहे. िविसवचव जन्सिच होऊ द्यवयचव नवही. स्त्रीयव गरोदर
रवशहल्यवत की त्यवांनी गभापवत कररत रवहवर् म्हिजे आपोआपच
जन्सि-िरिवपवसनू सटु कव.
िोि, िक्त
ु ी शिळशर्ण्यवचव एक िवगा, ज्ञवनिवगा म्हिजे
अांशति सत्य, अांशति ज्ञवन, आत्िज्ञवन यवचव िोध घेिे. असे ज्ञवन
झवल्यवनांतर िनष्ु य परिवत्म्यवत शर्लीन होतो, िोि पवर्तो.
िवनर्वची उत्िवतां ी होऊन हजवरो र्षे उलटलीत. परांतु अजनू
कोिवलवही असे ज्ञवन झवलेले शदसत नवही. जे जे लोक सविवत्कवर
झवल्यवचे, असे अांशति ज्ञवन प्रवप्त झवल्यवचे सवांगतवत, ते एकतर खोटे
बोलत असतवत शकांर्व तो त्यवचां व सांभ्रि (Hallucination) असतो.
परिवत्िव एकच आहे. आत्िव परिवत्म्यवचव अि
ां आहे. म्हिनू
परिवत्म्यवचे ज्ञवन, आत्िज्ञवन एकच असिवर. यवकररतव असे ज्ञवन
ज्यव कोिवलव झवले असेल, होईल त्यवने बवकी इतरवांनव ते सवांगवर्े.

िग असे ज्ञवन सर्वांनव शिळवल्यवनांतर ज्ञवनिवगाचे प्रयोजन उरतेच
कोठे ? अशां ति ज्ञवन एक आहे, तर िग शनरशनरवळ्यव धिाप्रर्ताकवनां व
र्ेगर्ेगळे सविवत्कवर कव आशि कसे झवलेत? सविवत्कवरवच्ां यव
शर्शर्धतेर्रून ते भ्रविक आहेत हे शसध्द होत नवही कवय?
अध्यवत्म्यवतील ज्ञवनिवगवाचव अथाच असव होतो की, आपि ज्ञवन
प्रवप्ती कररतव जगतो, जगवर्े. यव िवगवापेिव ज्ञवन प्रवप्तीसवठी जगू नकव,
जगण्यवसवठी ज्ञवन प्रवप्त करव असे सवगां िवरव िवगा, जव्त उशचत
ठरिवर नवही कवय?.
अिर आत्िव
िविसवचव आत्िव अिर आहे. तो िरत नवही. असे
अध्यवत्ि सवांगते. िनष्ु य िेल्यवनांतर त्यवचव आत्िव नव्यवने जन्सिवलव
येिवर्यव दसु र्यव प्रवण्यवच्यव िरीरवत र्व्तर्वलव जवतो. म्हिजे
शजतके िविसे, प्रविी िरतील, शततके च पन्सु हव जन्सिवलव येतील,
यवयलव पवशहजेत. यवचवच अथा प्रवशििवत्व, िविसे यव सर्वांची
शिळूनशच सांख्यव सवरखीच रवहवयलव पवशहजे, परांतु यव सांखेत तर
प्रचांर् र्वढ झवलेली, होत असलेली आपि पवहतो. हे कसे?
दसु री गोष्ट म्हिजे िनष्ु यवचव आत्िव त्यवलव तो िेल्यवनांतर
सोर्तो. िग त्यवांच्यवपवसनू जो िल
ु गव जन्सितो त्यवत कोितव आत्िव
असतो. की िल
ु विां ध्ये आई-र्शर्लवच्ां यव आत्म्यवचव अि
ां नसतो.

िविसू आशि स्त्री यवांच्यव सभां ोगवतनू सांतती शनिवाि होते, म्हिनू
त्यवच्ां यवत अधवा स्त्रीचव आशि अधवा परुु षवचव आत्िव असतो कवय?
पष्ु कळदव एकवच पेिीतनू जळ
ु े शतळे जन्सिवलव येतवत, त्यव सर्वांच्यव
आत्म्यवशर्षयी कवय? एकच आत्िव त्यव सर्वात र्वटल्यव जवतो
कवय? जे प्रविी प्रविर्वयु चविर्ीतनू घेतवत, त्यवांच्यव िरीरवचे तक
ु र्े
के ले तरी, प्रत्येक तक
ु र््यवत चैतन्सय रवहवते; यवचव अथा अिवर्ेळी
आत्म्यवचेही शर्भवजन होते कवय? तसेच आत्िव गभाधवरिव होते
त्यवर्ेळी जीर्वत शिरतो, की िल
ु बवहेर आल्यवनांतर; यवशर्षयी
सांभ्रिच नवही कवय?
पीटर सेलर हव अिेररकन शचत्पट अशभनेतव, िेल्यवनांतर
कृ त्ीि ररतीने चेतनव आिनू जीर्ांत झवल्यवचे र्ृत आहे. िरीरवचे
जर शर्घटन, सर्िे झवले नसेल तर, त्यवत कृ त्ीि ररतीने चेतनव
आितव येर्ू िकते; हे आतव शर्ज्ञवनवने शसध्द झवलेले आहे. अिव
परर्थीतीत जेंव्हव पीटर सेलर सरुु र्वतीलव िेलव, तेंव्हव त्यवचव
आत्िव त्यवलव सोर्ून दसु र्यव कोित्यव िरीरवत गेलव होतव आशि
तो पन्सु हव जीर्ांत झवलव तेंव्हव तोच आत्िव दसु र्यव जीर्वलव िवरून,
पन्सु हव परत आलव, असे िवनवयचे कवय?

भक्ती आशि किा
भक्ती, प्रवथानव, के ल्यवने आपल्यव शर्चवरवत पररर्तान येते,
आपल्यवलव िवांती लवभते, तसेच आपली इच्छविक्ती र्वढते;
आशि आपली इच्छविक्ती र्वढल्यविळ
ु े होिवरे सर्ा इष्ट, उपकवरक
पररिवि होतवतच; यवत िक
ां व घेण्यवचे कवरि नवही. परांतु म्हिनू
भक्ती, प्रवथान के ल्यवने; तटु लेलव हवत शकांर्व पवय शिळेल, कॅ न्ससर रोग
बरव होईलच, अभ्यवस न करतव पररिेत पवस होऊ, न पेरतव जिीन
उगर्,ू पिवप्रििे हर्ेत उर्ू, असवध्य सवध्य करुच आशद कल्पनव
हव्य जनकच नव! आतव किािवगवाशर्षयी; आपि किािवगवाचे
कवटेकोरपिे पवलन कररत रवशहलो असतो तर िद्रु हे िद्रु च रवशहले
असते. किाधिवात सवांशगतलेल र्िा धिा आपि कें व्हवच सोर्लेलव
आहे. र्िाधिवाप्रिविे ब्रवह्मि म्हिजे र्ेदप्रशर्ि, र्ेदवध्ययन
करिवरव, के लेलव. आज आपि ज्यवांनव ब्रवह्मि म्हितो त्यवपैकी
शकतीजन र्ेदर्चन, र्ेदपठि करतवत. तसेच ज्यवांनव आपि िशत्य
सिजतो ते शकती रिवगां िवर्र िौया गवजर्तवत? र्िाधिवाप्रिविे िद्रु
म्हिजे सेर्व करिवरे ; नोकरी चवकरी करिवरे ; म्हिजे सद्यव जे
नोकरी करतवत िग ती नोकरी किीही असो; शकतीही िोठ्यव
अशधकवरवची असो, पगवरवची असो; ते सर्ा (िी धरून, आयष्ु यवत
िी नोकरीच के ली) र्िाधिवाप्रिविे िद्रु च नव? आहे कवय हे सर्ा
िजां रू .

सवरवांि
आत्म्यवच्यव सांकल्पनेलव तसेच अध्यवत्म्यवच्यव
शसध्दवांतवलव अशजबवत र्ैज्ञवशनक आधवर नवही. अध्यवत्ि हे दबु ाल
िविसवनां व शदलवसव देण्यवकररतव शर्लिि कल्पनव िक्तीतनू शनिवाि
झवलेले आहे आशि ते सतत एकविवगनू एक येिवर्यव शपढ्यवांनव
दबु ाल आशि भ्रविकच बनशर्त आहेत. म्हिनू यवपवसनू सवर्ध
होर्नू ; प्रविवशिक, शर्र्ेकशनष्ठ भौशतकर्वदी (म्हिजे ऎश्वया उपभोगी
नव्हे) बननू ; यव र््तशु नष्ट सृष्टीत आपले व्यर्हवरी जीर्न कसे
सख
ु कवरक होईल आशि सर्वांनव खेळीिेळीचव आनांद शिळेल;
यवचव शर्चवर होिे, करिे सर्वांच्यव शहतवचे ठरवर्े. अथवात
अध्यवत्म्यवच्यव आपल्यवर्रील सां्कवररक पगर््यविळ
ु े,
सिवजवतील प्रचशलत कल्पनव हटिे, हटशर्िे सोपे नवही. शकांबहुनव
ते अिक्यच आहे; यवची जविीर् िलव आहे. पवहव, तम्ु ही कोिी
अिव भ्रविक, असत्य, शर्शिप्त कल्पनव झगु वरू िकतव कवय, आशि
सत्यवलव सविोरे जवर्ू िकतव कवय?

(२८)
ईश्विाचे अक्षस्तत्ि
अांधश्रध्दव शनिाल
ु नवचे कवया करतवांनव िलव दोन प्रश्न
प्रविख्ु यवने शर्चवरण्यवत येतवत. कवहीजन शर्चवरतवत, तम्ु ही ईश्वर
िवनतव कवय? आशि कवही शर्चवरतवत, ईश्वर आहे कवय? जव्त
करून प्रश्न तम्ु ही ईश्वर िवनतव कवय, असेच असतवत. ईश्वर आहे
कवय? असव प्रश्न बहुतकरून सर्वांनवच पर्लेलव असतो. बहुसख्ां य
लोक ईश्वर, ईश्वरवचे अश्तत्र् िवशनत असतवत. िवनिे आशि असिे
यवत फ़रक आहे. िहदतां र आहे. आपि कवहीही िवनू िकतो.
शकांबहुनव पष्ु कळ बवबतीत िवशनत आलेलो आहोत. कवय िवनवर्े
आशि कवय िवनू नये यवर्र बांधने नवहीत. िवनने हव सर्ा िनवचव खेळ
असतो. तो सर्ा्र्ी िनोव्यवपवरच असतो.
ज्यव गोष्टींशर्षयी सांिय नसतो ती गोष्ट िवनवर्ी लवगत
नवही. ज्यव गोष्टींच्यव अश्तत्र्वशर्षयी िांकव असते, ज्यव गोष्टींचे
अश्तत्र् सबळ परु वव्यवशनिी शसध्द करतव येत नवही, ज्यव गोष्टी गढु
असतवत, अनवकलनीय असतवत, अिवच गोष्टी िवनन्सयवत येतवत,
िवनल्यव जवतवत. आपि अिव गोष्टी िवशनत असतो कवरि अिव
गढु गोष्टींच्यव अश्तत्र्वशर्षयीचे दढॄ , पक्के सां्कवर आपल्यव

िनवर्र लहवनपिवपवसनू रुजशर्ण्यवत येतवत, रुजशर्ल्यव जवतवत
आशि खेदवची गोष्ट म्हिजे अिव स्ां कवरवचां ी गल
ु विशगरी आपि
पत्करतो आशि शर्चवरन्सयनु बननू असे अश्तत्र्,
अश्तत्र्वशर्षयीचे भ्रविक ्र्रुप आपि िवशनत असतो. इतके च
कवय, आपि आपल्यव शर्चवरवत उिेपिव आिनू अिव
अश्तत्र्वशर्षयी आपले अतका ट शर्द्वत्तवपिू ा तका म्हिनू िवांशर्त
असतो. िविसू जे िवनतो, जे त्यवलव र्वटते, त्यवलव परु क असे
शर्चवर, ्र्तःचे तका िवांर्िे हव िनष्ु यवचव सां्कवरवने बनलेलव
्र्भवर्च आहे. असव ्र्भवर् बनण्यवत िध्ु द तकवांचव अभवर्
असनू , अतका ट िब्दछल यवलवच भवर् आहे, िहत्र् आहे. आपि
जर िोकळ्यव िनवने सर्ा पर्ू ग्रा ह बवजल
ु व सवरून, शर्चवर के लव तर
असे आपले सर्ा तका िळ
ु वत आधवरशहन असतवत असे आपल्यव
लिवत आल्यवशिर्वय रवहिवर नवही. िग आपि िोकळेपिवने,
िध्ु द अांतःकरिवने शर्चवर कव कररत नवही? यवच उत्तर िोधू
गेल्यवस, आपल्यव अस लिवत येईल की, सरु र्वतीसच आत्िसवत
के लेल्यव चक
ु ीच्यव सां्कवरवतनू आपि नांतर पन्सु हव पन्सु हव चक
ु ीचेच
सां्कवर आत्िसवत कररत असतो, कररत आलेलो आहोत. सिवज
धरु रिवनां ी सिवज व्यर््थेची रचनव के ली. सिवज धरु ीि, सिवजवत
प्रशतष्ठव पवर्लेले लोक, शिशित गिल्यव जविवरे लोक, यवांनव पवऊस
कसव पर्तो; अग्नी कोठून येतो; आकविवत सयू ा, चद्रां , तवरे आशद

कोठून येतवत; र्वदळे किी उत्पन्सन होतवत; आकविवत शर्जव कव
आशि किव चिकतवत; धवन्सय कसे उगर्ते; िनष्ु य कव जन्सिवलव
येतो; तो कव िरतो, आजवरी पर्तो, त्यवलव दःु ख भोगवर्ी लवगतवत
र्गैरे-र्गैरे; अिव शनसगवात घर्िवर्यव अदभतू घटनवांचे कवहीच
आकलन होत नव्हते, परांतु तसे कबल
ु करिे त्यवांनव अपिवनव्पद
र्वटले असवर्े. त्यवकवळी शर्ज्ञवनपि प्रगत नव्हते. म्हिनू त्यवांनी यव
सर्वांचे उत्तर म्हिनू ईश्वरवच्यव अश्तत्र्वशर्षयीच्यव कल्पनव
िवांर्ल्यव असवव्यवत. आशि िोठ्यवांची, प्रशतष्ठीतवांची आज्ञव
पवळवर्ीच अिव अगोदरच आपल्यवर्रील रुजलेल्यव स्ां कवरवांिळ
ु े
आपि ह्यव कल्पनव त्यव कल्पनवतील ईश्वरवच्यव ्र्रुपवशर्षयी
असलेली अशतरांशजतव, पर्पर शभन्सनतव लिवत न घेतव, आपल्यव
िनवर्र पक्यव कोरून घेतल्यवत आशि अिव सां्कवरवांची आपि
्र्ीकवरलेली गल
ु विशगरी अिी की, आज शर्ज्ञवनवने अिव
सांभवर्नेत तर्थय नवही, तका नवही, असे परु वर्े सिोर आिनू देखील
आपि त्यवर्र शर्चवर करवयलव तयवर नवही. अिी शर्चवर न्सयनु तव
अशिशित आशि खेर्ूत यवच्ां यवतच असते असे जरी भवसशर्ल्यव
जवत असले, तरी ते सांपिू ापिे चक
ु ीचे आहे. र्व्तशर्क शिशितच
आपल्यवर्रील स्ां कवरवचां ी अिी गल
ु विशगरी योग्य आहे, हे शसध्द
करण्यवसवठी, सां्कवरवतील नसलेली सत्यतव पटर्नू देण्यवकररतव,
शर्चवर उगीचचे क्लीष्ट करून आशि अनवकलनीय तका (Logical

fallacies) िवांर्ून, नवही त्यव गोष्टी शसध्द करण्यवचव आटोकवट
प्रयत्न कररत असतवत. असत्यवचव परु ्कवर आशि प्रसवर कररत
असतवत. यवतही सर्वात खेदवची गोष्ट म्हिजे शर्ज्ञवनवचव अभ्यवस
के लेले लोक सध्ु दव यवत िवगे नसतवत. अिव र्ैज्ञवशनकवांनव र्ैज्ञवशनक
दष्टॄ ीकोि असू नये, ही फ़वर िोठी शचांतेची बवब आहे, िोकवांशतकव
आहे.
जी गोष्ट असते, ती िवनवयचे कवहीच कवरि नसते, कवरि
तीच अश्तत्र् सर्ाच अनभु र्ू िकतवत. जस की हर्व. हर्ेच
अश्तत्र् सर्वांनवच अनभु र्वयलव शिळते. , तसे प्रयोग-िवळेत पि
शसध्द करतव येते. यव दष्टॄ ीकोिवतनू ईश्वरवच्यव अश्तत्र्वशर्षयी
शर्चवर करवर्यवचव झवल्यवस, सर्ाप्रथि ईश्वरवशर्षयी आपली
सक
ां ल्पनव, दढॄ , नक्की, शनशित करवर्यवस पवशहजे.
ईश्वर सगनू आशि सवकवर आहे. तो िवनर् रुप धवरि करू
िकतो, कररत असतो. तो िविसवच्यव प्रत्येक हवलचवलीर्र
शनयांत्ि ठे र्तो, त्यवची भक्ती के ल्यवने िनष्ु यवची पवपे धतु ली
जवतवत, दःु ख दरू होतवत, प्रश्न सटु तवत. िविसवलव ्र्गा शिळतो
अिव तर्हेची एक कल्पनव सक
ईश्वर,
ां ल्पनव आहे.
परिवत्िव; शनगािु , शनरवकवर, सर्ाव्यवपी असनू त्यवचव अि
ां प्रत्येक
िविसवत आत्िरुपी असतो, आत्म्यवत र्वस कररतो; त्यव आत्म्यवस

ओळखनू , आत्िज्ञवन प्रवप्त के ल्यवने परिवत्म्यवचेही आत्िज्ञवन होते,
हीच ईश्वर प्रवप्ती, िोि प्रवप्ती, जीर्नवतनू , जन्सििरिवच्यव चिवतनू
िक्त
ू ी होय अिी दसु री सांकल्पनव.
अिव ह्यव दोन्सही कल्पनव िध्ु द तकवार्र शटकत नवहीत
म्हिनू त्यव िी िवशनत नवही, असे जेंव्हव िी म्हिवयचो, तेंव्हव िलव
सवांगण्यवत यवयचे की, शनसगवात असिवर्यव पदवथवात, पांचिहवभतू वत
असलेली प्रचर्ां िक्ती तम्ु ही अनभु र्तव नव! िवनतव नव! अिव ही
िक्ती म्हिजे ईश्वर. अिव तर्हेच्यव शनसगािक्तीलव जर ईश्वर िवनल्यव
जवत असेल तर अिव तर्हेचे ईश्वरवचे अश्तत्र् िवनवयलव
कोिवचीच हरकत असण्यवचे कवरि नवही
ईश्वरवचे अश्तत्र् िवनिवर्यवांनव, ईश्वरर्वशदनां व आश्तक,
आशि अश्तत्र् न िवननवर्यवां शनररश्वरर्वशदनां व नवश्तक म्हिनू
ओळखण्यवत येते. िी िवत् शनसगार्वशद असिवर्यवांनव,
शनसगािक्तीलव ईश्वर सांबोशधिवर्यवांनव र्व्तशर्क म्हििेच सांयशु क्तक
िवनेल. ईश्वर आहे शकांर्व नवही यवच उत्तर देतवनां व, पष्ु कळ जन िवशहत
नवही, सवांगतव येत नवही अिी भशु िकव पि घेतवत आशि अिवांनव
अज्ञेयर्वशद म्हिनू सांबोशधण्यवत येते.
. जी गोष्ट अश्तत्र्वत नवही, जी कोिवलवच ज्ञवत नवही,
अिव गोष्टींच्यव होिवर्यव भवसवलव, भ्रविकतव, भ्रविक ज्ञवन म्हितव

येईल. अिव शकतीतरी भ्रविक कल्पनव आपि आयष्ु यवत
आयष्ु यभर जोपवसत असतो. म्हिनू च िलव जेंव्हव ईश्वरवच्यव
अश्तत्र्वशर्षयी प्रश्न शर्चवरण्यवत येतवत, तेंव्हव िी प्रश्न
शर्चवरिवर्यवांनव प्रशतप्रश्न शर्चवरतो की, त्यवलव कवय र्वटते. कोिी
ईश्वर आहेच, कोिी सवांगतव येत नवही आशि कोिी ईश्वर नवही अिी
उत्तरे देतवत. बहुतकरून ईश्वर आहे असे िवनिवरे , म्हििवरेच
असतवत. सवगां तव येत नवही, ईश्वर नवही असे म्हििवरे शर्रळच
असतवत.
ईश्वर आहे असे म्हििवरे , िवनिवरे शर्श्ववची शनशिाती हेच
ईश्वरवचे अश्तत्र् शसध्द करण्यवस सबळ कवरि सवांगतवत.
कोितीही गोष्ट शनिवाि करवयलव शनिवातव लवगतो, म्हिनू शर्श्ववची
शनशिाती करिवरव तो ईश्वर. शर्श्वशनशिाती किी झवली, शर्श्ववत
शनरशनरवळे पदवथा आशि अिव पदवथवात शनरशनरवळे गिु धिा कोठून
आशि कसे आलेत, यवचव उलगर्व अजनू ही झवलेलव नवही हे
शनशर्ार्वद सत्य आहे. आशि असव उलगर्व होईल शकांर्व नवही,
झवलवच तर कें व्हव होइल, हे सवांगिेही कठीि. शनरशनरवळ्यव
गिु धिवाच्यव किवांच्यव एकत्ीत येण्यवतनू आशि त्यवांच्यव
गिु वकवरवत्िक र्वढीतनू शर्श्ववची शनशिाती झवली असे उत्िवतां ीर्वद
सवांगतो. तरीही प्रश्न पर्तो की, िळ
ु वतील सरु र्वतीचे कि आलेत
कोठून? स्त्री-परुु षवच्ां यव सिवगिवतनू िल
ु जन्सिवलव कसे येते, बीज

जशिनीत पेरल्यवने झवर् कसे कसे र्वढते, यवची उत्तरे शर्ज्ञवन देऊ
िकते. परांतु िल
ु कव जन्सिते, झवर् कव ऊगर्ते-र्वढते, थर्ां लवकुर्
पेटशर्ल्यवस उष्ि अग्नी कव शनिवाि होतो. शनसगवातील कवही
पदवथवांतील अििू ध्ये प्रचांर् िक्ती कव असते? यव कव ची उत्तरे
शर्ज्ञवन देऊ िकत नवही. यव कव लव ईश्वरवची करिी, ईश्वरवची इच्छव,
ईश्वरवचे कवया असे िग भलेही तम्ु ही म्हिव. परांतु असे म्हितवांनव
अिव कोण्यव शर्श्वशनिवात्यवलव, ईश्वरवलव; आधवरशहन, तका िन्सु य,
अनवकलनीय, शकतीतरी पर्पर शर्रोधी, अनवर्श्यक, अनवहूत
शबरुदे आपि कव लवर्तो हेच सिजत नवही.
शर्श्ववची शनशिाती ईश्वरवने के ली असे िवनले तरी, िग ईश्वर
कसव शनिवाि झवलव, कोठून आलव, त्यवची शनशिाती कोिी के ली,
किी के ली, अिव तर्हेचे प्रश्न अनत्तु रीत रवहतवतच आशि
रवहिवरच. ईश्वर शनत्य आहे असे म्हििे सोपे आहे. परांतु शनत्य
म्हिजे कवय? शनत्य शर्नव सरुु र्वत असू िकते कवय? ह्यवचव
खल
ु वसव कोिीच करू िकत नवही. म्हिनू च ईश्वर आहे असे
म्हििवर्यवनां व, िवनिवर्यवांनव िी पन्सु हव प्रश्न शर्चवरतो की, ईश्वर
असलव कवय शकांर्व नसलव कवय, ईश्वर िवनलव कवय शकांर्व न
िवनलव कवय, यविळ
ु े िविसवलव कवय फ़रक पर्तो? तम्ु ही शकती
िवनलव तरी ईश्वर नसेल तर तर तो नसिवरच आशि ईश्वर नवही
िवनलव तरी, ईश्वर असेल तर तो असिवरच. तम्ु ही म्हिवल असे

कसे बर्ु व. ईश्वरवचे अश्तत्र् िविनू , ईश्वर आहे म्हिनू च तर आम्ही
रत-र्ैकल्ये, उपर्वस, नर्स, किाकवर्ां , आशद करून त्यवलव प्रसन्सन
करण्यवचव, ठे र्ण्यवचव तदर्तच त्यवची प्रवथानव, पजु व, भक्ती, जपतप
आशद करून िोि, िक्त
ु ी शिळशर्ण्यवच्यवच प्रयत्नवत सदैर् असतो.
अिवने ईश्वर आपल्यव जीर्नवची नौकव सख
ु रुप पैलतीरवर्र नेईल,
आपल्यव जीर्नवतील आिव, आकवांिव, इच्छव, ईशप्सत आपोआप
सवध्य करून देईल, आपल्यवलव प्रत्येक कवयवात यि देईल अिीच
आपली धवरिव असते. आियवाची बवब म्हिजे अिव यव प्रत्येक
किाकवांर्वत, शर्धीत ब्रवह्मि भोजन, ब्रवह्मि दशििव आशद असतेच.
िळ
ु वत शर्चवर के ल्यवस, आपले इशप्सत, िग ते खोटेनवटे कव असेनव,
सवध्य करून घेण्यवकररतव ब्रवह्मि, भटजी यव एजांटविवफ़ा त ईश्वरवलव
लवच देण्यवचव, लवलसु दवखशर्ण्यवचवच हव प्रकवर भवसतो.
र्ेदकवलीन ब्रवह्मिवनां ी आपल्यव उदरशनर्वाहवकररतव अिी व्यर््थव
धिाग्रांथवद्ववरे िद्दु विच के ली असवर्ी असव सांिय यवयलव चवांगलवच
र्वर् आहे. तम्ु ही ईश्वरवची शकतीही भक्ती, पजु व, प्रवथानव के लीत,
जपतप के लेत, किाकवांर् के लीत, ब्रवह्मि- भटजींनव दवन-दशििव
शदल्यवत, तरी प्रविवशिकपिे अभ्यवस के ल्यवशिर्वय, शर्नव अभ्यवस
पररिेत खरे पवस होऊ िकत नवही. कॉपी करून र्वि िवगवाने िवका स
शिळर्नू भलेही पवस व्हवल.
कोित्यवही कवयवात यि शिळर्वयच असेल तर

प्रविवशिकपिे ते कवया करिे हवच खरव ईश्वरी िवगा आहे. अिव
तर्हेने शिळिवरे यिच खरे यि असते आशि अिव यिवतनू च
जीर्नवत आनांद आशि िवांती शिळते. आज िवत् यि्र्ी शदसत
असलेल्यव िविसवच्यव पदरी सध्ु दव तिवर् यक्त
ु जीर्न शदसते कवरि
त्यवांचे असे यि हे खोटे, भ्रविक असते, र्वििवगवाने शिळशर्लेले
असते.
ईश्वरी किा करिे, हवच ईश्वर प्रवप्तीचव, ईश्वरी िवगा आहे. तो
सगु ि, सल
ु भ आहे. िृत्यनु ांतर नरकर्वस, नरकयवतनव, टवळून
्र्गवात जवण्यवपेिव, आत्म्यवच परिवत्म्यवत शर्शलनीकरि
होण्यवपेिव, चवांगलव पनु जान्सि शिळण्यवपेिव; यवच जीर्नवत शनःशसि
आनांद, िवांती, शनरपेि प्रेि लवभिे, हीच खरी ईश्वर प्रवप्ती, ती
शिळशर्िे हेच ईश्वरी किा, जीर्न कवया, आशि सदवचरि. प्रविशिक
र्ृत्ती, प्रेिळ िविसू कीची र्वगिक
ू हेच ती शिळशर्ण्यवचे ईश्वरी िवगा.
अशहसां व, सत्य, अ्तेय (चोरी न करिे), अपररग्रह (गरजेपि
े व जव्त
सग्रां ह न करिे) यव तत्र्वच
ू आशि कवि, िोध, लोभ, िोह,
ां ी जपिक
िद, ित्सर यव षड्रीपर्ू र शर्जय यव ईश्वरी िवगवानेच, सदवचरि (ईश्वरी
किा) सवधनू , जीर्नवत खरी आनांद प्रवप्ती (ईश्वरवची प्रवप्ती) होिवरी
आहे. हीच खरी ्र्गा प्रवप्ती. यवकररतव बळ शिळवर्े म्हिनू , तिी
आपली प्रर्ृत्ती बनवर्ी म्हिून िनवची िक्ती शिळवर्ी म्हिनू जर
तम्ु ही प्रवथानव, िनन, शचतां न कररत असवल, करवल तर त्यवलव हरकत

घेण्यवचे कवरि नसवर्े. पि यवकररतव भव्य प्रवथानव्थळे , अर्वढव्य
िशां दरे बवधां ण्यवची, असवयची आर्श्यकतव नवही. अिी ्थळे
िेर्टी ब्रवह्मि-भटजींची, आतवतर व्यवपवर्यवांची पि धांद्यवचीच
शठकविे होतवांनव आपि पवहतो. शकांबहूनव िी तर म्हिेल जर
सां्कवरवतनू जन्सिवपवसनू च आपल्यव िनवर्र असे ईश्वरी किा,
सदवचरिी धिा पक्के शबांबशर्लेत तर तिु ची तिी िनःश्थती
आपोआप तयवर होईल, िग तम्ु हवलव प्रवथानव, पजु व-अचवा करून
पररर्तानवने चवांगले िन घर्शर्ण्यवचे पि कवि पर्िवर नवही. परांतु हे
न करतव, अांशगकवरलेल्यव चक
ु ीच्यव सां्कवरवांिळ
ु े दरु वचरि कररत
रवहवयचे आशि िग अिव पवपी कृ त्यवतनू िक्त
ु ीकररतव किाकवर्ां े,
बेितलबी शर्धी कररत रवहवयचे, परिेश्वरवलव सवकर्े घवलत
रवहवयचे, यवने कवहीच सवध्य होिे नवही.
थोर्क्यवत, ईश्वर आहे शकांर्व नवही, ईश्वरवचे अश्तत्र्
िवनवयचे शकांर्व न िवनवयचे, यवचव शर्चवर न करतव : सशु र्चवर,
सर्ु चन आशि सर्ु तान म्हिजेच सदवचरि अशां गकवरव. यवनेच िग
तम्ु हवलव खर्यव अथवाने जीर्नवत सख
ु , आनांद, िवांती (्र्गवानांद)
यवांचव म्हिजेच ईश्वर प्रवप्तीचव लवभ होईल. िग तम्ु ही जिी कल्पनव
के लेली असेल तसव; ईश्वर असो-नसो; ईश्वर िवनव-न- िवनव.

(२९)
ईश्विाचे स्िरुप
ईश्वरवच्यव अश्तत्र्वशर्षयी तीन प्रकवरचे दष्टॄ ीकोन
आढळतवत.
(१) ईश्वरवचे अश्तत्र् िवनिवरे ; आश्तक, ईश्वरर्वदी
(२) ईश्वरवचे अश्तत्र् न िवनिवरे , नवकवरनवरे ; नवश्तक,
शनररश्वरर्वशद, र्व अनीश्वरर्वशद
(३) अज्ञेयर्वशद; की ज्यवांनव ईश्वरवच्यव अश्तत्र्वशर्ष्यी िक
ां व
र्वटते, सि
ां य र्वटतो, तसेच िवनर्ी ज्ञवनिक्तीच्यव
ियवादपे लीकर्ील तो शर्षय असल्यवने, जे त्यवच्यव शर्षयी
अशनशितपिवची, िौनवची भशू िकव ्र्ीकवरिे पसांत करतवत. शकांर्व
ईश्वरवच्यव अश्तत्र्वशर्षयी असेल र्व नसेल, िवशहत नवही असव
दष्टॄ ीकोन घेतवांनव शदसतवत.
बौध्द, जैन ह्यव धिाप्रिवली तसेच चवर्वाक, सवख्ां य,
पर्ू ाशििवांसव आशद भवरतीय दिान,े शनररश्वरर्वशद असनू ते ईश्वरवचे
अश्तत्र् िवशित नवहीत. म्हिनू ईश्वर ही कल्पनव सर्ा धिवाचे गृहीत
तत्र् आहे असे व्यवपक शर्धवन करिे इष्ट ठरिवर नवही. बवकी सर्ा
धिा ईश्वरर्वशद, ईश्वरवचे अश्तत्र् िवनिवरे आहेत. परांतु असे

अश्तत्र् िवनतवांनव ईश्वरवच्यव ्र्रुपवर्षयी िवत् शनशिततव
अशजबवत नवही.
ईश्वरर्वशद शर्शर्ध धिासांप्रदवयवांनी (१) शनगािु -शनरवकवर (२)
सगिु -शनरवकवर (३) सगिु सवकवर अिव शत्शर्ध ईश्वर कल्पनव
गृहीत धरलेल्यव आढळतवत.
उपशनषदवतील ब्रह्म, आत्िन यव सक
ां ल्पने प्रिविेच
जपवनिधील तवओ धिवातील ईश्वर कल्पनव पशहल्यव प्रकवरच्यव
म्हिजे शनगािु -शनरवकवर आढळून येतवत.
यहोर्व (यहूदी धिा), गौर् (शििन धिा), अल्लवह (इ्लवि
धिा), आहुरिझ्द (झरथष्ु री -पवरसी धिा) ह्यव ईश्वर कल्पनव सगिु शनरवकवर प्रकवरच्यव आढळतवत.
भक्तीिवगा, र्ेदवन्सां ती आचवया तसेच र्ैष्िर्, िैर्, िवक्त,
सौर, गविपत्य हे शहन्सदु धिवातील सप्रां दवय, यविधनू सगिु -सवकवर
ईश्वरवची कल्पनव र् तदनसु वर प्रशतकोपवसनव शकांर्व प्रशतिवपजू व,
ितू ीपजू व रुढ झवलेली शदसते. शहदां ु धिवातील शर्शर्ध उपवसनव
सांप्रदवयवांनी सगिु -सवकवर ईश्वरी प्रशतके , प्रशतिव िवन्सय के लेल्यव
शदसतवत. गिपत्यथर्ािीषा सक्त
ु वत िहवगिपतीचे सगिु -सवकवर
तसेच सगिु -शनरवकवर दोन्सही र्िाने आढळतवत

ईि म्हिजे ्र्वशित्र् करिे, शनयांत्ि करिे, सत्तव चवलशर्िे
शकांर्व अि म्हिजे व्यवपनू रवहविे यव धवतपु वसनू ईश्वर िब्द बनलेलव
शदसतो. यवनसु वर की कवय, सर्ा धिाप्रिवलीिध्ये सर्ाज्ञ, सर्ा
िक्तीिवन, सर्वांतयवािी, सर्ाव्यवपी, ईश्वरवची कल्पनव अांतभातू
शदसते. तदर्तच परिप्रभ,ू परिन्सयवयी, परिदयवळू अिी सध्ु दव
ईश्वरवशर्षयी कल्पनव सर्ाच धिवात आहे.
शर्ज्ञवनशनष्ठ, इहर्वद र् िवनर्तवर्वद यव भशू िके त परांपरवगत
सां्थवत्िक धिवाचव अ्र्ीकवर शदसतो. त्यवचप्रिविे सप्रां दवयशनष्ठ
ईश्वरकल्पनेचवही अ्र्ीकवर शदसतो. ईश्वर-शनरपेि धिा (Religion
without God) ्र्ीकवरून त्यवआधवरे िवनर्ी िल्ू यवांचे प्रबोधन
करण्यवची दष्टॄ ी आजच्यव धिाशनरपेि (Secular) भशू िके िध्ये
अतां भताू शदसते.
सृष्टीची उत्पत्ती, शनशिाती आशि शनयांत्ि यवशर्षयी तत्र्र्वद
आशि ईश्वरर्वद हे दोन शर्चवर प्रर्वह प्रविख्ु यवने आढळतवत.
तत्र्र्वदविध्ये फ़्क्त एकतत्र्र्वदच (Monism) आहे.
यवलवच अद्वैतर्वद (Non-dualism) पि सांबोशधतवत. यव
तत्र्र्वदविध्ये शर्श्वशनशिातीचे, िवनर् जीर्नवचे अशां ति सत्य
(Ultimate Reality) हे एक शनगािु वत्िक अपौरुषेय तत्र् आहे
आशि ते शर्श्वभर व्यवपलेले आहे अिी कल्पनव आहे. शहदां ु धिवात

यवलवच ब्रह्मतत्र् म्हिनू सांबोशधतवत आशि ब्रम्हवलवच शनगािु शनरवकवर ईश्वर िवनल्यव जवते. ह्यवलवच परिवत्िव असेही म्हितवत.
आशि अिव परिवत्म्यवचव अांि प्रत्येक िविसवत असतो अिीही
सांकल्पनव आहे. सृष्टीची शनशिाती, शनयांत्ि करिवर्यवलव गिु वत्िक
असिे आर्श्यक असते. िग शनगािु म्हिजे ज्यवलव कवहीच गिु
नवही असव ब्रम्ह ईश्वर तत्र् हे कसे सगिु वत्िक प्रकृ ती, सृष्टी शनिवाि
करू िके ल. ? यवचे उत्तर देिे धिवाचवर्यवांनव, तत्र्र्ेत्यवनां व जेंव्हव
अर्चिीचे झवले तेंव्हव त्यवांनी, शनगािु ईश्वरी ्र्रुपवचव अथा
गिु िण्ू यतव शकांर्व गिु वांचव अभवर् नसनू , सांपिू ागिु वचां े पिू ात्र्
शनदेशित कररतो, सर्ागिु सपां न्सनतव दिाशर्तो, असव यक्त
ु ीर्वद
िवांर्लव. म्हिजे शनगािु आशि सगिु एकच. आहे की नवही
शर्तांर्र्वदवची, बध्ु दी भ्रि (Delusion) पसरशर्ण्यवची किवल.
असे तत्र्ज्ञवन रुजशर्िवर्यवचां ी कीर् करण्यवपेिव आपि त्यवनां व
िहवन तत्र्र्ेत्ते, धिवाचवया आशद सांबोधनू र्ोक्यवर्र घेर्नू नवचतो.
शकती ही धवशिाक अांधतव!
ईश्वरर्वदी धिवािध्ये शहदां ु धिा सोर्ून बवकी बहुतेक सर्ा
धिा एके श्वरर्वदी आहेत आशि त्यवतही ते धिा र्र सवांशगतल्यवप्रििे
ईश्वरवचे सगिु -शनरवकवर ्र्रुप िवनिवरे असल्यविळ
ु े त्यव धिवांत
सवकवर प्रशतिव, ितू ी पजु व, किाकवांर् आशदचे अर्व्तर् ्तोि नवही.
शहदां ु धिवात िवत् ईश्वरवच्यव ्र्रुपवशर्षयी अनेक र्वद आहेत.

शनगािु -शनरवकवर अिव ब्रम्ह तत्र्वबरोबर सगिु -शनरवकवर, सगिु सवकवर हे दोन्सही ्र्रुप यव धिवात आढळतवत. एके श्वर र्वदवचे
सविवन्सयतः; शनिवातव ्र्तांत्र्वद (Deism), सर्ेश्वरर्वद
(Pantheism), आशि दिवांगल
ु े उरलव र्वद (Panentheism)
असे तीन प्रकवर िवनल्यव जवतवत. जगवलव शनिवाि करिवरव ईश्वर
्र्तः जगतबवह्य असव असतो असे िवनिवर्यव शर्चवरसरिीलव
शनिवातव्र्तत्ां र्वद शकांर्व सृष्टीबवह्य ईश्वरर्वद (Deism) असे
म्हितवत. र्ैकांु ठर्विी शर्ष्िु र्व कै लवसपती शिर् जगतवचव शनिवातव
आहे असे म्हििवरे र्ैष्िर्पांथी र्व िैर्पांथी यव शर्चवर सरिीचे
परु ्कते ठरतवत. ज्यव र्वदवनसु वर शर्श्व म्हिजे ईश्वर असव
सिीकरिवत्िक सांबांध ईश्वर र् शर्श्व यवांच्यव िध्ये िवनलव जवतो त्यव
र्वदवलव सर्ेश्वर र्वद शकांर्व सृष्टी-सिव्यवप्त ईश्वर र्वद
(Pantheism) असे म्हितवत. ईश्वरवने यव जगतवलवच फ़क्त व्यवपले
नवही तर जगतवलव व्यवपनू ही तो पन्सु हव ्र्तः उरलव आहे असे
िवनिवर्यव र्वदवलव दिवांगल
ु -े उरलव र्वद (Panentheism) शकांर्व
अशतत र्वद(Transcendentalism) असे म्हितवत. र्ैशदकवांचव
एके श्वरर्वद जो िेर्टी िेर्टी िवांर्ण्यवत आलेल शदसतो तो यवच
प्रकवरवत िोर्तो.
शहदां धु िीय बहुतकरून अनेकेश्वरर्वदी, बहुदर्े तवर्वदी
आहेत. सयु ा देर्तव, अग्नी देर्तव, जल देर्तव, र्न देर्तव, िेघ देर्तव,

चांद्र देर्तव, पृर्थर्ी देर्तव, आशद शनसगवातील एके कव िक्तीची एके क
देर्तव अिव शकतीतरी देर्तव िवनण्यवत येत होत्यव, अजनू ही येतवत.
सां्कृ तीच्यव उषःकवलवत र्ैशदक लोक बहुदर्े तवर्वदीच होते.
शर्श्ववतील प्रत्येक लोकवत ११ अिव शतन्सही लोकवतील (घृलोक,
भल
ू ोक, अांतररि लोक) देर्तवांची सांख्यव ३३ शनधवाररत के लेली
आढळते. ॠगर्ेदवत एके शठकविी देर्वांची सख्ां यव ३३३९
सवशां गतलेली आहे. अिव ह्यव देर्तव, आपल्यव ईश्वरवशर्षयीच्यव
सर्ाज्ञ, सर्ाव्यवपी, सर्ा िक्तीिवन अिव ज्यव सांकल्पनव आहेत त्यव
नक्कीच पिू ा करू िकत नवहीत. यव सांदभवात िग, देर्तव अनेक
असल्यव तरी, ज्यव-ज्यव र्ेळेस ज्यव-ज्यव देर्तवचां े, िक्तीचे ्िरि
के ल्यव जवते, ज्यव-ज्यव देर्तवांची आपल्यव िनवतां कल्पनव प्र्ततु
असते, त्यव -त्यवर्ेळेस त्यव-त्यव देर्तव सर्ा श्रेष्ठ असतवत असव र्वद
पढु े िवर्ां ण्यवत आलव.. यव र्वदवलव प्र्ततू देर्तवर्वद
(Henotheism) र्व एकश्रेष्ठ देर्तव र्वद म्हिण्यवत येते. एकव
र्ेळेस एकव देर्वलव, दसु र्यव र्ेळेस दसु र्यवलव श्रेष्ठ िवनिवर्यव
प्रर्ृत्तीतील शर्सांगती दवखशर्तवांनव तसेच यवतील िवनसिवस्त्रीय
दष्टॄ ्यव असांभर्नीयतव दवखशर्तवांनव िॅक्सम्यल
ु र यव तत्र्र्ेत्यवने गांगव
गयो गगां वदवस, जिनु व गयो जिनु वदवस अिी यवर्र शटकव के लेली
आढळते.

तसेच शर्श्ववत असांख्य देर्, ३३ कोटी पयांत, असनू त्यव
सर्वांचव एक देर्वशधदेर् आहे, अिीही कल्पनव आहे. ॠगर्ेद हव
इद्रां देर्तव प्रधवन आहे. र्ेदवत इद्रां वबरोबरच अग्नी, र्रुि, िरुत,
अ्िी, सोि, शित्, उषव, अिव अनेक देर्तव र्शिालल्े यव असनू
त्यवांनव प्रसन्सन करिवरी ्तर्िे सांशहतव भवगवत आहेत. ब्रम्हव, शर्ष्ि,ु
िहेि (शिर्), गिेि, आशद इतर ईश्वरवांचव उल्लेख र्ेदवत आढळत
नवही, त्यवचां व उगि परु विवतील शदसतो. आपि परु विवपां ेिव र्ेदवनां व
अग्रिि, िहत्र् देतो परांतु र्ेदवांतील ईश्वर; इद्रां , र्रुि, अग्नी ऎर्जी
परु विवतील ब्रम्हव, शर्श्ि,ु िहेि यवां देर्वांनव श्रेष्ठत्र् देतो. ही
शर्सगां तीच नव्हे कवय? ईश्वरवच्यव अर्तवरवच
ां े भतू लवर्वर्र अर्तरिे
हे परु विवतनू आलेले शदसते. शर्ठ्ठल-पवांर्ूरांग देर्वचव उल्लेख र्ेद र्व
परु विवतही िलव आढळलव नवही. यव देर्वची शनशिाती १४ व्यव
ितकवत झवलेली आढळते.
अिव तर्हेने ईश्वरवच्यव ्र्रुपवशर्षयी नवनवशर्ध, पर्पर
शभन्सन, अशतरांशजत, शकचकट, बध्ु दीभ्रि करिवर्यव कल्पनव आपल्यव
तत्र्ज्ञवनवत, धिवात आढळतवत. ॠग्र्ेदवतील धिाभवर्नव देर्तेपढु े
शर्नम्र होर्नू शतच्यव कृ पवप्रसवदवने इष्ट गोष्टी प्रवप्त करून घ्यवव्यवत
अिी आहे, तर अथर्ार्ेदवचव भर यवतशु र्द्यव, म्हिजे जवदटु ोिव
यवर्र आहे. िांत् हे ्र्तःच्यव सविर्थयवाने कवही गोष्टी घर्र्नू
आितील आशि ठरवशर्क किाकवर्ां आचरल्यवस आपिवलव हव्यव

त्यव गोष्टी करिे देर्तवांनव भवग पर्ेल अिी र्ृत्ती अथर्ार्ेदविध्ये
आहे. आपल्यवलव हव्यव असलेल्यव इष्ट गोष्टी प्रवप्त करून
घेण्यवसवठी देर्वांनव पजु व, भक्ती, जप, तप, आशदनां ी शकांर्व जवदटु ोनव,
जवरि, िवरि, उच्चवटन आशदनां ी प्रसन्सन करण्यवची र्ृत्ती ्र्वथीच
नव्हे कवय? आपले ईशप्सत सवध्य करण्यवसवठी, होण्यवसवठी देर्वलव
जे ्र्िवालांकवर चढशर्ल्यव जवतवत तसेच कोंबर्ी, बोकर्े, आशद
जनवर्रे आशि प्रसगां ी लहवन िल
ु वच
ां े जे बळी शदल्यव जवतवत, हे
देर्वांनव लवलचु दवखशर्ण्यवसवरखे, लवच देण्यवसवरखेच नवही कवय?
आशि तीही किवतर्हेची! आपले रवजशकय नेते सत्तव, खचु ी,
ित्ां ीपद आशद शिळशर्ण्यवकररतव, शटकशर्ण्यवकररतव ज्यव अघोरी र्व
देर्वांनव प्रसन्सन करिवर्यव यज्ञ आशद अन्सय िवगवाचव अर्लांब करतवत,
यवलव कवय म्हिवर्े १ अिव ईश्वरी ्र्रुपवच्यव कल्पनवांनी कवहीच
सवध्य होिे नवही. शकतीही अर्वढव्य िशां दरे बवधां लीत (तेही देह
देर्वचेच िांशदर म्हित) आशि कोितेही-शकतीही यज्ञ के लेत तरी
शर्श्विवांती, िनःिवतां ी लवभिे नवही. ती लवभू िके ल फ़क्त आपल्यव
शर्र्ेकी, योग्य सां्कवरवतनू , िवनर्विवनर्विध्ये प्रेि भवर्नव
रुजशर्ल्यव तरच. म्हिनू . शन्र्वथीपिे, प्रविवशिकपिे सदवचरि
बवळगिे, र्ैरत्र्, द्वेष, ित्त्ु र्, टवळून, ितभेद बवजल
ु व सवरून,
सिवनतव अांशगकवरून; एकिेकवांर्र, सर्वांर्रच प्रेि करिे,
खेळीिेळीच्यव र्वतवर्रिवत जीर्न जगिे, तसे सां्कवर रुजर्नू घेिे,

हेच खरे ईश्वरी प्रेि, ईश्वरी किा, ईश्वरी धिा जविव; यवतच ईश्वरवचे
अश्तत्र्, ्र्रुप िवनव,. ्र्वथी भवर्नवनां ी पजू व अचवा करिे ईश्वरवलव
दवन-दशििव देिे आशद किाकवांर्वांपेिव हेच योग्य सिजनू असेच
सां्कवर रुजर्व आशि िग पहव तिु चे जीर्न कसे आनांदिय होते ते.

(३०)
धमाणचे प्रयोजन
धिा ह िब्द उच्चवरलव की प्रत्येकवचे िनवांत एक र्ेगळीच
्फ़ुती सचां वरते. धिा म्हिजे कवय? धिवाचे प्रयोजन किवकररतव
असते? आपल्यव धिवात नक्की कवय सवांशगतलेले आहे? कवय के ले
म्हिजे धिवाचरि होते? यवची शनशित कल्पनव बहुतवांिी कोिवलवच
नसते. शकांबहुनव एकवच धिवाच्यव शनरशनरवळ्यव ग्रथां वत त्यव
धिवाशर्षयीच्यव शनरशनरवळ्यव कल्पनव, शर्चवर आढळतवत. असे हे
ग्रांथ र्वचल्यवस धिवाची ्पष्ट कल्पनव तर होतच नवही, पि
धिवाशर्षयी गोंधळच जव्त शनिवाि होतो. सवध उदवहरि देतो.
र्ेदवांनव आपि आद्य ग्रांथ िवनतो, तसेच ब्रम्हव, शर्ष्ि,ु िहेि (शिर्)
यवांनव देर्वांिध्ये सर्वात जव्त श्रेष्ठतव देतो. परांतु र्ेदवांिध्ये इद्रां , र्रुि,
आशि अग्नी तसेच सयु ा, चद्रां यवांनवच प्रिख
ु देर् िवनलेले आहे.
आशि इद्रां वलव सर्ा श्रेष्ठ देर् िवनलेले आहे. हे आपिवलव शकती
जनवनां व िवशहत आहे? आतव र्ेद जर धिाग्रथां वत श्रेष्ठ आहेत, तर इद्रां
हवच सर्वात श्रेष्ठ देर् असवर्यवस, िवनवर्यवस पवशहजे. िग ब्रम्हव,
शर्ष्ि,ु िहेि, हे र्ेदवत नसलेले आशि परु विवतनू आलेले देर् श्रेष्ठ
कसे? हे श्रेष्ठ देर् िवनलेत, तर िग र्ेदवच
ां ी श्रेष्ठतव खोटी ठरिवर नवही

कवय? पि धिाग्रथां नक्की कवय आहेत, हे न जवितवही, धिवाबद्दल
परवकोटीचव ्र्वशभिवन शनिवाि करिवरी आपली स्ां कवरपध्दती
अदभतच
ू ् म्हटली पवशहजे. एकर्ेळ धिवाशर्षयी असव ्र्वशभिवन
िवनतव येईलही, परांतु यवबरोबरच आपलवच धिा सर्वात श्रेष्ठ असव
र्ृथव अशभिवन आशि त्यविळ
ु े इतर धिवाशर्षयी आकस शनिवाि
करिवरी सां्कृ ती जी आपल्यव धिवालव पि िवन्सय नसते; तीही
आपि जोपवसतो, हव शर्रोधवभवस न सिजण्यवसवरखव आहे.
धिा हव र्ैयक्तीक (Personal) असतो, अस सर्ाच
म्हितवत. परांतु असे म्हििे, हव आपले शर्चवर फ़वरच प्रगल्भ
आहेत, असे दवखशर्ण्यवचवच भवग असतो. प्रत्येकवलव धिा ्र्वतांत्र्य
असते, प्रत्येक जन त्यवलव र्वटेल तो धिा अांशगकवरण्यवस िोकळव
आहे, ्र्तत्ां आहे, हव फ़क्त म्हिण्यवचवच भवग. धिा हव आतव
अनर्ु ांशिक झवलेलव आहे. धिा आपि जन्सिवनेच घेर्नू येत असतो.
तस पवशहल तर, जीर्नवत िनष्ु य एकटव रवहू िकत नवही.
त्यवलव इतरवांच्यव सहर्वसवत रवहवर्च लवगत. म्हिनू च इग्रां जीत
म्हितवत Man is a bio-social animal म्हिजे िनष्ु य हव
नसु तवच िवरीररक नसनू सविवशजक प्रविी पि आहे. शर्ज्ञवनवचे
प्रगतीिळ
ु े सर्ा शर्श्ववतील िविसे, जरी दरु दरु रवहवत असलीत;
शनरशनरवळी सां्कृ ती जोपवसत असलीत, तरी एकिेकवच्यव सांबांधवत

आलेली आहेत आशि इतक्यव शर्श्वव्यवपी अफ़वट जनसिदु वयवचे
सबां धां जोपवसण्यवकररतव, व्यर््थव शनिवाि झवली. तिव व्यर््थेची
आर्श्यकतव होतीच. अिव यव शर्श्वभरवतील जनसिदु वयवच्यव
सांबांधवबवबतीतील, व्यर््थेचे भौगोशलक आशि सविवशजक असे
दोन भवग पवर्ल्यव गेलेत, पवर्ण्यवत आलेत. जसे की, आपले घर,
र्ेटवळ, तवलक
ु व, शजल्हव, रवज्य(प्रवांत), रवष्र (देि) आशि शर्श्व
(जग), असे भौगोशलक शर्भवजन आशि आपि ्र्तः, कुटुांब,
नवतलग, पोटजवत, जवत, आशि धिा हे सविवशजक शर्भवजन. भवषव
र्व बोली, व्यर्सवय, चवलीरीती, रक्तसांबांध र्व नवतेसांबांधवची
जळ
ु र्ि, जीर्नवशर्षयीच्यव कल्पनव आशि त्यवनसु वर आचरि हे
सविवशजक प्रथवांनसु वर चवलते, तर सिवजवतील शनरशनरवळ्यव
शर्भवगवची सवधिी, जळ
ु र्िी आशि त्यवर्र योग्य शनयांत्ि हे
भौगोशलक शर्भवजनवनसु वर करण्यवत येते.
सविवशजक व्यर््थेत धिवालव खपू च प्रवबल्य आहे. जे
धरण्यवस योग्य तो धिा अिी सरळ, सवधी, सोपी धिवाची व्यवख्यव
आहे. जीर्नवत जे आचरि करिे योग्य, जी तत्र्े अर्लशां बिे योग्य
तो धिा. जीर्न पष्ु कळ तर्हेने जगतव येते म्हिनू शनरशनरवळ्यव
िविसवच्यव सिदु वयवच्यव, नैसशगाक, र्वतवर्रिीय पररश्थतीनसु वर,
त्यवच्ां यव शर्चवरवांच्यव, चवलीरीतीच्यव उत्िवांतीनसु वर, जस-जसे योग्य
र्वतवर्रि त्यवनां व र्वटले, तसतसे शनरशनरवळे धिा उदयवस आलेत.

परांतु बहुतेक सर्ाच धिवातील सज्ञु वांनी, तज्ञवांनी, नेत्यवांनी, म्होरक्यवांनी,
धिािवतांर््यवनां ी; लोकवनां ी आपल्यव धिवाचे कवटेकोरपिे पवलन
करवर्े म्हिनू , धिवाप्रिविे आचरि करिे, कसे योग्य हे पटर्नू
देण्यवचे, सिवजवत रुजशर्ण्यवचे भवनगर्ीत न पर्तव, असे आचरि
न के ल्यवस त्यवच्यव र्वईट पररिविवांची, पवपवांची आशि पवपवांर्र
शििेची शभती िवनर्वच्यव िनवत रुजशर्ली. यवतनू च पवप-पण्ु यवची
कल्पनव सवकवरली. ईश्वरवचे अशधष्ठवन उदयवस आले. धिवानसु वर
आचरि न के ल्यवस, ईश्वर, जो जगत शनिवातव आहे, जो सर्ा व्यवपी
आहे, सर्ाज्ञवनी आहे, सर्ा परवििी आहे, त्यवचव कोप होतो र् तो
आपल्यलव शििव करतो, अिव भवर्नव, शर्चवर रुजशर्ण्यवत
आलेत, आशि त्यवचव कोप घवलर्वयचव असेल तर, त्यवची भक्ती
करवर्ी, प्रवथानव करवर्ी म्हिजे तो प्रवप्त होतो र् आपले पवप धर्ु नू
कवढतो, आपले इशप्सत परू े करतो; अिवही भवर्नव सबळ के ल्यव
गेल्यवत. ईश्वरवची भक्ती, प्रवथानव करण्यवचव उद्देि हवच असवर्व की
अिव िनन करण्यवतनू आपि धिवाचरि, सदवचरि करू; अिी
आपल्यव िनवची ठे र्ि करतो. (Programming of mind)
आपले आचरि चक
ु ले असल्यवस, तसे िवनतो र् सुधवरण्यवचे
िनवने ठरशर्तो. म्हिजेच आचरि सधु वरतो, धिवाचरि अगां ीकवरतो.
आतव जीर्नवच्यव सर्ाच िेत्वांचे व्यवपवरीकरि झवलेले
आहे. धिवांचे बवबतीत सध्ु दव; व्यवपवरी िनोर्ृत्तीतनू , आशथाक लि

सिोर ठे र्नू , धवशिाक शर्धींचे सोयी्करपिे अर्िल्ु यवन झवलेले
आहे, करण्यवत आलेले आहे. लग्न ठरशर्तवनां व कांु र्ल्यव जित
नसतवत, गिु जळ
ु त नसतवत; पि पैसे खचा के लेत की सर्ा सवधल्यव
जवते. ग्रहिवतां ी के ल्यव जवते. ईश्वरवचव कोप ििशर्ल्यव जवतो. म्हिनू
आतव पवपवची शभती शततशकिी कुिवलवच रवशहलेली नवही. करव
पवप, खोटेपिव, चोरी, लबवर्ी; किर्व करोर्ो रुपये आशि यवतील
कवही लवख देर्वलव दवन करून, शपशर्तवनां व दवन करून, सविशजक
कवयवालव देऊन, पण्ु य करून, करव पवप िवलन; अिी प्रर्ृत्ती
र्वढलेली आहे. देर्वलव दवन, हव लवच देण्यवचवच प्रकवर नवही
कवय? प्रविवशिक पैिवच्यव दवनवपेिव कवळ्यव पैिवचे दवनच जव्त
असते. जसे की शकतीतरी िांशदरवत जव्त प्रिविवत गप्तु दवनच के ल्यव
जवते आशि अिव तर्हेने कवळव पैसव िांशदरवकर्े जिव होतो. यवची
घृिव करण्यवपेिव, अिव गोष्टींचव िोठे पिव िवनन्सयवत येतो. त्यव
िांशदरवतील भगर्वनवची ती कृ पव असे सिजल्यव जवते. म्हिजे
भगर्वन कवळ्यव पैिवलव अभय देतो असवच त्यवचव अथा होत नवही
कवय? अिी ही धिवाची, धिासां्थवनवांची पसरि, घसरि. तसेच
आपली पवपे धर्ु नू शनघवशर्त शकांर्व आपलव आिखीच फ़वयदव
व्हवर्व म्हिनू लोक देर्वलव सोन्सयवचव िक
ु ु ट चढशर्तवत, त्यवलव हवर
तर्ु यवने सजशर्तवत. आशि िग ह्यव िल्ु यर्वन र््तांचु ी चोरी होर्ू नये
म्हिनू देर्वच्यव गवभवर्यवलव कुलपु लवर्नू देर्वलव बांशद्त करतवत,

त्यवर्र पहवरव बसशर्तवत आशि आपलव सर्ा िशक्तिवन देर् सध्ु दव
कै दी होऊन रवहतो. देर् कव ती कुलपु े तोर्त नवही. त्यवच्यव
अांगवर्रील िल्ु यर्वन र््तांनु व हवत लवर्िवर्यवांचे हवत तो कव जवळत
नवही. िांशदरवत सर्ाज्ञ, सर्ाव्यवपी, सर्ा िशक्तिवन देर् असल्यवनांतर
सध्ु दव तेथे भ्रष्टवचवर, शस्त्रयवचां े पवशर्त्र्य हरि कसे होते. तेथील
लोकवांनव, सवधू िहवरवजवांनव (ते ढोंगी कव असेनवत) देर् असे कसे
करु देतो. देर् पवप्यवनां व शििव करतो, िग यवनां व कव शििव कररत
नवही. यवचव आपि शिशित म्हिशर्िवरे शर्चवरच करिवर नवही
आहोत कव?
सर्ा धिा िळ
ु वत िविसू की शिकशर्तवत. परांतु सर्ाच आतव
िविसू की शर्सरलेले आहेत. सर्ाच धिवातील बहुतवि
ां ी लोकवनां ी
िविसू कीचव धिा सोर्लेलव आहे. आज सिवजवत पैिवचे व्यर्हवर
आशि पैिवसवठी व्यर्हवर हवच धिा झवलेलव आहे. म्हिनू लोकवांची
एकिेकवि
ू फ़वर किी झवलेली
ां ी िविसू कीची, प्रेिवची र्वगिक
आहे, किी होत आहे. परधिीयवांशर्षयी तर, र्ैरत्र्वची शतर्कवरवची
भवर्नवच जोपवसल्यव जवत आहे. आपल्यव सां्कवरवतनू अिवच
शर्षर्ेली अक
ां ु रलेल्यव आहेत, र्वढलेल्यव आहेत, र्वढत आहेत.
सर्ाच धिवातील एकिेर् सवर, िवनर् ही जवत आशि िविसू की,
िवनर्तव हव धिा यवलवच शतलवजां ली शदल्यव गेलल
े ी आहे.

जीर्नवच्यव खर्यव अथवापवसनू , खर आनांदी जीर्न जगण्यवपवसनू
धिाच आपिवलव दरु नेत आहे. हे कोित्यवही एकव धिवाशर्षयी
नवही. सर्ाच धिवाशर्षयी आहे. सर्ाच धिवातील गवभवच हरर्लेलव
आहे. आपि खोलवत, िळ
ु वत शर्चवर के ल्यवस आपल्यव लिवत
येईल की, धिा हव फ़क्त धवशिाक शर्धी अनक
ु रिवकररतवच शिल्लक
उरलेलव आहे. अिव धवशिाक शर्धी आपि कव कररतो? त्यवचे
िवगील प्रयोजन, हेतू कवय? ज्यव कवळी ह्यव धवशिाक शर्धी शनिवाि
झवल्यवत, त्यव कवळी कदवशचत त्यव हव्यव असतीलही, परांतु आजही
त्यव हव्यव आहेत कवय? त्यवच िहत्र् आहे कवय? त्यवचव कवही
फ़वयदव आहे कवय? त्यवलव कवही अथा आहे कवय? यवचव तका िध्ु द
शर्चवर आपि कररतच नवही. तद्वतच, धवशिाक शर्धी आपल्यव
धिवाप्रिविे किव करवयलव पवशहजेत, हेही आपिवलव िवशहत नसते.
जस भटजी सवगां तील, ती पर्ू ा शदिव. िग धवशिाक शर्धी करतवनां व
भटजी त्यवशर्धी धिािवत्वप्रिविे करतो कवय? तो िांत् बरोबर
म्हितो कवय? हेही पवहण्यवचे प्रयोजन नसते. अथवात अिव शर्धींनी,
िांत्वांनी कवही होिे नसते. तरीही आपि बस आांधळेपिवने असे
शर्धी कररत असतो, आशि अिवने आनांद शिळते, सिवधवन शिळते
अिी आपली सिजतू करून घेत असतो. अिव शकतीतरी
अांधश्रध्दव, चक
ु ीच्यव श्रध्दव, धिवाद्ववरे आपि जोपवसत आलेलो
आहोत, जोपवसत आहोत. धिवार्र खरी श्रध्दव म्हिजे;

िविसू कीच्यव आचरिवर्र, प्रेिळ र्तानवर्र, आशि प्रविवशिकतेर्र
दढॄ शर्श्ववस. ही श्रध्दव बवळगव, असे आचरि ठे र्व, िग पवहव, तिु च
आयष्ु य कस शनखळ आनांदवत जवते ते. िग दसु रव कोितवही धिा
आचरव अथर्व नकव आचरु. कोिवच भल नवही के ल तरी चवलेल;
पि कोिवचच र्वईट करू नकव, शचांतू नकव. सिवज कवया
(सिवजसेर्व नव्हे) हे िवन-सन्सिवन शिळशर्ण्यवकररतव, सत्तव
शिळशर्ण्यवकररतव नव्हे, तर खेळीिेळीचव आनदां शिळशर्ण्यवकररत
करव. सर्ांनव सिवन िवनव, सिवनतेची र्वगिक
ू द्यव, सर्वांर्र प्रेि करव
हवच खरव धिा. इतरवांनी जस तिु च्यविी र्वगवर् अस तम्ु हवलव र्वटत,
तस तम्ु ही इतरवि
ां ी र्वगव, हवच धिवाचव सरळ, सवधव, सोपव, सहज,
सल
ु भ आशि सिग्र अथा. हव अथा सिजण्यवकररतव कोितवही
धिाग्रांथ र्वचण्यवची, धवशिाक शर्धी करण्यवची गरज आहे असे
नवही. परांतु आपि िविसू कीच र्वगि आशि प्रविवशिक र्तािक
ू
सोर्ून, धिवातील बवकी सर्ाच, िख्ु यत्र्ेकरून किाकवर्ां कररत
असतो आशि यविळ
ु ेच जीर्न त्वसशर्त असतो, नवसशर्त असतो.
िेर्टी
सवव धमव असती, मानवाच्या कल्यणार्व
धमाव-धमावतील जनांमध्ये, सलोखा साधण्यार्व
कायवरत परर ते, एकमेकाच्ं या मवध्वसं ार्व

स्वधमव श्रेष्ठतेसाठी, परधमीयाचं ा द्ेष करण्यार्व
समाजासमाजातील वातावरण, नासमवण्यार्व
मवचार करावा, अशा धमाांच्या पनु ुःरुजीवनार्व
सवव धमावत श्रेष्ठ, मानवता धमव स्वीकारण्यार्व.!!

(३१)
खिा धमण
धिा हव िब्द धृ यव स्ां कृ त धवतपु वसनू आलेलव आहे. धृ
म्हिजे धरिे म्हिनू जे धरण्यवस योग्य तो धिा. तसेच किा हव कृ यव
सां्कृ त धवतपु वसनू आलेलव. कृ म्हिजे करिे; म्हिनू जे करण्यवस
योग्य ते किा. आशि करण्यवस कवय योग्य आहे ते धिा सगां िवर. परांतु
आज धिा चवांगल्यव किवांपि
े व शकतीतरी र्वईट, घवतक किवांचवच
परु ्कवर करतवांनव शदसतवत. यवतनू च शनरथाक किाकवांर्वांचव उत
आलेलव आहे आशि अिव किाकवर्ां वच्ां यव नवर्वखवली बहुजन
सिवजवलव शनव्र्ळ लबु वर्ण्यवत येत आहे. बहुजन सिवज एकीकर्े
ब्रवह्मिर्वदवर्र कर्वर्ून हल्लव चढशर्तो तर दसु रीकर्े ब्रह्मिवर्ां र
पोसिवरी सर्ा तर्हेची किाकवांर्े करण्यवत अग्रेसर असतो, रवहवतो,
हव शर्रोधवभवस न सिजण्यवसवरख आहे. परांतु असे के ले जवते,
कवरि अिी किाकवर्ां े के ल्यवनेच धिापवलन होते आशि जीर्न िक्त
ु ी
शिळते असे बवलपिवपवसनू च धिवांच्यव सां्कवरवतनू त्यवांच्यव िनवर्र
रुजशर्ण्यवत येते. धिाच भ्रविक िोिप्रवप्तीच्यव कल्पनव िवनर्वच्यव
िनवर्र ठसशर्तवत. कवही िोजके च धिा र्गळतव प्रत्येकच धिवात
यव नव त्यव तर्हेने िक्त
ु ी सवांशगतलेली आहे आशि अिी िक्त
ु ी, िोि
शिळशर्ण्यवचव आिचवच िवगा श्रेष्ठ अिी प्रत्येक धिवाची सिजतू

आहे. तसव प्रत्येक धिवाचव आग्रह आहे आशि यवकररतवच
धिवाधिवात तेढ आहे, ्पधवा आहे, कटूतव आहे. िोि, िक्त
ु ी म्हिजे
कवय. ती किी असते यवचे शचत् कोित्यवच धिवाने ्पष्टपिे
रे खवटलेले र्व रांगशर्लेले नवही. िोि, िक्त
ु ी यवशर्षयीच्यव सांकल्पनव
ह्यव कल्पनव शर्लवसवतनू आलेल्यव असनू त्यव आधवरशहन आहेत.
यवउपरही पवपकिे न के ल्यवने, चवांगले र्तान ठे र्ल्यवने िोि, िक्त
ु ी
शिळत असेल तर चवगां ले र्वगण्यवस आशि िक्त
ु ी शिळशर्ण्यवस
कोिवची हरकत असण्यवचे कवरि नवही. सर्वांनी सिवजवत चवांगले,
एकिेकवांनव परु क र्वगले पवशहजे, त्यवतच सर्वांचे शहत आहे, हे तर
सर्वांनवच सिजते. परांतु सिजनू उिजत नवही हेच खरे . नवहीतर
धिवाच्यव नवर्वखवली आपि दसु र्यव धिवातील िविसवच्ां यव हत्यव
होर्चू शदल्यव नसत्यव, के ल्यव नसत्यव. अिव र्वगण्यवतनू नसु ते
शकतीही धिाप्रेि शदसनू येत असले तरी ते र्वगिे र्वईट असल्यविळ
ु े,
अधिीच ठरते. अधिी र्वगिक
ू शकतीही धिाप्रेिवांिळ
ु े के ली तरी ती
अधवशिाकच रवहिवर, धवशिाक ठरिवरच नवही आशि अिव तर्हेने
तम्ु हवलव धिवातनू अपेशित असलेलव िोि की ज्यवकररतव तम्ु ही
धिाप्रेि जोपवसतव तो शिळिे िक्यच नवही.
िशां दर-ि्जीद बवांधल्यवने शकांर्व ईश्वरअल्लवहच्यव अहोरवत् प्रवथानव, पजु व के ल्यवने; पवरवयिे, सप्तवह आशद

के ल्यवने धिापवलन होईल शकांर्व ईश्वर प्रवप्तीचव, िक्त
ु ीचव िवगा सक
ु र
होईल अिी सिजतू असेल, तर ती फ़वरच चक
ु ीची आहे. तम्ु ही
शकतीही िांशदर-ि्जीद बवांधव, अहोरवत् प्रवथानव-पजु व करव; परांतु
आचरि जर दरु वचवरी असेल तर शिळिवर आहे कवय िक्त
ु ी? यव
सर्ा गोष्टींचे िहत्र् आपल्यव अांगी चवांगली र्वगिक
ू रुजवर्ी यव
कररतव आहे. चवांगल्यव र्वगिक
ू ीतनू आयष्ु यवत िवांती म्हिजेच
जीर्न पतू ी, जीर्नवतनू आनदां वने िक्त
ु ी असव अथा भलेही घ्यव. ;
आशि धिवाल
् व असवच अथा अशभप्रेत आहे असे म्हटल्यवस त्यवलव
कोिवचीच हरकत नसिवर. परांतु चवांगल्यव भवर्नेतनू , चवांगली
र्वगिक
ू रुजवर्ी म्हिनू आपि िशां दर-ि्जीद बवशां धत नसनू ; दष्टु
भवर्नेतनू , शहसां वत्िक र्तान करून बवांधल्यवने जर कोिवलव िोििक्त
ु ी शिळिवर असेल तर ते फ़वरच अांधवरवत रवहवतवत असेच
म्हिवर्े लवगेल आशि असे र्तान करण्यवस जे शिकशर्तवत,
प्रोत्सवशहत करतवत, प्रर्ृत्त कररतवत ते िवनर्वचे कल्यवि नसनू
अकन्सयवि कररतवत हे जविवयलव पवशहजे. जे धिा यव जीर्नवतच
आनांदी रवहू देत नवहीत, शनरशनरवळ्यव धिवातील िवनर्विवनर्वांिशधल आनांद शहरवर्नू घेतवत, जे धिा जीर्नवत अिवांती
पसरशर्तवत, जीर्न अिवतां कररतवत, ते धिा िेल्यवनतां र जीर्न िक्त
ु ी
किी देिवर आशि शदलीच तर त्यवलव कवय अथा आहे?
बांधनू ो िोि-िक्त
ु ी हे सर्ा भ्रविक आहे. प्रवरब्ध, सांशचत

पनु जान्सि, अिर आत्िव आशद सर्ाच कल्पनव अशतरांशजत आहेत.
३३००० योनीतनू र्व पनु जान्सिवच्ां यव फ़े र्यवतनू गेल्यवनतां र िक्त
ु ी
शिळते असे सवांशगतल्यव जवते, िवनर् योनी ही सर्वात उच्च आशि
चवांगली िवनल्यव जवते. म्हिजे दसु र्यव योनीत शिळवलेलव पनु जान्सि
जो आपल्यव धिवाप्रिविे अपररहवया आहे, ही शििवच नव्हे कवय?
तरीही िोि-िक्त
ु ी िवनल्यवने तम्ु हवलव चवांगली र्वगिक
ू रुजशर्ण्यवस
िदत होत असेल; तम्ु हवलव जीर्नवत खरोखरच िवतां ी शिळत
असेल; िोिप्रवप्तीचव, िक्त
ु ीचव पवठपरु वर्व के ल्यविळ
ु े आनदां शिळत
असेल, तर जरूर तम्ु ही तसे करव. परांतु िोि, िक्त
ु ी शिळण्यवकररतव,
िेल्यवनतां र पनु जान्सिवनतां रचे जीर्न आनदां ी होण्यवकररतव; आतव
दःु ख भोगिे, सद्यवच्यव आनांदी जीर्नवस िक
ु िे; नक्कीच
उपदेिवत्िक नवही. िवगील कवही ितकवच्यव कवळवत, ज्यवचव
इशतहवस आपल्यवलव चवगां लवच ज्ञवत आहे, कोिवलव िोि
शिळवलेलव आहे? िोि-िक्त
ु ी हे जीर्नवचे सत्य नवही. जीर्नवतील
अांशति सत्य हेच आहे की, ते कोिवलवच िवशहत नवही. िवशहत
होण्यवशर्षयी िक्यतवही र्ताशर्तव येत नवही. जीर्नवतील एकच
सत्य सर्वांनव िवशहत आहे, हिखवस आहे आशि ते म्हिजे िरि.
जीर्न म्हिजे िरिवपयांत आनदां ी जगिे. हेच कवय ते सत्य जविव,
यवसठीच पवठपरु वर्व करव. बवकी सत्य िवशहत करून घ्यवयची
आर्श्यकतव आहेच असे नवही. धिा तम्ु हवलव यव बवबतीत जेथे-

जेथे िदत कररत असतील तेथे तेथे जरूर त्यवचव आधवर घ्यव, पवलन
करव. अन्सयथव धिा म्हिजे पवळण्यवचीच गोष्ट, त्यवपवसनू सटु कव
नवही असे सिजनू , धिवांिळ
ु े जे धिवा-धिवातील िविसव-िविसवांिध्ये
र्ैरत्र् येते; आशि त्यविळ
ु े जीर्नवत तिवर् शनिवाि होर्नू जे आपले
जीर्न दष्ु कर कररते, जीर्न शभतीयक्त
ु कररते, परवर्लांबी कररते,
शनरथाक शर्धी करवर्यवस लवर्ते असे धिा पवळल्यवने कवहीच
सवधल्यव जविवर नवही. जे धिा आनदां शहरवर्नू घेतवत; आनदां वच्यव
िवगवात, सलोख्यवने जीर्न जगण्यवत अर्थळे शनिवाि कररतवत,
अिव धिवांचे प्रयोजन शकतपत योग्य आहे?
जनहो, र्रील गोष्टीचव खोलवत शर्चवर
करव. त्यवसवठी प्ु तकी ज्ञवन, पदव्यव लवगतवतच असे नवही.
शकांबहुनव प्ु तकी ज्ञवन तसेच िवझ्यवसवरख्यव खपू पदव्यव
असिवर्यवनां ी, शिकलेल्यवनां ी, शर्द्ववनवनां ीच अिी पररश्थती के लेली
आहे शकांर्व त्यवचां ेिळ
ु ेच अिी पररश्थती झवलेली आहे.
शिशितवांनीच अशिशितवांनव अशर्र्ेकी शर्चवरवांकर्े नेलेले आहे.
अांधश्रध्दवचां े खवयीत लोटलेले आहे; धिवाच्यव गल
ु विशगरीत
जखर्लेले आहे. अिव गल
ु विशगरीलव अज्ञवनवपेिव आपली
स्ां कवरवतनू झवलेली, धिापवलनवने जोपवसल्यव गेलेली िवनशसकतव
हे िोठे कवरि आहे. आशि ही िवनशसकतव बदलवर्यवची असेल तर
प्रत्येक गोष्ट करतवांनव त्यव गोष्टीचव उपयोग कवय? त्यव गोष्टीची

आर्श्यकतव आहे कवय? ती के ल्यवने खरोखरच िवझे जीर्न
आनदां ी होिवर आहे कवय? (तवत्परु तव, ििैक आनदां नको) यवचव
शर्चवर करव. हे करण्यवत िवझ आशथाक अथर्व इतर कवही नक
ु सवन
आहे कवय? असेल तर यव नुकसवनवचव िवझ्यव पढु ील आयष्ु यवर्र
कवय पररिवि होिवर आहे? यवचव सखोल शर्चवर करव. नुसत्यव प्रथव
आहेत म्हिनू शकांर्व कोिी सवांगतवत म्हिनू , िग सवांगिवरव शकतीही
शनष्िवत असलव तरी, कोितीच गोष्ट िवनू नकव. कोित्यवच
भवकर्कथव ऎकू नकव, त्यवर्र शर्श्ववस ठे र्ू नकव. अिव गोष्टी न
िवनिे म्हिजे आपि त्यव सवांगिवर्यवचव र्व धिवाचव अपिवन कररत
आहोत असे सिजिे चक
ु ीचे आहे. कोितीही गोष्ट िवनण्यवआधी,
्र्ीकवरण्यवपर्ू ी सर्ा पर्ू ाग्रह बवजल
ु व ठे र्नू शर्चवर करव. शनखळ,
शनव्र्ळ, नवगर्व, िध्ु द शर्चवर करव आशि िग पटल तरच ्र्ीकवरव.
कोित्यवही दर्पिवखवली र्वर्रू नकव. नवईलवजवने अिव गोष्टी
्र्ीकवरू नकव. प्रत्येक गोष्ट शर्र्ेकवतनू तपवसनू पवहव. तिी र्ृत्ती
(Spirit of Enquiry) जोपवसव; पवहव िग तिु च जीर्न शकती
सोप, सरळ आनांदी होण्यवस िदत होते. अिी शर्चवर करण्यवची
पध्दती धिवाच्यवचवच बवबतीत नवही तर जीर्नवच्यव प्रत्येक
बवबतीत उपयोगी पर्िवरी आहे.
िळ
ु वतनू शर्चवर करवयलव शिकिे, प्रत्येक गोष्ट
शर्र्ेकवतनू तपवसवयलव शिकिे, तसे तका िध्ु द सां्कवर रुजर्नू घेिे

हवच खरव धिा ठरवर्व. भ्रविकतेिळ
ु े, अतका ट, अनवकलनीय
कल्पनविां ळ
ु े िोशहत होर्नू , चक
ु ीच्यव स्ां कवरविां ळ
ु े आपि ज्यव
अशनष्ट, घवतक चवलीरीती, प्रथव, शर्धी अश्तत्र्वत आिलेल्यव
आहेत, त्यव अिव खर्यव धिवाच्यव अांशगकवरिवनेच दरू होिवर
आहेत. अिवनेच आपल्यवलव पछवर्लेल्यव किारोगवतनू आपली
सटु कव होर्ू िकिवर आहे. अर्व्तर्, अथाशहन, अनवर्श्यक,
अशहतकवरक अिव शकतीतरी किाकवर्ां वपवसनू आपिवलव िक्त
ु ी
शिळू िकिवर आहे.

(३२)
धमाणचे खिे ममण
प्रत्येकवलव आपल्यव धिवाचव अशभिवन असतो. जरूर
असवर्व असे िी म्हििवर नवही. कवरि िग तो तसव कव असवर्व,
असव प्रश्न िलव पर्तो. सर्ाप्रथि धिा म्हिजे कवय? हे तरी
आपल्यवलव परु ते िवशहत असते कवय? आपल्यव धिवाची पिू ात्र्वने
ओळख आपिवस असते कवय? आपि ज्यवलव आपलव म्हिनू
सिजतो, िवनतो; तो धिा खरोखरच आपलव असतो कवय? आपि
तो पिू ा अभ्यवसवअतां ी, शर्चवरपर्ू ाक ्र्ीकवरलेलव असतो कवय?
जन्सिवसोबतच आपि धिाही आपल्यवबरोबर घेर्नू येतो. धिवाच्यव
स्ां कवरवचव पगर्व आपल्यवर्र लहवनपिवपवसनू बसशर्ल्यव जवत
असल्यविळ
ु े आपि आपलव धिा शनव्र्ळ अांधपिे पवळीत असतो.
त्यवची शिकर्ि, तत्र्े अशां गकवररत असतो. ती योग्य की अयोग्य,
बरोबर की चक
ु , सद्यश्थतीलव धरून की कवलबवह्य यवचवही शर्चवर
आपि कररत नसतो. आयष्ु यवत बहुतेकवांनव धिवाची र्रर्र आशि
पसु टिीच कल्पनव असते. आपि ्र्तःलवच शर्चवरून पवहवर्े की
आपिवलव आपल्यव धिवाची शकती सत्य िवशहती आहे. धिा कवय
आहे, हे जविनू घेण्यवचव खरोखरच आपि प्रयत्न कररतो कवय?
परु ोशहत,, भळजी आपिवलव जे धिवाबद्दल, धवशिाक शर्धीबद्दल

सवांगतवत; यवबवबतीत सां्कवरवतनू जे आपल्यवर्र रुजशर्ल्यव जवत
असते, तेच आपि शबनबोभवटपिे, शर्चवर न्सयन्सु यतेने िवनत असतो,
पवळत असतो.
सर्ा धिवाचव उदय हव, त्यव त्यव धिवाच्यव स्ां थवपकवनां व
झवलेल्यव दैर्ी सविवत्कवरवतनू झवल्यवचे आढळते. म्हिनू बहूतेक
धिा ईश्वरीयच आहेत. ईश्वरीयच िवनल्यव जवतवत. जे एक दोनच धिा
शनररश्वरीय गिल्यव जवतवत, त्यव धिवाचे उदय पि सविवत्कवरवतनू च
झवलेले असल्यविळ
ु े, ते शनररश्वरीय कसे यवचे आकलि होिे
कठीिच. धिा ईश्वरीय आहेत आशि जर्ळ जर्ळ सर्ाच धिवांनी
सर्ा धिवांचव ईश्वर एकच आहे, असे प्रत्यि-अप्रत्यिपिे उद्यृत
के लेले असल्यविळ
ु े; सर्ा धिवांची सर्ाच बवबतीत सवरखीच
शिकर्ि कव नवही? हे उलघर्िे कठीिच. ईश्वर एक आहे, अशां ति
सत्य एक आहे; असे असतवांनव शनरशनरवळ्यव धिा सां्थवपकवांनव
शनरशनरवळ्यव तर्हेचे सविवत्कवर कसे झवलेत? कसे सांभर्लेत? हेही
सिजण्यवपशलकर्चेच. यवर्रुनच त्यव सर्वांनव झवलेले सविवत्कवर हे
त्यवांचे भ्रि होते, त्यव प्रत्येकवचव तो कल्पनव रांजकतेचव,
शदर्व्र्प्नवचव, व्यविोहवचव (Hallucination) प्रकवर होतव, हे
उघर् आहे.

प्रत्येक धिवाची शिकर्ि, तत्र्े, कल्पनव ह्यव भौशतक,
ऎशहक, र्व्तशर्क तसेच अभौशतक, पवरलौशकक, चित्कवररक
अिव भवगवांिध्ये म्हिजेच दश्ॄ य शर्श्ववशर्षयी आशि अदश्ॄ य
शर्श्ववशर्षयी (शर्श्ववपशलकर्ील) अिव दोन भवगवत शर्भवगतव
येतील. पशहल्यव भवगवत दश्ॄ य, कवयवर्ी (िवरररीक), नैसशगाक जीर्न
कसे असवर्े, जगवर्े, यवकररतव सिवजजीर्नवत कोिती जीर्निल्ु ये
असवर्ीत, कोिती नैशतकतव पवळवर्ी, यवशर्षयीचव उहवपोह आहे.
तर दसु र्यव भवगवत आपि जीर्नवत कोठून आलो? कव आलो?
किवकररतव आलो? जन्सिवपर्ू ी कोठे होतो? िृत्यनु ांतर कोठे जवतो?
जीर्नवचव खरव उद्देि कवय आहे? तो सवधण्यवकररतव कवय करवर्े,
कोिते िवगा अांशगकवरवर्े? अिव िवयवर्ी बवबींशर्षयी खल आहे.
भौशतक, लौशकक, सविवशजक जीर्नवशर्षयीच्यव सर्ा धिवाच्यव
कल्पनव थोर््यव बहूत फ़रकवने सवरख्यवच असल्यवचे, सर्ा धिवाचव
तल
ु नवत्िक अभ्यवस के ल्यवस लिवत येईल. सविवशजक
जीर्नवशर्षयीची तत्र्े, सविवशजक जीर्नवत पवळवर्यवची
जीर्निल्ू ये, शनतीिल्ू ये, यव शर्षयीचे सर्ाच धिवांचे सवर सवरखेच
आहे आशि थोर्क्यवत सवांगवर्यवचे झवल्यवस, िवनर्वने सदवचरि
करवर्े, पण्ु य कृ त्ये करवशर्त; दरु वचरि, पवपी कृ त्ये करू नये. सर्वांनव
सिवन लेखवर्े, सर्वांिी प्रेिळ, सलोख्यवची र्तािक
ू ठे र्वर्ी;
शपशर्त, दशु खत, त्वशसक यवचां ी सेर्व करवर्ी; दयव, करूिव अगां ी

बविवर्ी; कोिवचेच र्वईट करू नये, शचांतू नये; आशि हे सर्ा ईश्वरी
किा सिजनू प्रविवशिकपिे करवर्े. सदवचरि म्हिजेच सशु र्चवर,
सर्ु चन, सर्ु तान; शनकोप जीर्न म्हिजे अशहसां व, सत्य, अ्तेय
(चोरी न करिे), अपररग्रह (गरजेपेिव जव्त सांग्रह न करिे) ह्यव
तत्र्वांचे पवलन आशि िवांतीिय जीर्न म्हिजे कवि, िोध, लोभ,
िोह िद, ित्सर यव षड्रीपर्ू र कवब,ू अिव तर्हेची सर्ा धिवाची सरळ,
सवधी, सोपी, सल
ु भ अिीच शिकर्ि आहे. आशि ती सर्वांनव िवन्सय
होिवरी अिीच आहे.
परांतु अिी ही शिकर्ि रुजशर्ण्यवकररतव शनरशनरवळ्यव
धिवांनी जे िवगा सवांशगतलेत, त्यवत बर्यवच प्रिविवत शभन्सनतव
आढळते. अिी शभन्सनतव सिजण्यवसवरखी असली तरी सर्ाच
धिवातील यव शर्षयीची अशतरांशजततव, चित्कवररतव, िवयवर्ीपिव
सिजिे, उिजिे अर्घर्च. आनांदी जीर्नवकररतव सविवशजक
जीर्निल्ू ये पवळिे कसे आर्श्यक आहे अिी सत्यतव पटर्नू
देण्यवच्यव भवनगशर्त न पर्तव, शनरशनरवळ्यव तर्हेच्यव दैर्ी, अदश्ॄ य
िक्तीची कल्पनव िवांर्ून धिवाप्रिविे कृ त्ये न के ल्यवस अिव अदश्ॄ य
िक्तींकर्ून शिळिवर्यव र्ेदनवयक्त
ु सजवचां ी शभती िवनर्वपढु े शनिवाि
के लेली आहे. अिव सजव टवळण्यवकररतव अिव दैर्ी िक्तीची
आरवधनव कररत रवहवर्े म्हिजे अधवशिाक, असविवशजक तत्र्े िनवत
शिरिवर नवहीत; अिव कल्पनव िवर्ां लेल्यव आहेत. अधां वरवत शर्चां ,ू

सवप िल
ु वलव इजव करू िकतवत म्हिनू िल
ु वने अांधवरवत जवर्ू नये,
यवकररतव आपि त्यवचे िनवत कवल्पशनक भतू वची शभती घवलीत
असतो. यवतनू च िग त्यवचे िनवत कवयिचव शभतीचव भतू
सां्कवरल्यव जवतो. िवनर्वने पि (अांधवरवत) र्वईट, पवपी िवगवाने
जवर्ू नये म्हिनू दैर्ी िक्तीची, जग शनिवात्यवची शभती आपि
िवनर्वांर्र सां्कवररत असतो. अिव तर्हेच्यव भ्रविक, असत्य
कल्पनवनां ी सवकवरलेले शभतीचे भतू िग िवनर्वच्यव िवनगटु ीर्र
कवयिचे पक्के बसते. यवतनू च िविसू अगशतक, भयप्रद, बनतो.
पवपी िवगवाने, दरु वचरिवने होिवर्यव र्वईट पररिविवांची सत्य कल्पनव
देऊन, िवनर्वर्ां र शनशभार्, भयिक्त
ु , स्ां कवर; जेंव्हव धिा उदयवस
आलेत तेंव्हव, शर्ज्ञवन अप्रगत असल्यविळ
ु े शकांर्व शिििवच्यव
दशू िाळतेिळ
ु े, िवनर्वची शर्चवर करण्यवची िक्ती अप्रगत
असल्यविळ
ु े; धिा स्ां थवपकवनां ी असव कवल्पशनक िवगा ्र्ीकवरलव
असवर्व.
परांतु आजच्यव प्रगत यगु वत, उच्च शर्द्यवशर्भशू षत
लोकसध्ु दव यवशर्षयी शर्र्ेकी, बध्ु दीप्रविवण्यर्वदी शर्चवर कव कररत
नवहीत? असत्यवचव, भ्रविकतेचव पवठपरु वर्व अजनू ही कव कररतवत?
हेच कळत नवही. बरे अिी दैर्ी िक्ती िनवपरू तीच जर शसशित
ठे र्ली असती; तीची फ़्क्त िनवपवसनू च आरवधनव करवयची असती
तर हरकत नसती. परांतु अिव दैर्ी िक्तीची आरवधनव करण्यवचे जे

भ्रष्ट, बेितलबी, उगीचेच खशचाक, त्वशसक, फ़सर्े िवगा, तसेच यवतू
(अ) शर्द्येतनू आलेले जवदटू ोनव, ित्ां , तत्ां , यवसवरखे अघोरी िवगा
अर्लांशबले जवतवत आशि त्यवत शिशित लोक जव्त पढु वकवरवने
आढळतवत; ही आजच्यव शिििवतनू धिवाची अधिवाकर्े
चवललेली र्वटचवल कोिी रोखील कवय? सर्ा धिवांनी
अशतरांशजततव, अर्व्तशर्कतव बवजल
ु व ठे र्नू त्यवांनी पक
ु वरलेल्यव
सदवचरिी धिवाची शिकर्ि पन्सु हव जनिवनसवत कोिी रुजशर्ल
कवय? हीच धिवाची खरी शिकर्ि असिवर! हीच शिकर्ि
भटकलेल्यव सिवजवलव तवरू िकिवर. धिवाचे हेच खरे ििा आशि
ते रुजशर्ण्यवचव हव िवझव अल्पसव प्रयत्न.

(३३)
धमणक्षनिपेिता
धिाशनरपेितव म्हिजे धिवाचे बवबतीत शनःपिपवतीपिव.
रवज्य करतवनां व, िवसन चवलशर्तवनां व कोित्यवच धिवाचव पि न घेिे,
सर्ा धिवांनव सवरखीच र्वगिक
ू देिे, सर्ा धिवातील लोकवांनव
सवरखवच र्वर् देिे, सवरखवच र्वर् असिे.
प्रत्येक धिवाची शिकर्ि ही धिा शनरपेितवच शिकशर्ते.
प्रत्येक धिा दसु र्यव धिवातील लोकवांनव सिवन िविवर्े, त्यवचां ेर्र प्रेि
करवर्े, त्यवचां व आदर रवखवर्व हेच सवगां ते. परांतु प्रचशलत
धिाव्यर््थवांनी, धिवांनी हे शिकशर्िे कें व्हवच बांद के लेले आहे.
्र्धिाप्रेिविळ
ु े ते दसु र्यव धिीयवांचव द्वेषच करवयलव शिकलेले
आहेत. धिा आतव हेच शिकशर्तो असे र्वटू लवगलेले आहे. धिा
हव र्ैयक्तीक असतो. धिा हव रवजकवरिवपवसनू अशलप्त असलव
पवशहजे. धिाशनरपेि रवज्यवत तर ते आर्श्यकच ठरते, असते.
आपल्यव धिाशनरपेि रवज्यव घटनेत तिी तरतदू च के लेली आहे.
परांतु र्व्तर्वत आपल्यव देिवत असे िळ
ु ीच नवही. उलट धिवाच्यव
नवर्वर्र. जवतीर्रच रवजकवरि खेळल्यव जवते. गर्ासे कहो, हि
ि्ु लीि है! गर्ासे कहो हि बौध्द है, शहन्सदु है असेच जर प्रत्येक

धिवाचे लोक गर्वाने म्हित रवशहलेत, तर यव सर्ा गशर्ाष्ठवांिध्ये भवांर्िे
झवल्यवशिर्वय, हविविवर्यव झवल्यवशिर्वय रवहविवर नवहीत. सर्ाच
धिा आपल्यव धिवात िल
ु भतू असलेलव िवनर्तव धिा शर्सरलेले
आहेत. म्हिनू च आज धिवाधिवातील लोकवांिध्ये सलोखव नही,
पवशहजे शततके सविांज्य नवही, एकरुपतव नवही. तेढ आहे, ्पधवा
आहे आशि यविळ
ु े फ़वरच िवनशसक तिवर् आहेत. अिव
सिवजवलव धिाशनरपेि सिवज, धिाशनरपेि रवज्य म्हितव येईल
कवय? भवरतवलव ्र्वतांत् शिळून ६० पेिव जव्त र्षे उलटलीत तरी
यवत कवहीच बदल झवलेलव नवही. आपल्यव शनरशनरवळ्यव पिवतील
रवज्यकत्यवांनी तोंर्वनीच फ़क्त धिाशनरपितेचव जप करण्यवपशलकर्े
धिवाधिवात सलोखव शनिवाि करण्यवकररतव कवहीच के लेले नवही
उलट त्यवांनी धिवाधिवातील दरी र्वढशर्ण्यवचेच कवि के ले.
जनसांघ, भवरतीय जनतव पि हे तर जविनू बजु नू शहदां ु
धिार्वदी. त्यवांचेर्र जहवल शहदां त्ु र्र्वदी रवष्रीय ्र्ांयांसेर्क सांघवचव
जबरद्त पगर्व. शहदां ु रवष्र शनिवाि करिे हे त्यवांचे ध्येय. धिवाच्यव
नवर्वर्र ित िवगिे सांशर्धवनवशर्रुध्द असले तरी, धिवाच्यव नवर्वर्र
िते िवगनू सत्तव प्रवप्त करण्यवची पध्दत त्यवांचक
े र्ून अर्लांशबल्यव
जवते. सत्तव प्रवप्त के ल्यव जवते. कॉांग्रेस पि सध्ु दव आपि खपू च
धिाशनरपेि आहोत अस दवखर्नू र् भवरतीय जनतव पवटीच्यव कट्टर
शहदां धु िार्वदवचव फ़वयदव घेर्नू ि्ु लीिवनां व व्होट बॅकां बनशर्ण्यवचव

प्रयत्न कररतोच. ि्ु लीि लीग तर इ्लवि धिवाच्यव नवर्वखवली
रवजकवरि कररतच आलेलव आहे. रीपब्लीकन पि र् बहुजन
सिवज पि हे सध्ु दव धिवाच्यव नवर्वर्र रवजकवरि खेळत आहेत अस
सतत किीजव्त सर्ाच पिवांनी धिवाच्यव नवर्वर्र रवजकवरि
करवयच, धिवाच्यव नवर्वर्र सत्तव कवबीज करण्यवचव प्रयत्न करवयचव
अशि तरीही आम्ही धिाशनरपेि आहोत म्हिनू उदघोष कररत
रवहवयच, यवलव कवही अथा आहे कवय? धिा शनरपेि रवज्य देण्यवच,
शनिवाि करण्यवच रत घेतलेल्यव, तस सांशर्धवन असलेल्यव आपल्यव
देिवत अस घर्तच कस?
येथील रवजकवरि िळ
ु ीच धिाशनरपेि नवही. धिवाच्यव
नवर्वखवली धिापरु ्कृ त पि उफ़वळून येतच आहेत. जेथे जेथे ते
सत्तेत येतवत तेथे आपल्यव धिा पिवच्यव भल्यवसवठीच कवयारत
असतवत आशि हे सर्ा शहदां ,ु िु्लीि, बौध्द आशद सर्ाच
धिापरु ्कृ त पिवचे बवबतीत लवगु आहे. आतव नर्ीन िरवठव धिा
पि उदयवस येऊ पवहवतो आहे. हव पि तर जविनू बजु नू
रवजकवरिीच रवहविवर. अिव धिवाच्यव नवर्वर्र सत्तेत येिवर्यव, येऊ
पवहविवर्यव पिवांकर्ून धिाशनरपेितेची अपेिव करिेच चक
ु आहे.
देिप्रेिवचव यव पिवनां ी शकतीही आर् आिलव तरी त्यवचां े धिाप्रेि हे
देिप्रेिवपेिव अशधकच रवहविवर. आशि यव धिार्ेर्विळ
ु े ते हव देि
धिाशनरपेितेपवसनू दरू नेत आहेत, देिवच्यव एकतेचे नक
ु सवन कररत

आहेत आशि इकर्े कुिवचेच लि नवही शकांर्व जविनू बजु नू इकर्े
दल
ां र्ून
ु ाि के ल्यव जवत आहे. घट्नेच अस उल्लघां न अिव लोकवक
थवांबि शकांर्व बांद होि िक्यच नवही. अस उल्लांघन बांद तेंव्हवच
होइल, जेंव्हव सर्ा धिवातील सविवण्य जनतवच, भवर्नवांनव बळी न
पर्तव अिव पिवांच्यव आहवरी जविे थवांबशर्तील. धिाशनरपेितेचव
खरव अथा सिजनू घेतील, आशि त्यवशर्षयीचे शर्चवर, सां्कवर
अशां गकवर् तील, रुजशर्तील. असे झवले तरच शनरशनरवळ्यव
धिवातील, जवतीतील लोकवांनव आनांदवने, सख
ु रुपपिे जीर्न जगतव
येईल. नवहीतर, दहितर्वद्यवांची, दहितर्वदी कृ त्यवचां ी धव्ती
बवळगतच जीर्न जगवर्े लवगेल आशि यवत धिवाच्यव नवर्वर्र
होिवरी दहितर्वदी कृ त्येच जव्त असतील.

(३४)
धाक्षमणक पतन
िविसू हव नसु तवच िवरीररक प्रविी नसनू तो सविवशजक
प्रविी पि आहे. सविवशजक प्रविी म्हटले, सिवजवत सिहू करून
रवहविे आले की व्यर््थव ही आलीच. आशि व्यर््थव म्हटले की
शनयिही आलेच. िविसवने सिवजवत जीर्न जगतवांनव कसे र्वगवर्े,
कसे र्वगिे योग्य हे सवगां ण्यवकररतव धिा उदयवस आलेत. जसजसी
िवनर्वची, सिवजवची उत्िवतां ी होत गेली, तसतसे सिवज धरु ीिवांनी
सिवज व्यर््थेकररतव कवही शनती, चवलीरीती, शनयि घवलनू
शदलेत. हे शनयि म्हिजेच धिा. त्यवकवळी असे शनयि
पवळल्यवजवतवत शकांर्व नवही हे पवहविवरी, यवर्र शनयांत्ि ठे र्िवरी
पोशलस व्यर््थव, शनयि न पवळिवर्यवलव शििव सनु वर्िवरी न्सयवय
व्यर््थव नव्हती, यवकररतव हे शनयि पवळल्यव जवर्ेत, सिवजधिा
अांशगकवरल्यव जवर्व, म्हिनू धिवालव ईश्वरवचे अशधष्ठवि देण्यवत
आले. धिवाप्रिविे, सच्छीलतेने र्वगले नवही तर पवप, पवतक होते
आशि अिव दष्ु कृ त्यवांनव ईश्वर आपोआपच सजव देतो, असे सां्कवर
रुजशर्ण्यवत आलेत. आपिवलव अिी शििव होऊ नये यव
शभतीपोटी; आपिवर्र दैर्ी कोप, सक
ां टे येऊ नयेत अिव ्र्वथी

उद्दीष्ट पतू ीसवठी, लोक धिवाप्रिविे आचरि करू लवगलेत. धिवाने
घवलनू शदलेले शनयि, अटी पवळू लवगलेत. अिी ही सर्ासवधवरि
सिवजवच्यव उत्िवतां ीची प्रशियव घर्लेली असवर्ी.
िवनर् हव पृर्थर्ीर्र रवहवतो आशि सिहू वत र्वर्रतो.
असांख्य िवनर् जवतीच्यव व्यर््थेकररतव, त्यव व्यर््थेचे भवग पर्िे
सवहशककच होते. ऊत्िवांतीतनू अिव व्यर््थेचे भौगोशलक तसेच
सविवशजक असे भवग पवर्ण्यवत आलेत, पर्ल्यव गेलेत. भौगोशलक
भवगवांिध्ये आपले घर, र्वर्ा, िोहल्लव, गवांर्, तवलक
ु व, शजल्हव, प्रवांत
(रवज्य), देि आशि जग असे भवग येतवत. सविवशजक भवगवांिध्ये
कुटुांब, नवतीगोती, पोटजवत-जवत, पांथ-धिा असे भवग येतवत.
भौगोशलक भवगवांची व्यर््थव आतव िवसनविवफ़ा त होते तर
सविवशजक भवगवच
ां ी व्यर््थव िख्ु यत्र्ेकरून आपआपल्यव
धिवानसु वर होते. धिवाने घवलनू शदलेल्यव शनती-चवलीरीतीनसु वर कृ ती
करिे म्हिजे धिा पवळिे. आशि असे करिे ही ईश्वरी इच्छव,
ईश्वरवज्ञव म्हिनू गिल्यव जवत होते, रुजशर्ल्यव जवत होते. परांतु आज
र्व्तर्वत कोित्यवच धिवात शनती रवशहलेली नवही. शनती आतव
िवसनवने, प्रिवसनवने घेतलेली आहे. शनती किी असवर्ी, ती किी
पवळवर्ी, त्यवचे शनयत्ां ि कसे करवर्े, हे सर्ा आतव सरकवर पवहवते.
्र्वथी रवजकवरिी लोकवांनी ्र्तःच्यव फ़वयद्यवसवठी शनती-अशनती
यविधील रे षव अगदीच पसु ट के लेली आहे; हव भवग र्ेगळव. परांतु

धिवाने िविसू कीचे, शनतीचे धर्े देिे कें व्हवच सोर्लेले आहे.
धिवाचवर शर्र्ेकी रवहण्यवपेिव शर्कवरी झवलेलव आहे. आपल्यव
आचरिवत िध्ु द तकवांपेिव अनवकलनीय धवशिाक श्रध्दवांनवच जव्त
िहत्र् शदल्यव जवत आशि यवतनू च अांधश्रध्दवांची जोपवसनव झवलेली
आहे. शनतीच्यव बवबतीत धिा जवतीसवरखवच झवलेलव आहे.
जवतीव्यर््थेिळ
ु े जसे शनरशनरवळ्यव जवतीत कशनष्ठतव, श्रेष्ठतव असे
भेद शनिवाि होर्नू शर्तष्टु आलीत, त्यवच तर्हेने आज धिवांिळ
ु े
शनरशनरवळ्यव धिवातील सिवज बवांधर्वत द्वेष, शतर्कवर, यवांच्यवच
भवर्नव पसरशर्ल्यव, रुजशर्ल्यव, र्वढशर्ल्यव जवत आहेत, गेलेल्यव
आहेत. आशि ह्यव अिव थरवलव, शर्कोपवलव, गेलेल्यव आहेत की
त्यव आतव बदलशर्िे आशि शनरशनरळ्यव धिवातील बवांधर्वत
िनवपवसनू चव, खरोखरीचव सलोखव उत्पन्सन करिे, कठीिच नव्हे तर
िहवकिाच ठरवर्े. आजच्यव सिवजवतील, िवनर् जवतीतील
अिवांततव ही िख्ु यत्र्ेकरून, जव्त करून धिवाचे नवर्वखवलीच
आहे; जवज्र्ल, प्रबळ, अधां धिाभवर्नवांिळ
ु ेच आहे. अिव यव
भवर्नव र्व्तशर्क धवशिाक नसनू अधवशिाक आहेत, हे जविनू
घ्यवयलव कोिीच तयवर नवही.
हे बदलशर्ण्यवकररतव शनरशनरवळ्यव सर्ाच धिवांच्यव
आचवयवांनी, धिागरुु ां नी एकत् येऊन एकच धिा, िविसू कीचव धिा
शनिवाि करवयलव पवशहजे. असव एक धिाच िवनर्शहतवच्यव,

सिवजशहतवच्यव खर्यव ईश्वरी भवर्नव म्हिजे सर्वांचव ईश्वर एकच
आहे हे खर्यव अथवाने रुजऊ िके ल. आज शनरशनरवळ्यव धिवाचे
शनरशनरवळे ईश्वर आहेत. असे ईश्वर नसु तेच नवर्वचेच शनरवळे नसनू ,
त्यवांचे शर्षयीच्यव सांकल्पनवसध्ु दव पर्पर शर्रोधी आहेत. एकवच
धिवात पि ईश्वर एक नसनू अनेक आहेत. आतव िवनर्वने अिव
ईश्वरवांिध्ये सध्ु दव शर्तष्टु तव, भेद, शर्षितव शनिवाि के लेल्यव आहेत.
प्रत्येक धिवालव आशि धिवातील प्रत्येक पथां वलव आपलवच ईश्वर श्रेष्ठ
र्वटतो आशि इतर ईश्वर द्ु यि, कशनष्ट र्वटतवत आशि हे शसध्द
करण्यवकररतव िग ते र्वटेल ते करवयलव पि तयवर असतवत.
धिवाच्यव नवर्वखवली ज्यव दगां ली उसळतवत, त्यवत दोन्सही
धमाांचे शकतीतरी शनरपरवध लोक िवरल्यव जवतवत नव! अिव
शनरपरवध लोकवच्ां यव सरां ििवसवठी ईश्वर धवर्नू कव येत नवही? आशि
हे जर त्यवच्ां यव पर्ू ा जन्सिीच्यव (कु)किवाचे, प्रवरब्धवचे, सांशचतवचे फ़ळ
असेल, तर िग हळहळ कव? अिव िवरल्यव गेलेल्यव लोकवांिध्ये
सर्ाच रविींचे लोक असतवत नव! तसेच नैसशगाक आपत्ती,
सनु विीसवरखी आली म्हिजे त्यवत िवरल्यव गेलेल्यवत, िेलेल्यवत,
सर्ाच रविीचे लोक असतवत नव! म्हिजे जर सर्ा रविी अिवर्ेळी
ददु र्ै ी ठरतवत तर अिवच रविीचे इतर लोक, इतर शठकविचे लोक
कसे जीर्ांत रवहतवत? ज्योशतष्य िवत्वजर्ळ आहे कवय यवचे कवही
उत्तर!

पर्ू ा जन्सिीच्यव किवानसु वर फ़ळ आशि रविीनसु वर फ़ळ हे
अलग अलग असते कवय? िग यव दोहोपैकी कोिते खरे आशि
कोिते खोटे! यव सर्ा गोष्टींचव शर्चवर न करतव अांधश्रध्द बननू
आपि ज्योशतष्यवर्र तसेच पर्ू ाजन्सिीच्यव किवार्र शर्श्ववस ठे र्तो
आशि अिव तर्हेने ्र्तःच्यव बध्ु दीचे, आपल्यव शर्र्ेकी शर्चवरवांचे
अर्िल्ु यन करतो. यविळ
ु े आज सविवशजक शनतीचे अर्िल्ु यन
झवलेले आहे. यवत प्रत्यि र्व अप्रत्यि असलेलव आपलव हवत
पवशहलव की र्वटत, आपले सर्वांचेच तर पतन झवलेले नवही नव!
िेक्सशपअरने आपल्यव नवटकवत शलहून ठे र्ल्यवप्रिविे ४००
र्षवापर्ू ी पृर्थर्ीर्र दहव हजवरवत एक प्रविवशिक िविसू असवर्व
आज एक लवखवत सध्ु दव एक प्रविवशिक िविसू सवपर्ेल शकांर्व
नवही िांकवच आहे. आपल्यव धिाग्रांथवत शलशहलेले आहे की
िहवप्रलय येऊन एके शदर्िी पृर्थर्ीचव, जगवचव, शर्श्ववचव शर्नवि
होिवर आहे, म्हिनू होत असलेले पतन त्यव शर्नविवकर्ेच तर ही
र्वटचवल नवहीनव!
िेर्टी प्रत्येक िविसवने शर्र्ेकी होिे आशि िवनर् ही जवत
आशि, िविसू की, िवनर्तव हव प्रथि धिा िवनिे हवच उपवय आहे.
नवहीतर आपि जसे जगत आहोत तसेच जगत रवहू. दगां े, धोपे,
दहितर्वदी कृ त्ये, धिवाच्यव, जवतीच्यव नवर्वखवली होत आलेले
आहेत, होत रवहिवर आहेत. जेंव्हव जेंव्हव असे घर्ेल तेंव्हव तेंव्हव

आपि हे योग्य नवही, चवांगले नवही असे म्हित रवहू.
िविसवलव लवभलेल्यव बध्ु दीिळ
ु े आशि शर्चवर प्रशियेिळ
ु े
िविसू अन्सय प्रवण्यवांपेिव श्रेष्ठ गिल्यव जवतो. तो श्रेष्ठ आहे, परांतु
तेंव्हवच की जेंव्हव अिव बध्ु दीचव र्वपर शर्र्ेकवने, प्रविवशिकपिे,
िध्ु द तकवाने करण्यवत येईल. बध्ु दीचव अशर्र्ेकी, शर्कवरी, रविसी
र्ृत्तीने र्वपर करिवर्यव िविसवशां र्षयी असे म्हितव येईल कवय?
अशर्र्ेकी, रविसी र्ृत्तीने शर्चवर करून, रविसी कृ त्ये करिवरी
िविसे जनवर्रवांहूनही किी दजवांची ठरिवर नवहीत कवय?
धिा हव िवनर्वकररतव, िवनर्वच्यव भल्यवकररतव उदयवस
आलव, अश्तत्र्वत आलव, शनिवाि के ल्यव गेलव. परांतु आतव
िवनर्वकररतव धिा रवशहलव नसनू , धिवाकररतव िवनर् झवलेलव अहे.
आशि अिव यव र्ेर््यव धिाप्रेिविळ
ु े धिवाची िळ
ू शिकर्ि,
िवनर्प्रेि की जो जीर्नवचव गवभव आहे, तेच िवनर् शर्सरलेलव
आहे आशि खरे जीर्न हरर्नू बसलेलव आहे. अिव तर्हेने धिवाची
खरी शिकर्िच दरू सवरल्यव गेल्यविळ
ु े धवशिाक उत्थवनवऎर्जी
धवशिाक पतनच झवलेले आहे, होत आहे. पवहव हे थवबां शर्ण्यवकररतव
आपि कवही करू िकतव कवय?

(३५)
मिर्ोत्ति जीिन
िरिोत्तर जीर्न िवस्त्रवस उपशनषदविां ध्ये पचां वग्नी शर्द्यव
म्हिनू सांबोशधले आहे. यवच िवस्त्रवस इग्रां जीिध्ये ए्चॅट् ौलौजी
(Eschatology) म्हितवत.
िृत्यनु ांतर सर्ा कवही सांपते, ही कल्पनव िवनल्यव जवत
नवही. िृत्यू हव अटळ आहे पि ती अखेर नव्हे. िरीर र्ेगळे आशि
िरीरवतील शनयत्ां क तत्र् र्ेगळे असे धिवात गृशहतच धरलेले आहे.
आपल्यव िरीरवत ्थल
ू िरीरवबरोबर सक्ष्ु ि (शलांग) िरीर पि र्वस
करते आशि अिव सक्ष्ु ि िरीरवतच शनयांत्क तत्र्, आत्िव असतो
असे उपशनषदे सवगां तवत. देह, ्थल
ू िरीर हे अिव्र्त, ित्या आहे
तर आत्िव, सक्ष्ु ि िरीर िव्र्त, अिर आहे असे धिा ग्रथां सवांगतवत.
िन आशि पवच ज्ञवनेंशद्रय असे सक्ष्ु ि िरीर िृत्यचु े र्ेळी जीर्वत्िव
घेऊन ्थल
ू िरीरवचव त्यवग करून जवते असे गीतेत सवांशगतले आहे.
िृत्यनु ांतर आत्िव आपल्यव किवानसु वर शनरशनरवळ्यव
परलोकवत जवऊन र्वस करतो, असव एक परलोक शसद्धवांत, शर्चवर
प्रर्वह आहे. तर िृत्यचु े र्ेळी ्थल
ू देह् सोर्ून बवहेर पर्लेलव
आत्िव-जीर्वत्िव किा शसध्दवतां वप्रिविे नर्ेनर्े जन्सि घेतो असव दसु रव
शर्चवर प्रर्वह आहे.

परलोक शसद्धवांत
पशहल्यव शर्चवर प्रर्वहवनसु वर, िृत व्यक्तीच्यव दहनवनांतर अग्नी
त्यव िृतवत्म्यवलव परलोकवत घेऊन जवतो असे अथर्ार्ेदवत म्हटलेले
आहे. सकवि पण्ु यवचरि करिवर्यवनां व शपतृलोक, ्र्गालोक;
शनष्कवि ्र्धिवाचरि करिवर्यवांनव िोिप्रवप्ती, आशि आसरु ी
पवपवचरि करिवर्यवांनव यि लोकवतील यवतनव शिळतवत असे गीतेत
सवशां गतलेले आहे. पण्ु यर्वनवनां व ्र्गाप्रवप्ती आशि पवप्यवनां व प्रवयशित
म्हिनू नरकर्वस.
प्रेि, दयव, ििव, िवतां ी, दवन, िैत्ी, न्सयवय, अशहसां व, सत्य,
अ्तेय, श्रि प्रशतष्ठव, सशहष्ितू व आशद पण्ु य कृ त्ये. असत्य, शहसां व,
चौया, िोध, व्यशभचवर, अन्सयवय, कृ पितव, िुरतव, असशहष्ितू व
आशद पवपकिे. प्रेतलोक, नरकलोक, जशिनीखवली (पवतवळवत)
आशि शपतृलोक, ्र्गालोक आकविवत (अतां रवळवत)
असल्यवबद्दलच्यव कल्पनव पि धिा ग्रथां वत सवपर्तवत. परांतु
यवशर्षयी शनशित अिी रुपरे षव कोठे च शदलेली आधळत नवही.
पवप-पण्ु य, सदगिु -दगु ािु , ईच्छव पतू ी-अपतू ी, आसक्ततव-शर्रक्ततव
यवचां ेसबां धां ी शदलेली गृशहते पि शर्र्वदवत्िक आहेत.
नरक-लोकवत आशि प्रेत-लोकवत दःु खे आशि यवतनव तर
शपतृलोक आशि ्र्गा लोक यवत सख
ु े आशि उपभोग असतवत.

सख
ु -दःु खवशर्षयीच्यव आपल्यव कल्पनव ्थीर नवहीत आपल्यव
जीर्नवत उपभोगवची कल्पनव त्यवज्यच िवनलेली आहे. जव्त
उपभोगवची लवलसव न करतव, सदगिु ी र्तान ठे ऊन, पण्ु य शिळर्नू
्र्गवात जविे आशि िग तेथे पृर्थर्ीर्र त्यवज्य असलेलव उपभोग
भोगिॆ योग्य कसे असू िकते? यध्ु दवत ित्ांनु ी तम्ु हवलव
पकर्ल्यवनांतर शदलेल्यव अतोनवत िवरीररक यवतनव आशि
नरकलोकवतील िवरीररक यवतनव यवचव िेळ आपि कसव
बसशर्िवर! पशहल्यव यवतनव कुबवानी आशि दसु र्यव बेईिवनी.
उपभोग आशि यवतनव. यव कररतव िवनर्ी िरीर आर्श्यक नसते
कवय? िृत्यनू तां र तर िरीर जवळण्यवत येते आशि त्यवची रवख होते.
म्हिनू िृतवत्िव र्व िृत्यनू ांतरचव जीर्वत्िव, जो कवही असेल आशि
तो ज्यव कोित्यव लोकवत जवत असेल, त्यवलव सख
ु -दःु ख, आनांदयवतनव होिे कसे सभां र्ते. ्र्गा लोकवत अप्सरवबां रोबर आनदां
उपभोगवयलव शिळतो, अिवही परु विकथव आहेत. देहवशर्नव असव
उपभोग घेण्यवची कल्पनव अशतरांशजत नव्हे कवय? आशि तसे पवशहले
तर असव उपभोग, हे दर्ू ातान न ठरवर्े कवय? म्हिजे ्र्गवात असे
दर्ू ातानी व्यर्हवर चवलतवत. ते उपभोग आनांद आशि पृर्थर्ीर्र िवत्
असे व्यर्हवर पवप, हे कसे?
पवरलौकीक प्रश्न. पवरलौकीक जीर्नवशर्षयीच्यव श्रध्दव र्ेद
कवळवपवसनू आढळतवत. योग्यवच
ां े पवरलौकीक जीर्न र्व्तशर्क

असल्यवची शकतीतरी उदवहरिे धिा ग्रांथवत, परु विवत आढळतवत.
परु विविां ध्ये दर्ु वास, रघ,ु दष्ु यतां , रवर्ि आशद व्यक्ती ्र्गा, कै लवस
यव शठकविी िृत्यपु र्ू ी सदेह जवर्नू आल्यवची र्िाने आढळतवत,
दष्टु , दर्ु ातानी, पवपी रवर्िवचव र्ध करण्यवसवठी ईश्वरवलव रविवर्तवर
घ्यवर्व लवगतो आशि तोच रवर्ि पण्ु यवत्िव म्हिनू सदेह ्र्गवात
जवर्नू येतो, ही शर्धवने आपल्यव िनवत गोंधळ शनिवाि करिवरीच
नव्हेत कवय?
किा शसद्धवतां
दसु र्यव शर्चवरप्रर्वहवनसु वर म्हिजे किाशसध्दवतां वनसु वर
आपले प्र्ततु चे जीर्न पर्ु ीच्यव एक शकांर्व अनेक जन्सिवत के लेल्यव
कृ त्यवांच्यव प्रवयशितवसवरखे असते, म्हिजेच तिु चे र्तािवन जीर्न
हे पर्ू ाकिवांर्र, पर्ू ाजन्सिींच्यव किवांर्र, आधवरलेले आहे.
पर्ू ाजन्सिवतील किवांचे (सशां चतवचे, प्रवरब्धवचे) िभु -अिभु फ़ळ
व्यक्तीस यव जन्सिवत आशि यव जन्सिवतील किा (शियविन) यवचे फ़ळ
िविसवस पनु जान्सिवत भोगवर्े लवगतवत, असे किाशसध्दवांत सवांगतो..
अिव तर्हेने किवाचे पर्ू ाजन्सिीचे किा ’सांशचत ’आशि र्तािवन
जन्सिीचे किे ’शियविन ’ असे भेद के लेले आढळतवत. पवपपण्ु यवत्िक (अिभु -िभु ) किवांचव दःु ख-सख
ु (यवतनव-आनांद) हव
पररिवि (किा-शर्पवक) अटळ िविल्यव जवतो. सांशचतवचे किाफ़ळ

भोगनू सांपेपयांत तसेच आपल्यव शनष्कवि किवाचरिविळ
ु े र्तािवन
जन्सिवत शियविन किाफ़ळवचां ी शनशिाती होऊ न देईपयांत अथर्व
आत्िज्ञवन प्रवप्त होईपयांत, िविसवलव पनु जान्सि घ्यवर्व लवगतो,
जन्सिोजन्सिीच्यव फ़े र्यवतनू जवर्े लवगते. पर्ू ाजन्सि आशि र्तािवन
जन्सि, र्तािवन जन्सि आशि पनू जान्सि यवांनव जोर्िवरव दर्ु व म्हिजे
सक्ष्ु ि िरीरयक्त
ु आत्िव. आपले िृत्यचु े र्ेळी असव सक्ष्ु ि िरीरयक्त
ु
आत्िव आपले ्थल
ू िरीर सोर्ून बवहेर पर्तो आशि त्यवचर्ेळी
जन्सिवलव येत असलेल्यव कोित्यवतरी िरीरवत प्रर्ेि करतो. देह
पर्लव तरी आत्िव िरत नवही. जनु े कपर्े टवकून नर्े कपर्े धवरि
करवर्ेत त्यवप्रिविे तो नर्ीन देहवत प्रर्ेि करतो, असे गीतव सवगां ते..
र्तािवन ्थल
ू िरीर सोर्ल्यवनांतर आत्िवयक्त
ु सक्ष्ु ििरीर,
पनु जान्सि शिळेपयांत सक्ष्ु िसृष्टीिध्ये शनर्वस करते, असेही ग्रथां वत
सवांशगतलेले आहे. परांतु सक्ष्ु िसृष्टी कोठे आहे, किी आहे यवशर्षयी
कवहीच सवांशगतलेले नवही. िविसवलव किवानरू
ु प चवांगलव-र्वईट
जन्सि शिळतो. कविनव नसलेलव अिर होतो, ब्रम्हश्थतीलव प्रवप्त
करतो असे बृहदवरण्यक उपशनषद सवांगते..
आत्िव हव नसु त्यव िवनर् प्रवण्यवतच असतो असे नवही, तर
तो इतर सचेतन जीर्जांतू प्रविी, र्न्पती ह्यवांचेिध्येही असतो,
आशि िनष्ु यवांचे र् िनष्ु यवहां ून खवलच्यव दजवांच्यव प्रवण्यवांचे (ते

खवलच्यव दजवांचे असतवत असे िनष्ु य िवितो) आत्िे िृत्यनु ांतर
एकिेकवच्ां यव ्थल
ू िरीरवत जवऊ िकतवत असेही ग्रथां वत म्हटलेले
आहे. पनु जान्सिवचे ्र्रूप किा-शर्पवक (किवाचे पररिवि) यवनसु वर
ठरते. पवप अशधक के ले तर नीच योनीत. जसे की िवनर्ेतर प्रविी,
र्न्पती आशद, जन्सि घ्यवर्व लवगतो. िवनर्ेतर प्रवण्यवांनव ज्यवतही
ईश्वरवचव अांि आहे, आत्िव असतो असे आपि िवितो, त्यवांनव
नीच योनी ठरशर्िे शकतपत योग्य आहे? िविसवलव िविसवचवच
पनु जान्सि ८४ लि योनीतनू प्रर्वस के ल्यवनांतर प्रवप्त होऊ िकतो असे
एकीकर्े सवांशगतल्यव जवते तर आचरि चवांगले असिवरवांनव त्र्ररत
चवगां लव पनु जान्सि प्रवप्त होतो असे छवदां ोग्य उपशनषद सवगां ते.
सखोल शर्चवर के ल्यवस िरिोत्तर जीर्नवशर्षयीच्यव
अिवच शकतीतरी शर्सगां ती आपल्यव लिवत येतील. िरिोन्सिख
ु
िनष्ु यवच्यव िनवत िृत्यच्ु यव र्ेळी जे शर्चवर येत असतील त्यवनसु वर
पनु जान्सिवत श्थती प्रवप्त होते असेही धिा ग्रांथवत सवांशगतलेले आहे.
जन्सिभर पवतके करव परांतु िरिवच्यव िेर्टच्यव ििी पण्ु यकिवाचव
शर्चवर करव म्हिजे पनु जान्सिवपवसनू सटु कव. किाशसध्दवांतवलव िग
अथा उरतोच कोठे !
िक्ु ल पिवत र्व उत्तरवयिवत िेलेलव
िनष्ु य पनु जान्सिरशहत श्थतीलव जवतो आशि कृ ष्िपिवत र्व
दिीिवयनवत िेलेलव िनष्ु य पनु जान्सिवच्यव फ़े र्यवत सवपर्तो असेही
सवशां गतलेले आहे. म्हिजे जन्सिभर शकतीही पवपकिा करव परांतु

जीर्नवचव िेर्ट िक्ु ल पिवत र्व उत्तरवयनवत करव म्हिजे
जन्सिोजन्सिीच्यव फ़े र्यवतनू सटु कव. यवसवठीच शभष्िवचवयवांनी जीर्
सोर्ण्यवसवठी उत्तरवयनवची र्वट पवशहली होती, असे िहवभवरतवत
सवांशगतलेले आढळते.
गरुर् परु विवत सवांशगतले आहे की, जीर्नवत कसेही किा
करव, शकतीही दष्टु र्तान करव, परांतु िेर्टी आतरु सन्सयवस शर्धीने
सन्सयवस घेतल्यवस िनष्ु य जन्सि-िरिवच्यव चिवत परत येत नवही.
पटते कवय हे! तसेच शर्चवरपर्ु ाक के लेली पवपकिे आशि न कळत
अक्िवत घर्लेली पवपकिे दोन्सहीिळ
ु े सवरखेच भोग शिळतवत
कवय? यवचेही ्पष्टीकरि नवही. िनष्ु ययोनीत पवपकिे कोिती
आशि पण्ु यकिे कोिती यवचव उल्लेख आढळतो. परांतु िनष्ु यवलव
तर इतर योनीत सध्ु दव पनु जान्सि घ्यवर्व लवगतो. िग अिव इतर
योनीतील जसे की, जनवर्रे , पिी, कीटक आशदकररतव कोिती
पवपकिे आशि कोिती पण्ु यकिे यवशर्षयी कोठे च कवहीच उल्लेख
आढळत नवही.
पर्ू ाजन्सिीच्यव किवांर्र जर आपले जीर्न
आधवररत असेल तर िग िविसवलव शियव्र्वतत्र्ां य कोठून
असिवर! तसेच त्यवचे प्रथि जन्सिीचे जीर्न कोित्यव किवांर्र
आधवररत असिवर! प्रथि जीर्नवलव तर पर्ू ाजन्सिच नसिवर!
िृत्यनु ांतर आत्िवयक्त
ु िरीर जर ्र्गा र्व नरक लोकवत जवत असेल

तर िग नर्ीनच जन्सिवलव येिवर्यव देहवत शिरून ते पनु जान्सि कसव
घेिवर? तसेच आत्िव जर पनु जान्सि घेत असेल तर िग श्रवध्दवतां
अपाि के लेले शपांर् ्र्ीकवरण्यवस कसव येिवर?
िनष्ु य किवानसु वर, िनष्ु य योनीतच र्व इतर योनीत पनू जान्सि
घेतो, ्र्गा-नरकवत जवतो शकांर्व अतृप्त ईछवपतू ी कररतव यवच जगवत
भतू बननू र्वर्रतो. यवपैकी शनशित कवय होते हे कोिीच शनशितपिे
सवशां गतलेले नवही. तदर्तच र्षवा-र्षवानतां र के लेल्यव त्यवच्यव श्रवद्धवत
तो भतू वचे रुप सोर्ून, र्व ्र्गा-नरकवतनू शकांर्व ज्यव नशर्न िरररवत
त्यवने पनू जान्सि घेतलेलव असेल ते िरीर त्यवगनू येतो कवय? िनष्ु य
हव िनष्ु य योनीतच पनू जान्सि घेत असेल आशि त्यवलव इतर योनीतनू
शफ़रवर्े लवगत नसेल तर शजतके लोक िरतील शततके च पनू जान्सि
घेतील. िग लोकसख्ां यव र्वढते किी? यव सर्ा गोष्टींचव आपि
शिशित म्हिशर्िवरे शर्चवरच करिवर नवही आहोत कवय?
बधां नु ो. यव सर्ा गोष्टींचव, पर्ू ाग्रह बवजल
ु व ठे ऊन,
शर्र्ेकपर्ू ाक शर्चवर के ल्यवस, आपिवलव ्र्गा-नरक, पर्ू ाजन्सिपनु जान्सि, ्थल
ू िरीर-सक्ष्ु ििरीर, िृतवत्िव-अिरवत्िव, िोि-िक्त
ु ी
ह्यव सर्ा कल्पनव शनरवधवर र्वटल्यवर्वचनू रवहिवर नवहीत, आशि
अिव कल्पनवांनव थवरव देिे म्हिजे तका िन्सू य, अशर्र्ेकी शर्चवर.
जोपवसिे आहे. आपले तथवकतीत शर्द्ववि आपल्यव उत्कृ ष्ट लेखन

तदर्तच र्क्तृत्र् िैलीने जनिविसवांर्र छवप, भरु ळ पवर्ून असे
अतका ट शर्चवर सिवजवत रुजशर्ण्यवत यि्र्ी झवलेले आहेत
आशि जविते, अजविते (्र्तःच अिव शर्चवरवांनी भवरल्यविळ
ु े)
नशर्न शपढीर्र असे सां्कवर रुजशर्ण्यवचे त्यवांचे कवया सरू
ु च आहे..
हव ्र्तःचे आशि सिवजवचे िवनशसक ्र्व्थ आिखीच
शबघर्शर्ण्यवचवच प्रकवर आहे.. येथे कोिवर्रही शटकव करण्यवचव
उद्देि नवही. सिवजवत िळ
ु वत, खोलवत नवगर्े, नवगर्े, सत्य पवयवर्ां र
आधवररत तका िद्ध
ु शर्चवर करण्यवची प्रर्ृत्ती शनिवाि करून शर्र्ेकी
शर्चवर सां्कवरून भ्रविक जीर्न सांकल्पनव ज्यव हजवरो र्षवांपवसनू
सपां िू ा िवनर्जवतीत, जगवत ग्रवह्य आहेत त्यव दरू करून जीर्नवतील
सत्यतेची ओळख करून देिे हवच उद्देि. (कदवशचत कशधही सफ़ल
न होिवरव, पि िलव िवांती देिवरव. िवझव आनांद र्वढशर्िवरव)
िवझ्यव र्रील शर्चवरवांर्र िी कशधही, कें व्हवही, कुिविीही
चचवा करवयलव तयवर आहे. त्यवशनशित्त तम्ु ही िवझ्यविी सपां का सवधू
िकतव. िवझे शर्चवर चक
ु ीचे आहेत हे िलव कोिी पटर्नू शदल्यवस,
िलव फ़वर आनांद होईल.

(३६)
श्राध्द-क्षिधीक्षचक्षकत्सा
जीर्नवत आपि सदैर् कवही नव कवही, कोित्यवतरी शर्धी
कररत असतो, शकांर्व त्यवत भवग घेत असतो. जसे की; बवरसे, िजांु ,
लग्न, अांतेष्टी, श्रवध्द आदी. यवशिर्वय शनरशनरवळ्यव सिवांचे,
उत्सर्वचे शदर्िी शनरशनरवळी रते, उपर्वस, सांकल्प; यवत पि
आपि शनरशनरवळे शर्धी कररत असतो. असे हे शर्धी जरी आपि
कररत असलो, तरी ते कव आशि किवकररतव कररतो यवची ्पष्ट
कल्पनव आपल्यवलव नसते. कवहीतरी पसु टिी कल्पनवच फ़क्त
असते. हे शर्धी कसे करवयचे हेही शनशित िवशहत नसते. भटजी
सवांगेल त्यवप्रिविे शकांर्व चवलत आलेल्यव परांपरे नसु वर, र्शर्लधवरी
िांर्ळी सवांगशतल त्यवप्रिविे आपि हे शर्धी कररत असतो. आपि
कररत असलेले शर्धी पवहून आपली िल
ु ेही पुढे तसेच शर्धी कररत
रवहतवत आशि परांपरव सवांभवळतवत, अिवच रुढी पर्तवत.
यव परांपरवपां वसनू , रुढींपवसनू , शर्धींपवसनू खरोखरच कवही
फ़वयदव आहे कवय? यव शर्धींनव कवही अथा आहे कवय? हे
आपिवलव यव शर्धी शर्षयी िवशहती करून घेतल्यवनेच कळू
िके ल. यव लेखवत आपि श्रवध्द यव व्यर्हवररक दशॄ ष्टने िहत्र्वच्यव
शर्धीशर्षयी उहवपोह करिवर आहोत.

ब्रम्हपरु विवनसु वर; शनकटच्यव पर्ू ाजवांच्यव, शपतरवच्ां यव
शहतवकररतव, जे जे कवही योग्य कवळी, योग्य ्थळी सत्पवत् व्यक्तींनव
आशि ब्रवम्हिवांनव धिािवस्त्रवत सवांशगतलेल्यव शर्धीलव अनसु रून
श्रध्दवपर्ू ाक देण्यवत येते, त्यवलव श्रवध्द म्हितवत. श्रवध्द हव िब्द
सद्दु व श्रध्दव ह्यव िब्दवपवसनू च बनलेलव आहे. धवशिाक कृ त्यवांच्यव
उपयक्त
ु तेशर्षयी असिवर्यव शर्श्ववसवलव धिा ग्रांथवनसु वर श्रध्दव
म्हितवत. श्रवध्दविां ध्ये श्रवध्द करिवर्यवच्यव िनविध्ये अिी श्रध्दव
असते की प्रेतवच्यव अथर्व शपतरवच्यव सांतोषवकररतव जे जे कवही
ब्रवम्हिवांनव शदले जवते; ते ते त्यव प्रेतवलव, शपतरवांनव कोित्यवतरी
्र्रुपवत पोहचते. शपतरवच्ां यव अगां वत आपल्यव जीर्तां र्ि
ां जवचां े शहत
अथर्व अशहत करण्यवचे सविर्थया असते; अिवप्रकवरच्यव कल्पनव
र्ेदकवळवपवसनू
अश्तत्र्वत असल्यवचे ॠगर्ेदवतील
उल्लेखवर्रून आढळून येते. , आशि म्हिनू श्रवध्दवच्ां यव शर्धींच्यव
हेतिू ध्ये िृतवांशर्षयी प्रेिभवर्नेबरोबरच थोर्वसव शभतीचवही अांि
असतो. आपल्यव हवतनू घर्लेल्यव अपरवधवांबद्दल शपतरवांनी
इहलोकी आपल्यवलव शपर्व न द्यवर्ी, यवकररतव श्रवध्दवांिध्ये
करवर्यवच्ां यव प्रवथानवांचव उल्लेख ॠगर्ेदवत आढळतो.
शपतरवक
ां ररतव के लेल्यव शर्धींच्यव योगवने दीघवायष्ु य, ्र्गा, शकती
आशि र्ैभर् ह्यवची प्रवप्ती होते असे हररर्ांि परु विवत सवांशगतलेले
आहे.

ित््यपरु विवत असे सवांशगतले आहे की, िृतदेहवतनू बवहेर
पर्िवर्यव आत्म्यवलव, िृत्यनु तां र १२ शदर्सवपयांत शपतृलोकवत (जेथे
िृतवत्िे र्वस कररतवत तेथे) नेण्यवत येत नवही. तोपयांत असे िृतवत्िे
घर, पत्ु , -पत्ु ी पत्नी-नर्रव ह्यवांच्यव आजबू वजल
ू व घटु िळत
असतवत, आशि म्हिनू िृत्यनु ांतर १२ शदर्सवपयांत अपाि के लेले
शपांर् अिव िृतवत्म्यवांनव त्यवांच्यव शपतृलोकवपयांतच्यव प्रर्वसवत
खवण्यवस उपयोगी पर्तवत आशि असे भोग शपतरवनां व सतां ोष देतवत.
र्वयपु रु विवत म्हटले आहे की, शपतर र्वयरुु पी देह धवरि
करून, श्रवध्दवत शनिांशत्त के लेल्यव ब्रवम्हिवांच्यव देहवत प्रर्ेि
कररतवत आशि अिव ब्रवम्हिवच
ां व सत्कवर के लव म्हिजे शपतर सतां ष्टु
होतवत. किापरु विवत सवांशगतले आहे की, अिवर्श्येच्यव शदर्िी
शपतर र्वयरुु प धवरि करून त्यवांनी शजर्तां असतवांनव र्व्तव्य
के लेल्यव पर्ू ीच्यव घरवच्यव दवरविी येतवत, आशि जे अिवर्श्येच्यव
शदर्िी शपांर् अपाि कररत नवहीत, त्यवांनव िवप देऊन, शनघनू जवतवत.
म्हिजे दर अिवर्श्येलव श्रवध्द करवर्यवस हर्े.
बौधवयन धिासत्ु वांत सवशां गतल्यव प्रिविे शपतर, पिी बननू
येतवत आशि श्रवध्दवत अपाि के लेले शपांर् खवतवत.
श्रवध्दवचे शनत्य, नैशिशत्तक, अशि कवम्य असे तीन शर्भवग
धिासत्ु वनसु वर के लेले आहेत. एखवद्यव शर्र्शित अथर् शनशित
प्रसांगी, जसे की, प्रशतशदर्िी, अिवर्श्येलव, सांिवांतीलव आदी,

करवर्यवच्यव शर्धींनव शनत्य शर्धी म्हितवत. जे शर्धी; पत्ु जन्सि,
सयू ा-चद्रां ग्रहिे यवसवरख्यव एखद्यव अशनशित प्रसगां ी करवर्यवस
िवस्त्रवने सवांशगतलेले असते, अिवांनव नैशिशत्तक शर्धी म्हितवत.
कवही शर्शिष्ट लवभ अथर्व फ़लप्रवप्त व्हवर्े अिी इछव असल्यवस जे
करवर्यवचे शर्धी िवस्त्रवत सवशां गतलेले आहेत, त्यवांनव कवम्य शर्धी
म्हितवत. यवशिर्वय श्रवध्दवचे एकोशद्दष्ट (एकवच िृत व्यक्तीच्यव,
शपत्यवच्यव शहतवकररतव) आशि पवर्ाि (शपतव, शपतविह, आशि
प्रशपतविह यव तीन पर्ू ाजवांकररतव) असेही प्रकवर करण्यवत येतवत.
एकोशद्दष्ट श्रवध्दवचे नर्श्रवध्द, (िृत्यनु ांतर १० व्यव अथर्व ११ व्यव
शदर्सवपयांत के ले जविवरे) आशि नर्शिश्र श्रवध्द (११व्यव
शदर्सवपवसनू १ र्षा पयांत करण्यवत येिवरे ), आशि परु वि श्रवध्द (१
र्षवानांतर करण्यवत येिवरे) असे प्रकवरही धिासत्ु वत सवांशगतलेले
आहेत. यवशिर्वय जेंव्हव एखवदी र्ृध्दी अथर्व यि्र्ी गोष्ट होते
तेंव्हव नवांदी श्रवध्द (ज्यवलवच र्ृध्दीश्रवध्द सध्ु दव म्हितवत) करून
शपतरवांनव शपांर् अपाि करण्यवशर्षयीचव उल्लेखही धिाग्रांथवत
आढळतो. प्रशतसवर्त्सररक अथर्व प्रत्यवशब्दक श्रवध्द हे प्रशतर्षी
िृत्यच्ु यव शतथीलव करवर्यवचे असते.
यवशिर्वय शनरशनरवळ्यव ग्रथां वत श्रवध्दवचां े अनेक प्रकवर
सवांशगतलेले आहेत. कवही ग्रांथवत िृत्यनु ांतर ११ व्यव शदर्सवपवसनू १
र्षवापयांत १६ श्रवध्दे आर्श्यक सवशां गतलेली आहेत. आशि ती न

के ल्यवस िृतवत्म्यवची प्रेतत्र्वपवसनू आशि शपिवच्च अर््थेपवसनू
िक्त
ु तव होत नवही, असे म्हटलेले आहे.
षिवर्ती श्रवध्द यव ग्रांथवत तर दरर्षी करवर्यवच्यव ९६
श्रवध्दवचां ी यवदीच शदलेली आहे.
िननु े प्रथितः प्रत्येक िशहन्सयवतील अिवर्श्येलव श्रवध्द
करवर्े असे सवशां गतले; परांतु तसे करिे जर्ळ जर्ळ अिक्य होईल,
हे जविनू त्यवने र्षवातनू तीन; हेिांत, ग्रीष्ि आशि र्षवा ॠततु ील
अिवर्श्येलवच फ़क्त श्रवध्द करवशर्त असे सचु शर्लेले आहे.
्म्रतु ीचांशद्रकव यव ग्रांथवत िवत् श्रवध्द र्षवातनू एकदवच करवर्े
असे म्हटलेले आहे.
जीर्तां श्रवध्द अथर्व जीर् श्रवध्द हे कोिवही िनष्ु यवलव
आपि जीर्ांत असतवांनव आपल्यव ्र्तःच्यव िृत्यनु ांतरच्यव
आत्म्यवच्यव शहतव्तर् कररतव येते. यव श्रवध्दवचे तपिील बौधवयन
गृह्य िेषसत्ु वत शदलेले आहेत.
शनरशनरवळ्यव प्रकवरच्यव, शनरशनरवळ्यव शदर्िी, प्रसगां ी
के लेल्यव श्रवध्दवांपवसनू प्रवप्त होिवरी शनरशनरवळी फ़ळे , शनरशनरवळ्यव
ग्रांथवत शदलेली आहेत आशि ती एकिेकवांिी जळ
ु त नवहीत.
शनरशनरवळ्यव प्रकवरच्यव श्रवध्द शर्धीिधील िख्ु य कृ त्ये अथर्व टप्पे
सविवण्यतः एकसवरखेच असले तरी िांत्वच्यव, तपिीलवच्यव आशि

शनरशनरवळ्यव कृ त्यवच्ां यव बवबतीत शनरशनरवळ्यव ग्रांथवनसु वर शभन्सनतवच
आढळते. श्रवध्दवम्ां ध्ये ब्रवम्हि भोजन, शपर्ां दवन, आशि अग्नौकरि
(होि) ही तीन कृ त्ये प्रिख
ु िवितवत. परांतु कवही ग्रांथवत ब्रवम्हिवांनव
भोजन घवलिे हे प्रिख
ु कृ त्य िविलेले आहे. तर कवही ग्रथां वत शपर्ां
अपाि करिे ह्यवलव जव्त िहत्र् शदलेले आहे.
श्रवध्द कोिी करवर्े, कें व्हव करवर्े, कोित्यव जवगी करवर्े,
कोण्यव आशि शकती ब्रवम्हिवनां व जेर्नवसवठी आित्ां ीत करवर्े, कसे
आिांत्ीत करवर्े, ब्रवम्हिवांचव सत्कवर कसव करवर्व, अन्सन कोिते
शिजर्वर्े, कोित्यव पवत्वत शिजर्वर्े, ब्रवम्हिवांनी जेर्िवस कसे
बसवर्े, कसे र्वढवर्े, नैर्ेद्य कसव आशि कें व्हव दवखर्वर्व, होि
कें व्हव आशि कसव करवर्व, शपांर् कोित्यव प्रसगां ी अपाि करवर्ेत,
शपांर्वचव आकवर के र्ढव असवर्व, शपांर्वची अांतीि व्यर््थव किी
लवर्वर्ी, श्रवध्द करिवर्यवने आशि आित्ां ीत ब्रवम्हिवनां ी कोिते
कपर्े घवलवर्ेत, कोिते शनयि पवळवर्ेत; यवशर्षयी सशर््तर
तपिील शनरशनरवळ्यव धिा ग्रांथवत शदलेलव आढळतो, आशि
शनरशनरवळ्यव ग्रांथवतील तपिील एकिेकविी जळ
ु िवरे आहेतच
असेही नवही. धिाग्रांथवनसु वर र्ेदशर्द्येत पवरांगत आशि सच्छील
ब्रवम्हिच श्रवद्धवतील भोजनवस पवत् असतो. िन्ु िृतीप्रिविे अपवत्
ब्रवम्हिवांनव भोजन घवतल्यवने शपतरवांच्यव सांतोषवचव नवि होतो अशि
अिव ब्रवम्हिवांनी सेर्न के लेले अन्सन शर्ष्टेसिवन होते, म्हिनू पवत्

ब्रवम्हिवांनवच भोजन घवलवर्यवस पवशहजे. आतव आपिच शर्चवर
करव, आजकवलचे शकती ब्रवम्हि, भटजी र्ेदशर्द्यव पवरांगत आहेत,
असतवत. आशि म्हिनू आपले ब्रवम्हि भोजन अपवत्ी आशि श्रवध्द
फ़ळशहन असिवर नवहीत कवय?
गवयीचे दधु , त्यवपवसनू तयवर के लेले दशह, तपु आशि यव दधु वत
शिजशर्लेले तवदां ळ
ु , ज्यवलव पवयस म्हितवत; श्रवध्दवत अपाि
करण्यवस योग्य. म्हिीचे दधु आशि त्यवपवसनू तयवर के लेले दशह,
तपु हे शनरशनरवळ्यव ग्रांथवत श्रवध्दवतील भोजनवकररतव शनशषध्द
िविलेले आहे. तदर्तच ब्रवम्हि भोजन हे तवब्ां यवची पवत्े अथर्व
िवतीची (अग्नीिध्ये भवजलेली) पवत्े यवत शिजर्वर्यवस हर्े.
लोखर्ां वच्यव पवत्वत शिजशर्लेले अन्सन शनशषध्द िविलेले आहे.
त्यवचप्रिविे अन्सन हे एकव हवतवने र्वढू नये. ते उजव्यव हवतवलव
र्वव्यव हवतवचव आधवर देऊन लवकर्ी पळीने अथर्व
लोखर्ां वव्यशतरीक्त पवत्वने र्वढवर्े. लोखर्ां वच्यव, ्टीलच्यव पवत्वने
र्वढिे र्ज्या आहे. आपि लोखांर्वच्यव (्टीलच्यव) भवांर््यवत अन्सन
शिजशर्तो. आजकवल ्टीलच्यव तवटवतच, ्टीलच्यव चिच्यवने
र्वढतो, ्टीलच्यव र्वट्यव र्वपरतो; म्हिीचे दधु , दशह तपु च जव्त
करून भोजनवत उपयोगवत आितो. िग शर्चवर करव असे ब्रवम्हि
भोजन हे शर्धीशहन, फ़लशहनच असिवर नवही कवय?

श्रवध्दवांिध्ये िवांसवचव उपयोग के लव पवशहजे आशि
श्रवध्दवतील आित्ां ीत ब्रवम्हिवनां ी िवसां भिि के लेच पवशहजे असे
अनेक ग्रांथवत िन्ु िृतीधरून, म्हटलेले आहे. कोित्यव प्रवण्यवच्यव
िवांसवपवसनू शपतरवांनव शकती कवळ पयांत सांतोष होतो ह्यवची र्िाने
पि शनरशनरवळ्यव ग्रांथवत के लेली आहेत. श्रवध्दवत करवर्यवच्यव
शनरशनरवळ्यव कृ त्यवच्ां यव र्रील तपिीलवांर्रून यव शर्धीची
अनवकलशनयतव, शनरूपयोशगतव आशि अव्यर्हवररकतव आपल्यव
लिवत यवयलव हर्ी. श्रवध्दवतील इतर कृ त्ये, िृतसां्कवर आशि
अांतेष्टी शर्धी यवतील बरीच कृ त्ये पि शनरथाक, अर्व्तर्, आशि
उगीचीच आहेत, हे सध्ु दव आपि खोलर्र शर्चवर के ल्यवस
आपल्यव लिवत यवयलव र्ेळ न लवगवर्व. आपले पर्ू ाज आशि
नवतलग हे जीर्ांत असतवांनव आपल्यवलव शप्रय होते, शनकट होते;
म्हिनू त्यवचां े ्िरि रवहवर्े यवकररतव शकतीतरी चवगां ली कृ त्ये, कवये
िोधतव येतील. , करतव येतील. आपले िवतवशपतव जीर्ांत असतवांनव
त्यवांनव अतोनवत छळवर्े आशि िृत्यनु ांतर त्यवांचे यथवशर्धी श्रवध्द
कररत रवहवर्े; हे ढोंगच नव्हे कवय? िवतव-शपत्यवांनव त्यवांचे
म्हवतवरपिी आनांदवत ठे र्िे हीच खरी प्रेि-श्रद्धव. ती जोपवसली तर
िलव र्वटत िग श्रवद्धवची गरज न उरवर्ी.
आतव, श्रवद्धव शर्षयीच्यव आपल्यव सांकल्पनव, भवर्नव
आशि जीर्नवशर्षयीच्यव सक
ां ल्पनव, तत्र्ज्ञवनवतील शसध्दवतां यवत

शकती शर्रोधवभवस आहे यवशर्षयी. जीर्नवत आपि पनु जान्सिवचव
शसध्दवतां िवितो. यव शसध्दवतां वप्रिविे िनष्ु य िरि पवर्ल्यवनतां र
त्यवचव आत्िव दसु र्यव नव्यवने जन्सिवलव आलेल्यव िरीरवत प्रर्ेि
कररत असतो. िग िृतवत्िव शिल्लक रवहतोच कुठे ? आशि
श्रवध्दवच्यव सांकल्पनेप्रिविे िृतवत्िे शपतृलोकवत जवतवत र् तेथे र्वस
करतवत यवलव पि अथा उरतो कवय? िृत व्यक्तीचव आत्िव जर
दसु र्यव िरीरवत जवतो, तर िग श्रवध्दवत अपाि के लेले शपर्ां खवण्यवस
तो कसव येर्ू िकतो! म्हिनू एकतर श्रवध्दशर्धी अथाशहन असवर्ेत
अथर्व पनु जान्सिवचव शसध्दवांत खोटव असवर्व. कवय खरे आशि कवय
खोटे यवचव आतवतरी शर्चवर के ल्यव जवईल कवय?
पर्ू ाजन्सि. पनु जान्सि, श्रवध्द शर्धी ह्यव सांकल्पनव, शसध्दवतां
िवनने म्हिजे चक
ु ीच्यव श्रध्दव, अांधश्रध्दव जोपवसनेच. यवपवसनू
आपलव कवहीच फ़वयदव नवही. फ़वयदव फ़क्त भटजींचवच.
िवांतशचत्तवने, पर्ू ाग्रह बवजल
ू व ठे ऊन, शर्र्ेकपिू ा शर्चवर के ल्यवस, हे
सहज आपल्यव लिवत यवर्े.
िवझ्यव िृत्यनु ांतरच्यव शियवशां र्षयी ह्यव लेखवद्ववरे च िवझ्यव
आप्तवांनव सवांगू इशच्छतो की, िी िेल्यवनांतर; िवझ्यव िृत िरीरवचे
देहवपाि (देहदवन) करवर्े, परांतु जर हे िक्य न झवल्यवस; िवझ्यव िृत
िरीरवलव, आांघोळ न घवलतव, नशर्न कपर्े न घवलतव, शतरर्ीर्र न
चढशर्तव, कोित्यवही तर्हेची पजू व आदी न करतव; िी ज्यव

अर््थेत, कपर््यवत िरि पवर्ेल, त्यवच अर््थेत, कपर््यवत, जे
र्वहन उपलब्द असेल शकांर्व होईल त्यव र्वहनवतनू प्रेतवगरवत,
्ििवनवत नेर्नू , शकांर्व एखवद्यव िेतवत नेऊन, तेथे कोितेही शर्धी
न करतव, सरळ लवकर्े रचनू शकांर्व शर्द्यतु यांत्वत ििीनिध्ये ठे र्नू
जवळून टवकवर्े, र्व जशिनीत गवर्ून टवकवर्े. नांतर सद्ध
ु व कोित्यवही
प्रकवरच्यव शर्धी जसे की, दिकवया, तेरर्ी, श्रवद्ध आदी अशजबवत,
िळ
ु ीच करू नये. िवझ्यव िृत्यनु तां र िी गेल्यवचे दःु ख ििभरही
उगवळू नये. कवरि त्यवने कवहीच होिे नवही. भलेही गोर्, कर्ू
आठर्िी जपव.

(३७)
कमणकांि--प्रथा, रुढी, क्षिधी आक्षद
आपल्यव धिवाचे तसेच तत्र्ज्ञवनवचे िळ
ू हे र्ेदवत आढळते.
आपल्यवलव िवशहत असल्यवप्रिविे, ॠग्र्ेद, यजर्ु ेद, सविर्ेद, र्
अथर्ार्ेद असे चवर र्ेद आहेत. परांतु यजर्ु ेदवतील आशि
सविर्ेदवतील बहुतवि
ु े
ां ी भवग हव ॠग्र्ेदवतनू च घेतलेलव असल्यविळ
ॠग्र्ेद आशि अथर्ार्ेद यवनां वच के र्ळ िळ
ु र्ेद िवितव येईल.
प्रत्येक र्ेदवचे (१) सांशहतव (२) ब्रवम्हिे (३) अरण्यके आशि (४)
उपशनषदे असे भवग पर्तवत. सशां हतेत िख्ु यतः देर्तवच्ां यव ्ततु ीपर
िांत् आहेत. ब्रवम्हि ग्रांथवत प्रविख्ु यवने यज्ञ शियवांचे र्िान. आशि
यज्ञ यथवसवगां कव आशि कसे करवर्ेत यवची शचशकत्सव आहे.
अरण्यके आशि उपशनषदे यवत तत्र्शर्चवर आहेत. म्हिनू च सांशहतव
आशि ब्रवम्हिे यवांनव किाकवांर् आशि अरण्यके आशि उपशनषदे
यवनां व ज्ञवनकवर्ां असे सबां ोशधण्यवचव प्रघवत आहे. उपशनषदे हे
र्ेदवचेच भवग आहेत यवशर्षयी एकित नवही. कवरि उपशनषदवतील
ज्ञवन-तत्र्ज्ञवन हे र्ेदवतील तत्र्ज्ञवनवपेिव, बरे च शर्पररत आहे. परांतु
आतव उपशनषदवनां व र्ेदवतां म्हिनू ओळखण्यवत येते. र्ेदवतां म्हिजे
र्ेदवांचव अांत, र्ेदवतील ज्ञवनवचव अतां , र्ेदवांनी ज्यवचव अांत पवशहलव
आहे अथर्व अांशति ठवर् घेतलव आहे असे ज्ञवन. म्हिनू अरण्यके

सोर्शलत तर र्ेदवांिध्ये शनव्र्ळ किाकवांर्च आहे; ज्ञवनकवांर्, ज्ञवन
नवही. उपशनषदवनां ी यज्ञवचव जोरदवर शनषेद के लेलव नसलव तरी,
किाकवांर्वशर्षयी शहनत्र् भवर्च दवखशर्लेलव आहे. यज्ञीय
किाकवांर्वर्रची प्रशतशियव म्हिजे उपशनषदे होत.. र्ैशदक किवाहून
(किाकवांर्वपेिव) ज्ञवन श्रेष्ठ यवबद्दल उपशनषदवत बवह्य किा, किाकवर्ां
हे अथािन्सु य िविलेले आहेत. किे यव ररतीने के ली अथर्व त्यव
ररतीने के ली अथर्व िळ
ु ीच न के ली, तरी त्यवने कवही शबघर्त नवही
असे उपशनषदवत ्पष्ट के लेले आहे. असे असनू ही आपले सांपिू ा
जीर्न हे किाकवांर् आशि शर्धींनी व्यवपलेले आहे.
ॠग्र्ेदवतील किाकवांर् हे शचांतन, िनन, प्रवथानव, पजु व भक्ती
आशदनां ी देर्तेपढु े शर्नम्र होर्नू शतच्यव कृ पवप्रसवदवने इष्ट गोष्टी प्रवप्त
करून घ्यवव्यवत अिवकररतव आहेत. अिव धिाभवर्नव व्यक्त
करण्यवकररतव ितू ीची आर्श्यकतव असतेच असे नवही. परांतु िन
एकवग्रशचत्त करण्यवकररतव घरवांतील शकांर्व सवध्यव िांशदरवतील
ितू ीपढु े बसनू पजू व, भक्ती आशद करिेही सिजू िके ल. खरव िद्दु व
हव आहे की, यवकररतव अतोनवत पैसव खचा करून िोशभर्ांत िांशदरे
बवांधण्यवची आर्श्यकतव आहे कवय? अिी िांशदरे बवांधवयची,
देर्वच्यव ितू ीलव रत्ने, शहरे , िविके , सोन्सयव-रुप्यवचे दवशगने यवनां ी
सजर्वयचे, आशि िग अिव िहवगर््यव र््तचांु रिि
करण्यवकररतव, िशां दरवच्यव गवभवर्यवलव कुलपु े लवर्नू देर्वलव

बशां द्त करवयच, आशि र्रून पहवरव बसर्वयचव; हे शकतपत योग्य
आहे यवचव शर्चवर व्हवयलव नको कवय? आशि सर्ा िक्तीिवन देर्
सध्ु दव कै द होऊन रवहतो, हे पटत कव! तदर्तच अिव िांशदरवत जव्त
पैसे खचा करिवर्यवांनव आर् िवगवाने अगोदर दिान देण्यवची व्यर््थव
करिे, म्हिजे देर्च िविसव-िविसवांिध्ये भेदभवर् कररतो असे होत
नवही कवय? र्वि िवगवाने करोर्ो रुपये किर्वयचे आशि आपल्यव
अिव पवपवची शििव देर्वने देर्ू नये म्हिनू लवखो भ्रष्ट रुपयवचे
शननवर्ी दवन देर्वलव िांशदरवत द्यवयचे हे योग्य आहे कवय? िांशदरवत
देर् असेल तर तो तेथे असव भ्रष्टवचवर होर्चू कसव देतो? यवचव
शर्चवर करवयलव नको कवय?
अथर्ार्ेदवतील किाकवांर्वचव भर यवतशु र्द्येर्र म्हिजे
जवदटु ोण्यवर्र आहे. ित्ां हे ्र्तःच्यव सविर्थयवानेच कवही गोष्टी
घर्र्नू आितवत आशि ठरवशर्क किाकवांर् के ल्यवस आपिवलव
हव्यव त्यव गोष्टी करिे, देर्तवांनव भवग पर्ते, अिी र्ृत्ती
अथेर्ार्ेदविां ध्ये आहे. अथर्ार्ेदवतां ील बहुतवि
ां ी ित्ां हे जवरि, िवरि,
उच्चवटन, स्त्रीर्िीकरि, यि सांपवदन, ित्नु वि, असल्यव
प्रकवरवसवठी आहेत. आशि अिव िांत्वांनव घोर, अशभचवरक, अिी
शर्िेषिे लवर्ल्यव जवत असनू , असे ित्ां , सक्त
ु े ही अगां ीरस
कुलवतील ॠषींनी रचलेली आहेत. अिव शनांद्य गोष्टींसवठी असलेले

अथर्ार्ेदवतील किाकवांर् शकतपत योग्य आहे, यवचवही उहवपोह
व्हवयलव नको कवय?
जन्सिवपवसनू िरे पयांत आपि अव्यवहत किाकवांर्, शर्धी
कररत असतो. इतके च कवय आपल्यव िरिवनतां र सध्ु दव आपल्यव
र्ांिजवांनव आपल्यव शर्षयीचे किा शर्धी (अांतेष्टी, श्रवध्द आशद)
करवर्े लवगतवत.
अिव शर्धीिध्ये प्रथव, पवयांर्े, प्रघवत, परांपरव, र्शहर्वट,
रीतीभवती, चवलीरीती, रुढी आशद पि येतवत. सर्यी ह्यव र्ैयक्तीक
असतवत. परांतु बवकीचे सर्ा शर्धी कौटुांशबक, जवतीनसु वर,
सिवजवनसु वर असतवत. प्रथव, परांपरव प्रघवत, रुढी ह्यव ्
भौगोशलकररत्यव सध्ु दव के ल्यव जवतवत.
शनरशनरवळ्यव गवर्वच्ां यव, प्रवतां वच्यव शनरशनरवळ्यव प्रथव,
परांपरव, र्शहर्वटी असतवत. िहरवष्रवच्यव इतर रवज्यवांच्यव तल
ु नेत
कवही शर्शिष्ट परांपरव आहेत. परांतु जन्सिवपवसनू िरे पयांत करवर्यवत
यवर्यवचे शर्धी जसे की, नविकरि, िांजु , लग्नशर्धी, अांतष्टे ी, श्रवध्द,
सिवरांभवत करवर्यवचे दीपप्रज्र्लन, आशद हे धिवानसु वर, धिवात
सवांशगतलेल्यव किाकवांर्वनसु वरच के ल्यव जवतवत. शनरशनरवळ्यव
धिाग्रांथवत, धिासत्ु वत हे शर्ध् ी करवर्यवचे शकतीतरी शनरशनरवळे
प्रकवर सवशां गतलेले आहेत. आशि यवतील अशधकृ त प्रकवर कोिते

यवशर्षयी कोठे च उर्वच नवही. म्हिनू प्रत्येक शर्धी भटजी सवांगशतल
तसे करिे आपि ििप्रवप्त िवितो. भटजींनव तरी अिव शर्धीचे
सांपिू ा ज्ञवन आहे कवय? त्यव शर्धींचे िांत् तरी त्यवांनव बरोबर येतवत
कवय? हे पवहण्यचे प्रयोजन नसते. र्व्तशर्क र्ेदवध्ययन न के लेल्यव
भटजींनव, परु ोशहतवन् व असे शर्धी करण्यवचव अशधकवर नवही,
अिवांनी असे शर्धी के ल्यवने पवप लवगते, असे र्ेदवत निदू के लेले
आहे. िलव सवगां व आजच्यव यगु वत शकती भटजी र्ेदवचव सखोल
अभ्यवस करतवत! ते त्यवांनव शिळवलेल्यव र्शर्लोपवजीत ज्ञवन र्व
अज्ञवन यवर्र आधवररत शर्धी आपिवांकर्ून करून घेत असतवत.
आशि आपि िक
ु वट्यवने कररत असतो. असे शर्धी के ल्यवने कवय
होते? अिव शर्धींचव फ़वयदव कवय? असे शर्धी किवांकररतव
करवर्यवचे! यवबद्दल आपि कवहीच िवशहती करून घेत नसतो.
भटजींनव पि शर्चवररत नसतो. अिव ह्यव शर्धी खेर््यवतील अर्विी
लोक (खेर््यवतील लोक अर्विी असतवत असव सोयी्कर
गैरसिज पसरशर्ण्यवत आलेलव आहे.) जव्त प्रिविवत करतवत,
असे िविल्यव जवते, सिजल्यव जवते. परांतु हे सवफ़ खोटे आहे.
चक
ु ीचे आहे. िवझ्यव िवशहतीप्रिविे असे शर्धी करण्यवत शिकलेले,
िहरवतील लोक आिखीच अग्रेसर आहेत. अशत शिशित लोक
आपि फ़वरच धवशिाक आहोत, हे दवखशर्ण्यवकररतव धवशिाक
शर्धीच फ़वरच ्तोि िवजशर्त असतवत. आशि इतके च कवय, जे

भटजीही सवगत नवहीत, असे शर्कृ त ्र्रुपही ह्यव शर्धींनव देत
असतवत.
कवयाििचव एक सवां्कृ शतक भवग म्हिनू किाकवांर्े
करण्यवस हरकत नसवर्ी. परांतु त्यवत शर्कृ ती नसवर्ी, ्तोि नसवर्े.
अर्व्तर् खचा नसवर्व. तसेच आजच्यव यव शर्ज्ञवन यगु वत
शर्र्ेकपिू ा दष्टॄ ीने यव किाकवर्ां वांची शचशकत्सव करिे गैर न ठरवर्े.
लग्नवत अितव टवकल्यवने र्व न टवकल्यवने कवहीच फ़रक पर्िवर
नवही. अितव न टवकतव र्वचिवर्यव ज्र्वरीतनू , तवांदळ
ू वतनू कवही
लोकवांची की जे दबु ळे अपांग असल्यविळ
ु े त्यवांनव लवगिवरे अन्सन ते
्र्तः शिळर्ू िकत नवहीत, त्यवांची पोट भरू िकतवत, असव शर्चवर
कव के ल्यव जवर्ू नये! लग्नवत होि र्व सप्तपदी के ल्यवने र्व न के ल्यवने
कवहीच फ़रक पर्त नवही. शर्धीर्त झवलेली शकतीतरी लग्ने
अयि्र्ी झवलेली आशि शर्धीिन्सु य नोंदिी शर्र्वह सफ़ल
झवलेली शकतीतरी उदवहरिे आपि पवहतोच नव! खरोखरच
आपल्यव सर्ा धवशिाक शर्धी के ल्यवत कवय शकांर्व न के ल्यवत कवय,
त्यवने कवहीच फ़रक पर्िवर नवही. अांतेष्टी, श्रवध्द आशद शकतीतरी
शर्धीत अनवकलशनयतव आहे.
आतव तरी ह्यव शर्धी शकती आर्श्यक, योग्य आहेत, ह्यव
शर्धी कोित्यव िवत्वत सवांशगतलेल्यव आहेत. यवशर्धीत जे िांत्

म्हटल्यव जवतवत, ते िवत्वनसु वर आहेत कवय? त्यवचव कवय अथा
आहे? अिव शर्धी के ल्यवने खरोखरच आपल्यवलव कवय फ़ळ
शिळते, इशच्छत फ़ळ शिळते कवय? यवर्र िळ
ु वत, खोलवत
शर्र्ेकपिू ा शर्चवर के ल्यव जवईल कवय? की आपि शिशित असनू ही
अतका ट शर्चवरच कररत रवहिवर!

(३८)
यातक्षिद्या
मंत्र, तंत्र, जादूटोर्ा आक्षद
ित्ां तांत्, जवदटू ोिव इत्यवशदनां व र्ैशदक सवशहत्यवत यवतशु र्द्यव
म्हिनू सांबोशधण्यवत येते. ’जवदू ’ यव िब्दवची उत्पत्ती ’ यवतु ’ ह्यव
िब्दवपवसनु होत असली तरी जवदशू गरी र् यवतशु र्द्यव यवत फ़रक
आहे. जवद,ू जवदशू गरी हे हवतचलवखी दवखशर्ण्यवचे खेळ आहेत,
जसे की, इद्रां जवल, जवदचू े खेळ र्गैरे. यवत जो हे खेळ करतो म्हिजे
जवदगू वर, हवतचलवखी कररत आहे, हे सर्वांनवच िवशहत असते. यवत
फ़सर्िक
ू ीचव प्रकवर नसतो. हे सर्ा करििक
ू ीचे खेळ असतवत.
यवचे ्र्रूप िनोरांजनवत्िक असते. यवउलट यवतशु र्द्यव (िांत्, तांत्,
जवदटू ोिव आशद) ही लोकवचां ी फ़सर्िक
ू करिवरी शर्द्यव आहे.
यवचव उपयोग लोकवांची लबु वर्िक
ू , भल
ु वर्ि करण्यवसवठीच के ल्यव
जवतो. लहवन िल
ु वांची ’दष्टॄ ’ कवढण्यवपवसनु तो ित्ल
ू व ’िठू ’
िवरण्यवपयांत सौम्य, रौद्र, बीभत्स प्रकवर यवतशु र्द्येत असतवत. िांत्,
तांत्, गांर्ेदोरे , तवईत, अांगवरे -धपु वरे , िांत्ििी, भवरलेल्यव र्न्पती
र््त,ु कविनवपतु ी करिवर्यव अगां ठ्यव, बोलकव पत्थर इत्यवशद
यवतशु र्द्येची प्रभवर्ी सवधने आहेत. भतू प्रेत, भवनविती, करिी

करिे, जवदटू ोिव करिे, हे सर्ा यवतशु र्द्येचेच प्रकवर, प्रयोग असनू ते
सर्ा ऎशहक गरजवपतु ीसवठी आशि कविनवपतु ीसवठी के ल्यव जवतवत.
स्त्रीर्िीकरि, रोगशनर्वरि, शर्षहरि, अपत्यलवभ, शपकवचां ी र्ध्ॄ दी,
अशधकवर प्रवप्ती, यध्ु दशर्जय, ित्नू वि, द्रव्यलवभ, अथवाजान,
यवकररतव सध्ु दव िांत्, तांत्, जवदटू ोिव आशदचे प्रयोग के ल्यव जवतवत,
यवतशु र्द्यव उपयोगवत आिल्यव जवते. खरे तर, यवतशु र्द्येलव शर्द्यव
म्हििेच चक
ु आहे. यवकररतवच इग्रां जीिध्दे यव शर्द्येलव (ब्लॅक
िॅशजक), कॄष्ि जवद,ू म्हिनू सांबोशधण्यवत येत असवर्. इग्रां शजत
िॅशजक हव िब्द जवदशू गरी, जवदचू े खेळ यवकररतव र्वपरण्यवत येतो.
अथर्ा र्ेद, भवरतीय सां्िॄत कोि आशि अन्सय शहन्सदू धिा
िवस्त्रवत, जवरि, िवरि, उच्चवटि, चेटूक, ्र्सांरिि, आििि
आशद अनेक उशद्दष्टवक
ां ररतव; करवर्यवच्यव यवतशु र्द्येच्यव
शनरशनरवळ्यव प्रयोगवचे आशि त्यवांच्यव शर्धीचे तपिीलर्वर उल्लेख
आढळतवत. रविवयि, िहवभवरत, परु वि यवतील रविस, दैत्य, दवनर्
ही कल्पनव यवतशु र्द्येतनू च आलेली शदसते. ॠग्र्ेदवत यवच
यवतशु र्द्येलव शर्श्ववची रचनवत्िक िक्ती िविलेले आहे. िवयव हव
िब्द सध्ु दव यवतशु र्द्येतनू च आलेलव आहे.
िविसवच्यव अतींशद्रय िक्ती र्रील शर्श्ववसवतनू यवतशु र्द्यव
हे अतींशद्रय िवस्त्र शनिवाि झवले. यव िवत्वचव, यवतशु र्द्येचव आशि

धिवाचव अन्सयोन्सय सांबांध अनवदी कवळवपवसनु चव आहे. शर्श्ववतील
प्रवयः सर्ाच; धिवांर्र जसे की, शहन्सद,ू र्ैशदक, बौध्द, इ्लवि, पविी,
यहुदी, िीिन आशद; यवतशु र्द्येचव प्रभवर् आहे. िविसवचे िन
्र्भवर्तःच अांधश्रध्दविरि असते आशि आपले सां्कवर जे
िख्ु यत्र्ेकरून धिवानसु वर होतवत, त्यवत सध्ु दव हीच िनोर्ृत्ती
जोपवसली जवते, र्वढशर्ली जवते, आशि यविळ
ु ेच िवनर्वच्यव
िनवर्र यवतशु र्द्येचव घट्ट पगर्व बसलेलव आहे.
ॠग्र्ेद, अथर्ार्ेद, जवतकग्रांथ, इशतहवस, परु विे आशद
भवरतीय र्वङ्ियवत; िवयवर्ी जवदगू वर, रविसवचे चित्कवर,
िवयवबवजवर र्गैरेची; यवतशु र्द्येचव प्रसवर करिवरी, त्यवलव प्रोत्सवहन
देिवरी शर्पल
ू उदवहरिे सवपर्तील. कौशटल्यवने यवतशु र्द्येलव
"जभां कशर्द्यव" असे म्हटले आहे. "अघोरीशर्द्यव" हव यवतशु र्द्येचवच
प्रकवर आहे. यवतशु र्द्येलव भ्रविक शर्ज्ञवन म्हिनू ही सांबोशधतवत.
जगवतील सर्ा धिवांचव प्रवरांभ यवतशु र्द्येने झवलेलव
आढळतो. प्रवचीन कवळी अशर्कशसत धिा यवतशु र्द्येलव उघर् उघर्
प्रोत्सवहन देत असत. परांतु आतव, ज्यवलव शर्कशसत धिा व्यर््थव
म्हितवत, त्यव व्यर््थेत; त्यवलव खल
ु े आि प्रोत्सवहन शदले जवत
नसले तरी; असे प्रयोग करिवर्यवांनव शर्रोध न करिवर्यव
दष्टॄ ीकोनविळ
ु े आशि त्यवांचे शर्रूध्द कवहीही कॄती न करिवर्यव

प्रर्तॄ ीिळ
ु े, चोरून, गपु चपू , अप्रत्यिपिे यवतशु र्द्येलव आपि
प्रोत्सवहनच देत असतो. उघर्पिे िवत् यवतशु र्द्यव आशि धिा यवच्ां यव
भशू िकव पर्पर शभन्सन असल्यवच दवखशर्ल्यव जवत. जसे की,
यवतशु र्द्येचव भर िांत्ोच्चवर, शर्शधशर्धवन,
अतींशद्रय िक्तीलव ्र्सांकल्प पिू ा करण्यवस भवग पवर्िे,
र्ैयक्तीक र् ऎशहक कविनवपतू ी यवर्र असतो असे दवखशर्ल्यव जवते;
तर धिवाचव गवभव दैर्ी िक्तीची आळर्िी, प्रवथानव, ्तोत्पवठ,
यज्ञयवग असल्यवच भवसशर्ल्यव जवते. धिवािध्ये श्रध्दव असते तर
यवतशु र्द्येत अधां श्रध्दव असते, असेही अशभप्रवय शदले जवतवत.
यव यवतशु र्द्येचे, अशभचवरशर्द्येचे प्रयोग करिवर्यवांनव
अशभचवरक, िवांशत्क, तवांशत्क, यवतर्ु वन, यवतशु र्द इत्यवशद नवर्वांनी
सांबोशधल्यव जवते. यवशिर्वय खेर््यवतनू यवांनव भगत, देर्षी,
चेटशकिी, उपवध्यवय यव सांबोधनवनेही ओळखल्यव जवते.
अथर्ार्ेदवलव यवतशु र्द्येचे लोकर्ेद िविल्यव जवते. ित्चू ी िेिवची
बवहूली बनर्नू शतच्यव ह्रदयवांत िस्त्र खपु सले म्हिजे ित्ू ठवर होतो;
शकांर्व िांतरलेले पवशि ित्च्ू यव शदिेने फ़े कले की त्यवचां व नवि होतो;
अिी सिजतू अथर्ार्ेदवत आढळते. आपल सपां िू ा र्ैशदक किाकवर्ां
यवतशु र्द्येने व्यवपलेले आहे. र्ैशदक पशर्त्ति शर्शधतही जवदू र्
चेटूक यवांनव िहत्र्वचे ्थवन शदलेले आढळते. यवर्रून

धिाग्रांथवतनू च यव अशर्द्येलव प्रोत्सवहन शिळत आल्यवचे, असल्यवचे
्पष्ट होते.
कवही िेकर्ो, हजवरो र्षवापर्ू ी; अप्रगत शर्ज्ञवन यगु वत,
जेंव्हव धिा अशर्कशसत सिजल्यव जवत होते तेंव्हव; यवतशु र्द्येचव
प्रभवर् िवनर् जवतीर्र असिे, हे एक र्ेळ सिजू िकते. परांतु
आजच्यव प्रगत शर्ज्ञवन यगु वत, जेंव्हव धिाव्यर््थव शर्कशसत आहे
अस िविल्यव जवते, तेंव्हवही यवतशु र्द्येचव प्रभवर् कवयि असिे, ही
न सिजण्यवसवरखी, आकलिवपशलकर्ील बवब र्वटते. यविळ
ु े
िवनर्जवत खर्यवअथवाने शिशित झवली कवय, शिशित होत आहे
कवय यवशर्षयी प्रश्नशचन्सां ह उभे रवहते. यवतशु र्द्येचव प्रभवर् फ़क्त
अर्विी, अशिशित, गरीब, खेर्ूत यवचां ेर्रच आहे असे नवही, तर
शिशित, बहुशिशित, श्रीितां , िहरी लोकसध्ु दव यवतशु र्द्येने शततके च
प्रभवशर्त आढळतवत. यवांच्यव सहकवयवाने आशि अनिु तीनेच
यवतशु र्द्येचव प्रभवर् िवनर्जवतीर्र कवयि रवहत आहे, कवयि
ठे र्ल्यव जवत आहे. यज्ञवत म्हटल्यव जविवर्यव ित्ां वने शर्श्विवतां ी
लवभते म्हिनू यज्ञ करिे, अपत्य प्रवप्तीकररतव, कोितेही इशप्सत पिाू ्
होण्यवकररतव; सिृध्दीकररतव, यज्ञ करिे, हे सर्ा यवतशु र्द्येचचे प्रकवर
आहेत. आशि असे यज्ञ करण्यवत सशु िशित आशि रवजकीय नेतेच
अग्रेसर असल्यवचे शदसते.

रवजकीय िेत्वत यवतशु र्द्येचव प्रभवर् जव्तच शदसनू येतो.
कोिी ित्ां ी होण्यवकररतव, कोिी िख्ु यित्ां ी होण्यवकररतव, कोिवलव
िांत्ी, िख्ु यिांत्ी पदवर्रून दरू करण्यवकररतव, रवजकीय िेत्वत
आपलव प्रभवर् र्वढशर्ण्यवकररतव, जवदटू ोण्यवचे, िांत्-तांत्वचे प्रयोग
सदैर् होत असतवत र् आपि तसे र्तािवनपत्वतनू शनयशित र्वचत
पि असतो. यवचिळ
ु े धीरेन्सद्र ब्रम्हचवरी, चन्सद्रव्र्विी यवांचेसवरखे
अघोरी शर्द्येचे प्रयोग करिवर्यव सवध,ू बर्ु व, बवबव यवचां े प्र्थ
रवजकीय िेत्वत फ़वरच र्वढलेले आढळते. अिव ह्यव आपल्यव
अांधश्रध्द रवजकीय व्यर््थेपवसनु सिवजवलव अांधश्रध्दवांपवसनु ,
यवतशु र्द्येच्यव प्रभवर्वपवसनु दरू नेण्यवची, करण्यवची अपेिव करिे,
बवळगिे; फ़वरच चक
ु ीचे असिवर. अिी अपेिव ठे र्नू कवहीच
सवध्य होिे नवही.
पवचीन अश्ियगु वपवसनु धवतयु गु , शर्द्यतु यगु , अियू गु ,
अांतरवळसांिोधन यगु असव िवनर्वच्यव शर्ज्ञवनवने आशि त्यवच्यव
सभ्यतेने प्रर्वस के लेलव आहे. नर्नर्ीन यत्ां े, तत्ां ज्ञवन, नर्े िोध,
यवांनी िवनर्वच्यव ऎशहक सिध्ॄ दीत बहुिोल भर घवतलेली आहे.
आशि आतव तर सांगिके िविसवच्यव शदितीलव आलेले असनू
त्यवनां ी
िविसवच्यव
ज्ञवनवकररतव,
व्यर्हवरवकररतव,
व्यर््थवपनवकररतव अगशित दवलिे खल
ु ी के लेली आहेत. परांतु
इतके होर्नू ही िविसवच्यव िळ
ू प्रर्तॄ ीत फ़वरसव फ़रक पर्लेलव

नवही. तो अजनू ही यवतशु र्द्येच्यव आहवरीच आहे. ज्योशतष्य (अ)
िवस्त्रवनसु वर ग्रहिवतां ी करण्यवत िश्गल
ु आहे. आशि अिी ग्रहिवतां ी
करिे हव यवतशु र्द्येचवच प्रकवर आहे. आशि यवकररतव ते आतव
सांगिकवचां वही उपयोग करतवनां व आढळतवत.
िविसवांच्यव शर्चवरवांिी सहित, शिळते जळ
ु ते; त्यवांच्यव
भवर्नव जपिवरे , रवखिवरे शकांर्व त्यवांनव उत्तेजन देिवरे ; र्क्तर्े,
शलखवि, िविसवलव फ़वर लर्कर प्रभवशर्त करते आशि असे
शलखवि करिवरे , र्क्तव्ये करिवरे लेखक, र्क्ते लर्कर लोकशप्रय
होतवत. िग अिी र्क्तव्ये, शलखवि हे नक
ु सवनदवयक, अांधश्रध्दव,
घवतकश्रध्दव आिखीच पसरशर्िवरे कव असेनवत. अिवच तांत्वचव
र्वपर आजकवलच्यव जवशहरवतबवजीत खपू िोठ्यव प्रिविवत के ल्यव
जवत आहे, र् िविसवलव आिखीच भरकटशर्ल्यव जवत आहे. हे
जरी खरे असले तरी िविसवलव अिव घवतक यवतशु र्द्येपवसनु ,
अांधश्रध्दवांपवसनु परवर्ृत्त, िक्त
ु करण्यवचव िवगा हव सध्ु दव
प्रबोधनवशिर्वय दसु रव असचू िकत नवही. िग हव प्रयत्न शकतीही
कठीि, आशि फ़लश्रतु ीची कोित्यवही तर्हेची ग्र्वही देिवरव नसलव
तरी. असवच प्रयत्न हव लेख शलशहण्यवतनू . इतके च.

(३९)
नशीब
आयष्ु य निीबवचव खेळ आहे अस म्हितवत. निीब
फ़ळफ़ळल की आयष्ु य फ़ळवलव येते. निीबवनेच आयष्ु यवचव घोळ
होतो, आयष्ु यवत गोंधळ शनिवाि होतो. निीबवनेच जीर्नवतां
अपघवत होत असतवत. निीब बलर्त्तर असल तरच आपि
अपघवतवतनू र्वचत असतो. आपल निीब आपल्यवलव तवरत,
निीबच आपल्यवलव िवरत. निीबवनेच आपि परीिव पवस र्व
नवपवस होत असतो. निीबवनेच आपिवलव कवयवात यि र्व अपयि
शिळत असते. आपि परीिव चवगां ल्यव तर्हेने पवस झवलोत, शकांर्व
आपल्यवलव हवती घेतलेल्यव कवयवात सांपिू ा, भरपरू यि शिळवल, तर
आपि फ़वरच निीबर्वन असतो, भवग्यर्वन असतो. आशि
यथवतथवच पवस झवलो, कवयवात अधार्टच यि शिळवल, तर आपि
कि-निीबी ठरतो. आपिवलव आयष्ु यवत सख
ु शिळत असल,
आपल्यव िनवप्रिविे गोष्टी घर्त असल्यव तर ते आपल सदु र्ै
असत, आशि आयष्ु यवत दःु खच दःु ख र्वट्यवलव आलीत, गोष्टी
िनवप्रििे न घर्ल्यवत तर ते आपल ददु र्ै ठरत. म्हिजेच आपल्यव

जीर्नवत जे कवही चवगां ल र्वईट घर्त ते आपल्यव सदु र्ै विळ
ु े शकांर्व
ददु र्ै विळ
ु ेच घर्त असत.
यवच बरोबर आिखी एक र्वकप्रचवर आपि र्वपरत
असतो. तो म्हिजे, निीबवने सवथ शदली म्हिनू पवस झवलो बर्ु व,
निीब बरोबर (सोबतीलव) होत म्हिनू यि शिळवल. म्हिजे
प्रयत्नवलव जरी आपि शकांित देत असलो तरी त्यवलव निीबवची
जोर् हर्ी असते. आपि असही म्हित असतो की िी खपु अभ्यवस
के लव, पि कवय करू निीबवनेच सवथ शदली नवही. सर्ा कवही
व्यर््थीत चवलु होते, यि पदरवत पर्वयलवच हर् होत, पि
ऎनर्ेळी निीबवने दगव शदलव, ददु र्ै आर् आल.
यवशिर्वय आपल्यव घरवत कोिी जन्सिवलव येते, शकांर्व
कोिवच लग्न होर्नू कोिी नर्ीन घरवत येत् े, आशि नेिके
त्यवर्ेळीच कवही अघटीत घर्त असत, कोिी आजवरी पर्त,
घरवतील कोिवची नोकरी जवते, एकदि व्यर्सवयवत नक
ु सवन होते
र्गैरे र्गैरे. हे सर्ा घर्त असत, घरवत नव्यवने आलेल्यव व्यक्तीच्यव
पवयगिु वांिळ
ु े. त्यव व्यक्तीचव पवयगिु र्वईट असतो, म्हिनू तस
घर्त असत. त्यव व्यक्तीच किनिीब, ददु र्ै हे त्यव व्यक्तीच्यव
सभोर्तवलील, घरवतील इतर व्यक्तींच पि निीब खरवब कररत
असत, त्यवचां सदु र्ै हे ददु र्ै वत बदलशर्त असत. यवउलट घरवतील

र्वतवर्रि तगां असत, घरवत पैिवांची अर्चन असते, तांगी असते,
घरवतील कोिवलव खपु प्रयत्न करूनही नोकरी शिळत नसते; आशि
कोिी नशर्न घरवत आल्यवनतां र हे प्रश्न सटु वयलव लवगतवत; तेंव्हव
अिव व्यक्तीचे पवयगिु चवगां ले असतवत. अिव व्यक्तीचे पवयगिु
चवांगले की र्वईट हे शततकस िहत्र्वच न ठरत, परांतु ह्यव त्यव
व्यक्तीच्यव पवयगिु वनसु वरच इतरवांच त्यवांचेिी र्तान घर्त असत. यव
त्यवच्यव पवयगिु वप्रिविेच घरवतां त्यव नर्ीन आलेल्यव व्यक्तीचे
इतरवांिी सांबांध प्र्थवशपत होत असतवत, र्शॄ ध्दगां त होत असतवत.
पवयगिु चवांगलव ठरलव तर ती व्यक्ती लवर्की ठरते, हर्ी-हर्ीिी
ठरते, शतलव चवगां ली आदरवत्िक र्वगिक
ु शिळते. आशि पवयगिु
र्वईट शनघवलव तर शतच्यव पदरी शतर्कवरवची र्वगिक
ु पर्ते.
यवर्रून असही म्हितव येईल की, एकवच्यव निीबवर्र दसु र्य़वच
निीब अर्लबां नू असते. सदु र्ै ी व्यक्ती घरवत आल्यवस ती
सर्वांच्यवच कवयवात सदु र्ै पसरशर्ते आशि ददु र्ै ी व्यक्ती ददु र्ै .
यवउलट एकवच सदु र्ै हे दसु र्य़वच ददु र्ै पि ठरत असत. जसकी,
दोघेजन शनर्र्िक
ू ीत उभे असतवत; त्यवतील एक हवरतो आशि
अिव त्यवच्यव हवरण्यवच्यव ददु र्ै विळ
ु े दसु रव शजांकत असतो, सदु र्ै ी
ठरत असतो, शकांर्व शजक
ु े हरिवरव ददु र्ै ी ठरत
ां िवर्यवच्यव सदु र्ै विळ
असतो. अिव पररश्थतीत एक सदु र्ै ी र् दसु रव ददु र्ै ीच असू
िकतो. दोघेही सदु र्ै ी र्व ददु र्ै ी असचू िकत नवहीत. म्हिजेच

एकवच बर-र्वईट हे दसु र्यवच्यव र्वईट-बर्यवर्र अर्लांबनू असत.
कोित्यवही ्पधेत हेच घर्त असत.
इतकच कवय, िनष्ु य एकवच र्ेळी सदु र्ै ी पि असतो आशि
ददु र्ै ी पि. िल
ु गव परीिेत पवस झवलव म्हिनू सदु र्ै ी; परांतु पशहलव
नांबर यवयलव पवशहजे होतव, तो आलव नवही म्हिनू ददु र्ै ी. शकांर्व
िवक्सा चवांगले शिळवले नवहीत म्हिनू किनिीबी. अिव र्ेळी तो
सदु र्ै वने पवस होर्नू ही आनदां उपभोगीत नवही. पशहलव न
आल्यवच्यव ददु र्ै वचव शर्चवर कररत दःु ख उजवळत असतो.
आपि सदु र्ै वपेिव ददु र्ै वचवच जव्त शर्चवर कररत असतो.
आपल्यव निीबी ददु र्ै च जव्त आलेल असत, कवरि की
आयष्ु यवत र्वईट घर्लेल्यव गोष्टी, ज्यव आपल्यव िते ददु र्ै वने
घर्तवत, त्यवांचे र्वईट पररिवि आपल्यव ्िरिवत नेहिीच रवहतवत.
परांतु आयष्ु यवतील चवांगले िि, सदु र्ै ी घटनव िवत्, आपि
उपभोगीत असतो आशि शर्सरत असतो.
आयष्ु यवत एकवच्यव अपयिवर्ां र दसु र्यवच यि अर्लांबनू
असत. एकवच्यव र्वईटवर्र दसु र्यवच भल अर्लबां नू असत.
म्हिनू च आपि आपल्यव भल्यवसवठी दसु र्यवच र्वईट शचांतीत
असतो. दोन चवांगले हुिवर शर्द्यवथी की जे दोन्सहीही पशहल्यव
ििवक
ां वर्र येण्यवची िक्यतव असते, ते एकिेकवच र्वईट शचतां ीत

असतवत एक म्हितो देर्व परीिेच्यव र्ेळी दसु र्यवलव आजवरी पर्ू
दे, म्हिजे िी पशहलव येईल. दसु रव म्हितो देर्व पशहल्यवची ्िरि
िक्ती ऎनर्ेळी त्यवलव दगव देर्ो आशद. एखवदव व्यवपवरवत, उद्योगवत,
व्यर्सवयवत एकदिच खपू भरभरवट करतो, खपू पैसव किवशर्तो,
यिश्वी होतो, परांतु अिी भरभरवट, असव जव्त पैसव शिळि, हे
जव्त नफ़व किवशर्तवांनव दसु र्यवांनव गांर्शर्िे, यवर्र अर्लांबनू
असते. म्हिजेच पष्ु कळ र्ेळव तिु च निीब फ़ळफ़ळत ते दसु र्यवांनव
किनिीबी करून.
तर, अस हे निीब, जे आपल्यव जीर्नवांत शनरशनरवळे खेळ
खेळत असते, खेळशर्त असते; आपल्यव शर्चवरवतां घोळ, गोंधळ
िवजशर्त्त असते; हे असते तरी कवय? यवचव आपि खोलवत सहसव
शर्चवर कररतच नसतो. एकव तर्हेने आपि अस म्हिू िकू की,
ददु र्ै म्हिजे अपघवत आशि गोर् अपघवत म्हिजे सुदर्ै (Bad
luck is an accident & good accident is a luck). अपघवत
म्हिजे नक
ु सवन करिवरी घटनव अस आपल ित असत. परांतु
अपघवत म्हिजे अक्िवत घर्िवरी घटनव. जी गोष्ट घर्ण्यवत
आपि कवरिीभतू नसतो अिी आपल्यव बवबतीत घर्लेली घटनव,
आशि अिव घटनव कधी कधी चवगां लवच फ़वयदव करून देत
असतवत, र् सदु र्ै ठरीत असतवत. शहदां ी शसनेिवत गोर् अपघवतवांची
उदवहरिे आपिवस पष्ु कळ पवहवर्यवस शिळतवत. शहरोची

शहरोइनच्यव गवर्ीिी टक्कर होते, शहरोलव िवर लवगतो, तो
दर्वखवण्यवत आयष्ु यवच्यव घटकव िोजत िोजत दरू
ु ्त होतो र्
अिव दरू
ु ्त होण्यवत शहरोइन त्यवलव िदत कररते, िदत करतव
करतवच त्यवांचे प्रेि जळ
ु ते आशि अपघवतवतनू च शहरोच निीब
फ़ळफ़ळते. पष्ु कळ र्ेळव अपघवतवनेच अचवनकच आपली कोिव
एकवबरोबर गवठ पर्त असते, नकळत त्यव गवठ पर्लेल्यव
व्यक्तीच्यव आपि कविी पर्त असतो, आशि अपघवतवनेच आपि
अिव गवठ पर्लेल्यव व्यक्तीच्यव सिोर नोकरीच्यव िल
ु वखतीकररतव
येत असतो र् आपल्यवलव नोकरी शिळत असते. अिव अपघवतवांनव
आपि अचवनकतव, अक्िवततव (chance occurrence) पि
म्हित असतो. आयष्ु यवत असेच अपघवत आशि गोर् अपघवत
घर्त असतवत. म्हिनू च िी म्हितो, तसेच आपिवपैकी पष्ु कळ
जन सिजत असतील शकांर्व िवझ्यव म्हिण्यविी सहित होतील की,
आयष्ु य, जीर्न हे अपघवतवची िवशलकव असते. दैर्र्वदी यवलवच
निीबवचे खेळ सिजतवत. आपले आयष्ु यवत येिचे िळ
ु ी हव
आपल्यव आईर्शर्लवांच्यव जर्ळ येण्यवतनू झवलेलव अपघवत
असतो, शनरशनरवळ्यव अपघवतवांच्यव घटनवतां नू आपि जीर्न िि
कांठीतो आशि तो सपां िे हवही एक अपघवतच असतो.
निीब (सदु र्ै , ददु र्ै ), अपघवत (फ़वयदेिीर, हवनीकवरक),
यिवपयि यवची अचक
ु , योग्य, चवगां ल्यव तर्हेने उकल; "कवरि-

पररिवि" यव िवझ्यव शििवांसने े (Cause and Effect Theory)
करतव येर्ू िके ल. प्रत्येक पररिविवलव कवरि लवगतेच. हव
शनसगवाचव सवधव शनयि आहे. यवलव कोिवचव शकांर्व कवहीच
अपर्वद रवहू िकत नवही. इतके च नव्हे तर एक पररिवि घर्ण्यवस
एकच नव्हे तर अनेक कवरिे लवगतवत. आपल्यविी सांबांधीत
कोितवच पररिवि हव एकव कवरिवांिळ
ु े होऊच िकत नवही. अिव
पररिविवस लवगिवरी सर्ा कवरिे आपिवलव िवशहत असतवतच
असेही नवही, आशि यव अनेक, असांख्य कवरिवांपैकी फ़वरच किी
कवरिे आपल्यव हवतवत असतवत, शनयांत्िवत असतवत. बवकीची
शकतीतरी कवरिे ही आपल्यव आर्वक्यवबवहेरील असतवत;
दसु र्यवच्यव हवतवत, शनयांत्िवत असतवत; शनसगवाच्यव घर्विोर्ीर्र
अर्लांबनू असतवत. तम्ु ही तिु च्यव हवतवत असलेली कवरिे शकतीही
व्यर््थीत हवतवळलीत, तरी बवकीच्यव तिु च्यव आर्वक्यवबवहेरील
कवरिवांनी जर सवथ शदली नवही, तर तम्ु हवलव इशप्सत पररिवि प्रवप्त
होर्ू िकत नवही. इशप्सत, हव्यव असलेल्यव पररिविवच प्रिवि हे
तम्ु ही तिु च्यव शनयांत्िवतील शकती कवरिे परु कररत्यव हवतवळू िकतव
र् तिु च्यव आर्वक्यवबवहेरील शकती कवरिे तम्ु हवलव किी सवथ
देतवत यवर्र अर्लबां नू असते. आपल्यव हवतवतील, शनयत्ां िवतील
कवरिे योग्य ररतीने हवतवळिे यवलवच आपि प्रयत्न म्हितो. आशि
आपल्यव आटोक्यवबवहेरील कवरिवांनी सवथ देिे यवलवच निीब

म्हिवर्े. शकती प्रयत्न आशि शकती निीब एकत् आलेत म्हिजे
शकती प्रिविवत इशच्छत पररिवि होईल, हेही ठरलेल नसत.
कधीकधी कवहीही प्रयत्न न करतव, नसु त्यव आटोक्यवबवहेरील
कवरिवांनी (निीबवने) सवथ शदली, तरी िांभर टक्के पररिवि
सवधल्यव जवतो. अिव र्ेळेस अिव िविसवांनव आपि खपू च सदु र्ै ी,
अशतिय भवग्यर्वन, किवलीचव निीबर्वन आशद िब्दवांनी र्शिात
असतो. अशतिय आशि योग्य प्रयत्न करूनही जर
आटोक्यवबवहेरील कवरिवांनी (निीबवने) सवथ शदली नवही तर िन्सू य
पररिवि पि शिळू िकतो. यवलवच आपि फ़वरच ददु र्ै ी, भवग्यहीन
र्गैरे म्हिनू सबां ोधीत असतो. सदु र्ै ी आशि ददु र्ै ी यव दोघविां ध्ये
किनिीबी येतवत. प्रयत्न किी पर्िे, प्रयत्नवांनव प्रिविवत पररिवि
न शिळिे, आटोक्यवबवहेरील कवरिवांनी कवहीच प्रिविवत सवथ देिे,
यवतनू च किनिीब र्वट्यवस येते. जसे प्रयत्न, जसे प्रयत्नवचां े
पररिवि, जिी आटोक्यवबवहेरील कवरिवांची (निीबवची) सवथ,
त्यवनसु वर किी की जव्त किनिीब, म्हिजे किनिीबवचे प्रिवि
ठरत असते. यव सर्ा अिव गोष्टींनवच आपि प्रचलीत भवषेत
निीबवचे खेळ िवशित असतो. यव निीबवचव आपल्यवर्र
स्ां कवरवतनू इतकव पगर्व बसलेलव आहे की, आपि आपल्यव
प्रयत्नवांनव अलग अस िहत्र् देतच नसतो. जस कवही
पररिविवक
ां ररतव प्रयत्न आर्श्यक नसतवतच. शकांर्व तिु चे प्रयत्न ही

तिु च्यव हवतवत नसतवत. परांतु अस सिजि शकांर्व िवनि फ़वर
घवतक ठरत. हे अशजबवत प्रयत्न न करण्यवकररतव पळर्वट असते.
यवलवच इग्रां जीत Escapism म्हितवत. आशि यवपवसनू सर्वांनी
सवर्ध असवयलव पवहीजे. म्हिनू च निीबवची सांकल्पनव जी र्र
सशर््तर सवांगीतलेली आहे ती पिू ापिे सिजवऊन घ्यवयलव हर्ी. ,
घेतली पवहीजे.
उदवहरिवने निीबवची कल्पनव ्पष्ट करवर्यवची झवल्यवस,
तम्ु ही खपू चवांगलव अभ्यवस के लव, परीिेत चवांगलव पेपर सोर्शर्लव,
म्हिजे तिु च्यव हवतवत असलेले पिू ा प्रयत्न के लेत, परांतु तिु चव पेपर
तपवसतेर्ेळी, तिु च्यव परीिकवच त्यवच्यव पत्नीिी भवांर्ि झवलेल
असेल शकांर्व अन्सय कवरिविळ
ु े परीिकवची िनःश्थती त्यवर्ेळी
ठीक नसेल; तर तम्ु हवलव १०० पैकी ८० िवक्सा जे योग्य आहेत, ते
शिळण्यवऎर्जी ४० िवक्सा शिळतील शकांर्व तम्ु ही नवपवस पि व्हवल.
म्हिजे तम्ु हवलव तिु च्यव आर्वक्यवबवहेरील कवरिवांनी, निीबवने
सवथ न शदल्यवने तम्ु ही किनिीबी, ददु र्ै ी ठरू िकतव. यवउलटही
घर्ू िकत. नवपवस होिवरे शर्द्यवथी पवस पि होर्ू िकतवत. म्हिजे
आटोक्यवबवहेरील कवरिे फ़वर फ़वर परु क रवशहल्यवने निीब
फ़ळफ़ळते.

असो. असव हव निीबवचव इशतहवस, अिी ही निीबवची
व्यथव, निीबवची कथव. हे पटि, न पटि, तम्ु ही ते जविनू घेि, न
घेि, हे िवझ निीब असेल शकांर्व तिु च निीब (सदु र्ै र्व ददु र्ै )
असेल. हे आतव आपिच ठरर्वर्.
िेर्टी निीब, भशर्ष्य यवशर्षयी, थोर्े हटके , असे शर्चवर
िी खवलील कशर्तेत िवांशर्त आहे.
स्वतुःच मफ़रमवत असतो आपण आपल्या जीवनावर वरवंटे
आमण दोष देत असतो, काय करावे नशीबची करंटे
सोडूमन देत असतो आपण आनदं ममळणारा फ़ुकाचा
मोल देवमू न मवकत परी घेत असतो सागर दुःु खाचा!!१!!
का शोमधत नाही आपण दुःु खाची खरी कारण
मकतपत योग्य यासाठी नशीबास दोष देण
नशीबाची कल्पना आपल्या संस्कारातील एक उण
का भषु मवतो आपण जीवनाच हे खोट लेण!!२!!
दुःु खाच मळ
ू आपल्या जीवनांमवषयीच्या कल्पना

जीवनाच्या सवव चक
ु ीच्या असलेल्या धारणा
संस्कारातनू अमववेकाने के लेली त्याची स्वीकारणा
यामळ
ु े आपणची कररतो आपल्या जीवनाची अवहेलना!!३!!
गरीब आमण अज्ञानी उगीच अंगीकाररती कमीपणा
श्रीमंत आमण ज्ञानी तौरीत ममरमवती बढाईपणा
राज्यकत्याांचा सत्तेच्या गमु ीतील अहक
ं ार मन धंदु पणा
परंतु अशाने आपण सववच, कररतो स्वतुःमचच प्रतारणा!!४!!
धम्म, गरू
ु ग्रंर्, वेद, बायबल, कुराण, परु ाण
साक्षात्कार झालेत म्हणणारयांचे शब्द प्रमाण
वमडलधारी, मशक्षक, आचायव यांचे आज्ञा प्रमाण
कालपरत्वे यातील मकतीतरी होत असते टाकावू वाण
आपण यामवषयी का करून घेत नसतो जाण
कालबाह्य रूढी, प्रर्ा, मवचार यातच गंतु मवत असतो प्राण
यातमू नच अधं श्रध्दानं ा सववत्र माडं ू देत असतो ठाण
आमण स्वतुःच स्वतुःचे करून घेत असतो अकल्याण!!५!!

सख
ु कर करावयाचे असेल यातमू न आपणास आपले आयष्ु य
काय करावे ते सांगण्या न लागे कोणीही ज्योमतष्य
झगु ारूमन द्यावे लागेल चक
ु ीच्या संस्कारांचे, अंधश्रध्दांचे दास्य
जाणमू न घ्यावे लागेल जीवनातील उद्देश, सत्य, रहस्य
न मभता सामोरे जावे लागेल सत्याला, घडमवण्या आपले भमवष्य
ज्यात असेल भरपरू आनंद, प्रेम आमण हास्यच हास्य!!६!!

(४०)
भक्षिष्य
ठिलेल की घिक्षिता येर्ाि
आपिवलव आपल्यव सां्कृ तीचव फ़वर अशभिवन आहे.
जरूर असवर्व. परांतु सां्कृ ती म्हिजे कवय?यवशर्षयी थोर्व शर्चवर
करवर्यवस नको कवय? १९४७ पर्ू ी िेकर्ो र्षे आपि पवरतत्र्ां यवत
घवलशर्लीत, िोगल सवम्रवज्य, इग्रां जवांच रवज्य आशि त्यवआधी
सध्ु दव शकतीतरी परकीय ्र्वरी करून गेलेत, रवज्य करून गेलेत,
जसे की अलेक्झवर्ां र आशद. यव गल
ु विशगरीलव आपली स्ां कृ ती
कवहीच जबवबदवर नवही कवय?सद्यव सध्ु दव ्र्वतांत् शिळवल असल
तरी, लोकिवही आपि अांगीकवरलेली असली तरी, आपि
बर्यवच, पष्ु कळ अि
ु विशगरीत आहोत.
ां ी ्र्कीयवच्ां यवच गल
नोकरिवही, प्रिवसन, पोलीस, हे म्हिवयलव जरी जनतेचे नोकर
असलेत, सेर्क असलेत तरी ते िवलकवांसवरखे र्वगनू सविवन्सय
जनतेलव गल
ु विवसवरखीच र्वगिक
ू देतवत. आशि हे सर्ा घर्त ते
आपल्यव सां्कृ तीतनू च, आपि अांगीकवरलेल्यव शकतीतरी
चक
ु ीच्यव स्ां कवरवच्यव, िेंदच्ू यव गल
ु विशगरीिळ
ु ेच, अिवच

चक
ु ीच्यव सां्कवरवच्यव एकव पैलशू र्षयी आपि येथे उहवपोह करिवर
आहोत आशि ते म्हिजे भशर्ष्य र्व ज्योशतष्य.
आपिवलव सिजवयलव लवगल्यवपवसनु आपले आईर्र्ील, बहीि-भवऊ, इतर र्शर्लधवरी िर्ां ळी, तसेच आपि ज्यव
र्वर्वात रवहतो, तेथील सिर्य्क र् इतर र्शर्लधवरी यवांच्यव बरोबर
र्वगण्यवतनू , त्यवांच्यविी बोलण्यव-चवलण्यवतनू , नवतलगवत,
सिवजवत र्वर्रण्यवतनू
म्हिजेच सविवशजशककरिवच्यव
(Socialisation) प्रशियेतनू , तसेच िवळेत शििकवांपवसनु ,
शनरशनरवळी उपलब्ध प्ु तके र्वचनू , शनरशनरवळ्यव लोकवचां े शर्चवर
र् त्यवांची भवषिे ऎकूि म्हिजे सां्कृ तीकरिवच्यव
(Culturalisation) प्रशियेतनू आपल्यव िनवर्र अस शबांबशर्ल्यव
जवत की, आपल जगवत येि, जीर्न जगन आशि जगवतनू जवि हे
अगोदरच ठरलेल असत. आपल सांपिू ा जीर्न कस रवशहल,
जीर्नवत कवय-कवय, कें व्हव-कें व्हव घर्ेल हे सर्ा शनशित असत.
आपि फ़क्त कठपतु ळी सवरखे येथे र्वर्रत असतो. िविसवच
आयष्ु य, भशर्ष्य हे जन्सिर्ेळेनसु वर अगोदरच ठरलेल असत, यव
ग्रृशहतवर्रच ज्योशतष्य िवस्त्रवचव सांपिू ा र्ौलवरव उभव आहे. तदर्तच
ज्योशतषी आपल र् इतरवच
ां भशर्ष्य कथन करतवनां व, आपल्यव
लहवनपिवपवसनु आपि पवहत असतो. ज्योशतषी आपली र्
इतरवच्ां यव कांु र्ल्यव िवर्ां तवनां व पि आपि पवहतो. प्रत्येक सविवशजक

तसेच धवशिाक कवयाििवत ज्योशतषवांनव शकती िहत्र् शदल्यव जवते,
लग्नवत शकांर्व कोित्यवही कवयवात िहु ूता कवढिे, र्र-र्धच्ांू यव पशत्कव
जळ
ु शर्िे, घरवत कवही अर्चिी, सांकटे आली म्हिजे देर्वची
पजू वअचवा, नर्स-सवयवस, िवांती, हर्न करिे; आशद कवरिवांसवठी
ज्योशतष्यवांचव शनत्य र्वपर आपि पवहत असतो. आपल्यव
सभोर्तवलील बहूसांख्य लोक ज्योशतष्यवक
ां र्े जवतवत र् त्यवांनी
सवशां गतलेले भशर्ष्य खर िवितवत, ते सवगां तील तसे ते करतवत,
असही आपि पवहतो. सवहवशजकच िग (अांध) श्रध्देतनू ज्योशतषी
सवांगतवत ते भशर्ष्य आपिही खरच िविवयलव लवगतो. अिवतच
ज्योशतष्यवनां ी सवगां ीतलेली भशर्ष्ये खरी ठरल्यवच्यव सरु स कथव पि
आपि ऎकत असतो.
ज्योशतष्य-िवस्त्र शकचकट आहे, क्लीष्ट आहे, यवत
सविवण्य िविसवांनव सिजण्यवस कठीि असे गहन, दबु ोध शहिोब
आहेत, गशित आहे, िोहक सांज्ञव, शचन्सह,े खिु व, सांकेत आहेत,
रह्यिय, गढू , आकलि होण्यवस कठीि अिी रे खवशचत्े, नकविे
आहेत; यवचीही भरु ळ आपल्यव िनवर्र पर्ते.
ज्योशतषी, तम्ु हवलव जे ऎकवर्स र्वटत तेच सवगां तवत. त्यवचां े
भशर्ष्य कथन इतके सांशदग्ध, िोघि, द्वयथी असते की, ते किीही
घटनव घर्ली तरी त्यवचव अन्सर्यवथा त्यवांनी सवांशगतलेल्यव भशर्ष्यविी

लवर्ू िकतवत, ्पष्टीकरि देऊ िकतवत. आपल्यव ्र्तःच्यव
चक
ु विां ळ
ु े शकांर्व आपिवत असलेल्यव त्टु ींिळ
ु े अपयि आले हे
िविसवांनव कबल
ु करिे आर्र्त नवही. त्यवांनव आपल्यव अपयिवच
खवपर आपल्यव आटोक्यवबवहेरील कवरिवांर्र, दसु र्यवर्ां र लवर्ि
आर्र्त आशि त्यव दष्टॄ ीने ज्योशतष्य िवस्त्र त्यवलव िदत करत. तू
चवांगलव आहेस, तजु जर्ळ गिु आहेत, परांतु तझ्ु यव िवगवातील
िनीिळ
ु े च तल
ु व यि शिळत नवही, असे सवगां नू ते िविसवच
सिवधवन करतवत. त्यवच्यव त्टु ीर्र पवांघरून घवलतवत.
ज्योशतशर्ाद िवनर्वलव; त्यवच्यव भतु कवळवतील चक
ु वांबद्दल,
अपयिवबद्दल शनदोष दवखशर्तवत. र्तािवन कवळ कठीि असलव
तरी, तो चवांगल्यव तर्हेने हवतवळीत असल्यवबद्दल त्यवची प्रसांिव
करतवत र् त्यवच भशर्ष्य उज्र्ल आहे, चवगां ल आहे, अिी त्यवलव
आिव दवखशर्तवत. अिव तर्हेच्यव खोट्यव ्ततु ीने शदलवसव देर्नू
ज्योशतष्य िवस्त्रवने िवनर्वांच्यव िनवर्र घट्ट पकर् बसशर्लेली आहे.
तदर्तच आपल भशर्ष्य ठरलेल आहे, ज्योशतष्यवनां व िवशहत आहे;
म्हिनू ते जविनू घेण्यवची शजज्ञवसव प्रत्येकवच्यवच िनवांत रवहते आशि
त्यवपोटी सध्ु दव जव्तीत जव्त लोक ज्योशतषवक
ां र्े र्ळतवत.
अिव यव र्वतवर्रिवत ज्योशतषी सवांगतवत त्यवलव कवहीच
आधवर नवही अस चक
ु ू नही आपल्यव िनवलव शिर्त नवही, आशि

यविळ
ु ेच ज्योशतषवांचव फ़सर्िक
ू ीचव धांदव, व्यर्सवय, व्यवपवर
शर्नवसवयवस अव्यवहत चवलत असतो.
जर आपल भशर्ष्य ठरलेल आहे, आपल जीर्न जर
सवचेबदां आहे, दैर्र्वद जर आपि ्र्ीकवरलेलव आहे; तर िग,
आपि सर्ा प्रयत्नर्वदी कसे? जे आहे ते भोगवर्च लवगेल असे
आपि नेहिीच म्हितो तरीपि िग शचांतव कव करतो! कवहीच करू
नये, भशर्ष्य, जीर्न ठरलेल आहे, तस ते होिवरच, त्यवत बदल
नवही, िग ते जविनू सध्ु दव कवय उपयोग?
ज्योशतष्य िवस्त्रवप्रिविे आपल भशर्ष्य, जीर्न, आपि
ज्यव र्ेळेलव जन्सितो त्यवर्ेळेची ग्रहवांची श्थती किी असते यवर्र
अर्लांबनू असते. परांतु आपल्यव धिा िवस्त्रवतील, भगर्त गीतेतील
शसध्दवांतवप्रिविे आपल यव जन्सिीच जीर्न हे आपल्यव िवगच्यव
जन्सिीच्यव चवांगल्यव र्वईट किवांर्र अर्लांबनू असते. आतव कोित
खर िवििवर. आहे शहिां त एक खर आशि दसु र खोट म्हिवयची.
दोन्सही तर खरे असू िकत नवहीत. परांतु हे दोन्सही खोटे आहेत.
आपल भशर्ष्य, जीर्न हे पर्ू ा जन्सिवर्रही अर्लांबनू नवही आशि
जन्सिर्ेळी असलेल्यव ग्रहवच्ां यव श्थतीर्रही अर्लबां नू नवही.
िी पर्ू ाजन्सि, पनू जान्सि िवशित नवही. परांतु थोर्व र्ेळ आपि
असे गृशहत धरू की, िविसवनां व जन्सिोजन्सिीच्यव फ़े र्यवतनू जवर्

लवगत, त्यवांच यव जन्सिीच जीर्न हे पर्ू ा जन्सिीच्यव किवांर्र अर्लांबनू
असत, िग िलव सवगां व िनष्ु य जेंव्हव पशहलवच जन्सि घेतो तेंव्हव पर्ू ा
जन्सिच नसेल, त्यवलव प्रवरब्ध नसेल, सांशचत नसेल; िग त्यवच
जीर्न किवर्र ठरलेल असिवर; की पर्ू ा जन्सिीनसु वर यव जन्सिीच
जीर्न हव शसध्दवांत दसु र्यव जन्सिवांपवसनु सरू
ु होतो. यवर्रून
आपल्यव लिवत येईल की यवलव कवहीच आधवर नवही.
आतव, आपल भशर्ष्य हे ज्योशतष्य िवस्त्रवप्रां िविे जन्सिर्ेळी
असलेल्यव ग्रहवांच्यव श्थतीर्र अर्लांबनू असते त्यवशर्षयी. कांु र्ली
िविसवच्यव जन्सिर्ेळी असलेली ग्रहवांची श्थती दिाशर्ते. ही ग्रहवांची
श्थती दर १८ र्षे, ११ िशहने र् १३ शदर्सवांनी पन्सु हव पन्सु हव येत
असते. यवलव सवरोस चि असे म्हितवत. िग आतव गवांधी, नेहरू
शकांर्व अन्सय श्रेष्ठ व्यक्ती जन्सिल्यवपवसनु दर १८ र्षे ११ िशहिे र्
१३ शदर्सवांनी तसेच व्यक्तीित्र् असलेल्यव व्यक्ती कव जन्सिलेल्यव
नवहीत? यवचव शर्चवर कोिी करील कव? तदर्तच ज्योशतष्य िवस्र
नक्की जन्सिर्ेळ कोिती यवशर्षयी खल
ु वसव करील कवय? ज्यवर्ेळी
िल
ु जन्सित, स्त्रीच्यव गभवातनू बवहेर येत, ती जन्सिर्ेळ सिजवयची
की, यव र्ेळेपवसनु २८० शदर्स अगोदर की ज्यवर्ेळी गभाधवरिव
होते ती जन्सिर्ेळ. गभाधवरिव झवल्यवनतां र िल
ु जन्सिन्सयवकररतव २८०
शदर्स लवगतवतच असेही नवही. गभाधवरिेनांतर ७ िशहण्यवत सध्ु दव
िल
ु जन्सि घेतवत र् नतां र ती कृ शत्ि रीतीने जीर्तां ठे र्ली जवतवत. यव

शठकविी कोिती जन्सिर्ेळ घ्यवयची. तसेच िस्त्रशियव करून आतव
िल
ु कें व्हवही बवहेर कवढतव येते. िग प्रत्येक िल
ु वचे जन्सिवचे र्ेळी,
ज्योशतशर्ादवांनी योग्य र्ेळ शनर्र्वर्ी र् त्यवनसु वर िल
ु वलव जन्सिवलव
आिवर्, म्हिजे चवांगली भशर्ष्ये असलेली िल
ु ेच शनपजतील.
पन्सु हव, जन्सिर्ेळी ग्रहवची श्थती, जी आपिवलव शदसते र्
कांु र्लीत दवखशर्ल्यव जवते ती सध्ु दव खरी नसते. प्रकविवच्यव
गतीनसु वर िि
ु ग्रहवची शर्शिष्ट र्ेळी असलेली श्थती आपिवलव
त्यवनांतर कवही शिशनटवांनी शदसते. इतर ग्रहवांची सध्ु दव एकव शर्शिष्ट
र्ेळी असलेली श्थती आपिवलव त्यवनांतर कवही र्ेळवांनीच शदसते
शनरशनरवळ्यव तवर्यवांचव, ग्रहवांचव शर्चवर के ल्यवस हव कवल
ियवादते ील फ़रक कवही शिशनटवांपवसनु र्षवापयांत सध्ु दव असू िकतो,
म्हिजे कांु र्लीत जन्सिर्ेळी दवखशर्लेली ग्रहवचां ी श्थती अचक
ू
नसतेच. िग अिव चक
ु ीच्यव श्थतीर्र आधवरीत भशर्ष्य खरे कसे
असिवर.
तसेच ज्योशतष्य िवस्त्रवत सध्ु दव सवयन आशि शनरयन अिव,
कांु र्ल्यव िवांर्ण्यवच्यव शनरशनरवळ्यव पध्दती आहेत अशि दोन्सही
पध्दतीने र्ताशर्लेले एकवच व्यक्तीचे भशर्ष्य हे शनरशनरवळे असते.
िग यवतील कोिते भशर्ष्य खरे िविवयचे? तसेच शनरशनरवळे पांचवांग
पि र्ेगर्ेगळे असतवत. िकर सांिवांत शटळक पांचवांगवप्रिविे १०

जवनेर्वरीलव, सवळगवर्करवांच्यव पांचवांगवप्रिविे १४ जवनेर्वरीलव, तर
सवयन पध्दतीप्रिविे १२ शर्सेंबरलव येते. िग कोित्यव
पांचवांगवप्रिविे िवांर्लेली कांु र्ली खरी िविवयची?
पृर्थर्ीलव शर्श्ववचव िध्यशबदां ू िविनू , सयू ा पृर्थर्ीभोर्ती
शफ़रतो अिव धर्धर्ीत चक
ु ीच्यव गृहीतवर्र ज्योशतष्य िवस्त्रवची
िवांर्िी झवलेली आहे. तरीही आपि अिव िवस्त्रवर्र शर्श्ववस
ठे र्तो, के र्ढी ही अर्ैज्ञवशनकतव! सयू ा आशि चद्रां यव ग्रहवचां े
िवनर्वच्यव िरीरवर्र र् िनवर्र सक्ष्ु ि पररिवि होत असतवत, हे
आधशू नक शर्ज्ञवनवने शसध्द करून शदलेले आहे असे ज्योशतषी सवांगत
असतवत. आधशू नक शर्ज्ञवनवच्यव गोष्टी करतवांनव सयू ा आशि चांद्र
यवांनव ग्रह म्हिनू सांबोशधिे यवपेिव आिखी जव्त असे कोिते
अज्ञवन असू िकते! आशि सिजव सयू ा यव तवर्यवचे पररिवि होतवत
असे गृशहत धरले तर िग इतर जे असांख्य तवरे यव शर्श्ववत आहेत
त्यवांचे पररिवि होत नसतील कवय? यव बवबतीत कांु र्ली कवय
दिाशर्ते? कवहीच नवहीनव.! तसेच िगां ळ, बधु , गरू
ु ,, िि
ु , िशन यव
सयू ा िवलेतील ग्रहवचां े होिवरे पररिवि कांु र्लीर्रून कळतवत असे
ज्योशतष्य िवस्त्र सवांगते, परांतु सयू ािवलेत यव ग्रहवांशिर्वय नेपच्यनू ,
यरु े नस, प्लटु ो, आशद ग्रह आहेत, त्यवच्ां यव पवसनु आशि आपि ज्यव
पृर्थर्ी ग्रहवर्र रवहतो त्यव ग्रहवांपवसनु होिवर्यव पररिविवांशर्षयी
कवय? तसेच ज्योशतष्य िवस्त्रवत सवशां गतलेल्यव रवहू आशि के तू यव

अश्तत्र्वतच नसलेल्यव ग्रहवबां द्दल र् त्यवांच्यव िवनर्वांर्र होिवर्यव
पररिविवबां द्दल हे िवस्त्र सयां क्त
ु ीक अस उत्तर देऊच िकत नवही.
रवहू-के तू हे ्र्गीय सपा असनू , एकव शर्शिष्ट शदर्िी ते सयू ा
आशि चद्रां वलव खवण्यवचव प्रयत्न करतवत र् त्यव शदर्िी सयू ा तथव
चांद्र ग्रहिे होतवत असे सरु र्वतीलव ज्योशतष्य िवस्त्र सवगां त असे, परांतु
जेंव्हव ग्रहिवशर्षयीच आकलन शर्ज्ञवनवने करून शदल्यवनांतर हे
पटेनवसे झवले तेंव्हव रवहू, के तू हे कवळे अदश्ॄ य ग्रह आहेत, अस
ज्योशतष्य िवस्त्र सवांगवयलव लवगलां. िग यव कवळ्यव अदश्ॄ य ग्रहवांचव
िवनर्वांर्र कसव पररिवि होर्ू िके ल? यवच ्पष्टीकरि ज्योशतष्य
िवस्त्र देर्ू िकत नवही. नांतरच ्पष्टीकरि की ज्यव शठकविी सयू ा
आशि चांद्र यवांचे िवगा एकिेकवांनव छे दतवत असे पृर्थर्ीर्रून
पवहिवर्यवनां व शदसते, ते छे द शबदां ू म्हिजे रवहू आशि के त,ू हे सध्ु दव
कवल्पशिकच आहे, र्व्तशर्क नवही..
ग्रहवचां े िवनर्ी िरीरवर्ां र आशि िनवर्र पररिवि होतवत
अस ज्योशतष्य िवस्त्र सवांगते; परांतु हे पररिवि कसे होतवत? कव
होतवत? यवशर्षयी हे िवस्त्र कवहीच सवांगत नवही. हे सर्ा ग्रह असे हे
पररिवि कोित्यव तर्हेने घर्र्नू आितवत यवबद्दल हे िवस्त्र िगू
शगळून आहे. असे हे पररिवि त्यव ग्रहवांर्रून येिवर्यव र्वय-ू लहरी,
ध्र्नी-लहरी शकांर्व अन्सय कांपनवांिळ
ु े होतवत असे गृशहत धरले तर

िग यव लहरींचे पररिवि एकवच शठकविी रवहिवर्यव सर्ाच व्यक्तींर्र
एकवच र्ेळी सवरखेच व्हवयलव पवशहजेत. एकवच शठकविी
रवहिवर्यव व्यक्तींर्र एकवच र्ेळेलव अिव लहरींचे पररिवि तेथे
रवहिवर्यव िविसवांच्यव जन्सि र्ेळेनसु वर शनरशनरवळे कसे होतील!
रे ल्र्े अपघवतवत सर्ाच रविीचे लोक िरतवांनव आपि पवहतोच नव!
यवउलट एकवच रविीच्यव अनेक लोकवांचे शनरशनरवळे भशर्ष्य असते
हेही आपि बघतोच. परीिेत पवस र्व नवपवस होिवर्यवत,
दोन्सहीिध्ये सर्ाच रविीचे शर्द्यवथी सवपर्तील. सनु विी सवरख्यव
प्रलयवत शकांर्व घर्र्नू आिलेल्यव र्व अक्िवत घर्लेल्यव
दगां लीत सर्ाच रविीचे लोक िरतवत, िवरल्यव जवतवत नव! हे असे
कसे! अिव एखवद्यव शठकविी झवलेल्यव, आलेल्यव प्रलयवत,
अपघवतवत, दगां लीत सर्ाच रविीचे लोक िरतवत, िग असे सर्ाच
रविीचे लोक इतर शठकविी कसे जीर्तां रवहतवत?
तवरे आशि ग्रह आशदचां व िवनर्वांर्र कवही पररिवि होतच
असेल तो शनसगवाच्यव शनयिवप्रां िविेच होत असेल, तो कांु र्लीत
सवांशगतल्यवप्रिविे होतो यवलव कवहीच आधवर नवही. अिक
ू -अिक
ू
रविींच्यव व्यक्तींर्र कांु र्लीत सवांशगतल्यवप्रिविे ग्रहवांर्व अिक
ू अिक
ू पररिवि होतो, हे कुिी, कसे आशि कें व्हव िोशधले, ठरशर्ले,
न्सयवहवळले; यवशर्षयी ज्योतोष्य िवस्त्र सांयक्त
ु ीक उत्तर देर्ू िकत
नवही. आशि सिजव ििभर आपि असे गृशहत धरले की हे पररिवि

कांु र्लीत सवांशगतल्यवप्रिविे होतवत, तर िग यवतील र्वईट
पररिविवचां े पररिवलन ज्योशतष्य िवस्त्रविां ध्ये सवशां गतलेल्यव हर्न,
पजु वअचवाशद गोष्टींनी कसे होर्ू िकते. ज्योशतष्य िवस्त्रवत शनसगवाचे
शनयि बदलशर्ण्यवची कुर्त आहे कवय? हे सर्ा थोतवांर् नवही कवय?
ग्रह आशि तवरे यवांचव िवनर्वांच्यव भशर्ष्यवांर्र शकांर्व किवांर्र
पररिवि होतो हे कोित्यवच शनररििवतनू शसध्द झवलेले नवही, शसध्द
होत नवही, शसध्द करतव येत नवही; असे प्लेिेररयन यव खगोल
िवस्त्रज्ञवने ्पष्टपिेच निदू के लेले आहे. तसेच इतर १८६
र्ैज्ञवशनकवांनी सध्ु दव (की ज्यवत १८ नोबल पवररतोशषक शर्जेते
सिवशर्ष्ट आहेत) ज्योशतष्य हे अशजबवत िवस्त्र नवही र् म्हिनू
त्यवनसु वर भशर्ष्य सवांगिे म्हिजे लोकवांनव ठगशर्िे आहे असे
ऑक्टोबर १९७५ च्यव दी हुिॅशन्ट ह्यव पशत्के तनू प्रशसध्द के लेल
आहे.
ज्योशतष्य िवस्त्रवप्रिविेच ह्तरे खव िवस्त्र, िवनर्वच्ां यव
हवतवांर्रील रे खवांर्रून त्यवचां भशर्ष्य र्ताशर्िे. िग ज्यवांनव हवतच
नवहीत, म्हिनू ह्तरे खवच नवहीत, आयष्ु यरे खवच नवहीत, त्यवच्ां यव
आयष्ु यवच कवय? त्यवनां व भशर्ष्य, आयष्ु य नसवर्े कवय़? तर िग ते
जगतवत कसे! हवतवर्र शििि शकांर्व ज्ञवनरे खव असतवत र् त्यवर्रून
िविसवांच्यव शिििवांशर्षयी अनिु वन कवढतव येते असे ह्तरे खव

िवस्त्र सवांगते. िग जेंव्हव िवळवच नव्हत्यव, बहुतवांिी लोक
अशििीत होते; तेंव्हव शििि, ज्ञवन रे खव त्यव सर्वांच्यवच हवतवर्ां र
नव्हत्यव कवय? की शििि रे खव शििि पध्दती सरू
ु झवल्यवनांतर
हवतवांर्र यवयलव लवगल्यवत! धनर्वन िविसवच्ां यव हवतवर्रील
धनरे षवांपेिव लवांब धनरे षव शकतीतरी गरीबवांच्यव हवतवांर्र पवहवयलव
शिळतील. यवच कवय ्पष्टीकरि?
सवशां ख्यकी (Statistic) िवत्वचव गैर उपयोग करून,
्र्तःच्यव फ़वयद्यवांसवठी, नवही त्यव अज्ञवनवची उत्पत्ती होत आहे.
आतव म्हिे िविसवांच्यव कपवळवर्रील रे खवांर्रून िविसवचव
्र्भवर् आशि भशर्ष्य सवांगण्यवचे िवस्त्र शनघवलेले आहे. तसेच
िविसवच्यव र्ोक्यवच्यव कर्टीच्यव चढउतवरवांर्रून त्यवचे
बध्ु दींशर्षयी अनिु वन कवढण्यवचे िवस्त्र (Phrenology) पि
र्ृशध्दगां त होत आहे.
र्रील सर्ा गोष्टींचव शर्र्ेकपिू ा शर्चवर करून यव खोट्यव
िवस्त्रवपवसनु आपली िुक्ततव करून घ्यवर्ी आशि यव
फ़सर्िक
ू ीच्यव धद्यां वलव आळव बसर्वर्व हीच अपेिव. तिु च
भशर्ष्य तिु च्यव हवती आहे. आपि शिळवलेल्यवत, असलेल्यवत
सिवधवन िविनू , पविवशिकपिे अशधक शिळशर्ण्यवचव प्रयत्न
आनांद र्ृशध्दगां त करण्यवकररतव करि, शनरोगी रवहण्यवच्यव शनव्यासनी

सर्यी जर्शर्ि, चवांगल्यव र्वगिक
ू ीचे सां्कवर रूजशर्ि आशि
सिवजवत खेळीिेळीचव आनदां सपां वदन करि हेही तिु च्यवच हवतवत
आहे. हेच भशर्ष्य घर्र्णां आहे. हे घर्र्व. इतके च सवांगिे.

ई साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानचे हे तेिािे िषण.
दिगंबर आळशी यांचे ईसादित्यवरर्े हे पदिलेर् पस्तक.
वदगबां र आळशी हे प्रवसद्ध लेखक तर आहेतच, पण एक प्रवसद्ध
आस्थापना तज्ञही आहेत. त्याांनी देश व ववदेशातनू वमळवलेल्या समु ारे
दोन िझन पदव्या त्याांच्या अभ्यासाची ग्वाही देतातच. त्याांच्या
वचांतनशील वृत्तीचे आवण कोणत्याही ववषयाच्या मुळाशी जाण्याच्या
स्वभावाचे दशवन त्याच्ां या प्रत्येक लेखातनू वमळते.
वदगबां र आळशी याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली प्ु तके ई
सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविल्ू य
देतवत. असे लेखक ज्यवनां व लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू
कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदु र्ै वने गेली दोन हजवर
र्षे कर्ीरवज नरें द्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तक
ु वरविवांपवसनू ही परांपरव सरू
ु
आहे. अखर्ां . अजरविर. म्हिनू तर शदनवनवथ िनोहर(४ प्ु तके ), िभां ू
गिपल
ु े(९प्ु तके ), र्ॉ. िरु लीधर जवर्र्ेकर(९), र्ॉ. र्सांत बवगल
ु
(१९), िुभवांगी पवसेबांद(९), अशर्नवि नगरकर(४), र्ॉ. श्ितव
दविले(८), र्ॉ. शनतीन िोरे (२८), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस
आल्िेर्व(२), िधक
ु र सोनवर्िे(२), अनांत पवर्सकर(४), िधू
शिरगवांर्कर (६), अिोक कोठवरे (५० खांर्वांचे िहवभवरत), श्री. शर्जय
पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी भवर्वथा), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक),

सगां ीतव जोिी (आद्य गझलकवरव, १७ प्ु तके ), शर्नीतव देिपवर्ां े (७)
उल्हवस हरी जोिी(७), नांशदनी देििख
ु (५), र्ॉ. सजु वतव चव्हवि (८),
र्ॉ. र्ृषवली जोिी(२०), र्ॉ. शनिालकुिवर फर्कुले (१९), CA पनु ि
सगां र्ी(६), र्ॉ. नशां दनी धवरगळकर (८), अक
ां ु ि शिगां वर्े(९), आनदां
देिपवांर्े(३), नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि
फर्के (३) ्र्वती पवचपवांर्े(२), सवहेबरवर् जर्ांजवळ (२), अरुि शर्.
देिपवर्ां े(५) असे अनेक ज्येष्ठ, अनभु र्ी व लोकवप्रय लेखक ई
सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली प्ु तके लवखो लोकवांपयांत शर्नविल्ू य
पोहोचर्तवत.
अिव सवशहत्यितू ीच्ां यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य
र्ृि जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव
खवत्ी आहे. यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ
आहे. अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहेत. त्यव त्यव
व्यवसपीठवतां नू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहेत. आशि यव सर्वांचव
सविशू हक ्र्र गगनवलव शभर्ून म्हितो आहे.

आशि ग्रथां ोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें ।
दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी ।

