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या पसु्तकातील लेखनाचे सर्व हक्क लेखकाकडे सरुक्षित असनू पसु्तकाचे क्षकिं र्ा 

त्यातील अिंशाचे पनुर्ुवद्रण र्ा नाट्य, क्षचत्रपट क्षकिं र्ा इतर रुपािंतर करण्यासाठी 

लेखकाची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े तसे न केल्यास कायदशेीर 

कारर्ाई (दिंड र् तरुुिं गर्ास) होऊ शकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957. Copyright 
protection in India is available for any literary, dramatic, musical, 
sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 
provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. 
Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 
injunction, damages and accounts.  
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ई सादित्य प्रदिष्ठान ि ेएक मकु्त दवचार व्यासपीठ आि.े या पसु्िकाि माांडलेले 

दवचार ि े त्या लेखकाचे असनू सववच दवचाराांशी/ मिाांशी/ सांशोधनाशी ई 

सादित्य प्रदिष्ठान सिमि असेलच अस ेनािी 

 
 

• क्षर्नार्लू्य क्षर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचनू झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पसु्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापरु्ी क्षकिं र्ा र्ाचनाव्यक्षतररक्त कोणताही 

र्ापर करण्यापरु्ी ई-साक्षहत्य प्रक्षतष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 

  



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 5 

 

  



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 6 

 

अ ॅडवोकेट रुपेश पवार यांची ई साहित्यवरील इतर पुस्तके  
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अपपण गणराया 
 

श्रीगणेशाला 

 

दसद्धी, भक्ती, मन:शक्ती 

यािनू आले जीवन मांथन 

आपण जाणावे िे मांथन 

कारणी अदवरि असिो आपल्यासोबि 

जीवन दवचाराांचा िा रत्नाकर 

अमिृाचे नवनीि लटूुन घ्यावे म्िणोदन आपण 

िाच आि ेमाझा ध्यास 

 

अ ॅड. रुपेश पवार 
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माझे जीवन मंथन 

 

'जीवन मांथन' ि े माझे नऊव े पसु्िक आि.े िे ई सादित्य प्रदिष्ठानकडून 

प्रकादशि झाले आि.े या प्रकाशनाचे प्रकाशक सनुीळ सामांि याांनी ि ेपसु्िक  

प्रदसद्धीला आणल ेआि.े या सादित्य कलाकृिीच्या   दनदमविीकरिा ई सादित्य 

प्रदिष्ठानच्या सांपणूव सांपािन टीमने अदिशय दनटनेटके ि ेपसु्िक वाचकाांसाठी 

ियार केले आि.े लेखक आपल्या दवचाराांना माांडि असिो पण त्याला प्रकाशन 

सांस्थेचे यथायोग्य सिकायव लाभिे. त्यावेळी लेखकाची कलाकृिी पररपणूव िोि 

असिे. ई सादित्य प्रदिष्ठानने माझ्या आिापयंि पाच ई बकु पसु्िकाना खपु 

चाांगले सिकायव केले आि.े म्िणनू माझी एका मागनू एक पसु्िके प्रकादशि िोि 

आििे. याचे सारे श्रेय मी सनुीळ सामांि ऊर्व  नामकाकाांना ििेो.  

त्याचप्रमाण े२०२१ पासनू साित्यान े'िदैनक ठाणेवैभव' मधनू मी दलदिलेल े

सवव लेख िर रदववारी प्रदसद्ध िोि आििे. त्याच सिर लेखाांची पाच पसु्िके ई 

सादित्य प्रदिष्ठानमधनू प्रकादशि झाली आििे. त्याच मादलकेमधले ि ेपाचवे 

पसु्िक आि.े 

त्यामळेु मी आमच्या ठाणेवैभव कायावलयाचे िी मन:पवुवक आभार मानिो. 

या लेखन कायावि मी अथकपणे जे लेखन करि आि.े त्यामध्य ेमला अस ेवाटिे 

िा श्रीगजननाचा कृपा प्रसाि आि!े िो कृपा प्रसाि मी सवांना वाटिो आि.े 

अशी माझी भावना आज िोि आि.े दमत्ाांनो ि े पसु्िक ई बकु स्वरूपाि 
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दवनामलू्य  वाचकाांसाठी उपलब्ध आि.े ि ेपसु्िक ई सादित्य प्रदिष्ठानवर जाऊन 

र्क्त दललक करायच ेआि.े मग पसु्िकाच ेवेब पेज ओपन िोइल. त्याि ि े'जीवन 

मांथन' पसु्िक आपल्याला दिसेल. अशाप्रकारे आपण या पसु्िकाचा आनांि घेऊ 

शकिा. 

 

या पसु्िकाि ग्लोबलपासनू लोकलपयंि जीवनािील सवव प्रमखु दवषयाांचा 

समावेश आि.े पसु्िकाच्या सरुुवािीचा लेख  'जागदिक यदु्ध आदण माणसू' 

असा आि.े जागदिक यदु्धामळेु समस्ि मानव जािीचे नकुसान कस ेिोिे. या 

दवषयावर एक प्रकाश टाकला आि.े िसुऱ्या लेखाि स्वइच्छेन ेमाणसू कसा 

घडिो. याचे जीवन दचत् उभे केले आि.े दिसऱ्या लेखाि भारिीय सांस्कृिीच्या 

वेगवेगळ्या कालखांडाि आपले दिांितु्व कस ेिोिे. त्या दिांितु्वािनू आपण काय 

घ्यावे. याचा दवचार याि केला आि.े चौथ्या लेखाि अमिृ मिोत्सवी भारिाचा 

आढावा घेिला आि.े या आढाव्याि शिरी आदण ग्रामीण भारिाची खपू मोठी 

प्रगिी झाली आि ेपरांि ुवाडी, वस्िी, पाड्यापयंि दवकास अजनू पोचवायचा 

आि.े अशा दवषयाांचे मांथन याि केले आि.े पाचव्या लेखाि अपांगत्व ि े

शरीराचे नसनू मनाचे कसे असिे. ि ेसाांगनू सववसामान्य व्याधीग्रस्ि माणसाांना 

अपांगत्व आदण अपांगाांचा आत्मदवश्वास या गोष्टीवर प्रकाश टाकून प्रेरणा दिली 

आि.े 
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सिाव्या लेखाि कोणत्यािी िवेाची पजूा म्िणज े दिव्याची पजूा असि.े 

कारण एका माणसाबरोबर असांख्य माणस ेपजूा करिाि. त्यािनू दिव्यत्वाची 

पजूा घडि.े ि ेसाांगि असिाना या दवषयाचे दवसरून दववेचन या लेखाि केले 

गेले आि.े सािव्या लेखाि गड दकल्ल्याांच्या पयवटनाचा दवषय आलेला आि.े 

या दवषयाि दकल्ल ेसांवधवन आदण सामान्य माणसू याांचा प्रबोधनात्मक आढावा 

घेिला आि.े आठव्या लेखाि मनषु्य जन्माचा खरा धमव स्पष्ट करिाना. या 

दवश्वाच्या पसाऱ्याि पथृ्वी आदण माणसू दकिी नगन्य ि ेसाांदगिले आि.े म्िणनू 

माणसाने कशाप्रकारे जीवन जगावे. ि े साांगण्याचा प्रयत्न या लेखािनू केला 

आि.े नव्या लेखाि दकशोर अवस्थेिील िीन दपढ्याांचे दवचारिशी दचत्ण केले 

आि.े त्यािनू पालकाांनी मलुाांशी कशाप्रकारे सांवाि साधला पादिज.े ि े

नकळिपणे साांगण्याचा प्रयत्न या लेखाि आि.े ििाव्या लेखाि वदृ्धापकाळ 

आदण िरुणाांची त्याकडे बघण्याची मानदसकिा िा दवचार याि आि.े आजच्या 

िरुणाांना पढेु जाऊन वदृ्धापकाळ येणार आि.े मग आपण आज वदृ्धाांशी  कसे 

वागले पादिजे. याचे वस्िदुनष्ठ दववेचन या लेखाि आल ेआि.े  

 

त्याचबरोबर कािी सांवािात्मक लेख याि आििे. 

या अांिगवि अकराव्या लेखाि मनाचा दृदष्टकोन कसा असिो. ह्या बाबाि 

दववेचन केल ेआि.े बाराव्या लेखाि भादषक सांवािाची ििुवशा अशी िोिे. िा 

दवषय इथ ेआला आि.े िेराव्या लेखाि दनसगावचा आनांि घेिाना आपण अनवट 
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वाटाांवर  का भ्रमांिी करावी. त्यािनू कोणि ेसमाधान दमळिे. याचा दवचार याि 

केला आि.े चौिाव्या लेखाि कदविा िा काव्य प्रकार कसा असिो. त्याचा 

समग्र आढावा या दलखाणािनू आला आि.े पांधराव्या लेखाि सांि िकुारामाांच्या 

सांवािािनू समाजाच्या चकुीच्या गोष्टींवर दवचार माांडला आि.े सोळाव्या 

लेखाि रावण ििनाचा कायवक्रम आपण का करिो. त्या सांिभाविील प्रबोधन  या 

इथ ेआले आि.े सिरा व्या लेखि सांवाि का गरजेचा आि?े आठराव्या लेखाि  

'ित्यमेव जयिे' ि ेब्रीिवालय पाळिाना' एकोदणसाव्या लेखाि 'राष्रभक्ताांचा 

अवमान का िोिो आि'े ? िर वीसाव्या लेखाि बोलनू दवचाराि पडू नका, 

दवचार करून बोला. ि ेदवषय आििे. अशाप्रकारे ग्लोबलपासनू लोकलपयंि 

वेगवेगळे आदण मित्वपणूव २० लेख या पसु्िकाि आि.े 

 

गेल्या वीस वषावपासनू एक स्िांभलेखक, पत्कार आदण सामादजक 

कायवकिाव या नात्याने मी अनेक दवषयाांवर लदलि लेख, कदविा, लघकुथा 

दलदिि आलो आि.े त्यामळेु 2021 पासनू मी माझ्या वाचकाांसाठी सिर लेखन 

सरुू केले. त्या आधी मी र्क्त चाल ूघडामोडींवर  प्रासांदगक लेख दलिायचो 

परांि ुआज सिरामधनू लदलि लेख दलदििाना माझ्या मनाि वेगवेगळे दवचार 

येऊ लागले. त्याि बाल जीवनापासनू आजपयंि आलेल ेदनरदनराळे अनभुव मी 

या लेखाांमध्ये माांडल ेआििे. त्यािनू  ि ेसमग्र लेखन माझ्या िािनू दलदिले गेले 

आि.े याकरिा मी या पसु्िकाला 'जीवन मांथन' अस ेम्िटल ेआि.े िा दवचाराांचा 
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रत्नाकर आि,े िो घसुळल्यानांिर पररपणूव लदलि लेखाांची दनदमविी झाली आि.े 

म्िणनू ि े पसु्िक जगािील सवव मराठी वाचकाांनी मनापासनू वाचाव े आदण 

पसु्िक वाचनू झाल्यावर मला अदभप्राय द्यावा. त्यािनू लेखकाला अजनू जास्ि 

प्ररेणा दमळि.े मग यािनू वाचन सांस्कृिीची सेवा घडि.े शेवटी मी पनु्िा एकिा 

ई सादित्य प्रदिष्ठानचे आभार मानिो. त्याांच्यामळेु मी दवदवध दवषय जागदिक 

मराठी वाचकाांसमोर आण ूशकलो.. 

 

राम कृष्ण िरी, जय जय रघवुीर समथव 

 

अॅड. रुपेश पवार  

संतवाणी अभ्यासक, साहिहत्यक, पत्रकार आहण हचत्रपट कथा लेखक  

९९३०८५२१६५. 
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वैचाररक खाद्य पुरवणारे पुस्तक 

 

ॲड. रूपेश पवार याांचे नवीन पसु्िक ' जीवन मांथन' प्रकादशि िोि 

आि.े ि ेपसु्िक म्िणजे एक मनस्वी  दवचाराांचा लेखाजोखा असलेले एकूण 

वीस लेखाांचे सांकलन आि.े पसु्िकाचे मखुपषृ्ठ दवदवध रांगाांच्या दचत्ाांचे 

आि.े ि ेकोलाज दचत् लक्ष वेधनू घेिे. या पसु्िकािील लेखाि लेखक ॲड. 

रूपेश पवार याांच्या दवचाराांची आध्यादत्मक सांस्काराांची बैठक आि.े त्याांचे 

लेख वरवरचे न वाटिा प्रत्येक लेख अभ्यासपणूव झाला आि.े त्याांच्या 

दलखाणाची एक स्विांत् शैली आि.े प्रत्येक लेख दलदििाना स्विःच्या 

मनाचािी कौल घेऊन लेख सांपवण्याचा प्रयत्न दिसनू येिो. त्यािनू त्याांचा 

समाज प्रबोधनाचा प्रयत्न असिो. असा प्रयत्न प्रत्येक लेखकाने खरां िर 

करायला िवा.  

                त्याांच्या लेखाांि वैदवध्य आि,े अनेक दवषय त्याि 

समादवष्ट करण्याि आले आििे. 'जागदिक यदु्ध आदण मानव' िा दवषय 

असो दकां वा 'माणसू स्व इच्छेने घडि असिो' िा दवषय असो. दवदवध पैलूांवर 

केलेली सांवेिनशील माांडणी मनाला भाविे.'आम्िी भारिीय' या लेखाि 

भारिीय इदििासािील अनेक परकीय आक्रमणाांिनू उियास आलेल्या 

आदण अस्ि पावलेल्या सांस्कृिींचा ओिापोि आला आि.े भारिािील 
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सामादजक, भौगोदलक आदण मित्वाचे म्िणजे आदथवक पररदस्थिीचे परुािन 

काळापासनू आधदुनक काळापयंिचे िाखले ििे विवमानाि आमच्या 

भारिीयत्वाला चाणलयाच्या अथवदनिीचे परुक दवचार िणेे लेखकाला पटिे. 

'आजादिका अमिृ मिोत्सव ', 'अपांगत्व शररराचे नसिे मनाचे असिे' 

अशा लेखाांि लेखकाची वैचाररक समदृ्धिा दिसिे. 'भादषक ििुवशा, मनषु्य 

जन्माचा खरा धमव, असे दवदवध दवषयाांचे वीस एक लेख या पसु्िकाि 

वाचायला दमळिाि. सववच लेख वाचनीय आििे. वाचकाांना नवीन दवचार 

िणेारे लेख आििे. लेखाांच्या प्रारांभी सरेुख समपवक दचत्े, उत्तम मखुपषृ्ठ, 

लेखकाचे बोलके मनोगि, सवव अांगाांनी एक छानसे, वैचाररक खाद्य परुवणारे 

पसु्िक म्िणनू ि ेपसु्िक वाचकाांनी वाचायलाच िवे. असे मला वाटिे. ॲड. 

रूपेश पवार याांचे या पसु्िकाच्या दनदमत्ताने िादिवक अदभनांिन. आदण पढुील 

पसु्िकाांसाठी,प्रकाशनासाठी खपू खपू शभेुच्छा. 

                      

सौ. प्रहतभा हभडे. 

(सुप्रहसद्ध लेहखका)  
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जीवन मंथन: अनुक्रमहणका 

१) जागदिक यदेु्ध आदण माणसू   

२) माणसू िा स्व इच्छेने घडि असिो. 

३)भारिीय समाजाने खऱ्या दिांितु्वाला जाणनू घ्यावे. 

४) अमिृ मिोत्सवी भारि आदण त्याचा दवकास 

५) अपांगत्व ि ेशरीराचे नसिे िर मनाचे असिे.   

६) आपण िवेाची पजूा करिाना दिव्यत्वाची पजूा करिो! 

७) पयवटन आदण आपल ेगड, दकल्ले. 

८) मनषु्य जन्माचा खरा धमव  

९) दकशोर अवस्थेिील मानदसकिा आदण पालक 

१०) वदृ्धापकाळ आदण समाजाची नविरुण मानदसकिा 

११) मानवी मनाचा दृदष्टकोन 

१२) भादषक सांवािाची ििुवशा 

१३) िी वाट अशाच एका वनभ्रमांिीची  

१४) कदविा काय असि.े 

१५) िकुाराम मिाराज सांवाि  

१६) रावण कालचा आदण आजचा 

१७) सांवाि का गरजेचा आि?े 

१८) 'ित्यमेव जयि'े ि ेब्रीिवालय पाळिाना   

१९) राष्रभक्ताांचा अवमान का िोिो आि े? 

२०) बोलनू दवचाराि पडू नका, दवचार करून बोला.  
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जागतिक युदे्ध आति मािूस  

 

मी माझ्या कदविेच्या एका कायवक्रमाि. माझी सवावि लोकदप्रय 

कदविा, 'दनवावदसि पक्षी' सािर केली. िी कदविा २००१ नांिरच्या आखािी 

यदु्धावर आि.े त्या कदविेचे प्रत्येक शब्ि धीरगांभीर व सांवेिनशील आििे. 

म्िणनू मी िी कदविा सािर करिाना,  नाट्यमय सांवािाचा प्रभावी वापर 

करिो. त्यामळेु िी कदविा लोकाांच्या मनापयंि आदण जादणवेिनू पोिोचिे 

पण त्या दिवशी िी कदविा सािर केल्यावर िोन, िीन दिवसाने माझ्या मनाि 

एक दवचार आला, िो असा िोिा. कोणिािी बलाढ्य, दवकदसि िशे 

िसुऱ्या िशेावर चढाई का करिो. िा प्रश्न र्क्त केवळ दवकदसि िशेाांचा 

नािी, िर िो दवकसनशील िशेाांचािी आि.े साम्राज्य दवस्िाराकरिा, 
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आदथवक सत्ता दमळवण्याकरिा सववच िशे एकमेकाांशी भाांडि असिाि. 

त्यािनू यदु्धाचे प्रसांग जगाला कायम भोगावे लागिाि. 

 

२००१ साली कुदवख्याि ििशिवािी लािनेने अर्गादणस्िानािनू 

येऊन अमेररकेच्या वल्डव रेड सेंटरचा ट्दवन टॉवसव आदण पेंटागनवर िल्ला 

करून, त्याांचे मित्त्वाचे आदथवक कें द्र नष्ट केले. मग पढेु अमेररकेने 

अर्गाणमध्ये यदु्धाची घोषणा केली. दब्रटन, अमेररका व इिर कािी िशेाांनी 

आपला सिभाग याि नोंिवला िेव्िा दवषय एकच िोिा. ििशिवािादवरुद्ध 

सवव जगाने आिा एकजटुीने एकत् उभे रादिले पादिजे. त्यामळेु जागदिक 

यदु्धाच्या उांबरठ्यावर जग येऊन िेव्िा थाांबले. या यदु्धामध्ये लािने नावाचा 

िानवी राक्षस नाट्यमय ररत्या चकवा ििे. शेवटी अमेररकेकडून मारला गेला 

पण त्या यदु्धाि सववसामान्य दनरापराध लोक मारले गेले. अनेक लोक बेघर 

दवस्थादपि झाले. िे पादिल्यावर माझ्यािला एक कवी भावकू झाला. 

त्यािनू मग 'दनवावदसि पक्षी' िी कदविा बािरे आली. 

 

अशी छोटी मोठी यदेु्ध  िरवेळी लढवली जािाि. 

'इस्रायल- पॅलेस्टाईन' 'चीन, जपान' 'भारि, पादकस्िान' 'भारि, चीन' 

'आदण आिा 'रदशया यकेु्रन' याांसारखे िशे अनेकिा एकमेकाांच्या समोर 
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येिाि. एकामेकाांच्या दवरोधाि लढिाि, झगडिाि, त्यामळेु कोणत्यािरी 

एका िशेाचा भभूाग उध्वस्ि िोऊन भकास, दवराण िोऊन जािो. धमवशाळा, 

िर्नभमूी, स्मशानभमूी याांसारखे भग्न अवशेष व माणसुकीला नग्न करुन 

टाकणारे भपू्रिशे आपल्यासमोर दिस ूलागिाि, दिसले नािी िरी जाणव ू

लागिाि. ि ेका िोिे, िर 'ज्यावेळी माणसाचा, समिूाचा स्वाथव अदिउच्च 

दशखरावर जाऊन पोिोचिो िेव्िा असा जगाचा दवनाश घडून येिो'. या सवव 

प्रकारामळेु शाांदिदप्रय असणाऱ्या िशेाांनािी नको नको त्या गोष्टी भोगाव्या 

लागिाि. 

 

त्या शाांििा दप्रय िशेाांमध्ये भारिाचा पदिला क्रमाांक लागिो, िरी 

भारिाि पादकस्िानकडून, चीनकडून 

अधनू मधनू िल्ले िोिाि. आपल्या भारिीय सेनेचे जवान शिीि 

िोिाि. त्याचप्रमाणे भारिाच्या कािी भभूागाि नक्षलवािानेिी यदु्धाला िोंड 

र्ोडले आि.े त्यामळेु आपली अांिगवि पोलीस यांत्णा या िल्ल्याला बळी 

पडिे, पोलीसिी याि शिीि िोिाि. गजुराि, मुांबई, बेंगलोर, गोवा व दिल्ली 

िी िशेािली कािी प्रमखु शिरां, राज्यां ििशिवािाच्या दवळख्याि कायम 

अडकली आििे. इथली सांरक्षण यांत्णा डोळ्याि िेल घालनू अिोरात् 

बांिोबस्ि करि असिे. म्िणनू या प्रमखु राज्यां, शिराांमध्ये असे ििशिवािी 

िल्ले र्ार कमीप्रमाणाि िोिाि. ि ेसांरक्षण यांत्णेचे यश आि.े 
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पण काश्मीर दकां वा चीन सीमेच्या लगि असणाऱ्या कािी भभूागाि. 

ििशिवािी िल्ले ि े कायम िोि असिाि. 'माणसासारखी माणसां का 

िसुऱ्या िशेाि येऊन, त्याांना मारून दनघनू जािाि'. 'िा कसला धमववाि िा 

िर आि े माणसुकीचा अांधार आदण िानवी प्रवतृ्तीचा असरूी प्रकाश'. ि े

जगाचां आजच वास्िव आि.े असां जग सववसामान्य माणसाला नको आि.े 

दजथे दिवसाढवळ्या आजच्या काळािील. चांगेज खान, बाबर, 

अल्लाउद्दीन दखलजी, औरांगजेब या प्रवतृ्तीचे लोक राक्षसी ििशिवािी 

िल्ले करिाि.  माणसाांचे रक्त दपिाि, त्याांची राखराांगोळी करुन दचांधड्या 

उडविाि. ि ेअसले प्रकार आपल्या सांवेिनशील मनाांना बघवि नािीि, 

िरीिी िे कायम िोि असिाि. 

 

मध्यांिरीच्या काळाि पादकस्िानमध्ये पेशावर या दठकाणी,  एका 

शाळेवर िल्ला करण्याि आला. दिथल्या दनरापराध लिान मलुाांना जीवे 

मारले गेले. त्या कारणाला दठणगी िोिी त्याांच्याच िशेािील दशय्या, सनु्नी 

वािाची. आजच्या पररदस्थिीििी यकु्रें वर रदशयाने अशाच प्रकारे सत्ता 

सांघषाविनू  यदु्ध लाधले िोिे. जगाच्या पाठीवर अधनू-मधनू सववच िशेाि 

अशाप्रकारचे यदु्ध प्रसांग  कुठे ना कुठे िरी घडवले असिाि. त्यावेळी 

सामान्य माणसाांना एक भय सिाविे. दिसरे मिायदु्ध जवळ आले आि ेका? 
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असे म्िणिा म्िणिा िे यदु्ध सांपषु्टाि येिे. कुठलािरी िशे दजांकिो, 

कुठलािरी िशे िारिो. िी िार दजि कायम सरुु असिे. ि ेअसे यदु्ध लढण्याच े

प्रकार कायमस्वरूपी बांि झाले पादिजेि. त्यासाठी आज जगाला नेल्सन 

मांडेला, मिर टेरेसा, मिात्मा गाांधी, गौिम बदु्ध, सम्राट अशोक ि ेदवचारवांि 

िवे आििे. या दवचारवांिाांची जगभर स्मारके बाांधनू कािी िोणार नािी. 

जोपयंि ि ेदवचारवांि आपल्या रोजच्या जीवनाि बदु्धीिनू अविरि नािीि. 

िोपयंि जगाचा दवनाश असा िळूिळू िोि रािील. त्यामळेु जगाला आज 

दवचार, दचांिनाची, अध्यात्माची खऱ्या अथावने गरज आि.े या लेखाचा 

शेवट करिाना लोकदप्रय ठरलेल्या 'बॉडवर' या दिांिी दचत्पटािील. अखेरचे 

गाणे मला आठवि आि.े िी यदेु्ध का िोिाि? यावरच ि ेगाणे बेिलेले आि.े 

ि ेगाणे आपण जरुर ऐका या गाण्याचे बोल आििे 

रे्रे दशु्र्न रे्रे भाई रे्रे हर्साये 

रे्रे दशु्र्न रे्रे भाई रे्रे हर्साये 

र्झुसे तझुसे हर् दोनों से 

ये जलते घर कुछ कहते हैं 

बबावदी के सारे र्िंजर कुछ कहते हैं 
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मािूस हा स्व इच्छेने घडि असिो.(जीर्न र्िंथन) २ 

 

 

दमत्ाांनो आई वडील आपल्याला जन्म ििेाि. त्यामळेु िेच आपले 

आद्य गरुु असिाि. त्यानांिर शाळेिील दशक्षक खऱ्या अथावने आपल्याला 

दशकविाि. मलुाांमध्ये अभ्यासा दवषयी गोडी दनमावण करिाि. त्यामळेु 

मलुाांच्या मनाि ज्ञानाची भकू वाढिे, कुििूल जागे िोिे. मग श्रवण, मनन, 

दचांिन, वाचन, पठाण आदण शेवटी दवषयाला जाणनू घेऊन त्याचे दवशे्लषण. 
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अशा प्रदक्रया प्रयत्नपवूवक अट्टािासाने करून दवद्याथी यशस्वी ररत्या 

पढुच्या वगावि जािाि. अशा प्रकारे ज्ञान आत्मसाि करुन दवद्याथी पढुील 

उच्च दशक्षणाि सदु्धा यशस्वी िोिाि. 

 

पण ज्या दवद्याथ्यांना शाळेि जाऊनिी अभ्यासा दवषयी गोडी दनमावण 

िोि नािी. ज्ञानाची भकु त्याांच्या मनाला लगि नािी. त्यामळेु त्याांच्या मनाि 

या दवषयी कुििूल जागे िोि नािी. असे दवद्याथी गटाांगळ्या खाि कसे, बसे 

पढुच्या वगावि जािाि. मग त्याांच्या जीवनाि उच्च दशक्षणाचे िरवाजे 

कधीच उघडि नािीि. त्यामळेु ि ेलोक साधारण मजरू, कामगार, घरगडी, 

वेठदबगार िोिाि. या सवव लोकाांना आज आपण दवचारले, िर त्याांच्यािील 

चाळीस टलके लोक असांंां म्िणिाि. दशक्षण घ्याण्याच्या वयाि आम्िी 

व्यवदस्थि दशक्षण घेिले नािी. कायम िसुरे उपिव््याप करि बसलो. िी 

आमची सवावि मोठी चकु िोिी. त्याचे पररणाम आिा आम्िी भोगिो 

आिोि. 

 

यािील साठ टलके लोकाांना आपण जर दवचारले, िर  आपल्याला िे 

साांगिाि. आमची पररदस्थिी र्ार बेिाची असल्यामळेु आम्िाला इच्छा 

असनूिी दशकिा आले नािी. असे लोक बऱ्यापैकी िुशार असिाि. त्याांना 
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जर थोडे दशक्षण दमळाले, िर िे कािी प्रमाणाि प्रगिी करू शकिाि. मी 

याि खेळाडू, दसने-नाट्य कलाकार, सांगीिवािक, गीिकार आदण गायक 

घेि नािी. कारण िे सववजण थोड्यार्ार प्रमाणाि दशक्षण घेि असिाि. 

त्यािले कािी जण अजीबाि दशक्षण घेऊ शकले नािीि, िरी िे जीवनाच्या 

शाळेि यशस्वी िोिाि. त्याांच्या के्षत्ािील परेुपरू ज्ञान िे बरोबर आत्मसाि 

करिाि. म्िणजे यािनू आपल्याला दनदिि म्िणिा येिे. माणसू िा स्व 

इच्छेने यशस्वी िोिां असिो. 

 

जीवनाच्या प्रत्येक टप्पप्पयावर आपल्याला असे गरुु, सद्गरुु, मागविशवक 

भेटि असिाि. त्याांच्याकडून आपण कािी ना कािी दशकि असिो. त्याांचे 

अनभुव आत्मसाि करून आपण प्रयत्नपवूवक पढेु जाि असिो. त्यािनूच 

आपण आपले जीवन यशस्वी करिो. या घडण्यामागे एक स्व इच्छा असिे. 

म्िणनू स्व इच्छाने माणसू घडिो. िा दसद्धाांि मला मित्त्वाचा वाटिो. कारण 

आपण आपल्या बोली भाषेि कायम म्िणिो. 'इच्छा असेल दिथे मागव 

सापडिो' दकां वा 'आवड असेल दिथे सवड आपोआप दमळिे'. म्िणज े

माणसू स्व इच्छे घडिो, या वालयाला पषु्टी दमळिे. म्िणनू जीवनदवद्या 

दमशनचे दशल्पकार सद्गरुु श्री वामनराव पै आपल्या दिव्य सांिशेाि म्िणिाि. 

'िचू आिसे िझु्या जीवनाचा दशल्पकार' याकरिा माणसाने काय करावे, 

दवचारपवूवक, प्रयत्नपवूवक अनभुवपवूवक जीवन जगावे. यािनूच आपल्याला 
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नवप्रकाशाची वाट दिस ूशकिे. म्िणनू आपण आपल्या जीवनाि कायम 

सकारात्मक रिावे. 

 

या लेखाचा शेवट करिाना मला 'िमाल ि ेधमाल' या दचत्पटाचा एक 

मित्त्वाचा सांवाि आठविो. त्या कथेिील नांिनी पटवधवन या नादयकेने एक 

आव्िान स्वीकारलेले असिे. त्यानसुार िी नादयका एका राजा नावाच्या 

िमालाला दचत्पट अदभनेिा बनविे. आनांिाच्या भराि नांिनी पटवधवन त्या 

राजाला शब्ि ििेे. 'ि ूिवां िे माग, िे मी िलुा िईेन'. राजा मनोमन दिच्यावर 

प्रेम करि असिो. िो दिला लग्नची मागणी घालिो, िी रागाविे. त्यानांिर 

राजा एका सांवािाि म्िणिो. 'मॅडम कोणत्यािी िगडाला शेंिरू र्ासनू  िवे 

करिा येि नािी'. 'त्या िगडाि मळुािच कािी िरी आकार आसावा 

लागिो'. म्िणजे या दचत्पटानेिी साध्यासधु्या शब्िाि साांगीिले आि.े 

माणसू िा स्व इच्छेने घडि असिो. िो दकिी प्रयत्नपवूवक दमळालेल्या 

ज्ञानाचा सकारात्मक उपयोग करिो. त्यावर त्याचे घडने अथवा दबघाडने 

अवलांबनू असिे 
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भारिीय समाजाने खऱ्या तहिंदुत्वाला जािून घ्यावे. 

 

 

भारिीय सांस्कृिीला जाणनू घेिाना प्रत्येक इदििास काराला दसांध ू

सांस्कृिीचा दवचार करावाच लागिो. कारण दसांध ू सांस्कृिी िी जगािील 

अदिप्राचीन सांस्कृिीपकैी एक मानली जािे. या सांस्कृिीचा शोध 

एकदवसाव्या शिकाि लागला आदण भारिीय लोकसांस्कृिीचा इदििास 

आयांच्यािी मागे जाऊन थाांबला. दसांध ूसांस्कृिी िी आधदुनकिेने नटलेली 

िोिी. या सांस्कृिीिील नगररचना, समाज व्यवस्था, आदथवक व्यवस्था 

आदण सामान्य लोकजीवन याि खपू मोठे पररविवन दिसनू येि िोिे. 
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आजच्या काळाला लाजवेल अशी व्यवस्था त्या समाजाि िोिी. दसांध ू

सांस्कृिी िी िडप्पपा, मोिेंजोिाडो या शिराांपरुिी दसदमि नव्ििी. दिचा 

दवस्िार किादचि भारिाच्या इिर भभूागाांवर िोिा, असे आज म्िटले जािे, 

परांि ु मळू दसांध ू सांस्कृिी िी दसांध ू निीच्या खोऱ्याि असल्यामळेु दिथे 

येणाऱ्या सििच्या जलप्रलयामळेु या  सांस्कृिीची िोन शिर नामशेष झाली, 

जदमनीखाली घडली गेली. 

 

त्यानांिर बराच काळ गेल्यावर भारिाि आयांचा उिय झाला.  

कॉकेशस पवविािनू खैबर दखांडीमागे आयांची एक टोळी भारिाि आली. 

आयव लोक दनसगव दवज्ञानाला जाणणारे िोिे. त्याांनी इथे आपली राजकीय 

व्यवस्था, सामादजक व्यवस्था आदण आदथवक व्यवस्था नीट लावली. 

आयांचे जीवन ि े दनसगव पजूक िोिे. शेिी बरोबर त्याांनी िधू िबुत्याला 

मित्व दिले िोिे. त्यामळेु गाई, गरुाांना शेळ्या, मेंढ्याांना त्याांनी झकुिे माप 

दिले िोिे. त्यामळेु ि ेआयव ऋि ूबिलाप्रमाणे जीवन जगण्याचा प्रयत्न करू 

लागले. त्याांनी दनसगाविील पांचित्त्वाांना िवे मानले िोिे. िळूिळू कालाांिराने 

आयांच्या जीवनाि मिूी पजून सरुू झाले. त्याांनी दनमावण केलेल्या शास्त्राला 

वेधशास्त्र दकां वा वैदिकशास्त्र असे म्िांटले जाई. अशी िी भारिाच्या 

दिांितु्वाची सरुुवाि आि,े िरीसदु्धा भारिाि दिांि ू धमव असा उल्लेख त्या 

काळाि कुठेिी सापडि नािी. आधीच्या दसांध ूसांस्कृिीमध्येिी िसा उल्लेख 
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सापडि नािी. अशाप्रकारे आयांनी भारिाि लोक सांस्कृिीचा पाया रचला 

आदण  अनायव सांस्कृिीला मागे टाकले. िा आयांचा इदििास अगिी ठळक 

पणाने आपल्याला वाचायचा असेल, िर आपल्याला  'दचांिनािील दवचार' 

ि ेमाझे पसु्िक वाचायला िवे. त्यािील एका प्रकरणाि िा आयांचा इदििास 

आि.े ई सादित्य प्रदिष्ठानच्या वेब पेजवर  ि ेपसु्िक आपल्याला वाचाला 

दमळलां. 

 

रामायण, मिाभारि या आयवकालीन काव्यग्रांथाििी 

आपल्याला उच्च प्रिीची मानवी मलु्ये दिसनू येिाि. राजारामाने त्या 

काळाि सांघराज्य पद्धिीचा अवलांब केला िोिा. ि ेरामायणािलां रामित्व 

स्विांत् भारिाने स्वीकारलां. कारण श्रीरामाांना मािीि िोिां आपण दकिीिी 

राज्य मोठां केलां, िरी त्यावर शासन करणे  र्ार कठीण असिे. त्यामळेु 

रावणाने राजारामाची खोड काढली िेव्िा श्रीरामाने भारिाि सववत् प्रवास 

करिाना िेथील िानवी प्रवतृ्तींना एकेक करून सांपवले. त्यािनू राजारामाने 

त्यावेळच्या भारिीय जनिेला. स्वािांत्र्य बिाल केले आदण त्याांच्यािील 

एका सवोत्तम व्यक्तीला िे राज्य सोपवले. श्रीरामने शेवटी लांकेि जाऊन 

रावणाचा सववनाश घडून आणला िेव्िा दवभषूण या आपल्या सवोत्तम 

दमत्ाला. लांकेच्या दसांिासनी बसवले. अशाप्रकारे रामराजाांनी अयोध्येची 

शान वाढवली.  श्रीराम ि े एक वचनी िोिे, त्याच्या चाररत्र्याि सववगणु 
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सांपन्निा िोिी, ि ेआपल्या सवांना मादिि आि.े त्यावर बोलण्याची र्ारशी 

गरज वाटि नािी, पण राम राजाांनी सांघराज्य पद्धिीचा अवलांब केला. या 

गोष्टीकडे आपण सवांनी िलुवक्ष केले आि,े िसे करून चालणार नािी. कारण 

कल्याणकारी राज्याची सांकल्पना त्याि आि.े त्याचा अभ्यास आपण 

सवांनी केला पादिजे. ि ेखरे दिांितु्व आि,े िरीसदु्धा रामायण या काव्यग्रांथाि 

दिांि ू धमव असा उल्लेख कुठेच  सापडि नािी पण दिांितु्वाची सांकल्पना 

प्रत्येक पानाि आि.े 

 

मिाभारि या काव्यग्रांथाि आपल्याला श्रीकृष्णाचे चररत् वाचायला 

दमळिे. या श्रीकृष्ण चररत्ाििी 

आपणास उच्च प्रिीचे मानवी मलू्ये दिसनू येिाि. आपल्या जन्मजाि 

अन्यायकारक पररदस्थिीला बिलनू टाकण्यासाठी श्रीकृष्ण याांनी गोकुळाि 

रािून, कां साच्या िानवी सांकटावर माि करून, एक दिवस कां साला सांपनू 

टाकले आदण त्याांनी द्वारकेला जाऊन आपले राज्य प्रस्थादपि केले.  त्या 

राजवैभवाच्या सखुाि श्रीकृष्ण गुांिले नािीि. त्याांनी धमव रक्षणासाठी 

िदस्िनापरू येथे जाऊन पाांडवाांना सवविोपरी सिकायव केले. त्यावेळी 

अजुवनाला गीिा साांगि. श्रीकृष्ण याांनी ि ेयदु्ध दजांकले. आदण धमावचे राज्य 

स्थापन केले. मग िे पनु्िा आपल्या द्वारकेि आले. असे असले िरी 

मिाभारि काव्यग्रांथि दकां वा श्रीकृष्ण याांच्या गीिा काव्याि दिांि ूधमव असा 
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उल्लेख कुठेिी आला नािी, िरी िखेील श्रीकृष्ण याांच्या दवचारि दिांितु्व 

िोिे. आपले िलाकीचे जीवन सधुारण्यासाठी माणसू प्रयत्न करिो पण 

िसुऱ्याचे जीवन सधुारण्यासाठी जो सांघषव करिो, िो खरा माणसू म्िणनू 

ओळखावा. ि े कृष्ण दनिीि दिसनू येिे. याचािी अभ्यास आपण सवांनी 

केला पादिजे. 

 

आपण आिा इदििासािील मौयव साम्राज्याकडे वळूया. नांि राजाच्या 

िरबाराि अपमान झाल्यावर आयव चाणलय याांनी सत्तेचा मोि टाळून, चांद्रगपु्त 

या यवुकाला राज्य गािीवर बसवले. त्यािनू आयव चाणलय याांनी आिशव 

राज्य व्यवस्था दनमावण केली. 

म्िणनू आजिी आयव चाणलय याांनी माांडलेले दसद्धाांि समाजाला, 

राष्राला दिशा िाखविाि. चाणलय म्िणायचे राज्यव्यवस्था दकां वा 

समाजव्यवस्था अथवव्यवस्थेवर अवलांबनू असिे. 

म्िणजे राज्य र्क्त दवचाराांवर चालि नािी. िर िे अथवव्यवस्थेवर 

चालिे. अशा प्रकारे अनेक वैचाररक दसद्धाांि चाणलय याांनी त्याांच्या 

कौदटलीय ग्रांथाि दलिून ठेवले आििे. त्या सवव वैचाररक दसद्धाांिाांचा आपण 

अभ्यास केला पादिजे. िे िी दिांितु्वाचे प्रगि दवचार िोिे. 
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त्यानांिर सम्राट अशोकाने मित्वकाांक्षी िोऊन. ि े चाणलयाांचे राज्य 

सांपणूव भारिभराि वाढवले परांि ुओदडशाच्या (ओररसा) कदलांग राज्याशी 

यदु्ध झाल्यावर दवजयी अशोकाचे मन पररविवन झाले. कारण त्याने सदु्धा 

यदु्ध दजांकूनिी  आपल्या सैदनकाांना गमावले िोिे. त्या जखमी आदण मिृ 

सैदनकाांचे िःुख पािून सम्राट अशोकाने धम्म स्वीकारला. त्यािनू त्याने बौद्ध 

धमावचा पररचय जगाला करून दिला. िे पररविवन म्िणजे एक दिांितु्व िोिे. 

त्यावेळी समाजाला दिांि ूधमव या नावाची ओळख झालेली िोिी. पढेु वधवन, 

सािवािन, चोळ, चाललुय, पल्लव, परमार, राजपथूाना अशी राजघराणी 

त्या त्या काळी अदस्ित्वाि आली िोिी. त्या प्राचीन इदििासाि आपल्या 

दिांि ूधमावला उदजविावस्था प्राप्त झाली िोिी. दिांि ूधमव, सांस्कृिी खऱ्या अथावने 

जगाि पोचली िोिी. अशावेळी भारिाने जगाला ज्ञान दिले परांि ुजगावर 

राज्य करण्याची मित्त्वकाांक्षा भारिाने बाळगली नािी. कारण या भारिाला 

सवव प्रकारची समदृ्ध परांपरा लाभली िोिी. त्यामळेु किादचि भारिाला जग 

दजांकण्याची इषावच रादिली नसावी. असा आपला शदक्तशाली दिांि ू धमव 

िोिा. या काळािील दिांि ूसांस्कृिीचा आपण अभ्यास केला पादिजे. कारण 

त्या काळाि आपल्या िशेाि समदृ्धिा िोिी. 

 

त्यानांिर मात् िा आपला दिांि ूधमव जिाल झाला. त्याचे कारण परकीय 

सत्ताांनी भारिावर राज्य केले. मोिम्मि गजनी, मोिम्मि घोरी असे राज्यकिे 
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भारिावर चाल करून आले. अशावेळी भारिाने आपली राज्यवट 

दटकवण्यासाठी मोठा सांघषव दिला पण िरीिी मनाि सिषे्णिूा कायम ठेवि. 

त्यावेळच्या भारिीय जनिेने सवव  धमव, पांथाांना  एकदत्ि जोडले. म्िणनू 

छत्पिी दशवाजी मिाराजाांच्या काळाि पािशािीशी लढिानािी िा धमव 

पांथीय एकोपा कायम िोिा. त्यावेळी दशवाजी मिाराजाांनी दिांि ूधमावला नवी 

सांज्ञा बिाल केली. िी सांज्ञा म्िणजे  दिांिवी स्वराज्य िी सांकल्पना. दिांिवी 

स्वराज्य म्िणजे कल्याणकारी राज्य व्यवस्था िोिी. ज्या राज्याि 

कोणावरिी अन्याय, अत्याचार िोऊ नये. सववधमांना, जािींना एकजटुीने 

राििा येईल अशी व्यवस्था दशवाजी मिाराजाांनी ियार केली. म्िणनू 

दशवाजी मिाराजाांच्या सवव यदु्ध, लढायाांमध्ये  दिांि ू मदुस्लम मावळ्याांनी  

एकदत्ि जीवाची बाजी लावली. म्िणनू ि े स्वराज्य स्थापन झाले. पढेु 

पेशवाईने याच ित्त्वाला जागिृ ठेवि. भारिाि भगवा र्डकला व दिल्ली 

िस्िगि केली त्यावेळी त्याांनी दिल्ली िक्तावर  मघुल बािशाला बसवले 

आदण स्विः लष्कर व्यवस्था सांभाळू लागले. राज्य सत्तेवर बसण्यापेक्षा 

राज्याला कसे मजबिू करिा येईल ि े त्यावेळच्या मराठ्याांनी पादिले. िी 

दिांितु्वाची परांपरा दब्रदटश काळाििी पढेु िशीच रादिली. त्यामळेु यरुोदपयन 

आक्रमण िोऊनिी आपली सांस्कृिी र्ारशी बिलली नािी. 
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म्िणनू ि ेस्वािांत्र्य दमळवल्यावर आपण या सवव दिांितु्वाची सांकल्पना 

घेऊन. लोकशािी राज्य स्थापन केले. त्याकरिा आपण राज्यघटना दनमावण 

केली. त्यािनू या भारिाला बळकट केले. त्याि धमवदनरपेक्षिा ि े ित्व 

घािले. या सवव प्रदक्रयेि  दिांितु्वाचा दवचार मित्त्वाचा आि.े या सवावचा 

अथव असा िोिो आपले भारिीय दिांितु्व ि ेसेलयलुर आि.े 

िे सेलयलुर काल िोिे, आजिी आि ेआदण  िे पढेुिी  िसेच रािील. 

दमत्ाांनो दववेकानांिाांनी साांदगिले आि.े दिांि ूिा केवळ धमव नसनू िी जीवन 

प्रणाली आि ेआदण िी जगािील कोणत्यािी व्यक्तीला दििकारक आि.े 

म्िणनू भारिाचा योग अभ्यास आदण आयवेुि जगावर राज्य करीि आि.े 

दिांितु्व म्िणजे काय? ि े अशाप्रकारे आपल्याला समजनू घेिले पादिजे. 

त्यासाठी प्रत्येकाने दिांितु्वाचा अभ्यास केला पादिजे. इिकेच मला 

साांगायचे आि.े या लेखािनू मी दिांितु्वाच्या दवचाराला दिशा िणे्याचा 

प्रयत्न केला आि.े त्यामळेु सवव इदििास अभ्यासकाांनी दिांितु्वाचा खऱ्या 

अथवने 

अभ्यास करावा िा उद्दशे या दलखाणा मागे आि े
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अमृि महोत्सवी भारि आति त्याचा तवकास 

 

 

१५ ऑगस्ट २०२२ ला आपण स्वािांत्र्याचा अमिृ मिोत्सव साजरा 

केला. १९४७ ला आपला िशे स्विांत् झाल्यावर आपण पढुच्या िोन, 

अडीच वषावि राज्यघटना ियार करून प्रजासत्ताक गणराज्यि आलो. 

त्याचवेळी आपल्या भारिाने दनवडणकू प्रदक्रयेि स्त्री परुुष समानिा 

आणली. त्यामळेु परुुषाांच्या बरोबरीने दस्त्रयाांनािी मििानाचा अदधकार 

दिला गेला. िी आपल्या िशेाची सकारात्मक सरुुवाि िोिी. त्यानांिर 

आपल्या भारिाने सवव प्रकारच्या अवजड उद्योग के्षत्ाि उत्तुांग भरारी घेिली. 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 34 

 

त्यामळेु औद्योदगक क्राांिी घडून आली. त्याचबरोबर दवदवध प्रकारचे सवेा 

उद्योग, बँदकां ग उद्योग सरुू झाले. या सवाविनू भारिाने मोठी आदथवक प्रगिी 

साधली. त्यामळेु भारिाि मोठ्या प्रमाणावर शिरीकरण घडून आले. शिरा 

शिराि 

आपल्या भारिीय नागररकाांना अनेक प्रकारे रोजगाराची सांधी 

दमळाली. रस्िे, मिामागव, लोिमागव याांचे जाळे दवणले गेले. दशक्षण, आरोग्य 

इत्यािी अनेक के्षत्ाि पायाभिू सोयी सदुवधा दनमावण झाल्या. सांरक्षण के्षत्ाि 

भारिाने या काळाि मोठी प्रगिी साधली. त्यामळेु परकीय आक्रमणे आपण 

थोपव ूशकलो. 

 

या सवाविनू समाजाचा िळूिळू दवकास िोऊ लागला. त्याच वेळेला 

भारिाि ८० च्या िशकाि ििशिवाि, नक्षलवािाने आपले डोके वर 

काढले. त्यामळेु सामान्य माणसाांचे जीवन या सगळ्यािनू पोळून दनघाले. 

या ििशिवािामळेु आपण आपल्या िशेाचे िोन कायवक्षम नेिे गमावले. िा 

सवव स्विांत् भारिाचा इदििास आि.े असे जरी असले, िरी भारिाने खपु 

मोठ्या प्रमाणाि प्रगिी साधली िोिी. कारण आपल्या िशेाि पाच-सिा 

धमव, अनेक पांथ, जािी आदण सांस्कृिींचा भरणा िोिा. असल्यामळेु 

भारिाला राज्य चालवणे कठीण िोईल, असे इांग्रजाांना वाटले िोिे पण 

भारिाने त्याांच्या या शादपि दवचाराला मोडीि काढले. 
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आपल्या भारिीय स्वािांत्र्याला जेव्िा ६६ वषव पणूव झाली. त्यावेळी 

२०१४ साली नरेंद्र मोिी सरकार स्थापन झाले. 'भारिीय जनिा पाटीला' 

त्यावषी पणूव बिुमि दमळाले. िी भारिाच्या राजकीय इदििासािली सवावि 

मोठी घटना िोिी. नरेंद्र मोिींनी पांिप्रधान पि स्वीकारुन भारिाला नव्या 

यगुाकडे जाण्याची सांधी दमळवनू दिली. त्यािनू मोिींनी भारिाि दवदवध 

प्रकारची दवकास कामे सरुू केली. याच काळाि त्याांनी काळ्या पैशावर 

दनयांत्ण ठेवण्यासाठी नोटाबांिी आणली व नवीन नोटा बाजाराि आणल्या. 

त्यानांिर सदजवकल स्राइकने पादकस्िानला जबरिस्ि धलका दिला, 

चीनलापण  जेरीस आणले. भारि आपल्या सैदनकी बळावर कधीिी 

कािीिी करू शकिो.  अशी ििशि भारिाने दनमावण केली. मोिींनी यािनू 

साांदगिले, आम्िी कुणाच्या वाट्याला जाि नािी पण जर कुणी आमच्या 

वाट्याला गेला िर त्या िशेावर आम्िी चढाई करु, असा इशारा नरेंद्र मोिींनी 

शत् ूराष्राांना दिला. शेिकऱ्याांसाठी, मजरुाांसाठी, मदिलाांसाठी अनेक योजना 

मोिींनी दनमावण केल्या. त्यािनू सबका साथ सबका दवकास िी उिघोषणा 

उियास आली. कश्मीरलािी कायिशेीर ररत्या नरेंद्र मोिींनी भारि 

सरकारच्या अदधपत्याखाली आणले. िा सवव प्रगिीचा लेखाझोका भारिीय 

नागररकाांनी आपल्या डोळ्यासमोर पादिला. त्यामळेु २०१९ ला पनु्िा नव्या 

जोमाने नरेंद्र मोिी सरकार दनवडून आले. त्यावेळी भारिाि कोदवड-19 चा 
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दशरकाव झाला. या मिामारीच्या सांकटाला आपण व्यवदस्थि िोंड दिले. 

वैद्यकीय प्रयोग करून आपण वॅदलसांगचा शोध लावला. यािनू आपण 

कोदवड-19 च्या सकू्ष्म िानवाला  सांपषु्टाि आणले. परांि ुया मिामारीच्या 

प्रभावामळेु भारिािील कािी उद्योग, व्यवसाय बांि पडले दकां वा िे मांि गिीने 

सरुू आििे. अशा पररदस्थिीमळेु असांख्य भारिीय नागररकाांना कोणत्यािी 

प्रकारचा रोजगार रादिला नािी. त्यामळेु अधव बेकारी दकां वा िांगामी रोजगारी 

सांकट सवव सामान्यावर अले आि.े यावर मोिी सरकारने कसोशीने प्रयत्न 

करावेि. 

 

अशाप्रकारे या भारिाचा दवकास सरुू आि,े िरीिी भारिाि 

शेिकऱ्याांचा, मजरुाांचा, कामगाराांचा प्रश्न जटील िोि चालला आि.े या सवव 

श्रदमक जनिेला  अजनूिी आदथवक चणचण जाणविे. आज भारिच्या 

दडदजटल के्षत्ाि मोठी क्राांिी झाली असली, िरी सांपणूव समाजाचा दवकास 

झालेला नािी. ग्रामीण भागािील जनिा अजनूिी कािी प्रमाणाि 

िलाकीच्या पररदस्थिीि जीवन जगि आििे. त्याचप्रमाणे आदिवासी 

भागािील लोक अजनूिी मागासलेपणाने जीवन जगि आििे. त्याांच्यापयंि 

सवव प्रकारच्या सोयी सदुवधा पोचलेल्या नािीि. मदिलाांदवषयीचे कायि े

आिा सक्त झाले आििे, िरीिी दस्त्रयाांवर िोणारे अन्याय, अत्याचार कमी 

िोि नािीि, दिवसेंदिवस त्याि वाढ दिसनू येि आि.े त्याचबरोबर लिान 
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मलुाांच्या कुपोषणाचा प्रश्न अधनू मधनू ऐरणीवर येि आि.े वैद्यकीय सोयी 

सदुवधाांमध्ये खाजगी भ्रष्टाचार वाढि चालला आि.े मेदडललेमच्या 

नावाखाली वैद्यकीय लोक नको दििका पैसा ओढू लागले आििे. 

त्याचबरोबर भारिाच्या सीमेवरील आपले पारांपररक िोन शत् ुिशे अजनूिी 

कुरापिी काढि आििे. त्याांचा नायनाट करण्याचे आव्िान भारिापढेु आि.े 

 

या सवव गोष्टींना मागे टाकून आपल्याला पढेु जायचे  आि.े त्याकरिा 

समाजाच्या दवदवध के्षत्ाि अमलुाग्र बिल घडवला पादिजे. त्याकरिा 

कें द्राि कायम स्वरूपी दस्थर सरकार असायला िवे, िरच आपण 

समाजाच्या दवदवध स्िराि प्रगिी साध ूशकिो. त्यामळेु भारिीय जनिेला 

सकारात्मकिेने दवचार केला पादिजे, िरच भारिाचे भदविव्य उज्वल िोऊ 

शकेल. आपला भारि िा खपू मोठ्या लोकसांख्येचा िशे आि.े त्यामळेु 

आपल्याला सदुस्थिीि येण्यासाठी ७५ वषव लागली पण जपान, जमवनी, 

इटली ि ेजगािले आजच ेप्रमखु िशे िसुऱ्या मिायदु्धाच्या काळाि १९४५ 

ला पणूवपणे उध्वस्ि झाले िोिे. िरी त्याांनी त्याांच्या ७५ वषावि खपू मोठी 

प्रगिी साधली आि.े म्िणनू भारिाला अजनू खपू मोठी प्रगिी साधायची 

आि े ि ेलक्षाि ठेवणे. आवश्यक आि.े 

 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 38 

 

त्यामळेु आपल्या भारि िशेाने अमिृ मिोत्सव साजरा केला. याचा 

आनांि व्यक्त करिाना, आपण  ि े िी लक्षाि ठेवले पादिजे. आपण ७५ 

वषावि िी उल्लेखनीय  प्रगिी साधली आि ेत्यापेक्षा अदधक मोठी प्रगिी 

इथनू पढेु साधायची आि.े जागदिक पािळीवर दडदजटल के्षत्ाि नवे नवे 

बिल िोि आििे. त्यामळेु या उद्योगाि आपण समथवपणे उिरले पादिजे. 

कारण भारि िा पवूीपासनू ज्ञान प्रधान, दवज्ञान प्रधान िशे रादिला आि.े 

त्या ज्ञान, दवज्ञानाचा र्ायिा आिा भारिाला करून घ्यायचा आि.े 

दवश्वािील ज्ञानाचा मिासागर भारिाला बनवायचे आि.े त्यासाठी भारिीय 

नागररक म्िणनू आपण सवांनी प्रयत्न केले पादिजेि.  म्िणनू कें द्राि स्थीर 

सरकार िणे्याचे काम भारिीय जनिा म्िणनू आपले आि.े 'भारि जागदिक 

मिासत्ता, मिासत्ता' असे  बोलनू आपले स्वप्पन पणूव िोणार नािी. त्याकरिा 

ध्यास घेणे गरजेचे आि.े त्यामळेु प्रत्येक भारिीय यवुक, यवुिींनी ज्ञान, 

दवज्ञान के्षत्ाि स्विःला झोकून दिले पादिजे. असे जाणाराांच ेमि आि ेिे 

आपण  सवांनी सत्याि उिरवावे. 

  



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 39 

 

अपिंगत्व हे शरीराचे नसिे िर मनाचे असिे 

 

 

अपांगत्व ि ेशरीराचे नसिे िर िे मनाचे असिे. त्यामळेु दनराश न िोिा 

अपांग व्यक्तीने जीवनाचा गड सर करावा. कारण अपांगत्व ि े कधीिी, 

केव्िािी आपल्या घराचा िरवाजा उघडून येऊ शकिे. अपांगत्व ि ेकुणाच्या 

घराि जन्मापासनू असिे, िर कुणाच्या घराि कािी दिवसाने, कािी 

मदिन्याने कािी वषावने येि असिे. त्यामळेु आपण सवांनी वयापरत्वे 

अकाली येणाऱ्या अल्प दकां वा िीघव  अपांगत्वाचा बाऊ करू नये. अपांगत्व 

म्िणजे केवळ एक शारीररक कमिरिा असिे, एखाद्या अवयवाची कमजोरी 

असिे. अशा कमजोरीला, अधपूणाला आपण घाबरून न जािा यथायोग्य 
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िोंड द्यावे. त्यािनू मनाच्या अपांगत्वाला साांगावे, ि ूअपांग नािी ि ूसबळ 

आि!े कारण ईश्वराने दिलेल्या या शरीराि दनयिीने थोडी कमिरिा दिली 

आि.े िी कमिरिा आपण भरून काढू शकिो. दमत्ाांनो असे मनाला 

साांदगिल्यावर आपल्या िःुख, वेिना पळून जािाि. 

 

या िःुख, वेिना पळून जाण्यासाठी आपण सवांनी  एकच दवचार 

करावा. आपल्या शरीराि जरी कमिरिा असली, िरी आपण आपल्या 

दिव्य चैिन्य शक्तीच्या जोरावर काय करू शकिो. कारण आपल्याला 

दनयिीकडून अपांगत्व दमळाल्यावर िवे आपल्याला एक दिव्यत्व बिाल 

करिो. त्या दिव्य चैिन्य शक्तीच्या जोरावर आपण खपू कािी करू शकिो. 

अशलय गोष्टी सदु्धा शलय िोऊ शकिाि. त्यामळेु भारिाचे आजचे माननीय 

पांिप्रधान श्री नरेंद्र मोिी याांनी अपांग या शब्िाला नवा आयाम, नवी सांज्ञा 

दिली आि.े िो शब्ि म्िणजे दिव्याांग परांि ुिा दिव्याांग शब्ि कािी जणाांना 

खटकला िोिा. 

िे सगळे म्िणि िोिे, अपांग जर दिव्याांग आििे, िर िे दखिपि का 

पडिाि. म्िणनू िा दिव्याांग शब्ि चकुीचा आि.े असा दवचार लोकाचा 

िोिा. खरे पाििा या आपल्या शरीराि एकापेक्षा जास्ि  अवयवाि दकां वा 

एका अवयवि कमजोरी असेल, िर िसुरीकडे िवेाने आपल्याला दिव्य 

चैिन्य शक्ती दिलेली असिे. या शक्तीला आपण ओळखले पादिजे. त्याला 
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अनसुरून नरेंद्र मोिी याांनी शब्ि वापरला 'दिव्याांग', िा यािला सखोल अथव 

आि.े 

 

दमत्ाांनो आपण बािरे दर्रिाना आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे 

अनभुव येिाि. त्याि कािी ज्येष्ठ नागररक, प्रौढ नागररक आपल्याला भेटि 

असिाि. त्याांची वयापरत्वे शारीररक कमिरिा वाढलेली असिे. त्यामळेु िे 

दनराश झाल्याने, त्याांच्या दवचाराि अनेक वेळा िी दनराशा आपल्याला 

जाणवि असिे. कारण जीवनाचा प्रिीघव काळ त्याांनी सवु्यवदस्थि 

घालवलेला असिो. म्िणनू त्याांना िी शारीररक कमिरिा मनाने पचविा येि 

नािी. त्याांना आलेले ि े दकां दचिसे अपांगत्व सिन िोि नािी. कािींना िर 

मोठ्या व्याधींचे अपांगत्व येिे. त्यावेळी त्याांच्या मनाि आकाश 

कोसळल्याची भावना ियार िोिे. िी भावना अशा व्यक्तींना  आयषु्यापासनू 

िळूिळू िरू नेिे. त्यािच मग शेवटी त्याांचा अांि िोिो. त्यामळेु जीवनाि 

काय गमावले यापेक्षा काय कमावले आदण आत्ता आपण  काय दमळव ू

शकिो. याचा दवचार आपण करायला िवा. 

 

दमत्ाांनो दगयावरोिक कायम प्रयत्न करि असिाि. त्याांचा रोजचा सराव 

सरुू असिो. यािनू िे एक दिवस दगयावरोिणाच्या मोदिमेवर जािाि. माांऊां ट 
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एवरेस्ट चढाईचा खडिर प्रवास पार करून मोठ्या कष्टाने, पररश्रमाने एवरेस्ट 

दशखरावर जािाि. दिथे झेंडा र्डकवल्यावर ि े दगयावरोक दिथेच थाांबि 

नािीि, िर िे खाली उिरून जगािल्या इिर कािी दशखराांवर जाण्याची 

ियारी करिाि. म्िणजे दगयावरोिकाांना एका जागी थाांबिा येि नािी. त्याांच्या 

जीवनाि कायम असे उिरणे चढणे  चालचू असिे. िशाच प्रकारे माणसाचे 

जीवन असिे. त्याि काळापरित्वे शारीररक चढ-उिार चाल ूअसिो. त्या 

चढ-उिाराला घाबरून न जािा सामान्य माणसाने िी दशखर चढाई करावी, 

यालाच जीवन असे म्िणिाि. त्यामळेु कुठल्यािी माणसाने शारीररक 

कमिरिेला घाबरून जाऊन मनािनू स्विःला अपांग समज ू नये. 

सकारात्मकिेने आपण या अपांगत्वाचा दवचार करावा. 

 

मांत्ालयाि शासनाचे उपसदचव या नात्याने काम पादिल्यावर अपांग 

दमत् वसांि सांख्ये याांना शासनाने  मिाराष्र राज्य अपांग दवत्त,  दवकास 

मिामांडळाचे व्यवस्थापकीय सांचालक केले. आज िे सेवादनवतृ्त आििे. 

वसांि सांख्ये ि ेबालपणापासनू अपांग आििे. या अपांगत्वावर माि करून 

त्याांनी मांत्ालयाि उच्च पिस्थ अदधकारी म्िणनू आपले प्रामादणक कायव 

केले. िे म्िणिाि, मी अपांग िोिो म्िणनू मला अपांगाांना जाणनू घिे 

त्याांच्याकरिा भरीव योगिान ििेा आले. अपांगाांसाठी अनेक ध्येय धोरण े

आखिा आली. मी अपांग नसिो, िर सववसामान्य 
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व्यक्तींसारखा जीवन जगलो असिो. त्यावेळी मला अपांगाांच्या 

मनािली भावना कळली नसिी. म्िणनू मला माझ्या अपांगत्वाचे कधीच 

िःुख वाटले नािी. अपांगत्व िी माझ्यासाठी एक सांधी िोिी, त्या सांधीचे 

सोने मी करू शकलो! अशा प्रकारची सकारात्मकिा प्रत्येक व्यक्तीने 

आपल्या मनाि ठेवावी व आपल्या समि:ुखी दमत्ाांना, मैदत्णींना मिि 

करावी. िा एक आशेचा दकरण आि.े त्या दकरणािनू उद्याचा उषःकाल 

िोणार आि.े एक सामान्य माणसू म्िणनू मी ि ेदवचार आपल्यासमोर माांडि 

असलो, िरी मी सदु्धा एक अपांग आि.े असे असले िरी मी माझ्या मनािील 

अपांगत्व बाजलूा सारून यथाथवपणे जीवन जगिो आि.े याचा अथव  अपांगत्व 

ि ेशरीराचे नसिे, िर िे मनाचे असि.े या दवचारावर आपण ठाम रादिलो 

पादिजे. िरच जीवन सुांिरररत्या आपल्याला जगाि येईल. 
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आपि देवाची पूजा करिाना तदव्यत्वाची पूजा करिो! 

 

एक दशल्पकार एखािा िगड दनवडिो त्याला स्वच्छ करिो. त्यानांिर 

त्यावर कलात्मक प्रदक्रया सरुु करिो. िळूिळू त्या िगडाला दशल्पाचा 

आकार येिो. त्याचप्रमाणे मदूिवकार आपल्या साच्यािनू दवदवध मािीच्या 

मिूी घडविो. दचत्कार आपल्या कुां चल्यािनू िवेाच्या प्रदिमेचे दचत् 
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काढिो, त्याि वेगवेगळे रांग भरिो. अशी या िीन कलाकाराांची कलाकारी 

सरुु असिे. मग ि ेदिघेजण आपली कलाकृिी बाजाराि जाऊन दवकिाि. 

िी कलाकृिी बाजारािनू आपण दवकि घेिो, घरी आणिो. िार, रु्ले, 

पानाांनी सजविो. त्याची आपण नेिमी अशीच पजूा करिो. त्यामळेु त्या 

िवेाची छबी कायम आपल्या मनाि ठसलेली असिे. मग डोळे दमटले दकां वा 

उघडले, िरी आपल्याला िी मिूी दिस ूलागिे. 

आपण रोज रु्ले, पाने, िार इत्यािी अनेक साधनाांनी िवेाची पजूा 

करिो. त्यावेळी िी िवेाची मिुी आपल्याला प्रसन्न वाटिे. िी प्रसन्निा 

िवेाच्या मिूीि जशी येिे, िशीच िी आपल्या मनाला प्रसन्न करुन जाि 

असिे. म्िणजे त्यािनू आपण आपल्या दिव्य चैिन्य शक्तीला जागिृ करिो. 

दिव्य चैिन्य शक्तीला जागिृ करण्याचे साधन म्िणनू िी िवेाची मिूी आि.े 

रोज रोज आपण या िवेाच्या मिूीचे पजून करिो. त्या िवेचे कुठेिी आपण 

नकळि दचांिन करिो, नाव घेिो. त्यावेळी आपण िवेाची नािी, िर 

दिव्यत्वाची पजूा करिो. अशाप्रकारे लखो भादवक पजूादवधी करिाि. 

त्यािनू या दवश्वािील दिव्यत्वाची पजूा घडि असिे. म्िणनू आपल्या 

आध्यात्माि म्िणिाि, दपांडी िे ब्रह्ाांडी सववत् िोच परमेश्वर आि!े 

 

त्यामळेु प्रत्येक माणसाांने दिव्य चैिन्य शक्तीला जाणनू िवेाच्या मिूीची 

पजूा करावी. अशा भगवांि भक्तीमळेु माणसू माणसाला िवे माननू त्याला 
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भेटिो, त्याची सेवा करिो, त्याला नेिमी सिकायव करिो. ि े र्क्त एका 

िवेमिूीच्या प्रभावाने घडिे. म्िणनू पवूवजाांनी आपल्याला मिूी पजूचेे 

सांस्कार दिले आििे. आपल्याला जर कोणी साांदगिले पाटी, पदेन्सल, विी, 

पेन, पसु्िक दकां वा सांगणक, मोबाईल घेऊ नकोस पण दलखाण वाचन कर. 

मग आपल्याला िाच प्रश्न पडणार, आपल्याला दिलेले काम कसे करायचे. 

कारण ि ेकाम करण्यासाठी जी साधने आपल्याला लागणार आििे. िीच 

आपल्याकडे नािीि. िोच भाव िवेपजूेि आि.े आपल्या समोर िवेाची 

कोणिीिी मिूी नसेल, िर आपल्या मनाि दिव्यत्वाची कल्पना रुजणार 

नािी. आज आपण िवेिी जाणिो आदण दिव्यत्विी जाणिो पण आिा जरा 

दवचार करा आपण अगिी लिान िोिो. त्यावेळी आपल्याला िवेिी मादिि 

नव्ििा आदण दिव्यत्वाचा िपास आपल्याला लागला नव्ििा. म्िणनू 

िवेपजूा मित्त्वाची आि.े त्यािनू खऱ्या ईश्वराला जाणिा येिे. 

 

िा दिव्यशक्तीिला िवे या दवश्वािील कणाकणाि भरलेला आि.े 

म्िणनू ज्ञानेश्वर माऊलींनी सोप्पया शब्िाांि साांदगिले िोिे. प्रत्येक प्राणीमात्ाि 

एकच ईश्वरी आत्मा आि.े याचा अथव िा परमेश्वर चराचराि व्यापला आि,े 

िाटला आि े पण िा परमेश्वर पावसासारखा िाटलेला नािी. पावसाला 

नभाि िाटण्याकरिा जलचक्रािनू जावे लागिे. सयूावच्या उष्णिेने  पाण्याच े

बाष्प िोऊन वर जािे. त्याचे रुपाांिर ढगाांच्या माळेि िोिे, त्यािनू पाऊस 
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बरसि असिो असिो. मात् िसे या ईश्वरी चैिन्याचे िोि नािी. आपण 

कुठेिी, केव्िािी ऑलसीजन घेऊ शकिो. अगिी िसेच या दिव्य परमेश्वर 

शक्तीचे असिे. म्िणनू आपण आपल्यािील दिव्य चैिन्य शक्तीला जागिृ 

करवे. त्याकरिा िवेाची आराधना  करावी, िवेाच्या मिूीचे यथासाांग पजून 

करावे पण त्या मिूीि अडकून  न जािा. पयाववरणाची आदण माणसाांची 

सेवा करावी. शेवटी माणसुकी िाच एकमेव धमव आि.े म्िणनू जनसेवेिनू 

ईश्वरसेवा प्रत्येकाने करावी. िोच िवेाचा खरा आशीवावि आि.े या गोष्टीला 

जाणनू आपण िवेाचे पजून करावे. त्यािनू आपल्यािील व सषृ्टीिील दिव्य 

चैिन्य शक्तीला जागिृ करावे. म्िणजे माणसू िवेाची पजूा करिाना 

दिव्यत्वाची पजूा करिो! पण ि ेमाणसाला जाणिा आले पादिजे 
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पययटन आति आपले गड, तकल्ले. 

 

दशवाजी मिाराज जन्माला आले, त्याांच्या येण्याने  मराठी मलुखाि 

नवचैिन्य दनमावण झाले. कारण दजजाऊ आदण शिाजीराजाांनी स्वराज्याचे 

स्वप्पन पादिले िोिे. िे  स्वप्पन आिा दशवबा पणूव करणार िोिे. त्या 
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दृदष्टकोनािनू दजजाऊां नी दशवबाांना घडवण्याचा प्रयत्न केला. दशवबाांनी त्या 

प्रयत्नाला योग्य िो प्रदिसाि दिला. मग िाां िाां म्िणिा वयाच्या सोळाव्या 

वषी दशवाजी मिाराजाांनी िोरणा गड दजांकून घेिला. िोरणा गडावर 

दशवाजी मिाराजाांना अमापन धनाचा लाभ झाला. त्या धनाचा उपयोग 

त्याांनी स्वराज्य दनदमविीसाठी केला. यानांिर िळूिळू दशवाजी मिाराजाांनी 

आपले गड, दकल्ले वाढवले. प्रत्येक दकल्ल्यावर चढाई करून शत्ूांच्या 

िाब्यािील दकल्ले शक्ती, यकु्तीने काबीज केले. त्यािनू त्याांनी स्वराज्य 

वाढवले. दशवाजी मिाराजाांच्या स्वराज्याि 

गड, दकल्ल्याांना र्ार मित्त्व िोिे. िे सवव गड, दकल्ले स्वराज्याचे 

आन-बान शान िोिे. 

 

या गड, दकल्ल्याांमळेु स्वराज्याला मजबिू िटबांिी दमळाली. 

स्वराज्याच्या रक्षणासाठी ि े दकल्ले अगिी कल्पकिेने उभे केले िोिे. या 

दकल्ल्याांवर मावळे उभे रादिल्यावर िबुीण घेऊन अथवा िबुीण न घेिािी 

स्वराज्यवर येणारा शत् ू लाांबनू नजरेि पडायचा. त्यामळेु मावळ्याांना 

अचकूपणे यदु्धकाळाि आपली रणनीिी ठरविा येि िोिी. त्यानसुार मावळे 

शत् ूसैन्यावर िटूुन पडायचे. िगड, मािी, गरम िेल, बाण, िाि गोळे या सवव 

आयधुाांचा वापर करून मावळे शत् ुसैदनकाांना अधव मेले करायच.े त्यािनूिी 

त्याांचे सैन्यिल वर दकल्ल्यावर आले की लपलेले मावळे िलवारीने त्याांना 
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कापनू काढायचे. अशाप्रकारे खलु्या मैिानाि न जािा दशवाजी मिाराजाांचे 

मावळे शत्ूांना दकल्ल्यावर आणनू त्याांना नरकाचे दृश्य िाखवाच.े मध्ययगुीन 

इदििासाि र्क्त दशवाजी मिाराजाांनी सह्याद्रीच्या पवविराांगाांचा यथायोग्य 

उपयोग केला िोिा. त्याकाळी दशवाजी मिाराज म्िणजे "पिाड़ का चवुा" 

असे आियवकारक वणवन शत्पुक्षाने केले िोिे. असा आभिूपवूव वापर 

दशवरायाांनी सह्याद्रीचा केला िोिा. 

 

असा िा गड, दकल्ल्याांचा इदििास आि.े या दकल्ल्याांवर लाखो 

मावळ्याांनी आपले रक्त साांडवले. स्वराज्य साांभाळून आपले सांसार सखुाच े

केले. मलुानबाळाांना वाढवले,  त्याांना स्वादभमानाचे सांस्कार दिले. त्यािनू 

या स्वराज्याला त्याांनी कायम बळकटी दिली. एखाद्या भभूागावर शत् ू

सैन्याचे आक्रमण झाल्यावर दिथल्या रयिेला गड, दकल्ल्याांवर आणनू 

िोणाऱ्या अत्याचारापासनू वाचवले जाई. त्यामळेु लढाई सांपषु्टाि येईपयंि 

स्वराज्यािील मािा, भदगनींना, त्याांच्या मलुाांना या दकल्ल्याांवर दनवाांिपणे 

राििा येि िोिे. दशवाजी मिाराजाांनी सांपणूव रयिेला आपले मानले, 

त्याांच्यावर आई, वडील, भाऊ म्िणनू माया लावली िोिी. त्याांच्यासाठी िे 

नेिमी झटि िोिे. िि, शि, माघार याांचे अपमान सिन करून रयिेला पदिले 

सांरक्षण दिले जायचे. यानांिर आपले रण कौशल्य वापरून शत्ूांना नामोिरण 

केले जायचे. ि े सवव करि असिाना ि े भलकम गड, दकल्ले दशवाजी 
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मिाराजाांच्या कामी यायचे. म्िणनू त्यावेळी आपला मिाराष्र घडला व 

स्विांत् झाला. त्याच स्वािांत्र्याची बीजे भारिाि सववत् रुजली. त्यािनू पढेु 

१८५७ चा उठाव िोऊन १९४७ साली मोठा सांघषव िऊेन आपला िशे 

स्विांत् झाला. 

 

पण या स्विांत् भारिािील मिाराष्राि गड, दकल्ल्याांकडे र्ारसे लक्ष 

दिले जाि नािी. त्यामळेु 

साडेिीनशे वषांपवूी बनवलेले ि े दकल्ले आज मोडकळीस आले 

आििे. दकल्ल्याांवरचे कािी बरुुज दिसेनासे झाले आििे. घरे, वाडे, मांदिरे 

याांची पडझड झाली आि.े म्िणनू या दकल्ल्याांना जिन करण्याची आज 

गरज आि.े त्याकरिा नरेंद्र मोिी सरकार मिाराष्रािील दकल्ल्याांच्या 

डागडुजीसाठी प्रयत्न करि आििे. दशवप्रेमी मावळेिी त्याच गोष्टीचा 

आग्रि धरि आििे. त्यामळेु पढुच्या काळाि दकल्ल्याांच्या डागडुजीचा प्रश्न 

दनकालाि दनघेल. अशी आशा आज दनमावण झाली आि.े छत्पिी दशवाजी 

मिाराजाांची जागजागी स्मारके न बाांधिा आधी या दकल्ल्याांचा जीणोद्धार 

करावा, त्याांना मजबिुी द्यावी. कारण दशवाजी मिाराजाांनी व त्याांच्या 

मावळ्याांनी मोठ्या कष्टाने ि े दकल्ले बाांधले िोिे. यामळेु दशवाजी 

मिाराजाांची स्मारके गड, दकल्ल्यावरच असावीि. ि ेआपण सवांनी लक्षाि 

घेिले पादिजे. त्यासाठी प्रयत्नशील रािण्याची आपल्याला गरज आि.े 
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परांि ुबिुसांख्या सामान्य नागररक व यवुकाांच्या मनाि या समस्येदवषयी 

परेुशी जाणीव, जागिृी झालेली नािी. त्यामळेु मिाराष्रािील िरुण, िरुणी 

या गड, दकल्ल्याांवर जाऊन पयवटनाची मजा घेिाि. िी मजा घेि 

असिाना. गड, दकल्ल्याांवर दढगभर कचरा दनमावण करिाि. प्पलादस्टकच्या 

बाटल्या, िारूच्या काच बाटल्या, खाण्यादपण्याचे कप, कागि या सवांचा 

कचरा गड, दकल्ल्याांवर जमा िोिो. िा कचरा सार् करण्यासाठी कािी 

दशवप्रेमी बाांधव स्वच्छिा मोिीमा काढिाि. िे गड, दकल्ल्याांवर कायम 

अधनू मधनू जाि असिाि पण त्याांनी स्वच्छ केलेले गड, दकल्ले पनु्िा 

कचऱ्याच्या दढगाांनी भरिाि. ि ेअसे वारांवार िोि असिे. त्याि आणखी 

एक भर म्िणनू, प्रेमीयकुुलाांचा वावर दिथे कायम असिो. गड, दकल्ल्याांवर 

बऱ्यापैकी एकाांिाची जागा दमळिे. या एकाांिाि यवुक, यवुिींना नको त्या 

गोष्टी करण्याची  मभुा दमळिे. मग दिथनू दनघिाना ि ेप्रेमी, दिथल्या िगडा, 

िगडावर आपली नावे दलदिि असिाि. आणखी बरांच कािी दलदिलेले 

असिे. यािनू गड, दकल्ल्याांच्या दभांिी नको त्या दशलालेखानी भरिाि. या 

अशा गोष्टींमळेु गड, दकल्ल्याांची शान दनघनू जािे. ज्या मावळ्याांनी ि े

दकल्ले घडवले, आपले रक्त साांडवले. त्या सवव िुिात्म्याांनी या दकल्ल्याांवर 

आपली नावे दिली नािीि. दशवाजी मिाराजाांनी सदु्धा आपल्या कुटुांबीयाांची 

नावे या दकल्ल्याना दिली नािीि. ि े लक्षाि घेऊन कोणत्यािी सामान्य 
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माणसाने आपली नावे या गड, दकल्ल्यावर दलिू नयेि. म्िणनू जाणीव 

जागिृी मित्त्वाची आि.े  सरकारकडून या दकल्ल्याांच े जिन पढेु मागे 

िोणारच आि ेपण िोपयंि सामान्य माणसाांनी िखेील त्याकरिा पढुाकार 

घेऊन गड, दकल्ल्याांवर अशा चकुीच्या गोष्टी करू नयेि. 

 

अशाच प्रकारे दकल्ल्याांच्या पररसराि कािी वेळा अमली पिाथांच्या 

रेव पाट्वया िोि असिाि. अशा पाट्वया वेगवेगळ्या दठकाणी घडवल्या जाि 

असिाि. अशा पाट्वयाांमध्ये जाणारे िरुण मलु, मलुी ििेभाण दवरुन 

दपसाळलेल्या प्राण्याांप्रमाणे वागिाि. 

पोदलसाांना या अशा रेव पाट्वयाांची मादििी दमळाल्यावर, पोदलसाांचे 

धाडचक्र सरुु िोिे. त्यावेळी 

नको त्या अवस्थेि िरुण मलुा, मलुींना िाब्याि घ्यावे लागिे. मग पढेु 

त्याांना पोलीस कोठडी त्यानांिर न्यायालयीन कोठडी दिली जािे. त्या 

प्रकरणाची र्ाईल बनिे. त्याला नाव दिले जािे. 'दसांिगड रेव पाटी र्ाईल' 

दकां वा आणखी कुठल्या दकल्ल्याच्या नावाची र्ाईल. अशा घटनाांमळेु 

ऐदििादसक दकल्ल्याांचे नाविी त्या प्रकरणाला जोडले जािे. याचा दवचार 

प्रत्येक यवुा वगावने करावा आदण कोणत्यािी प्रकारच्या पाट्वया गड, 

दकल्ल्याांच्या पररसराि िोऊ नयेि. याची िक्षिा या यवुा वगावने घ्यावी. 
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अशाप्रकारची भावना बिुसांख्य दशवप्रेमींची आि.े त्यामळेु पयवटन करि 

असिाना गड, दकल्ल्याांचा मान सन्मान प्रत्येकाने राखावा. असे या दठकाणी 

आपल्याला म्िणिा येईल. अनेक दिवस िा दवचार माझ्या मनाि घोळि 

िोिा परांि ु कािी दिवसाांपवूी माझ्या एका दमत्ाने गड, दकल्ल्याांवरील 

अस्वच्छिेच ेिोन दव्िदडओ मला पाठवनू दिले. म्िणनू मी या दवषयावर 

प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आि.े आिा िा दवषय आपण दशवप्रेमींनी 

वाचक या नात्याने अनेक लोकाांपयंि पोिोचवावा िरच गड, 

दकल्ल्याांबाबिीि जनमनाि पररविवन िोईल 
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मनुष्य जन्माचा खरा धमय  

 

या ब्रह्ाांडीय दवश्वाच्या अर्ाट पसाऱ्याि माणसू म्िणनू आपण नगण्य 

आिोि. कारण माणसू या पथृ्वीच्या पणाववर पडलेला एक दठपका आि.े 

असे असांख्य करोडो दठपके आपल्या पथृ्वी पणाववर आििे. ह्या सवव 

दठपलयाांना जानकार लोक पाण्याचा बडुबडुा म्िणिाि. िा पाण्याचा 

बडुबडुा कधीिी, केव्िािी रु्गनू रु्टू शकिो. श्वास जास्ि लागला िरी 

माणसाचा अांि िोऊ शकिो आदण त्याचा श्वास कोंडला िरी माणसाचा 
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अांि अटळ आि!े म्िणनूच कवदयत्ी बदिणाबाई चौधरी याांनी साांगनू ठेवले 

आि.े अरे जगणां मरणां एका श्वासाच अांिर! पण ि ेअांिर कुणाला समजि 

नािी. माणसाच्या आयषु्याला शांभर वषांचा गॅरांटी दपरेड असला, िरी माणसू 

िवेाची आदण दनयिीची कठपिुली आि.े 

म्िणनू माणसाने कधीिी स्वाथी, आिमिावािी अस ूनये. 

 

या लेखाच्या सरुुवािीला पथृ्वी पणाववरचा एक दठपका म्िणजे माणसू 

आि!े असे वणवन माझ्याकडून झाले आि.े कारण या ब्रह्ाांडाच्या सांपणूव 

पसाऱ्याि  अनेक िारे आििे. ि ेिारे म्िणजे किादचि अगदणि सयूव आििे. 

त्यामळेु दनष्कषावि िेवढ्याच आकाशगांगा या ब्रम्िाांडाि दर्रि असिील. 

त्या सवव आकाशगांगेि पथृ्वी सदृश्य अनेक ग्रि अस ूशकिील, असा कयास 

सांशोधकाांचा आि.े त्यामळेु आपली पथृ्वी िखेील एखाद्या पणावसारखी 

आि.े म्िणजे िो सदु्धा एक अगिी छोटासा िकुडा आि.े यािनू माणसाने 

समजनू जावे आपण नेमके कोण आिोि, आपले अदस्ित्व नेमके काय 

आि.े ि ेसारे आपण ओळखावे, म्िणनू िा दवषय मित्त्वाचा आि.े 

िरीसदु्धा माणसू स्वाथीपणाने या पथृ्वीवरील जगाचा िळूिळू सववनाश 

करिो आि.े आपल्या स्वाथावसाठी जगावर यदु्ध लाििो आि.े नवे नवे 

घािक शस्त्र-अस्त्र दनमावण करून प्रिषूणाला वाढविो आि.े अनेक वैज्ञादनक 
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प्रयोग करून, पथृ्वीच्या नाशाला कारणीभिू असणारे रासायदनक पिाथव 

दनमावण करिो आि.े त्याचप्रमाणे िो आपल्या माणसाांच्या भौदिक जगाि 

स्वाथीपणान,े अिमपणाने िांगली, दिांसाचार, गनु्िगेारी वाढविो आि.े 

त्यािनू िो जािी, धमव, वणव याांच्या दभांिी बाांधिो आि.े असा िा स्वाथावचा 

बाजार माणसाांच्या भौदिक दवश्वाि सववत् भरून रादिला आि.े त्यािनू 

माणसाला बािरे पडाव लागणार आि.े नािीिर माणसाचा, माणसुकीचा 

आदण या सांपणूव दवश्वाचा अांि नलकी िोणार आि.े ि े अदखल मानवाने 

आपल्या मनाि, ध्यानाि ठेवावे. त्यामळेु आपल्याला यदु्ध नको आि ेर्क्त  

भगवान बदु्ध आपल्याला िवा आि!े 

सवव प्राणीमात्ाांना परमेश्वराने भय, दनद्रा, भकू मैथनु या चार जादणवा 

दिल्या आििे परांि ुत्याच परमेश्वराने माणसाला दवचार शक्तीचे पाचवे िान 

दिले आि.े कारण या सषृ्टीची काळजी घेणारी एखािी भावनाक्षम, स्वयांपणूव 

दिव्यशक्ती या सषृ्टीि असावी. म्िणनू िवेाने दवचारशील माणसू दनमावण 

केला. असे आपण आज नलकी म्िण ूशकिो. म्िणनू या जगािील कािी 

दवचारवांि कायम असे म्िणि असिाि. आपण या सषृ्टीचे दवश्वस्ि आिोि 

आदण दवश्वस्ि म्िणनू आपल्याला आपली भदूमका बजवायची आि.े 

आपण या अदखल सषृ्टीिल्या नारायणाचे ििू आिोि. असे समजनू घेऊन 

या दवश्व मानवाने आपले जीवन जगावे, िरच मानव जािीचे आदण या 

दवश्वाचे कल्याण िोणार आि.े 
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याच गोष्टीला अनसुरून मी २०१८ साली 'नशा' या शीषवकाखाली 

पन्नास (५०) कडव्याांच े एक िीघव काव्य दलदिले. त्याि जन्मापासनू 

मतृ्यपूयंि आपल्या आयषु्याि ज्या कािी बऱ्या वाईट नशा असिाि. त्याांचे 

वणवन या काव्याि केले िोिे. मग त्या िीघव काव्याला मी पसु्िक रूपाि 

आणले. त्या पसु्िकाच्या मखुपषृ्ठावर 'नशा' या शब्िाखाली िोन ओळी 

दलदिल्या. त्या ओळी अशा िोत्या, 'येथे नािी दचरांजीव कोणी मग का 

धरावी नशा षडररपुांची'! त्यावेळी कायवक्रमाि आलेले वके्त म्िणाले. या िोन 

ओळी मला समथव रामिासाांच्या सांस्कारािील वाटिाि! त्या क्षणी माझ्या 

मनाि नकळि दवचार आला. ि ेशब्ि समथव रामिास स्वामींचे असोि दकां वा 

एखाद्या सामान्य लेखकाचे, िरी लोक त्या शब्िाांकडे परेुशे लक्ष िणेार 

नािीि. उलट षडररपुांच्या भलूभलैुयाि कायम राििील. म्िणनू माणसाने 

काम, क्रोध, लोभ, मोि, मि, मत्सर या षडररपुांना लाांब ठेवनू आपले जीवन 

जगावे. याि र्क्त गरजेपरुिा व्यविाररक स्वाथव ठेवावा आदण मग अदखल 

दवश्वासाठी दनस्वाथी वतृ्तीने प्रत्येकाने वागावे. िा मनषु्य जन्माचा खरा धमव 

आि े
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तकशोर अवस्थेिील मानतसकिा आति पालक 

 

बालमन जेव्िा दकशोर अवस्थेकडे वळू लागिे. त्यावेळी 'दिवस िझुे 

ि े रु्लायचे, झोपाळ्यावाचनू झलुायचे'! असे मनाचे िोऊन जािे. िा 

माणसाचा स्वभाव धमव आि.े िो धमव कधीिी बिलि नािी. काळानसुार 

र्क्त त्याि पररविवन येिे. म्िणजे माणसाच्या शरीराि, दवचार, भावनेि 

अमलुाग्र बिल िोि जािाि. आजच्या स्माटव आधदुनक जगाि बालकाांमध्ये 

बाराव्या, िेराव्या वषी दकशोर अवस्था येिे. नऊव्या, ििाव्या वषी मलुींना 

पाळी येण्यास सरुुवाि िोिे. याच वेळी मलुाांमध्येिी कािी शारीररक बिल 

दिसनू येिाि. याचा पररणाम मलुा, मलुींच्या मानदसकिेवर िोि असिो. मग 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 60 

 

मोबाईल चॅदटांग, दव्िदडओ बघिाना दमत्, मैत्ीणींच्या सांगिीने कािी 

चकुीच्या गोष्टी सिज पादिल्या जािाि. त्या गोष्टींचे पढेु मग व्यसन जडिे. 

ि ेसारे बदघिल्यावर आपण म्िणिो. आिाची दपढी या मोबाईलच्या जगाि 

र्ार दबघडली आि.े िी आजची वस्िदुस्थिी आि.े 

 

पण आपण चाळीस, पन्नास (४०, ५०)  वषांपवूीचा काळ जरी 

पादिला, िरी त्या काळाि सववसामान्य लोक असांच म्िणि िोिे. आजच्या 

काळािील दकशोरवयीन मलेु, मलुी पणूविः दबघडली आििे. त्यावेळी मलुा, 

मलुींची दकशोर अवस्था सोळाव्या, सिराव्या (१६, १७) वषी येि िोिी. 

त्या समुारास मलुाांना धमू्रपान, मद्यपान अन्य गोष्टींचे व्यसन लागि िोिे. 

मलुींना मैदत्णींच्या सांगिीने लैंदगक जीवना दवषयी कुििूल जागायचे. त्याांना 

या दवषयाचे िळूिळू व्यसनच लागायचे. त्यावेळी मलुा, मलुींना कािांबरी, 

कथासांग्रि, कदविा अशा पसु्िकाांच्या मध्यमािनू िारुण्य सलुभ भावना 

चाळविा यायच्या. मग मलुा, मलुींचे भेटण ेझाल्यावर एकाांिाि कुठेिरी 

आकषवणािनू बरेच कािी िोऊन जायचे. ग्रामीण भागाि िर त्यावेळी 

शेिीची कामे जास्ि असायची. त्यामळेु आई, वडील शेिावर केल्यावर 

मलुा, मलुींना स्वािांत्र्य दमळायचे. मग माळरानी दर्रिाना, गरेु, वासरे 

चारिाना मलुा, मलुींमध्ये नकळि सांबांध यायचे. मग पढेु जाऊन कुमारी 

मािाांचे गभवपाि करावे लागायचे. 
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िशीच पररदस्थिी पांचवीस, िीस (२५, ३०) वषावपवूीिी िोिी. 

त्यावेळी दचत्पट, टीव्िी, लैंदगक जीवनावरील पसु्िके, दव्िदडओ कॅसेट 

अशी माध्यमे िोिी. शिरी भागािील आई, वडील िोघेिी जॉबला जाऊ 

लागले िोिे. त्यामळेु मलुा, मलुींना खलुी मभुा दमळि िोिी. ग्रामीण 

भागाििी या काळाि िसेच दचत् िोिे. त्यामळेु माळरानाि, सपराि, एकाांि 

दमळेल दिथे उमलत्या वयािील आकषवणामळेु बरेच कािी दकशोर अवस्थेि 

िोऊन जायचे. त्यावेळी कुमारी मािाांचे प्रमाणिी जास्ि असायचे. 

समाजाच्या दभिीमळेु या गोष्टी चार दभांिीि असायच्या. त्याकाळचे आजी, 

आजोबा, प्रौढ नागररक बोलण्याच्या ओघाि, खेिाने ि ेसमाजािले वैगणु्य 

िाखवनू जायचे.  या सवाविनू एकच दनष्कषव दनघिो, काळ बिला िरी 

दकशोर वयािला मानवी स्वभाव धमव बिलि नािी. त्याि र्क्त काळानसुार 

पररविवन येिे. 

 

याि र्क्त आजची दकशोरवयीन मलुां स्माटव आदण अदिशय िुशार 

झाली आििे. सोशल दमदडयाच्या वापराि िी र्ार जाणकार झाली आििे. 

मागच्या िोन, िीन दपढीिील दकशोरवयीन मलुा, मलुींना लैंदगक 

जीवनादवषयी र्ारसे मादिि नसायचे. त्या काळाि दव्िदडओ कॅसेट, पसु्िके 

असायची पण पॉकेटमनीच्या अभावाने िी साधने दवकि घेणे कठीण 
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असायचे. मग कधीिरी मलुाांना िे बघायला, वाचायला दमळायचे परांि ु

सद्याच्या दपढीिील मलुा, मलुींना इांटरनेट सिज उपलब्ध  झाले आि.े 

त्यामळेु िी मलुां सववच बाबिीि जाणकार झाली आििे. म्िणनू त्याांना आज 

काय चाांगले, काय वाईट ि ेिाखवनू िणे्याची र्क्त गरज आि.े मग िी मलुां 

त्यावर यथायोग्य दवचार करू शकिील. त्यािनू िे कोणत्यािी प्रलोभनाला 

बळी पडणार नािीि. त्याांना वाईट सवयींचे कुठलेिी व्यसन लागणार नािी. 

त्यामळेु िे आपल्या आभ्यासावर लक्ष कें दद्रि करिील. त्याकरिा 

पालकाांना, वडीलधाऱ्याांना आपल्या मलुा मलुींशी सिज सांवाि साधावा 

लागेल. 

आजच्या या मोबाईलच्या जगाि घरािल्या मांडळींचा सांवाि 

दडस्कनेलट झाला आि,े िो सांवाि आिा 5 जी केला पादिजे! त्यासाठी 

आईला आपल्या मलुाची मैत्ीण झाले पादिजे त्याचबरोबर वदडलाांना 

आपल्या मलुीचे दमत् िोिा आले पादिजे. दकशोर वयािील मलुाांना जर 

मानदसक दृष््टया समजावनू साांगायचे असेल, िर मलुाला आई आदण 

मलुीला वडील चाांगल्या प्रकारे समजनू साांग ू शकिाि. कारण त्याांना 

उमलत्या वयाि आलेले सभोविालचे बरे वाईट अनभुव आपल्या मलुा, 

मलुींना उिािरणासि पटवनू ििेा येऊ शकिाि. त्यामळेु मलुाांना या 

वयािली खरी वास्िव पररदस्थिी समज ूशकेल. 
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या चार समजिूीच्या गोष्टींमळेु मलुाांना नवनवीन प्रलोभनाांचे आकषवण 

वाटणार नािी. मग िी मलुां आभासी प्रेमाच्या िदुनयेि अडकणार नािीि. 

चाांगल्या मलुा, मलुींशी िे मैत्ी करू शकिील. अशाप्रकारे त्याांची सांगि 

चाांगली झाल्याने, गणुवत्ता सधुारेल, अभ्यासाि िे कधी मागे पडणार 

नािीि. त्यामळेु त्याांचे पढुील कररअर यथायोग्य िोईल. ि ेपालक म्िणनू 

आज आपण  लक्षाि घेिले पादिजे. 
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वदृ्धापकाळ आति समाजाची नविरुि मानतसकिा  

 

 

एक कवी म्िणनू मी अनेक कायवक्रमाि कदविा सािर करि असिो. 

अशाच एका कायवक्रमाि मी माझी 'आयषु्याची सांध्याकाळ' िी कदविा 

सािर केली. िी कदविा वदृ्धापकाळाकडे झकुलेल्या जेष्ठ 

नागररकाांवर आि.े वदृ्धाांना कािी कारण नसिाना उिरवयाि ज्या 

प्रकारचे जीवन जगवे लागिे. त्या जगण्याचा आढावा मी या कदविेि घेिला 

िोिा. िी कदविा अत्यांि भावकू आदण सांवेिनशील आि.े या कदविेच्या 

शेवटी मी एक आशािायी दवचार माांडलेला िोिा. म्िणनू िी कदविा 
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आजिी काव्य रदसकाांच्या मनाला स्पशव करून जािे. त्यामळेु िी कदविा 

मला नेिमी सािर करावीशी वाटिे पण िी कदविा सािर केल्यानांिर माझे 

मन, दचत्त अस्वस्थ िोऊन जािे. काळ जस जसा पढेु चालला आि.े िस 

िसे वदृ्धाांचे प्रश्नां अदधक अदधक जदटल िोिां चालले आििे. त्यामळेु ि ेप्रश्नां 

आजच्या घडीला मित्त्वाचे आििे. 

 

साठी नांिरच्या उिारवयाि माणसाांचे आयषु्य बालपणा सारखे असिे. 

या बालपणानच्या कुपीमध्ये चाांगल्या वाईट आठवणींचा खदजना िडलेला 

असिो. िा खदजना खरांिर पढुच्या दपढीला सशक्त करि असिो पण 

आजकालची यवुा दपढी त्याांच्या त्या अनभुवाांना बेिखल करिे. िा यवुाांचा 

दृदष्टकोन चकुीचा आि.े काळ दकिी बिला, िरी  माणसाांची मानदसकिा 

दिच असिे र्क्त याि काळानसुार िांत्ज्ञान बिलि असिे. म्िणनू पढुच्या 

दपढीने मागील दपढीचे ऐकायचे असिे. त्याांच्या दवचाराांना समजनू घ्यायचे 

असिे परांि ुसद्याच्या यवुा दपढीि िा समजिूिारपणा अदजबाि दिसि नािी. 

त्यामळेु िोन दपढीले अांिर वाढिे. गेल्या िोन, िीन दपढ्याांपासनू समाजाि 

िचे घडिे आि.े वदृ्धाांना याच गोष्टीचा त्ास िोिो आि.े 
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उिारवयाि माणसाला शेवटी काय िवे असिे? प्रेम, माया, 

आपलुकीच े िोन शब्ि आदण दजव्िाळ्याचे आपलेसे नािे. यािनू सिज 

वदृ्धाांना दवरांगळुा दमळि असिो. त्याांचे मन आपल्या कुटुांबाि रमनू जािे. िी 

आपलेपणाची भावना वदृ्धाांना ज्या वेळेला दमळि नािी. त्यावेळी या वदृ्धाांच े

अांिरांग खेिाने कुडिडले जािे. त्याांना मनािनू वाटू लागिे, आपण या 

मलुाांसाठी काय केले आदण आज ि ेकाय िोऊन बसले! याची खांि त्याांना 

सिाव ूलागिे. या सगळ्या गोष्टीकडे िलुवक्ष करून, मलेु आपल्या वदृ्ध आई-

वदडलाांना वदृ्धाश्रमाि घालिाि दकां वा आपल्या कररअर करिा  नािवांडाांना 

साांभाळण्याची जबाबिारी त्याांच्यावर टाकून त्याांना चार दभांिीि कोमिाि. 

त्यावेळी या वदृ्धाांना सिि असे वाटू लागिे. आपल्याला जो खलेुपणा आज 

िवा आि ेिो आपल्याला दमळि नािी. कुठेिी मोकळेपणाने दर्रिा येि 

नािी. िोन घटका दनवाांि एकमेकाांना ििेा येि नािी. अशी भावना त्या िोन 

वदृ्ध मनाांची असिे. त्याचप्रमाणे कािी वदृ्ध पिी पत्नी जेव्िा वदृ्धाश्रमाि 

असिाि िेव्िा त्याचे मन अगिी व्याकुळिे. त्याांना घरािल्या आपल्या 

मलुाबळाचे सखु, समाधान पिायचे असिे. त्यावेळी कुणीच त्याांच्याजवळ 

नसिे. मग अनेकाांमध्ये असिानािी वदृ्धाांना एकाकीपणा येिो. अशावेळी 

त्याांना आपले दिवस साांपावेि आदण परमेश्वराने आपल्याला घेऊन जावे. 

िी भावना सिज त्याांच्या मनाि येिे. 
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कारण िरुणपणी त्याांनी आपल्या सखु, स्वप्पनाांसाठी मलुाांना जन्म 

दिलेला असिो. मलुाांचा जन्म झाल्यावर मात् िे मलुाांच्या सखुाचा दवचार 

करिाि. त्याांच्या पालन, पोषणाि आपला वेळ घालविाि. 

मलुाांचे आजारपण काढून वेळप्रसांगी त्याांना उचलनू डॉलटरकडे नेिाि. 

मलुाांच्या मोठ्या आजारपणाि कजव काढून त्याांना जीविान ििेाि. पढेु 

मलुाांच्या उच्च दशक्षणासाठी ि ेपालक जीवाचे रान करून मोठा खचव िसि 

िसि करिाि. त्याांचे लक्ष एकच असिे आपल्या मलुाांनी भरपरू दशकावे. 

मग पढेु जाऊन या मलुाांनी चाांगले कररअर करावे. िीच एकमेव इच्छा या 

मलुाांच्या पालकाांची असिे. त्याकरिा िे इांच इांच जीवनाचा दकल्ला 

लढविाि पण त्याांच्या उिारवयाि मात् त्याांची मलेु आई वदडलाांवर 

केलेल्या प्रत्येक  खचावचा दिशोब माांडिाि आदण िो भावांडाांकडून 

आपापसाि वसलू करून घेिाि. त्यावेळी या वदृ्धाांना वाईट वाटणे 

स्वाभादवक आि.े या गोष्टीचा दवचार प्रत्येकाने करावा पण आजकालच्या 

मलुाांना याचा दवचार करिा येि नािी. 

 

वास्िवाि आजची दपढी कररअरच्या मागे लागली आि.े 

धकाधकीच्या जीवनाि िी अडकून पडली आि.े मोकळ्या वेळेि िी मलेु 

आपल्या सांसाराि, गलुाबी स्वप्पनाि गुांिलेली असिाि. त्याांना एका 

सटु्टीच्या दिवशीिी आपल्या आई-वदडलाांना वेळ ििेा येि नािी. वदृ्ध आई-
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वदडलाांबरोबर िास िोन िास िसिा खेळिा येि नािी. मलुगी असेल िर िी 

वदृ्ध आई-वदडलाांची काळजी घेिे. पण िी सनु झाल्यावर सास ूसासऱ्याांना 

काळ्या पाण्याि बघिे. म्िणजे ज्या आई-वदडलाांनी आपल्या मलुाला 

वाढवले. त्या मलुाांचे मन, शरीर या सनुाांना िवे असिे पण त्याच वेळी या 

मलुाचे आई-वदडल नकोसे वाटिाि. िी मानदसकिा आजच्या िरुणींची 

आि.े िी मानदसकिा बिलण्यासाठी आई-वदडलाांनी प्रयत्न करायला िवेि, 

िर आपला आदण आपल्या समवरस्थ वदृ्ध दमत्-मैदत्णींचा  वदृ्धापकाळ 

सखुाचा िोईल, ि ेआपण सवांनी लक्षाि ठेवले पादिजे. 

 

यािनू िरुण दमत्ाांना एवढेच साांगायचे आि.े आज आपले आई वडील 

वदृ्ध आििे. त्याांना सांभाळण्याची जबाबिारी प्रत्येक िरुण मलुा मलुीची 

आि.े मग आपले नािे कोणिेिी असो, िरी आपण वयस्कर मांडळींना 

भावदनक आधार द्यायला िवा. सद्यकाळाि िे वदृ्ध िोऊन अवयवाांनी 

कमजोर झाले आििे. उद्या आपणिी त्याांच्याप्रमाणे अवयवाने कमजोर िोि 

वदृ्धापकाळकडे झकुणार आिोि िेव्िा आपण आज या वदृ्धाांची काळजी 

घेऊ या. म्िणजे आपला वदृ्धापकाळ सखुाचा, समाधानाचा, आनांिाचा 

िोईल. कारण आपण दकिीिी म्िटलां उिारवयाि आपण आधीच 

वदृ्धाश्रमाि जाऊ या पण वदृ्धाश्रमाि जाऊन रािणे दििकेसे सोपे नािी. 

घरािले कुटुांब शेवटी कुटुांब असिे. त्याची सर वदृ्धाश्रमाला येणार नािी 
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आदण नजाण ूआपण उिरत्या वयाि अपांग झालो िर काय करणार आिोि. 

म्िणनू आपण आज वदृ्ध आई-वदडलाांची काळजी घ्या. मग उद्याचा िसिा, 

खेळिा काळ आपलाच  असेल. िी नाटकािली, दचत्पटािली कथा नािी. 

ि ेसमाजाचे आजचे आदण कालचे दचत् आि.े िचे दचत् मी पांधरा वषावपवूी 

'आयषु्याची सांध्याकाळ'  या कदविेि रेखाटले िोिे. आपण आिा सवांनी 

या दवषयाचे सखोल दचांिन केले पादिजे. िरच आपण भावभक्तीने म्िण ूशकू 

मी श्री गणेशाचा भक्त आि.े 
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मानवी मनाचा दृतिकोन  

 

 

आपल्या शरीराि मन नावाचा अवयव शारीररक दृष््टया कुठेिी नािी, 

िरी माणसाच्या जीवनाि िा अवयव खपू मोठी भदूमका बजाविो. िा 

अवयव शारीररक दृष््टया आपल्याि नसला, िरी िो भावदनक दृष््टया 

आपल्यावर आधीराज्य करिो, ि ेया अवयवाचे दवशेष आि.े एक अदृश्य 
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व्यदक्तमत्व आपल्या जादणवेिनू माणसाच्या सवांगाि घमुि असिे. त्यािनू 

माणसू सकारात्मक आदण नकारात्मक दृदष्टकोनािनू वाढि असिो. 

माणसाने अट्टिासपवुवक दवचार केला दकां वा नािी केला, िरीिी िो कळि 

नकळि दवचार करिो. मग िा दवचार माणसाला कोणत्या दिशेकडे घेऊन 

जाईल िे मनाला र्ारसां कळि नािी. कारण ि े मन कायम भावनाांच्या 

जांजाळाि आडकलेल असि. मन ि ेभावनाांच्या आदवष्कारासाठी बनलेलां 

आि.े म्िणजे मन िा अवयव भावनात्मक आि.े 

 

त्यामळेु प्रत्येक माणसाला आपल्या मनावर कायमच दनयांत्ण ठेवावे 

लागिे. असे जर दनयांत्ण ठेवले नािी, िर माणसाच्या जीवनाि. सकारात्मक 

बिल िोणार नािीि. घोडागाडी चालविाना आपण घोड्याला नीट दिशा 

िाखवली नािी, िर िो घोडा कुठेिी जाऊ शकिो. पररणामी त्या 

घोडागाडीला कुठल्यािी प्रकारचा धोका दनमावण िोऊ शकिो. िसाच धोका 

मनावर दनयांत्ण नसलेल्या माणसाला पत्करावा लागिो. म्िणनू माणसाने 

अगिी डोळसपणाने, जाणीवपवूवक मनाच्या प्रदक्रयेकडे पावलोपावली लक्ष 

दिले पादिजे, िरच माणसाच्या जीवनाला योग्य िो आकार येऊ शकिो. 

म्िणनू माणसाने या मन नावाच्या स्टीयररांगला चाांगल्या पद्धिीने िािाळले 

पादिजे. 
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त्याकरिा माणसाने कायम चाांगल्या दचांिनाि रािावे. योग्य माणसाांची 

सांगि धरावी. आपले दचांिन दकिीिी चाांगले असले, िरीिी सांगिीच्या 

पररणामाने िे दबघडू शकिे. म्िणनू वयाच्या कोणत्यािी टप्पप्पयावर सांगि 

चाांगली असणे गरजेच े आि.े त्याचबरोबर आपण चाांगल्या गोष्टीचे 

सकारात्मक वाचन करायला िवे, चाांगले ऐकायला िवे, िरच माणसाच्या 

दवचाराि आदण त्याच्या नकळि भावनेि आमलूाग्र बिल िोऊ शकिो. 

माणसाच्या या भावनेला ओळखनू पवूवजाांनी धमव नावाची सांस्था स्थापन 

केली. त्याांचा उद्दशे एकच िोिा माणसाने प्राण्याांच्या कळपाप्रमाणे वाग ूनये. 

त्याांच्यावर सांस्कार आदण सांस्कृिीच ेबांधन असावे. त्याकरिा त्या पवूवजाांनी 

िवे मिूीची दनदमविी केली दकां वा िवे नावाचा आभास दनमावण केला. जगाि 

अनेक धमव आििे. त्याि कािी धमव मिूी पजूक आििे, िर कािी धमव िवे 

नाम पजूक आििे. म्िणजे िे दचांिन रूपाने िवेाला पजुिाि. िी िवे नावाची 

सांकल्पना मानवी सांस्कृिीि का आली. असा प्रश्न कािी दवचारवांि मांडळींना 

पडिो पण या प्रश्नाचे उत्तर अगिी सोपे आि.े माणसू नेिमी दनसगव शक्तीला 

दकां वा परशक्तीला घाबरून असिो. त्याच भयाचा उपयोग पवूवजाांनी केला 

आि.े म्िणनू परमेश्वराचे अदस्ित्व मानणाऱ्या कािी लोकाांमध्ये िषु्कृत्य 

सिसा दिसि नािी. 
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याच कारणामळेु धमव आदण कमव याला अध्यात्माि खपू मोठे स्थान 

आि.े याि धमव म्िणजे दवचार आि ेव कमव म्िणज ेकृिी आि.े दवचार, कृिी 

जेव्िा एकात्म िोिे िेव्िा माणसाचे जीवन सुांिर िोऊ शकिे पण माणसां 

धमावप्रमाणे, नीिीप्रमाणे वागि नािीि. त्यामळेु इदििासाि आपण अनेक 

धमांध लोक पादिले आििे. त्याि चांगेज खान, मिांमि घोरी, जदिरुदद्दन 

बाबर, औरांगजेब, ॲडॉल्र् दिटलर, बेदनिो मसुोदलनी आदण झार अशी 

भरपरू नावे साांगिा येिील. या सवव राज्यकत्यांनी धमावला नीट जाणनू घेिले 

नािी, मनावर नीट दनयांत्ण ठेवले नािी. मनाि ज्याप्रमाणे भावना आली 

त्याप्रमाणे िे कृिी करि गेले आदण म्िणनू िे कुकमावने इदििासाि जगप्रदसद्ध 

झाले. त्यामळेु माणसाने आपल्या मनावर दनयांत्ण ठेवनू धमावने, नीिीने, 

दवज्ञानपवूवक वागावे. कारण या दवश्वाि जी साववभौम शक्ती आि ेिी शक्ती 

आपल्या प्रत्येकाि आि.े त्यामळेु आपल्या इच्छेनसुार, कृिीनसुार िी शक्ती 

कायावदन्वि िोिे. िी शक्ती एकिा कायावदन्वि झाल्यावर चाांगले दकां वा वाईट 

बघि नािी. त्यािनू आपले जीवन कोणत्या दिशेकडे जाईल ि ेसाांगिा येि 

नािी. म्िणनू आपण कायम सावधान रािून दवचार, कृिी करावी. ि े

माणसाच्या योग्य जीवनासाठी उपयोगी आि.े 

 

पण आजच्या या आधदुनक स्माटव जगाि, अनेक प्रलोभने 

माणसासमोर िाि पसरून उभी आििे. या सवव पररदस्थिीि आपल्या 
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मनावर िाबा कसा दमळवावा याचा प्रश्न सामान्य माणसाला पडलेला आि.े 

असा प्रश्न पडणे स्वाभादवक आि ेपरांि ुत्यासाठी माणसाने आपली गाळण 

शक्ती मजबिू केली पादिजे. म्िणजे आपल्याला काय िवे, काय नको याचा 

दवचार प्रत्येकान ेज्या त्या वेळी केला पादिजे. आपल्या मनाि िोणारे दचांिन 

सभोविालच्या घटनाांवर आधाररि असिे. या घटनाांमधनू माणसाने चाांगले 

िेच घ्यावे आदण वाईट सोडून द्यावे. आपल्या अविीभविी येणारे 

नािेवाईक िथा दमत्, पररवार वेगवेगळ्या दवचारधारेचे असिाि. त्याांना 

सकारात्मक व नकारात्मक अशा िोन्िी बाज ू असिाि. त्यािनू आपण 

चाांगल्या माणसाांची दनवड केली पादिजे. त्याचबरोबर आपण नकाराथी 

माणसाांना सकारात्मक करण्याचा प्रयत्निी केला पादिजे. कारण प्रत्येक 

माणसाला चाांगल्या सांगिीची गरज असिे, िी गरज आपण पणूव केली 

पादिजे. िसा प्रयत्न करिाना, आपण आपल्या मनाला वेगळे ठेवले पादिजे. 

कारण रावणाला राम करिाना, आपण ियुोधन िोिा कामा नये! याची 

काळजी प्रत्येकाने घ्यावी. त्यािनू प्रत्येक माणसाने समाजािील दवचार 

पररविवनाचा खारीचा वाटा उचलावा. 

 

मनाचा मळू स्वभाव आपण पादिला, िर िो सकारात्मक कधीच 

नसिो िो कायम नकारात्मक असिो. म्िणनू माणसाच्या जाणीवेि कायम 

िोन मने असिाि, असे म्िटले जािे. स्वभाविः आपण पादिले, िर 
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माणसाच्या मनाि कायम प्रथम वाईट दवचार येिो. िो दवचार बिलनू आपण 

चाांगल्या दवचाराकडे जािो. उिािरणाथव आपल्याला जर एखाद्या छोट्या 

िलावाि उडी मारायची असेल, िरी मनाला असे वाटिे. आपण जर उडी 

जमली, िर आपल्याला िलावाचा कठडा लाग ू शकिो दकां वा आपण 

पाण्याि बडूु शकिो, िा पदिला दवचार आपल्या मनाि येिो. परांि ुिरीिी 

आपण उडी मारायचा दृढ दनिय करिो आदण उडी मारिो िेव्िा आपण 

व्यवदस्थि पाण्यामध्ये जािो, दविार करिो, आदण पनु्िा शाांिपणे बािरे येिो. 

म्िणजे माणसू आधी कोणत्यािी गोष्टीचा नकाराथावने दवचार करिो, िो 

सकाराथी दवचार करि नािी ि ेयािनू दसद्ध िोिे. त्यामळेु आपल्या मनाला 

आपण कायम दिशािशवकाप्रमाणे वळवले पादिजे, त्यावर चाांगले सांस्कार 

केले पादिजेि. आजकालची िदुनया र्ार बिलली आि.े त्यामळेु माणसाला 

प्रवािाप्रमाण े वागलेच पादिजे!असे बिुसांख्य लोकाांचे म्िणण े असिे. या 

अशा  समज, गैरसमजाच्या गोष्टीकडे आपण िलुवक्ष केले पादिजे. माणसाने 

काळाप्रमाणे जरूर वागले पादिजे ि ेजरी खरे असले, िरी असलेल्या चाल ू

काळामध्ये ज्या कािी गोष्टी वाईट  आििे, त्या गोष्टी आपण कधी पणूविः 

स्वीकारू नयेि. चकुीच्या गोष्टीला कधीिी समथवन िऊे नये. चाांगल्याला 

चाांगले आदण वाईटाला वाईट असे आपण म्िटले पादिजे. याकरिा आपण 

स्विः चाांगले आचरण केले पादिजे. त्यावेळी आपण इिराांना कािीिरी 

चाांगले साांग ूशकिो. त्याांच्या दवचाराि बिल घडवनू आण ूशकिो. 
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मिात्मा गाांधींना कुणीिरी दवचारले, मला डॉलटरने साखर कमी 

करायला साांदगिली आि.े मी काय करू? िेव्िा त्या माणसाला गाांधीजींनी 

साांदगिले, ि ूआठ दिवसाांने माझ्याकडे परि ये. मग मी िलुा नलकी सल्ला 

िइेन. त्यानसुार िो माणसू आठ दिवसाने गाांधीजींकडे आला िेव्िा गाांधीजी 

त्याला म्िणाले. ि ू साखर अदजबाि खाऊ नको, साखर न खाल्ल्याने 

माणसाचे कािी नकुसान िोि नािी! या प्रसांगाि मिात्मा गाांधींनी आपल्या 

अनभुवािनू स्पष्ट केले. गेले आठ दिवस मी साखर अदजबाि खाल्ली नािी. 

त्यामळेु माझे कािी नकुसान झाले नािी, िझुेिी िोणार नािी! 

 

या गोष्टीिनू आपल्याला कळू शकिे. समोरच्या माणसाि बिल 

करायचा असेल, िर िो बिल प्रथमिः आपल्याि केला पादिजे. मग आपण 

िसुऱ्या व्यक्तीच्या दवचाराि बिल आण ू शकिो. ि े आपण व्यदक्तशः 

अांगीकारले पादिजे. म्िणजे आपल्याला स्विःच्या मनावर कायम दनयांत्ण 

ठेविा आले पादिजे, िरच आपण  लोकाांना प्रॅदलटकल ज्ञान िऊे शकिो.  ि े

आपल्या कृिीिनू सिज उिरायला िवे, िरच माणसाची सवांगीण प्रगिी 

िोऊ शकिे. ि ेआपण सवांनी आचरणाि आणले पादिजे. अशा या अिभिू 

मनाचे उिािरण ििेाना कवदयत्ी बदिणाबाई चौधरी याांनी साांदगिले आि.े 
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मन वढाय वढाय 

उभ्या पीकाांिलां ढोर, 

दकिी िाांकला िाांकला 

दर्री येिां दपकाांवर. 

 

अशा या कदविेि मन कसां आि,े िे दकिी चांचल आि,े िरी त्याि 

दकिी मोठे सामथ्यव िडलेलां आि.े ि ेबदिणाबाई ांनी अदिशय सुांिर शब्िाि 

स्पष्ट केले. म्िणनू आपण मनाला समजनू घेिाना या कदविेचा खऱ्या अथावने 

अभ्यास करावा. असे आपल्याला नलकी साांगिा येईल.  
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भातिक सिंवादाची दुदयशा 

 

 

 

लाभले अम्हास भाग्य बोलतो र्राठी 

जाहलो खरेच धन्य ऐकतो र्राठी 

ह ेर्राठी अक्षभर्ान गीत ऐकल्यार्र प्रत्येक र्राठी र्ाणसाच्या र्नात 

नर्चैतन्य जागे होते. त्यार्ेळी आपल्या सर्ाांंिंच्या डोळ्यासर्ोर कर्ी 

सरेुश भटािंचा चेहरेा क्षदस ूलागतो. कर्ी सरेुश भटािंनी ह ेआजरार्र काव्य 

क्षलक्षहले आह.े त्याकाळी र्हाराष्ट्रात सर्व लोक खऱ्या अथावने र्राठी जाणारे 

होते, र्राठी भाषेर्र त्यािंची श्रद्धा होती.  म्हणनू ह ेकाव्य सरेुश भटािंकडून 
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क्षलक्षहले गेले होते पण आजकाल कलाकार, साक्षहक्षत्यक, प्राध्यापक 

सोडल्यास सर्वसार्ान्य लोक र्राठी भाषेकडे पाठ क्षिरर्त आहते. त्यािंच्या 

र्नात र्राठी भाषेक्षर्षयी तेर्ढी श्रद्धा आज राक्षहलेली नाही, तरी सदु्धा ह े

र्राठी अक्षभर्ान गीत लोकक्षप्रय झाले. या र्ागचे कारण ही र्राठी भाषा 

अजनूही सार्ान्य बोली भाषेत क्षजर्िंत आह.े ह ेया र्राठी भाषेच र्ोठिं भाग्य 

आह.े ह ेअसिं बोलताना र्ला प्रचिंड द:ुख होत आह.े ते द:ुख केर्ळ र्ाझे 

नसनू सर्व र्राठी क्षर्चारर्िंतािंचे आह.े 

 

या खिंते र्ागे आजची पररक्षस्थती कारणीभतू आह.े कारण सध्याचे 

पालक आपल्या र्लुािंना इिंग्रजी र्ाध्यर्ाच्या शाळेत घालतात. त्यािंचे असे 

म्हणणे असते, आम्ही र्राठी भाषेत क्षशकल्यार्ळेु आम्हाला प्रचिंड रे्हनत 

करार्ी लागली.  

म्हणनू आम्ही आर्च्या र्लुािंना आज इिंग्रजी शाळेत घालतो आह!े 

आजच्या र्लुािंना जर जगाच्या स्पधते क्षटकायचे असेल, क्षजिंकायचे असेल, 

तर त्यािंना इिंग्रजी भाषा आत्र्सात करायला हर्ी. म्हणनू हल्लीचे पालक 

आपल्या र्लुािंना इिंग्रजी शाळेत घालतात. ही र्राठी र्ाणसािंच्या र्नातली 

र्ानक्षसकता स्र्ाभाक्षर्क आह े परिंत ु ह े पालक जगाच्या स्पधेचा क्षर्चार 

करतात. तो त्यािंचा क्षर्चार क्षबनबडुाचा आह.े कारण या जगाची सर्वसार्ान्य 

र्ानक्षसकता र्ातभृाषेकडे झकुणारी आह.े जगातील सर्व क्षशिण तज्ञ, भाषा 
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तज्ञ म्हणतात, र्लुािंना प्रथर्तः र्ातभृाषेतनू क्षशिण क्षदले  पाक्षहजे, तरच 

र्लुािंची प्रगती होऊ शकते. र्ग अशा र्लुािंना जगातील कोणत्याही भाषा 

आत्र्सात करता येऊ शकते! 

 

पण या गोष्टीकडे र्राठी पालक दलुवि करत आहते. त्यार्ळेु र्राठी 

र्ाध्यर्ाच्या शाळेतील पटसिंख्या घटत चालली आह े आक्षण इिंग्रजी 

र्ाध्यर्ाच्या शाळेतील पटसिंख्या र्ाढत आह.े त्याचरे्ळी र्राठी भाक्षषक 

सिंर्ाद खालार्त चालला आह.े आज आपण जर पाक्षहले, तर र्राठी भाषेत 

इिंग्रजी पयावयी शब्द सहज र्ापरले जातात. ते पयावयी शब्द र्राठी भाषेचे 

आधार बनले आहते. कारण र्राठी भाषेतले काही शब्द इिंग्रजी शब्दािंपेिा 

सर्जायला कठीण आहते. त्यार्ळेु र्राठीला सलुभ करण्यासाठी इिंग्रजी 

शब्दािंची आर्श्यकता आह.े ह ेभाषा तज्ञ, क्षशिण तज्ञ र्ान्य करतात पण 

ज्या पालकािंची र्लेु इिंग्रजी र्ाध्यर्ाच्या शाळेत जातात ते पालक र्राठी 

भाक्षषक सिंर्ादाची र्ाट लार्तात. त्यािंचा भाक्षषक सिंर्ाद इतका क्षर्क्षचत्र 

असतो की ते र्राठी सलुभ होण्यासाठी इिंग्रजी पयावयी शब्दािंचा र्ापर करत 

नाहीत, तर ते आठ शब्दािंच्या एका र्राठी र्ाक्यात पाच इिंग्रजी शब्द 

घालतात. त्यात ते या पाच शब्दािंना जोडण्यासाठी उरर्ररत र्राठी शब्दािंचा 

र्ापर करतात. हा भाक्षषक सिंर्ाद अगदी गक्षलच्छ र्ाटतो. अशाप्रकारचा 

सिंर्ाद यरुोप, अरे्ररकेतील लोकािंनी ऐकला, तर ते लोक या सिंर्ादाला 
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गक्षलच्छ र्ानतील. म्हणनू अशाप्रकारचा भाक्षषक सिंर्ाद कुणीही. करु नये. 

आपल्या र्लुािंना इिंग्रजी सलुभ यार्ी म्हणनू त्यािंच्याशी इिंग्रजीत बोला पण 

ते करताना र्ात्र सार्वजक्षनक स्तरार्र र्राठी भाक्षषक सिंर्ादाची र्ोडतोड करू 

नका. 

 

तसेच काही सर्वसार्ान्य र्राठी बािंधर् आपल्या भाक्षषक सिंर्ादात 

अपशब्दािंचा बेर्ालरू्पणे भडीर्ार करतात. दोन-तीन र्राठी शब्दािंर्ागे 

त्यािंचा एक अपशब्द असतो. त्यार्ळेु तो सिंर्ाद अक्षतशय सरु्ार र्ाटतो. 

तसा सिंर्ाद ऐकल्यार्र र्नाला आक्षण कानाला त्रास होतो. असा सिंर्ाद 

करणाऱ्या व्यक्तीच्या र्तृ्ती, प्रर्तृ्तीक्षर्षयी शिंका क्षनर्ावण होते. र्ग तो र्ाणसू 

चकुीचा आह,े असा सर्ज त्या व्यक्तीबद्दल तयार होतो.  म्हणनू आपल्या 

र्राठी भाषेत म्हिंटले जाते. र्ाणसाने आतनू र्र्ाली असारे् पण तसे बाहरे 

क्षदस ूनये! आपण साध्या र्राठी भाषेतही दर्दार सिंर्ादात बोलनू योग्य तो 

पररणार् साध ूशकतो आक्षण सर्ोरच्या कुस्र्ाभार्ी व्यक्तीला  सरळ र्ागव 

दाखर् ूशकतो. त्याकरता आपल्या भाक्षषक सिंर्ादात अपशब्दािंचा भडीर्ार 

कशाला हर्ा आह.े याचा क्षर्चार प्रत्येक यरु्काने, प्रत्येक यरु्तीने करार्ा. 
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त्याचप्रर्ाण े आपल्या भारतीय क्षहिंदी भाषेतही बम्बय्या भाक्षषक 

सिंर्ादाचा र्ापर केला जातो. तो र्ापर चकुीचा आह.े आपनु, टपनू, खपनू 

अशा प्रकारचे अनेक शब्द या क्षहिंदी भाषेत र्ापरले जातात. आपण भारतीय 

जनता म्हणनू 

क्षर्क्षर्ध प्रकारच्या र्ातभृाषा बोलतो. म्हणनू क्षहिंदी बोलताना आपण 

थोडे अडखळतो. तशा प्रकारची चकुीची क्षहिंदी आली तर चाल ूशकते. पण 

आपण बम्बय्या क्षहिंदीत बोलणे. ह ेभाक्षषक सिंर्ादाला धरून नाही. तो एक 

सरु्ार भाषेचा प्रकार आह.े त्यार्ळेु र्राठीत बोलताना इिंग्रजी आक्षण क्षहिंदी 

या शब्दािंचा जास्त र्ापर करू नये क्षकिं र्ा क्षहिंदी बोलताना चकुीच्या भाषेचा 

र्ापर करू नये. इिंग्रजी बोलायचे असेल तर शदु्ध इिंग्रजीत बोलारे्. उगाच 

र्राठी, क्षहिंदी आक्षण इतर र्ातभृाषािंची र्ाट लार् ू नये. ह े आपण सर्ाांनी 

लिात ठेर्ार्े.  

 

म्हणनू या क्षर्षयाअिंतगवत आपल्याला इतकेच सािंगता येईल. आजच्या 

या जागक्षतक स्पधावत्र्क गक्षतर्ान यगुात पालक म्हणनू आपल्या र्लुािंना 

इिंग्रजी र्ाध्यर्ात जरूर घाला पण आपल्या र्राठी भाषेला क्षर्सरू नका 

आक्षण आपल्या र्राठी भाषेत जास्तीत जास्त इिंग्रजी शब्द आणनू र्राठी, 

इिंग्रजी भाषेचा अर्र्ान करू नका. इिंग्रजी पयावयी शब्द आपल्या र्राठी 

भाषेत जरूर र्ापरा पण त्याचा अर्डिंबर र्ाजर् ूनका. जगातील सर्व भाषा 
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आपापल्या जागी क्षसद्ध असनू पररर्तवनशील आहते. म्हणनू त्यािंना चकुीच्या 

पद्धतीने र्ापरून आपला भाक्षषक सिंर्ाद सरु्ार दजावचा करू नये. हाच एक 

उपदशे या लेखाचा आह.े 
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ही वाट अशाच एका वनभ्रमिंिीची 

 

 

र्ाझा एक क्षर्त्र आह.े त्याला पाऊस काळ गेल्यार्र र्नभ्रर्िंती 

करायला िार आर्डते. कारण त्यारे्ळी क्षनसगव िुलनू आलेला असतो. 

म्हणनू एखाद्या सटु्टीच्या क्षदर्शी तो आर्जूवन  रानार्नात क्षहिंडायला क्षनघतो. 

काल, परर्ा तो र्ला  कसाच सहज भेटला. त्याने त्याच्या एका 

र्नभ्रर्िंतीबद्दल र्ला सािंक्षगतले. हा त्याच्या र्नभ्रर्िंतीचा  अनभुर् र्ी 

आपल्यासर्ोर आज र्ािंडतो आह.े  तो कुठे गेला होता? ह ेर्ी आपल्याला 

सािंगणार नाही पण त्याच्या भ्रर्िंती र्ागचा  क्षर्चार र्ला िार आर्डला, तो 

र्ला म्हणाला. 
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त्या क्षदर्शी सकाळी लर्कर उठून र्ी र्ाझा प्रर्ास सरुू केला. एका 

रानातनू एक नागर्ोडी पायर्ाट पढेु क्षनघालेली होती, र्ी र्नसोक्त चाल ू

लागलो. असे रानार्नात क्षहिंडताना र्न शािंत, सर्ाधानानी, आनिंदी होतिं 

होते. कानात त्यारे्ळी शािंतपणे गणुगणुणारी र्ाऱ्याची र्िंजळु झळूुक येत 

होती. त्यारे्ळी र्ाझ्या श्वासात रानार्नातले सािंगता न येणारे अनाक्षर्क गिंध 

दरर्ळत होते. अशार्ेळी र्ी त्या नागर्ोडी र्ाटेर्र चालत असताना, पाने, 

िुले, िािंद्यािंना हळुर्ार स्पशव करत जात होतो. पानािंचे, िुलािंचे क्षर्क्षर्ध रिंग, 

गिंध आकार पाहून र्ाझे र्न थक्क होत होते. र्ी असाच पढेु जात असतना. 

ती नटलेली र्नराई र्ला नकळत प्रसन्न करून जात होती. त्यार्ळेु र्ाझे र्न 

अगदी प्रिुक्षल्लत होत होते. तो सभोर्तालचा क्षनसगव जण ूर्ला गोंजारत 

होता. र्ाझ्याशी सिंर्ाद साधण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याची ती भाषा र्ला 

सर्जत नव्हती पण क्षनर्वळ, क्षनखळ आनिंद र्ला क्षर्ळत होता. चालता 

चालताना र्ला कळलेच नाही. कधी सयूव र्र डोक्यार्र आला. कारण 

र्ाझ्यासोबत सतत त्यार्ेळी झाडा- झडुपािंच्या छाया होत्या पण तरी काही 

रै्ल चालल्यार्ळेु पोटाला थोडी भकू लागली होती. त्यारे्ळी ती भकू र्ला 

अस्र्स्थ करत नव्हती.  
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र्ग र्ी एका र्स्तीचा, र्ाडीचा, पाड्याचा रे्ध घेऊ म्हणालो. इकडे 

क्षतकडे पाहून चालत जाताना, र्ला दोन-चार कुडार्ातीची घरे क्षदसली. 

हळूहळू क्षतथला खडतर  रस्ता  

 पार करून, र्ी त्या  घरािंजर्ळ पोहोचलो. एका घराच्या अिंगणात. 

एक काकूबाई बसल्या होत्या. त्यािंची जराशी र्ी क्षर्चारपसू केली. कुठे 

जेर्णाखानाची सोय होईल का? ह ेक्षर्चारले. त्या हसल्या र्ला म्हणाल्या, 

बसा इथे र्ी तयारी करते, जेर्णाची! र्ग प्रर्ासी म्हणनू र्ाझा याथायोग्य 

पाहुणचार झाला. अध्याव तासात भाजी भाकरीचे गरर्ागरर् 

गार्रान जेर्ण र्ला क्षर्ळाले. त्या परक्या र्ाणसािंनी र्ला आग्रह 

करून खाऊ घातले तेव्हा र्ाझे पोट आक्षण र्न  तडुुिंब  भरले होते. त्या 

आपलेपणाच्या भार्नेर्ळेु त्यािंचा र् र्ाझा  ऋणानबुिंध र्ाढत गेला. 

थोड्याशा गप्पागोष्टी झाल्यार्र र्ी क्षतथनू क्षनघालो. पढुचा प्रर्ास सरुू 

होताच र्ाझ्या डोळ्यािंना  र्ार्कुिी घेऊशी र्ाटली. काही क्षर्क्षनटािंची 

र्ार्कुिी घेतल्यार्र र्ी पढुची र्ाट धरली. 

 

आता र्ाझे र्न रानार्नात रर्नू गेले होते. क्षतथल्या त्या खडतर र्ाटा 

आता र्ाझ्या पायर्ळणी पडलेल्या होत्या, त्यार्ळेु र्ला त्या उतार 

चढार्ाच्या सर्व र्ाटा अगदी घरच्या र्ाटू लागल्या होत्या. म्हणनू र्ी त्या 
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झाडाझडुपात, काट्याकुट्यातनू टनाटना उड्या र्ारत अगदी सहज पढुची 

र्ाट धरू लागलो होतो. ओढे, नाले, झरे यािंना अगदी सरळ पार करत र्ी 

पढेु पढेु जात होतो. रान िुलािंचा रिंग, त्यािंचा टर्टर्ीतपणा र्ला खणुार्त 

होता. क्षहरव्यागार गर्ताच्या रे्गरे्गळ्या रिंगछटा र्ी न्याहाळत  जात होतो. 

असा हा सारा प्रर्ास र्ला र्िंत्रर्गु्ध करून जात होता. अशा या र्नर्कु्त 

प्रर्ासार्ळेु र्ाझ्या जीर्नाला खरा अथव प्राप्त झाला होता. त्यारे्ळी असे 

र्ाटत होते, सभोर्तालच्या क्षनसगावत जन्र्लेला र्ाणसू आज परत एकदा 

आपल्या रानार्नात आला आह!े त्यार्ेळी "जैत रे जैत" क्षचत्रपटातील 

क्षहरर्ागार क्षजर्िंत क्षनसगव  र्ाझ्यासर्ोर क्षदस ूलागला होता तेव्हा र्ाझे र्न 

आपसखुच गाणे गणुगणु ू लागले होते. जाईजईुचा गिंध र्ातीला, क्षहरव्या 

झाडािंचा छिंद गीताला. हा असा अनोखा गीत सोहळा र्ाझ्या डोळ्यािंना तपृ्त 

करून जात होता. हा  रिंगतदार सोहळा र्ाझ्या र्नाला तपृ्त करून जात 

असताना. नेर्की दपुार टळून. सािंज रे्ळकडे क्षदर्स झकूु लागला होता. 

त्यार्ेळी आपल्यासारख्या  शहरी र्ाणसाला चहाची तलब लागणारच र्ग 

पनु्हा र्ी र्ाडीर्स्तीचा, घर अिंगणाचा शोध  घेऊ लागलो. अखेर असे घर 

र्ला सापडले. 

 

आता र्ला त्या सर्ोरच्या अिंगणात एक आजीबाई क्षदसल्या. त्या 

आजीबाई िंची क्षर्चारपसू करता करता. र्ाझ्यासर्ोर गार्चा कर्ी दधुाचा 
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चर्दार चहा आला. तो चहा घेताना आजीबाई िंच्या अनभुर्ी कुरकुरीत गप्पा 

होत होत्या. र्ग र्ी  

 त्या आजीबाई िंचा आशीर्ावद घेऊन पढेु क्षनघालो. पढुच्या र्ळणार्र 

र्ला एक र्ाटसरू भेटला. तो आपल्या शेताचे कार्धार् उरकून घराकडे 

क्षनघालेला होता. इकडच्या क्षतकडच्या गप्पा र्ारत तो उगाच र्ाझी चौकशी 

करत होता. 

त्याच्या पाड्याची र्ाट जर्ळ येतातच तो त्याच्या घरच्या क्षदशेने 

र्ळाला. र्ी ही र्ाझ्या क्षदशेकडे  र्ळलो. ... 

 

या अशा अनर्ट र्ाटािंर्रून जाताना अनेक  जण असे  आपल्याला 

भेटतात. त्यात एखादा लोक गीतािंचा जाणकार असेल तर तो सहजच 

क्षतथल्या सिंस्कृतीची, र्ाड्या, र्स्त्यािंची र्ाक्षहती दतेो. दोन-चार काव्याच्या 

सरी बरसर्तो. एखादी सुिंदर यरु्ती आपल्याला भेटार्ी. तसा हा रानातील 

कक्षर्तािंचा अनभुर् असतो. करण काव्य थेट अिंतरिंगातनू आत्म्यापयांत 

प्रर्ास करते. ते एक र्ैक्षश्वक ईश्वरी  तत्र् असते,  त्यात अर्तृर्य गोडी 

दडलेली असते. असा प्रर्ास टप्प्याटप्प्यार्र होत असताना. र्ाझ्यासर्ोर 

एक र्िंक्षदर आले. क्षतथे एक गरुर् पजूाक्षर्धी करून र्दृुिंग र्ाजर्त गाणे गात 

होता. त्या क्षठकाणी र्ी शािंतपणे बसलो.  तल्लीन होऊन त्याच्या गाण्यातील 
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र्दृुिंगाचा ताल र्ी ऐकत होतो.  क्षतथेच र्ाझा प्रर्ास थािंबला. क्षतथनू र्ी 

क्षर्रार्ाच्या क्षदशेने र्ाट धरली. दसुऱ्या क्षदर्शी सकाळी र्ाझ्या शहरात र्ी 

परतलो. 

 

क्षर्त्रािंनो आपणही एखाद्या सटु्टीच्या क्षदर्शी नेहर्ीच्या आक्षण गदीच्या 

क्षहलस्टेशनर्र न जाता. अशाच प्रकारच्या एखाद्या अनर्ट र्ाटेर्र 

र्नभ्रर्िंती करार्ी. क्षतथली शािंतता तना, र्नात साठर्नू स्र्तःला प्रिुक्षल्लत 

करारे्. या र्नभ्रर्िंतीला आपण एकट्याने जारे् क्षकिं र्ा छोट्याशा ग्रपुने जारे्. 

त्या क्षठकाणी जाताना आपल्या नेहर्ीच्या जीर्नातील हरेे्दारे्, क्षनिंदा असे 

कोणतेही क्षर्चार क्षतथे नसार्े. जेर्णखान आपण क्षतथल्या र्ाडी, र्स्तीर्र 

करार्े पण क्षपण्याचा कायवक्रर् क्षतथे नसार्ा. िक्त आपण क्षतथे क्षनसगावचा 

आस्र्ाद घ्यार्ा, ती क्षनसगावतली नशा आपल्या अिंगात क्षभनर्नू घ्यार्ी. 

त्यातनू प्रत्येक र्ाणसाला शािंती, सर्ाधान, प्रसन्नता क्षर्ळेल. शहरात आपण 

नेहर्ी बिंक्षदस्त र्ातार्रणात इकडे क्षतकडे क्षहिंडत असतो पण या अशा 

र्नभ्रर्िंतीत आपल्याला र्ोकळा श्वास घेता येऊ शकतो. नेहर्ीच्या 

पयवटनाच्या जागेर्र र्ाहनािंच्या  राक्षिकजार्र्ळेु प्रदषूण र्ाढते. र्ाणसािंची 

र्रदळ असल्यार्ळेु र्ाढणारा कचरा. त्यार्ळेु सगळीकडे नको क्षततकी घाण 

अशा र्ातार्रणात र्ाणसू काय तर क्षनसगव सदु्धा र्ोकळा श्वास घेऊ शकत 

नाही. त्यार्ळेु पाऊस काळ गेल्यार्र अशी र्नभ्रर्िंती प्रत्येकाने करार्ी. 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 90 

 

त्यातनू क्षनसगावचा र्नर्रुाद आनिंद घ्यार्ा. र्ाझ्या क्षर्त्राप्रर्ाणे आपण 

र्ाचकािंनी अशा र्नभ्रर्िंतीला जाऊन यारे् आक्षण क्षनखळ, क्षनर्वळ 

र्नभ्रर्िंतीचा आनिंद घ्यार्ा. यासाठीच र्ी हा अनभुर् आपणास सािंक्षगतला 

आह.े 
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कतविा काय असिे. 

 

 

कक्षर्ता म्हणजे भार्भार्नािंचा अक्षर्ष्ट्कार आह.े  

ती सिंरे्दनशील र्नाची कल्पक शब्द रै्क्षिल आह.े ही रै्क्षिल 

क्षर्चारातनू प्रगट होत नाही, तर ती जाणीर्यकु्त भार्नेतनू एका ओळीच्या 

आधाराने उगर् पार्ते. र्ग त्याला शब्द लगडतात, ओळी तयार होतात, 

त्यातनू कडव्यािंचा बिंध बािंधला जातो. अशी कक्षर्ता पणूवत्र्ात जाते. ही 

कक्षर्ता अिंतरिंगातील जाक्षणरे्ची असते, सिंरे्दनिर् ओल्या भार्तरिंगािंची 

असते. ती भार्नेत क्षझरपते शब्दातनू प्रत्येकाच्या र्नापयांत पोहोचते.  
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अशी कक्षर्ता क्षनसगावतल्या गार र्ाऱ्याची असते. खळखळणाऱ्या 

क्षनर्वळ, क्षनतळ पाण्याची सुिंदर कणवर्धरु गाज असते. डुलणाऱ्या झाड्यािंच्या 

पानािंची सळसळ असते. नदीच्या पाणलोटाने जशी एखाद्या प्रदशेात 

बहरणारी क्षहरर्ीगार सबुत्ता येते. त्यातनू र्ानर्ी सिंस्कृती सजली जाते. 

त्याचप्रर्ाण े कक्षर्तेच्या शब्द भार्क्षनक आर्ाक्याने र्ाणसाच्या र्नात 

जाणीर् जागतृीची सबुत्ता  येते. त्यातनू प्रत्येकाच्या र्नःशक्तीर्र उक्षचत 

सिंस्कार सहज घडतात. अशी ही कक्षर्ता भार्कू जननी असते. कक्षर्ता 

अथािंग सागराची उसळती लाट असते. अशा लाटा र्नाच्या कुपीत असिंख्य 

असतात. रक्षसक, कलाकाराला त्या कक्षर्ता सिर् करतात. र्ग आपल्याही 

र्नात क्षनसगावचा तो गार र्ाहता, रिंगतदार आनिंद िेर धरून नाचत असतो. 

धकाधकीच्या जीर्नात आपल्याला त्याची जाणीर् होत नाही. र्ग 

कधीतरी, केव्हातरी र्न कक्षर्ता, गाण्यार्र ताल धरून, िेर धरून नाच ू

लागते. त्यार्ेळी त्या चतैन्याकडे आपण पनु्हा पनु्हा पाहत गेलो, तो आनिंद 

अनभुर्त गेलो, तर आपल्याला सर्जनू येते. कक्षर्तेतील तो क्षनसगावचा 

क्षनर्वळ आनिंद आपल्या र्नात, आपल्या तनात सर्ाांगाने भरलेला असतो. 

म्हणनू आपण आपल्या अिंतरात्म्याचा  अधनूर्धनू शोध घ्यार्ा. तो शोध 

घेतला तर आपले जीर्न पररपणूव होईल. याची जाणीर् आपल्याला कायर् 

होत राहील. त्याकरता र्नातला आक्षण जनातला सिंर्ाद र्हत्त्र्ाचा आह.े 
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कक्षर्ता या सिंर्ादाची भाषा असते. कारण कक्षर्तेच्या एक-दोन 

शब्दात र्ाणसाला बरेच काही क्षर्ळत असते. म्हणनू कक्षर्ता दःुखाची गझल 

होते,  र्ेदनेचा शेर होते, ती प्रेर्ी क्षर्रहाची क्षर्राणी होते, क्षप्रयकर, प्रेयसीच्या 

शृिंगारात्र्क भार्स्पशीची लार्णी होते, गोपीकािंच्या भक्तीर्य प्रेर्ाची 

गर्ळण होते, र्ीरतेचे कर्न होऊन कक्षर्ता पर्ाड्यातनू आपल्यासर्ोर येते, 

कक्षर्ता तरल - सगुर् भार्गीत होते, 

कक्षर्ता कधी िटका असते, भारुड असते, सिंथ अभिंग असते. त्यातनू 

अस्तीर र्न शािंत होत जाते. र्ग आपला स्र्भार् हळूर्ार र्ानर्तेत, ईश्वरात 

तल्लीन होत जातो. कक्षर्ता, काव्याचे प्रािंगण असेच क्षर्क्षर्धािंगी 

शब्दसरु्नािंनी बहरलेले असते. या जगाच्या सर्व भाषािंर्ध्ये ही काव्य र्धरुता 

भरलेली आह.े म्हणनू शब्दसरुात ह ेसार जग दिंगनू गेल आह.े कक्षर्ता ह े

साक्षहत्याच आद्य र्ळू आह,े सिंस्कार सिंस्कृतीच ेप्रतीक  आह.े म्हणनू तर 

र्ानर्ी र्नाच्या स्र्भाक्षर्क नर्रसात कक्षर्ता क्षभजलेली आह.े त्यार्ळेु 

कक्षर्तेचा अिंतररक ओलार्ा प्रत्येक व्यक्तीला सखुार्तो. अशी ही 

अनाकलनीय कक्षर्तेची कहाणी आह.े 
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साक्षहत्यात लघकुथा, दीघवकथा, कादिंबरी, लक्षलत आक्षण प्रर्ास र्णवन 

अशा इत्यादी अनेक दीघव गद्यधारा आहते. त्या साक्षहत्यातील क्षलखाण 

आपल्या सर्ाांना आर्डते, भार्ते, आनिंद दतेे पण या सर्व साक्षहत्यात 

कक्षर्ता र्ेगळी ठरते. त्यात आगळीक क्षर्लोभन असते. कक्षर्ता साधी, 

सरळ, सोपी असते. चालीतनू ती अक्षधक स्र्रणीय होते. म्हणनू तर  ८ र्षीय 

र्लुािंच्या र्नात, एकदा ही कक्षर्ता क्षशरली की ती ८० र्षावपयांत  तशीच 

ताजीतर्ानी राहते, हा अनभुर् प्रत्येकाचा आह.े कारण बालपणीचे श्लोक, 

प्राथवना, बडबड गाणी, बालगीते, लोकगीते अजनूही आपल्याला 

आठर्तात, 

सहज ओठािंर्र येतात. शाळेतील कक्षर्ता, दशेभक्तीपर गीते, 

र्हाक्षर्द्यालयातील कक्षर्ता, प्रेर्गीते, उडती गीते अजनूही आपल्या क्षजभेर्र 

अलगद तरळतात, र्नातनू अचानक कधीतरी गणुगणुली जातात. याचर्ळेु 

कक्षर्ता, गाणी िार लोकक्षप्रय असतात. त्यािंना सहजासहजी कुणी क्षर्सरु 

शकत नाही. कक्षर्ता र्ाणसाच्या जन्र्ाबरोबर सरुू होते आक्षण शेर्टच्या 

श्वासापयांत आपल्या आत्म्यात दाटलेली असते. ती परू्व सिंक्षचत म्हणनूही 

आत्म्याबरोबर प्रर्ाही होते. 

अशी ही कक्षर्ता या सषृ्टीत भरून राक्षहली आह.े 

कक्षर्तेत असिंख्य नात्यािंच्या आठर्णी असतात. "आई एक नार् 

असत, घरातल्या घरात गजबजलेलिं गार् असत". असिं म्हटल्यार्र 
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कोणत्याही व्यक्तीला आईची आठर्ण येते. र्क्षडलािंक्षर्षयीची जनुी कक्षर्ता 

ऐकल्यार्र, र्ाचल्यार्र र्क्षडलािंचा आधार प्रत्येकाला जाणर्तो. बक्षहण - 

भार्ाची कक्षर्ता ऐकल्यार्र भार्ाला बक्षहणीची आक्षण बक्षहणीला भार्ाची 

आठर्ण येत राहते. त्याचप्रर्ाणे कर्क्षयत्री बक्षहणाबाई िंची चौधरी यािंची 

कक्षर्ता ऐकल्यार्र ग्रार्ीण भागातील र्ाता - भक्षगनी यािंच्याक्षर्षयी 

क्षजव्हाळा क्षनर्ावण होतो. बालपणीच्या पाठ्यपसु्तकातील कर्ी नारायण सरेु् 

यािंची कक्षर्ता र्ाचल्यार्र, ऐकल्यार्र श्रक्षर्कािंचे जीर्न आपल्यासर्ोर उभे 

राहते. त्यातनू कार्गारािंक्षर्षयीची कृतज्ञता व्यक्त होते. त्याचबरोबर 

र्हाक्षर्द्यालयातील एखादी प्रेर् कक्षर्ता र्ाचल्यार्र, ऐकल्यार्र एखाद्याला 

प्रेयसीची आठर्ण येते तर एखादीला क्षप्रयकरची आठर्ण येते. कुणी क्षर्त्र 

र्िंडळाच्या आठर्णीत रर्तो. तर कुणी नातेर्ाईकािं- 

र्ध्ये स्र्तःला शोधण्याचा प्रयत्न करतो. जीर्नाच्या प्रत्येक टप्प्यार्र 

कक्षर्ता आपल्याला अशीच साथ करते. म्हणनू कक्षर्ता सर्व प्रकारच्या दीघव 

साक्षहत्याच्या स्पधेतनू अक्षजिंक्य ठरते आक्षण ईश्वरासारखी आपल्या 

सभोर्ताली कायर् असते. यार्ळेु कक्षर्ता प्रत्येक सिंरे्दनशील र्नाला 

आपली र्ाय र्ाटते. अशी असते तरु्ची, आर्ची, आपल्या सर्ाांची 

भार्र्धरु, परखड, ज्र्लिंत, र्ास्तर्ी कक्षर्ता. 
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िुकाराम महाराज सिंवाद 

 

एके दिवशी नेिमीप्रमाणे मला रात्ी झोप लागली. त्या झोपेि मला एक 

स्वप्पन पडले. त्या स्वप्पनाि दवदचत् असे कािी नव्ििे पण िरी िखेील िे स्वप्पन 

भयांकर िोिे. त्यािनू सामान्य माणसाला खऱ्या अथावने जाग येइल, असे िे 

स्वप्पन िोिे. ि ेस्वप्पन मला का पडले असावे? याचा दवचार मी करु लागलो. 

मग अचानक माझ्या लक्षाि आले. सांवेिनशील मनाला कायम अशी स्वप्पन 

पडिाि. त्यािलेच ि ेएक सांवेिनशील स्वप्पन िोिे. 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 97 

 

 

या स्वप्पनाि मी एका निीच्या काठावर बसलो िोिो. िो काठ ििूेच्या 

इांद्रायणी निीचा िोिा. ज्या काठावर उभे रािून, जगद्गरुु सांि िकुाराम 

मिाराजाांनी त्याांची 'अभांग गाथा' पाण्याि दवसदजवि केली. त्याच प्रसांगाचा 

दवचार त्यावेळी माझ्या मनाि सरुु असिाना, मागनू सांि िकुाराम मिाराज 

आले. मी वळून त्याांच्याकडे पादिले, त्याांच्या पाया पडलो. मग शाांिपणे 

कािी न बोलिा त्याांचा िो गोड, परखड  सांवाि मी ऐकू लागलो. जगद्गरुु 

िकुाराम मिाराज मला म्िणाले. 

 

लेकरा ि ू अभांगाांचा आभ्यास करिो. त्याि िलुा माझे अभांग खपु 

आवडिाि. अरे पण ि े अभांग दलिून काय उपयोग झाला मला साांग? 

आमच्या काळा पासनू आजपयंि समाज थोडार्ार बिलला पण त्यामळेु 

या समाजाि आमलूाग्र पररविवन घडून आलेच नािी. जनमानसाला िवेाची 

गोडी लागावी, त्यािनू जािीयिा नष्ट व्िावी, माणसा माणसाि सिगणु, 

सिाचार, मनविा रुजावी. म्िणनू आम्िी प्रयत्न करि गेलो. त्याच प्रयत्निनू 

आषाढी, कादिवकी एकािशीला वारीची परांपरा दनमावण झाली. या वारीि 

जाऊन लोक मानवी धमावचे पालन करिाि. जािी भेि दवसरून जािाि. 

गाळाभेट घेऊन माऊली माऊली म्िणि एकत् वाटचाल करिाि. दलांगभेि 

न पाळिा मािा, भदगनींची सेवा करिाि, त्याांची काळजी करिाि. 
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त्याांच्याकडे वक्र दृष्टीने न बघिा मनाि आदण डोळ्याि दनमवळ भाव ठेविाि 

पण वारीचे ि ेपांधरा दिवस गेल्यावर सारां कािी दवसरुन कुळाचार, जािीयिा, 

दलांगभेि आदण अांधश्रद्धा या सामादजक िषु्टचक्राच्या काळोखाि पनु्िा 

चाचपडिाि. ि ेवषावनवुषे चालि आले आि!े 

 

आम्िी सांिाांनी वेिाांिाचा अथव लावनू साध्या, भोळ्या भावीकाांना 

धमावचे खरे ज्ञान दिले. त्यामळेु आम्िाला 

त्या वेळच्या धमवपांदडिाांचा रोष पत्करावा लागला. मला िर िांड म्िणनू 

गाथा पाण्याि बडुवावी लागली पण माझ्या दप्रय दशष्याांनी, भक्ताांनी ि ेगाथा 

अभांग पनु्िा मखुािनू गायले. म्िणनू आज िमुच्यापयंि गाथा, ज्ञानेश्वरी 

पोिोच ूशकली. ज्ञानेश्वराांनािी त्या काळािील उच्चवणीयाांनी छळले िोिे. 

िझु्यासारखे कािी िरुण माझ्या प्रेमापोटी म्िणिाि. िकुाराम बवुा वेडे िोिे, 

त्याांनी दशवाजी मिाराजाांची मिि घेिली नािी. त्याांची मिि घेिली असिी, 

िर त्या सवव पांदडिाांना शासन झाले असिे! बाळा पण मी दशवाजी 

मिाराजाांना शब्ि दिला िोिा. िमु्िी राज्यव्यवस्थेच ेकाम करावे. आम्िी सांि 

म्िणनू लोकाांमध्ये सिभाव, सद्गणु जागिृ करण्याचे काम करिो! सांि कधी 

दिलेला शब्ि मागे घेि नािीि. शेवटी काय झाले, माझे दवचार अदजांलय 

ठरले आदण िे आजच्या समाजापयंि येऊन पोिोचले. आणखी काय िवे 

आम्िा सांिाांना? 
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पण आज दशवाजी मिाराजाांच्या रयिेचे राज्य आि े ना? मग िरी 

दवचारशील, दनष्पाप व्यक्तींना का त्ास दिला जािो? त्याांचा पराभव का 

केला जािो? अरे या भारि भमूीला खऱ्या अथावने स्वािांत्र्य दमळाल्यावर 

मिात्मा गाांधी या सांिाची ित्या का केली गेली. मिान व्यदक्तमत्त्वाांना सांपवनू, 

त्याांचा पराभव करून त्याांच्या ित्वशील दवचाराांना मारिा येि नािी, िरी 

कािी लोक अशी चकू करिाि. असे दकिीिरी पराभव, ित्या मिान 

व्यक्तींच्या झाल्या, िरीसदु्धा त्याांची कीिी अबादधि आि.े त्याांचे दवचार 

एक इांच सदु्धा िलले नािीि. चाल ू काळाि िोन-चार वषावपवूी नरेंद्र 

िाभोळकर या सांिाची ित्या झाली. त्याांनी काय चकू केली िोिी. त्याांनी 

अांधश्रदे्धवर, अांधदवश्वासावर प्रिार केला िोिा. म्िणनू कुटील कमवकाांड 

करणाऱ्या ढोंगी समिुायाने त्याांचा काटा काढला. असे झाले िरी 

जािटूोणादवनायक भारिािील लोकशािी सरकारने मांजरू केले. िा नरेंद्र 

िाभोळकराांचा दवजय आि.े अशा प्रकारच्या दकिीिरी घटना मला साांगिा 

येिील. म्िणनू चाांगल्या गोष्टींना दवरोध करण्यापेक्षा, त्या गोष्टींना 

स्वीकारण्याि आपले खरे शिाणपण आि!े 

 

आमचे स्नेिी समथव रामिास स्वामी याांनी साांदगिले िोिे. आधी 

राजकारिनू राज्यव्यवस्था नीट करावी. मग पढुच्या गोष्टी दनकोप िोऊ 
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शकिाि. ि े िोण्यासाठी लेकरा समाजकारण व्यवदस्थि असाला  िवे. 

त्यामध्ये.धमव, जाि, वगव, दलांग असे कुठलेिी भेि अस ू नयेि.. िरच 

समाजाि, लोकमानसाि वािांग दनमावण िोणार नािीि. अशाप्रकारे समाज 

व्यवस्था सरुळीि िोि जाईल. त्यािनू राजकारणाचे शदु्धीकरण िोइल. 

कारण शेवटी समाजकारणािनू राजकारण घडिे. त्यामळेु समाजाि 

अमलुाग्र पररविवन झालेच पादिजे. त्यावेळी िी राज्यव्यवस्था नीट चालेल! 

 

ि ेिकुाराम मिाराजाांचे परखड बोल ऐकून मी धन्य झालो. अशा या 

अलौदकक जगद्गरुुां ना मी पनु्िा एकिा वांिन केले. त्यावेळी माझे मन खऱ्या 

अथावने जागिृ झाले. त्या स्वप्पनािनू मी बािरे आलो आदण  म्िणालो. 

प्रत्येकाला असे सांवेिनशील स्वप्पन पडले, िर दकिी बरे िोईल पण ि े स्वप्पन, 

स्वप्पन न राििा वास्िवाि उिरले पादिजे. त्यावेळी आपल्या या समाजाचे 

भले िोईल. 
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रावि कालचा आति आजचा 

 

दमत्ाांनो दवजयािशमीला आपण िसरा िा सण साजरा करिो. त्या 

दिवशी आपल्या भारिाि कािी दठकाणी रावण ििनाचा कायवक्रम िोिां 

असिो. त्याि भगवान श्रीरामाचा वेश घेिलेला एक व्यक्ती पेटिा बाण 

धनषु्यावर िाणनू सोडून ििेो. त्यावेळी िो बाण रावणाच्या प्रदिकृिीवर 

जावनू आिळिो आदण रावणाची प्रदिकृिी र्टालयाांच्या आदिशबाजीने 

कािी क्षणाि नष्ट िोिे. या रावण ििनािनू एक सांिशे समाजाला कायम 

दिला जािो. प्रत्येकाने आपल्या जीवनाि, आपल्या स्वभावाि वाईट 
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गोष्टींना स्थान िऊे नये. चाांगल्या गोष्टींचा स्वीकार करावा! िा एक 

सकारात्मक दृदष्टकोन रावण ििनामागे आि.े 

परांि ुिा रावण व्यक्ती म्िणनू कसा िोिा. त्याि कोणिे चाांगले गणु िोिे 

आदण कोणत्या अवगणुाांमळेु िो यमसिनी गेला. याचा दवचार माणसू म्िणनू 

आपण करण ेआवश्यक आि.े रावण लांकेचा लोकदप्रय राजा िोिा. त्याची 

प्रजा सखुा, समाधानाने नाांिि िोिी. रावण िा कुबेरा पेक्षािी सववशे्रष्ठ धनवान 

राजा िोिा. त्याच्याजवळ शक्ती, भक्ती, यकु्ती आदण दसद्धी एकवटली िोिी. 

रावण दशवशांकराचा साधक िोिा. त्याचे सामथ्यव उसळत्या सागरी 

लाटाांसारखे िोिे. या सामथ्याविनू त्याने दशवशांकराचे सादनध्य कायम 

लाभावे म्िणनू, मिािवेाचे दनवासस्थान  कैलासपववि उचलण्याचा प्रयत्न 

केला िोिा. असे पौरादणक ग्रांथािनू साांदगिले जािे. इिका िा रावण 

मिापराक्रमी आदण बलवान िोिा. िो सादित्य काव्यशास्त्राचा बदुद्धमान 

पांदडि िोिा. असे असले िरी या रावणाला आपल्या अिांकारावर, मोिावर 

दनयांत्ण ठेविा आले नािी. म्िणनू रावणाचा नायनाट झाला. 

या ब्रह्ाांड सषृ्टीचा पालनिार श्री दवष्णलूा  नाकारण्याचे सािस रावणाने 

केले. त्यावेळी त्याने  दवष्णचूा अविार असलेल्या भगवान श्रीरामापढेु 

आव्िान उभे केले. त्याची सरुुवाि जनक राजाची कन्या  सीिेच्या 

स्वयांवरािनू  झाली. कारण राजा जनक याच्या िरबाराि, राजकुमाराांसमोर 

ठेवलेल्या दशवधनषु्याला श्रीरामाने िोडून स्वयांवर स्पधाव दजांकली. त्यामळेु 
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सौंियावने पररपणूव िथा सववगणुसांपन्न असलेल्या सीिेने भगवान श्री रामाच्या 

गळ्याि वरमाळ घािली. पढेु एक वचनी रामरायाने दपत्याच्या आज्ञेनसुार  

वनवास पत्करला. याचा र्ायिा घेऊन रावणाने मायावी िरणाचे रूप घेिले. 

श्रीराम त्या सोनेरी िरणामागे गेल्यावर रावणाने साधचूा वेश घेऊन सीिेचे 

अपिरण केले. यािनू मग त्या सीिेला रावणाने लांकेच्या अशोक वादटकेि 

ठेवले. आिा या रावणाची एकच इच्छा िोिी. सीिेने श्रीरामाच्या 

पिीव्रिेचा धमव सोडून स्वइच्छेने माझ्याकडे यावे! िा रावणाचा दवचार 

अपकृत्याचा िोिा. म्िणनू रावण मतृ्यचू्या िाढेि ओढला गेला. 

 

मग श्रीरामाकडून िनमुानाने लांकेवर स्वारी केली. कारण दिांि ू परुण 

ग्रांथाांच्या मान्यिेनसुार िनमुान ि ेदशवशांकराचे अविार कायव िोिे. त्यामळेु 

रावणासारख्या दवचारभ्रष्ट दशष्याला िनमुान अविारािील मिािवे 

सववशक्तीने टलकर िऊे शकिाि. म्िणनू िनमुानाच्या िािनू लांकेचा दवनाश 

झाला. त्यानांिर भगवान श्रीरामाने रावणाचा वध घडवनू आणला. 

अशाप्रकारे ि े सांपणूव रामायण घडले. यावरुन आजच्या काळाचा दवचार 

करिा, िल्लीचे  'समाजकां टक रावण' दस्त्रयाांचे नसुिे अपिरण करि नािीि, 

िर िे शारीररक बळजबरी  करून भयान ित्या घडवनू आणिाि. ि ेअसे 

शारीररक, मानदसक अत्याचार मदिलाांवर, मलुींवर सिि िोि आििे. अशा 

दवदचत् सामादजक घटना सांवेिनशील मनाने पादिल्यावर, रामायणािला  
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रावण जरा िरी बरा िोिा! असे सामान्य माणसाला म्िणावेसे वाटिे. 

रावणाने र्क्त अधे अपकृत्य करून बळजबरीचा दवचार केला, िरी 

रावणाला श्रीरामाकडून ििेिांड भोगावा लागला. मिाभारिाि ियुोधनाने 

रावणापेक्षा जरा पढुचे कृत्य केले, त्यालािी श्रीकृष्णाने ििेिांड दिला. मग 

िल्लीच्या काळाि कायद्याचे राज्य असिाना, ि ेसवव समाजकां टक अशा 

िऱ्िचेी कृत्ये घडवनू कशी आणिाि. या समस्येचे उत्तर कोणालाच 

दमळालेले नािी. त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मानसशास्त्रािनू िोिो आि,े 

िरी िखेील समाधानकारक उत्तर अजनू दमळालेले नािी. 

म्िणनू भारिाि शेकडो वषांच्या परांपरेनसुार आपण रावण ििनाचा 

कायवक्रम करून या सामादजक समस्येला सांपवनू टाकण्याचा प्रयत्न करि 

आिोि पण िरी समाजाचे ि ेदविारक दचत् बिलि नािी. रावण ििनािनू 

आपण समाजाला  षडरीपुांचा जाळ करावा असा सांिशे ििेो. त्या जाळाच्या 

राखेिनू भगवान श्रीरामाचे चररत् दनमावण व्िावे. मग कळि नकळि िे चररत् 

मनामनाि  उजळून  यावां. त्यािनू भारिािल्या गनु्िगेारीची इडा दपडा टळावी 

आदण आपल्या या ित्वशील िशेाला अमलुाग्र पररविवनाची नवी दिशा 

दमळावी. असे झाले िर ह्या पावन भमुीवर खऱ्या अथावने रामराज्य येईल. 
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सिंवाद का गरजेचा आहे? 

  

 

सांवाि िा माणसाच्या पांचप्राणािला एक मित्वाचा  प्राण आि.े 

मानसशास्त्रीय दृष््टया असे म्िटले जािे, माणसू एकलकोंडा िोि जाऊन 

कािी कारणाने सांवाि बांि करिो िेव्िा त्या माणसाची चेिनाशक्ती आदण 

प्राणशक्ती िळूिळू मांिावि जािे. त्यामळेु त्या व्यक्तीचा अांिकाळ जवळ 

येऊ लागिो. म्िणनू माणसाांमधील सांवाि मित्त्वाचा आि.े कारण माणसू 
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समाजशील प्राणी जसा आि े िसाच िो सांवािशील प्राणी आि.े सांवाि 

घडल्यादशवाय माणसू पररपणूव िोऊ शकि नािी. जीवनाच्या प्रत्येक 

टप्पप्पयावर माणसाचा सांवाि िोि असिो. त्याि मखु्यिः कौटुांदबक सांवाि, 

सामादजक सांवाि, आदत्मक सांवाि त्याचप्रमाणे परमेश्वर सांवाि 

अशाप्रकारचे चार सांवाि माणसाच्या जीवनाि प्रामखु्याने िोि असिाि. 

म्िणनू माणसाच्या पांचप्राणािील एक प्राण म्िणज ेसांवाि आि.े िा दवचार 

सिज आपल्या मनाि येिो. 

कौटुांदबक सांवािामध्ये नािेवाईक, दमत्पररवार व आई वडील याांचा 

समावेश िोिो. या सांवािामळेु कुटुांबािील, पररवारिील सिस्याांमध्ये प्रेम, 

माया, आपलुकी वाढि जािे. त्यािनू प्रत्येक माणसाला प्रेरणायकु्त ऊजाव  

दमळिे. या ऊजेिनू माणसाला प्रोत्सािन दमळि जािे. यािनू त्याची प्रगिी 

व दवकास िोिो. या उलट माणसाचा सांवाि कुटुांबाशी, नािेवाईक, 

दमत्पररवारशी दनट िोि नसेल, िर त्या माणसाचा प्रगिी िथा दवकास िोऊ 

शकि नािी. अशा पररदस्थिीिी जर समजा माणसाचा प्रगिी व दवकास 

झाला, िरी त्या यशोप्राप्तीला कािी अथव उरि नािी. कारण त्या माणसाला 

त्याचे पणूविः मानदसक समाधान दमळि नािी. म्िणनू कौटुांदबक सांवाि 

मित्त्वाचा आि.े 

 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 107 

 

सामादजक सांवाििी माणसासाठी मित्त्वाचा असिो. 

माणसू जेव्िा समाजाशी एकरूप िोऊन दवचार करिो. त्यावेळी िो 

माणसू खऱ्या अथावने समाजशील िोिो. असे समजशील जीवन 

जगण्यासाठी प्रत्येक माणसाला सांवािाची आवश्यकिा असिे. कारण 

माणसू जेव्िा समाजाशी सांपकव  साधिो िेव्िा िो स्विःला दवसरून सांधी 

दमळेल दिथे समाजाची सेवा करिो, लोकमनाला योग्य प्रकारे मागविशीि 

करिो दकां वा त्याांना आदथवक मिि िऊेन मानदसक समाधान दमळविो. िो 

जर लोकनेिा, वक्ता अथवा प्राध्यापक, सादिदत्यक असेल, िर िो 

लोकमनाशी वैचारीक सांवाि साधनू सवांना प्रेरणािायी दवचार ििेो. त्यािनू 

िो लोकाांमध्ये जाणीव, जागिृीची ऊजाव दनमावण करिो. या ऊजेिनू त्या 

वलत्यालािी रु्िी दमळिे. त्यािनू त्याचे कायव दिवसेंदिवस वाढिे. 

अशाप्रकारे सांवािाचा सकारात्मक पररणाम प्रत्येक समाजशील व्यक्तीवर 

िोिो. म्िणनू सामादजक सांवाििी मित्त्वाचा आि.े 

त्याचप्रमाणे माणसाच्या मनािील आदत्मक सांवाििी र्ार मित्त्वाचा 

असिो. माणसू जनाि बोलण्या आधी मनाि जास्िीि जास्ि बोलि असिो. 

ि ेबोलणे मनाि जाणीवपवूवक झाले पादिजे. म्िणजे आपण मनाि  बोलिो 

आिोि. ि ेअांिमवनाला कळायला िवे. असा आदत्मक सांवाि केल्यामळेु 

माणसू आधी दवचार करून मग बोलिो दकां वा अथव स्पष्ट करून बोलिो. या 

सवयीमळेु माणसाकडून समाजाि वाि उत्पन्न िोि नािीि. जर समजा िसा 
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वाि उत्पन्न झाला, िर िो वाि आत्म सांवािी माणसाकडून पटकन शमविा 

येिो. म्िणनू माणसाचा आदत्मक सांवाि मित्त्वाचा आि.े असा आदत्मक 

सांवाि कायम ठेवल्याने माणसू एकाकी पडि नािी. िो नेिमी ज्ञानाचा, 

प्रदिभेचा शोध घेिो. त्यािनू िो खऱ्या अथावने आपले जीवन पररपणूव आदण 

यथाथव करिो. म्िणनू माणसाच्या आत्मोन्निीसाठी मनािील आदत्मक 

सांवाि खपू मित्त्वाचा आि.े 

 

अशाचप्रकारचा एक सांवाि सववसामान्य आदस्िक 

माणसाचा परमेश्वराशी कायम िोि असिो. िो सांवाि पजूा दवधी 

करिाना िोिो. त्याि जप, स्िोत्, श्लोक, भजन, कीिवन आदण प्रवचन याांचा 

समावेश प्रामखु्याने िोिो. अशा स्वभावाचा आदस्िक माणसू प्रत्येक वेळी 

िवेाशी सांवाि साधिो. त्याच्या मखुाि दनरांिर िवेाचे नाव असिे. कािी 

लोक दकिवन, भजन, श्लोक या प्रकारचे कोणिेिी पजूा दवधी कायव करि 

नािीि परांि ुत्याांची िवेावर कायम श्रद्धा असिे. िे लोक अध्यादत्मक ग्रांथाांचे, 

दवचाराांचे वाचन, श्रवण करि असिाि. त्यािनू िे आपली आत्मशक्ती, 

आत्मबळ, वाढविाि. असे लोक आपल्या प्रत्येक कायावि आत्मिवेिलेा 

कायावदन्वि करिाि. ि ेसववसामान्य माणसाला साांगिा येि नािी, बोलिा येि 

नािी पण िो माणसू परमेश्वराशी सांवाि साधि असिो. त्यािनूच त्याची 
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उन्निी व उत्कषव िोि असिो. अशाप्रकारचे सांवाि प्रत्येक माणसाने केले 

पादिजेि, िरच त्याचे जीवन सुांिर व सरुळीि िोईल. 

या सवव गोष्टींचा दवचार माणसान ेसकारात्मकिेने केला पादिजे. कारण 

माणसू कायम नकाराथी दवचाराने सांवाि साधि असिो. मग िो सांवाि 

जनािला असो दकां वा मनािला पण नकाराथी सांवाि 

सरुूच असिो. असा सांवाि जीवनाला चकुीच्या दिशेने घेऊन िोिो. 

त्यामळेु प्रत्येक माणसाने चाांगले श्रवण, वाचन आदण ज्ञानाचा शोध घेिला 

पादिजे. नसुिी मादििी घेऊन कािी उपयोग िोि नािी, िर त्या मादििीचे 

ज्ञानाि रूपाांिर झाले पादिजे. म्िणजे एखाद्या गोष्टीचा जास्ि दवचार न करिा 

िी गोष्ट कळि नकळि आपल्या मखुािनू बािरे आली पादिजे आदण िी 

अथवपणूव असायला िवी. प्रत्येक एका गोष्टीचा अभ्यास करून दकां वा 

िसुऱ्याकडून अनभुव घऊेन माणसाने ज्ञानप्राप्ती केली पादिज.े िी ज्ञान प्राप्ती 

करिाना स्व कल्याणाचा दवचार आधी आला पादिजे. मग आपण त्या 

ज्ञानािनू िसुऱ्याांचे कल्याण करू शकिो. नािी िर िसुऱ्याला ज्ञान िणेारा 

माणसू कोरडा पाषाण िोऊ नये. म्िणजे आपण घेिलेल्या ज्ञानाचा उपयोग 

सवांसाठी  करिा आला पादिजे. 

याि ि े लक्षाि ठेवणे गरजेचे आि.े अभ्यासरूपी ज्ञानािनू मनाचा 

आदण जनाचा ससुांवाि सिज घडिो. म्िणनू आपण कायम ज्ञानाचा शोध 
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घेिला पादिजे, िरच माणसू दक्रयाशील रािू शकिो. दवचाराांच्या बाबिीि 

दक्रयाशील रादिल्याने माणसाच्या मनाि कल्पकिा िा गणु दजवांि राििो. 

िी कल्पकिा माणसाच्या जीवनाि असेल, िर माणसू आयषु्यभर पररपणूव 

जीवन जग ू शकिो. दवद्याथी कायम ज्ञानाचा शोध घेि असिाि, त्याांना 

अनेक प्रश्न पडिाि. म्िणनू त्याांची प्रगिी सिज िोि जािे. म्िणनू माणसाने 

कायम ज्ञानाथी रादिले पादिजे, िरच माणसाचे जीवन शेवटपयंि चाांगले रािू 

शकिे. यासाठी कौटुांदबक, सामादजक, आदत्मक, आध्यादत्मक (परमेश्वर) 

अशा प्रत्येक सांवािािनू माणसाची चिैन्यशक्ती क्षणोक्षणी उजळिे. म्िणनू 

िर लोकनेिे, वके्त, कीिवनकार प्रवचनकार कायम चैिन्याने सळसळलेले 

असिाि. याकररिा माणसाने कायम जीवनाि सांवाि साधि रादिले पादिजे. 
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'सत्यमेव जयिे' हे ब्रीदवाक्य पाळिाना 

 

 

'सत्यमेव जयिे' ि े भारिाचे ब्रीिवालय आि.े िे वालय मिात्मा 

गाांधींच्या प्रदिमेखाली लोक सजवनू ठेविाि पण त्या वालयाप्रमाणे कुणीच 

वागि नािी. कारण सत्य ि ेदकिीिी खरे असले, िरी िे कडू असिे. त्याचा 

कडवटपणा साधारण माणसाला झेलिा येि नािी. त्यामळेु माणसां 

गभवगळीि िोिाि आदण नको त्या गोष्टी करिाि. असे लोक सत्यापासनू 
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लाांब पळिाि, खोट्याचा सिारा घेिाि. असे सत्य लपवनू सदु्धा लपि नािी 

म्िटल्यावर, स्विः स्विःचा आत्मघाि करिाि दकां वा सत्य जाणणाऱ्या, 

बोलणाऱ्या माणसाचा घाि करिाि. म्िणजे त्या माणसाचा जीव घेिाि. 

म्िणनू सत्य कुणालािी अांगीकरिा येि नािी. जो माणसू सत्याने वागिो, 

सरळपणाने नीिीधमावचा  पाठ दशकविो.  िो माणसू समिूापासनू बाजलूा 

रे्कला जािो. म्िणनू सत्य ि ेनेिमी कडू असिे. 

पण ि े कडू सत्य गोडपणाने समाजाि रुजवायचे असेल, िर 

आपल्याला वेगळे प्रयत्न करावे लागिाि. औषध ि ेनेिमी कडू असिे पण 

त्याचे वरचे कवर गोड दकां वा नॉरमल असिे. म्िणनू त्याचा कडवटपणा 

दजभेला अथवा घशाला जाणवि नािी, अगिी िस सत्याच असिां. म्िणनू 

सत्य वास्िव पररदस्थिी बघनू माांडायचे असिे. वास्िवािनू सत्याचा आिशव 

दनमावण करायचा असिो. सत्याच्या गोष्टी वास्िवािील सववसामान्य 

माणसाला आियवकारक वाटिाि. त्यावर कुणी लवकर दवश्वास ठेवि नािी. 

त्यामळेु सत्य साांगणारा माणसू दवदचत् मनोवतृ्तीचा ठरिो. म्िणनू जगािील 

दवज्ञान सांशोधकाना आदण सामादजक सधुारकाांना पवूीच्या काळी वेडे 

समजनू ििेिांडाची दशक्षा दिली जायची. 

अशी उिािरणे प्रत्येक वेळी जगाच्या पाठीवर सापडिाि. म्िणनू 

एखािा शोध घेिल्यावर त्याला सावधानपणे समाजाि आणावे, िरच 

वास्िवािील सववसामान्य माणसू िे सत्य स्वीकारु शकिो. िाटािील घास 
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िािाने सरळ िोंडाकडे आणिा येिो पण सत्याच्या बाबिीि िो िाि थोडा 

वळवनू िोंडाकडे आणावा लागिो. त्यावेळी सत्य समाजाि दचरकाळ 

दटकिे. 

रामायणाि भगवान श्रीराम एक वचनी, एक ध्यानी परुुषोत्तम िोिे. 

असे जरी असले, िरी त्याांची राजकारणािील रणनीिी वास्िवाला धरून 

िोिी. 

म्िणनू त्याांनी रावणावर िाबडिोब चढाई केली नािी. त्याांनी आधी 

रावणाचा भाऊ दवभीषण याांच्याशी सांधान बाांधले. त्या सांधानामळेु राम भक्त 

िनमुानाला लांकेचा सववनाश करिा आला. त्यामळेु सीिा मािेला सांरक्षण 

ििेा आले. मग रामाने आपले सैन्य लांकेि नेले. आधी लांकेचा सववनाश 

झाल्याने रावणाची शक्ती खांदडि झाली. िो दचडला, त्याने रागाच्या भराि 

यदु्धाला सरुुवाि केली. त्यामळेु रावण भगवान श्रीरामाांवर आपला र्ार 

प्रभाव टाकू शकला नािी. त्यामळेु रावण पराभिू िोऊन मतृ्यमुखुी पडला. 

भगवान श्रीराम याांनी जर सरळपणे रावणाशी यदु्ध पकुारले असिे, िर त्याांना 

सिजपणे दवजय दमळविा आला नसिा. म्िणनू त्याांनी आपल्या दवचाराला 

वास्िव पररदस्थिी बघनू वळवले. त्यामळेु शेवटी सत्याचा दवजय झाला, 

िानवी रावण मतृ्यमुखुी पडला. 
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भगवान श्रीकृष्णाच्या चररत्ाििी आपल्याला  वास्िािनू आिशव 

घडवण्याची दकदमया दिसनू येिे. 

भगवान श्रीकृष्ण याांचा जन्म िोणार म्िणनू, कां साने श्रीकृष्ण याांच्या 

आई-वदडलाांना काळकोठडीि डाांबले. म्िणनू नविारुण्याि आल्यावर 

लगेच श्रीकृष्ण याांनी कां सावर िल्ला केला नािी, िर त्याांनी आपल्या 

बालपणीच्या लीला करून, कां साच्या षडयांत्ला िाणनू पाडले. त्यामळेु 

आपला भाचा चमत्काररक आि ेअसे कां साला समजले. िो जरासा भयभीि 

झाला आदण मग श्रीकृष्ण याांनी आपली चाल त्यावर चालवली. त्यामळेु 

कां साचा पराभव झाला. मिाभारिाच्या यदु्धाि बलरामाला वचन दिल्याने 

श्रीकृष्ण याांनी शस्त्र उचले नािी पण अजुवनाचा सारथी म्िणनू गीिेचे 

ित्वज्ञान साांगि अजुवनाच्या वीरिेला जागिृ ठेऊन, मानवधमावचा दवजय 

घडवनू आणला. म्िणजे भगवान श्रीकृष्ण याांनी गीिेच्या दवचारला शस्त्र 

केले आदण धमवशास्त्र समजनू साांदगिले. म्िणनू धमव सत्य अमर रादिले. या 

दृदष्टकोनािनू आपण भगवान राम, कृष्णाच्या  चररत्ाकडे पादिले पादिजे. 

मग आपल्याला समज ूशकेल, वास्िवािनू सत्याचा आिशव कसा दनमावण 

करावा. 

रामायण मिाभारि ि े ग्रांथ नसुिे धादमवक नािीि, िर िे मानवी 

कल्याणाचे मागविशवक ग्रांथ आििे. त्याि राम, कृष्ण या मिान मानवरुपी 
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िवेिाांनी खपू मोठी दशकवण जगाला दिली आि.े िी दशकवण खऱ्या अथावने 

माणसाने मनाि मरुवली पादिजे. यािनूच मानवी जीवनाचे कल्याण िोणार 

आि.े आिशव, आिशव म्िणनू आिशव दनमावण िोि नािी. त्या आिशावसाठी 

वास्िवाच्या दवस्िवािनू पार व्िावे लागिे. त्याचवेळी आपल्याला आिशव 

नावाचे सत्य  दिसिे. 'आकाश ि ेईश्वरी सत्य' असे आपण मानले  आदण 

र्क्त आकाशाकडे बघनू चाललो, िर आपल्याला जदमनीवरचा मोठा 

खड्डा दिसणार नािी. 

त्यामळेु आपला छोटासा का िोईना पण अपघाि िोणार आि.े म्िणजे 

सत्यािील आिशव आपल्याला दनमावण करायचा असेल, िर वास्िव 

पररदस्थिीकडे लक्ष दिले पादिजे. म्िणनू इथे आकाशाचे उिािरण दिले 

आि.े जीवनदवद्या दमशनचे दशल्पकार सद्गरुु श्री वामनराव पै याांनी 

सखोलपणे आकाश व धरिीचे असचे एक उिािरण िऊेन आिशव आदण 

वास्िव िा दसद्धाांि जनमाणसाला समजावनू साांदगिला आि.े िा दसद्धाांि 

जीवनदवद्येच्या 'दृष्टी' नावाच्या पसु्िकाि आि ेिो आपण जरूर वाचावा. 

त्यािनू या दवषयाला अदधक समजनू घेिा येईल. 

दमत्ाांनो पांधरा वषांपवूी मी मिादवद्यालयाि असिाना. अथवशास्त्र 

आदण समाजशास्त्र याांच्या एकदत्ि दवचारिनू 'आिशव आदण वास्िव' िी 

छोटीशी कदविा दलदिली िोिी. त्या कदविेि असे दलदिले िोिे. 
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'िल्ली आिशव बाजलूा ठेऊन, 

आपल्याला वास्िविेि जाव लागि, 

आदण वास्िविेि आपल्याला रािाव लागि' 

या वास्िवािील दवचारािनूच आिशावचे कमळ रु्लणार आि.े असे 

ह्या कदविेच े शेवटचे िात्पयव आि.े म्िणनू माणसाने 'सत्यमेव जयिे' ि े

ब्रीिवालय पाळावे पण वास्िविेचा स्वीकार करुन. िाल्लीच्या जगाि िा 

दवचार मित्त्वाचा आि.े 
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राष्रभक्ािंचा अवमान का होिो आहे?  

 

इदििासािनू आपण आजच्या समाजाला घडवण्याचा प्रयत्न करि 

असिो. त्या प्रयत्नािनू 

लोकमानसाि इदििास दवषयक जाणीव, जागिृी दनमावण िोिे. त्यािनू 

िशेादवषयी, राष्रादवषयी प्रेम भावना उत्पन्न िोि असिे. या भावनेिनू 

िशेाचा दकां वा राष्राचा उत्कषव व दवकास िोि असिो. इदििास म्िणजे 

केवळ काळ्या, दनळ्या शाईि दलदिलेला लेख अथवा प्रबांध नसिो, िर िो 

राष्रभक्ताांचा जीवनमागव असिो. िो जीवनमागव पढुील समाजाला मागविदशवि 

करिो. त्यािनू लोकमनाि आपल्या िशेाच्या उज्वल परांपरेदवषयी 

चैिन्याचा दिव्यप्रकाश प्रज्वदलि िोिो. त्यामळेु नवीन इदििास घडवण्याची 
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प्रेरणा लोकमानसाि जागिृ िोिे. अशाप्रकारे मागील इदििासािनू नवा 

इदििास दलदिण्याची प्रदक्रया सरुू िोिे.  कारण काळ एका जागेवर थाांबि 

नािी. िो भिूकाळािनू विवमानकाळाकडे जािो. मग िो भदवष्यकाळाकडे 

वाटचाल करिो. अशाप्रकारे काळचक्र दनरांिर  दर्रि असिे. या सवाविनू 

िशे दवकदसि िोि असिो. त्यामळेु आपल्या राष्रभक्ताांना, राष्रपरुुषाांना, 

राष्र मािा. भदगनींना  श्रद्धापवूवक नमन करायचे असिे. कारण ज्या िशेाि 

िवेी िवेिाांपेक्षा अदधक प्रमाणाि राष्रभक्ताांची पजूा िोिे. िो िशे खऱ्या 

अथावने बलशाली िोिो. 

असा बलचली अव्वल िशे भारि आि.े िो बलशाली का आि?े या 

कारणाांचा शोध आपण जर घेिला, िर आपल्याला सिज जाणविे. मागील 

एक िजार  वषावच्या इदििासाि. आपल्या भारि िशेाि. अनेक परकीय 

सत्ताांनी राज्य केले िोिे, िरीसदु्धा या आपल्या राष्राची धमव, सांस्कृिी, त्याांच े

सांस्कार आदण दवदवधाांगी भाषा काळाच्या ओघाि दटकून रादिल्या. परकीय 

सत्ताांच्या जलुमी जबरिस्िीिी आपल्या भारिीयाांनी स्वत्व गमावले नािी. 

कोणत्यािी परकीय धमावचे अदधपत्य सांपणूविः मान्य केलां नािी परांि ु

सववधमीयाांना त्याांनी आपले मानले.  त्यािनू एक माणसुकीचा वैदश्वक धमव 

दनमावण झाला. ि े सवव िशेभक्ताांच्या वैचाररक अदभव्यक्तीने झाले. त्याि 

अनेक राष्रपरुुषाांचा, राष्रमािाांचा समावेश आि.े असे जरी असले, िरी 

आपण सध्याच्या काळाि सारां कािी दवसरलो आिोि. म्िणनू आज 
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राष्रपरुुषाांचा, राष्रमािाांचा, त्याांच्यािील िशेभक्तीचा अवमान िोिो आि.े 

िी काळजी करण्यासारखी गोष्ट आि.े... 

कारण सध्याच्या काळािील सवव लोक या राष्रभक्ताांना जािी, 

धमावच्या चौकटीिनू बघि आििे. िा त्याांचा दृदष्टकोन सवावि वाईट आि.े 

या दृदष्टकोनािनू समाजाि ििुीचे वािावरण ियार िोिे. ि े वािावरण 

समाजाला र्ार िदूषि करिे. दटळक, आगरकर, कवे ि े िीन राष्रभक्त 

उच्चदवद्या दवभदूषि िोिे. त्याांनी ठरवले असिे, िर िे यरुोप, अमेररका, 

जमवनी यापैकी कोणत्यािरी एका िशेाि जाऊन, सखुमय जीवन जग ूशकले 

असिे पण त्याांनी राष्र प्रगिीचा, राष्र दवकासाचा ध्यास घेिला. त्यािनू 

त्याांनी या भारिभमुीला स्वािांत्र्याच्या उांबरठ्यापयंि आणले परांि ु आज 

त्याांचा उच्च वणव अधोरेदखि केला जािो. असे िोणे चकुीचे आि.े मिात्मा 

ज्योदिराव रु्ले ि ेमाळी समाजाचे म्िणजे वैश्य जािीचे िोिे पण त्याांनी 

जािीयिेचा भेिभाव दमटवण्यासाठी कसोसीने प्रयत्न केले. त्यािनू त्याांनी 

िदलि बाांधवाांना उभारी दिली. दशक्षणाचा प्रसार करून सवव मदिलाांना 

दशक्षण िणे्याचा यशस्वी प्रयत्न केला पण आपण त्याांना वैश्य वणावि 

ढकलिो. िा दवचार चकुीचा आि.े 

भारिरत्न डॉलटर बाबासािबे आांबेडकर ि े िदलि जािीि जन्माला 

आले िोिे, िेिी उच्चदवद्या दवभदूषि िोिे. त्याांनी आपल्या ज्ञानाच्या 

जोरावर इांग्लांड, अमेररका या िशेािील दवद्यापीठाांना दजांकले िोिे. त्याांच्या 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 120 

 

मनाि आले असिे या भारिाि रािून माझी प्रगिी िोणार नािी! िर मग या 

भारिाि जािीयिा सांपषु्टाि आली नसिी. त्यामळेु किादचि उत्कृष्ट प्रकारची 

राज्यघटना दनमावण झाली नसिी. मिात्मा गाांधी, सरिार वल्लभभाई पटेल 

याांनी जर आपली वाणी जािीची राजवट सोडली नसिी, िर िा भारि 

सांपणूविः एकत् येऊ शकला नसिा. त्याचप्रमाणे सोळाव्या शिकाि छत्पिी 

दशवाजी मिाराजाांनी क्षदत्य राजा म्िणनू समाधान मानले असिे, िर िे 

दिांिवी स्वराज्याचे सांस्थापक झाले नसिे. त्यामळेु लोकाांना आजपयंि 

गलुामदगरीि रािावे लागले असिे. या सवाविनू आपला िशे, आपली 

सांस्कृिी, आपले सांस्कार दटकून रादिले नसिे. धमव आदण त्यािला खरा 

माणसू बडुाला असिा. मग माणसुकीचा वैदश्वक धमव कधीच स्थापन झाला 

नसिा. म्िणनू आपण या सगळ्या राष्रीयपरुुषाांना जािीपािीच्या 

दवळख्याि अडकव ूनये. 

मांगल पाांडे, िात्या टोप,े राणी लक्ष्मीबाई, अदिल्याबाई िोळकर, 

लोकमान्य दटळक, आगरकर मिात्मा गाांधी, नेिरू, सरिार वल्लभाई पटेल, 

सरोदजनी नायडू, छत्पिी दशवाजी मिाराज िथा स्वराज्यजननी दजजाऊ या 

सवांचे योगिान भारिाच्या प्रिीघव इदििासाला लाभले आि.े त्यामळेु 

कुणीिी िशेभक्ताांचा अवमान करू नये. भारिीय स्वािांत्र्यासाठी त्या 

काळाच्या प्रत्येक िशेभक्त व्यक्तीने आपल्या त्यागािनू, बदलिानािनू 

िुिात्म्य पिकरले िोिे. कोण्या एकाच्या प्रयत्नामळेु िा भारि िशे स्विांत् 
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झालेला नािी. अठराशे सत्तावनचा उठाव असर्ल झाल्यावर, आद्य 

क्राांदिकारक वासिुवे बळवांि र्डके याांनी स्वािांत्र्याची पदिली मशाल 

पेटवली. त्यानांिर मोिीलाल नेिरू, पांदडि जवािरलाल नेिरू याांच्या साथी, 

सोबत्याांनी  स्वािांत्र्यासाठी सांघषव केला िे मवाळ दवचारसरणीला मित्त्व ििे 

िोिे. त्याांचे म्िणणे िोिे, दब्रदटश सरकारने इांग्लांडसारखे कायद्याचे राज्य 

आणावे. िा दवचार त्याांचा िोिा. पढेु लोकमान्य बाळ गांगाधर दटळकाांच्या 

साथी सोबत्याांनी जिाल दवचारसरणीचा  अवलांब केला. या दवचारािनू 

त्याांनी दब्रदटश सरकारला जेररस आणले. कायद्याचे राज्य आणण्याचा 

अट्टािास त्याांनी केला. त्यामळेु लोकमान्य दटळक ि ेभारिीय असांिोषाचे 

जनक झाले. त्यानांिर स्वािांत्र्याच्या शेवटच्या काळाि मिात्मा गाांधी, 

सभुाषचांद्र बोस आदण दवनायक िामोिर सावरकर याांनी स्वािांत्र्यासाठी खपू 

मोठे प्रयत्न केले. मिात्मा गाांधींनी िशेव्यापी आांिोलन सरुू ठेवले. 

सभुाषचांद्राांनी आझाि दिांि सेनेच्या मार्व ि दब्रदटशाांदवरुद्ध यदु्ध पकुारले 

आदण दविशेी मोिीम उघडली. दवनायक सावरकर याांनी सशस्त्र 

क्राांदिकारकाांची भदूमगि र्ौज उभारली. या सवाविनू आपल्या िशेाला 

स्वािांत्र्य दमळाल्यावर  भारिरत्न डॉलटर बाबासािबे आांबेडकर याांनी 

सांदवधान सभेच्या अांिगवि भारिीय राज्यघटना दनमावण केली. जवािरलाल 

नेिरू, सरिार वल्लभाई पटेल याांनी या स्विांत् भारिाला चाांगले नेितृ्व दिले. 

त्या बळावर िा सांपणूव िशे उभा रादिला. 



जीवन मंथन  अॅड. रुपेश पवार 

 

पान | 122 

 

िा सवव इदििास आपण खऱ्या अथावने जाणनू घेिला पादिजे. त्या 

इदििासाची जनजागिृी केली पादिजे. कारण आिाच्या चाल ूदपढीला या 

िशेभक्ताांच्या इदििासाची पणूविः ओळख झालेली नािी. त्यामळेु जनेु 

जानकर नागररक म्िणनू आपल्या सवांची एक जबाबिारी आि ेकी आपण 

िशेभक्त व्यदक्तमत्वाांचा इदििास चाल ू दपढीपयंि घेऊन जावा. पण 

िल्लीच्या समाजाि िसे िोिाना दिसि नािी. प्रत्येक वेळी  िशेभक्ताांच्या 

आदण दवचारवांिाांच्या वैचाररक भदूमकेबद्दल प्रश्नदचन्ि उभे केले जािे. िा 

कसा चाांगला, िो कसा वाईट असा िा दनष्कारण वािदववाि केला जािो. 

त्यामळेु नवीन येणाऱ्या यवुा दपढीला. समजेनासे िोिे. कुणाला आपण 

आपले आिशव मानावे आदण या िशेाची उज्वल परांपरा कशी पढेु घेऊन 

जावी. या त्याांच्या मनािील गोंधळाला मागच्या दपढीिील लोक समजनू 

घेि नािीि. अशा या पररदस्थिीि आपल्या भारिाचा दवकास िोऊ शकणार 

नािी. म्िणनू आपण इदििासा सांबांधी सजग रािून दवचार केला पादिजे, 

िरच या भारिाि पढुील काळाि नवा इदििास घडू शकेल. त्यामळेु कोणीिी  

िशेभक्ताांचा अवमान करू नये. असे सवव बदु्धीजीवी लोकाांना वाटिे आि.े  
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बोलून तवचाराि पडू नका, तवचार करून बोला 

 

सकाळी उठल्यापासनू रात्ी झोपेपयंि आपण सववजण प्रत्येक 

व्यक्तीशी सांवाि साधि असिो. िा सांवाि साधिाना आपण दवचाराांचे 

आिानप्रिान करि असिो. त्यािनू आपण सववजण आपल्या भावना, 

सांवेिना अदभव्यक्त करि असिो. िी दनरांिर प्रदक्रया मानवी जीवनाि कायम 

सरुु असिे. 

 

िल्ली सोशल मीदडयाच्या काळाि िी प्रदक्रया खपु मोठ्याप्रमाणाि 

सरुु आि.े या दवचार प्रदक्रयेने आज समदु्राचे रुप घिेले आि.े िर दमदनटाला 
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या समदु्राि नवनवीन लाटा येि असिाि. त्याि दवदचत् प्रकारच्या वािग्रस्ि 

लाटािी येि असिाि. त्यािनू मोठ्या वािांग वािळाची त्सनुामी येिे. या 

त्सनुामीमळेु समाजाि वािदववाि उत्पन्न िोिाि. वैचाररक जागिृी, समाज 

प्रबोधन आदण नवे दवचार या नावाखाली लोक वेगवेगळ्या प्रकारे 

अदभव्यक्त िोिाि. या अदभव्यक्तीिनू एखाद्या माणसावर अथवा समिूावर 

कळि नकळि वैयदक्तक टीका िोिे परांि ु िी अशी टीका माणसाच्या 

साववजदनक कायावबद्दल झाली पादिजे. िी व्यदक्तगि पािळीवर कधीिी येऊ 

नये पण या गोष्टीचे टाळिम्य बाळगले जाि नािी. मग याि कायिशेीर 

प्रदक्रया सरुू िोिे. म्िणनू प्रत्येक माणसाने अदभव्यक्त िोि असिाना 

सारासार दवचार करून आपले दवचार लोकाांसमोर माांडावे. 

 

आज प्रत्येक माणसाला दव्िदडओ, ऑदडओ आदण चॉदटांग स्वरूपाि 

सोशल मीदडयावर आपले दवचार माांडिा येिाि. त्यामळेु सामान्यिील 

सामान्य माणसाला समाज माणसाि प्रदसद्ध िोण्यासाठी सोशल मीदडया 

परेुसा असिो. ि ेसोशल मीदडयाचे सामथ्यव आि.े िी सवावि मोठी दवश्वव्यापी 

अदभव्यक्त लोकशािी आि.े यामळेु दवश्व मानवाि नवी क्राांिी घडून आली 

आि.े या क्राांिीमळेु लोकल वस्ि ूसदु्धा कािी दमदनटाि ग्लोबल िोिे. िा 

सवव सोशल मीदडयाचा सकारात्मक पररणाम आि.े असे जरी असले, िरी 

सोशल मीदडयाचा वापर करिाना प्रत्येक माणसाने दवचाराांच्या बाबिीि 
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काळजी घेिलीच पादिजे आदण समाजाला योग्य दिशा दिली पादिजे. 

भावनेच्या भराि मनाि येिील िसे दवचार सोशल मीदडयावर माांडू नयेि, 

त्याचा सखोल दवचार करावा. आपल्या एखाद्या शब्िामळेु, वालयामळेु, 

पररच्छेिामळेु िथा दव्िदडओमळेु कािी समाज घटकाांवर कळि नकळि, 

नािक टीका िोईल असा कुठलािी दवचार अदभव्यक्त करू नये. जर िसा 

दवचार अदभव्यक्त करायचा असेल, िर आपल्याकडे त्याबद्दलची पणूव 

मादििी असायला िवी. कािी परुावा नसिाना आपण उगाचच कुणावर 

टीका दटपणी करू नये. ि ेभान प्रत्येकाने मनाि कायम ठेवावे. 

 

आज समाजाि सोशल मीदडया सि राजकीय, सामादजक आदण 

साांस्कृदिक  व्यासपीठाांवरून अनेक वक्तव्य केली जािाि. त्या वक्तव्यािनू 

प्रत्येक माणसावर, समिुावर कािी ना कािी वैयदक्तक दटकादटपनी िोिाना 

दिसिे. त्यािनू मग न्यजु पेपर, न्यजु चॉयनेलवर दवदवध प्रकारच्या बािम्या 

प्रसाररि िोिाि. या अशा बािम्याांमधनू पनु्िा नवीन वाि उपदस्थि िोिाि. 

अशाप्रकारे या वािग्रस्ि नकाराथी बािम्याचा भडीमार प्रसार माध्यमािनू 

जनमानसावर िोि असिो. त्यािनू समाजाि अनेक गट पडिाि दवरोधी 

मिमिाांिरे अदभव्यक्त िोऊन. नािक वैचाररक रणकां िन माजवले जािे. या 

सवाविनू समाज आदण िशे दिशािीन िोिो. म्िणजे समाज आपल्या मलुभिू 

आवश्यकिेकडे िलुवक्ष करून, आपल्याच पायावर धोंडा मारून घेिो पण ि े
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कुणालाच समजि नािी. लोकशािीि जनिेने घडणाऱ्या प्रत्येक सामादजक, 

राजकीय घटनाांवर लक्ष ठेवनू, योग्य त्या दठकाणी अदभव्यक्त व्िायचे असिे 

पण आजकाल आपण सववजण नको त्या गोष्टीला जास्ि मित्व ििेो. 

त्यामळेु जनकल्याणाची कामे िळूिळू पढेु सरकिाि. कारण समाज िा नको 

असलेल्या वािदववािाकडे जास्ि लक्ष ििेो. म्िणनू  जनसमिुायाने 

दवचारपवूवक अदभव्यक्त िोण्याची गरज आि.े 

समाजाि आपल्या दवचारािनू नवे वाि उत्पन्न  करण्यापेक्षा माणसाने 

समाजाि कल्याणकारी दवचार अदभव्यक्त करावेि, िर त्यािनू वेगवान 

जनदिि साधले जाइल. सरकार आदण प्रशासनाला चाांगली धोरणे आखिा 

येिील. त्यानांिर त्याांची योग्य प्रकारे अांमलबजावणी करिा येईल. त्यामळेु 

समाजाि, िशेाि कायिा व सवु्यवस्था दनमावण िोईल. नवनवीन 

लोककल्याणाच्या योजना सरकारला लोकाांपयंि पोचविा येिील. त्यािनू 

गरीब, गरज,ू सामान्य जनिेला सोयी सदुवधा दमळिील. या सवाविनू िशेाचा 

आदथवक व सामादजक दवकास िोईल. त्याकरिा भारिीय जनिेने अदभव्यक्त 

िोिाना, मनािील भावनेपेक्षा दववेकशील दवचाराला मित्त्व द्यावे. त्यािनू 

समाजाला योग्य दिशा दमळेल, असे दवचार माांडवे. अशा दवचारािनू वाि 

दनमावण िोि नािीि. लोक सामकूचाराने आपली मिे माांडिाि. त्यािनू 

चाांगले वैचाररक वािावरण ियार िोऊ शकिे. या दवचाराांची िशेाला आज 

गरज आि.े 
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नोटाबांिी आदण कोदवड-19 मळेु भारिाची उद्योग व्यवस्था केल्या 

चार-पाच वषावि मांिावलेली आि.े 

िी आिा कुठे सरुळीि िोि आि.े उद्योग, व्यवसायाि आज थोडेसे 

चैिन्यमय वािावरण ियार झाले आि.े अशा पररदस्थिीि कोणत्यािी 

माणसाने राजकीय दकां वा सामादजक वाि उगाच उत्पन्न करू नयेि. त्यामळेु 

भारिाची अथवव्यवस्था व समाजव्यवस्था डळमळीि िोऊ शकिे. आज 

आपला भारि िशे जागदिक मिासत्ता म्िणनू अगे्रसर िोि आि.े अशावेळी 

जनिेने सिस्ि दववेकबदु्धी वापरून िशेाला सिकायव करावे. याकरिा 

भारिािील प्रत्येक माणसाला बोलनू दवचाराि पडण्यापेक्षा, दवचार करूनच 

बोलले पादिजे. िी मानदसकिा आज साववजदनक जीवनाि यायला िवी.  
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सादित्य म्िणजे असिां काय?  

जीवनाचे अनभुव असिाि, कधी खरे िर कधी खोटे वाटिील 

इिके खरे.  

जीवनमलू्याांच ेआिशव असिाि, कधी सोपे, कधी अवघड. कधी 

अशलयप्राय.  

जगण्याच्या चढ उिाराांचे आरसे असिाि. कधी अनभुवलेले. 

कधी न ऐकलेले.  

आपल्या मनाचा, आपल्या जीवनाचा आरसा असिो सादित्य.  

सादित्याि रम ूया. सादित्याि रमणारा समाज अदधक ससुांस्कृि, 

अदधक प्रगिीशील असिो.  

 प्रगिी म्िणजे केवळ समदृ्धीआदण दवकास नािी ना! 

ई सादित्य प्रदिष्ठान.  

मराठी सादित्यािील एक कोवळे पान.  
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