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या पस्ु तके तील लेखनाचे सवव िक्क लेखकांकडे सरु हित असनू , पस्ु तकांचे हकव्िा त्यातील अश्ं याचे पनु मद्रवु ण व नाट्य
हचत्रपट हकव्िा इतर स्वरूपात करण्यासाठी लेखकांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आिे. तसे नके ल्यास कायदेशीर
कारवाई िोऊ शकते.

his 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.

माणसु की

श्रीपाद राऊतवाड

●लेखकाचा अल्प पररचय
नाव :- श्रीपाद नागनाथ राऊतवाड
पत्ता :- घर नंबर. १०-१०२ रथ गल्ली
, मदनरू हि. कामारे ड्डी (तेलंगणा राज्य)
हपन कोड :- ५०३३०९
व्यवसाय :- स्थापत्य अहियांहत्रकी हवद्याथी
िन्म तारीख :- ०९ नव्िेंबर १९९३
संपकव क्रमांक :- ९९७००५२८३७, ८००७८७००२६
मेल :- Srautwad@gmail. com

ब्लॉग :- htt://shripadrautwad. blogspot. com
■ प्रकाशित साशित्य :● स्त्री (वैचाररक) ई-बक
ु
● अत्ता पयंत जवजवळ 350 च्या वर वृत्तपत्रात लेख प्रकाशित झाले आिेत.
■ सामशजक कायय :● मिाराष्ट्र, तेलंगणा या भागात फुले िािू आबं ेडकर यांच्या वैचाररक धारे वर व्यख्यानाच्या माध्यमातनू समाज
प्रबोधनाचे कायय.
● समािातील वृद्ध, अपंग, शेतकरी, स्त्री अत्याच्यार या सारख्या अनेक समस्येवर प्रकाश टाकणारे वैचाररक
लेखन.
■ परु स्कार / सन्मान
● भारतीय बिुजन साशित्य अकादमी मबंु ई यांच्या कडून "साशित्य सेवारत्न -२०१७" परु स्कार.
● भावना बिुउदेिीय सस्ं था नाशिक यांच्या वतीने, "राष्ट्रीय सेवारत्न परु स्कार-२०१७".
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●प्रस्तावना

●

भाषा िी व्यक्त करण्याचे एक साधन आिे. घरात जी भाषा बोलली जाते, तीच भाषा
मल
ु े सिज अवगत करू िकतात. म्िणनू च म्िटले जाते की, मल
ु ानं ा त्याच्ं या मातृभाषेतनू शिक्षण द्या.
त्यातच एखादा तेलगं णात म्िणजे तेलगू भाशषक प्रदेिात राित असेल आशण मराठीमध्ये व्यविार करत
असेल तर अश्याचे कौतक
ु करणे उशचत ठरे ल. असाच एक उदयोन्मख
ु लेखक आिे की जो तेलगं णाच्या
मदनरु या गावाचा आिे.
मिाराष्ट्राच्या सीमेवर वसलेले िे गाव. घरात सवयच जण तेलगू बोलतात मात्र लेखकानं ी
सीमेवर असलेल्या मिाराष्ट्रातील मराठी भाषाकडे आकशषयत झाले ते मराठी भाषेची पगडी घट्ट
आवळूनच. सरु वातीला छानपैकी शलिू आशण वाचू लागले. घरात लेखनाची परंपरा नािी तरी त्यानं ा
लेखनाची िैली प्राप्त झाली ती ईश्वराची देणंच म्िणावे लागेल.
मागील कािी शदवसांपासनू सातत्याने वृत्तपत्रात शवशवध सामाशजक समस्यावर आपली पिार
चालवली. त्यानं ी यापवू ी स्त्री नावाचे एक वैचाररक पस्ु तक शलशिले ज्याचे स्वागत सवय मिाराष्ट्रापाठोपाठ
तेलगं णातिी झाले.
आगामी येत असलेल्या माणसु की या पस्ु तकात देखील एका पेक्षा एक सरस अश्या वैचाररक
बाबीवर प्रकाि टाकणारे लेख त्यांनी रे खाटले आिेत. त्यांच्या सामाशजक जीवनात कुटुंबाचे संस्कार
खपू मोलाचे आिे िे लेख वाचतानं ा प्रकषायने जाणवतात. िेजारी पाजारी, गावात, गल्लीत ज्या बाबी
घडतात आशण लेखक जे पाितो ते सवय िब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न करतात. त्याच्ं या लेखनात तळमळ
आशण समाज सधु ारणा व्िावी यासाठी प्रचडं घालमेल शदसनू येते. कुटुंबात अनेक चढ उतार येतात त्या
सवय बाबीचा उिापोि या पस्ु तकात करण्याचा लेखकांचा प्रयत्न स्तत्ु य आिे. माणसु की आजघडीला का
लोपपावत चालली या एकाच शवषयाच्या भोवती सारे च लेख रें गाळत असतात.
माणसाने शनसगायवर के लेलं प्रेम, प्राण्यामात्रावर के लेलं प्रेम, समाजावर के लेले प्रेम त्यातनू
शनमायण िोणार प्रेम, आपल
ु की, संवेदना, परोपकार या सवय बाबींना एकवटून शनमायण िोणारा माणसु की,
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मानवता, समाजाबद्दल असलेलं आपल
ु की िे कुठे तरी लोपापवत चालली असं लेखकांच्या लेखणीच्या
दरू दृष्टीतनू स्पष्टपणे शदसनू येत आिे, यातील लेख वाचल्यावर वाचक एक शमनीट नक्की शवचार करे ल
यात िक
ं ाच नािी. श्रीपाद राऊतवाड याच्ं या माणसु की या पस्ु तकाचे वाचक स्वागत करतील अिी
सशदच्छा या शनशमत्ताने व्यक्त करतो.
िेवटी मला प्रत्येकाना एकच सांगावेसे वाटते, िीच आमची प्राथयना अन िेच आमचे मागणे
माणसाने माणसािी माणसासम वागणे.

नासा येवतीकर, स्तंभलेखक
9423625769
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या पुस्तकात लेखकाने व्यक्त के लेले विचार ि
मते ही त्या लेखकाची असून प्रकाशक
त्याांच्याशी सहमत असतीलच असे नाही.
लेखक तेलांगण राज्यातील तेलुगू भाविक
असूनही मराठीतून व्यक्त होतात त्याबद्दल
आम्ही त्याांचे कौतुक करतो. तेलांगणातील
हहांदी ि मराठी याांचा एक िेगळा बाज आहे.
त्यामुळे त्या भािेचा तो बाज तसाच ठे िला
आहे. कृ पया त्याांना पविम महाराष्ट्रातील
मराठीच्या तुलनेने पाहू नये ही विनांती.

टीम ई सावहत्य
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●मनोगत

●

स्त्री या माझ्या वैचाररक पस्ु तकाच्या यिस्वीतेनंतर माझं “माणसु की” नावाचां पस्ु तक आपल्या िाती
देतानं ा मनस्वी आनदं िोतो आिे. अनेक वाचकानं ी 'स्त्री' या पस्ु तकाबद्दल आपापली मते व्यक्त के ली.
त्या सवांचे आभार. आशण ई-साशित्य प्रशतष्ठानचे धन्यवाद, व लेखक नागोराव येवतीकर सरांनी माझ्या
माणसु की या पस्ु तकासाठी प्रस्तावना शलिून माझ्या पस्ु तकाची िोभा वाढवली, त्या बद्दल त्याचं आभार.
बऱ्याच शदवसापासनू स्वतःचं पस्ु तक असावं या स्वप्नात वावरतांना स्त्री सारख्या वैचाररक पस्ु तकं
१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी प्रकािनाची प्रसंग आला आशण ई-साशित्य च्या व्यासपीठावर माझं पस्ु तक
प्रकािन झाला. शवशवध स्थरावरून त्या पस्ु तकास प्रशतशिया शमळाल्या, पण्ु यािून शिवणी ताई धावडे
यानं ी समीक्षा शलिून माझ्या पस्ु तकाचे समाजात एक वेगळाच स्थान शमळवनू शदला, त्या बद्दल त्याचं िं ी
मनःपवू यक आभार. तम्ु िा सवायचं प्रेम, प्रशतसाद व प्रशतशिये मळ
ु े मला पन्ु िा शलशिण्याच मोि आवरला
नािी आशण त्यातच िा माणसु की सारख्या वैचाररक पस्ु तकाची शनशमयती झाली.
माणसु की या शिषयकाप्रमाणेच पस्ु तकाच सारांििी तसाच आिे. यात आपल्याला माणसु कीच्या
शवशवध पैलनंू ा स्पियनू रे खाटलेले िद्ब वाचायला शमळणार आिेत. 'खरा तो एकशच धमय, जगाला प्रेम
अपायव'े , या साने गरुु जींच्या ओळी आजिी सगं णकीय दशु नयेत आपल्याला पठवनु सागं ावे लागत आिेत.
या धावत्या यगु ात या मानवाला स्वतःच माणसू पण शवसरत चाललोत याची भान देखील राशिली नािी.
सामाशजक जीवनात अनेक संकट शनमायण िोत असतात, अनेक वेदना, दःु ख िे सवांच्याच वाटेला
आलेला घटक आिे. ततू ायस िा मानवी जीवनाचा एक समीकरणच आिे. या दःु खाच्या समीकरणात
आपल्या जीवन प्रवासाची आकडे भरल्या शिवाय मानवी जीवनाचे बेरीजच साथय िोणार नािी. मिात्मा
गौतम बद्ध
ु ांनी या दःु खाच्या कसोटीवर आपल्या धम्माची स्थापना के ली, दःु खी जीवनाला धम्माचा
मागय शदला. अशिसं ा व िांतीचा सदं ि
े देत दःु खी मानवांना सख
ु ी जीवनाच्या प्रवासाची वाट दाखवली.
अगदी तसेच पढु े अनेक साधसु तं मिापरुु ष िोऊन गेल,े त्यानं ीिी आपापल्या परीने मानवता धमायचा
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प्रचार, प्रसार के ला. माणसु कीचे धडे शदले. संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत कबीर, संत तक
ु ाराम मिाराज,
संत गाडगेबाबा, संत तक
ु डोजी मिाराज इ. साधसु ंतानी मानवता िाच खरा धमय, आशण स्त्री आशण परुु ष
या दोनच जाती असल्याचे अभगं ातनू , कीतयनातनू स्पष्टीकरण शदले. मात्र कालातं राने िी शिकवण आजिी
लोपपावली, इथे धमायच्या शभतं ी उभारल्या, जाती-जातीच्या मोठे दरी शनमायण झाल्या, आशण आपापसातं
धाशमयक तेढ शनमायण िोऊ लागल्या. धमायतधमायत रंगाची वाटणी झाली. जाशत-जातीत मिापरुु षांची
वाटणी झाली. माणसु कीचा, मानवतेचा धमय सांगणाऱ्या साधसु ंत मिापरुु ष िे अत्ता धमायच्या शभंतीवर
उभारले. यांच्या शवचारांची जागर कमकुवत चालली. म्िणनू या मानवी प्राण्याला याचा रोग ग्रासले
आिे, त्या रोगाला प्रबोधनाच्या औषधीचे गरज भासत आिे. आशण ते प्रबोधन या संधसु ंताच्या,
मिापरुु षांच्या शवचारातून शमळते. त्यांच्या शवचारातून जगण्याचे सामर्थयय शमळते. आयष्ट्ु यात येणाऱ्या
सक
ं टानं ा प्रशतउत्तर शमळते. िीच शिकवण आशण याच सस्ं काराची कमतरता भासत असल्याने मानव िा
मानवतेचा धमय शवसरत चालला आिे..
सामाशजक जीवनात िा मानव आईवडील सारख्या आपल्या मख्ु य घटकांना देखील आज वृद्धाश्रमात
सोडू लागला आिे, नातलग, गणगोत, आपल
ु की, प्रेम, भावना, परोपकार, िे माणसु कीच्या घटकांना
ठोकर देत िा मानव प्राणी आज या समाजात जीवन जगत आिे. त्यातच मानवांच्या शनशमयतीचा गढू
असलेल्या शनसगायपासनू िी िा मानव दरू झाला आिे. शनसगायची कत्तल करू लागला. शडसीटल च्या
दनु ीयेत स्वतः शडजीटल झालाच, मात्र समाजालािी शडजीटल करत सटु ला आिे. अश्या असख्ं य
मानवतेच्या पैलंनू ा माझ्या लेखणीतनू स्पियनू गेललेला िा 'माणसु की' आपल्या िाती सोपवत आिे.
मला साथय शवश्वास आिे िा पस्ु तक आपल्याला नक्कीच आवडेल. माझं िे दसु रं पस्ु तक असनू ,
ईसाशित्यच्या माध्यमातून मी तमु च्या पयंत पोिचवत आिे. यात कािी चक
ु ा आढळल्यास सबळ मनाने
शनदियनास आणनू द्यावे, जेणेकरून ती चक
ू पन्ु िा माझ्या भशवष्ट्यात कधी घडू नये.

- श्रीपाद नागनाथ राऊतवाड
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अर्पण र्त्रिका
माझ्यात लेखन कला त्रनमापण करण्यासाठी
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष र्णे प्रोत्सात्रित करणाऱ्या
माझ्या आई-वडीलासि
सवाांना अर्पण.......

( वडील - नागनाथ राऊतवाड, आई - रेणुका राऊतवाड )
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● माणुसकी

प्रेम, दया, वात्सल्य, परोपकार, अशिसं ा, रडणे, िसं णे, माणसू की िे सवय गणु मानवाचं े अलक
ं ार आिेत.
दैनंशदनी शजवन जगत असतांना या सवय सामान्य माणसाच्या शजवनात असे कािी िब्द आिेत की जे
बोलताना त्याची घणता, त्याची खोल गेलेला अथय पटकण लक्षात येत नािी पण ते िब्द असे कािी
कटू अनभु व शिकवनू जातात की कािीचा अथय जेवढा लावू तेवढा लागतो, जेवढा ताणू तेवढा ताणतो,
जेवढा मणावर घेवू तेवढा घेता येतो. आशण एकदा का त्या िब्दानं ी शकंवा त्या िब्दाच्या अथायने
आपल्या मणाचा ताबा घेतला ना की मग आपण त्या िब्दाप्रमाणे शकंवा त्या िब्दाच्ं या अथायप्रमाणे
समोरच्या व्यक्तींसोबत वावरतो. प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक व्यक्ती मध्ये आसते, कशध ते लगेच पिायला शमळते
वा कशधतरी िोधावी लागते कशध समोरच्या व्यकीच्या वागण्यातनू शकंवा त्यांच्या बोलण्यातनू त्याची
ओळख िोत असते.

प्रत्येक शब्द हकतीिी छोटा वा मोठा असो त्या शब्दाच्या गहिवताथाववरूण त्या शब्दाची िाडी -रूंदी
आहण त्याची हवस्तृतता कळते. त्यापैकी असाच एक िो आUपल्या सवाांना पररहचत असलेला पण
त्याची फारशी खोल ओळख नसणारा शब्द म्िणिे ''माणसू की'' ओळख नसणारा शब्द यासाठी की
आिचा माणसू माणसाची ओळख हवसरत चालला आिे, ''माणसू की'' िा के वळ शब्दच नव्िे तर
पयावयाने आपल्या रोिच्या िगण्यातनु खद्दु माणसू कीच गिाळ िोत चालली आिे. असे हचत्र समोर
हदसत आिे. ऐकायला आहण बोलायला आगहद सिि आहण सोपा वाटणारा शब्द, पण त्याचा नेमका
अथव काय...
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माणसू की म्िणजे प्रेम, माणसू की म्िणजे जाणीव, माणसू की म्िणजे माणसाची माणसाने के लेली कदर,
समोरच्या व्यकीचा के लेला आदर, माणसू की म्िणजे शनस्वाथयपणे माणसातील माणसू ओळखनु पढु े
के लेला मदतीचा िात. खरच पिायला शमळते का या सद्याच्या धावपळीच्या यगु ात िी माणसू की. माणसू
आज िे सवय गणु शवसरून "पिचु "शजवण जगत आिे. तो दसु यायच्या दःु खात रडत नािी व सख
ु ात
िसतिी नािी. त्याच्या सवं ेदनां, भावणा कुठे तरी लप्तु झाल्या आिेत. त्यामळ
ु े तो व्यक्त करू िकत
नािी.
उदा: रस्त्यावर एखादा अपघात झाला की िखमी माणसाला आधार द्यायला कूणीच पढु े येत नािी.
पण बघण्याची िमु ीका करणारे बरे च आसतात. दवाखान्यात नेणारा एखादाच िेटेल तेंव्िाच आपल्याला
थोडी "माणसू की" हशल्लक आसल्याची िाणीव िोते. पण असा शंिरात एखादाच.
माणसाच्या गशदयत माणसू की ला िोधावे लागत आिे, आजच्या या माणसातला माणसू की पणा कुठे
लप्तु झाला, कुठे नािीसा झाला याचा बेतच लागत नािी. ज्या माऊलींने आपल्याला नऊ मशिने गभायत
ठे वनू , नकोत्या सक
ं टाना समोर जाऊन जन्म शदला, आशण आज त्याच माऊलीला वृद्धाश्रमात पाठवत
आिेत. आता तम्ु िीच सांगा िी माणसू की चे लक्षणे आिेत का. ? स्वतःच्या आई-वशडलांना पोसण्याची
ज्या व्यक्ती कडे बळ नसतो मग तो माणसू म्िणनू जन्माला येवनू तरी कश्याला. ? असे आनेक उदािरण
आिेत माणसाने सोडलेल्या माणसू कीचे.

माणसाला माणसू म्िणनू जगण्याचा आशधकार आिे, परंतू "माणसू की"ला घेवनू जगतांना शदसतो का. ?
सद्याच्या दैनशं दन शजवनात स्वाथीपणा िे मानवांच अलक
ं ारच दियवते. स्वतःच्या शवचारात मग्न
आसलेला माणव स्वाथीसाठी समाजाला लाथाडत चालला आिे. कशधतरी समाजाचा शवचार िा मानव
करतो का. ? असा प्रश्न मला पडत आसतो. समाजात अवैचारीक दृष्टीने सामान्यानं ा लटू ण्याच काम
जोमात चलतोय, राजकारणं िा त्यातलाच उदािरण आिे. समाजसेवा म्िणनू सवयप्रथम माणसू कीचे
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गणु धमय दियवतात. जणतेचे मण आपल्याकडे आकशषयत करून घेतात. नंतर त्याच माणसू कच्या
गणु धमांना लाथाडून जणतेला ठोकर देतात. मग याला माणसू की म्िणावे का. ?
भर शदवसा उभ्या रस्त्यावर एखाद्या स्त्रीची अभ्रू लटू नारे गंडू े भरपरू शदसतात, पण त्या स्त्री ला
त्यांच्यापासनू वाचवणारा मात्र कोणीिी नसतो. एखादा असला तरी त्याला साथ देणारे कोणीिी नसतो.
मात्र उघड्या डोळ्याने पाित असणारे मात्र खपु पिायला शमळतात. बिूतांि लोकांना 'माणसू की' ची
व्याख्या पण त्यांच्या शवरोधात वाटते. एखाद्याच्या संकटाप्रसंगी धाव घेण्याऐवजी त्याला संकटात
ढकलण्याच काम मात्र सलगरीत्या करता येतो. प्रत्येकाच शवचार करण्याची जनतेकडे पािण्याची
दृष्टीकोन आगळा-वेगळाच आसतो. कधीतरी देिासाठी कािीतरी करूया. '' अिी भावना आमच्या
मनात शनमायण झाल्यावर, समोरच्या व्यक्तींची भावना समजावनू घेतांना माणसातली माणसू की कायमची
नष्ट झाली असे म्िणायला िरकत नािी. त्यांची भावना अिी असते, " देिासाठी कािीतरी करू पण,
त्यात मला काय शमळणार". म्िणजे आम्िी जगतो फक्त मला काय शमळणार यासाठी, म्िणजेच माणवाने
आपल्यातली माणसू कीला कायमररत्या शवसरून गेला आिे, त्याला कुठल्याच प्रकारच्या भावणा, प्रेम,
दया, संवेदना याची जाशणव िोत नािी. िे सवय गणु त्यातनू लप्तू झाले आिेत.
या माणसू कीला जर ओळखायच आसेल तर असे प्रसंग प्रत्येकाच्या शजवणात आले असतील आणी
जरी अध्याप आले नसतील तरी कशध ना कधी ते नशक्कच येतील. शजवनात आलेल्या त्या प्रसंगाना
आगदी एकांतात बसनू बारकाइने त्यावर नजर टाका म्िणजे '' माणसू कीतला माणसू शकंवा माणसातली
माणसू की '' शिल्लक रािीली आिे का िे कळे ल. या जगात कोणीिी तमु चा शमत्र शकंवा ित्रु म्िणनू
जन्माला येत नािी. आपली वागणक
ू , आपला दृष्टीकोण, आपली नाती आशण त्या पेक्षा त्या
नात्यामं शधल प्रेम यावर ठरते कोण आपला शमत्र, कोण आपला ित्रु ते. मनष्ट्ु याचे मोठे पण िे त्याच्ं या
वयावर नािी तर त्याच्ं या शवचार आशण कतयत्ु वावर अवलबं नू असते. तमु च्या शवचारातनू तमु च व्यक्तीमत्व
झळकत असत. तमु चे शवचार समजले की, तम्ु िी समजलात म्िणनू संदु र शवचार आशण संदु र व्यशक्तमत्व
घडवा.
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सदैव समाजातील भावनांना आपलं मानायला शिका, कधीतरी इतरांच्या सख
ु दःु खात सामील व्िायला
शिका, मग बघा आयष्ट्ु य शकती संदु र असत ते समजते, कोणी कोणाचं नसत अस म्िणनू स्वतःच्या
पायाने स्वतःचा रस्ता कपायचा असतो खरे , पण त्या जड िोत चाललेल्या पायानं ा आसरा शमळाले तर
बरे ना. म्िातारपनी दोन गोड गोष्टी बोलायला शमत्र लागतोच ना, एकातं ात शकती शदवस काठायचे, जे
तारुण्यात श्यक्य झालं ते वृद्धपणी अशजबात नािी िोणार. म्िणनू तारुण्यातील सामाशजक बांधीलकी
िाबतू ठे वनू , इतरांच्या मदतीला धाव घेतल्यास. एक्या वेळप्रसंगी कोणी नकार देईल का.. ? आशण
िो वेळ िी प्रत्येकाला चांगले व वाईट या दोन्िी प्रसंगाचे दियन देते. कदाशप आपली वेळ अत्ता चांगली
असेलिी, मात्र संकटाचे शदवस प्रत्येकाच्या वाटेल येतात िे शवसरून चालणार नािी. म्िणनू संदु र जीवन
जागा, आशण इतरांनािी संदु र जीवनाची वाट दाखवा.
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लोप पावत चाललेली माणसु की.....

माणसाच्या वाढत्या गदीत माणसु की िोधत शफरतोय मी, रस्त्यावरील भीक मागणाऱ्या माणसात देव
िोधत शफरतोय मी, कधी त्यांच्या वेदना तरकधी त्याच्या संवेदनािी जीवनाचं कडीमोल व्याख्या
शवचारतोय. आयष्ट्ु य संदु र म्िणत भरकटणारे कोण आशण संदु र आयष्ट्ु य स्वतःच्या कतृयत्वावर व स्वतःच्या
मनगटी शमळवणारे कोण. ? सांगाल का. ?
मानवी जीवन जगतोय म्िणजे समाजात आम्िी कोणत्या अंगांचे िृंगार करतोय, मानवी जीवन म्िणजे
के वळ आशण के वळ मी आशण माझं पण यातच गरु फटून बसलेला िा समाज कधी आजबू ाजल
ू ा चालू
असलेल्या या शनघृयणपन समजनू त्यावं र आपली माणसु कीच्या शभंती बांधत शफरणे िा कतयव्य समजा व
मानवी जीवणाचा उद्धार पणा िी प्रत्येकाच्या हृदयात जागे व्िावे िी काळाची गरज आिे. माणसु की
म्िणजे माणसांनी माणसांिी वागण्याचे कौिल्य नव्िे तर माणसांनी माणसांिी आपल
ु कीतून आपलंसं
मानणारा वगय म्िणजे माणसु कीचा रखाना. या मातीिी नाळ असणारा जागृत वगय म्िणजे माणसु की. या
मानवी जीवनातील प्रत्येक सजीव सृष्टीसोबत रक्ताचे नाते शनमायण करणारा म्िणजे माणसु की. या मानवी
जीवनात जीवन जगत असतानं ा अनेकदा डोळ्यासमोर ठळकपणे शदसनु येते या िेतकाऱ्यावं रील अन्याय
असो व माझ्या स्त्रीवगायवरील अत्याचार शकव्िा दशलतावं रील अन्याय िे सिज िळव्या मनाला स्पियनू
सागं नू जातात, बेटा या जगात माणसु की लोपपावली आिे, अत्ता त्या िब्दाचा के वळ उदोउदो करण्या
पलीकडे आपल्याकडे दसु रं कािी उरलं नािी.
सजीवापं ैकी सगळ्यात बशु द्धवान प्राणी म्िणनू या मानवी जीवनाला संबोधतात, कािी अपवादात्मक
गोष्टी वगळता मात्र त्या इतर सजीवामं ध्ये असलेली माणसु कीचा एकिी अक
ं या मानवी पैलतंू शदसत
नािी. या समाजात वावरताना अनेकदा िे दृश्य आपल्याला पािायला शमळतात, रस्त्यावं रील जाणाऱ्या
मशिलाक
ं डे बीभत्स नजरे ने पािणारे िा परुु ष वगय असो व अनाथानं ा, मंशदराबािेरील भीक मागनू
जगणाऱ्या शभकाऱ्यांना आपल्या तोंडून शनघणारे उद्गार सांगनू जातात की आपल्याला संस्कारातनू
शमळणार माणसु की नावाचा घटक आपल्या हृदयापासनू खपू खपू लांबवर आिे. जेव्िा नऊ मशिने नऊ
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शदवस आपल्या पोटात आपली काळजी घेणारी ती माता, आपल्याला जन्माला घालतांना असंख्य
वेदनेिी सामोरी जाऊन कधी स्वतःचा प्राण गमवनू िी बाळाला िे जगदियन घडवनारी ती थोर माऊली,
आज वृद्धाश्रमात शखतपत पडलेली पािून कुठंतरी मनाला कावळ्यांनी दक
ं मारावा या सारखे वेदना
िोतात. ज्यानं ी आपल्या िाताचे बोट पकडून या जशमनीवर चालण्यास शिकवले, स्वतःच्या पायावं र
उभा रािण्यास शिकवले. पररशस्थती नसतानं ािी पोटाला शचमटा घेऊन शदनरात्र मेिनत करून आज दिा
आकडी पगार शमळावयास जे कारणीभतू असलेलं आईवडील. चार चाकी गाडी आशण चार आकडी
पगार शमळताच स्वतःच्या घरचा द्वार त्या दैवतांसाठी बंद िोतात, िी मोठी खेदचे ी बाब आिे.
समाजातील या कारणांनी वृद्धाश्रमांची वाढती संख्या शचंताजनक आिे. भावडं िी आईवडीलांच्या
संगोपनासाठी एकमेकांत वैर शनमायण करून घेतात, रक्ताच्या नात्यात जर िी आपली मानशसकता असेल
तर माणसु कीचा गणु धमय यामध्ये िोधनू िी सापडत नािी.
मानवी जीवनातील माणसु कीचा घटक िा वरचेवर कमकुवत चालली आिे. पवू ी आई वशडलांची सेवा
िीच ईश्वर सेवा मानणारा वगय अत्ता लोपपावली आिे. रे स्टॉरंट बार मध्ये जेवढा उलाढाल करतांना िा
समाज शदसतो, तेवढाच जर खचय आई वशडलांच्या वृद्धपकाळात लावला तर त्या पेक्षा आनंद या जगात
कुठे च शमळत नािी. ना त्या मंशदरातल्या गाभाऱ्यात ना त्या बवु ा बापंच्ू या गंडयादोऱ्यात. आई वशडलांच्या
मृत्यनू तं र के ल्या जाणाऱ्या शवधींचा खचय लक्षात घेता, त्या खचायत एखाद्या मृत्यि
ू ी झंजु घेणाऱ्या
आईवशडलाचं आयष्ट्ु य लाबं ल असत. त्यानं ा योग्यवेळी आरोग्याची काळजी घेतली असती तर त्याचं ं
आयष्ट्ु यातले चार शदवस वाढलें असते. ते आपल्या डोळ्यासमोर चार शदवस असेल तर माझ्या सारख्या
तरुणाला तर ित्तीचं बळ नक्कीच येते. समाजात वावरतांना अनेकदा एका गोष्टीचा मी जवळून शनरीक्षण
के लो. आंपल्या दैनंशदन जीवनात येणाऱ्या ताणतणाव व मानशसक तणावात झालेला वाढ िी शचडशचड
करणारी गोष्ट आपण एखाद्या व्यक्तींवर राग राग करून दाखवत असाल तर ती व्यक्ती आपली चाकरी
जरी करणारा असला तरी सिन करणारा नसतो, मात्र घरी परतल्यावर िी गोष्ट त्याच व्यशक्तमत्त्वाला
कळते ती तमु च्या तानावाने िोणाऱ्या शचडशचड असो वा ओरडा ओरड त्यावर कधीच प्रशतकारक उत्तरे
देत नसते ते म्िणजे आईवडील.
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माझे
म्िणजेिीवनातील
माझे पाशिले गक
रुु ु टत्या
●आईवडील
सामाजिक
ु ंबंच्या या संस्कारांनी मला आज तमु च्या समोर उभा के ला,
जरी ते शनरक्षर असतीलिी मात्र आपल्या पेक्षा नािी. िैक्षशणक क्षेत्रातील वाटाडे त्यांना मािीत नसतीलिी
मात्र ते धडपडत असलेली त्यांची धडपड पािून आपली वाट दाखवण्याची ती वाटेरू असलेले थोर
माऊली. स्वतःच्या मल
ु ांमध्ये कधीच नकाराथी गणु ाचं े वाचन नकरात, सकारात्मक गोष्टीची सगं त
घेण्यास नेिमीच प्रयत्निील असतात ते माझे गरू
ु . उरािी मोठे स्वप्न बाळगनू शदनं रात्र मेिनत करून
पोटाला शचमटा घेऊन आज जे आम्िा भावडं ानं ा शिक्षणाच्या वाटेवर सोडले िे त्याचं े उपकार कधीच
नशवसरणारे आिे. काय मािीत जगाला या गोष्टीचा शवसर का पडत असेल. कधी कधी आपले
आईवडील आपल्याला समजावनू सांगतांना लगेच स्वतःच्या पत्नी समोर मध्येच बस तल
ु ा काय कळते,
असे उद्गार काढून मोकळे िोणाऱ्या अनेकांना मी पाशिलो. त्या क्षणी त्या माऊलीच्या डोळ्यातील
लपलेले अश्रू सवय कािी सांगनू जातात.
रक्तातल्या नात्यातुन लोपपावलेली माणसु की िे समाजाच्या कुठल्या क्षेत्रात माणसु कीचे धडे देतील. जो
कोणी स्वतःच्या आईवशडलांना सांभाळू िकत नािी, ते या समाजाला कसे सांभाळतील. लोपपावलेली
माणसु की पन्ु िा नव्याने उदयास येईल का. शकमान रक्ताच्या नात्यांतील नाळ तरी तोडण्याची वेळ येऊ
देऊ नका.
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कुटुंब म्िटल्यावर सख
ु -दःु ख सोबतच असतो, समाजात वावरत असतांना सख
ु शमळावं म्िणनू
सतत धडपडणाऱ्या या मानवी जीवनाच्या रस्त्यात बरे चसे दःु खाचे खड्डे येतात. प्रत्येक वळणांवर
समस्याचं े डोंगर आडवे येतात. धन-सपं त्ती अफाट नोकर चाकर मोठा बगं ला, चार चाकी गाडी, दिा
आकडी पगार अश्या असंख्य स्वप्न उरावती बाळगनू समाजात जीवन जगत असतोत.
पैसा, धन संपत्ती िे सवय कािी सख
ु दःु खाचे साधने नव्िे, मानवी जीवन जगत असतांना प्रत्येक व्यक्ती
के वळ सख
ु िोधत असतो, प्रत्येकांला सख
ु पैसा, सपं त्ती यातच गरु फटून बसलेला शदसतो मात्र सवयस्व
पैसा नव्िे तर शतथे माणसेिी जोडण्याचे श्रीमंती जगात दसु रीकडे शमळत नािी. प्रत्येकाला स्वाथय असला
पाशिजे मात्र इतकािी स्वाथी असू नये की ज्याच्ं या स्वाथायपाई इतराचं े मन दख
ु ावल्या जाईल. म्िणनू
शनःस्वाथय जीवन जगण्याचा प्रयत्न करूया. प्रत्येकांच्या सख
ु दःु खात सिभागी िोऊन समाज सजु लाम
सफ
ु लाम बनवयू ा. अिी मानशसकतेचा प्रभाव के वळ बोलण्या परू क मयायशदत असते. प्रत्यक्षात मात्र िे
कृ शतिील िोत नािी. िा सवायत मोठा खंत आिे. प्रत्येक व्यक्ती मी आशण माझं यातच आपलं संसार
मांडतोय, समाज आशण मी यात कुठलाच संबंद नािी असं स्पष्टपणे मत मांडतांना शदसनू येत आिे. पवू ी
िेजार धमय नावाचा एक प्रकार िोता, ग्रामीण भागात आत्तािी कािी प्रमाणात आढळते. माझ्या घरात
सक
ं ट आले तर िेजार धमय म्िणनू ते सक
ं टाला सामना करण्या समोर यायचा. आशण त्याच्ं या घरातील
सख
ु दःु खात शनःस्वाथयपणे मदतीला आपण धावायच.ं िा िम िोता, याने समाजात एकोपा नादं त िोता.
यामळ
ु े आयष्ट्ु यात कुठलेच प्रसंग कठीण वाटायचे नािी. प्रत्येक कठीण प्रसंगी कोणीतरी माझं आिे,
यापेक्षा मोठी श्रीमंती कुठे शमळत नािी. मात्र कालांतराने तंत्रज्ञानाच्या झपाट्याने वाढत चाललेल्या
शडजीटल यगु ात िा मानविी शडजीटल िोऊन गेला. याला अत्ता कोणाचीच गरज भासत नािी. चार पैसे
जवळ आले की सगळे नात दरू िोऊ लागले. स्वतःच्या आई वशडलांपासनू चे उपकार देखील शवसरत
चालले आिेत.
मागे कािी शदवसांपवू ी आत्मित्या के लेल्या अध्याशत्मक क्षेत्रातले भय्यू मिाराज यांची आत्मित्येच
कारण िे कुटुंबीक तणावातून झाल्याचे शनदियनास येत असनू यातनू एक गोष्ट मात्र समाजाला शिकायला
शमळालीच असेल. पैस,े धन, संपत्ती बंगला गाडी, नोकर चाकर सवय कािी असतांना सख
ु मात्र त्यांना
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लाभलं नािी. कुटुंबाला संतशु लत करू िकले नािी. मानशसक ताणतणावाला पैसा ने कािी सख
ु ात
रूपांतर करू िकले नािी. िेवटी स्वतःला संपवनू घेतला मात्र शतथे जगाला एक संदि
े देऊन गेला.
कुटुंब आशण सामाशजक बांशधलकी जपत गेलात तर सख
ु कािी दरू नािी. माणसे जोडत गेलात एव्िरे स्ट
सारखे सक
ं ट देखील तमु च्या समोरून पळ काढेल. मात्र तम्ु िी िे सवय सोडून के वळ पैसे आशण लालच
याच्या पाटी धावल्यास िेवटी मात्र सक
ं टप्रसगं ी तमु च्या मदतीला कोणी येत नािीत िी वस्तशु स्थती
आिे. कुटुंब, नातलग, गणगोत यांना सरु शक्षत ठे वा, यातील संबंध अशधक द्दढतेने आवळून घ्या. जेणे
करून तमु च्या खांद्याला खांदा लावनू सख
ु दःु खात सोबत असतील. िल्ली तर नवीन संसार उभारून
संबंद कुटुंबाच्या सिवासात नरािता वयशक्तक स्वतःचा संसार थाटून स्वतःचा भाऊ देखील ित्रू िोऊ
लागला आिे. शवतभर जागेसाठी दोघा भावंडात तफ
ु ान संघषय िोत आिेत. जे लिानपानांपासनू एकशत्रत
प्रेमाणे रािणारे भावंडं लग्नानंतर क्षणांत जवळच नात दरू आशण दरू चे जवळ िोत असल्याचे शचत्र
पािायला शमळतात, आईवशडलांच्या संगोपनाची जबाबदारी कोण स्वीकारावा ह्यावरुन देखील एकमेकांत
ततु -ू मीमी िोत असत. अश्या समाजात चाललेल्या व्यवस्थेकडे पािून खपू दःु ख िोतोय. शजव्िाळा,
आपल
ु की, समवेत लोपपावत चाललेली माणसु कीकडे पािून असे वाटते या मानव जातीत आमल
ू ाग्र
बदल घडून आला. की तो स्वतःला याशं त्रक समजू लागला. मी आशण माझं िे त्याचं जग आिे.
यापलीकडे त्याला कुठल्याच गोष्टीचा संबंद नािी. ििरात मात्र सामाशजक बांशधलकी चे उदािरण
देखील सापडत नािीत. िेजारच्या घरात दःु खाचा प्रसंग असला तर आमच्या घरात सख
ु ाचे सोिळे
िोतात. कोणी कोणाच्या सख
ु दःु खात सामील व्िावे अिी मानशसकता िी लोपापवली. िेजार धमय िी
नामिेष झाली. िेजारी िी के वळ शनंदकांची घरे रंगली आिेत. आशण पन्ू िा उदयास येत असलेली मराठी
माणसाची चाल म्िणजे खेकड्याची चाल. समाजात कोणी सामशजक बंधीलकी जपत कायय करत असेल
तर त्याला लगेच पाय धरून खाली खेचणार. िी वृत्ती मात्र अजनू िी कायमच आिे.
िेवटी पैसा, धन, संपत्ती गाडी, बंगला, असनू िी कािी उपयोग नािी, शजथं मानवाला कुटूंबात सख
ु ,
समाधान लाभत नािी, शतथे पैसा संपत्ती कािी उपयोगी पडणार नािी. िेवटी आपली मानस िीच
आपल्या खचलेल्या मानशसकतेला उजाळा देतात. पन्ु िा उभारण्याच धाडस देतात. म्िणनू सामाशजक
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बांशधलकी जपत आपल्या कुटुंबाला, नात-गंनगोतांना आपल्या सिवासात ठे वा, त्यांच्या सख
ु दःु खात
सामील व्िा. तर तमु च्या संकटाप्रसंगी ते धाव घेतील. िेवटी सवांना ररकाम्या िाताने परतायचे आिे िे
शवसरून कदाशप चालणार नािी.
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● शेजार धमम...

िेजार धमय नावाचा एक घटक पवू ी आमच्या ग्रामीण भागात फार पािायला शमळायचे,
आमच्या घरातील साखर संपली की िेजारच्या घरात धाव घ्यायचो. म्िणजे कासव आशण ससाच्या
गोष्टीतला पढु चा भागच.. कासव जशमनीवर असतांना ससा आपल्या खांद्यावर घेई, अन पाण्यावरुन
प्रवास करतांना कासव ससाला आपल्या खांद्यावर घेऊन जीवनाचा प्रवास सख
ु कर करत नेने. माझ्या
मदतीला तू धाव घेत चल आशण तझ्ु या सक
ं टानं ा शम येत रािील. िी भावना िेजार धमायत आम्िला
पिायला शमळायचे.
कुटुंब शनयोजन भलेिी मोठं असले तरी, कुटुंबात ततु ुमीमी िे िोतच राित, संख्ये बांधव आपल्या पासनू
दरू जातात. संकटांना सामना करायला िे कुटुंब देखील शवस्कळीत िोऊन जातो. संयक्त
ु कुटुंब व्यवस्था
अत्ता फारिी उरली नािी. भाऊ-बशिणीच प्रेम िे त्याच्ं या लग्न मंडपपयंतच मयायशदत आिे. एकदा का
लग्न झाल,ं की माणसू प्रायव्िेंसी िोधतात. एकटा पण िोधतात. सयं क्त
ु कुटुंबात त्याला बधं ीस्थ वाटत.
मग घरात कटकट सरू
ु िोते. िल्ु लक कारणावरुन वाद िोऊ लागतात. आशण या वादेला नवे वाटे
फुटतात, स्वतंत्र कुटुंब स्थापनेचा शनणयय िाती घेतात. मग घरांची वाटणी, िेतांची वाटणी. आशण िो
आईवशडलांची देखील वाटणी िोते.
सख
ु दःु खात आपले बाधं व आपल्या बाजल
ू ा नसतात. जेव्िा एखाद्यासमोर सक
ं ट उभारत तेव्िा त्यानं ा
सवांची आठवण येऊ लागते, मात्र ती वेळ गेलेली असते. अश्या अवस्थेत आपण घरापासनू दरू
असतोत. कुटुंबातील कोणताच घटक आपल्या बाजल
ू ा नसतात तेव्िा िा िेजार धमयच आपला साथीदार
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बनतो. माणसु की शजथे िल्ु लक असते शतथे मदत िी कायमच धावनू येत असते. मानवता धमय िेजारी
कोणत्या धमायचा व जातीचा िोधत नािीत. संकटांना तोंड देत एकमेकांच्या संगतीत िे जीवन जगणारे
िेजार धमय मानवी जीवनात खपू मोठं मोलाचं घटक आिे. मात्र िे िेजार धमय नावाचा घटक अत्ता
पणू यपने नामिेष झाली म्िटले तरी कािी वावग ठरणार नािी.
ग्रामीण भागातनू अत्ता िा सशु िशक्षत समाज ििरी भागात घाव घेत चालला आिे. आशण इथे चार
शभंतीच्या आड फ्लॅट मध्ये आपलं संसार थाटत आिे. चार शभंतीच्या आत असलेलं आपलं संसार
कधी आजबू ाजच्ू या पररसराचा शवचारिी करत नािी. ििरात भले मोठे अप्पटयमेंट मध्ये ज्याच्ं या त्याच्ं या
चौकटीत आपल कुटुंबाचा गाढा चालवत असतांना, िेजारी राित असलेल्या कुठलाच ग्रस्थाची शनधान
तोंडओळख देखील करून घेण्यास िा समाज तयारी दियवत नािी. म्िणनू एकाच्या घरात दःु खाचे प्रसंग
असतांना, िेजारी सख
ु ाचे सोिळे िोतात. अिीच एक घटना पशिम यरु ोप मधील घडलेली आिे. या
घटनेची कािी वषांआधी, द कॅ नबेरा टाईम्सने वृत्त शदले िोती. ती घटना वाचनू हृदयाला िादरा बसेल
अिी घटना. बऱ्याच वषांपासनू इथे अपाटयमेंट मध्ये एक कुटुंब राित िोत. शदनभर कामात व्यस्थ आशण
सायंकाळी घरी परतल्यावर घरच्यांना वेळ देण्यात पढु ारी व्यस्थ, या कारणांनी कधी आपल्या िेजारी
असणाऱ्या ग्रस्थानची ओळख करून घ्यावे िी वेळच शमळाली नािी. बऱ्याच शदवसानं ी या कुटुंबाचा
फ्लॅट चा दरवाचा बदं िोता. तरी कोणत्या िेजाऱ्यानं ी याची शवचारपसू िी के ली नािी. असेच पाच वषे
लोटले, अन अखेर घर मालकांनी आतनू बंद असलेल्या दरवाजा तोडून पािताच. त्यातील एक व्यक्ती
tv च्या समोरील सोपावर सापळा िोऊन पडला िोता. ना अंगावर कोणते मास उरला ना िरीराची
ओळख. पाच वषांपवू ी मृत्यू पावलेल्या या कुटुंबाची दखल ना िेजारी घेतले ना आजबू ाजल
ू ा असलेले
कुटुंब...
िेजारी म्िणजे दररोज त्यांच्या घराचा दरवाजा बंदचालू िोत असलेला आवाज, बेलचा गजर, टीव्िी
च आवाज, शखडकीतनु ऐकू येणारे कुटूंबातील शकलशबल िे िेजार असलेल दियशवते. कािी ग्रामीण
भागांमध्ये, आजिी खरा िेजारधमय अनभु वायला शमळतो आशण कािी ििरी समाजांमध्ये देखील
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िेजाऱ़््याबद्दल काळजी बाळगण्याचा प्रयत्न के ला जात आिे. परंत,ु ििरात रािणाऱ़््या अनेकांना
स्वतःच्याच पररसरात एकटेपणा जाणवतो आशण सरु शक्षत वाटत नािी. अनोळखीपणाच्या शभंतींमध्ये ते
कुढत असतात. अनोळखीपणाचे शभतं ी उभारून एकमेकानं ा अनोळखी बनत गेलोत, शकत्येक वषय िेजारी
असनू देखील िेजारी शनधान तोंडओळख नसतो. िा आजचा िेजार धमय. "दरू असलेल्या आपल्या
भावापेक्षा जवळ असलेला िेजारी बरा", अिी म्िण आिे कुटुंब एकवेळ दरू िोईल मात्र िेवटच्या
स्वासापयंत िा िेजारीच आपल्या मदतीला येईल. अिी प्राचीन भावना आिे, िी भावना लोपापवली.
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● समािकारण का रािकारण... ?

या पृर्थवी तलावर अनेक सजीवांपैकी बशु द्धवान प्राणी म्िणनू या मानव जातीस ओळखतात, अनेक
वषांपासनू िा मानव स्वतःच्या अशस्तत्वासाठी लढत आिे, जीवन एक सघं षय म्िणनू सकाळ पासनू रात्री
उशिरा पयंत धावपळीत जीवन जगत आिे, िा मानव सध्यस्थीतीला मी आशण माझं या दोनच गोष्टींसाठी
अतटू प्रयत्न करतांना शदसत आिे.
समाजासाठी लढणारे , स्वतःच्या अशस्तत्वासाठी नािीतर या समाजासाठी वेळ देणारे लाखतले एक
असतात, समाजावर सक
ं ट उभारलं तर धाव अनेक घेतील पण त्या धाव घेण्यात वचयस्व साधणारे ,
स्वाथय साधणारे समाजसेवक आज घडीला शनमाणय झाले आिेत, अश्या समाजसेवकानं ा कोणत्या अगं ाने
समाजकायय करतो म्िणावं, एखाद संघटना, संस्था उभारली की त्या संस्थानाच्या छताखाली आपले
अनयु ायी लादनू घेणारं अन आपल्या परीने आपलं बळ शनमायण करणार, वचयस्व शनमायण करणार, आशण
पढु ील भशवष्ट्यासाठी (स्वतःच्या) लढा देणार िे शनमायण झालेली समाजातील व्यथा, खरतर िी व्यथा
"नवऱ्याने मारल अन पावसाने झोडपले, दाद कुणाकडे मागायचं. ?"अिीच आिे.

गावपातळीवर एकदा काययकताय उभारतो, आपल्या गावासाठी झगडतो, अन वरील पढु ारीच्या दावणीला
बाधं लं जात याला काय अथय ?, एक छोटंसं उधािरण, एका गावात गणपत पाटील आमदार सािेबाचं ा
सच्चा काययकताय, सािेबांसाठी तळमळीने कायय करतो, गावात एकिी मत दसु री कडे जाता कामा नेये
यासाठी तटु ू न कायय करतो, मग आमदार सािेब अश्या छोट्या छोट्या काययकत्यांकडून आपलं मोठं
स्वप्न उभारत, पाच वषांनंतर गणपत पाटील पंचायत सशमतीची शनवडणक
ू लढवाव या साठी आमदाराला
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भेटतो, आमदार म्िणतो तझु ं जागा शफक्स, फॉमय च्या िेवटच्या शदविी गणपत पाटलाला वाड्यावर
बोलावनू डाव खेळतो अन गणपत पाटलांचा अजय भरणे थांबतो, स्वतःच्या नातेवाईकांतील एकाला
उमेदवारी देऊन पन्ु िा गणपत पटलासं ारख्या काययकत्यांना उभारून तेिी शनवडणक
ू शजंकतो, असेच िम
चालू असते, गणपत पाटील पन्ु िा पढु च्या पाच वषांनी शतशकट शवचारतो पन्ु िा नातेवाईक येतो पन्ू िा
पक्षासाठी काम करतो, अस चालत चालत गणपत पाटील िेवटी संपला मात्र त्याला न कुठली शनवणक
ू
लढवता आलं नािी ना कुिल अशस्तत्व, िी पररशस्थती अजचीच आिे, प्रत्येक नेता प्रत्येक पढु ारी
आमचा वापर करत आिे िे आजचे तरुण वगय शवसरून चालणार नािी, सािेब सािेब म्िणनू आपण
आजिी या पांढऱ्या पढु ाऱ्यांच्या चपला सांभाळत गल
ु ामीत जीवन जगत आिोत, एखाद्या भाकरीच्या
तक
ु ड्याची आश्या बाळगनू कुत्रा सारख मागे शफरत आिोत, सािेब बी चालाक कुत्रांना कधी उपािी
ठे वत नािी, उपािी ठे वलं तर दसु रा कािी बदल पडणार नािी के वळ झेंडा बदलतो, माणसे तीच
शवचारसरणी तीच, आश्या तीच. िी मानशसकता कुठून शनमायण झाली या मानव जातीला, का असा
स्वाथयपणाला कवटाळून बसलाय िा समाज, कोणी वाली नसेल का याला, मग अस म्िणावं लागेल
या देिात माणसु की नावाचा िब्द कोलमडून गेला, नामिेष झाला, असे म्िणायला कािी वावग ठरणार
नािी.

या बरु सटलेल्या शवचारसरणीतनु िा माझा समाज(मानव जात) शकती शदवस प्रवास करणार अन यात
त्यांचं काय साध्य िोणार, खायचे आशण दाखवायचे दात वेगळे का असतात, अश्वासनांनी लोकांचे
बद्ध
ु ी भ्रष्टू करणारे िे लोक कोण? िा सवयसामान्य नगररकाचं ा प्रश्न आिेत, शनःस्वाथय जीवनाचा स्वास
कधी कोणाला शमळाला नािी, ना कधी कोणाला देऊ इशच्छतात, िा माझा समाज, िा आपला समाज
म्िणत के वळ शमरवनू चालत नािी तर त्यास आपलेपणाची उब देणे त्या नेत्याचं , त्या पढु ायांचं काम
नव्िे का.. ?, खरतर या मानव जातीला पैश्याच वेड ग्रासले आिे, या नोटा साठी आज िा असा जीवन
जगत सटु लाय, त्या तपु ड्या रुपया साठी िा मानव स्वतःच्या भावाला देखील गजाआड करतोय, मायेचं
ममतेच िात म्िणनू कधी कुणाच्या खांद्यावर ठे वत नािी, याला कसे म्िणावं माणसू .. ? बशिणाबाई
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चौधरी म्िणतात, "माणसू रे माणसू तझु ी शनयत बेकर, तझ्ु या शवना बरा गोठ्यातला जनावर",
बशिणाबाईनें या माणसांच्या िावेला गोट्यातल्या जनावरांपेक्षा पलीकडची उपमा शदली, जनावरानं ा
शदलेल्या चाऱ्यात गरु े समाधान तर व्यक्त करतात, मात्र िा माणसू शकतीिी शमळालं तरी आपली झोळी
मात्र अजनू िी समोरच असते, िीच मानशसकतेतनू या देश्यात राजकीय पढु ाऱ्याचं ा जन्म िोत आिेत.

मग अश्या अवस्थेत या तरुण वगायचं कायय काय, तर तरुणांनी अश्या भ्रष्ट राजकीय व सामाशजक
कायांच्या नावावर लबु ाडणाऱ्या दृष्ट राजकारणी माणसापासनू दरु च राशिलेलं बर, दरू म्िणण्यापेक्षा अश्या
नेत्यांना वेळीच ठे चनू काढणे काळाची गरज आिे, ठे चनू म्िणजे वैचाररक दृष्टीने, समाज संघषायने आशण
यवु ा िक्तीने, आपल्याला शमळालेल्या अशधकाराणे, आपला लढा के वळ सत्याच्या शदिेन,े अशिसं ेचा
मागायने व सामाशजक दृष्टीने एक पाऊल स्वतःपासनू सरु वात करु आशण अश्या दृष्ट नेत्यांकडून िोणाऱ्या
संशवधानाचा, अशभव्यक्तीचा ऱ्यास थांबवण्यासाठी लढा देऊ, िेच लढा िाशिद भगतशसंग यांनी शदल
िोता, िाच लढा भगवान शबरसा मंडु ानी प्रस्थाशपत व्यवस्थेच्या शवरोधात उभारला िोता, याच मागायने
आपलािी लढा असला पाशिजे, समाज कायय म्िणजे, मिापरुु षाच्ं या झीजलेल्या आयष्ट्ु यातनू शदसते,
स्वतः अशस्तत्व शमटवनू िा प्रख्यात समाज स्थापने म्िणजे समाजकायय िोय, याच पाश्वयभमू ीवर मिात्मा
फुलेंनी आपल्या पत्नी साशवत्रीमाईनां एक सांशख्यक उधािरण देऊन समाज कायायची ओळख पटवनू
शदले, साशवत्रीमाई कडून एका ज्वारीचे शबयाण मातीत रुजवण्यास लावले व त्यास खतपाणी घालनू
तब्बल सिा मशिन्यांनी त्या शबयाणाचे रोपट्यात व रोपटीचे झाडात शनमायण िोऊन, त्यास एक कनस
उगवले, साशवत्रीबाई फुलेंना ज्योशतबांनी ते कणस आणण्यास सांगनू त्या कनसात सरु वातीचा पेरलेला
शबयाणे िोधण्यास लावले, यावरून ज्योशतबा म्िणतात साशवत्रीमाईनां की जो माणसू या शबयांना सारख
स्वतः झीजतो आशण कनसरुपी समाजाला उभा करतो न तोच खरा समाजसेवक आशण तोच कायय मला
अपेशक्षत आिे, यावरून त्यानं ी के लेल्या कायायची, व उभारलेल्या चळवळीची िोशभत शचत्र शदसते...
मानवी जीवन म्िणजे बऱ्यांचं अकांक्षाने समोर येतो, माणसू पण, माणसु की आपल
ु कीच्या भावना या
राजकीय संघषायत सवय कािी दरू ठे वनू मानव आपली िहू मका बिावत असतो, नहक्कच सामाहिक
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िीवन िगत असतांना मनष्ु याला या रािकीय वाटचालीशी िडु ावे, मात्र आपली माणसू पण इथे शाबतू
ठे वणे काळिी गरि आिे. एटगे अनेक रािकीय नेते पािायला हमळतात, आपल्या स्वाथावसाठी आपल्या
आड येणाऱ्या प्रत्येकाला सपं वत िातो, याने आपापसात वैर हनमावण िोतो, िा वैर रािकीय नेत्याचं ा
नसनू िा वैर त्याच्ं या कायवकत्याांचा असतो. लोकप्रहतहनधी मात्र स्वतःच्या अगं ाला धक्का लागू नदेता
िे सवव एक सामान्य कायवकत्याांच्या मल
ु ावर देतो, िी मोठी शोकांहतका आिे. म्िणनू सामाहिक िीवनात
आपला रस्ता, आपले हनणवय िा स्वतःचा हनवडा. िेणे करून स्वतःच आयष्ु य अश्यात गरु फटून िाऊ
नये.
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● माणवता हाच खरा धरम् ... !

आपल्या देिभरात आनेक मिापरू
ु ष िोवनू गेल,े कोणी राष्ट्र शितासाठी तर कोणी
राष्ट्राच्या आशस्तत्वासाठी लढे देत, स्वतःचे प्राण पणाला लावनू , देिाचे अशस्तत्व शटकवनू ठे वले,
मिात्म्यांपासनू ते साधू संतापयंत, समाज प्रबोधन व समाज सेवा वेटीस धरून आपला माणवतेचा,
माणसू कीच्या धमायचा अजेंडा शकतीतरी वषांनी शठकवनू ठे वले.
जो कोणी देिासाठी, समाजासाठी लढला, तो आजिी या जनमानसात शजवंत आिेत, जे की आपण
आजिी त्यांची जयंती-पण्ु यशतथी अगदी थाटामाटात, उत्सािात साजरी करत आसतो, या ब्रम्िांडाची
शनमीती िी शनसगायच्या खाणीतनू झाली, पृर्थवीतलावर सशजवसृष्टीची शनमीती झाली, आशण माणव जात
िी उगम पावली, कालांतराने या अशदमाणवांपासनू माणवतेकडे पररवतयन िोत रािील, यात अनेक
मिापरू
ु ष जन्माला आले, आणी िा माणव आपापसात जाशत धमायच्या शभंती उभारल्या, प्रत्येक जातीत
शवद्वान मािात्मे जन्माला आले, आणी प्रत्येकानं ी माणवतेचा प्रसार के ला, सवांनी आपले धमायच्या
आधारावर नसनू , प्रास्थाशपत व्यवस्थेला लाथाडून, अन्याय आत्याचारास सामना करत, माणवता धमय
स्थाशपत के ले, आता मानवता धमय म्िणजे काय? तर माणसु कीचे वतयन म्िणजे मानवता धमय, जे जे मला
िवे ते ते दसु ऱ्याला देण म्िणजे माणसु की. गाडगे बाबांनी भक
ु े लेल्यांना अन्न शदले, तिानलेल्यांना पाणी
पाजल, रोग्यांची सेवा के ली, धमयिाळा बांधल्या, आणी आजिी आपण आपल्यात गाडगेबाबांना िोधत
आसतो, तसेच गेल्या साडे चारिे वषायपासनू या बिूजन समाजाला शिक्षणापासनू दरु लोटले गेल िोते,
अश्यात साशवत्रीबाई फुले, मिात्मा फुलेंनी जगातली पशिली मल
ु ींची िाळा काढले, आणी स्त्री
शिक्षणाची मह्रु तमेढ रवनू , बिूजन समाजातल्या स्त्रीयानं ा चल
ु आणी मल
ु यापशलकडचे शिक्षण शदले,
मिात्मा फुलेंना एका ब्राह्मण शमत्राच्या लग्नात अस्पिीत मल
ु गा िी शनच्छी व तच्ु छ माणल्याने, फुलेंनी
त्यावर आपल पाऊल उचलत, सत्यिोधक समाजाची स्थापना के ली, िे खरे मानवता धमायचे पाईक
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आिेत, जो कोणी स्वाथाय साठी नसनू या समाजासाठी आपले प्राण अशपयत के ले ते आजिी आपल्यात
शजवंतच आिेत.
मिाशवर गौतम बौद्धांचे तत्वज्ञान व धमय िा माणवतेचा मागय दियशवते, जगाच्या पाटीवर माणसांनी
माणसांिी कसे वागावे, व कसे जगावे िे जर कोशण शिकवत आसेल तर तो बौद्धांचे तत्व आिेत, जगात
िांतीचे प्रशतक सबोधीत या बौद्धांची प्रशतष्ठा करतात, तसेच शिदं ू आसो वा मशु स्लम, शकंवा शिस्चन
आसो वा शिख, यात कुठलाच धमय व त्या त्या धमायतले मािात्मे व मिापरू
ु ष िे माणवतेचाच अजेंडा
पेरलेला शदसतो, जगाच्या पाटीवर माणसू की पेक्षा कुठलाच मोठा धमय तम्ु िाला सापडणार नािी, सवयच
धमय मानवाच्या ऐशिक आशण पारलौशकक सख
ु ासाठीच शवचार करतात, तसे छ. शिवराय आसो वा छ.
िािू मिाराज यांनीिी कुठल्यािी जाती धमायत तेढ दियशवले नािीत, उलट अस्पिीत समाजाला आपल्या
बाजल
ू ा बसवनू एका ताटात जेवन करणारे िे मिामानव िोते, छ. शिरायांनी कशधच कुठल्या धमायचा व
जातीचा अपमान के ला नािी, उलट ते सवय धमायचे पाईक िोते, त्यांच्या सैन्यात आठरा आलतु ेदार, बारा
बलतु ेदार आसे सवय जाती धमायच्या सैन्याचा समावेि िोता.

ऐवढं सार आसतांनी आज समाजात या वररल मिापरू
ु षांना वेगवेगळ्या जाती धमायत शवभाशजत करून
ठे वलेत, आपापल्या मिामानवाचं ी जयतं ी-पण्ु यशतथी भल्या थाटामाटात साजरी करतात, डाॅॅ.
बाबासािेब म्िटले की, बौद्ध समाज पढु ाकारीत असेल, शिवराय म्िटले की मराठा समाज, आण्णा
भाऊ साठे मातंग समाज, मिात्मा फुले माळी समाज, तर मिात्मा बस्वेश्वर शलंगायत असे या समाजात
सशमकरण तयार झाला आिे, आपापल्या समाजचे मिापरू
ू षांची वाटणी करून घेतलेल शदसेल, आणी
जयंतीच्या नादात आपापसात वाद शववाद सरू
ु िोते, खरे तर िे कुठल्याच मिापरू
ु षांनी आपल्या धमायला
श्रेष्ठत्व शदला नािी, तर सवायत आगोदर माणवतेला श्रेष्ठत्व दियशवले आिे, याचं े जन्म जरी वेगवेगळ्या
जाती धमायत झाले आसले तरी त्यांचे शवचार मात्र एक आिेत, त्यांनी स्वतः साठी नव्िे तर जनसमान्यांचा
शवचार के लेत, आणी आज आपण त्यांची जयंती साजरी करतो, ते शडजेच्या तालावर आमचे पावले
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शतरकतांना शदसतात, आम्िाला त्यांचे शवचार घ्यायचे आिेत, आज मी पाितोय भारतरत्न
बाबासािेबांची, छत्रपती शिवरायांची जयंती आम्िी आमच्या चाळीत साजरी करतो ते दसु यांच्या
तठावटीत, समाजा समाजात जयतं ी शनमीत्त वाद शववाद, शि एक समाजाची िोकातं ीका आिे, कारण
जो कोणी वाद करतो त्यांना आजनू िी िे मिामानव समजले नािीत, आजनू िी आमच्यात माणवतेचा
शदवा तोलत नािी, आजनू िी आम्िी माणसू की पासनू लांब आिोत, आजनू िी आम्िी त्या भरु सटलेल्या
जाती धमायत गरु फटून बसलोत, संत कशबर म्िणायचे,

िाती न पछु साधक
ू ी,
पछु हलहिऐ ज्ञान... !

आि आपण साधू संतांची िात पाितोय परंतु हवचारांकडे दल
ु वि आसते, िे सोडून आयष्ु यात माणवतेचा
संदश
े देणायाव मिापरू
ु षांच्या हवचारांची मशाल पेठवत, आपल्या आयष्ु यात दसु ऱ्यांच्या सख
ु ासाठी,
आनंदासाठी, हितासाठी कािी करू शकत असू तर आपणिी मानवता धमावचे पाईक अस.ू िात धमव
वंश या पलीकडे मानवता िाच खरा धमव आिे. संधसु ंतांची/मिापरुु षांची हशकवण िीच आिे.
मानवतावादी धमावचा पाईक व्िा.. असे गडगेबाबांची हशकवण आिे, ते आयात िोते तेव्िा त्याच्ं या
कीतवनाचे बोल साऱ्या हवश्वाला पेलत िोते, दगड धोंड्यात देव शोधणाऱ्या मानवानं ो, माणसात देव शोध
देव हतथे हमळे ल, अशी आपल्या परखड वाणीतनू ते आपला मानवतावादी धमावचा प्रचार के ला.
माणसु कीचा धमव हशकवणाऱ्या मिापरुु षांची आि समािात हवसर पडत चालली आिे. िाती धमावच्या
हितं ी अिनू मिबतू िोत चालले आिेत. रंगांची वाटनी, मिापरुु षांची वाटणी झाले आिेत. मिापरुु षांना
डोक्यावर घेऊन हमरवन्या पलीकडे डोक्यात घेऊन हमरवतील तेव्िा देशात मिापरुु षांच्या हवचारांचा
सिु लाम सफ
ु लाम देश सवाांहगण मानवतावादी धमावने नटलेला हदसेल. म्िणनू ििारो वषावपासनू
संधसु ंतांनी िेच हशकवण हदली, मानवता िाच खरा धमव आिे. माणसु की िाच खरी िात. म्िणनू साने
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गरुु िी म्िणायचे "खरा तो एकहच धमव िगाला प्रेम अपावव"े , िगाला प्रेमाची िाषा, आपल
ु कीची िाणीव

● सामाजिक व वय् वहाररक जिवनाजतल प्रेम

करून देणारा मानवता िाच खरा धमव आिे.

प्रेम, भावना, संवेदना, सख
ु , दःु ख, रडने, िसने िे सवय माणवांचे अलंकार आिेत, प्रत्येकाच्या अयष्ट्ु यात
ह्या गोष्टींचा स्पिय झाल्याशिवाय िे जगण व्यथय आिे, जर तम्ु िच्या अयष्ट्ु यात ह्या गोष्टी अनभु वले नसेल
तर पढु े नक्कीच त्याचा स्वाद तम्ु िाला शमळे ल, अश्या भावनात्मक गोष्टी, अगदी आपल्या वयोमानानसु ार
बदलत जातात.
'लिान पण देगा देवा, मंगु ी साखरे चा रवा' संत तक
ु ारामांचे िे ओळी कुठे या तारूण्यात आम्िाला
समजायला लागलेत, ते लिानपण म्िणजे कुठल्याच प्रकारचा ताण तणाव नसलेला, मोकळ्या श्वासात
शजवन जगणारे ते शदवस आपल्याला आठवणे सािशजक आिे, ना कुठल्याच प्रकारचे वेदना, ना
कुठल्याच प्रकारचे तणाव, ना व्याविाररक गोष्टी, ना सामाजीक, शनमयळ, शनरागस, कोमल आसलेला
तो बालपण आज मात्र प्रत्येकाला िवेिवेसे वाटते, का तो शदवस माझ्या शजवनातून सरायस पणे लप्तु
झाले, का ते शदवस मला शटकवनू ठे वता आले नसेल, आजचा तारूण्याचे शदवस नक्कीच कुठल्यातरी
तणावाने, वेदनांने उगवतांना आपणा सवांना शदसत आिे. तसाच माझ्या पण बालपणींच्या आठवणी
माझे नेिमीच लक्षवेधनू घेतात.
तो बालपण म्िणजे मौज मजा मस्ती, िे के वळ वयाच्या मयायशदत काळापयंत, वयवषय अठरा गाठली की
प्रत्येकांची मणोवृती तारूण्यात पदापयण िोते, नशव दनु ीया, नशव आिा, नशव मीत्र, नवे मैशत्रनी सवय कािी
नशवन जग आपल्याला पिायला शमळते, अगशद याच वयात नकोत्या वेदनांिी जळ
ू ून अयष्ट्ु याच्या नव्या
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पवायला सरु वात िोते, िे वयच अडणीड असल्याने या वयात अनेक मागय आपल्या समोर शदसतात, तर
कोणी व्यसनाला कवटाळून अयष्ट्ु याची वाटचाल करून, व्यसनात अयष्ट्ु य उदध्् वस्त घालनू जगणारे
यवु क आपणासं पिायला शमळतात, तर दसु रीकडे प्रेम या अडीच अक्षरी नावाच्या प्रसगं ांना
कवटाळलेल,े तर कुणी या पासनू दरु रािण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र यासवय गोष्टी प्रत्येकजन स्वतःच्या
भल्यासाठी वा स्वाथायसाठी के लेले जानवते, असेच कािी प्रेमळ शमत्र वा नातलगांना दरु ावा शनमायण
करणारे िी आनेक गोष्टी दैनंशदन शजवनात घडत आसतात, आपण पाितोय, लोक रस्त्यावरच्या
शभकायांना पैसे देतांना िातातल्या नानांन्या चार वेळा तपासनू पाितो, तो नाने एकचाच आिे ना.. ?,
या िंकेने परंतु िातातल्या नान्यांची शकंमत कािी दिा शवस रूपयांची नसते, ते के वळ पाच रूपयाच्या
आत, परंतु आपण बयायच शठकाणी िे आणभू वले असेल अश्या गोष्टीकडे िा समाज फारच बारकाईने
वा सक
ं ोचीत पणे शवचार करायला लागला आिे.
प्रेम, दया, वात्सल्य, परोपकार यासारखे माणसू कीचे आलंकार माणवांच्या दैनंशदन शजवनातनू कशधच
लप्तु झाले आिेत, आज आपण पाितोय, सकाळी उठल्या पासनू ते रात्री झोपे पयंत या मानवाला कािी
ना कािी कायय सतत िाताळले जातात, आणी शदवसेंशदवस िा माणव के वळ पैश्यांच्या गठ्यांकडे
वाटचाल करत आसतो, त्यात काशिच वा कुठलाच नाते वा जवळीकता यासारख्या गोष्टींना शकंमत देत
नािी, शम व माझ ससं ार शि दनु ीया आजच्या माणवाचं े स्वप्न, मग प्रेमाची भाषा वा प्रेमाची शकंमत
आजच्या शपढींना समजेल तरी कसे ?, शनधान आज स्वतःच्या कुठूंबासोबत, मल
ु ा बाळांसोबत तरी
प्रेमाने वागतात का. ?, बयायच शठकाणी शम पाितोय शदवस भराच्या तणावांना सायंकाळी घरी परतणारा
प्रत्येक व्यक्ती आपल्या कुठूंबातील सदस्यांवर शकंवा मल
ु ा बाळांवर कुठल्या ना कुठल्या कारणांवरून
तो संतापतो, शचडशचड करतो, शि मनोवृत्ती, शि मनोशवकार सवय कािी स्वाथी आसते, आज िी
स्वाथयपणाचे लक्षणे सवांगीन शजवनात सलग ररत्या प्रवेि करतोय, स्वतःच्या पत्नी सोबत, स्वतःच्या
आई-वशडलांसोबत वागणक
ू ीत प्रेम िी भावणाच शदसत नािी, मग ते दैनंशदन यवु ा शजवनात येणारा प्रेम
आणी त्या प्रेमाला एक वेगळीच वळण देणारे आज आपणासं पिायला शमळतात, शिर-राॅॅजा, लैला
मजनू सारख्या प्रेम यगु लांना आज कुठल्याच प्रेमाची उपमा देने िक्य नािी, के वळ ते प्रेम बोटावर
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मोजन्या इथके आज आपणांस पिायला शमळतात, के वळ प्रेम म्िणजे एखाद्या प्रेयसी वर के लेल प्रेम
नव्िे, प्रेम समाजावर देखील करता येतो, तसे सरु वात स्वतःच्या आई वडीलांपासनू च िोते, त्या पररने
ते प्रेमाचे सस्ं कार आपणावं र पडलेले आसतात, ते इतरावं र देतानं ा सस्ं काराची जाणीव ठे वणे शततके च
मित्वाचे असते.
खरच आजच्या यवु कांना शवचारावेसे वाटनारा प्रश्न म्िणजे "प्रेम म्िणजे काय रे शमत्रा.. ?", तर त्यांच्या
कडून येणायाय उत्तारांची मी नेिमीच प्रशतक्षेत आिे, आजपयंत शवचारण्यात आलेला प्रत्येक व्यशक्तंकडून
मला परु े से उत्तर शमळाले नािी, मानवाच्ं या जगण्यामागील िेतु व त्याच्ं या शवचार करण्याची पद्धत लक्षात
घेता येतो, या लेखाचा उद्देि म्िणजे आजच्या तारूण्यात आपण प्रेम या सक
ं ल्पनेला एक वेगळीच
वळण देत रािीलोत, प्रेम शि भावना व त्या भावनेतून शनमायण िोणारा माणसू की लोपपावेल का अिी
शभती मात्र सदैव असते, माझ्या शलखाणा मागील उद्देि समजणायांनी नक्कीच प्रेमाची व्याख्या सांगतील.
आहण ज्यांना प्रेम समिले ते आपल्या कुटुंबांना कधी एकटे सोडत नािी.
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● जनसरग् मह् णिे मानवी िीवनाचे अजस्ततव् ...

अत्ता तम्ु िाला पडलेला प्रश्न असेल, माणसु की आहण हनसगव यातलं अतं र
काय.. ? तर, वाचकांनो आपण अनेक वेळा एक गोष्ट हनदशवनास आलीच असेल ती म्िणिे, िेव्िा
िेव्िा या मानवी िीवाला दःु ख, वेदना, तणाव सारख्या समस्यांना सामोरे िावे लागते, तेव्िा या मानवी
प्राणीला िा हनसगवच आठवतो,

शनसगायचं सौदयय जणू आमच्या दःु खांनी भरलेल्या या हृदयाला

आनंदाने िेलावंनू सोडतात, असे अद्भुतमय दृश्य दियन देऊन जणू सारा दःु ख नािीसा िोतो. शदवस
भरच्या कंटाळवाणा जीवनाच्या संघषायत सायंकाळ शकती आिेने भरलेले असत. थकावट उरावती घेऊन
घरी परततांना कधी आमच्या िरीराची ऊजाय नािीसे िोईल कािी कळणारच नािी अिीच गत िोते ना,
अश्या अवस्थेत जर शनसगयरम्य पररसरात आपला जीवनाचा आनदं लटु ण्यासाठी गेलात तर शकती मज्जा
असते. तो पररसर आपल्यासाठी आनदं मय असतो. तो शनसगय आपल्या साशनध्यात येणाऱ्या प्रत्येकांना
तो आनंद परु वीत असतो. त्या शनसगायला ना ठाऊक असते ते जात, पात, धमय तो सवांना समान सावली,
समान आनंद, समान ऊजाय, व समानच रूप दियशवतो. समाजात चाललेल्या िे बरु सटलेले शवचार आशण
त्या शवचारांचा जर प्रभाव या शनसगायवर पडला असता तर.. ? स्वाथय पणा बाळगले असते ना. जस
आज आपण बाळगतो. मी आशण माझं पण िे शनकसपणे जपतो. शनसगायला नसतात भावना ना संवेदना,
ते शनःस्वाथय असतात, संत तक
ु ाराम मिाराज म्िणतात ना, 'वृक्षवल्ली आम्िा सोयरे , वनचरे .. ', िे
झाडे, िे शनमयळ व शनःस्वाथय पणे वािणाऱ्या नद्या, दऱ्या डोंगरे , आकािात उंच भरारी घरणारी पक्षी,
जमीनीवर धावणारे प्राणी, पाण्यात पोिणारे जलचर. िे आम्िा सजीवाचं े सोयरे आिेत. मानव जाती
पलीकडे ते त्यांचं कतयव्य पणू य करतात. शनसयगाच्या साशनध्यात वावरतांना त्यांच्या प्रत्येक क्षणात
आपल्याला कािीतरी शिकायला शमळते. आकािात उंच भरारी घेणाऱ्या पक्षाकडून आपणास जीवनात
उंचावर पोिचण्याचं बळ नक्की शमळते. त्यांच्या शनःस्वाथय व शनमयळ भावनेतनू समाजात शनःस्वाथय पणाची
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जाणीव िोते. मानशसक ताणतणावातनू क्षशणक मक्त
ु ता शमळते. शनसगयरम्य वातावरणात सिसा सवांनाच
शफरायला आवडते.
उन्िाळा आला की आपण स्वतःच्या मोटार गाडीसाठी एखाद झाडाची सावली िोधत शफरतो, सावली
साठी वणवणत असतांना त्या झाडाची, शनसगायची शकमया मात्र कािी कळत नािी. प्रिासनाने कोट्यवधी
झाडे लावण्याचे संकल्पना िाती घेऊन अनेक रोपट्यांचे लागवड के ली, त्यात आपणिी शनःस्वाथय पणे
त्या झाडा सॊबत सेल्फी घेण्याची फंडा के लात. सोशियल मीशडया वरून अनेकांनी प्रसारण के लं. मात्र
आजची अवस्था शबखट झाली आिे. झाडे लावली खरी पण त्याच सगं ोपन कोण करणार.. ? असा
प्रश्न तर कायमच आिे. या सगं णकी यगु ात शनसयगाच ददु वै ी अवस्था पािता मानव आशण शनसगय यातील
नात लोप पावत चालली असे म्िणायला कािी वावग ठरणार नािी. िल्ली सवय शडसीटल झाले आिे.
नैसशगयक सौदयय नामिेष िोत चालली आिे. मोबाईल, संगणकाच्या साियाने मल
ु ांना देखील त्या
नैसशगयक सौदयायचे छायाशचत्रे दाखवनु त्यांना देखील मानशसक गल
ु ाम बनवत चालोत. वषायतनू एकदा
कुठे तरी कााँिेटच्या जंगलात मानवशनशमयत शनसगायच्या सौदयायचे दियन घडवनू देतांना आज पालकिी
उत्सक
ु े त आिेत. लिान मल
ु ांना जे संस्कार पाशिजे ते अत्ता संगणकाच्या साियाने शमळू लागले, त्यामळ
ु े
पि,ु पक्षी, प्राणी, दऱ्या खोरे यासवांची ओळख देखील त्यांना संगणकाच्या माध्यमातनू शमळू लागली,
प्रत्येक्षात सवय कािी पािण्यास त्यानं ा शमळणे कठीण झाले आिे. शविेष िैक्षशणक सिलीचे आयोजन
करून िालेय जीवनात त्यानं ा शनसगय व प्राचीन शनसगयशनशमयत सौदयायची ओळख देखील करून देतानं ा
आज पाित आिोत.
माझा जन्म ग्रामीण भागात झाल्याने बालपण सवय या शनसयगाच्या काळ्या मातीत गेलं. रानावनात
शफरकण्यात, नद्या तलावात पोिण्यात आशण मैदानी खेळ खेळण्यात आम्िी तरबेज िोतोत. दरू ध्वनी
सारखे यत्रं णे उपलब्ध नसल्याने शनसयगाच्या सगं तीत माझे बालपण गेल.ं ते शिरवीगार झाडे, अनवाणी
पायाने काळी माती तडु वीत झाड्यावर शपकलेले फळे चाखत प्रत्येक ऋतचू ा आनदं घेतलोत. कालातं रानं
वय वाढत गेलं. संगणकीय दशु नयेत प्रवेि करत गेलोत आशण आमच्या बरोबरच ते शनसयगाच्या साशनध्यात
वसलेल गोडसपणा िी लोपपावली. िल्ली त्या मैदानी खेळाची जागा संगणक व मोबाईल ने घेतली
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आिे. प्रत्येक मल
ु ांच्या िातात मोबाईल आला. आशण मैदानी खेळ असो वा शनसयगाच संगत िे नाळ
तटु त गेली. आज ििरातील उन्िाळ्यतील वातावरण पािता फार गांभीयय शदसत आिे. सवय यांशत्रक
उपकरणातं नू शमळणारी िवा िे उखडत्या िरीराला थंड करतोय, फ्रीज सारख्या यत्रं णेने मानवाची दािकता
भागवत आिे. या कारणास्तव आमच्या घरासमोरील अगं णातले शिरवीगार झाडे नािीसे झाले, झाडाच्या
बडु ाला असलेलं रांजण िी लोपपावली. जे नैसशगयक ररत्या मानवाला जोपासणारे सवय शनसयगाचे साधने
नामिेष िोत चालली आिेत.
आपण शनसगायची साथ सगं त सोडलो असलोिी मात्र शनसगायने आपल्याला सोडलेल नािी. सकाळी सयू य
उगमापासनू ते मावळण्या पयंत त्याच्ं या सौदयायत कुठे कमी भासत नािी. झाडावं र उमगणारी कळी तोच
रंग अंगावती पांघरून घालनू उगवतो, दऱ्या खोऱ्यातनू कोसळणारा पाण्यात आजिी तेच शनःस्वाथय
भावना शदसते. ग्रामीण व ििरी भागात िल्ु लक असलेले झाडेिी सवांसाठी तेच सावली देतांना शदसतात.
शनसगायच्या कणाकणात साठून असलेले सौदयायची आनंद तोच घेतो जो शनसगायच्या गाभाऱ्यात पणू यतः
शवलीन िोतो. रस्त्यांच्या बाजल
ू ा नजरे आड असलेल्या वनस्पती, बागेतल्या फुलांतनू , व मावळ्यात
सयु ायतनू शमळणारा प्रसन्नता िी न्यारीच असते. शडजीटल दशु नयेत कॅ मेराने मानवांचा शतसरा डोळा म्िणनू
पररशचत झाला आिे. मी िी माझ्या शतसऱ्या डोळ्यात कािी शनसगायचे सौदयय साठवनू ठे वलो. प्रत्येकांनी
शमळे ल ते शनसगायची सगं ोपन करत गेलोत तर नक्कीच नामिेष झालेल शनसगय पन्ु िा आपल्या पदरात
पडेल.
हनसगव आहण मानव यातील नात िे फारसा दरू च नािी, मानवी िन्म िा या हनसगावच्या साहनध्यात झाला,
मानवाचे प्रत्येक अकांिा आििी िा हनसगवच पेलत असतो. याच हनसगावतून आम्िला िगण्याची हदशा
हमळाली, याच हनसगावत आपण उगम पावलोत, आहण याच हनसवगाच्या गािाऱ्यात आपला अतं िोणार
िे कदाहप िा मानव प्राणी हवसरून चालणार नािी.
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● पयाावरण आजण मानव
“वृक्षवल्ली आम्िा सोयरी, वनचरे ” या अप्रशतम अभंगात राष्ट्रसंत तक
ु ोबांनी शनसगायतील
पिपु क्षी, लतावेली याचं े शनतातं सौंदयय आपल्या सजयनशिलतेने शटपले आिेत. िा अभगं तक
ु ोबाचं ी
अनक
ु ं पा, सवय सजीव सृष्टी बरोबरचे त्याचं ी तद्रूपता याचे मनोिर आकलन दियवतो, वृक्षवल्ली िे आम्िा
मानव जातीचे नातलग असल्याचं त्यानं ी आपल्या अभगं ातनू स्पष्ट के ले, शनसगय आशण पयायवरण िा
मानवी सृष्टीचा उगमस्थान आिे, याच शनसगायच्या कुिीत या समस्थ मानवांचा जन्म झाला, िजारो
वषायपासनू शनसगायचं आशण मानवांच्या नात्यात तटु वडा शनमायण िोतानाचे शचत्र आज उद्धभवत आिे.
मानवांनी आपली घर असलेल्या हनसगावपासनू दरू िोत गेल्याचे हचत्र हदसत आिेत. िा काळयगु ी मानव
थोडा स्वाथीिी, अिक
ं ारी, िी झाला, याला ना हनसगव आपले पािुणे लागतात ना मानवता याच धमव..
नेिमी कानावर पडणारा परवलीचा झालेला िब्द म्िणजे पयायवरण िोय. आज पयायवरणाची शस्थती खपु
ठासाळलेली आिे. प्रत्येक व्यक्ती पयायवरणाबाबत कािी ऐकतो शकवा बोलतो तरी पण त्याप्रमाणात
पयायवरण रक्षण व संवधयनाचे ठोस प्रयत्न िोताना शदसत नािी. वैज्ञाशनक प्रगती इतके च माणसाने जर
पयायवरणाच्या रक्षणाकडे लक्ष शदले तर आज िी पयायवरणाची शबखट पररशस्थती उद्भवली नसती. शनसगायने
शवशवध सजीवामं ध्ये सतं ल
ु न शनमायण करून ह्या सृष्टीला सजशवले, पण मानवाने शनसगायचे दोिन करून
शनसगय चिामध्ये असतं ल
ु न शनमायण के ले. पयायवरणाचे सतं ल
ु न राखत मानवाला प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपयोगी
पडणायाय सजीवाच्ं या अनेक जाती मानव नष्ट करत आिे. क्षणोक्षणी शदसणायाय शवशवध पक्षी व प्राण्याच्ं या
जाती पािण्यासाठी आज प्राणी संग्रिालयात जाऊन पािावे लागते. शचमण्या, शगधाडं, कावळे ,
माळढोक, कौंच, साप, माकड, वाघ, शचत्ता असे शवशवध प्राणी अशस्तत्वाची लढाई लढत आिेत.
वरील नष्ट झालेल्या सिीवाच्ं या िातींची आकडेवारी लिात घेतल्यास असे लिात येते हक,
पयाववरणातील असमतोलाने एके हदवसी सृष्टीवरील मानविातहि नष्ट िोण्यास वेळ लागणार नािी.
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िल्ली बदलत्या काळात मानवांच्या रािणीमानात िी मोठा बदल झाला आिे, पवु ी घरांच्या शेिारी
डौलदार वृिांची छाया पसरलेली आसायची, तो पयाववरणाचा सौदयव व वातावरण कािी वेगळाच असे,
काळ बदलला आहण आहण घराशेिारील डौलदार वृिाचं ी कत्तल झाली, आणी आि मात्र कााँक्रीटच्या
िंगलात कुठे तरी कंु डीत छोट्या-छोट्या शोिेची रोपिी पिायला हमळत आिेत, हदवसेंहदवस वृिाचं ी
कत्तल िोत चालली आिे, िंगले सपाट िोत चालली आिेत, या सवव बाबींना कारणीितू िा मानव
िात आिे, याचा दष्ु पररणाम पयाववरणावर झाला आिे, आि ग्लोबल वाॅमीगं सारख्या गंिीर
समस्याना तोंड देत आिोत, िे कुठला दैवी कोप नािी तर मानवी िीवनातले बदलते हिवनशैलीचे
कारण आिे. माणव िातीने के लेल्या पयाववरणाच्या िावसामळ
ु े अवकाळी पाऊस, गारपीठ, दष्ु काळ
अश्या समस्या िेडसावत आिेत, हनसगावच समतोल िर असच ढसळत रािील तर सहिवसृष्टीस िणीकार
ठरू शकते, हनसगावच्या सौदयावस आपल्याच िाताने वृितोड करून, पयाववरणाच िावस करून ग्लोबल
वाॅमीगं सारख्या समस्यांना खेचत आिोत.
हमत्रांनो हनसगव कहधच बदलत नसते, ती बदलते मानवांची हिवनशैली, त्याचा पररणाम आि आपण
िोगत आिोत, हनसगावच्या समतोलनात बदल याच कारण आि मानव सृष्टी ठरली आिे.
यासाठी प्रत्येक व्यक्तीनी पयाववरणाच्या स्वरिणासाठी पढु ाकार घेतला पािीिे, बदलत्या वातावरणाला
आवर घालण्याची गरि आिे, आिच्या यगु ात वृिांची लागवड करणे अती गरिेचे आिे, प्रत्येक
व्यक्तीनी एक-एक झाड लावण्याची शपय घेतली पािीिे, झाडे लावनू िी चालणार नािी तर त्याच
संगोपन करणे मित्वाचे आिे, कािी शास्त्रज्ञांचा दावा आिे की आपल्या रािणीमानातली हिवनशैली
अशील पयाववरणाच्या नायनाटीच्या वाटेला चालत रािीली तर कािी ५०-१०० वषावत या पृथ्वीतलावर
सहिवसृष्टी हिवतं रािू शकत नािी.
िसे आपल्या रािणीमानात नवनवीन तंत्रज्ञानाचे उपक्रम वापरून आपली हिवनशैली बदलत आसतो,
त्याच प्रमाणे आपल्या हनसगावच समतोलनाचे सावरते करणे आपलं कतवव्य आिे. म्िणिे आपण
हिवनाशी समरस व्िायला िवे. आपण सामाहिक हिवनात वावरतांना चािूबािंनू ी हवचार करणे गरिेच

माणसु की

श्रीपाद राऊतवाड

आिे, सख
ु ला चटावलेले आपण, वृिांचीच नव्िे तर एकप्रकारचे आपल्या पढु ील हपढ्यांची कत्तल
करत चाललो आिोत, याची िान असने गरिेच आिे, असे िान नसल्याने पयाववरणाच्या समतोलनात
वाढ िोत चालली आिे, पावसाळ्यात नद्या-नाल्या, गावो-गाव उध्दवस्थ िोवोत इतका परु येतो, आणी
नतं र लगचेच नद्या -नाल्या कोरडेठाक पडतात, यामागील कारण आपली हिवनशैली. समारंिपवु वक
झाडे लावली िातात, पण िोपासना के ली िात नािी, पैशाला िापापलेले वनरिक, वनअहधकारी,
वृितोडींना प्रोत्सािन देवनू वनििक झाले आिेत. आि वृि झाडे, प्राणी, पिी आणी माणसेिी
त्यांच्या अहस्तत्वापेिा, प्राणापेिािी पैशाला चौनीला अवास्तव मित्व देत आिे, पररमाणी पावसाळ्यात
परु येणे, हिवाळ्यात थंडीचा कडकडाट, उन्िाळ्यात, गरमीने शरीराचे लािीलािी िोणे िे आपल्याच
करणीचे िोग.
हनसगावच्या बदलत्या समतोलावर गांिीयावने िा मानव समाि दखल घेने अत्यंत अवश्यक आिे, 'झाडे
लावा, झाडे िगवा ', िा मल
ु मंत्र सवाांनी िोपासन्याची वेळ आली आिे, हिरवीगार िंगलांची कत्तल
थांबवने व वृितोडीशी संबंहधत भ्रष्टाचार वनअहधकायाांस कठोर कायदे अंमलात आनने गरिेच आिे,
मानव हनमीती िी हनसगावच्या खश
ु ीतून झाली आिे, म्िणिेच हनसगवच आपला हनमावता आिे, िे
आिपयांतच्या शास्त्रज्ञाच्ं या शश
ं ोधनाचा दावा आिे, म्िणनू आपण आिोत म्िणिे कारण हनसगव या
हनसगावचा िावस करून स्वतःच अस्तीत्व सपं वू नू घेत आिोत, याचािी या समािाला िाण आसणे गरिेच
आिे. पृथ्वीवरील सायाव सिीव सृष्टीचा आधार िे येथील पयाववरण आिे. पृथ्वी सोडून इतर कोणत्यािी
ग्रिावर व हवश्वात इतरत्र असे पयाववरण नािी. त्यामळ
ु े येथील पयाववरणाचे रिण व संवधवन करणे मानव
िातीस नव्िे तर सवव सिीव सृष्टीस अत्यावश्यक आिे.
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● मातृ -जपतृ भव...

आपले पहिले गरुु िे आई आहण वहडल आिेत. िन्मल्यापासनु च आपल सवावत िवळचे

कोणी असेल तर ते आई – वहडल असतात. आपल्या हवकासात कारणीितू अनेक घटकांपैकी पालक
िा सवावत मित्वाचा घटक आिे. तेव्िा सववच पालकांनी सवावत पहिले मनाशी खणु गाठ बांधनू
आपल्यावर अवलंबनु एक िीव हवकहसत िोत िोत एक मानव म्िणनु हवकहसत िोणार आिे. या 'मानव'
संज्ञेमागे खपु मोठं असं अथवपणू व हवश्वच आिे.
नक
ु तेच प्रकािीत झालेल्या नाना पाटेकर यांच्या ''नटसम्राट" या मराठी शचत्रपटाला मिाराष्ट्र भरातून
खपु प्रशसद्ध शमळाली, नटसम्राट शचत्रपटाने मिाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे डोळे पाणावले आिे, एका
मिाण नटाची वृध्दपणाला मीळालेला स्वतःच्या कुठूंबाचा सिारा या शचत्रपटात शनदयिवले आिे.
या नटसम्राट शचत्रपट पािून खरच अगशद त्या मिानटाच्या शजवणात जे कािी कुठूंबातनू वृध्दपणाला
झालेला आत्याचार पािता, आज वास्तवात िे जाणवत आिे. नानांच्या ओठांतनू शनघालेल्या प्रत्येक
वाक्य आज देिातल्या प्रत्येक वृध्दांना लागू िोण्यासारखी बाब आिे. स्वतः चे आईवशडलांचे
वृध्दपणेला भावणा दख
ु वण्याच काम आज या समाजात घडतोय, आज मिाराष्ट्रात वृध्दाश्रमात वृद्धांची
वाढती संख्या पािून माणसातल्या माणसू कीला काळीमा भासवत आिे.
आपल्या जन्माचे नऊ मिीने आपल्यावर िोणायाय नको त्या वेदना सिन करीत अखेर माणवरूपी जन्म
देणारी ती माता आणी स्वतः गरीबीत शजवन जगत आपल्या प्रत्येक िट्ट पणू य करणारा तो बाप आज
आपण शवसरत चालोत, माणवरूपी जन्म घेवनू एखाद्या स्थरावर पोिचण्यासाठी ज्यांनी आपल्या रक्ताच
पाणी करून, सजु नशिल संस्काराने घडवणारे आई-वडीलांना त्याच सशु िशक्षत पाल्यांकडून त्या माता
शपत्यांना वृध्दाश्रमाची वाट दाखवणारा िा समाज आज या मातीत घडतोय. कशध वेळ भेटल्यास एखाद्या
वृध्दाश्रमाला भेट द्या, आणी पिा शतथे एखाद शकतपत पडलेल जोडप शदसेल आणी सिज प्रश्न शवचारा
त्या जोडप्यानं ा शक "तम्ु िचे मल
ु काय करतात" पिा उत्तर काय शमळे ल, त्या वृध्दाश्रमात शकतपत
पडलेल्या प्रत्येक जोडप्याच्ं या तोंडून एकच उत्तर शमळे ल, "माझ पोरग इशं जशनअर आिे, माझ पोरग
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डाॅॅक्टर आिे, माझ पोरग वशकल आिे, माझ पोरग प्राध्यापक आिे '', आणी अस एकिी वृद्धांच्या
तोंडून उत्तर येणार नािी की, माझा पोरग "आडाणी िेतकरी" आिे. कारण आडणी िेतकयांचे
आईवडील वृध्दाश्रमात पोिचू िकत नािीत, मग वृध्दाश्रमात कोणाचे आईवडील पोिचतात सशु िशक्षत
समाजाचे, आईवशडलाच्ं या कष्टाने शमळवलेल्या चार आकडी पगार उचलणायाय सशु िशक्षत तरूणाच
ं े, मग
आम्िी शिक्षण तरी काय घेतल िे, स्वतः च्या आईवडीलांना सांभाळण्याची ताखत तम्ु िच्या मणगटात
नािी तर या समाजात जन्म घेवनू तरी कश्याला, त्या शबचायाय माऊलींना नकोत्या संकटात टाकायला, ?
नटसम्राट मशधल एक कुसमु ाग्रज याचं वाक्य नानांनी खपु स्पष्ट िब्दात माडं ल,

''सरु म्िणतो सात दे, शदवा म्िणतो वात दे, उन्िामधल्या म्िातायायला फक्त तझु ा िात दे. "

वृध्दाश्रमात पोिचलेला प्रत्येक वृद्ध आपल्या मल
ु ांच्या शवचारांने कुळमरूण जातो, कोरड्या
आभाळाखाली शजवणातला िेवटचा क्षण मनातल्या वेदनेच्या कळोलांने संपवतो.
िे म्िातारपण म्िणजे बालपण आसत, आपण ज्याच्ं या आपल्या बालपणी वडीलाचं ी भमु ीका सकारलेत,
तेच आज त्यांच्या म्िातारपणी आपण वडीलांची भमु ीका सकारावी. पण समाजात म्िातारपणी
वडीलांची भमु ीका साकारणारा समाज उदवस्थ झालाय, जिी शदव्याला वातीची साथ पािीजे त्याच
प्रमाणे या म्िातारपणी आपल्या मल
ु ांकडून आसरे ची साथ िवं आिे, ज्या आपल्या शचमक
ु ल्या बोटाला
पकडून आसरे ची साथ देत आपल्या पायावर उभा रािण्याची शिकवण त्या माऊलींनी शदली आज
आपण पण त्यांच्या वृध्दपणेला आपल कतयव्य पार पाडतोय का यावर मात्र घोर शनरािा आिे. अवघ
शजवन आपल्या मल
ु ांच्या भशवष्ट्यासाठी खची घालणारे आईवडीलांना वृध्द अवस्थेत िेवटचे शदवस
आपल्या मल
ु ांच्या सख
ु ाचा संसार पािण्याचे स्वप्न पािणायाय आईवडीलांना वृद्धांश्रमाची वाट दाखवणारा
समाज शकती सक
ं ोचीत शवचार धारणेची आसेल. नटसम्राट पािून डोळ्याचं े पापण्या ओले के ले पण,
समाजाला आपल्याच कुठूंबात घडतोय िे मात्र समजत का नािी, यावर मात्र प्रश्न शनमायण िोतो.
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या मराठी मातीला
ज्यांच्यापासनू हदवस सरुु िोतो आहण ज्यांच्यापाशी संपतो ते म्िणिे आई-बाबाच िग. कधी कधी
कंपने हनमावण िोण्याआधी आघात व्िावा लागतो. तर डोळ्यात पाणी येण्यासाठी आधी ठे च लागावी
लागते.
हवयोगाची वेदनेची कळ उठण्यासाठी आईबाबांशी हततक एकरूप व्िावं लागतं ! खरं ना ?....
"कोणालातरी तमु चे अशस्तत्व आधार देते.
कोणालातरी तमु चे िसू मोत्यांसारखे वाटते
कोणालातरी तमु ची उपहस्थती िवीिवीशी वाटते.
तम्ु िी मौल्यवान आिात स्वत:ला िपा आहण इतरानं ािी"

असे सांगावयाची गरि आि पडते. आयष्ु याचा प्रवास हकती कठीण आिे ना !
देव मरु देत नािी आहण मल
ु े मोकळे पणाने िगू देत नािी. अशी दरु वस्था आपल्या वृद्ध आई-वहडलाचं ी
या हपढीने के ली आिे. िसं वय वाढत िातं आहण आयष्ु य सरत िातं अशावेळी त्याचं ी मने िळवी
िोत िातात.
वृद्धाश्रमात शकतपत पडलेल प्रत्येक जोडप आपल्या शजवणाची दश्या जगासमोर मांडतोय,

"सगळ्यानं ी साथ सोडली
आम्िी पडलो एकटे
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िाग्य पािा आमचु े

● कुठं बापासन दुरवलेल्या वद्
ृ ांची जदवाळी

आििी आम्िी फाटके "

आि प्रत्येक आईवडील आपल्या मल
ु ांमध्ये आपल िग बघतात, आपल म्िातारपणी माझा पोरग मला
आनंदाने सांिाळे ल आसे म्िणत आि िो मायेचा िात मल
ु ांच्या डोक्यावरून हफरवतोय, त्या िाताचे
उपकार आिच्या तरूणांना समितो का आसा प्रश्न हनमावण िोतोय, आपण ज्या स्थरावर पोिचलोय
त्या साठी घेतलेले आईवडीलांच्या कष्टांचे लक्त रस्त्यावर टांगतोय.
आपले पिीले इश्वर म्िणजेच आईवडील यांना शवसरून चालनार नािी, ज्या प्रमाणे तम्ु िी दगडाची
मतु ीत देव िोधता, तरी देव सापडत नािी मीत्रांनो देव तर आईवडीलांच्या सेवेत आिे, देव यांच्या
वृध्दापणी शदलेल्या सख
ु समाधानीत आिे, ''आईवडीलांची सेवा शिच इश्वर सेवा आिे''.

माणवी शजवन आपण जगत आसतानं ा एखाद्या भावनात्मक गोष्टी ह्रदयी स्पषांने आपणासं
िदरून सोडतात, बालपणा पासनू ते वृध्दापं यंतचा प्रवास म्िणजे सख
ु ा पासनू ते दःु खा पयंतचा प्रवास
आपण करत आसतो, ज्यांच्या बोटाला पकडून आपण पायवर उभा रािणे शिकलोत आज त्यांनाच
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लाथाडत चाललेल्या समाजाकडे पािता खरच कठे तरी चक
ू तंय िे सांगणेच चशु कचे ठरतोय. उतरत्या
वयात कुटुंबापासनू दरु ावलेल्या आपल
ु कीची ऊब अनभु वू न िकणायाय वृद्धांच्या यातना िेलावनू जातात.
खपु शदवसांनी शदवाळीला गावाकडे शनघालो, ते गावचे वातावरण अगदी प्रसन्नमय, शनसगयरम्य पररसर,
शत खोप्याचे घरे , अंगणात तळ
ु स, िेनाचा सडा, आणी दारापढु े रांगोळी पािून शकती तरी शदवसांनी
मनाला एकप्रकारचे प्रसंन्न लाभले, गावाच्या काठे वरून जातांनी एक वृद्ध मशिला बसली िोती,
अंगावरती फाटक लगु ड, चेियायवर सरु कुत्या पडलेली, िातात काठी, डोळ्यांना प्रकािाच्या
शकरणापं ासनू सावरून आडवा िात कपाळी टेकून माझ्या कडे पाित िोती, मला वृद्धाचं ी फारच शकमया
येते, सणाच्या शदविी अख्खं गाव अंनदोत्सव साजरी करत आसतांना, मला तीच्या डोळ्यात दःु ख
शदसत िोत, िळूच माझे पावले शतच्या घरच्या शदिेने सरकवली, शतच्या िेजारी बसनू अलगत घरात
डोकावनू पािीलो, घरी कोणी शदसत नव्ित, घर अगदी गावच्या काटेवर िोत, एक शस्मत िस्य देत
आजीला एक प्रश्न शवचारलो,
मी- माय घरी कोणी नाय का.. ?
वृध्द- नाय पोरा, तु कोण रे . ?, हतने माला एक प्रश्न के ला, मी माझी ओळख पटवनू देताच,
वृध्द - "पोरा, नागनाथाच पोर िोय रे , आर तझु ा बा, मयाकडे रोि यायचा लिान असतांनी", माझ्या
डोक्यावरून िात हफरवत, "हकती मोठा झाला पोरा", म्िणत बािनू सावरली, हतच्या डोळ्यात अश्रु
दाटून आले िोते, फाटक्या पदरांनी डोळे पसु त मधल्या घरात गेली, िनू हतला हतच्या मल
ु ांची आठवण
आली आसेल, एका लाकडी पेटीतनू एक कािीतरी काडुन त्यावर िात हफरवत िोती, तेव्िढ्यात मी
मध्ये गेलो, पािताच हतच्या िातात एक फोटो िोती, हम हतला हवचारलो,
मी- माय यो कोण ऐ. ?
वृध्द - "िे माझे पोर ह्यात, गेल्या चार वषी झाली, यांना फािीलो नाय, यंदा हदवाळीसणी येतो म्िणनू
त्या तक्ु याकडे हनरोप हदला, माये पोरात खपु हिव आडलाय रे , पोरा तु शिरात रातो ना र, तल
ु ा माझे
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िे पोर हदसली तर त्यासनी मी खश
ु ाल िाय म्िणनू सांगतो का रं. !, "एकदा येवसू नी िाय म्िणावं,
माये पोर लय गणु ाचे िायत''. म्िणत हत अश्रु ढसाढसा वािू लागली, मी माण डोकावत हतच्याकडेच
पाित रािीलो, माझ्यािी काऴिाची तार तटु ली िोती, हकती सिन कराव या वृद्धेनी, पोटाला हचमटा
देवनू हशिण हशकवनू , शिरात धाडले, हतकडेच लग्न करून या मातेला हवसरून िाऊन हतकडे हकती
गन्ु यागोहवंदाने हिवन िगत आिेत, िन्मदात्यांसाठी वेळ नसेल का िो तमु च्याकडे. ?
थोडा वेळ शततेच बसनू वृद्ध आशजच्या घरात शनरीक्षण करत िोतो, बांधावर दोन फाटकी लघु डे, कोपयायत
उतरंडी, एक चल
ु असी शतची एक छोटीसी झोपडी, त्यात शत एकटीच रािते, नरािून वाचारावेसे वाटल,ं
मी - "माय तयु े पोर काय करत्यात शिरात. ?"
वृद्ध- "पोरा, माय एक पोरगा मास्तर िायं, आण् दसु रा वकील िाय!"
आजीची िे उत्तर ऐकुन काळजात तार तटु ावी, अभाळात शवच कडाडावी तिी अवस्था माझी झाली
िोती, या उत्तराने डोळे मात्र ओले के ले, उभा असलेला मी शततेच झोपडीत खाली टेकलो, जेमतेम
चक्क 15 मीनीट माझी बोलती बदं झाली, ज्यानं ी नऊ मशिने असख्ं य वेदनेसी झेलत, आपणास जन्म
देवनू िे जग दियन घडशवनारी ती माता, िाताच्या बोटाला पकडून स्वताः च्या पायावर उभा रािण्यास
शिकवणारी ती माता, पोटाची शखनगी भरवतच पोटाला शचमटा घेवनू आपल्या शिक्षणात कुठला
कमतरता कमी पडू नदेणारी ती माता, ज्या मातेनी जगण्याची शदिा आपणांस दाखवली शतच माता
आज जगण्यािी झंजु घेत आिे.
त्या मातेची शचंता त्या ना शिक्षक मल
ु ाला आिे ना वशकल मल
ु ाला, शतच शजवन शत जगते, शतच वय
नािी रािील, जेमतेम नव्वदी गाठली, शतला दोन वेळची भाकर करून घेणे िोत नािी, शत काठीच्या
सिाय्याने चार घर मागनू पोट भरवनू घेते, पशतला गमावनू आता एकटी पडली खोप्यात, वाट पाित
आिे मल
ु ांच्या येण्याची, परंतु गेल्या चार-पाच वषांपासनू मल
ु ांनी गावाकडे शफरकले नािीत,
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नातवांसोबत गप्पा मारण्याची खपु इच्छा आिे, परंतु आजवर नातवांच चेिरा पण पािीली नािी, िेवटी
तीला एक प्रश्न के लो.
मी -"माय तल
ु ा शेत हबत िाय का नाय?"
वृद्ध -"पोरा, पाच एकर हशवार िोत पोराच्या शाळे साठी समद हवकल"
शतच्या काकडत्या बोलीतून बोलनू शनघाली परंतु शतच्या बोलण्याने माझ्या ह्रदयी शचरफाड झाल्याची
भास झाली, िेतसार शवकून मल
ु ांना िेिरात शिक्षणासाठी पाठवणारी िी माता, आता स्वताःच्या पदरात
एक रूपया देखील ठे वली नािी, जगणे मशु श्कल जाले, सशु िक्षीत, संस्कारिील मल
ु ांना स्वतःच्या माता
पीताचं ी सेवा करणे िोत नािी तर मग यानं ी शिक्षण शिकून तर काय साद्य के ले, एक तर वृद्धाश्रम शकंवा
गावातील झोपडीत सोडून देणे िेच का त्या शिक्षक आणी वशकल मल
ु ाचं शिक्षण.
वृध्दपणा म्िणजे दसु र बालपण आसत, त्यांनी आपल्या बालपणी आपल्याला सांभाळले आणी आपण
त्यांच्या वृद्धपनी त्यांना सांभाळले पाशिजे िे कतयव्य आिेच देखील त्यांनी अनंदी ठे वणे िी आपली
जबाबदारी आिे.
सगळ्यांनी साथ सोडली,
आम्िी पडलो एकटे,
िाग्य पिा आमचे,
आििी आम्िी फाटके .
हिच शोकांहतका आि प्रत्येक वृद्ध अवस्थेतील वृद्धाची बोल आिेत,
शमत्रांनो प्रसन्न वाटनारी ती गावकडचे वातावरण या मातेच्या जाननू घेतलेल्या दःु ख ने, माझ्या नजरे त
सवयत्र दख
ु वटा पसरवा िोता, जनू देिात शकतीतरी असे वृद्ध आपल्या मलांपासनू वंशचत असतील,
आजची शदवाळी िी या वृद्धाचं ी कसी असेल, शवचार करण्याची बाब आिे.
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● आधुजनक दुजनयेचा, मावळता पतर् वय् वहार... !

शमत्रांनो, आपण आज २१ व्या ितकात या जीवनाची ताडजोत व आपल्या अशस्तत्वासाठी लढाई व
जगण्यासाठी संघषय करत आिोत, सव्वािे कोटींचा देि ए. पी. जे. अब्दल
ु कलाम यांच्या 'शमिन२०२०' कडे वाटचाल करत आिे, त्यात आपणिी मोठा सिभाग नोंदवला आिे, आशण या शडशजटल
दशु नयेत आपण खपू कािी प्राचीन पद्धती शवसरून गेलो आिोत.
त्यातलाच एक म्िणजे पत्र, आजच्या नवयवु कांना जर आपण एक प्रश्न शवचारला शक, पत्र काय असत?,
तर त्याच उत्तर असेल, मेल्स, फॅ क्स, संदि
े पाठवे, वैगेरे यांच उत्तर अगदी बरोबर असत पण आपण
जे पत्र पाशिलेले असते, ते पत्र व्यविार आज पणू तय ः लप्तु झालेली आिे, या रोबोशटक्स च्या दशु नयेत
वेळेची बचत व जलद संदि
े आशण दळणवळणा ची नवेनवे साधने अशस्तत्वात आले आिेत, "आईचे
पत्र िरवले", म्िणायला आत्ता तो लिानस बाळ जोकी िाळे तनु पत्रव्यविार करणारा राशिला नािी,
तोच बाळ आज आपल्या आई ला मम्मी म्िणनू नव्या शवश्वाची व आधशु नक दशु नयेची फंु कार फुकत
आिे, पत्रव्यविार ऐवजी मेल्स, फॅ क्स चा अशतवापर करताना शदसत आिे, आशण आईचे पत्र िरवलं
म्िणणारा तो बाळ आशण ते पत्रं आज अशस्तत्विीन झाला आिे. मानवांचे मल
ू भतू गरजा आपल्याला
माशितच असतील, "अन्न, वस्त्र, शनवारा", आपण शिकलेले िे तीन मल
ू भतू गरजा, आत्ता त्यात बदल
झाला आिे, अन्न, वस्त्र, शनवारा बरोबरच मोबाइल िा एक मल
ू भतू गरज आजच्या आधशु नक दशु नयेत
झालेला िा मोलाचा बदल आिे.
पवू ी मोबाइल व इटं रनेट अशस्तत्वात नव्ितं, तर तेव्िा पत्रव्यविार चालत असे, छत्रपती शिवाजी
मिाराजांच्या १७ व्या ितकात देखील पत्र व्यविार िा एक प्रमख
ु साधन असे, त्यावेळी
दळनंवळणासाठी घोडे, िुटं ांचा वापर करत असत, त्याच बरोबर पत्र व्यविार शि घोड्यांच्या सियाने
के ले जात, त्यामळ
ु े पत्र पोिचण्यास फार वेळ लागत, नंतर कािी कालांतराने त्यात थोडा बदल झाला,
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नवे साधनांची िोध व नवे संकल्पना जोपासनू पत्र कबतु रांच्या सिाय्याने िा मानव पत्र व्यविार करू
लागला, काळानरू
ु प बदल व नवे संिोधनातून एकएक पाऊल शडशजटल कडे पडत राशिला, इ. स.
१८७६ साली अलेक्सझेंडर नावाच्या िास्त्रज्ञाने टेशलफोनचा िोध लावला, त्याने क्षणात संपकय िोऊ
लागला, िा िोध म्िणजे जगाला एक आचययचशकत वाटणारा ठरला, टेशलफोन च्या िोधणे िळूिळू िा
टेलीफोनचा प्रसार िोत गेला आशण आपल्या भारतात २०व्या ितकात कुठे तरी शजल्िा व तालख्ु याच्या
शठकाणी टेलीफोन बथू उभारले गेल,े तरी पत्र व्यविारास कािी फरक पडला नािी, स्वातंत्रच्या
चळवळीत देखील पत्र व्यविारच जास्त प्रमाणात चालत असे, पढु े चालनू रे शडओ सारखे वृत्त व
मनोरंजासाठी आधशु नक िोध ठरला, आशण या रे शडओ च्या माध्यमातनू गावागावात वृत्त पोिचणे सोपे
झाले, कुठे काय घडतेय, देिात काय िोतोय या सवय बाबी रे शडओच्या माध्यमाने दगु यम भागापयंत बातमी
पोिचत िोती, पवू ी आनंदाची असो व दःु खाची बातमी आपल्या पयंत पोिचण्यास कमीतकमी चार ते
पाच शदवस लागत असे, कारण आज जो अपल्याकडे उपलब्द असलेले साधन पवू ी अशस्तत्वात नव्िते,
कालातं राने िा वेळेची व श्रमेची बचत करून, आधशु नक साधनाचं ा िोध लागला, आपण एक दिा वषे
मागे पशिला तर तेव्िा िी पत्र व्यविार चालत असे, एक दिा वषायखाली कुठे तरी गावात एखादी STD
टेशलफोन बथू असत, मात्र तो येणारा शबल परवडत नसे म्िणनू िक्यतोर पत्र पाठवणे िाच सोपा मागय
वाटत, मीिी अनेक वेळा पत्र व्यविार के लो आशण करत आिे, पत्र पाठवण्याची ती मौज वेगळीच
असते, ५० पैिाच्या पत्रावर छानिा अक्षरांनी शलशिलेली ती ओळी आशण पत्राच्या डाव्या बाजल
ू ा
शलिलेला पत्ता आजिी आठवणीत आिे, टपालवािक िाळे च्या बािेर येऊन, पोस्ट म्िणनू मारलेली
िाक व धावनू त्यांना माझ्या नावाचं आिे का िे शवचारलेली बोल आजिी ते हृदयात खोलवर रुजले
आिेत, मात्र आत्ता आई ची मम्मी व बाबांचा डॅड झाला आशण संपकायसाठी िातात स्माटयफोनच आलं,
क्षणात समकय साधू िकतो अिी नवी नवी यत्रं ने आज आपल्याकडे उपलब्द झाली आिेत, या तत्रं क्षेत्रात
आपल्याला पािायला शमळत आिेत, जन्ु या आठवणी ते के वळ आठवणीच राशिल्या. अश्या आधशु नक
वाटचाळीतनू पढु े चालनू यात आमल
ू ाग्र बदल घडून आला आशण आत्ता, २१ व्या ितकात देि
मिासत्तेच्या शदिेने झेप घेत चालला आिे, िाती स्माटय फोन घेऊन इटं रनेटच्या सािाय्याने जगातल्या
घडामोडी कािी क्षणात जाणवू लागलो, आत्ता पत्राची जागा मेल्स, फॅ क्स ने घेतली, सख
ु दःु खाचे
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बातमी कािी क्षणात आपल्या पयंत पोिचू लागले, आशण िाच मानव आज नातलग, गणगोत, शि
मनोवृत्ती देखील याच स्माटयफोनच्या माध्यमातनू जोडू लागले, मानवी जीवनात झालेल्या अश्या
आमल
ू ाग्र बदलात आज आपण पवू ी वापरल्या जाणाऱ्या पत्र व्यविाराचा पणू यतः शवसर पाडत गेलोत.
ती पत्र व त्यावर शलिलेली ती छानसं अक्षर आज पािायला देखील शमळत नािी, कुठे तरी तो लप्तु झाला
आिे, या रोबोटीकसच्या दशु नयेत त्या पत्राचा शवसर पडला आिे, संदसे े अशत िै, म्िनणारे ते बोल आज
ऐकायला आशण म्िणायला बरे वाटते, परंतु त्या काळी सीमेवरील जवानांचा तो पत्रासाठी आतरु तेने
पाशिलेली वाट व त्याच्ं या डोळ्यातील भावना आजिी हृदयाला खेचतात, ते शमत्रानं ा पाठवलेले पत्र व
शमत्रानं ा भेटण्याची आतरु तेने उन्िाळ्याच्या सटु ् याचं ी वाट पािणारे आम्िी आज िातात मोबाईल घेऊन
िाय, िॅलो म्िणनू बोलताना शदसत आिोत, ती भेटण्याची ओढ राशिली नािी, ती शमत्राचं ा गोडवा
राशिला नािी, आजच्या या शडशजटल दशु नयेत आम्िी शडशजटल झालोत खरे पण, आमच्या आठवणी
मात्र शडशजटल िोण्यास नकार देत आिेत.... !
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● स्मारट् फोन, जिंदगी है मेरी...

माणसु की, गणगोत, आपल
ु की, प्रेम, िावना, यातना िे मानवी िीवनाचे संवेदनशील तेचे सामग्री,
यातनू या मानवाला आपलं कुटुंब, आपली पािून, आपली मानस, िी िावना हनमावण िोते आहण याच
िावनेतनू िगण्याचे सामथ्यव हमळते. मानवी िीवनात कालातं राने अनेक बदल घडत आलेत. दरू वर
असणारे नातलग िवळ करण्यासाठी व त्याच्ं याशी िलद सपं कव करण्यासाठी अत्ता स्माटवफोन सारखे
साधनांचा िन्म झाला, आहण िा मानव स्वतःचा हवकास करत करत आपल्यात असलेल्या मानवता
या धमावला िी हवकहसत करण्याचा प्रयत्नशील ठरला, आहण स्वतः बरोबरच माणसु कीलािी हडसीटल
च्या यगु ाशी िोडले, आहण आपल्यात असलेल्या माणसु कीला थोडा संगणकीय हदशा हदली. कधी
आपसात बोलणे, हमत्रांचा कट्टा, कुटुंबातील सवव सदस्य एकहत्रत येऊन सािरे िोणारे सण िे सवव
लोपापवली आहण इथे हनमावण झाला तो स्माटवफोन चा यगु .. म्िणनू िा माणसु कीचा काळयगु ी टप्पा
म्िणिे स्माटवफोन हिंदगी िै मेरी...
सध्या बाजारातील सवायत पसंतीचे तंत्रउपकरण कोणते असेल तर ते स्माटयफोन आिे. स्माटयफोन िा फोन,
संगणक, कॅ मेरा, म्यशु झक प्लेअर अिा अनेक उपकरणांचे अनोखे शमश्रण आिे. एकाच वेळी अनेक
कामे करू िकतो म्िणनू त्याला ‘स्माटय फोन’ असे म्िणतात. स्माटयफोन म्िणजे मानवी जीवनाचा
अशवभाज्य घटक झाला आिे. आधशु नक यगु ात वाढत्या स्माटयफोन च्या वापरामळ
ु े मानवी िरीराला
धोका ठरतोय अस अविाल आय. आय. टी मंबु ई च्या इलकंरोशनक िाखेच्या प्रा. शगरीष कुमार यानं ी
कें द्र िासनाकडे सादर के ला.
तंत्रज्ञानाच्या या धावत्या यगु ात मानवांच्या मानशसकतेचा भार या स्माटयफोनने कमी के लं अस म्िणने
कािी वावग ठरणार नािी. सकाळी उठल्या पासनू ते रात्री झोपण्यापयंत या स्माटयफोन शिवाय एक
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क्षणिी या मानवी जीवाला शवश्रांती शमळत नािी. पवू ी तंत्रज्ञान एवढं शवकशसत नव्ितं, िासकीय व
कायायलयीन कामे सवय दस्तऐवज कागदोपत्री पध्दत् ीने चालत असे. एकमेकांना सम्पकय साधण्याचे साधन
िी पत्रव्यविार िोत. नातेवाईकांना गाठीभेटी िी प्रत्येक्षात असत. शमत्रा मडं ळींची कट्टा म्िणजे
मनमोकळ्या गप्पा रंगत. एकमेकानं ा प्रत्येक्षातं भेटून आपल्या अडचणी एकमेकानं ा सागं ण्याचा योग
असत. मात्र वाढत्या तंत्रज्ञानाणे प्रत्येक मानवांच्या घरात एक टेशलफोन आलं, याने दरू वर क्षणात संपकय
साधू लागलो. प्रत्येकाच्या वेळेत बचत झाली.
कालातं राने प्रत्येकाच्या िातात मोबाईल आला. आहण एकमेकानं ा सपं कावचे कामे व्ययक्तीक झाले,
िणात िगिरात सपं कव करू लागलोत. मात्र मानवी िीवनात मोबाईल म्िणिे एक मख्ु य साधन म्िणनू
वापरात आलं, आहण मोबाईल आहण मानव अस अनोखा समीकरण हनमावण झालं.
स्माटयफोन िा आपल्या जीवनात आल्यापासनू अनेक कामे सोपे झाले. घरबसल्या जग पािू लागलो,
मोबाईल बाँशकंग सारख्या सशु वधानं े बाँकेतील फे ऱ्या वाचवल्या, शवद्यतु बील, मोबाईलशबल, दरू दियन
शबल, असे अनेक शबल देखील स्माटयफोनच्या माध्यमातनू भरल्या जात असल्याने अनेकाच्ं या
कायायलयीन फे ऱ्या वाचल्या. जगातली कुठल्यािी गोष्टी गगू लच्या माध्यमातनू क्षणात शमळवू लागलोत.
अश्या अनेक उपयोगकारक गोष्टीचा वापर मानवी जीवनात येत राशिल्या. या कारणांनी मोबाईलचा
अशतवापर िोत राशिला आशण आपण मोबाईलला घट्ट शचपकवल्या गेलोत. आशण पररशस्थती अिी
शनमायण झाली. शदवसरात्र मोबाईल मध्येच आम्िी गरु फटून बसलोत. मोबाइलच्या अशतवापरामळ
ु े िोणारे
आजार, मेंदचू ा असेल व डोळ्यांचा िे फार पवू ी पासनू ऐकत आलोत मात्र मोबाईलच्या वापरतात कािी
कमतरता शदसली नािी. मोबाईल आपल्या पासनू दरू ठे वल्यास जीव बेचैन िोतो, कािी वेळ घरात
मोबाईल सापडत नसेल तर जीव गदु मरून जातो. अिी भयावि पररशस्थती अत्ता शनमायण झाली. तज्ञाच्ं या
मते मोबाईलचा शदवसातून के वक २० शमशनटे वापरावेत मात्र िे अत्ता िक्य शदसत नािी. शदवसभर जरी
कुठल्या कामात व्यस्थ असणारा व्यक्ती देखील शदवसातनू १ ते २ तास िा मोबाईल मध्ये असतोच.
मात्र मोबाईलच्या अशत वापरामळ
ु े मानवी जीवनाला धोकादायक ठरले आिे. शविेषतः तरुणांना
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सवायशधक धोका असल्याचे प्रा. शगरीि कुमार यांच्या अविालात शदसते. स्माटयफोन मधनू बािेर पडणाऱ्या
फ्री रे डीकल्स मळ
ु े मानवी िरीरावर शवपरीत पररणाम िोतो, शविेषतः परुु षांच्या जननक्षमतेवर पररणाम
िोतो. असे त्याच्ं या सि
ं ोधातनू स्पष्ट िोते.
प्रा. शगरीष कुमार यांच्या अविालावरून लिान मुलांची कवटी नाजक
ू असल्यामळ
ु े स्माटयफोन चा
पररणाम वेगाने िोते. सध्य शस्थती पािता देिात लिान मल
ु ांच्या नाजक
ू वयात पालकांनी त्यांच्या िातात
स्माटयफोन देऊन खपू मोठ्या प्रमाणात चक
ू करत असल्याचे शदसते. रडतांना, जेवनकरतांना, िातात
स्माटयफोन देऊन त्याच्ं या मानशसकतेवर पररणामकारक घातक असलेलं मोबाइल त्यानं ा देत असतो.
मोबाइलच्या अधीन िोणाऱ्या लिान मल
ु ामं ध्येिी वेगवेगळे मद्दु े शदसनू येतात. त्यातिी शवशवध
वयोगटांतील लक्षणं, वागणं वेगवेगळं असतं. त्यांचं वय, मानशसकता, शवचार करण्याची पद्धत या
घटकावं रून त्यांचं मोबाइलिी असलेलं नातं वेगवेगळं असतं. कािी शदवसाखली िररयाणा येथील एका
चौथीत शिकणारा मल
ु गा त्या मल
ु ाकडून पालकांनी मोबाईल शिसकावनू घेतल्यामळ
ु े तो मल
ु गा िाताच्या
नसा कापनू आत्मित्येचा प्रयत्न के ल्याची घटना फार शचंताजनक आिे. एक क्षल्ु लक कारणावरुन
चौथीत शिकणाऱ्या १० ते १२ वष्ट्यायच्या मल
ु ाने एवढ्या टोकाचा शनणयय घेताला कसे. ? िे मोबाईल
चा त्यांच्यावर झालेला आकशषयतता आिे. अनेक तज्ञांच्या म्िणण्यानसु ार लिानग्या वयात सतत मोबाईल
िाताळत राशिल्यास तो त्या साधनाकडे आकशषयत िोतो, त्यातील फोटोस, शवशडओ, सगं ीत व मख्ु य
म्िणजे गेम्स त्यानं ा आकशषयत करतात, या मळ
ु े त्याच्ं या मानशसकतेवर पररणाम िोऊन झोपेचे आजार
िोतात. झोपेत देखील मोबाईल वाजल्याचा भास िोत असतो. सिा वषायने िे आजार अजनू वाढत जातो
व त्याचा पररणाम त्यांच्या पढु ील शिक्षणावर व समाजात वावरत असतांना संवाद क्षमतेतलं वेग मंदावत
जातो. एकांतपणाचे लक्षणे िे त्यात शनमायण िोतात. त्याचा पररणाम अभ्यासावर देखील शदसनू येते.
अनेक वेळा पालक आपल्या पाल्यांना िट्ट पनापासनू दरू करण्यासाठी, त्याला िांत करण्यासाठी िातात
मोबाईल देतात मात्र िे एका प्रकारच्या धोक्यालाच आमंत्रण देत असतात िे शवसरून चालणार नािी.
माणसाच्या आयष्ट्ु यातल्या कािी गोष्टी सोयीच्या व्िाव्यात यासाठी तंत्रज्ञान शवकशसत िोत गेलं आिे.
त्यात नवनवीन िोध, प्रयोग िोत ते आता प्रत्येकाच्या आयष्ट्ु याचा भाग बनलं आिे. तंत्रज्ञानाने माणसाचं
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आयष्ट्ु य सोपं के लं. पण त्याचा अशतवापर, अशतरे क माणसू करत असेल तर तो तंत्रज्ञानाचा दोष नािी.
मोबाईलचा अशतवापर िे सध्या वेगाने वाढत जात आिे. कािी कंपन्या रात्रीला वापरल्या जाणाऱ्या
इटं रनेटवर ५० टक्के सटू देत शदवस रात्र स्माटयफोन वापरात वाढ िोत आिेत. शजओ सारख्या कंपन्या
स्वस्त दरात सेवा सरू
ु करून अनेकांना मोबाईलला बाधं नू घेतले आिेत. लिानग्या पासनू थोरापायंत
मोबाईल म्िणजे िाताच्या बेड्या सारखी गत झाली. िेवटी स्माटयफोन आपल्यासाठी आिे, आपण
त्यांच्या साठी नािी िे शवसरून चालणार नािी...
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● मानवी जिवनांचे अनमोल जवचार....

शजवन खपु संदु र आिे, त्याला सदु रं बनवणे आपल्या िातात आिे, जसे कंु भार मडकी
घडवतो तसे आपण आपल्या पालकांकडून, गरू
ु जनांकडून घडत आसतो, शत घडण्याची वय िी ठरावीक
आिे, जे काम त्याच वेळेत पणू य के ल तरच तो मनष्ट्ु य आयष्ट्ु यात खपु पढु े जातो, यि संपादन करणे
म्िणजे नेमक काय? तर, स्वतःला कमायत झोकावनू घेण, मग कमय कोणते?, एखाद्या शवशिष्ट सदं भय
घेवनू आपण यिाकडे पाऊलवाट करत आसतो, या प्रवासात नक्कीच आपणांस कठीण व कठोर
अडथळ्यानं ा सामोरे जावे लागते, या येणायाय अडथळ्यावं र मात करणे म्िणजेच कमय.
शमत्रानं ो भारत देि िा तारूण्यांने भरलेला देि आिे, या देिांत तरुणांची सख्ं या अशधक आिे, तर
आपल्या देिाला व आपल्या संस्कृ तीला आणी आपल्या अशस्तत्वाला जर शठकवायच आसेल तर सवय
प्रथम या तारूण्य वयोगटातनू करणायाय प्रवासाकडे लक्षपवू यक दष्टु ीक्षेप करावा लागतो, तारूण्य म्िणजे
यिाचे दोन मागय, याच वयात आपल्या शजवनाची शजवनिैली बदलते, आपल्या आवडी शनवडीकडून
आपल ध्येय आपल्या समोर असते, शमत्र पररवाराचं ा सगं त याच वयात वाढीस येते, या सगं तीनेच माणसू
घडतो, संत तक
ु ाराम म्िणतात,

"द्राक्षाचा वेल शलंबावरी गेला,
कडू कावळ
ू झाला सगं ती गणु े.. !''

रसाळ गोड आसलेला द्राि िरी हलबं ाच्या सिवासात आल्यास द्रािास कडू पाडण्याची ताखत त्या
हलंबा मध्ये आिे, म्िणनू च संगतीचा मित्व आपल्या रािणीमाणात िाहस्तचा आिे, म्िणनू च हमत्रांनो
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या वयात आपणांस चांगल्या मागवदशवनाची व मागवदशवकांची गरि आिे, याच तारूण्यात अनमोल
हवचारांची गोडी लावणायाव हमत्र पररवरांची गरि आिे, परंतु आि आपण पाितो आिोत, हमत्र
पररवाराच्ं या सगं तीत िा तारूण्य व्यसनाहधनतेला कवटाळत आिे, व्यसन िा आपल्या हिवनातल्या
ताण तणावाचं ा एक मल
ु मत्रं बनला आिे, तसेच सगं तीचे फळ आपणासं चाखायला हमळत आिेत.
शमत्रांनो िे वयच आडशनड असल्याने या वयात आपणांस अनेक मागय शदसतात, एखादी चमकणारी
चकाकणारी वस्तू शदसते, तो उचलण्याचा, त्याला संपादन करण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु तो काच
आसतो, िाताला जखम करून सोडते व त्या जखमेपासनू नानाप्रकारच्या रोगानं ा अमशत्रत करतो, व
कशध आपल अयष्ट्ु य उध्वस्त िोते िेच समजेनासे नािी, तारूण्यात सवायत जलद अकिीत िोणारी गोष्ट
म्िणजे प्रेम, शमत्रांनो प्रेम नक्कीच करावे, आवडी शनवडीचा भाग वेगळा, प्रेम करतो म्िणजे नेमक
काय?, तर आपल्या अयष्ट्ु याची साथीदार आपण शनवडत आसतो, िे खर प्रेम, िल्ली प्रेम िे एकप्रकारची
टाईमपास झाला आिे, प्रेमाची व्याख्या म्िणजेच टाईमपास शि एक मनोवृत्ती या समाजात पसरली आिे,
आणी िाच तो टाईमपास आपल्या शजवनात सवायत मोठा धोका पत्करण्यास भाग पाडतो आिे, शमत्र
पररवारांच्या संगतीमळ
ु े अनेक वाईट पररणाम आपल्यावर िोत आसतात, एखादा व्यक्ती िी प्रेमा सारख्या
वा अन्य कुठल्या तणावांनी व्यसनाधीनतेचा मागय शस्वकारतो, तो शस्वकार स्वताःपासनू नसनू कुठल्यातरी
सगं तीचा पररणाम आसतो, सतं कशबर म्िणायचे,

"संगत करे बडे की तो,
बडत बडत बड जाऐ,
संगत करे गद्धेकी तो,
दो दो लाथा खा जाऐ.
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संगत जर संजन्नांची, मोठ्या व्यक्तीमत्वांची व मोठया शवचारांची के ली तर, आपल्यािी शवचारधारे त,
व्यक्तीमत्वात बदल िोतो, कशबर म्िणतात मोठ्या व्यक्तींची संगत के ल्यास मोठे व्िाल, गाढवांची संगत
के ल्यास दोनदोन लाथा खाल, म्िणनू च म्िणतात, ''दजु यन मंठळीत बसण्यापेक्षा, सजं न्न मंडळीत बसणे
बरे ".
तरुणांच्या िातात देश्याचे भशवतव्य आिे, िाच तो तरूण उद्याचा देि घडवणारी व्यक्तीमत्व, या तरूणांना
भगतशसंिांचे नेतत्ृ व पािीजे, या तरूणांना मिापरू
ु षांच्या शवचारांची गरज आिे, देि प्रेमेची गरज आिे,
िा तरूण िल्ली अन्य क्षेत्रात, ''दाडं ा आमचा, झेंडा तम्ु िचा ''म्िणत राजकीय नेत्याच्ं या चपला संबाळत
शनघाले आिेत, नेत्याच्ं या नामघोषीत करत, त्याच्ं या सावलीत कुत्रयाचं शजवन जगत आिेत, शमत्रानं ो
राजकारणात नक्कीच प्रवेि करा ते आपल्या िक्काच व्यासपीठ आिे, प्रत्येक यवु कांनी आज
राजकारणांत उतरणे गरजेचं आिे, परंतु शवचार करा एखाद्या मोठया झाडाखाली छोटे झाड वाढत नाशित,
त्याकरीता स्वभळावर, आपल अशस्तत्व शनमायण करण्यासाठी नवे शबजे पेरण्याची उपिम िाती घेण्याची
गरज आिे.
वैतरीक्त खपु कािी शजवनात सख
ु कर गोष्टी आिेत, ते आपणांस अनभु वायच आिे, िे शिरवी िाल
पत्करून सौंदयायची खाण साजनू ी, सजु वनू ी आपणांस िस्तक्षेप करतोय, त्या सौदयांच्या खाणीत आपल
शजवन अनंशदमय करायच आिे, शजवनात अनमोल शवचारांना अमशत्रती करून, दजु यन गोष्टींचा नाि करा,
कोणाची शनंदा करण्याऐवजी, मदतीचा िात समोर करा, या शनसगायने आपल्याला दोन िाते शदलेत, त्यात
मावेल तेव्िढेच घ्यायच, खाली पाडून माती िोण्या अधी ते इतरांना वाटा, बघा त्यात काय सख
ु असते,
मिाशवर गौतम बौद्ध म्िणतात, अशिसं ेला शिसं क प्रवृतीने मारण्यापेक्षा, िातं तेने वार करा शतथे यि
नक्कीच आपल आिे, कुठल्यािी कारणाच्ं या, यद्ध
ु ाच्ं या समस्येला, यद्ध
ु िे कोणत्यािी समस्येच समाधान
नािी, तर यद्ध
ु ांनी दसु याय यद्ध
ु ांची शबजे पेरली जातात, म्िणनू मानवी शजवनात असंख्य संकट येत
आसतात त्या संकटांना िांततेने सोडवले तरच ते प्रश्न सटु तात, आजच्या तरूण शपढ्यांना या शवचारांची
गरज आिे, स्वतःच्या िातावरील नागमोडी रे षांवर शकंवा कपाळावर आपल भाग्य कोरलेले नसते तर
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त्या आपल्या िाताने के लेल्या कमायवार व कपाळी आलेल्या कष्टाच्या घामावर आपल भशवष्ट्य उमठून
शदसते, कवशयत्री बशिनाबाई चौधरी आपल्या ओळीत मांडते,

नको नको रं िोहतष्या,
माझा िात नको पािू,
माझ दैव मला कळे ,
माझ्या दारी नको येव.ू
माझ्या िातवर माझ दैव नसनू माझ्या कष्टावर माझ्या शजवनातल फळ मला चाखायला शमळणार आिे,
म्िणनू शमत्रांनो शजवन खपु संदु र आिे, त्यास संदु र बनवणे आपल्या िातात आिे; ते कुठल्या िाताच्या
रे षेवर नािी, साशित्यरत्न आण्णा भाऊ साठें नीिी सांगनू गेल,े पृर्थवी िी कुठल्याच िेषनागाच्या
मस्तकावरती तरलेली नसनू कष्टकयांच्या तळिातवर उभी आिे, म्िणनू शमत्रांनो शजवनात असंख्य वाईट
गोष्टी येत आसतात त्यास त्याग करत, पढु े सरसावणे म्िणजेच आपल्या अशस्तत्वाची लढाई आिे.
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● पाऊलवाट शेवटी ऐकट्याचीच... !
पृर्थवी, अवकाि, सयु य, चंद्र, तारे , ग्रि िे अवकािातल्या घटकांच्या शनमीती बरोबरच पृर्थवी तलावावर
शनसगायच्या खाणीतनू सशजवसृष्टीची शनमीती झाली, त्यात मानव नावाचा प्राणी उदयास आला, आणी
आज तोच माणव, माणसू म्िणनू नव्िे तर, एक शवशिष्ट जाती-धमायला घेवनू समाजात वावरत आिे.
शकती शवचार करण्या जनक बाब आिे, जन्म िोताच, ना त्याला जात आसते, ना त्याला धमय, ना त्याला
नाव आसते, तो एक माणसू आसतो, अगदी तसेच सवय धमायत मानवांचा जन्म सारखाच िोतो, शिदं चंू
भगवा रक्त, मशु स्लमांच शिरवा, शििनच पांढरा, बौद्धांचा शनळा असे तर िोत नािी ना, आपला जन्म
कोणत्या धमायत झाला, कोणत्या जातीत झाला िे आपणांस शदसते, परंतु मानव जात, मानवी धमय, िे
का नािी समजत आपनास, जात-धमय अशस्तत्वात येण्या आधी आशदमानव म्िणनू मानशव शजवन जगणारे
मानव िोतेच ना, तेव्िा कुठला धमय नव्िता, ना जात, जाती धमाय पेक्षा आज घडीला मानसु की धमय
मित्वाचा आिे.
माणव िा येतांनी ररकाम्या िातांणी येतो, आशण िेवटी त्याच आलेल्या ररकाम्या िातांनी परततो, मग
िा माणव शजवनभर के लेल संघषय, कष्ट, स्वाथयपणा, अस्थीसाठी, अशस्तत्वासाठी के लेला लढा, पैश्यांपढु े
स्वतःच्या भावानं ा दोषी ठरवणारा िा माणव िेवटी कणवनू कमवनू , शजवनभर वनवन मरमर करून काय
साद्य करतो? ताज उदािरण आपण ऐकलेच आसणार, जागतीक स्थरावरील अशत श्रीमंत, करोडपती
आसलेला "शबलग्रेट्स" त्यानं ी कमवलेल सपं णू य संपत्ती गोर गरीबानं ा, अनाथानं ा दाण करायच ठरवले
आिे, स्वतःच्या पोरांच भशवष्ट्य त्यांनी स्वतः घडवाव शि त्यांनी घेतलेला शनणयय, शि आपल्यासाठी योग्य
वाटते, अपल
ू कीची वाटते, सामाशजक बांशधलकी जपतोय, याची आपणांस जाणीव िोतोय, अश्या
मानवांसाठी आपले दोन्िी िात ऐकमेकांवर आदळू लागतात, परंतु एकवेळ त्यांच्या जागी जर आपण
असलो आसतो तर काय पररशस्थती... ? पोटच्या पोरांना ररकमा ठे वणार का तम्ु िी. ?, अशलषाण बंगले
सोडून, झोपडीत रािणे पसंद कराल का तम्ु िी ? तर याच उत्तर आिे, नािी.. ! िोय प्रत्येकाच उत्तर
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नािीच असणार.. ! कारण, आपलं शवचार करण्याची क्षमता, दाण धमय नावाची गोष्ट आपणांस नव्वद
टक्के समाजात नापसंती दियवते, प्रत्येकांची शवचारसरणी वेगवेगळी असते.
आपण जन्माला आलोत, तर नेमके कश्यासाठी. ?, दोनवेळची भाकर कमवनू , घरदार, मल
ु बाळांचा
सांभाळ करणे ऐवढच का आपल कतयव्य?, शनसगायने आपल्याला जन्म शदला, त्यास आपण काय देत
आिोत. ?, जंगले सपाट करणे, वृक्षतोडीस पढु ाकारांने, शनसगायचा शवनाि करणे, िेच ना आपण
आपल्या जन्माची परतफे ड करतोय, अरे माणवा, प्रेम, दया, उपकार िे मानवी शजवनाचे लक्षणे आिेत,
यात आपण आपले लक्षणे साबतु ठे वली पािीजे.
प्रेम, दया, वात्सल्य, परोपकार यासारखे माणसू कीचे आलंकार माणवांच्या दैनंशदन शजवनातनू कशधच
लप्तु झाले आिेत, आज आपण पाितोय, सकाळी उठल्या पासनू ते रात्री झोपे पयंत या मानवाला कािी
ना कािी कायय सतत िाताळले जातात. आणी शदवसेंशदवस िा माणव के वळ पैश्याच्ं या गठ्याक
ं डे
वाटचाल करत आसतो. त्यात काशिच वा कुठलाच नाते वा जवळीकता यासारख्या गोष्टींना शकंमत देत
नािी, शम व माझ ससं ार शि दनु ीया आजच्या माणवांचे स्वप्न, ना कधी शवचार समाजाचा, ना देिाचा,
मी आनंदी आिे ना बस, बाकीच कािी घेण देण नािी, िीच शत मनोवृत्ती.
मानवा, माणसू की साबतू ठे वा, तरच आपल भाग्य उजळे ल, कमय करणे, श्रम घेणे, यातच तर इश्वराचं
दियन घडते, श्रमदान, धनदान, िरररदान करणे म्िणजेच आपले आशस्तत्वाची, मानशव शजवनाची
परतफे ड िोय. शमत्रांनो िेवटी कोणी कोणाच नसतं म्िणण्यापेक्षा सवय जग िे आपलच असत म्िणने
शिका. कारण सरु वात स्वतः पासनू झाली पािीजे, तरच जग आपल िोत. िे मानवा, जे कारायच ते
आत्ताच कर, तल
ु ा नाव कमवायच का पैसा, िे तचु ठरव, कारण िेवटी जातांनी तल
ु ा एकट्यालाच
जावे लागेल. ना शतथे तम्ु िचा पैसा येतो, ना आशस्त... !
म्िणनू माणसु की शाबतू ठे वत चला. इतरांशी ससु ंगतीने वागा, इतरांना मदतीचा िात समोर करा.
सिु लाम सफ
ु लाम िीवन िगा. िा मानवी िन्म पन्ु िा येणे नव्िे. त्यामळ
ु े आत्ताच आपली ओळख
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िगाला दाखवा. एक हदवस तम्ु िी आम्िी या िगात नससालिी, मात्र तमु च्या अहस्मतेचा पोहशंदा ते
कायम इथे रािून िाईल.
उसवलेल्या धाग्यांना पन्ु िा
नव्यावे हवनवत नेऊ....
माणसु कीच्या नात्यांमधला
गोडवा असाच ठे व.ू ...

िाती-धमावच्या हितं ी
ओलांडून सदैव संगती रािू,
मानवतेच्या इमारती उभ्या
आयष्ु याला देऊ..

एकमेकानं ा सािाय्य करुनी
बांहधलकी िपनू ठे व,ू
आपल
ु की अन प्रेम वाटूनी
सख
ु समृद्धी नादं त नेऊ...
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