
  



मलू्यकथा 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत . 

म्हणून हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल 

अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  
  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.  

 

 

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

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे आवण 

त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण सांपूणच समाज सतत एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  
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• खर्नारू्ल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ह ेफ़ॉरर्डव करू शकता.  

• ह ेई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककंर्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर 

करण्यापुर्ी ई-साखहत्य प्रखतष्ठानची परर्ानगी घेणे आर्श्यक आह.े 
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संगीता जोशी 

ई साहित्य प्रहतष्ठानतरे्फ़ प्रहसद्ध िोणारे संगीता 

जोशी यांचे ि ेआठर्व ेपुस्तक. 

सांप्रत मराठी कहर्वता आहण हर्वशेषतः मराठी 

गझलच्या रहसकांना संगीता जोशी यांची नव्याने ओळख करून 

द्यायची गरज नािी. मराठीतील त्या पहिल्या मराठी 

गझलकार. २००४ सालच्या अमरार्वती येथील मराठी गझल 

संमेलनाच्या त्या अध्यक्षा िोत्या. त्यांची आजर्वर प्रहसद्ध 

झालेली म्युहझका, र्वेदना संर्वेदना, चांदण े उन्िातले, मराठी 

गझल, नजराणा शायरीचा भाग १ र्व २,  ती भेर्ते नव्याने अशी अनेक पुस्तके रहसकांच्या मनात 

स्थान करून आिते.  अनेक पुरस्कारांनी त्यांना गौरर्वण्यात आले आि.े अनेक सभा, मरै्फ़ली र्व 

संमेलनांतून त्यांनी आपले काव्य सादर केले आि.े टर्व्िी माहलका, ध्र्वनीमुद्रिका यांतून त्यांची 

गीते प्रहसद्ध झाली आिते. गेली पन्नास र्वषाांहून अहिक काळ त्या हलिीत आिते. 

या सर्वट सन्मानांमध्ये गंुतून न रिाता त्यांचा लखेनप्रर्वास सरुूच आि.े आहण 

त्यासाठी त्या नर्वनर्वीन माध्यमांचा मागोर्वा घेत असतात.  

त्यांच्या हर्वहर्वि हनयतकाहलकांतून अनेक स्रु्फ़र्कथा प्रहसद्ध झाल्या आिते. त्यांचे 

संकलन करून ई साहित्यतरे्फ़ मूल्यकथा १ र्व २ प्रकाहशत िोत आिते. त्यानंतरिी संगीता जोशी 

यांच्याकडून भरपरू लखेनाची अपेक्षा आि ेआहण त्या ती पूणट करतीलच. 
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ई साहित्यतरे्फ़ प्रकाहशत झालेल ेसंगीता जोशी यांचे साहित्य 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



कथानकु्रम 

मनोगत 

1. जलसाक्षरता 

2. सँर्ा क्लॉज 

3. िन 

4. नमस्काराच ेमित्त्र्व 

5. संस्कारांची गरज    

6. ‘आि ेरे’ आहण ‘नािी रे’ 

7. अब्बू खां ची बकरी  

8. आपले सण 

9. गायत्री मंत्र 

10. सुख आहण आनंद 

11. ऑल्र्वेज बी एलर्ट 

12. र्वणट आहण जात—सब झूर्!  

13. तुम्िी फक्त सुरुर्वात तर करा! ... 

14. ऋषी कोणाला म्िणार्वे?  

15. त्याला हमत्र करू या 

16. पगार 

17. दान 

18. श्रेष्ठ दान; अर्वयर्व-दान 

19. ताजमिल  

20. सेर्वा व्रत 

21. छोट्या हमनीची मोठी गोष्ट 

22. मनुष्यजन्म-अनमोल हिरा. 

23. ते   ऑपरेशन 

  



मलू्यकथा—मलुासंाठी (....खरं तर सर्वाांसाठी) 

मनोगत--- 

  आजकाल, समाजात, दशेात सर्वट टठकाणी मलू्यांचा र् िास झाल्याचे आपल्या 

सर्वाांच्या अनुभर्वाला येते. आपण िळिळतो. सगळी जबाबादारी शाळेतील हशक्षकांर्वर आि ेअस े

समजतो. शालेय र्वयातच िी मूल्य े मुलाचं्या मनात रुजहर्वली पाहिजेत, ि े सत्य आि.े मात्र 

हशक्षकांच्या जबाबदार् या र्वाढल्यामुळे त्यांना कामाचा इतका ताण असतो की यासाठी र्वेगळा 

र्वेळच नसतो. अभ्यासक्रमाला जोडूनच त्यातून कािी मूल्य े रुजर्वार्वीत अशी क्षमता सर्वट 

हशक्षकांकड ेनसतेिी. सुर्ीतिी कामेच असल्याने मूल्ये रुजतील अशा गोष्टी शोिणेिी शक्य िोत 

नािी. मीिी हशहक्षका िोते. या सर्वाटतून मी गेललेी आि.े इच्छा असूनिी ते जमल ेनािी. 

  हनर्वृत्त झाल्यार्वर दीघट काळानंतर मला संिी हमळाली. ‘बाल हर्वकास’ ि ेमुंबईतून 

र्व ‘सनातन सारथी’ ि ेपणु्यातून अनुक्रम ेइंग्रजी र्व मराठीतून प्रहसद्ध िोणारी माहसके आिते. यात 

मला बालहर्वकाससाठी हलिायला सांहगतल ेगेल.े मला आनंदच झाला. गेली पाच-सिा र्वषे मी ि े

काम करत आि.े िी माहसके, श्री सत्यसाई बाबा यांच्या प्रेरणेने गेली चाळीस र्वषे हनघतात. मात्र 

ती सर्वटत्र उपलब्ि नसतात म्िणून श्री सुनीलजी सामंत र्व त्यांच्या ई-साहित्य प्रहतष्ठान र्ीम द्वारे 

पुस्तक रूपाने मिाजालांद्रकत व्िार्वीत असे सुनीलजींनी सुचहर्वले.  त्यांच्यामुळेच या कथांना हचर-

जीर्वन हमळत आि.े 

  मी या कथा हलहिल्या असे म्िणणेिी पूणटपणे सत्य नािी. या कथांचे स्रोत हर्वहर्वि 

आिते. किी एखाद ेपुस्तक, किी र्वतटमानपत्रातील बातमी, कात्रण,े कुठे ऐकललेे भाषण, तर किी 

एखादी पाहिललेी द्रफल्म! एखाद्या कोणत्या टठकाणी अस ेबीज हमळेल की त्यातून मुलांना कािी 

मूल्य नकळत हशकर्वता येईल, या र्वतृ्तीने माझी शोिक नजर असायची र्व सतत असते।  6 र्वषे ते 

15-16 र्वषे िा र्वयोगर् डोळयांसमोर ठेर्वून मी हलिीत गेले. 



  या कथांमध्य ेमीच इतकी गंुतून गेले की ि ेसर्वट हलहितांना मी किी मनातच िसल े

ककंर्वा किी अश्रूिी तरळले. आगगाडीतून जातांना आपला एकच राहिललेा बूर् फेकणार् या मुलाची 

गोष्ट र्वाचून माझा कंठ आत्तािी दारू्न येतो. जार्वेदच्या कथेत शेर्वर्ी िोणार् या उलगड्यात मला 

आजिी अनाहमक समािान हमळते! ऊिमससिंाबद्द ल हलहितांना तेव्िािी माझी लेखणी थरथरली! 

फाशी गेलले्या त्या कोर्वळया तरुणासाठी आजिी डोळे भरून येतात. रत्ना या नोकराला क्षमा 

हमळाली या शेर्वर्ात मनाला शांती हमळते. अब्बखुा ंच्या बकरीला उचलून कुरर्वाळारे्वस ेर्वार्त.े.... 

मनाच्या अशा द्रकती प्रहतद्रक्रया हलहू? ...खूप हलहिता येईल, पण थांबायला िर्वेच.  

  या गोष्टी मुलांना ‘सांहगतल्या’ तर त्या अहिक आर्वडतात असा अनुभर्व आि.े थोड े

नाट्यीकरण, िार्वभार्व करून सांगता आल ेतर फारच छान! िल्लीची समजदार मुल ेकॉम््यूर्र 

र्वरिी र्वाचू शकतील! पालकांनी या गोष्टी स्र्वतःिी र्वाचाव्यात; कारण शाळा-कॉलेज सोडल्यार्वर 

आपण फार कमी र्वाचतो. पालकांनी जर अंगी गुण बाणर्वले तर मुलिंी त्यांचं अनुकरण करतील. 

या पुस्तकामुळे मोठ्ांना द्रदशा हमळेल, मलुांना अहिक चांगल ंर्वाढर्वता येईल, असा हर्वश्वास मला 

र्वार्तो.  

 श्री सत्यसाई बालहर्वकास र्वगट टठकटठकाणी चाल ूअसतात, अगदी परदशेातसुद्धा! पुण्या-

मुंबईत तर हर्वहर्वि टठकाणी आिते. शोि घेतला तर हमळतील. र्वरील र्वयोगर्ासाठी, यात 

व्यहक्तमत्त्र्व हर्वकासाचा प्रयत्न र्व मूल्यािाटरत हशक्षण द्रदल ेजाते. अशा र्वगाटत पालक गुरु म्िणूनिी 

सिभागी िोऊ शकतात. त्यासाठी प्रहशक्षणिी द्रदले जाते. 

  तुम्िाला िया कथा कशा र्वार्ल्या, मलुांना म्िणजे मुलींनािी कशा र्वार्ल्या, तुमचे 

अनुभर्व कळहर्वल ेतर आनंद िोईल. 

  श्री सुनील सामंत र्व ई-साहित्य प्रहतष्ठानचे आभार मानून थांबते. 

            ------संगीता जोशी 



    जलसािरता 

  

खर्त्रांनो, आत्ताच कुठे पार्साळा संपला; तर आता दषु्काळाची ओरड सरुू झाली आह;े 

शहरातून पाणी-कपातीच्या गोष्टी होऊ लागल्या आहते. पाणी नाही तर काय? अशी भीती सर्ाांना 

र्ाटत आह.े ‘पाणी पटूे लागले आह!े ’ असंही म्हणतात.  

 सर्ाांना पाणी सर्ानररत्या खर्ळालं पाखहजे; पाणी खर्ळणं हा प्रत्येकाचा हक्क आह े

ह ेतत्त्र् कोणीही र्ान्यच करेल. पण प्रत्यिात त्याची अंर्लबजार्णी होतानंा ददसत नाही. खशर्ाय 

आणखी एक अडचण आह,े की पाण्याची ‘’ककंर्त’’ लोकांना अजून कळललेी नाही! पाणी र्ाया न 

घालर्ण,ं ते र्ाचर्ण्याचा प्रयत्न न करणं ही साधी गोष्ट आजही लोकांना सर्जललेी नाही. 

त्यासाठी त्यांना अडाणीच म्हणार्ं लागेल! कुठल्याही पररखस्ितीत पाणी र्ाचर्लंच पाखहजे, जपून 

र्ापरल ं पाखहजे, त्याची नासाडी होता कार्ा नये, ह े र्ाहीत करून घणें र् त्याप्रर्ाण े र्ागण ं

यालाच जलसािरता म्हणतात. आज ही काळाची गरज आह.े  

 तुम्हाला र्ाहीत आह ेका? पृथ्र्ीर्र दकती पाणी आह?े तुम्ही सर्ुद्राची नारं् पटापट 

सांगाल. पण ह ेपाणी आपल्याला प्रत्यि उपयोगी आह ेका? याच खार् या पाण्याची सूयावच्या 

उष्णतेर्ुळे र्ाफ होऊन ढग तयार होतात र् पाऊस पडून गोड ं पाणी आपल्याला खर्ळतं; ह े

खनसगवचक्र तुम्ही खशकला आहात. म्हणजे आपली पाण्याची गरज केर्ळ खनसगवच भागर्ू शकतो, 

ह ेसर्जारू्न घ्यायला हर्ं. अस ंपहा, पृथ्र्ीर्र जे एकूण पाणी आह ेत्यापैकी 97 टके्क पाणी ह ेखारे 

पाणी आह.े उरलेल े केर्ळ 3 टके्क पाणी गोड े पाणी आह.े त्या 3 पैकी 2 टके्क पाणी बफावच्या 

स्र्रूपात आह ेर् केर्ळ एक टक्का पाणी पथृ्र्ीर्रील सर्व प्राणी, र्नस्पती र्ा सजीर् सृष्टी यासाठी 

उपलब्ध आह!े ! यातच जगातील र्ाणस,ं र्िृ, शेती इ. सर्व आले. र्ग आता कळल ंका, की पाणी 

दकती िोड ंआह?े सोपं करून सांगायचं तर पथृ्र्ीर्र 100 बाटल्या एकूण पाणी र्ानलं, तर फक्त 

एकच बाटली पाण्यात आपल्याला (जगातील) सर्व व्यर्हार करायचे आहते.  



 आपण पाणी दकती काटकसरीने र्ापरायला पाखहजे ह ेआता तुम्हाला कळल ंअसले. 

खूप लोक ह ेजाणतात र् इतरांना सर्जखर्ण्याचा प्रयत्न करतात. राजेंद्र ससंह यांनी राजस्िानात 

खूप कार् केल ं आह.े त्यांनी लोकांच्याच र्दतीनं बंधारे बांधून राजस्िानच्या रखरखीत 

र्ाळर्ंटाचा काहीसा कायापालट केला आह.े त्यांना जागखतक स्तरार्रचे काही परुस्कारही 

खर्ळाले आहते. आपल्याकड ेगेल े2/3 र्रे्ष अखभनेता आखर्रखान ह ेकार् जातीने करत आहे; ह े

तुम्ही टीव्ही र्र पाखहलचे असले. र्हाराष्ट्र सरकारही यात सहभागी आह.े नाना पाटेकर र् र्करंद 

अनासपुरे ह े अखभनेतेही या र्ोखहर्ेत र्ागे नाहीत. आपल्या लोकखप्रयतेचा फायदा घेऊन ते 

लोकांना जलसािर बनर्ू पाहात आहते.  

 या सर्ाांच्या आधी लोकांना पाणी खर्ळर्ून दणें, बंधारे बांधायला उदु्यक्त करणं; 

पाणी अडर्ायला र् खजरर्ायला खशकर्णं ह ेकार् एक व्यक्ती करत होती, ते म्हणजे कै. खर्लासरार् 

साळंुखे. स्र्तः इंजीखनयर. उच्च खशखित. स्र्तःचा उत्तर् चालणारा व्यर्साय सोडून खेडोपाडी 

जाऊन त्यांनी लोकांना जलसािर केल.ं ‘भगीरिाचे र्ारस’ ह ेत्यांच्या जीर्नार्र खलखहलले ंपुस्तक 

खर्ळालं तर जरूर र्ाचा. (ल.े र्ीणा गर्ाणकर ) 

 खर्त्रांनो, प्रयत्न होताहते पण फार कर्ी पडत आहते. तुम्ही दखेील ह ेकार् जाता 

जाता करू शकता. स्र्तः पाणी र्ाचर्ा र् इतरांना त्याबद्द ल र्ाखहती द्या. कारण आपल्याकड े

सुखशखित म्हटले जाणारे लोकही जलसािर नसतात, ह ेआढळून येते. सर्वजण जलसािर होऊया.  

 तुर्चा खर्श्वास बसणार नाही पण आपल ेबाबासुध्दा पाणी र्ाचखर्ण्याबद्द ल सांगत 

असत. ते जगण्याचे एक र्ूल्य आह!े  

 

  



सटँा क्लॉज 

  

 

खर्त्रांनो, 2017 संपून 2018 साल सरुू झालं; तुम्हां सर्ाांना नर्ीन र्र्षावच्या खूप 

शुभेच्छा. 25 ते 31 खडसेंबर या खिसर्स सणाची र्जाही तुम्ही अनुभर्लीच असले. प्रशांखत 

खनलयर् र्धेही हा सण र्ोठ्या उत्साहानं साजरा होतो. स्र्ार्ी पखहल्या र्जल्यार्रच्या 

व्हरांड्यात उभे राहून सर्ाांना आखशर्ावद दते असत. परदशेातून आललेे सर्व खिश्चन बांधर् 

र्ेणबत्त्या पेटर्ून प्रकाशाचा संदशे दतेात, ही प्रिा आजही चाल ूआह.े 

 लहान र्लुांना खिसर्स सणाचं आकर्षवण असतं ते जास्त करून सटँा क्लॉज र्ुळे. 

सँटा क्लॉज खिसर्सच्या पूर्वसंध्यलेा र्लुांसाठी अनपेखित भेटर्स्तू आणनू दतेो ब र्ुलं आनंदनू 

जातात. या सँटाक्लॉज बद्दल आपण जाणून घेऊ या. 

 खतसर् या र् चौथ्या शतकात खनकोलस (जन्र् इ.स.280) नार्ाचा एक श्रीरं्त र्नुष्य 

आखशया र्ायनर म्हणजे आत्ताच्या टकी दशेात र्ायरा या गार्ी राहत होता. तो खूप दयाळू र् 

करुणा बाळगणारा र्ाणसू होता. एक ददर्स तो दफरायला जात असतांना एका घरातून त्याने 

लहान र्ुलीच्या रडण्याचा आर्ाज ऐकला. ती आपल्या र्खडलांना सांगत होती, ‘पपा, आईची 

तब्येत फारच खबघडली आह.े आपल्याकड ेऔर्षध आणायला र् अन्नासाठीही पैस ेनाहीत; आता 

काय करायचं? ’ 

 र्डील म्हणतात, ‘रडू नकोस, बाळा. तो येशू फार दयाळू आह;े तो आपल्याला नक्की 

र्दत करेल.’ 

 हा संर्ाद खनकोलसच्या कानार्र पडला. तो परत घरी गेला. पटकन् त्याने 

जरूरीच्या र्स्तू र् चांदीची नाणी जर्ळ पडलेल्या र्ोजयांर्ध्ये भरली र् ते र्ोजे त्या र्ुलीच्या 

घराबाहरे लांबूनच ठेर्ून ददल.े त्या र्ुलीला चाहूल लागल्यार्ुळे खतने ते दार उघडून घेतल ेर् 

आनंदनू र्खडलांना दाखखर्ले. र्डील म्हणाले, ‘बघ; र्ी तुला म्हणालो होतो नं, परर्ेश्वर दयाळू 

आह;े तो आपल्याला र्दत करेल,म्हणून? ’ ही घटना ऐकून आजूबाजूचे रखहर्ासीही आपापल्या 



घराबाहरे र्ोजे टांगून ठेर्ू लागले. खनकोलस ने कोणालाच खनराश केल ेनाही. पखहल्यांदा हा उदार 

र्ाणूस कोण ह ेलोकांना कळल ेनाही; पण नंतर त्यांना त्याच्याबद्दल र्ाखहती खर्ळाली र् ते त्याला 

संत खनकोलस म्हण ूलागले. पुढ ेत्याच्या नार्ाचा अपभ्रंश होऊन सटँा क्लॉज ह ेनार् पडल.े  

 सँटा क्लॉजच्या लोककिा युरोप-अर्ेररकेपयांत पोहोचायला र्ात्र 19 र्े शतक 

उजाडले. क्लेर्ेंट क्लाकव  र्ूर या एका अर्ेररकन कर्ीने त्याचे र्णवन करणारी र्ोठी कखर्ता 

खलखहली. सजंगल बले्स. ती खूप लोकखप्रय झाली. 1881 र्ध्ये िॉर्स नास्ट या खचत्रकाराने या 

कखर्तेतील र्णवनानुसार सँटा क्लॉज चे खचत्र रेखाटल.े त्यात सँटा क्लॉज च्या अंगार्र पांढरी फर 

असललेा तांबडा ओव्हरकोट दाखर्ला होता. र् तो बफावळ प्रदशेातून आठ रेनखडयर च्या गाडीत 

बसून येतो. तो येशूचा दतू (दरे्दतू) असून तो खिसर्सच्या पूर्वसधं्येला सर्व र्लुांसाठी भेटर्स्तू 

घेऊन येतो. सगळयांना आनंद र्ाटतो. अशा तर् हनेे तो सर्ाांचा खर्त्र आह.े हा र्ेर्ष र् ह ेरूप त्या 

कखर्तेने सँटाला ददले आह.े  

 र्ुलांनो, केर्ळ खिश्चनच नव्ह ेतर सर्वधर्ीय लोक खिसर्स सण उत्साहात साजरा 

करतात. सर्व र्ुल े 24 खडसेंबरच्या रात्री दाराला र्ोजा बांधून खगफ्टची र्ाट पाहतात. त्यांचे 

पालक त्यात खगफ्ट ठेर्तात; र् र्लु ेआनंददत होतात. 

 खर्त्रांनो सँटा क्लॉज खराच होता की नाही असा प्रश्न तुम्हाला पडले. पण लिात 

घ्या, एक व्यक्ती यापेिा, त्याकड ेएक र्ृत्ती म्हणनू पाहायला हर्.े खनकोलसकड ेदया, करुणा र् 

औदायव ह ेगुण होते. आपली संपत्ती त्याने खनरपिे भार्नेने गरजंूना र्ाटून टाकली. दःुखी लोकांना 

त्यातून बाहरे काढण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच त्याला संतपद लोकांनी बहाल केल.े स्र्ार्ी आखण 

येशू यांची खशकर्ण एकच आह;े पटले ना तुम्हाला? ...नर्नर्षावच्या शभुेच्छा!  

  

  



िन 

 

 

आज एका कहर्वतेचा गोषर्वारा सांगार्वासा र्वार्तो आि.े कर्वीचं नार्व? .....ते नंतर 

सांगते. 

कहर्वतेत एक हनिटन, र्वयस्क व्यक्ती आि.े. काळ खूप जुना ... परुातन.. तो गरीब माणूस 

हबचारा रस्तोरस्ती द्रफरत आि.े कुणी कािी दईेल का? ..कािी िान्य .. कािी पैस.े.. कािी जुने-

पाने कपड.े....? मनात आशा आि े ...खांद्यार्वर झोळी घेऊन आणखी, द्रदसेल त्याची हर्वनर्वणी 

करायला िर्वीय.्... 

पण ि ेकाय? रस्त्यार्वर एकदम एर्वढी गडबड..िी िार्वपळ कशासाठी सरुू झालीय्? 

ि ेतर राजाचे हशपाई! हुकमी आर्वाजात ते रस्त्यार्वरच्या सगळयांना पांगर्वतािते... सगळयांना 

सांगतािते, बाजूला व्िा..रस्त्याच्या कडलेा व्िा...कडलेा जाऊन उभे रिा... राजेसािबेांची स्र्वारी 

इकडून जाणार आि.े..रस्ता मोकळा करा.... 

त्या गडबड-गोंिळात ह्या हनिटन..फार्क्या व्यक्तीर्वर जो तो खेकसतो आि.े...ए।, चल 

िो बाजूला.... कुणीतरी त्याला ढकलून कडलेा नेतं... लक्ष्मीच्या दराऱयापुढ ेलाचार हनिटनाचं 

काय चालणार ..?  

हबचारा अंग चोरून कडलेा जाऊन उभा राितो..मनात येतं, हनदान आज राजाला 

बघता तरी येईल...! र्वेड ंमन म्िणतं, माझी ह्या राजाशी भेर् झाली तर काय बिार येईल! मी 

त्याच्याकडून िन मागून घेईन.. माझ ं दाटरद्य्र कायमचं नष्ट िोऊन जाईल.... गरीबांच्या 

मनोरथांना किी अंत असतो का?  



तेव्िढ्यात.... दबक्या आर्वाजातली गडबड ऐकू आली... आले ।..आल.े.।तो पिा, रथ 

द्रदसतो आि.े.. 

रथ द्रदस ूलागला .. पांढऱया घोड्यांचा ..सोन्यानं मढर्वलेला.. आहण आत िोता स्र्वत: 

राजा!! दखेणा... तरणा... रुबाबदार... प्रजेचा स्र्वामी.. 

ह्या हनिटन माणसाच्या आशा पुन्िा पालर्वल्या... िा रथ जर माझ्याजर्वळ येऊन 

थांबला तर....? .. 

अन् ि ेकाय? खरोखरच राजाचा रथ येऊन थांबला.. त्याच्याच जर्वळ... आहण राजाने 

त्यालाच खूण केली. जर्वळ येण्याची. ... मनात द्रकतीिी कल्पना केली असली तरी प्रत्यक्षात 

अनपेहक्षतपण ेतसं घडल्यार्वर त्या हनिटन व्यक्तीला कािी सुचेना... तो जागचा िलूिी शकला 

नािी. हर्वस्फारल्या डोळयांनी तो राजाकड े पािातच राहिला...शेर्वर्ी राजा स्र्वत: रथार्वरून 

पायउतार झाला. त्या गरीब माणसाजर्वळ आला.. 

आ । िा।... काय सौंदयट! केर्वढं लक्ष्मीचं तेज ... गरीब माणसाचे डोळे द्रदपले...राजा 

त्याच्यापुढ ेयेऊन म्िणाला, बाबा, अिो बाबा, िोय मी तुमच्याशीच बोलतोय... इकड े हतकड े

काय पािताय?् ..तुमच्याशीच बोलतोय् मी! मला सांगा, तुमच्या झोळीत काय आि?े मला द्या 

नं, काय असले ते... जरा भूक लागलीय्!  

कािीिी चालले... 

अरे दरै्वा! ! गरीब माणूस मनात म्िणाला, मी काय समजत िोतो, की राजाकडून मला 

कािी हमळेल..िा तर उलर्ा न्याय झाला ... िाच माझ्याकड ेकािीतरी मागतोय् ..!!  

कल्पनांच्या भराऱया संपनू मन एकदम ताळयार्वर आल ं . जराशा तुच्छतेनंच गरीब 

माणसानं आपल्या झोळीतले हचमूर्भरच िान्याचे दाणे, राजाच्या पसरलेल्या िातार्वर ठेर्वले. 

राजा िसून हनघून गेला..... रथ दरू दरू गेला..... 



िा हनिटन माणूस हनराश मनाने घरी हनघाला... घर कसलं! मोडकी-तोडकी झोपडी 

िोती ती एक. नहशबाला दोष दते, िळिळत चालला िोता हबचारा.....मनात म्िणत िोता, 

घरी पोिोचला.. बायकोनं हर्वचारलं, काय भीक हमळाली? त्यानं झोळी हतच्यापुढे 

उपडी केली. ...आहण ि ेकाय? या झोळीतल्या िान्यात ि ेकाय चमकतंय?् अरेच्या! ि ेसोन्याचे 

कण? आ़हण िी मौल्यर्वान हिरे-माणकं? ... आनंदाश्चयाटनं त्या माणसानं ती िान्यातून र्वेचून 

बाजूला काढली...सगळी हमळून िातात घेतली. सगळं हमळून हचमूर्भरच िोतं ते िन! ..आत्ता 

त्या हनिटनाला अथट उलगडला... हिरे – माणकं पाहून झालले्या आनंदाची जागा आता द:ुखानं 

घेतली. पश्चात्तापाचे अशू्र त्याच्या डोळयातून र्वाहू लागल.े अरेरे! ! मी फक्त हचमूर्भरच िान्य का 

द्रदलं राजाच्या िातार्वर? सगळी झोळीच का नािी त्याच्या ओंजळीत टरकामी केली? द्रकती करंर्ा 

मी! द्रकती कंजूष! द्रकती लोभी मी! जर माझ्याजर्वळचं सगळं िान्य मी द्रदल ंअसत ंतर आज मलािी 

भरभरून हमळाल ंअसतं.... 

हचमूर्भर द्रदल्यानं हचमूर्भरच हमळालं! !  

अशी िी कहर्वता! कोणाची आि ेमाहित आि?े भारतासाठी र्वाङ्मयाचं एकमेर्व नोबेल 

पाटरतोहषक जयांनी हमळर्वलं त्या पूजय रर्वीन्िनाथ र्ागोर यांची..गीतांजली िा त्यांचा अनमोल 

काव्यसंग्रि! नोबेलहर्वजेता. त्यातली िी कहर्वता! हतचा िा गोषर्वारा... ककंर्वा स्र्वैर भार्वानुर्वाद 

म्िणा िर्व ंतर.. 

मला िी कहर्वता फार आर्वडते. द्रकती मार्मटकपण े जीर्वनाचं मोठं तत्त्र्वज्ञान कर्वीनं 

सांहगतलंय!् जेर्वढं तुम्िी इतरांना द्याल, तेर्वढंच तुम्िाला हमळेल..! म्िणून स्र्वत:ला कािी 

हमळण्याची अपेक्षा करण्यापूर्वी आपल्याला जे शक्य असले ते आिी दसुऱयाला द्रदल ंपाहिजे..भल े

आपल्याजर्वळ थोड ं का असेना, त्यातला कािी हिस्सा आपण दान केलं पाहिजे..( ि े फक्त 

पैशाबाबतच नािी... प्रेमिी द्रदलं तरच हमळतं ..) 



तुम्िी म्िणाल, आजच्या लाखो-कोर्ींच्या भ्रष्टाचाराच्या ह्या काळात िी कहर्वता काय 

कामाची!! आपले नेते आज जे कािी करत आिते, ते तर याच्या हर्वरुध्दच आि!े िो, कारण ते 

संस्कार हर्वसरल ेआिते.. ह्या कहर्वतेतून सांहगतला आि ेतो संस्कार! आताच्या नेर् संस्कारात ि े

बसत नािी. पण ि ेपुढ ेआलं पाहिजे.. सामान्य माणसाच्या मनात ते आिचे, ते जागं केलं पाहिजे... 

र्ागोरांसारख्या कर्वीच्या शब्दांना कािीतरी तर अथट असलाच पाहिजे! तुम्िाला काय 

र्वार्त?ं ?   



नमस्काराच ेमित्त्र्व 

 

 ही एक सत्यकिा आह.े एकदा एका माध्यहमक शाळेत प्रहसद्ध व्याख्याते मलुांना 

मागटदशटनपर व्याख्यानासाठी गेल ेिोते . त्यांनी अभ्यासातील अनेक गोष्टींबद्दल बर् याच सूचना 

केल्या. त्यानंतर सांहगतले,की रोज आंघोळ झाल्यानंतर दरे्वाला र्व आईर्वहडलांना नमस्कार करत 

जा. मग आपल ेकाम करा. आईर्वडील ि ेआपल ेपहिल ेगुरु असतात. आपल ेस्र्वामीसुद्धा िी गोष्ट 

र्वारंर्वार सांगतात. प्रथम आई-र्वहडलांना र्वंदन करा. व्याख्यान संपल.े सर्वट हर्वद्याथी र्व हशक्षकांना 

ते आर्वडल ेिोते. व्याख्याते हशक्षकांशी बोलत िोते. कािी हर्वद्याथी र्व हर्वद्यार्थटहनसुद्धा आपल ेभार्व 

प्रकर् करत िोते. व्याख्यात्यांचे लक्ष मलुींच्या एक्या घोळक्याकड े गेले. त्यातील एका मलुीला 

बाकीच्या सांगत िोत्या, ‘अग ऽ जा ना ; तूिी सांग त्यांना काय सांगायचं ते’ पाहुण्यांनी ताडल े

की असेच कािीतरी असणार ; त्या मलुीला माझ्याशी बोलायचे आि ेपण हतचे िाडस िोत नािीए. 

 मग पाहुणे व्याख्यातेच त्या घोळक्याजर्वळ गेले र्व म्िणाल,े ‘बेर्ा, बोल तुला काय 

सांगायचे आि ेते न घाबरता सांग’ 

 मग ती थोडी सार्वरली र्व बोल ूलागली, ‘सर, तुम्िी सांहगतल ंकी आई-र्वहडलांना 

रोज नमस्कार करत जा; पण मी कसा काय करू? माझा बाप…सॉरी… माझ ेबडील व्यसनी 

आिते. ते कािीच कमर्वत नािीत . आई लोकांकड ेकाम ंकरून पैस ेकमार्वते, तेिी ते व्यसनासाठी 

घेतात. नािी द्रदल ेतर मारतात. आम्िालािी-भार्वाला र्व मला- मारतात. खायची तोंड ंर्वाढली 

म्िणून. अशा र्वहडलांना मी कसा काय नमस्कार करू? आईला करेन कारण तीच आमच्यासाठी 

कष्ट करतेय. बाबांनािी पोसतेय. पण त्यांना नमस्कार करार्वासाच र्वार्त नािी.’ 

 व्याख्याते म्िणाले ‘ बाळा मी काय सांगतो ते नीर् ऐक. ते कसेिी असले तरी तुझ े

बाबा आिते. याच भार्वनेने तू त्यांना न चुकता नमस्कार कर. आहण मग बघ काय िोते ते. ते 

रागार्वले तरी नमस्काराचा तुझा नेम चुकर्व ूनकोस.’ मलुगी ‘बरं’ म्िणाली. 



 पहिल्याच सकाळी हतने नमस्कार केला तेव्िा बापाने हतला जोरात ढकलनू द्रदल.े 

‘िा काय तमाशा आि?े ’ अस ेखेकसल.ेदसुर् या द्रदर्वशीिी असेच हशव्या दऊेन ढकलले र्व मारल.े 

आई मिे पडली. ‘आर्वो, साळंत हशकर्वलंय त्यास्नी, आई-बापांच्या पाया पडायला. पडू द ेना. 

तुमचं काय जातंय.’ 

 अस ं कािी द्रदर्वस चालल्यार्वर र्वडील ग्प राहून नमस्कार घेऊ लागले. पण 

हचडहचड दाखर्वायचे. कािी महिन्यांनी त्यांचा मडू जरा शांत झाला. एके द्रदर्वशी हतने नमस्कार 

केला तेव्िा त्यांच्या डोळयात पाणी आलं. ते म्िणाले ‘मी तुमच्याशी इतका र्वाईर् र्वागतो मारतो, 

तुम्िाला छळतो तरी का माझ्या पाया पडतीस? ’ 

ती उत्तरली, ‘बाबा, तुम्िी कसेिी असलात तरी आमचे जन्मदाते आिात. तुमचं 

आमच्यार्वर आईर्वर प्रेम असणारच, तुमच्या व्यसनाखाली ते दबून गेलयं. पण किीतरी तुम्िी 

आमच्यात यालंच ना! ‘  

  या र्व अशा आणखी संर्वादानंतर बापानं पोरीला पोर्ाशी िरल ंअन् शपथ घेतली ‘

आजपासून दारू बंद.तुमची श्पथ’ अस ेम्िर्ल ेर्व त्याच द्रदर्वसापासून घरातलं दःुख बािरे गेल ंर्व 

सुख आत आल.ं 

 मुलांनो, सांगायचं इतकंच की त्या मलुीनं आपल ्नमस्काराचा हनयम पाळला र्व 

सारं घर बदलून गेलं. नम्रपणात र्व मोठ्ांच्या आहशर्वाटदात ताकद असत.े 

 या मुलीसारखं व्यसनी घर कुणालािी न हमळो; पण दरे्वाला र्व माताहपत्यांना 

नेिमी सकाळी नमस्कार करा. तुमचं काम नेिमी फत्त ेिोईल. 

  



ससं्काराचंी गरज  

 

 

खर्त्रांनो, पुढील उदाहरण ेर्ाचा-- 

1. इटलीचा प्रखसद्ध कलाकार र्ायकेल अँजेलो हा उत्कृष्ट खशल्पकार होता. 

त्याला एकदा खर्चारण्यात आलं, ‘तू साध्या पार्षाणातून इतक्या सुंदर र्ूती कशा 

घडर्तोस? ’ 

त्याने उत्तर ददलं, ‘र्ूती र्ी घडर्त नाही; ती त्या पार्षाणात असतेच. र्ी फक्त 

खतच्या भोर्ती असललेा अनार्श्यक पार्षाणाचा भाग खछन्नी ने काढून टाकतो, आखण र्ूती 

बाहरे येते! ’ 

2. कोळसा आखण खहरा ह ेएकर्ेकांचे सख्ख ेभाऊ आहते ही र्ाखहती आता जुनी 

झाली आह ेम्हणजे सर्ाांनाच र्ाहीत आह.ेदोन्ही काबवन या र्ूलद्रव्याची रूपे आहते.दोन्ही 

एकाच खाणीत सापडतात. खहर् याचा दगड कोळशासारखाच ददसतो. जाणकार नजरच 

त्याला र्ेगळं काढू शकते. अशा दगडाला नंतर र्शीनर्र खर्खर्ध कोनातून कापलं 

जातं.घासल ंजातं. तेव्हा त्याचे पृष्ठभाग चर्कू लागतात. त्याला तेज येतं. 

3. उसापासून साखर बनखर्ण्याचे अनेक कारखाने र्हाराष्ट्रात आहते. उसार्र 

बर् याच प्रदक्रया केल्या जातात. शेर्टी स्फरटकरूपी साखर खर्ळते. पण खतचा रंग खपर्ळा 

असतो. ग्राहकाला पांढरी स्र्च्छ साखर हर्ी असत.े तशा साखरेलाच भार् चांगला 

खर्ळतो. र्ग खतच्यार्र शेर्टी सल्फर-डाय-ऑक्साईड चा प्रयोग केला जातो र् साखर शभु्र 

होते.  

4. तांबे हा धातू आपल्या पररचयाचा आह.े 78 टके्क तांबे र् 22 टके्क रटन या 

धातंूचे खर्श्रण करून जो धातू तयार होतो, त्याला ‘बेल-र्ेटल’ म्हणतात. त्यापासून खर्खर्ध 

प्रकारच्या घटंा बनखर्ल्या जातात; जयांचा उपयोग चचव पासून ते शाळेसाठी र् भजनाच्या 

झांजांसाठी केला जातो. र्ंजूळ आर्ाजासाठी तांब्याला यातून जारं् लागतं. 



5. भाकरी-पोळी भात इ. आपलं खनत्य-अन्न (स्टेपल फूड)आह.े पण गहू, जर्ारी, 

तांदळू बाजारातून आणून तसेच फक्की र्ारून आपण खाऊ शकत नाही. त्यापूर्ी स्र्च्छ 

करणे(खनर्डण)े, दळण,े र्ळण ेर् खशजर्ण ेर्ा भाजण ेइ. आर्श्यकते नुसार र्ेगर्ेगळया 

दक्रया त्यार्र कराव्या लागतात. तेव्हा कुठे ते शरीराला स्र्ीकायव होते र् पचन होऊ शकते. 

ही पाच उदाहरण े आपल्या अगदी पररचयाची आहते. ही सर्व संस्कारांची 

उदाहरण ेआहते. आपल्याला र्ुळात उपलब्ध असललेी गोष्ट जशीच्या तशी उपयोगात 

क्वखचतच आणता येते. आपल्याला त्यात काही बदल अपेखित असतात. बदलानंतरच ती 

आपल्याला उपयकु्त ठरत;े आपल्याला आर्डते; आपल्याला सुख दऊे शकते. जसे, पार्षाण 

आर्डू शकत नाही;पण त्यातून खनघालेली र्ूती सौंदयावनुभूती दतेे, कधी र्ंदन करारे्स े

र्ाटणारे भार् जागृत करते. अशाप्रकारे आपल्याला भार्खनक अनुभूतीतून सर्ाधान दतेे. 

खहर् याच्या रठकाणी अंगीभूत गुण आहते पण ते प्रकट होण्याकरता त्यार्र 

संस्कार करारे् लागतात,ह े उघड आह.े अंगीभूत गुण नसेल तर र्ंजूळ आर्ाजाकररता 

धातंूचे खर्श्रण करारे् लागते. प्रदक्रयेतून नसललेा गुणही आणता येतो. साखरेचे रंगरूप 

बदलून खतची ककंर्त र्ाढर्ता येते.र्खलनता खनघण्यासाठी खतच्यार्रही संस्कार करारे् 

लागतात. र्ग ती ग्राहकाला म्हणजे सर्ाजाला हर्ीशी र्ाटत.े 

अन्न पचण्यायोग्य करूनच आपण सेर्न करतो र् धष्टपुष्ट, खनरोगी होतो.तसाच 

आपला सर्ाज खनरोगी र् पुष्ट होण्यासाठी आपल्यार्रही संस्कार होण ेगरजेचे आह.े 

र्ाणूस जन्र्तो तसाच तो पुढेही राखहला तर त्याचा त्याच्या कुटंुबाला 

सर्ाजाला काही उपयोग होणार नाही.  

उपजत गुणांना उजाळा दणे्यासाठी, नसलेल े गुण रुजखर्ण्यासाठी, 

आजूबाजूच्या इतरांना स्र्ीकायव होण्यासाठी, सर्ाजाला र् दशेाला पुढ े नेण्यासाठी, 

स्र्तःचे व्यखक्तर्त्त्र् तेजस्र्ी होण्यासाठी, दसुर् यांना आनंद दणे्याची जाणीी॓र् होण्यासाठी 

एखाद्या व्यक्तीत जे बदल घडखर्ले पाखहजेत त्यांना संस्कार म्हणायचं. र्ाणसानं अखधक 

चांगला र्ाणसू होण्यासाठी स्र्तःत बदल करायला हर्ेत. अस ंहोणारं पररर्तवन म्हणजे 

संस्कार. 



संस्कार ह ेआई-र्डीलच करतात ह ेअधवसत्य आह.े संस्कार लहान र्यात आई-

र्खडलांचे खनरीिण करून रू्ल स्र्तःच करून घेत असत.े सर्ोर बसर्ून खशकखर्ण्याची ती 

गोष्ट नाही. प्रिर् पालक, नंतर शाळा, खशिक, पुढ ेखर्त्रर्ैखत्रणी या सर्ाांच्या खनरीिणातून 

व्यक्ती घडत जात असते. म्हणजे व्यक्तीत बदल घडत असतात.त्यार्ुळे पोर्षक 

र्ातार्रणाला र्हत्त्र् आह.े 

िोडक्यात, व्यक्तीत सतत बदल होत राहण ंही न िांबणारी प्रदक्रया आह.े 

अनुकूल र् पॉखझरटव्ह बदल म्हणजे संस्कार. खर्चारी व्यक्ती स्र्तःच स्र्तःर्ध्य े

चांगल्यासाठी बदल घडर्ून आण ूशकते, अशी उदाहरणेही आहते. र्हात्र्ा गांधी ह ेएक 

र्ोठे उदाहरण डोळयांसर्ोर येते; नाही का? अलीकडील उदाहरण द्यायचे तर अनुराधा 

प्रभुदसेाई आठर्तात. खनरीिणानेच त्यांनी स्र्तःर्ध्य े बदल घडखर्ला र् आज त्या 

जर्ानांच्या भखगनी झाल्या आहते.  

संस्कार ह े स्र्तःच्या जीर्नात आनंद खनर्ावण करण्यासाठी र् सर्ाजात तो 

आनंद र्ाटून टाकण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहते. 

 

  



‘आह ेरे’ आखण ‘नाही रे’ 

 

 खर्त्रांनो, तुम्हाला खचत्रपट बघायला आर्डतं ना? पण हल्ली लघुपटांचा जर्ाना 

आह.े याचं एक कारण, ते बनर्ायला खचव कर्ी येतो. जीर्न ह ेछोट्या छोट्या घटनांचंच बनलले ं

असत.ं अशा छोट्या पण प्रभार्ी घटनांर्र लघुपट करून त्यातून खूप काही सांखगतलं जातं. क्वखचत 

काही संदशे ददला जातो. 

 नुकताच असा एक लघुपट र्ी पाखहला. तो असा सरुू होतो—एक रेल्र्े-स्टेशन आह.े 

स्टेशनर्र खूप गदी आह.े प्लॅटफॉर्व र्र धार्ाधार् चालू आह;े पण र्ाणसे ददसत नाहीत. कॅर्ेरा 

सर्ाांच्या पायांर्र आह.े घाईघाईने ते पाय (लोक) इकड ेखतकड ेजात आहते. नंतर कॅर्ेरा दोन 

पायांना फॉलो करतो. त्या पायांर्ध ेफाटक्या सपाता आहते. पँटही फाटलेली. कॅर्ेरा हळूहळू र्र 

जातो. तो एक 13-14 र्र्षाांचा गरीब र्लुगा आह.े त्याच्या पायात जुन्या, खझजलले्या रबरी 

सपाता आहते. चालता चालता त्याच्या सपाताचंा रबरी पट्टा आता तुटला आह.े तो र्ाकून चप्पल 

हातात घेतो. र्ग प्लॅटफॉर्वर्र एका खांबाजर्ळ बसतो. पट्टा पुन्हा बसर्ता येतो का, प्रयत्न करत 

असतो. 

 तेर्ढ्यात खतघांचं एक कुटंुब येतं. आई-र्डील र् र्ुलगा. त्या र्लुाच्या पायात नर्-े

कोरे शूज आहते. गरीब र्ुलाचं लि फक्त त्याच्या बूटांकडचे जातं. तो र्ुलगाही या र्ुलाच्याच 

र्याचा आह.े त्याला आपल्या नव्या बटुांची खूप काळजी असत.े सारखा आपला रुर्ाल काढून तो 

बूट पुसत राहतो. गरीब र्ुलगा ह ेसारं पाहात असतो. ते कुटंुब एका बाकार्र बसत.ं गाडीची र्ाट 

पाहात. गरीब र्ुलाचं सगळं लि त्या र्ुलाच्या कृतीर्र आह.े त्याची तुटकी चप्पल त्याच्या 

हातातच आह.ेकदाखचत तो र्नात खर्चार करत असार्ा, हा र्लुगा दकती भाग्यर्ान आह!े त्याला 

त्याचे आई-र्डील हर् ंते आणून दते असतील.... 

 इतक्यात टे्रन येते. सगळीकड ेपुन्हा गडबड! गाडी िांबते. दरर्ाजे र्ोठे असूनही 

बेखशस्तीरु्ळे दरर्ाजातून सर्व एकदर् घसुू लागतात. ते कुटंुबही चढतं. पण गदीरु्ळे त्या र्ुलाचा 

एक बूट पायातून खनसटतो आखण प्लॅटफॉर्वर्र पडतो. गदी इतकी आह ेकी बूट उचलण्यासाठी 

र्ुलगा पुन्हा खाली उतरूही शकत नाही र् खशट्टी दऊेन गाडीही खनघालेली असत.े हा गरीब र्लुगा 



ह ेसगळं बघत आह.े तो धार्त धार्त त्या बुटापाशी जातो. बूट उचलून िणभरच त्याकड ेलालसेनं 

बघतो. पण नंतर लगेच गाडीबरोबर धार्ायला लागतो. त्या र्ुलाला बूट दणे्यासाठी. टे्रनर्धला 

र्ुलगा याला पाहून हात लांब बाहरे काढून बूट घणे्यासाठी सज्ज राहतो.पण... 

 आता गाडीने र्ेग घेतला आह.े..प्लॅटफॉर्वही संपत आला..आता कसा बटू परत 

खर्ळणार? तेव्हा गाडीतील र्लुगा काय करतो? आपल्या पायातला दसुरा बूटही काढून खाली 

फेकून दतेो, या गरीब र्लुाच्या ददशेने! त्याला तरी दोन्ही बूट खर्ळू द.े चांगले बूट त्याच्यापाशी 

नसतीलच. ह े खर्ळाल े तर त्याला आनंदच होईल. असा खर्चार त्या गाडीतल्या र्ुलाने केला 

असार्ा. गरीब र्लुगा धापा टाकत उभा राहतो. कारण प्लटॅफॉर्वच संपला आह.े तो पाहतो की 

गाडीतल्या त्या र्ुलाने दसुरा बूटही फेकून ददला आह.े हा र्लुगा तो बूट उचलून घेतो. ककंखचतस ं

हसतो; आखण खतिेच हा लघुखचत्रपट संपतो.  

 खर्त्रांनो हा खचत्रपट जेर्तेर् चार खर्खनटांचा आह.े पण दकती अिवपूणव आह ेना! 

यातून ददग्दशवक काही संदशे दऊे इखच्छत आह.े तसं पाहायला गेल,ं तर सर्ाजात फक्त दोन र्गव 

आहते. एक ‘आह ेरे’ र्गव र् दसुरा ‘नाही रे’ र्गव. एका र्गावकड ेजीर्नात लागणारं सर्वकाही आह.े 

पण दसुरा र्गव र्ात्र र्ंखचत आह.े तो गरीबीत कसबेसे जगतो आह.े  

 हा गरीब र्ुलगा जयाच्याजर्ळ धड सपाता सदु्धा नाहीत, तो पडललेा बटू पाहून 

प्रिर् र्ोखहत होतो; पण लगेच तो र्ोह सोडून प्रार्ाखणकपण े बूट दणे्यासाठी धार्तो. हा 

प्रार्ाखणकपणा र्हत्त्र्ाचा आह.े तसेच टे्रनर्धला तो र्ुलगा आपला दसुरा बूटही या गरीब 

र्ुलाकड ेफेकून दतेो. गरीब र्ुलगा आपल्याला बूट परत दणे्यासाठी धार्त येत होता, ह ेपाहून 

त्याला र्नात कृतज्ञता र्ाटत असली पाखहजे. पण ते शक्य न झाल्यार्ुळे, दोन्ही बूट त्याला तरी 

खर्ळू दते असा खर्चार त्याने केला. बूट खर्ळाल्यार्र त्या गरीब, र्ंखचत र्ुलाला आनंद होईल. हा 

खर्चार त्या र्ुलाने केला असे आपल्याला कळते. 

 खर्त्रांनो, खूप खशकण्यासारख े आह े ना या चार खर्खनटांच्या गोष्टीतून? 

प्रार्ाखणकपणा ह ेर्हत्त्र्ाचे र्ूल्य आह.े हा गुण प्रत्येकाने जपलाच पाखहजे. आणखी एक, दसुर् याला 

आनंद दणे्यातच खरा आनंद आह.े तुम्हाला जेव्हा अशी एखादी संधी खर्ळेल तेव्हा असा आनंद 



खर्ळखर्ण्याचा प्रयत्न करून पाहा. र्ंखचत र्गव र्खंचत राहू नय ेयासाठी आपणच काहीतरी केल े

पाखहजे, ही जाणीर् कायर् र्नात अस ूद्या.  

 दसुरे, बेखशस्तीने र्ागले तर जीर्नात नुकसानच होते. गाडीत चढतांना लोक रांगेत 

चढले तर असा गोंधळ होणार नाही. पटत ेना तुम्हाला?   



अब्ब ूखा ंची बकरी  

  

 

खर्त्रांनो, तुम्हाला आर्डले अशी ही एक गोष्ट आह.े आपल्या दशेाचे रिण करणारा 

खहर्ालय पर्वत आपल्या उत्तरेस पसरलेला आह.े जगातले सर्ावत उंच खशखर, एव्िरेस्र् ि ेत्याचेच 

एक खशखर आह.े खहर्ालयाच्या कुशीत र्ेगर्ेगळया उंचीर्र छोट्या छोट्या र्स्त्या आहते. अशाच 

एका र्स्तीत म्हातारा अब्बू खां रहात होता.एकटाच होता. त्यारु्ळे एखादी बकरी पाळायचा. 

खतला जीर् लार्ायचा. खतला चरायला नेण,े संध्याकाळपयांत घरी आणणे, र्ग बांधून ठेर्णे यात 

ददर्स संपून जायचा. एकटेपणार्र हा छान इलाज होता. पण त्याच्या सगळया बकर् या एकेक 

करून दोरी तोडून पळून जात. पारतंत्र्य कोणाला आर्डते? प्राणी सुद्धा असेच असतात. त्यांनाही 

बंधन नको असत.े  

 आधीची बकरी पळून गेली, तेव्हा अब्बखूां ने ठरर्लं की आता बकरी पाळायचीच 

नाही. आणायची,खतच्यार्र र्लुासारखं प्रेर् करायचं, आखण ती गेली की पुन्हा दःुखी व्हायचं! 

त्यापेिा नकोच ते. पण एकटेपणा र्ाणसाला खायला उठतो. एक द्रदर्स अब्बू खां ने बाजारात 

एक सुंदर बकरी बखघतली. र्याने अगदीच लहान होती. पांढरा स्र्च्छ रंग, लांब केस, दोन छोटी 

सशंगे आखण खनरागस डोळे! त्याचा खनश्चय तो खर्सरून गेला आखण बकरी घरी घेऊन आला. खतचे 

नार् त्याने ‘चांदणी’ ठेर्ले. अब्ब ू खां खतच्यार्र खूप प्रेर् करू लागला. खतच्याशी तो बोलत 

रहायचा. कुरर्ाळायचा. खतचे पापसेुद्धा घ्यायचा. खतच्या गळयात त्याने पखहल्यापासूनच त्याने 

दोरी बांधली होती. पण ती खूप लांब होती. चांदणीला अंगणभर दफरता यायचे. ती खूर्ष होती.  



दसुर् या अनेक बकर् या पहाडार्र खुल्या दफरायच्या, ते ती पाहात होती. बरेच र्खहन े

गेले. एकदा खतच्या र्नात आले, ही दोरी नसती तर र्ी सुद्धा पहाडार्र सहडूं शकले असते. 

पहाडार्रचे र्ार् यार्र डुलणारे गर्त! दकती चर्दार असले! !  

एक ददर्स पहाडार्ागून खतने सूयव उगर्ललेा पाखहला. ते दषृ्य, ती उडणारे पिी पाहून 

ती तर र्ेडीच झाली. र्लासदु्धा असं र्ोकळं सहडंायचंय, पहाडार्र जायचंय.्  

संध्याकाळी अब्बूखा ं खतला गर्त द्यायला आला, तेव्हा चांदणी म्हणाली, ‘र्लाही 

पहाडार्र जायचंय;् त्या बकर् यांसारख.ं सोड ना र्ला एकदाच …’ 

अब्बूखां खतला सर्जार्त म्हणाला, ‘नाही बेटा; खतिं र्ोठा लांडगा असतो. तो फार 

कू्रर आह.े र्ोठ्या बकर् यांनासुद्धा तो र्ारून टाकतो. त्यांचंही त्याच्यापुढे काही चालत नाही. तू 

तर अजून लहान आहसे. तो तुला खाऊन टाकील.’ 

चांदणी म्हणाली, ‘कसा खाईल? र्ी लढेन ना त्याच्याशी! र्ला पण आहते दोन सशंगं’ 

अब्बूखां सार्ध झाला. त्या ददर्सापासून तो चांदणीला झोपडीत बांधू लागला. 

एक ददर्स सकाळी अब्बूखांने बाहरे जातांना झोपडीचे दार बंद केले; पण हखडकी 

उघडीच राहून गेली. चांदणीला संधीच हर्ी होती. गळ्यातल्या दोरीला खहसड े दऊेन ती 

तोडण्यात खतला यश आले. ती पळून गेली पहाडाच्या ददशेने. खतच्या आनंदाला पारार्ार राखहला 

नाही. 

सगळीकड ेझुडूप,े खहरर्गेार गर्त, िंड र्ारा, कोर्ळे ऊन! कुठे ते एर्ढंस ंअंगण, कुठे 

ह ेर्ोकळे आकाश; र्ोकळी हर्ा! चांदणी ददर्सभर चरत, बागडत राखहली. स्र्ातंत्रयाची र्जा 

अनुभर्त राखहली. िोडी िकली. झर् याचं पाणी खपऊन बसून राखहली. सधं्याकाळ केव्हा झाली 

खतला कळलंही नाही. सगळया आजुबाजूच्या बकर् या परत दफरल्या. खहर्ालयात अंधार झरझर 

पडतो र् र्ाढतो. चांदणीला िोडी भीती र्ाटू लागली. सगळीकड ेर्ातार्रण स्तब्ध झाल.े खतला 



खालून अब्बूखाचं्या हाका पुसटशा ऐकू आल्या. एकदा खतला र्ाटले परत जार्े. पण स्र्ातंत्र्याचा 

र्ोह अखधक प्रभार्ी होता. 

अंधार गडद झाला. तारे ददसायला लागले. ‘अरेच्या! ह ेदोन तारे तांबड ेकसे? ’  

चांदणीने ताडलं; ते तारे नव्हते. लांडग्याचे दोन डोळे होते ते. ते जर्ळ आल.े 

….आणखी जर्ळ! चांदणीला सर्जल.ं आपली छोटी सशंगं खाली करून ती त्याच्यार्र चाल 

करून गेली. तो जरासदु्धा हलला नाही. चांदणी त्याच्यार्र तुटून पडली. त्यानं एकाच फटकार् यात 

खतला घायाळ केल.ं खतनं पुन्हा खजर्ाच्या करारार्र हल्ल्याचा प्रयत्न केला; पण तीच रक्तानं 

र्ाखली. झटापट करून ती िकली. खनपखचत पडली. खतच्यात त्राण उरल ंनाही. लांडगा काही 

र्ेळात खनघून गेला. बहुधा त्याला भूक नसार्ी  

आजूबाजूचे पिी-छोटे लपलेल ेप्राणी सगळं पाहात होते. आपसात ते कुजबुजले,  

‘अशी लांडग्याशी लढणारी बकरी पखहल्यांदाच पाखहली. पण खबचारी हरली’  

काही म्हणाल े‘छे छे! ती हरली नाही; सजंकली. शरूपणा दाखर्ला खतनं’ .  

‘ पण खजर्ाची ककंर्त द्यर्ी लागली. याला काय सजंकणं म्हणायचं? ’  

दसुर् या ददर्शी उजाडल्यार्र अब्ब ूखा ंपहाडार्र आला. चांदणीच्या शर्ार्र डोकं 

ठेर्ून खूप रडला. 

खर्त्रांनो, गोष्ट संपली. आपण काय बोध घ्यायचा? र्डीलधार् या र्ाणसांचं ऐकणं हचे 

आपल्या खहताचं असतं. आपल्याला दकशोर र् नर्तरुण र्यात भलं-बुरं कळत नसतं. धोके ददसत 

नसतात. र्ोठी र्ाणसं जे सांगतात, ते अनुभर्ातून आलेल ंअसतं. बधंनं ही आपल्या सरुिसेाठी, 

आपल्या भल्यासाठीच असतात. पूणव सिर् झाल्याखशर्ाय स्र्ातंत्र्याचा योग्य उपयोग कोणी नीट 



करू शकत नाही. उलट संकट ओढरू्न घेतल ंजातं. बंधनातच एक प्रकारचं स्र्ातंत्र्य असतं. जग ह े

लांडग्यासारख ंअसत. तुम्ही खनरागस असलात तरी ते दयाळू नसतं. तेच ही गोष्ट खशकर्ते. 

आपल्या दशेाचे खतसरे राष्ट्रपती डॉ. झादकर हुसैन, ह ेया गोष्टीचे लखेक होते. आर्डली 

ना गोष्ट?  

  



आपल ेसण 

  

 

खर्त्रांनो, नुकताच श्रार्ण र्खहना सुरू झाला; आखण आपल्याकड ेसणासुदीचे ददर्स 

सुरू झाले. आपल्याकडील सण साजरे करण्यार्ागे काही र्ैज्ञाखनक दखृष्टकोन असतो. तसेच काही 

र्ुल्येही त्यार्ागे दडलेली असतात. ह े खर्चारात घेऊन आपण सणाचा अिव सर्जारू्न घेतला 

पाखहजे.  

श्रार्ण सरुू झाला आखण नागपंचर्ीचा सण आला. 15 ऑगस्टला 

स्र्ातंत्र्यददनाबरोबर आपण नागपंचर्ीही साजरी केली. नाग-साप म्हटलं की घाबरून त्याला 

र्ारायचं, अस ंकरू नय.े एक तर सर्वच साप खर्र्षारी नसतात. खशर्ाय साप शेतकर् याचा खर्त्र 

आह.े शेतात उंदीर खपकांची नासधूस करतात; उंदीर ह ेसापाचे अन्न आह.े त्यार्ुळे शेतात उंदरांची 

संख्या खनयंखत्रत करण्यासाठी साप र्दतच करत असतात. तुम्ही अन्नसाखळी खशकलात तेव्हा ह े

तुम्हाला कळल ेअसेलच.  

श्रार्ण र्खहन्यातच पोळा हा बलैांचा सण येतो. यार्ेळेपयांत शेतातील बलैांची कार् े

संपललेी असतात. टॅ्रक्टर आले असले तरी गरीब शतेकर् यांना ते परर्डत नाहीत. त्यांची सर्व खभस्त 

बैलांर्रच असते. बैलांबाबत कृतज्ञता म्हणून पोळा साजरा केला जातो. त्यांना नटर्ून सजर्ून 

त्यांची खर्रर्णूक काढतात. त्या ददर्शी बैलासंाठी र्दु्द ार् परुणपोळी करतात. बलैांना तेल लारू्न 

र्ाखलश करतात. इ. त्यांची बडदास्त ठेर्तात. 

श्रार्णातील प्रत्येक सोर्र्ारी शंकराच्या सपंडीर्र दधुाचा अखभर्षेक करण्याची प्रिा 

आह.े यातून दधाचा त्याग खशकखर्ला आह.े कारण पार्साळयात क॑फ-खपत्त र् र्ात यांचे संतुलन 

खबघडत असत.े दधू त्याला अखधक कारण ठरत.े म्हणून ही प्रिा आह.े र्ैज्ञाखनक र् डॉक्टर आजकाल 



सांगतात, दधू र् दधुाचे सर्व पदािव बाराही र्खहन ेआपण जेर्णातून हद्द पार केले पाखहजेत. कारण 

त्यारु्ळे कोलेस्ट्रॉल र्ाढते र् ते हृदयाला चांगल ेनाही.  

ददर्ाळीत र्सुबारसेला आपण गायीची पूजा करतो. गायीचे दधू त्यातल्या त्यात 

चांगले असत.े आर्श्यकच असले तर गायीचे दधू चालले. लहान र्लुाला गायीचे दधू दतेात. 

कारण त्याचे घटक साधारणतः आईच्या दधुासारखेच असतात. गायीचे शेण गोरू्त्र इ. पदािवही 

और्षधी असतात. त्यांचा आयुरे्दात उपयोग होतो. म्हणून आपण गायीचीही कृतज्ञता व्यक्त करतो.  

आपल्या सणात प्राण्यांना अशाप्रकारे र्ान ददला जातो. हत्तीचे र्ुख गणपतीला असत े

र् त्याचे पूजन होते. घोडा, र्ोर,र्ाघ इ. प्राणी-पिी, दरे्-दरे्तांची र्ाहने असतात. त्याचंीही पूजा 

केली जाते. प्राण्यांबरोबर र्ृिांचाही साणांच्या र्ागे खर्चार केललेा असतो. हररयाणात ‘हररयाली 

अर्ार्ास्या’ साजरी करतात. त्यारे्ळी नर्ीन र्ृि-लागर्ड केली झाते. यार्रून पयावर्रण संरिण 

र् र्ृिांचे र्हत्त्र् सबंबखर्ले जाते. ग्लोबल र्ॉर्र्ांग र् प्रदरू्षण यार्र र्िृलागर्ड हाच एक उपाय 

आह.े आर्ळी-भोजन, र्टपौर्णवर्ा हहेी र्ृिांचेच सण आहते. आपल्याकड ेतुळस ही प्रत्येक दारात 

असे. कारण ती फार और्षधी आह.े लहान सहान आजारात तुळशीचा काढा फार उपयुक्त असतो. 

तुळशी-खर्र्ाह हाही आपल्याकड ेएक सण असतो. 

काही सणांच्या र्ागे र्ानर्ी प्रकृती लिात घेतललेी असत.े श्रार्णापासून चार र्खहने 

र्ांसाहार न करण्याची प्रिा आह.े कारण त्यारे्ळी र्ाणसाची पचनशक्ती िीण झाललेी असते. 

खरे तर र्ाणसाची पचनसंस्िा खनसगावने फक्त शाकाहारी जेर्णासाठीच बनखर्लेली आह.े आता 

ह ेखर्ज्ञानाने खसद्ध झाल्यारु्ळे खूप लोक शाकाहाराकडे र्ळू लागल ेआहते.  

िंडीत येणारी संक्रांत र् त्यारे्ळी खतळगूळ र्ाटण्याची प्रिा यातही प्रकृतीची गरज 

पाखहली गेली आह.े िंडीत शरीरात जास्त उष्णतेची गरज असते म्हणूनच ही प्रिा अखस्तत्र्ात 

आली. 



रिाबंधन र् भाऊबीज यासारखे सण भाऊ-बखहणीच्या नात्यात प्रेर् रटकून रहार्े हा 

सदंशे दतेात. ददर्ाळीच्या खनखर्त्ताने होणारे दीपपूजन ह ेअंधाराचा नाश करण्याचा संदशे आहे. 

अंधार म्हणजे अज्ञान. अधंार म्हणजे जातीय भेदाभेद, अंधार म्हणजे आर्िवक दरी, गरीब-श्रीरं्ती 

ह ेभेद, 

धर्व, पिं संप्रदाय ह ेभेदाभेद; हा सर्व अंधार नष्ट करण्याची जबाबदारी आपली आह.े 

नुसती फटाके र्ाजर्ून प्रदरू्षण र्ाढखर्णारी ददर्ाळी आपल्याला नको.  

 या सगळया गोष्टी आपल्याला सण खशकखर्तात. म्हणून त्यांच्याकड े बघण्याचा 

दखृष्टकोण आपण बदलला पाखहजे.  

  



गायत्री र्तं्र 

  

 

र्ुलांनो, आज र्ी तुम्हाला गायत्री र्तं्राबद्द ल सांगणार आह.े जयांची र्ुजं केली जाते 

त्यांना गायत्री र्ंत्र खशकखर्ला जातो. पण फक्त त्यानंीच गायत्री र्तं्राचा जप करायचा, असा खनयर् 

नाही. उलट गायत्री र्ंत्राचा जप कोणीही करू शकतो. स्त्री-पुरुर्ष, आबाल-र्दृ्ध असे सर्वजण हा 

जप करू शकतात. सकाळी, दपुारी र् रात्री झोपण्यापूर्ी खनयखर्त हा जप करार्ा. 

 ओर्् भभूुवर्ः स्र्ः तत्सखर्तुर् र्रेण्यर््  

 भगो दरे्स्य धीर्खह, खधयोयोनः प्रचोदयात् ।। 

असा हा र्ंत्र आह.े तुम्ही बालखर्कास र्गावत हा र्तं्र खशकता, खशकलािी असाल.  

गायत्री ही र्ेदांचीसधु्दा र्ाता आह.े ती पंचर्ुखी आह.े पखहल्या र्ुखाचं नार् आहे, 

ओर्. दसुर् या र्ुखाचं नार्—भभूुवर्ः स्र्ः । खतसर् या र्ुखाचं नार् आह,े तत्सखर्तुर् र्रेण्यर्.् । चौथ्या 

र्ुखाचं नार्—भगो दरे्स्य धीर्खह । र् पाचव्या र्ुखाचं नार्, खधयोयोनः प्रचोदयात् । 

मिल्या तीन मखुांना अनुक्रम,े साहर्वत्री, गायत्री र्व सरस्र्वती असंिी संबोिल ंजातं. 

तुम्ही गायत्री जप करत असाल तर र्ेदर्ंत्र म्हणायचीदखेील आर्श्यकता नाही अस ं

स्र्ार्ी सांगतात. 

गायत्री र्ंत्राचं सार्थ्यव आपल्या कल्पनेपलीकडचे आह.े स्र्ार्ींचे एक खर्द्यािी, अर्ेय 

दशेपांड,े त्यांचा अनुभर् सांगतात. त्यांनी स्र्ार्ींच्या कॉलेजर्ध्येच MBA केल.ं त्यात त्यांना 

सुर्वणटपदक हमळणार िोतं; तेिी स्र्वामींच्या िस्ते!  

पण एक अडचण िोती. यापूर्वी घेतलले्या पदर्वीचं ओटरहजनल सर्र्टद्रफकेर् त्यासाठी 

िर्व ंिोतं. ते कािी अमेयजर्वळ नव्ितं. बेंगलोर युहनव्िर्सटर्ी कडून ते तातडीनं हमळणंिी शक्य 



नव्ितं. कारण मि े7/8 र्वषे गेली िोती. हनदान पदर्वी परीक्षेचं माकट शीर् तरी िर्वं िोतं. पण खूप 

शोिूनिी ते सापडत नव्ितं. आता स्र्वामींच्या िातांनी सुर्वणट-पदक घेण्याची संिी हुकणार! याचंच 

अमेयला र्वाईर् र्वार्त िोतं.  

अमेयना गायत्री मंत्राचं सामथ्यट मािीत िोतं. त्यांनी सतत गायत्री मंत्राचा जप 

एकाग्रतेनं सुरू केला. त्यारे्वळी त्यांनी अडचण काय आि ेयाचा हर्वचारिी मनात आणला नािी. 

फक्त गायत्रीर्वर मन कें द्रित केल.ं  

पुन्िा एकदा शोि घेण्यासाठी सगळे क्प ेशोिल,े जे आिी दिा र्वेळा टरकाम ेकरूनिी 

कािी सापडलं नव्ितं. पण त्याच एका क््यात सर्वाटत खाली एक पाद्रकर् द्रदसलं. घाईघाईनं 

अमेयनी ते उघडलं. आहण काय आश्चयट? त्यात त्यानंा िर्वी ती माकट -हलस्र् िोती!  

 शेर्वर्ी स्र्वामींच्या िस्ते सुर्वणट-पदक हमळण्याचा सुर्वणटयोग जुळून आला िोता. तोिी 

गायत्री-मंत्राच्या श्रद्धापूर्वटक जपाने!  

असे आणखीिी अनुभर्व तुम्िाला र्वाचायला हमळतील. महतताथट इतकाच, की 

गायत्रीमंत्र तुम्िी रोज, अगदी रोज, तीन र्वेळा म्िणाच. अघंोळ करतांना म्िणा. जेर्वणापूर्वी 

हतनदा, झोपण्यापूर्वी 108 र्वेळा… र्व ि ेसर्वट जमल ंनािी तर द्रदर्वसातून जमले तेव्िा मनःपूर्वटक 

म्िणा! तुम्िाला फायदाच िोईल. अडचणी दरू िोतील.  

असं म्िणतात, संन्यासी व्यक्तीला संन्यास घेतल्यार्वर र्वेदपठण ककंर्वा कुठल्यािी मंत्राचे 

पठण करायला परर्वानगी नसते. याला अपर्वाद आि ेफक्त गायत्री मंत्राचा! संन्यासीिी या मतं्राचे 

पठण करू शकतात!  

इतका सामथ्यटशाली मतं्र आपल्याला मािीत असतांना आपण जर त्याचे पठण केल े

नािी तर आपणच आपल ेनुकसान करून घेऊ. गायत्री-पठणाचा हनयम करा र्व तो पाळा.  

  



सखु आखण आनदं 

  

 

शोभना सुखर्स्तु, श्रीरं्त स्त्री होती. खतच्याकड ेसुंदर सुंदर कपड,ेसाड्या, दाग-दाखगने, 

बंगला, गाड्या इ. सर्वकाही होते. नोकर-चाकर सगळी कार् ं करत होते. खतला कार् नकोच 

असायचं. र्ैखत्रणी, पाटी यात र्ेळ जायचा. पती खबखझनेस र्ध े गंुतलेल े तर र्लु ं कॉलेज र् 

आपापल्या खर्श्वात दगं! घरी एकटं बसून टी.व्ही. पाहायचा एर्ढाच उद्योग. त्याचाही आता 

कंटाळा आला होता. पाटीतही र्न रर्त नव्हतं. खतला उदास र्ाटू लागलं होतं.कुणीतरी खतला 

डॉक्टरकड े जाण्याचा सल्ला ददला. त्याप्रर्ाण े ती गेली. खतचे ऐकून घऊेन डॉक्टरांनी खतला 

र्नोरै्ज्ञाखनकांकड े(Psychiatrist) जाण्यासाठी खचठ्ठी ददली. 

 शोभना सायदकऍरट्रस्टकड े जाऊन त्यांना म्हणाली, ‘डॉक्टर, र्ाझ्याकड े सगळं 

काही आह,े जे खर्ळर्ार् ंअसं सर्ाांना र्ाटत असत,ं ते सगळं! पण तरीही र्न उदास राहतं. र्ैखत्रणी, 

पाट्याव या कशातही आता रर्ू शकत नाही. काय करू? सुखच दखुतंय् अस ंझाल ंआह.े’ 

 डॉक्टर म्हणाल े‘यार्रही और्षध ंआहते;पण त्या आधी आर्च्या आशाची कहाणी 

ऐका. आशा इि े आर्च्या दर्ाखान्यात झाडू-पोछा करत.े’ असे म्हणून त्यांनी आशाला हाक 

र्ारली. ‘आशा, जरा तुझी कहाणी सांग या बाईंना.’  

 आशाने सुरर्ात केली. (ती खतच्या अडाणी भारे्षत बोलली, पण ते इिे सुधारून दते 

आह.े) ‘र्ाझा नर्रा काही र्र्षाांपूर्ी र्लेररयाने र्ारला. नंतर ददुरै्ाने र्ाझा एकुलता एक र्लुगा 

अपघातात गेला. र्ी फार दःुखी झाल;े पण र्ले ेनाही. जगण्यात रार् र्ाटेनासा झाला. खशिण 

नाही, झाडू-पोछा,धुणं-भांड्याची कार् ंकरू लागले. दःुखातही पोट खायला र्ागतंच. 

 ‘एके ददर्शी र्ी कार्ार्रून घरी येत होते; खूप पाऊस पडत होता. घराजर्ळच 

एक र्ांजराचं खपल्लू पार्सात कुडकुडत होतं ते र्ाझ्या पायाजर्ळ आलं. र्ग र्ाझ्या र्ागे र्ागे 

आलं.अगदी झोपडीत खशरल.ं र्ी बसल ेतर र्ला खचकटून बसल.ं र्ी हाकललं तरी र्ाझ्या उबलेा 



येऊन बसल.ं र्ग र्ी त्याला फडक्यानं पसुलं. र्ी चहासाठी दधू आणलं होतं, त्यातलं िोड ंत्याला 

घातलं. ते खपऊन ते र्ाझ्या शेजारी उबेला झोपल.ं ते बघून र्ला हस ूआल.ं र्ी त्याच्या अंगार्रून 

हात दफरर्ला. त्याला हाकललं नाही. 

 ‘र्ाझ्या र्नात खर्चार आला, आज या र्ांजराच्या खपलारु्ळे र्ाझ्या ओठार्र 

दकतीतरी ददर्सांनी हसू फुटल.ं याच्याबद्दल र्ला र्ाया र्ाटली. खूप ददर्सांनी खूप बरं र्ाटलं. 

ह ेतर र्ांजर आह;े असं जर र्ी र्ाणसाला, गरजंूना, आजार् यांना, दःुखी लोकांना र्ाया ददली 

तर? तेव्हा तर जास्तच बरं र्ाटेल.ते र्ाझ्याशी बोलतील. र्लाही र्ाया दतेील...’ 

  ‘र्ग र्ी ठरर्ल ंआखण सरकारी इखस्पतळात जायला लागले. खतिल्या रोग्यांची 

खर्चारपूस करू लागल.े कोणाला काही हर् ंअसलं तर आणून द्यायचं, नातेर्ाईक बाहरे गेले तर 

पेशंटजर्ळ बसायचं अशी छोटी-छोटी त्यांची कार्ंही करू लागल.े ते पसै ेदऊे लागल ेतरी र्ी 

कधी घेतले नाहीत. घेतही नाही. कारण त्यांना र्दत करून र्लाच खपू आनंद खर्ळतो. ते र्ाझ्या 

येण्याची र्ाट पाहतात, यानंच भरून पार्ल्यासारखं होतं. जगण्याचा उद्देश र्ला सापडला. आता 

र्ी रोज आनंदात असत;े शांत झोप ूशकते. खतिले डॉक्टरही आता र्ला येत रहा असं सांगतात. 

या डॉक्टरांची खतिंच ओळख झाली.’  

 शोभनाने आशाचं बोलण ंलिपूर्वक ऐकल.ं खतच्या कहाणीर्रून शोभनाला सर्जल ं

ते फार र्ोलाचं होतं. ते आपणही सर्जून घेतलं पाखहजे. धन-दौलत असले तर सर्व सुख ंखर्कत 

घेतात. पण ती इंदद्रय-सुखं असतात. लोकांनी कौतुक केलं की कान सखुार्तात. उंची कपड ेघातल े

की आरशात पाहून डोळे सुखार्तात. पंचपक्वान्न ंखाऊन जीभ सखुार्ते. अशी सखु ंइंदद्रयांना सखु 

दतेात पण र्नाला आनंद दऊे शकत नाहीत. र्ात्र, लोकांची खनरपेि सेर्ा करून र्नाला आनंद 

खर्ळतो. पैस ेघेऊन केल ंजातं ते कार् असत,ं सेर्ा नसते. काही अपिेा अिर्ा स्र्ािव न ठेर्ता जी 

र्दत केली जाते, इतरांच्या उपयोगी पडल ंजातं त्याला ‘सेर्ा’ म्हणता यईेल. ‘आत्ता र्ी ह्ांचं 

कार् केल,ं तर उद्या तेही र्ला पास करतील, ककंर्ा र्ला बढती खर्ळेल’ असे उद्देश र्नात ठेर्ून 

काही केल ंतर तो स्र्ािव होईल. त्यात कसला आनंद? लिात घेतल ंपाखहजे, सुख आखण आनंद 

यात फार फार फरक आह.े यातल ंआपल्याला काय हर्ं, ते आपणच ठरर्ायचं. 



 आशाकडून शोभनाला खपू खशकायला खर्ळालं. ती शहरातल्या अनािाश्रर्ात जाऊ 

लागली. खति ेदणेगी तर ददलीच; पण त्या र्ुलासंोबत र्ेळ घालर् ूलागली. ती शाळेत जाणारी 

र्ुलं होती. र्यानं लहान-र्ोठी. त्यांना गोष्टी सांगणं, त्यांचा अभ्यास घेण,ं त्यांच्या अडचणी 

सोडर्ण ंयात खतला अपरंपार आनंद खर्ळू लागला. ती र्लुं खतची र्ाट पाहू लागली; खतलाही 

त्यांची ओढ र्ाटू लागली. सेर्ा हाच आनंदाने जगण्याचा र्ागव आह,े ह ेखतला कळल.ं उदासी पळून 

गेली. 

 दोस्तांनो, श्रीरं्त असण,ं तस ंहोण्याची इच्छा बाळगण ंयात काही चूक नाही बरं 

का. फक्त पैस ेचांगल्या र्ागावनं खर्ळर्ले पाखहजेत, ह ेतत्त्र् पाळायचं; बस!् !  

  



ऑल्र्जे बी एलटव 

 

 

राजू सकाळी उठला आखण आईच्या कॉटजर्ळ गेला. ‘आई, कशी आहसे आज तू? बरं 

र्ाटतंय ना? ’ आई हलक्या आर्ाजात म्हणाली, ‘ हो, आज जरा बरं आह.े तू शाळेत जा.आज 

सोर्र्ार; शाळेत परीिा आह ेना तुझी? तुला गेलंच पाखहजे. र्ाझी सचंता करू नकोस.’ ‘ र्ी 

जाईन; पण तू और्षधं घशेील ना र्ेळेर्र? बाई यतेीलच.’ 

‘हो, हो.घेईन र्ी और्षध.ं तू आर्र.’ 

‘आई, आज र्ी तुझा र्ोबाईल बरोबर नेऊ? म्हणजे काही र्ाटल ंतर तू र्ला फोन करू 

शकशील. आखण हा हडँसटे तुझ्या बेडर्रच ठेर्ून जातो. म्हणजे तुला उठायला नको.’ 

र्ोबाईलसह दप्तर घेऊन राजू शाळेत गेला. 

त्याच्या र्खडलांची बदली झाल्यार्ुळे तो या शाळेत नव्यानेच दाखल झाला होता. 

शाळेत पोहोचल्यार्र त्याने र्ोबाईल टीचरकड ेददला. तो आणण्याचे कारणही त्यांना सांखगतले. 

त्या म्हणाल्या, ‘र्ी बोलार्ीन तुला काही फोन आला तर.’ 

पेपर संपरू्न राजू परत टीचरकड े आला.त्या म्हणाल्या, ‘तुझ्या घरी दसुरं कोणी 

नाही?’ 

‘नाही; र्ाझ ेपप्पा खर्खलटरीत आहते. सध्या त्यांचं पोसस्टंग बॉडवरर्र खसयाचीनला 

झालं आह.ेखतिे फोन पण जात नाही. अन् आई म्हणते अशा लहानसहान आजारपणाबद्दल त्यांना 

कळर्ून त्यांना कशाला काळजी लार्ायची? त्याचंं कार् जास्त र्हत्त्र्ाचं! ’ 

टीचर हसल्या. र्ोबाईल घेऊन राजू खनघाला. पायी पायी. 

र्ाटेत त्याला कचरा-पेटी लागली. ती गच्च भरून र्ाहात होती.आजूबाजूलाही कचरा 

सांडला होता. राजूचं लि गेल,ं खति ेएक पासवलसारखी र्स्तू पडली होती. ते उघड ंनव्हतं. राजूला 



र्ाटलं काय असले त्यात? र्ग त्याला शकंा आली, यात बॉम्ब तर नसेल? जर असला तर? र्ला 

ह ेपोखलसांना कळर्ायला हर्!ं पण बॉम्ब नसलेच तर? र्ी त्यांना खोटं कळर्ल ंअसा र्ाझ्यार्रच 

आरोप होईल. पण असला तर र्ी कळर्ल्यार्ुळे पढुचा अनिव टळू शकेल. त्याने खर्चार पक्का केला 

र् त्या पासवलचा फोटो र् र्ाखहती पोखलसांना शंभर नंबर र्र कळखर्ली. तो घरी पोहोचला र् 

आईला त्याखर्र्षयी सांखगतलं. ‘आई, र्ी बरोबर केलं, ना? ’ आई म्हणाली, ‘हो बेटा, अगदी योग्य 

केलंस’ 

िोड्याच र्ेळात दारार्रची बेल र्ाजली. राजूने दार उघडलं. पाखहल ंतर बाहरे तीन-

चार पोलीस होते. राजू िोडा घाबरला. आई त्याच्या र्ागे येऊन उभीच होती.  

‘तूच राजू का? तूच फोन केला होतास ना? फोटोही पाठर्ला होतास? ’ 

‘हो र्ीच राजू. पण काय झालं? ’ 

त्यांच्यातला अखधकारी म्हणाला, ‘घाबरू नकोस; तू चांगलंच कार् केल ंआहसे. तो 

बॉम्बच होता. काही र्ेळात फुटणारच होता. तू अगदी र्ेळेर्र फोन केलास.त्यारु्ळे पुढची हानी 

टळली; आखण लोकांचे प्राण र्ाचले. तुला दितेचं ऍर्ॉडव नक्की खर्ळेल. आम्ही तुझ ं नार् पुढ े

पाठर्णार आहोत.’ 

अखधकार् याने राजूला र्खडलांबद्दल खर्चारल,ं तेव्हा त्यांना कळलं की ते खर्खलटरीर्धेच 

आहते र् दशेरिणाचं कार् करत आहते.ते म्हणाल,े 

‘हऽंऽ! र्ग बरोबर; शूर सैखनकाचा शूर र्लुगा आहसे तू! कौतुक आह े तुझ.ं तुझ्या 

आईर्खडलांनी तुला चांगला नागररक घडर्ला आह.े’ अस ंम्हणून पोलीस खनघून गेल.े 

  खर्त्रांनो, कशी र्ाटली गोष्ट? ह्ा गोष्टीच्या रू्ळ लेखखका आहते श्रीर्ती पखर्त्रा 

अग्रर्ाल. तुर्च्यासाठी र्ी ती त्यांच्या परर्ानगीने िोडी लहान केली. तुम्हाला या गोष्टीर्रून 

नक्की काही खशकता येईल. तुम्हीसदु्धा राजूप्रर्ाण े दि (ऍलटव) रहायला खशका. चांगल्या 

नागररकाचं ते कतवव्यच आह.े रस्त्यार्र काय घडतंय, काय सार्धानता बाळगली पाखहजे, ह े



त्यारे्ळी सुचलं पाखहजे. एखादा अपघात जरी पाहण्यात आला तरी ‘आपण यात काय र्दत करू 

शकतो, ते पाखहलं पाखहजे. तुर्ची र्दत छोटीशी असले, पण त्यारे्ळी ती र्ोलाची असत.े 

दसुरं, र्ोबाईलचा र्ापर हा केर्ळ गेर् खेळण्यासाठी नाही. त्याचा योग्य तोच 

उपयोग करायला हर्ा. आणखी एक; राजूनं जरूर होता म्हणून र्ोबाईल शाळेत नेला; पण तो 

दप्तरात लपरू्न ठेर्ला नाही. प्रार्ाखणकपण े टीचरांजर्ळ ददला. कारण शाळेत र्ोबाईल 

आणायला परर्ानगीच नव्हती. तुम्हीही प्रर्ाखणकपणा खशका. हल्ली जग खोट्याचं आह े अस ं

म्हटल ंजातं. ते का? आपण खोटेपणा करतो म्हणून! आपण खरेपणानं र्ागलो तर तेच जग खर् यांचं 

होऊन जाईल, हो की नाही?  

आपल्या स्र्ार्ींचं नार् ‘सत्यसाईबाबा’ आह;े आपण सत्याचीच कास धरायला हर्ी र् 

इतरांनाही तसं र्ागायला भाग पाडायला हर्.ं 

 राजूचे र्डील र् इतर सैखनक खसयाचीन बॉडवरर्र कार् करतात. खतिे इतक्या 

उंचीर्र, इतक्या िंडीत (र्ायनस40 खडग्री सें), प्रखतकूल पररखस्ितीत ते प्राण पणाला लारू्न 

सीरे्चं रिण करतात. म्हणूनच आपण घरात शांतपणे झोप ूशकतो. आपण त्यांच्याबद्दल नेहर्ी 

कृतज्ञ असायला हर्.ं दशेाची उत्तर् सेर्ा करायची असले तर तुम्हीही ‘फोससे’ जॉइन करू शकता. 

केर्ळ सैखनकच नव्ह,े तर खतिे इंखजखनयसव, डॉक्टसव, नससे, इतकंच काय स्र्यंपाक बनखर्ण्यासाठी 

केटरसवचीही आर्श्यकता असत!े याच र्यात ठरर्नू टाका तुम्हाला काय व्हायचंय ते!  

  

  



र्णव आखण जात—सब झटू!  

 

 

 कृष्णाचे गुरु कोण होते र्ाहीत आह ेना तुम्हाला? त्यांचं नार् सांदीपनी. त्यारे्ळी 

गुरंूच्या आश्रर्ात राहूनच खर्द्याभ्यास करार्ा लागे. तसा कृष्णही सांदीपनी आश्रर्ात राहात 

होता. कृष्णाबरोबरच त्याचे खर्त्र सुदार्ा, पेंद्या र् हाळी नार्ाचाही एक खर्त्र, असे सर्वजण 

आश्रर्ात राहून खशकत होते. गुरूकड ेराहून खर्द्याजवन करतांना पडतील ती कार्ेही करार्ी लागत 

असत. एकदा गुरुपत्नीला इंधनासाठी र् होर्ासाठी चंदनाच्या लाकडांची गरज होती. खतने या 

खर्द्याथ्याांना जंगलात ते कार् करण्यास पाठखर्ल.े  

 ही र्लु े जंगलात गेली पण झाड ेकोणती आहते, कोणती र् कुठे कापायची याचे 

ज्ञान फक्त हाळी याला होते. हाळी तर अगदी गरीब, खबनखशकलेला असा होता.पण ह ेज्ञान त्याला 

चांगले होते. कृष्ण म्हणाला, ‘हाळी तू तुझी बुद्धी र्ापरून झाड ंओळखून आम्हाला र्ागवदशवन 

करतो आहसे; म्हणजे तू आत्ता ब्राह्मण आहसे.’ हाळी र् इतरही खर्त्र चदकत होऊन ऐकत होते. 

कृष्ण पुढ ेम्हणाला, 

 ‘ र्ी कुर् हाडी दणेे, लाकड ंगोळा करणे ही कार् ंकरतो आह ेना, र्ग र्ी झालो शूद्र. 

आखण हातात काठी घेऊन पेंद्या उभा आह ेतो आपलं रिण करतो आह;े साप, ककंर्ा तसल ेप्राणी 

आपल्या बाजूला येऊ नयेत म्हणून तो सजग उभा आह,े तर तो झाला िखत्रय.’ कृष्णाचं बोलण ं

कोणाला नीट कळत नव्हतं.  

 कार् संपल्यार्र सगळे परत खनघाले. र्ाट जरा घोटाळयाची होती. सगळे 

गोंधळल.े पण कृष्णाने डोकं र्ापरून कुठल्या र्ाटेनं जायचं ह ेखनखश्चत केलं. तेव्हा तो म्हणाला 

आता र्ी झालो ब्राह्मण. हाळीने डोक्यार्र लाकडाची र्ोळी घेण्याचं कार् स्र्ीकारल ंतेव्हा तो 

झाला शूद्र.’ 



र्ाटेत एक गाडीर्ान भटेला. ‘जास्तीच्या दोन र्ोळया गाडीतून नेशील का? त्या 

बदल्यात तुला आम्ही चंदनाचा भुस्सा दऊे.’ अशा र्ाटाघाटी सुदाम्यानं केल्या. तेव्हा कृष्ण 

म्हणाला आता सुदार्ा झाला र्ैश्य. र्ाट चालतांना पेंद्या र्ुद्दार् र्ोठर्ोठे आर्ाज काढत होता 

जेणेकरून प्राणी र्गैरे दरू पळून जारे्त. ‘तर तो झाला िखत्रय.’ 

कृष्णाला खर्त्र म्हणाल,े ‘आम्हाला काही कळत नाहीए. तूच सर्जारू्न सागं ना.’ 

कृष्ण सांगू लागला, ‘जेव्हा डोकं र्ापरून बुद्धीने कोणी कार् करत असेल तर तो होतो 

ब्राह्मण. त्या कार्ाला अनुकूल पररखस्िती खनर्ावण करून दणेारा, अडिळा येऊ नय ेम्हणून दि 

असणारा तो िखत्रय. त्या कार्ासाठी पायपीट करून कार्ाचं योग्य र्ोल खर्ळेल अस ंबघणारा तो 

र्ैश्य; आखण कार्ात डोकं न र्ापरता पण र्दत करणारा तो शूद्र.’ 

 आपण जयारे्ळी जे कार् करत असू त्यार्रून आपला ‘र्णव’ ठरतो; जन्र्ार्रून 

नाही. उदाहरण पाहा, एखादी स्त्री सकाळी चहा नाश्ता बनर्ते, स्र्यंपाक करत,े र्ाढते यार्ेळी 

ती सर्ाांची सेर्ा करत असते.र्लुे शाळेत र् पती कार्ाला जाणार, यात ती र्दत करत असते 

तेव्हा ती शूद्र असते. आर्रून, ती स्र्तः खशखिका असेल तर ती शाळेत जाऊन खशकर्ते, तेव्हा ती 

ब्राह्मण असते. रखर्र्ारी ती भंगारर्ाल्याला बोलारू्न घरातली रद्दी, इतर नको ते सार्ान दतेे, 

पैस ेघेत े तेव्हा तीच र्ैश्य असते. बाजार करत ेतेव्हा र्ैश्य र् खपशव्या हातात घेऊन घरी येते, 

तेव्हा ती पुन्हा शूद्र असत.े र्ांजर घरात खशरललेे ददसल ेतर ती त्याला हाकलते, रात्री सगळी दारे 

नीट बंद आहते का ह ेपाहून र्ग ती खर्श्रांतीला जाते, तेव्हा ती िखत्रय असते. आह ेना गंर्त? र्णव 

हा कार्ार्रून ठरत असतो. जन्र्ार्रून नव्ह.े एकच व्यक्ती िणात आपला र्णव बदलू शकते. 

िणात ब्राह्मण तर िणात शूद्र.  

 आपण र्णव, जात यांचा फारच घोटाळा करून ठेर्ला आह.े इतका की र्ाणूस आत 

त्या जाळयात जास्त जास्तच गुरफटत चालला आह.ेराजकारण त्यार्रच चालत ंआखण एकूणएक 

िेत्रात जातीचं राजकारण घुसलं आह.ेखर्त्रांनो, कृष्णानं दकती सोप्या पद्धतीनं ‘र्णव र् जात’ 



खनरिवक आहते ह ेसांखगतलं आह,े पाखहल ंना? गीतेतही कृष्णानं असंच स्पष्ट केल ंआह.े पण गीतेत 

‘चातुर्वण्यव’ सांखगतला आह,े जाळून टाका गीता. असंही र्धल्या काळात म्हटल ंगेल.ं 

खर्त्रांनो, तुर्च्या नव्या खपढीला आता ह ेबदलायचे आह.े स्र्ार्ी सदु्धा खर्द्याथ्याांशी 

अखधक जर्ळीकीने र्ागायचे; कारण तुम्हीच उद्याची आशा आहात. तेव्हा ह ेसर्जूनच र्ागाल 

ना?  

तुम्हाला र्ाटेल इंधनासाठी झाड ेका तोडली? पण, त्याकाळी जंगलं खूप र् र्ाणसे 

फार िोडी होती. लोकसखं्या र्ाढली म्हणूनच सर्स्या खनर्ावण झाल्या. दसुरे शोध लार्ण्याची 

गरज पडली. म्हणतात ना, गरज ही शोधाची जननी असते. म्हणून तेव्हा लाकूड ह ेइंधन र्ापरल ं

जायचं. आता र्ात्र ते चूक आह.े आता साईकृष्ण आपल्याला इंधन र् पाणी र्ाचर्ायला सांगत 

होतेच नं! साईरार्!   



तमु्ही फक्त सरुुर्ात तर करा! ... 

    

 

 सूफी संत राखबया खहच्याकड ेएकदा दोन संत आले. ते खूप भुकेलेल ेहोते. त्यारु्ळे 

त्यांनी आल्या आल्या राखबया कड ेखायला र्ाखगतले. राखबयाकड ेफक्त दोन भाकरी होत्या. त्या 

दोन्ही भाकरी खतने संतापंुढे ठेर्ल्या. ते खायला सुरुर्ात करणार इतक्यात दारात एक फकीर 

आला. तोही म्हणाला, ‘र्ाई, र्ला खूप भूक लागली आह.े खायला दशेील? ’ 

 राखबया पुढ े प्रश्न पडला. ती िणभर खर्चारात पडली. पण पुढच्या िणी खतनं 

काहीतरी ठरर्ल ंर् संताचं्या पुढ ेठेर्लले्या दोन भाकरी उचलून खतने त्या फकीराला ददल्या! दोघे 

संत अचंखबत झाल.े पण ते काही बोलले नाहीत. फकीर दोन भाकरी घेऊन खनघून गेला. 

 िोड्याच र्ेळात राखबयाच्या एका श्रीरं्त र्ैखत्रणीची नोकराणी एक झाकलेली 

िाळी घेऊन आली. राखबयाने पाखहले त्यात भाकरी होत्या. खतने भाकरी र्ोजल्या; तर त्या अठरा 

भरल्या. राखबयानं िाळी झाकून परत नोकराणीकड े ददली. म्हणाली ‘र्ला या नकोत’. बाकी 

काही सांखगतले नाही. 

 िोड्या र्ेळाने नोकराणी पुन्हा िाळी घेऊन आली. त्यात भाकरी होत्या. खतने त्या 

र्ोजल्या. आता त्यात र्ीस भाकरी होत्या. र्ग र्ात्र राखबयाने त्या घेतल्या. आखण िाळीत घालून 

त्या संतांपुढ े ठेर्ल्या. संत जेर् ू लागल;े कारण भूक सतार्त होती. पण त्यांना राखबयाच्या 

र्ागण्याचे गूढ सर्जत नव्हते. एका संताने जेर्ता जेर्ताच राखबयाला खर्चारले, ‘तुम्ही पखहल्यांदा 

भाकरी परत पाठर्ल्या, नंतर घेतल्या; ह ेकसे काय? ’ 

 राखबया म्हणाली, ‘तुम्ही खूप भुकेललेे होता, ह ेर्ाझ्या लिात आल ंहोतं. तुम्हाला 

दोन भाकरी परुणार नाहीत ह ेर्ला र्ाहीत होतं. काय करारं् या खर्चारात र्ी होते. तेर्ढ्यात 

तो फकीर आला. त्याला पाहताच र्ला कुराणातल ंखुदानं ददलले ंएक र्चन आठर्लं. त्यात त्यानं 

म्हटल ंहोतं, ‘तुम्ही र्ला एक द्या; र्ी तुम्हाला दहा दईेन.’ 



राखबया पुढ ेम्हणाली, र्ग र्ी तुर्च्यापुढच्या दोन भाकरी उचलून फकीराला ददल्या. 

नोकराणीनं पखहल्यार्ेळी िाळी आणली तेव्हा त्यात अठराच भाकरी होत्या. र्ी दोन भाकरी 

फकीराला ददल्यार्ुळे र्ला र्ीस भाकरी हव्या होत्या. तो खहशोब जर्त नव्हता म्हणून र्ी त्या 

परत पाठखर्ल्या. दसुर् या र्ेळी खहशोब बरोबर झाला. खुदा आपल ंर्चन कधीच र्ोडणार नाही, 

र्ला र्ाखहत होतं.. आता तुम्ही पोटभर जेर्ा..र्ला आनंद झाला आह.े’ 

ते संत जेर्ून तृप्त झाले आखण राखबयालाही सर्ाधान खर्ळालं. 

खर्त्रांनो, आपल ेस्र्ार्ी सत्यसाईबाबाही सांगत आले आहते, ‘तुम्ही र्ाझ्याकड ेएक 

पाऊल टाका; र्ी दहा पार्लं तुर्च्याकड ेयेईन.’  

 खुदा काय ककंर्ा आपले बाबा काय, दोघांर्धे काहीच फरक नाही. तेव्हा आपण 

त्यांच्या कायावत एक पाऊल टाकल ंकी, न र्ागताही त्यांची दसपट कृपा आपल्यार्र होईल, ह े

ध्यानात ठेर्ा, र् कार्ाला लागा. 

 तुर्च्या लिात आले ना? धर्व कुठलेही र्ेगर्ेगळे असोत, परर्ेश्वर एकच आह.े 

त्यांची र्चनंही एकच आहते! नारं् फक्त र्ेगर्ेगळी आहते; खुदा, बदु्ध, र्हार्ीर, झोराष्ट्र, येश ूककंर्ा 

सत्यसाई! सर्वजण एकच. तो परर्ेश्वर. ते ददव्यत्र्! !  

  



ऋर्षी कोणाला म्हणार्?े  

   

 खर्त्रांनो, ‘ऋखर्ष’ हा शब्द आपल्याला र्ाहीत असतो; पण त्यांच्याबद्दल केर्ळ 

पुसटशी कल्पना असत.े आपण त्यांच्यासंबंधी िोडी र्ाखहती करून घेऊ.  

 अस े म्हणतात की र्ेद कोणी एका पुरुर्षाने खलखहलेल े नाहीत; म्हणूनच र्ेदांना 

‘अपौरुर्षेय’ अस ेसंबोधतात. ददव्य प्रेरणेने ऋर्षींना र्ेदर्ंत्र स्फुरलेल ेआहते. र्ेदांचे ज्ञान असण ेहचे 

ऋखर्षत्र्ाचे लिण आह े असे तैतरीय आरण्यकात खलखहल े आह.े तपश्चयाव र् ज्ञानप्रसारण हीच 

ऋर्षीची दोन कतववे्य आहते. तपश्चयाव म्हणजे र्ाणी शरीर आखण र्न यातील दोर्षांचे खनराकरण 

करणे. त्यांना नष्ट करण.े ज्ञानाचे प्रसारण म्हणजे र्ैददक र्ंत्राचे पठण, खशिण र् जीर्नात 

त्यानुसार आचरण. ऋखर्ष ज्ञान आधी आत्र्सात करतात र् र्ग त्याचा प्रसार करतात. 

 ऋर्षींचे तीन प्रकार र्ानले आहते. र्हर्षी, ऋर्षी आखण ऋखर्षपुत्र. ब्रह्मदरे्ाचे दहा 

पुत्र र्ानल ेगेल ेआहते, त्यांना र्हर्षी म्हणतात, त्यांची नारे् अशी—भृगु, र्ररच, अखत्र, अंखगरा, 

पुलह, ऋतु. र्नु, दि, र्खसष्ठ आखण पलुस्त्य. आपला असा गैरसर्ज असतो की ऋर्षी जंगलातच 

राहात होते ककंर्ा राहतात. ऋर्षी कुटंुबखप्रय असत; त्यांना र्ुलेही असत. ते युद्धात र् 

राजकारणातही भाग घते असत. ते यज्ञ करीत असत र् र्ुख्य म्हणजे ईश्वराची आराधना चालचू 

असे. द्रोणाचायव यांचा अश्वत्िार्ा हा पतु्र होता. 

 खर्त्रार्रुण र् उर्वशी यांचे पुत्र म्हणजे र्खसष्ठ ऋर्षी. ते इक्ष्र्ाकु राजांच्या कुळाचे 

पुरोखहत होते. याच कुळात पुढ ेरार्ाचा जन्र् झाला. र्खसष्ठ ह ेरार्ाचे गुरु होते. यांनीच र्ेदातील 

सातव्या र्ंडलातील 104 सूक्तांची (र्ेदातील श्लोकांची) रचना केली आह.े म्हणजे ईश्वरी प्रेरणेने 

त्यांना सूके्त स्फुरली आहते. त्यांनी धर्वसतू्रेही खलखहली आहते.  

 र्ेदांनंतर उपखनर्षद ेआली. त्याकाळच्या ऋर्षींनी कुटंुबापासून दरू राहण ेपसतं केल.े 

ते जंगलात राहू लागले. कौटंुखबक र् सांसाररक सखुापासून ते दरू राखहल.े त्यारे्ळी, जंगलात राहून 

तपस्या करणारे, खर्रक्त, ज्ञानी, द्रष्टा, दरै्ी पुरुर्ष अशी ऋर्षींची प्रखतर्ा बनली. याज्ञर्ल्क्य, 

सनतकुर्ार, शांखडल्य, दधीची इ. उपखनर्षत्कालीन ऋर्षी होते. त्यानंतरच्या पुराणकाळात ऋर्षी 



ज्ञानी, तपस्या करणारे असे होते. ते जंगलात पण कुटंुबासह राहत असत. जर्दग्नी, दरु्ावस, 

खर्श्वाखर्त्र ह ेपुराणकालीन ऋर्षी होते. जनर्ेजय र् परीखित राजांच्या काळात र्ैशंपायन ऋर्षी 

होते. त्यानंतर ऋर्षी-परंपरा बंद झाली अस ेम्हणतात. पण काळानुसार ऋर्षी या व्यक्तीत बाह् 

बदल होत गेल.े ऋर्षी उरल ेनाहीत अस ेम्हणता येणार नाही. 

 आपण ऐकलले ेअसत ेकी आजही खहर्ालयासारख्या एकांतस्िळी राहून काही साध ू

तपःसाधना र् ज्ञानसाधना करतात. तेही आधुखनक काळातील ऋर्षीच होत. काही र्र्षाांपूर्ी 

स्र्ार्ींनी त्यांच्या खर्द्याथ्याांपैकी आध्याखत्र्क प्रगतीनुसार पात्र अशा 15-16 जणांना खनर्डून 

त्यांना फार र्ोठी जबाबदारी ददली आह.े ते सर्व र्ेदांचे सखोल अध्ययन, जतन र् सचंतनात र्ग्न 

आहते. त्यानुसार सर्ाजाचे आचरण कस े सधुारार् े याची काळजीही ते र्ाहतात. र्ात्र 

त्यांच्याबाबत गुप्तता बाळगली जाते. ते कधी पुट्टपतीला आल ेतरी त्यांना कोणी ओळख ूशकणार 

नाही, इतके ते सर्ाांसारखेच राहतात, ददसतात. त्यांच्यापैकीच एकाने स्र्ार्ींच्या परर्ानगीनंतर 

एक प्रदीघव र्लुाखत ददली; त्याचे पुस्तक बर् याच र्र्षाांपूर्ी प्रखसद्ध झाल ेआह.े त्याचे नार् ‘नर-

नरायण-गंुफा’. खजज्ञासूंना ते र्ाचता येईल. ते प्रशांखतर्ध्ये खर्ळते. अस ेह ेआधुखनक ऋर्षी होत. 

ऋर्षी ह ेत्यांच्या गुणांर्रून, खर्द्वत्तेर्रून र् आचरणार्रून ठरतात. आजही काही जणांचा उल्लेख 

‘ऋर्षीतुल्य व्यखक्तर्त्र्’ असा केललेा आपण र्ाचतो. 

 चांगली सर्ाजरचना होण्यास र्दत करण,े सर्ाज ससुंस्काररत करण,े र्ानर्ी-

जीर्न ज्ञान र् संस्कारांनी पररपूणव व्हार् ेयासाठी र्ागवदशवन करण ेइ. खर्धायक कार् ेऋर्षी करत 

आले आहते र् आजही करत आहते. उदा. द्रोणाचायव ऋर्षी ह ेकौरर्-पांडर्ांचे, धृतराष्ट्र राजाच्या 

पदरी होते; त्यांचे र्ागवदशवक होते. आजही सरकारला सल्ला दणेारी र्डंळे असतात. त्यातील 

व्यक्ती प्रखशखित, स्र्तः उच्च दजावची बुखद्धर्त्ता असणारे र् अनेक खर्र्षयात पारंगत असतात. 

त्यांचाही दजाव साधारण तोच म्हणता येईल. 

 आपण सर्ाजात राहतो; आपण आपले आचरण सर्ाज खनरोगी रहार्ा असे ठेर्ल े

पाखहजे. म्हणूनच र्ेदांची र्हती आपण पटर्ून घेण्यासाठी स्र्ार्ींनी आपल्याला र्ेदपठण, र्ेदांचा 

अिव सर्जारू्न घेऊन त्यानुसार आचरण करण्याचा आदशे ददला आह.े बाल-खर्कास र्गावत 

र्ेदपठण खशकखर्ल ेजाते ते यार्ुळेच. यातून बरेच काही खशकता येईल. 



त्याला खर्त्र करू या 

 

  

जुलै र्ध्य े अर्घा र्हाराष्ट्र जलर्य झाला. खजकड े खतकड े भरपरू पाऊस पडला. 

पाणीटंचाईने ग्रासलेल्या गार्ांना,शेतांना, गुराढोरांना पाणी दऊेन खनसगावनं र्ाणसासह सर्ाांची 

तहान भागर्ली. खनसगव दयाळू झाला.त्यानं कृपा केली. 

 खनसगावच्या या उदारतेबद्दल बोलत असतांनाच काही घटना घडल्या; आखण 

सर्वजण खनसगावला दोर्ष दऊे लागल.े अखतर्ृष्टीरु्ळे नद्यांना पूर आले र् घरे र्ाहून गेली; र्ाणस-े

गुरे र्ाहून गेली. गार्ांशी संपकव  तुटला. ठळक घटना म्हणजे साखर्त्री नदीर्रील पलू तुटून र्ाहून 

गेल्यार्ुळे प्रर्ासी बससे र् कार नदीत पडून र्ाणसे कोंडली गेल्यार्ुळे र्ृत्युर्ुखी पडली. त्यांची 

कुटंुबे उद्धध्र्स्त झाली. र्लुं अनाि झाली. कते पुरुर्ष गेल्यार्ुळे कुटंुबांर्र पढु ेकाय असा प्रश्न उभा 

राखहला. खनसगावचा कोप म्हणून पूर आला; दरे्ाला ‘नैर्ेद्य’ (बळी) द्यायला हर्ा; अस ेअर्ैज्ञाखनक 

पडसादही ऐकू आले.  

 खर्त्रांनो, खनसगव दयाळू आह ेका खनसगव कू्रर आह ेअसा प्रश्न तुम्हाला पडला असले. 

पण खोलर्र खर्चार केल्यास पटत ंकी खनसगव हा नेहर्ी त्याच्या रू्ळ उपकारक स्र्भार्ानुसारच 

र्ागतो. पण र्ाणसू खनसगावला सतत ओरबाडत असतो. खशर्ाय तो जे कार् करतो खति ेखतिे भ्रष्ट 

आचरण करतो. कसं?  

 पुलांची पाहणी करून ‘ठीक आह’े असा अहर्ाल दणेारे प्रत्यिात कार् न करताही 

पाखहजे तसा अहर्ाल दतेात. त्यासाठी त्यांना गैरव्यर्हाराबद्दल पसैे ही खर्ळतात. त्या कार्ात 

गंुतलेले सगळे यात ‘एकी’ दाखर्तात, साि दतेात. घरांची बांधकार् ेकरतांना योग्य र्ाल न 

र्ापरता खसर्ेंटच ेखर्श्रण प्रर्ाखणत न करता तसचे खनकृष्ट दजावचे कार् केल्यार्ुळे स्लॅब कोसळण;े 

नर्ी बांधकार् ेपडण ेर् त्याखाली गरीब कार्गार, र्जूर यांचे जीर् जाणे अशा घटना आपण 

र्ाचतो. याला कोण जबाबदार असत?ं र्ाणसूच! कारण त्याने प्रर्ाखणकपणा ह ेर्लू्य पाळलेल ं

नसतं. 



 खडस्कव्हरी सारख्या र्ाखहनीर्र चांगल्या खचत्रदफती दाखर्ल्या जातात. 

उड्डाणापूर्ी खर्र्ानाची कसून तपासणी करण्याचा खनयर् असतो. शेर्टी ते कार्ही एखादा 

नेर्लेला र्ाणूसच करतो न? एकदा एकाने पैशाकरता नव्ह,े पण आपल ंकार् दढसाळपण ेकेल ं

कार्ात कसूर केली. केर्ळ एक र्ोठा खखळा नीट खपळून घट्ट न केल्याने अपघात झाला र् सुर्ारे 

तीनशे र्ाणसे प्राणाला र्कुली! ह ेएका खखळयार्ुळे झाल ंही गोष्ट अपघाताच्या नंतर तपासाअंती 

कळली. जयाच्यार्र ती जबाबदारी होती त्याला दीघव तुरंुगर्ासाची खशिाही झाली. त्याने आपल ं

कार् प्रार्ाखणकपण ेकेल ंअसतं तर त्या र्ाणसांचे जीर् र्ाचले असते; अस ंतुम्हालाही र्ाटेल ना?  

 खनसगवसुद्धा पंचर्हाभूतांचे संतुलन राखण्याकरता ककंर्ा काही अंतगवत घडार्ोडीं 

र्ुळे उग्र रूप धारण करत असतो. उदा. पृथ्र्ीच्या पोटातील भागात तापर्ान र्ाढल्यार्ुळे उद्रके 

होतो;र् जर्ालार्ुखी भडकतो. पृथ्र्ीच्या स्तरांर्ध्य ेहालचाल होऊन भूकंप होतो. सर्ुद्रात तळाशी 

भूकंप झाला तर त्सुनार्ी सारख े संकट येते. अशा घटनांर्र र्ाणसाचं खनयंत्रण नाही. अशा 

आपत्तींच्या प्रसंगी आपण एकच करू शकतो; र्दतकायव, सेर्ाकायव. त्यारे्ळी जात, धर्व, पंि अशा 

िुल्लक गोष्टी खर्सरून ह े कायव केल ं पाखहजे. सर्ाजात अजून असंही घडतांना ददसतं ही 

सर्ाधानाची बाब आह.े पण ते आणखी र्ोठ्या प्रर्ाणार्र घडलं पाखहजे. 

   घरं बांधण्यासाठी सर्ुद्र आत ढकलणं; बांध घालनू नदीचं पात्र कर्ी करणं; 

राहण्याची सोय होण्यासाठी तुफान र्ृितोड करणं या र् अशासारख्या अनेक आिेपाहव गोष्टी 

करून र्ाणूस खनसगावर्र ताबा खर्ळर् ूपाहतो. ही भौखतक सोयींची लालसा र्ाणसानं सोडायला 

हर्ी. खनसगावशी खर्त्रत्र्ानंच र्ागलं पाखहजे. आपण त्याला आव्हान ददलं तर पररणार् 

आपल्यालाच भोगारे् लागतात. पृथ्र्ीचं र्ाढणारं तापर्ान, पृथ्र्ीभोर्तीच्या संरिक ओझोन 

िराला खछद्र ेपडणं, धरणार्धून पाणी-गळती होऊन धरण फुटण्याची भीती खनर्ावण होण ंही सर्व 

र्ानर्-खनर्र्वत संकटं उद्या आपल्यार्र कोसळतील र् पररणार् भोगारे् लागतील. प्रचंड र्ाढणारी 

लोकसखं्या ह ेदखेील आपल्या दशेापुढचं संकटच आह.े आह ेत्या लोकसखं्येसाठी पुरेल असं कार् 

करायला जारं् तर ते पणूव होईपयांत लोकसखं्येत भर पडललेी असते. पनु्हा तुटर्डा कायर्च 

राहतो! ! अशी सकंटांची र्ाखलका तयार व्हायला र्ाणूस अखधक जबाबदार आह.े  

 र्ाणसानं प्रार्ाखणकपणा ह े र्ूल्य सगळीकड े जपलं तर भ्रष्टाचारार्ळेु होणारे 

अपघात नक्कीच टळतील. खनसगावने आपल्याला जगू द्यारं् अस ंर्ाटत असले तर आपण खनसगावचं 



रिण केल ंपाखहजे ह ेलिात ठेर्ार्.ं नव्या खपढीपुढ ेह ेर्ोठं आव्हान आह.े म्हणून तुम्हाला जागं 

करण्यासाठी हा लेखप्रपचं! र्ोठं झाल्यार्र कार् ंकराल तेव्हा र्ूल्य ेजपून कार् करा.  



पगार 

 

 

 खर्त्रांनो, नुकतीच एक जागखतक स्पधाव झाली. दरर्र्षी होणार् या या स्पधेत फक्त 

र्ुलींना भाग घेता येतो. त्यांच्या खर्खर्ध चाचण्या घेण्यात येतात. त्यांचे सौंदयव हा तर एक र्ुख्य 

र्ुद्द ा असतोच; पण त्याचबरोबर त्यांचे खशिण, ज्ञान, सार्ान्य ज्ञान (जनरल नॉलेज), र् र्ुख्य 

म्हणजे त्यांचा सार्ाखजक दखृष्टकोन र् त्यांचे खर्चार यार्रही प्रश्न खर्चारल ेजातात. यात जी 

र्ुलगी सर्व बाबतीत उत्तीणव होते, खतला ‘जागखतक सुंदरी’ म्हणून घोखर्षत केले जाते. बर् याच 

चाळण्यांर्धून जातांना बर् याच र्ुली र्गळल्या जातात (एखलखर्नेशन पद्धत) र् शेर्टी राहणार् या 

10/15 जणींपैकी क्र. एक, दोन र् तीन खनर्डले जातात. 

 या स्पधेत सबंध जगातील तरुणी भाग घेतात. त्यातून आपल्या भारतातील 

हररयाणाची र्ानुर्षी खछल्लर नार्ाची 17 र्र्षीय तरुणी पखहल्या क्रर्ांकासाठी खनर्डली गेली! ही 

आपल्याला अखभर्ानाचीच बाब आह.े र्ानुर्षी आधीच्या सर्व चाचण्यात पास झाली. पण एका 

प्रश्नाला ददलेल्या उत्तरारु्ळे खतने इतरांना र्ागे टाकल ेर् या स्पधेचा प्रिर् क्रर्ांकाचा र्ुकुट खतच्या 

डोक्यार्र ठेर्ण्यात आला.  

 खर्त्रांनो, प्रश्न असा होता, ‘कोणत्या िते्रातील व्यक्तीला सर्ावत जास्त पगार 

खर्ळायला हर्ा, अस ंतुम्हाला र्ाटतं? र् का? ’ 

 या प्रश्नाला खतनं ददलेल ंउत्तर सर्ाांना चदकत करणारं पण आनंद दणेारं होतं! खतनं 

उत्तर ददलं, ‘सर्ावत जास्त पगार आईला खर्ळायला हर्ा. कारण ती आपल्या अपत्यासाठी जे काही 

करते त्याचं र्ोजर्ापच नाही. एकूणच ती आपल्या कुटंुबाला आधार र्ानखसक र् भार्खनक दते 

असते. आजच्या काळात तर ती आर्िवक आधारही दते असते. स्र्तःचा खर्चार न करता ती 

कुटंुबासाठी जे जे लागेल ते सर्व करायला तयार असते. त्यात ती अनेक प्रकारे त्याग करत असते.’ 

  आपल्या र्ुलांना र्ाढर्तांना ती र्ुलांसाठी जे काही करते ते करण्यासाठी नोकर 

ठेर्ल ेतर अस ेर्ानल ेतर त्यांना दकती पगार द्यार्ा लागेल अस ेसंशोधन फोब्जव या एका अर्ेररकन 



कंपनीने केल.े त्यात खनघालेला खनष्कर्षव असा की आईला र्ार्र्षवक एक लाखपंधराहजार अर्ेररकन 

डॉलर पगार द्यार्ा लागेल! ! डॉलरचा भार् 60 रुपये धरला तर ती रक्कर् 69 लाख भारतीय 

रुपये होते. याचा अिव आईला दरर्हा पाचलाख पंच्याहत्तरहजार रुपये इतका पगार द्यार्ा 

लागेल! ‘सॅलरी डॉट कॉर्’ या र्ेबसाईटर्र ही र्ाखहती उपलब्ध आह.े 

  र्ुलांचे शारीररक भार्खनक र् आखत्र्क पोर्षण करणे, त्यांना योग्य र् चांगला 

र्ाणूस बनखर्णे ह ेजे कार् आई करते, ते कोणत्याही नोकराकडून होणे शक्यच नाही. ती जे प्रेर् 

दतेे ते इतर कुठूनही खर्ळणे अशक्य असते. आईच आपला पखहला गुरु असते. या कशाचेही 

र्ोजर्ाप करण ेही अशक्यप्राय गोष्ट आह.े  

 ह ेसर्व र्णवन िोडक्यात र्ानुर्षीने सांखगतले र् पखहला क्रर्ांक पटकखर्ला.  

खर्त्रांनो, आई ह ेपरर् दरै्त असत ेअस ेस्र्ार्ी दखेील सांगतात. कधीही आईला दखुर् ू

नका. जी र्लुे र्ोठी झाल्यार्र ह ेआईची र्हती खर्सरतात, त्यांना परर्शे्वर कधीच र्ाफ करत 

नाही. तुम्ही र्ोठे झाल्यार्र ह े लिात ठेर्ा, ही तुम्हाला कळकळीची खर्नंती! र्ातृभक्ती र् 

खपतृभक्ती करा.  

 

 

  

  



दान 

 

हमत्रांनो, आज मी तुम्िाला जुन्या काळातील एक गोष्ट सांगणार आि.े एका गार्वात 

एक गरीब कुरंु्ब राित िोतं. जेमतेम िाता-तोंडाची गाठ पडत िोती. त्याचं नार्व मात्र राजा िोतं. 

एकदा बायकोनं नर्वर् याला-राजाला- सांहगतलं, ‘शेजारच्या गार्वात म्िण,े एक श्रीमंत शरे् 

राितात; ते पुण्य हर्वकत घेतात. त्यांच्याकड ेजाऊन बघा, त्यांनी कािी पैस ेद्रदले तर….’ 

राजा चालत हनघाला. बायकोनं त्याच्याबरोबर चार भाकरी करून द्रदल्या. चालता 

चालता दमल्यार्वर, एका टठकाणी तलार्व द्रदसला. त्याच्या काठी बसून भाकरी खार्वी असा हर्वचार 

करून तो झाडाखाली बसला. तो खाणार तेर्वढ्यात त्याच्यासमोर एक कुत्री येऊन उभी राहिली. 

हतला नुकतीच हपल्ल ंझाली िोती. खूप पार्वसामळेु तीनचार द्रदर्वस हतला कािी खायला हमळालं 

नव्ितं. राजानं हतला एक भाकरी खायला द्रदली. हतनं ती संपहर्वली. पण ती जाईना. राजानं 

आणखी एक भाकरी द्रदली. अस ंकरता करता, हतनं चारिी भाकरी खाल्ल्या. राजा तसाच उठून 

चालू लागला. 

 शेर्च्या घरी पोिोचला. त्यांनी हर्वचारलं, ‘काय काम आि?े ’ राजानं साहंगतलं. 

‘पुण्य हर्वकायचं आि.े’ शेर्ची बायको साध्र्वी पहतव्रता िोती. शेर् नेिमी हतला हर्वचारत असे. 

राजाला बसर्वून शेर् आत गेला. बायकोला त्यानं हर्वचारलं, ‘काय करू? ’ ती म्िणाली, ‘त्यानं 

एका भुकेल्या कुत्रीला खायला घातल;ं आपण उपाशीच राहिला. ते पुण्य त्याच्याकडून घ्या.’ 

 शेर्न ंराजाला तस ंसांहगतलं. नोकराकडून बरीच हिरे-माणकं, र्व सोनं आणर्वलं. 

राजाला ते दऊे लागल्यार्वर त्याला कळलं, की आपलं पुण्य मौल्यर्वान आि.े ते हर्वकू नय.े त्यानं 

हर्वचार बदलला. शरे्ला सांहगतलं, ‘ माझ ंमन बदलल.ं आता मला पुण्य हर्वकायचं नािी.’  



 तो शेर्कडून हनघाला. र्वारे्त परत त्या तलार्वाजर्वळ आला. हजथे त्यानं कुत्रीला 

भाकरी चारल्या िोत्या, हतथे थोडारे्वळ बसला. हतथलीच दगड-माती फडक्यात बांिून घेतली. 

हर्वचार करीत हनघाला, की बायकोला आता काय सांगायचं? ती रागार्वणारच. 

 घरी आला बायकोशी कािी न बोलताच दगड-मातीचं गाठोड ंकोनाड्यात ठेर्वलं र्व 

बािरे हनघून गेला. बायकोला उत्सुकता िोती, काय द्रदलं असले शरे्न?ं हतनं कोनाड्यातलं गाठोड ं

काढलं र्व सोडून पाहिल.ं ती चद्रकतच झाली; गाठोड्यात मौल्यर्वान हिरे-जर्वािरात िोते! ती खूष 

झाली. राजा आल्यार्वर ती म्िणाली. ‘शेर् द्रकती उदार आिते ना! पािा नं; िी केर्वढी संपत्ती 

हमळाली! ’ 

आता चद्रकत िोण्याची र्वेळ राजाची िोती. त्याला कळलं पुण्य हर्वकता येत नसतं; पण 

त्याचं फळ मात्र जरूर हमळतं.  

हमत्रांनो, भुकेल्या प्राण्याला अन्न दऊेन राजानं पुण्य पदरी बांिल ं िोतं. त्याच्या 

कृतीमागे कोणतािी स्र्वाथट नव्िता. त्याच्या मनात दया र्व करुणा िोती; म्िणून स्र्वतः न खाता 

त्यानं अन्नदान केलं िोतं. शेर् र्व त्याची पत्नी िीिी चांगली माणसं िोती. पुण्य हर्वकत घेता येत 

नािी ि े त्यांनािी ठाऊक िोतं. गटरबांचा स्र्वाहभमान न दखुार्वता शेर् मदत करत असे. त्या 

हनहमत्तानं पुण्य केललेी माणसंच त्याच्याकड ेयेत र्व तो मदत करून पुण्य कमर्वत अस.े  

कुठल ंिी दान श्रेष्ठच असतं. मात्र ते योग्य व्यक्तीला ( सत्पात्री )द्रदल ंजारं्व. ते अयोग्य 

व्यक्तीला द्रदलं तर ते पापच ठरत.ं हशर्वाय दान ि ेहनरपेक्ष र्वतृ्तीनं द्रदल ंपाहिजे. तेव्िा पुण्य हमळेल 

असा हर्वचारिी दान करतांना मनात येऊ दऊे नय.े 

सत्यसाई-सहमतीतफे आपण दानाचे खूप उपक्रम करत असतो. अन्नर्वार्प म्िणजे 

नारायण-सेर्वा, कपड,े ब्लॅंकेट्स, र्वह्या-पुस्तके इ. गोष्टींचं र्वार्प करणं, िी बाबांचीच हशकर्वण 

आि.े  



 अलीकडच्या काळात नेत्रदानाबद्दल तुम्िी ऐकलंच असेल. नेत्रदान, दिेदान र्व 

अर्वयर्व-दान याबद्दलिी तुम्िी तुमच्या पालकांकडून ककंर्वा बाल-हर्वकास-गुरंूकडून जाणून घ्या. 

तेव्िा तुम्िाला कळेल की माणूस हजर्वंत असतांनाच काय, पण मेल्यानंतरिी दान करू शकतो. 

समाजाचं ऋण फेडू शकतो!   



श्रषे्ठ दान; अर्वयर्व-दान 

             

  हमत्रांनो, टरव्यानीची िी नुकतीच घडलेली कथा. हतचे आई-र्वडील म्िणजे सौ. कीती 

र्व श्री. रािेश्याम रिांगडाले. या हतघांचे ि ेछोरे्स ेआद्रदर्वासी कुरंु्ब. आईर्वडील दोघेिी पदर्वीिर.  

सिा र्वषाांची टरव्यानी शाळेत एका नार्कात अंि मुलीचेकाम करत िोती. त्या भूहमकेतून हतने 

नेत्रदान र्व अर्वयर्व-दानाचे मित्त्र्व प्रके्षकांना पर्र्वनू द्रदले. हतचे काम इतके सुरेख झाल ेकी बक्षीस 

तर हमळालेच; पण अहशहक्षतांसि सर्वट लोकांना अर्वयर्व-दानाचे मित्त्र्व पर्ल.े आजकाल हर्वज्ञान 

खूप पुढ ेगेलेअसल्यामुळे, मृतव्यक्तीचे चांगल्या अर्वस्थेतील हृदय, यकृत, डोळे, द्रकडनी (र्वृक्क) ि े

सर्वट अर्वयर्व गरजू रुग्णांना बसहर्वता येतात. याला Transplant operation म्िणतात. 

टरव्यानीकडून हतच्या हशक्षकांनी चांगले काम करर्वून घेतल ेिोते. 

     ददुरै्वाची गोष्ट अशी की टरव्यानी आपल्या काका-काकंूसोबत मोर्रसायकल र्वरून 

प्रर्वास करत असतांना त्यांना मोठा अपघात झाला. हतघेिी जबर जखमी झाले. पण र्वेदनाग्रस्तांना 

मदत करण्याऐर्वजी आसपासचे लोक मोबाईलर्वर फक्त फोर्ो घेत राहिल.े यात एक तास गेला. 

नंतर एक भला माणूस आला र्व त्यांना, त्यातल्या त्यात जर्वळच्या िॉहस्पर्लमध्ये घेऊन गेला. 

जखमांर्वर उपचार झाल.े पण टरव्यानी बेशुद्धार्वस्थेतच िोती. हतच्या मेंदचेू कायट नीर् िोत नव्िते. 

एक आठर्वड्यानंतर डॉक्र्रांनी मेंद ूमृत झाल्याचे र्वहडलांना सांहगतले; र्व अशा हस्थतीत ठेर्वण्यात 

कािी अथट नािी, ििेी स्पष्ट केले. आईर्वहडलांचे अर्वसानच गळाल.े त्यातिी र्वहडलांनी हर्वचारले, 

‘हतचे सर्वट अर्वयर्व सुरहक्षत आिते ना? मग आम्िी अर्वयर्व दानाला तयार आिोत. डॉक्र्रतर 

स्तंहभतच झाले. शिरातील भले भले लोक हजथ ेतयार िोत नसतात, हतथ ेि ेआद्रदर्वासी कुरंु्ब या 

समाजकायाटला सिज तयार झाल ेिोते. र्वडील रािेश्याम यांनी हनणटय घेतला. आईनेिी समंती 

द्रदली. 



       त्यानंतर कागद-पत्रांची तातडीने पूतटता झाल्यार्वर, टरव्यानीचे हृदय ठाणे येथ े

प्रतीक्षेत असलेल्या एका तीन र्वषाांच्या मुलीला बसहर्वण्यात आले. नागपूरला एका चाळीस 

र्वषाांच्या रुग्णार्वर हतच्या यकृताचे प्रत्यारोपण करण्यात आले. नागपूर मिीलच एका नेत्रपेढीला 

डोळे दान करण्यात आले; त्यामुळे दोन अंिांना दषृ्टीचा लाभ झाला! हतची द्रकडनी एका चौदा 

र्वषाांच्या मुलाला बसर्वून त्याला जीर्वदान हमळाले!  डॉक्र्र म्िणतात, एका लिानग्या मुलीचे 

इतके अर्वयर्व दानात हमळणे र्व इतर रुग्णांना त्याचा फायदा हमळण,े असे ि ेएकमेर्व उदािरण 

असार्व.े 

       हमत्रांनो, झाललेी घर्ना दःुखदायक िोती; पण रिांगडाल े पहत-पत्नींनी 

काळजार्वर दगड ठेर्वून िा सामाहजक जाहणर्वेचा हनणटय घेतला. टरव्यानीने नार्कातील भूहमकेतून 

सांहगतलेल े अर्वयर्व-दानाचे मित्त्र्व हतच्याच बाबतीत खरे िोणार, ि े त्यांनास्र्वप्नातिी र्वार्ल े

नव्िते. आई-र्वहडलांना ि ेपर्ल ेिोते की, मृत्यूनंतर अर्वयर्व जाळून अथर्वा पुरून र्ाकल ेगेले,  तर 

ते र्वायाच जातात. जर ते चांगल्या हस्थतीत असतील तर इतर रुग्णांचा जीर्व तरी र्वाचू शकतो. 

मेल्यानंतरिी सत्कायट करता येते, िचेर्वरील कथा दाखर्वून दतेे. 

       18 एहप्रल 2018 ला िा अपघात घडला िोता. त्यानंतरच्या आठ द्रदर्वसात, 

कािी रुग्णांना या अर्वयर्व-दानाने जीर्वन हमळाले. खरेतर टरव्यानी त्यामुळे अमर झाली आि.े जया 

तीन र्वषाटच्या मुलीर्वर हृदयाचे आरोपण झाले, हतचे आई-र्वडील रिांगडालेंना म्िणतात, 

‘तुमच्याच मुलीमुळे आमची मुलगी र्वाचली आि.े ती आता तुमचीच आि ेअसे समजा र्व दःुख 

िलके करा.’ 

       हमत्रांनो, अर्वयर्व-दानाचे मित्त्र्व सर्वट लिानमोठ्ा माणसांना कळल ेपाहिजे. ि े

फार मोठे शे्रष्ठ दान आि.े मृत्यूनंतर त्या व्यक्तीला त्या अर्वयर्वांचा कािीच उपयोग नसतो. मग 

असे दान करून, कािींचा जीर्व र्वाचर्वून  पुण्य हमळर्वायला काय िरकत आि?े सिा र्वषाांच्या 

मुलीने ि ेमित्त्र्व पर्र्वून द्रदले; तुम्िी बालहर्वकासची मुल ेतर, जाणती आिात. म्िणून तुम्िाला िी 



कथा सांहगतली. कोणत्यािी व्यक्तीचा, कोणत्यािी र्वयात,  नैसर्गटक मृत्य ू झाला, तरीिी 

डॉक्र्रांना कळर्वून अर्वयर्व-दान करता येते.तुम्िी इतरांना याबाबत जागरूक करा. 

       हमत्रांनो, या कथेतील एक भाग फार र्वाईर् आि.े अपघातस्थळी जे लोक िोते, 

त्यांनी ताबडतोब मदत केली असती तर टरव्यानीचे प्राण कदाहचत र्वाचू शकले असते. त्याऐर्वजी 

ते मोबाईलर्वर फोर्ो काढत बसल!े! असंर्वेदनशीलतेचं ि े र्ोक आि.ेअसं किीिी करू नय.े 

पोहलसांचा ससेहमरा नको म्िणून कािीजण अपघातग्रस्तांच्या  पासून दरू राितात. िी र्वागणूक 

माणुसकीला काहळमा फासणारी आि.े अस ेतुम्िी किी र्वागू नका. Help ever; Hurt never िी 

हशकर्वण किीिी हर्वसरू नका.  



ताजमिल 

 

हमत्रांनो, तुम्िी फेस बकु र्वर असालच. फेसबकुचे प्रमुख, माकट  झुकेरबगट तीन 

महिन्यांपूर्वी भारतात आले िोते ि ेतुम्िी र्वाचलंच असले. त्यांच्याकड ेर्वेळ कमी असल्याने त्यांनी 

आपल्या दशेातील केर्वळ एका शिरालाच ‘साइर् सीईंग’ साठी भेर् द्रदली. ते शिर म्िणजे आग्रा. 

आग्राच का? तुम्िाला समजलंच असेल! अथाटत ताजमिल बघण्यासाठी. खूप लोक परदशेातून 

मुद्दाम ताजमिल िी सुदंर इमारत बघण्यासाठी येतात र्व आश्चयटचद्रकत िोऊन जातात. 400 

र्वषाांपूर्वी कािी यांहत्रक सोयी नसतांना काराहगरांनी ि ेकसं उभ ंकेल ंअसले!! माकट ची प्रहतद्रक्रया 

कािीशी अशीच िोती. 

ताजमिल िी खरं तर मुमताजमिल राणीची कबर आि.े शािजिान राजाचे हतच्यार्वर 

एर्वढे प्रेम िोते की हतच्या मृत्यूनंतर हतच्या स्मृतीप्रीत्यथट त्याने जगात इतरत्र नसले अशी िी सुंदर 

कबर बांिली. प्रेमाचं प्रतीक म्िणून या इमारतीची ख्याती आि.े 1630 ते 1652 अशी बार्वीस 

र्वषे त्याचं बांिकाम चालल ंिोतं, र्वीस िजार मजूर सतत काम करत िोते!  

ताजमिलच्या आठर्वणीबरोबर आठर्वण िोते ती एका उदूट शायराची. साहिर 

लुहियानर्वी. त्यांची एक कहर्वता आि;े शीषटकच आि ेताजमिल. यात कर्वीनं र्वेगळीच कल्पना 

मांडली आि.े दोन प्रेहमक असतात; त्यातील ती त्याला म्िणते, ‘आपण ताजमिल समोर भेर्त 

जाऊ. म्िणजे आपलं प्रेमिी असंच हचरंतन रािील.’ 

तेव्िा तो काय उत्तर दतेो यासंबंिी िी कहर्वता आि,े तो म्िणतो, ‘नको; आपण इथ े

भेर्ायचं िी कल्पना मला पर्त नािी. कबलू आि ेकी शािजिानचं आपल्या पत्नीर्वर अतोनात प्रेम 

िोतं. पण यात हर्वशेष असं काय आि?े बादशिाचं प्रेम आहण सामान्य माणसाचं त्याच्या 

बायकोर्वर असणारं प्रेम यात काय फरक असणार? सगळयांचं आपल्या जोडीदारार्वर तसंच गाढ 



प्रेम असतं. जया काराहगरांनी ताजमिल बनहर्वला त्यांनी सुद्धा तसंच प्रेम केलं असणार. िऽं, पण 

फरक एर्वढाच की त्या प्रमेाचं प्रदशटन करायला त्यांच्याजर्वळ गडगंज पैसा नव्िता! ते लोक गरीब 

िोते; म्िणून अशी स्मारकं बांिून  आपल्या भार्वनांची जाहिरातबाजी करणं त्यांना शक्य नव्ितं!’ 

तो पुढ े म्िणतो, ‘ मला तर र्वार्त ं की पैशांच्या जोरार्वर शिाजिान बादशिाने 

आपल्यासारख्या गरीबांच्या प्रेमाची चेष्टाच केली आि;ेहखल्ली उडर्वली आि!े म्िणूनच 

सांगतो,आपण दसुरीकड ेकुठेतरी भेर्त जाऊ या. इथे नको.’ 

60-70 र्वषाांपूर्वी हलहिलेल्या या कहर्वतेतील र्वगेळया हर्वचारामुळे कर्वी साहिरला 

रातोरात प्रहसद्धी हमळाली. तेव्िा तो केर्वळ 22-23 र्वषे र्वयाचा िोता. 

आपल्या दषृ्टीने साहिरच्या या कहर्वतेचं मित्त्र्व लक्षात आलं ना तुमच्या? माणसं श्रीमंत 

असोत र्वा गरीब, त्यांच्या भार्वना सारख्याच असतात.श्रीमंतांचं प्रेम जास्त उत्कर्, असं कािी 

नसतं. पैशांर्वरून माणसाला लिान-मोठं ठरहर्वण ंि ेसर्वटस्र्वी चूक आि.े आपण आपली दषृ्टी साफ 

र्व समान ठेर्वली पाहिजे. गरीबी-श्रीमंती, उच्च-नीच जात इ. गोष्टी ि ेसमाजाचे डाग आिते, कलंक 

आिते. 

आणखीिी एक गोष्ट. ताजमिल पाहून द्रकती लोकांना त्या मजूरांची आठर्वण िोते? 

आपण िी सर्वय लारू्वन घ्यायला िर्वी. समजा तुम्िी एखाद्या पुलार्वरून जात आिात;तेव्िा मनात 

यायला िर्व ंकी कोण बरं ते इंहजहनयसट असतील जयांनी या पुलाचा नकाशा तयार केला असले? 

द्रकतीतरी मजूरांचे िात द्रदर्वस रात्र, उन्िा-पार्वसात राबल ेअसतील; तेव्िा आज आपण िी नदी, 

िी खाडी आरामात, कमी र्वेळात पार करत आिोत! ! त्या लोकांच्या प्रती आपण कृतज्ञ असायला 

िर्व.ं िी भार्वना आपण सर्वाांपयांत पसरर्वायला िर्वी. आपण रोज जेर्वण करतो. आपल्या मनात 

शेतकर् यांबद्दल हर्वचार यायला िर्वा. तेिी रात्रंद्रदर्वस राबतात. प्रर्वासात, अस ेशेतकरी शेतात 

राबतांना तुम्िी पाहिल े असतील. मजूर,शेतकरी, सैहनक यांच्याबद्दल आपण मनात कृतज्ञता 

बाळगली पाहिजे. 



बाबांनी आपल्याला हशकर्वण द्रदली आि े की पृथ्र्वीर्वर मानर्व िी एकच जात 

अहस्तत्र्वात आि;े र्व सगळयांचा िमटिी एकच असायला िर्वा—प्रेमिमट! आपण कोणत्या कुरंु्बात 

जन्म घेतला ककंर्वा आपल्याजर्वळ द्रकती पैस ेआिते यार्वरून माणसू ‘माणसूः ठरत नािी. तो जेव्िा 

एकच मानर्वजात र्व एकच प्रेमिमट मानेल तेव्िाच तो ‘खरा माणूस’ िोईल. एकदा ते साध्य झाल ं

की ‘र्वसुिैर्व कुरंु्बकम्’ िी कल्पना प्रत्यक्षात उतरायला र्वेळ लागणार नािी. िी जबाबदारी आता 

तुमच्या हपढीर्वर आि.े  



सरे्वा व्रत 

  

हमत्रांनो, फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल ि ेनार्व तुम्िाला मािीत आि?े आपण आज हतच्याबद्दल 

जाणून घेऊ. जगातील िी पहिली पटरचाटरका. रुग्णांची सेर्वा करणारी नसट. हसस्र्र. नर्सांग या 

उदात्त व्यर्वसायाची सुरुर्वात हतच्यापासून झाली. 

फ्लॉरेन्स चा जन्म इर्लीमिील फ्लॉरेन्स नार्वाच्याच गार्वी 12 मे 1820 साली झाला. 

ती  एक र्वषाटची असतांना हतचे कुरंु्ब लंडन(इंग्लडं) येथे स्थलांतटरत झाल.े श्रीमंत कुरंु्बात जन्म 

झाल्यामुळे ‘दःुख’ म्िणजे काय ि े हतला ठाऊकदखेील नव्िते. एके द्रदर्वशी योगायोगाने हतने 

हजहनव्िा (हस्र्वट्झरलंड) येथील िॉहस्पर्ल बहघतले. तेथील रुग्ण र्व िॉहस्पर्ल पाहून ती बेचैन 

झाली. फार्लले्या चादरी, मळलेल े रग र्व सगळीकड े अस्र्वच्छता. घाणीचे साम्राजय. त्यातच 

पीहडत रोगी. त्यांची दखेभाल करणारेसदु्धा हनरोगी नव्िते र्व त्यांना व्यसनेिी िोती. ते पाहून, 

सोळाव्या र्वषीच फ्लॉरेन्स ने ठरहर्वल ंकी चांगल ं ‘नर्सांग’ म्िणजे काय ते मी लोकांना दाखर्वून 

दईेन.   

आई-र्वहडलांनी हतला सांहगतले की आपल्या उच्चभ्रू घराण्यात असल े र्वेड कािी 

चालणार नािी. पण हतचा हनश्चय कायम िोता. हर्वरोि पाहून हतने घरच सोडल!े! ऐषोआरामाचे 

जीर्वन सोडून ती लंडनच्या एका इहस्पतळात दाखल झाली र्व हतने काम सुरू केल.े तेथे हतने 

बर् याच सुिारणा केल्या. 

हतचे काम पाहून एक हमहलर्री ऑद्रफसर, िबटर्ट, खूप प्रभाहर्वत झाल.े याच काळात 

द्रक्रहमया (तुकट स्तान) येथे युद्ध सरुू झाले िोते. जखमी सैहनकांना नर्सांगची गरज िोती. तेव्िा िबटर्ट 

यांनी हतला हतथ ेजाण्याची हर्वनंती केली. िी दशेसेर्वेची संिी आि ेअस ेसमजून फ्लॉरेन्स हतकड े

हनघाली. हतने आिीच जयांना टे्रसनंग द्रदले िोते अशा 38 सिकारी नससे हतच्यासोबत िोत्या. 



युद्धभूमीर्वर सतत सैहनकांची सेर्वा करार्वी लागत असे. रात्री इतर नससे र्व डॉक्र्सट हर्वश्रांती घेत 

तेव्िा अंिारात, िातात एक कंदील घेऊन फ्लॉरेन्स जखमी र्व हर्वव्िळणार् या सैहनकांजर्वळ पोिोचे. 

त्यांची दखेभाल करी. ताजी मलमपट्टी करी. त्यांच्याशी सांत्र्वनाचे चार गोड शब्द बोले. जाता-

येता ती मंजुळ आर्वाजात गाणे गुणगुणत असे. गाणार् या नाइटरं्गेल पक्ष्यासारखा हतचा मिुर 

आर्वाज सैहनकांचे दःुख िलके करत अस.े यामुळे हतला फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल अस ेनार्व पडल ेतसेच 

हतला जखमी सैहनक आदराने ‘लेडी हर्वथ द लँप’ असेिी म्िण ूलागले. ती केर्वळ कंदील घेऊन येत 

असे म्िणूनच नव्ि,े तर ती त्यांच्या जीर्वनात जगण्याच्या आशेचा प्रकाशिी आणीत िोती!    

 युद्ध संपल.े फ्लॉरेन्सच्या कामाचे खूप कौतुक झाल.े ती लंडनला परतली. ती स्र्वस्थ 

बसणार् यांपैकी थोडीच िोती? हतने लंडन मध्य ेएक ‘नर्सांग स्कूल’ सुरू केल.े जगातल ेपहिल ेनर्सांग 

स्कूल! आज ते लंडन कॉलेजला जोडले गेले आि.े 

 हतच्या कामाची दखल राजघराण्यानेिी घेतली. इंग्लंडच्या राणी हव्िक्र्ोटरया 

यांनी हतला ‘रेड क्रॉस मडेल’ दऊेन हतचा गौरर्व केला. हतच्या कामाचे मित्त्र्व ओळखून जगात 

अनेक टठकाणी नर्सांग कॉलेजेस हनघाली. पुण्यात ससून िॉहस्पर्लला जोडून असे कॉलेज आि.े 

चार र्वषाांचा अभ्यासक्रम पूणट झाल्यार्वर नससे जी ‘शपथ’ घेतात, त्यामध्य ेफ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल 

ची आठर्वण करून हतच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. डॉक्र्री व्यर्वसायाइतकाच यािी 

व्यर्वसायास आज प्रहतष्ठा हमळालेली आि.े 

 1973 सालापासून भारतानेिी ‘फ्लॉरेन्स नाइटरं्गेल अर्वॉडट’ सुरू केले आि.े हनष्ठनेे 

र्व करुणापूणट भार्वाने सरे्वा करणार् या पटरचाटरकेला ते दणे्यात येते.या व्यर्वसायात पूर्वी फक्त 

हियाच असत. पण आता पुरुष पटरचारक दखेील असतात.त्यांना ‘ब्रदर’असे संबोिण्यात येते. या 

र्वषाटपासून भारत सरकारन,े एक जून िा द्रदर्वस ‘नर्सांग केअटरंग ड’े म्िणनू पाळार्वा अस ेघोहषत 

केले आि.े 



हमत्रांनो, तुम्िाला प्रश्न पडला असले की सेर्वा करण्यास िॉहस्पर्ल िचे एक टठकाण 

आि ेका? उत्तर आि,े ‘नािी’! सेर्वा िी अगदी सािी गोष्ट आि.े दसुर् यासाठी केललेे र्व मोबदला न 

घेता केलेल ेकुठलेिी काम म्िणजे सेर्वा. कुठल्यािी परतफेडीची अपके्षा न करता दसुर् याला केललेी 

मदत म्िणजे सेर्वा! पटरचारकांना हमळणार् या पगारापेक्षा द्रकतीतरी अहिक पर्ींनी ते मनोभारे्व र्व 

करुणायुक्त सेर्वा रुग्णांना दते असतात.   

 स्र्वामी नेिमी सांगत, मानर्वसेर्वा िीच मािर्वसेर्वा आि’े. याचा नेमका अथट मािीत 

आि?े सृष्टीतील प्रत्येक घर्कात, चराचरात ईश्वर आि.े आपण िी गोष्ट सतत लक्षात ठेर्वली 

पाहिजे. एखाद्या अंि व्यक्तीस तुम्िी रस्ता क्रॉस करायला मदत केली असेल, तुमच्या हमत्राचा 

िात मोडला असतांना त्याला अभ्यास कॉपी करून द्रदला असले, भूकंपग्रस्तांसाठी पैसे गोळा केल े

असतील, तुमच्या आजीला सुई ओर्वून द्रदली असेल. अशी छोर्ी कामेिी ‘सेर्वा’ या सदरात 

मोडतात. फक्त तुम्िी त्यारे्वळी समोरच्या व्यक्तीमिे ईश्वराला पाहिले पाहिजे. मी यांना मदत 

केली, असा अिकंारिी येता कामा नय.े हनःस्र्वाथट मनाने तुम्िी जे इतरांसाठी कराल ती सेर्वा! 

अशी सेर्वा करून, पािा द्रकती आनंद हमळतो ते! ! 23 नोव्िेंबर ला भगर्वान बाबांचा जन्मद्रदन 

आि.ेत्याहनहमत्त आपण सारे सेर्वाव्रत घेऊ या. 

       

  



छोट्या हमनीची मोठी गोष्ट 

 

आज मी जी गोष्ट सांगणार आि ेना, ती बर् याच र्वषाांपूर्वी मी र्वाचली िोती. पण कािी 

गोष्टी अशा असतात की आपण त्या हर्वसरू शकत नािी. िी गोष्ट हमनी नार्वाच्या छोट्या मुलीची 

आि.े हतचं र्वय िोतं पाच र्वषां. एक द्रदर्वस ती शाळेतून आली अन् पळत पळत आजीजर्वळ गेली. 

आजीनं हतला मांडीर्वर घेतलं अन् म्िर्ल,ं ‘ये बेर्ा; आज फार आनंदात द्रदसतेयस’!  

‘आजीऽ, माझा पहिला नंबर आला! मी पास झाल.े’ हमनी म्िणाली. आजीनं हमनीला 

प्रेमाने कुरर्वाळल ंआहण जर्वळचे पाच रुपय ेकाढून द्रदले.  

‘जा; तुला िर्व ंते चॉकलरे् घेऊन ये.’ 

हमनी आनंदानं बािरे गेली. दकुानं जर्वळच िोती. हमनी मखु्य रस्त्यार्वर आली.हतथे 

खूपच गदी जमललेी हतला द्रदसली. लोक िातात फुलांच्या माळा र्वगैरे घेऊन उभे िोते. एका 

बाजूला सर्वटजण बघत िोते जण ूकोणाची तरी र्वार् बघत असारे्वत. त्यातीलच एका काकांना 

हमनीने हर्वचारले.’ अकंल, तुम्िी कोणाची र्वार् पािात आिात? ’ काका म्िणाल,े’ आपल्या 

गार्वातला एक जर्वान सीमेर्वर हुतात्मा झाला, त्याची अंत्ययात्रा इथून जाणार आि.े म्िणून आम्िी 

त्याला िार घालून र्वंदन करणार आिोत.’ 

हमनीला फारस ंकािी समजल ंनािी. पण कुणीतरी मोठा माणूस असणार, आपणिी 

त्याला िार घालार्वा अस ंर्वारू्न ती िार्वतच जर्वळच्या फूलर्वाल्याकड ेगेली. 

‘मलािी एक िार द्या; ि ेघ्या पाच रुपय.े’ हमनी म्िणाली.  

फूलर्वाला म्िणाला, ‘बेर्ा, पाच रुपयात िार नािी येणार; िा,ं एक गुलाबाचं फूल 

दतेो. ‘चालेल’ हमनीनं मान डोलर्वली. फूल घेऊन िार्वतच ती गदीकड ेआली. तेर्वढ्यात हुतात्मा 



जर्वानाचे पार्थटर्व ठेर्वलेला ट्रक हतथ ेयेऊन पोिोचला िोता. हमनीला फुलासि िार्वत येतांना पाहून 

ट्रकबरोबर चालणारा एक जर्वान पर्कन ्हतच्याजर्वळ आला र्व हतला कडरे्वर उचलून ट्रकजर्वळ 

घेऊन गेला. सगळया लोकांचं पाहून हमनीनं िातातलं फूल शिीद जर्वानाच्या पार्थटर्वार्वर र्वाहिल ं

आहण इतरांप्रमाण ेनमस्कारिी केला. जर्वानाच्या कडरे्वरून उतरूच हमनी िार्वतच घरी हनघाली. 

सगळे लोक भारु्वक िोऊन हमनीकड ेपािात िोते, ‘ह्या एर्वढ्याशा मलुीनंिी जर्वानाला श्रद्धांजली 

र्वाहिली! ’  

तेर्वढ्यात फुलर्वाल्याने हमनीला बोलार्वल ेर्व पाच रुपय ेपरत करून म्िर्ल,े ‘ ि ेघ ेपसै े

परत. तू तर आज माझ्या फुलाचाच सन्मान केला आिसे’ 

हमनीला कािी कळल े नािी पण पसै े घेऊन ती आजीकड े परत आली. जमेल तशी 

िकीगत सांगून हतनं आजीला हर्वचारलं, ‘आज्जी, हुतात्मा म्िणजे काय ग? मी आज त्याला फूल 

र्वाहिलं.’  

आजी म्िणाली, ‘तुम्िी शाळेत किी किी आपसात भांडता नं? तसेच दोन दशेिी 

क्वहचत भांडतात. त्यांच्याजर्वळ बंदकुािी असतात; मग किी किी एखाद्या सैहनकाला दशेाकरता 

प्राण गमर्वार्व ेलागतात. त्याला म्िणतात हुतात्मा; म्िणजेच शिीद. सैहनक सीमेर्वर लढून आपल्या 

दशेाचं म्िणजे दशेातल्या लोकांचं रक्षण करतात. आपल्यासाठी त्यांचा जीर्विी दतेात. म्िणूनच 

आपण सैहनकांबद्दल कृतज्ञ राहिल ंपाहिजे. तू चांगल ंकेलसं, चॉकलेर् न घेता तू फूल र्वाहून त्या 

जर्वानाला सन्मान द्रदलास. ‘ 

‘पण फुलर्वाल्यानं तर पसैे परत द्रदल!े ’ आश्चयाटने हमनी म्िणाली. 

आजीने सांहगतलं, ‘ि,ं त्यानंसुद्धा जर्वानाबद्दल आदर दाखर्वला.’ 

हमनी गंभीर िोऊन म्िणाली, ‘आज्जी गऽ,मी सुद्धा मोठ्ठी झाल्यार्वर दशेासाठी लढणार! 

’  



 आजीनं कौतुकानं िसून हमनीच्या गालार्वर एक िलकेच थ्पड मारून म्िर्ल,ं 

‘आिी मोठ्ा तर व्िा, बाईसािबे! ’ 

 हमत्रांनो, हमनीची गोष्ट आपल्यालािी खूप कािी हशकर्वून जाते; नािी का?  

 

    

  



मनषु्यजन्म-अनमोल हिरा. 

    

हमत्रांनो, िी एक जुनी गोष्ट आि.े एक राजा िोता.एक द्रदर्वस तो सर्वट लार्वाजम्यासि 

हशकारीला जंगलात गेला. द्रदर्वसभर सिडूंनिी हशकार कािी हमळाली नािी. शोित शोित राजा 

दरू गेला र्व आपल्या सैहनकांपासून दरू जंगलात भरर्कत गेला. साथीदार सरु्ले. एकर्ा राजा 

जंगलात सिडंत राहिला. सधं्याकाळ झाली. राजाला र्वार्ले आता आसरा कुठे हमळणार? अिंार 

पडू लागला.राजाला भूकिी लागली िोती. काय करारे्व कािी सुचेना.  

राजाचे नशीब बलर्वत्तर िोते. अंिारात एके टठकाणी लांब उजेड द्रदसला. राजा त्या 

द्रदशेने चालू लागला. अखेर एक झोपडी द्रदसली. कोणी एक लाकूडतोड्या आपल्या बायकोसि 

तेथे राित िोता. राजा साध्याच र्वेषात असल्याने त्यांनी त्याला ओळखले नािी. राजाने सांहगतले, 

‘मी खूप दमलेलो आि;े मला भूकिी लागली आि.ेकािी व्यर्वस्था िोईल का? ’ ‘अहतथी दरे्वो भर्व’ 

( आललेा पाहुणा िा दरे्वच आि)े असे समजून लाकूडतोड्याने त्याचे स्र्वागत केल.े त्याच्या पत्नीने 

भाजी भाकरी तयार केली र्व राजाला गरम गरम जेर्वण र्वाढल.े राजा भरपूर जेर्वून तृप्त झाला. 

लाकूडतोड्याने कांबळं आणून द्रदलं त्यार्वर गाढ झोपून गेला.  

राजाचा लर्वाजमा त्याला शोित शोित झोपडीपयांत पोिोचला तोर्वर पिार् झाली 

िोती. सैहनक र्व लर्वाजमा पाहिल्यार्वर लाकूडतोड्या घाबरून गेला. आपण राजाला ओळखल े

नािी र्व त्याच्या इतमामाप्रमाणे त्याची खाहतरदारी केली नािी; आता याबद्दल आपल्याला हशक्षा 

िोणार! असा हर्वचार त्याच्या मनात आला; पण झाले उलरे्च!  

राजाने लाकूडतोड्याचे र्व त्याच्या पत्नीचे आभार मानल.े भुकेच्या र्वेळी हमळालेल्या 

भाजी-भाकरीनेिी तो सतंोषला िोता. त्याने हर्वचारले,  ‘तू पोर् भरण्यासाठी काय करतोस? ’ 



लाकूडतोड्या म्िणाला, ‘लाकड ंतोडून गार्वात जाऊन हर्वकतो; लोकांना इंिन लागते. 

ते िान्य, पीठ अस ंकािीबािी दतेात.त्यार्वर चालत’ं 

राजानं आपल्या प्रिानाला सांहगतलं की अमकु टठकाणी जी चंदन र्वाटर्का आि ेती 

याला द्या.हतथेच त्याची रािण्याची व्यर्वस्थािी करा.’ 

एर्वढे सांगून राजा र्व बरोबरचे लोक हनघून गेल.े 

प्रिानाने राजाच्या आज्ञेप्रमाणे लाकूडतोड्याची सर्वट व्यर्वस्था केली. मिे बराच काळ 

गेला. राजयाचे कामकाज पािण्यात राजा गकट  िोता. तो लाकूडतोड्याला हर्वसरून गेला िोता. 

अचानक एक द्रदर्वस त्याला आठर्वण झाली. प्रिानजी कडून त्याने माहिती हर्वचारली; र्व तो 

स्र्वतःच र्वाटर्के र्वर जाऊन पोिोचला. लाकूडतोड्याची आर्थटक हस्थती आता पूर्वी पेक्षा बरी 

असेल; चंदन हर्वकून मोिरा हमळत असल्यामुळे त्याचे छान चालल ेअसेल, अशी राजाची अपेक्षा 

िोती. पण पाहिल ेतो काय? लाकूडतोड्याच्या पटरहस्थतीत कािीच फरक नव्िता!  

राजाने हर्वचारल्यार्वर लाकूडतोड्या म्िणाला की तो ती लाकड ं जाळून कोळसा 

करतो,र्व तो कोळसा हर्वकतो! राजाने सांहगतल्यार्वर तो म्िणाला की,’चंदन म्िणजे काय, त्याचा 

उपयोग काय अन् त्याचं मोल काय ि ेमला कािीच माहिती नािी!!’ 

राजाने कपाळाला िात लार्वला!  

आपल्याला काय लाभलं आि े ते द्रकती मौल्यर्वान आि े ि े न समजल्यामुळेच 

लाकूडतोड्याची उन्नती झाली नािी. गोष्ट इथेच संपली. 

स्र्वामी आपल्याला सांगत असत,  ‘मानर्व-जन्म यासाठी हमळाला आि े की तुम्िी 

स्र्वतःची आध्याहत्मक उन्नती करून घेतली पाहिजे. प्रत्येक जीर्व िा ईश्वराचा अंश आिःे र्व हजर्वाची 

हशर्वाशी भेर् िोण्याकरता या जन्मात र्वतटणूक ठेर्वली पाहिजे.ज्ञानाची कास िरली पाहिजे.’ 



िा उपदशे हर्वसरून आपण भौहतक गोष्टीतच गंुतून राितो. पण त्या गोष्टी अशाश्वत 

म्िणजे न टर्कणार् या आिते. म्िणून िा अनमोल जन्म आपण अशा गोष्टीत र्वाया घालर्वता कामा 

नय.े  कबीर आपल्या एका दोह्यात म्िणतात, 

  रात गंर्वायी सोयकर, द्रदर्वस गर्वाया खाय । 

  िीरा जनम अमोल था, कर्वडी बदल ेजाय ।। 

रात्र तू झोपून घालर्वलीस द्रदर्वस खाण्याहपण्यात गेला. तुझा मनुष्यजन्म िा अनमोल 

हिरा िोता; तो तू इतर फालत ूगोष्टी जमहर्वण्यात र्व करण्यात घालर्वतो आिसे. हिरा दऊेन कर्वडी 

घेतल्यासारखंच झाल ंकी!  

म्िणून सार्वि रिा. 

  



त े  ऑपरेशन 

 

िी गोष्ट आि ेजारे्वदची. जारे्वद एक पत्रकार िोता. तो हृदयरोगार्वर एक लेखमाला 

हलिीत िोता. म्िणून तो आज िॉहस्पर्लमध्य े आला िोता. हतथे हृदयार्वर एक गंुतागंुतीचे 

ऑपरेशन िोणार िोते. ते पािण्याची परर्वानगी त्याला या लेखामालेमुळे हमळाली िोती. 

ऑपरेशनची जय्यत तयारी झाली िोती. अनेक प्रकारच्या सुर् या- कातर् या …मशीन्स..आहण अनेक 

डॉक्र्सट….नसेस…पण कोणी कोणाशीिी चकार शब्द बोलत नव्िते. त्यामुळे  हथएर्र मिील थंड 

र्वातार्वरण अहिकच गंभीर झाल ेिोते. 

 रुग्णाला ढकलगाडीर्वरून आत आणण्यात आले. जारे्वद हर्वहशष्ट पोषाख चढरू्वन 

र्वरच्या गॅलरीत बसून ि ेसारे पािात िोता. हिरव्या रंगांच्या र्ो्यातून सर्वट माणसांचे फक्त डोळे 

द्रदसत िोते. जारे्वदला अशा र्वातार्वरणाची अहजबात सर्वय नव्िती. त्याला थोड ेअस्र्वस्थिी र्वारू् 

लागल.े तेर्वढ्यात मुख्य डॉक्र्र आल.े तेिी हिरव्या पोषाखात िोते. सगळे सज्ज झाल.े रोग्याला 

भूल द्रदली गेली.  मखु्य डॉक्र्रांनी आपल्या सराईत िातांनी रोग्याच्या छातीर्वर मोठा ‘कर्’ 

घेतला. त्याबरोबर लालभडक रक्त एकदम उसळून र्वर आले. जारे्वदला ते पाहून कसेतरीच र्वारू् 

लागल.े त्याच्या डोक्यात मुंग्या आल्या. त्याला समोरचे कािी द्रदसेनासे झाले. पण त्याच्याकड े

बघायला कोणाला र्वेळ नव्िता. 

 त्याच्या डोळयांपुढे हनराळयाच- बहुिा भूतकाळातील- प्रहतमा तरळू लागल्या.  ती 

एक सधं्याकाळ िोती. त्याला कॉलेजला प्ररे्वश घ्यायचा िोता. दिार्वी नंतर त्याने बारार्वी पास 

केली िोती. माकट  कािी फारस ेचांगल ेनव्िते. पण हमत्रांबरोबर कॉलेज ची मजा अनुभर्वायची 

िोती. पण त्या सधं्याकाळी  अब्बांनी िाक मारली.  

 ‘बेर्ा, मी तुला कॉलेजच्या फीचे पसैै नािी दऊे शकत….’  



‘पण का, अब्बू? ’ त्याने भुर्वया आक्रसून हर्वचारले.   ते म्िणाले, ‘तुला मािीत आि े

रुहबया—तुझी मोठी बिीण दखेील हशकते आि.े हतचा खचट आि.े ती हुषार आि े . आहण तुला 

मािीत आि े की दोघांची फी भरण्याइतली माझी ऐपत नािी…. तू कुठेतरी नोकरी िर…. 

अभ्यासात तुलािी रस नािीच आि.े िोना?  

 अब्बांनी सांहगतले म्िणजे ती आज्ञाच िोती त्यांची. त्यांच्या रागाची त्याला भीती 

र्वार्त अस.े जारे्वदला खपू र्वाईर् र्वार्ल.े  ‘आपल ेहमत्र खपू मजा करतील हन आपण मात्र….’ 

 पण उपयोग नव्िता. रुहबयाचे हशक्षण पुढ ेचाल ूराहिले. हमत्र म्िणाले, ‘अरे! तू 

मुलगा असून तुझी फी न भरता, तुझ्या बहिणीची मात्र भरणार? हर्वहचत्रच आि े ि.े!  त्याने 

छोर्ीशी नोकरी केली र्व साईड बाय साईड पत्रकाटरतेचा कोसटिी केला…… अब्बांना  अिाटग 

र्वायूचा झर्का आला. आता रुहबयाच्या पुढच्या हशक्षणाचे काय?  

 पुन्िा अब्बांनी हर्वनंती केली ‘ बेर्ा  तुझ े पैस े रुहबयाला दशेील? ’ 

 ‘पण मला हपयानो घ्यायचा आि!े माझ ेस्र्वप्न आि ेते. मी ऑरकेस्ट्रा जॉईन केला 

आि.े हतथिेी मला पसैे हमळतात; ते मी हपयानो साठी…..’ 

 बेर्ा, माझी खात्री आि ेकी तू ‘नािी’ म्िणणार नािीस; जरा माझ्याकड ेपािा….’ 

जारे्वदने मुकाट्याने रुहबयाच्या हशक्षणासाठी पसैे द्रदल.े मनातून त्यालािी मािीत 

िोते, की रुहबयासारख्या हुषार मलुीचे हशक्षण थांबणे योग्य नािी.पण मग त्याचे हशक्षण…. 

हपयानो  सर्वटच राहून गेले….. 

तेव्िढ्यात…… 

ऑपरेशन हथएर्रमिील शांतता भंग पार्वली.डॉक्र्सट एकमेकांशी िलक्या आर्वाजात 

बोलू लागल.े जारे्वदची तंिीिी भंग पार्वली.  तो भानार्वर आला. तो हथएर्रमिून बािरे आला. 



 रोग्याचे ससचंत नातेर्वाईक बाकार्वर बसल ेिोते.  उठून त्यांनी अपेहक्षत नजरेने 

जारे्वदकड ेपाहिले. जारे्वद त्यांना इतकेच म्िणाला,  ‘ डॉक्र्र इतक्यात यतेीलच! ’ 

 नातेर्वाईक म्िणजे  रुग्णाचे आईर्वडील िोते. रुग्ण िोता त्यांचा सोळा र्वषाांचा 

मुलगा. लिान र्वयापासनू त्याला हृिोग िोता….पण ऑपरेशनसाठी या र्वयापयांत थांबणे जरूर 

िोते. जारे्वदने रुग्णाच्या र्वहडलांच्या खांद्यार्वर थोपर्ल.े र्व तो दरू जाऊन उभा राहिला…. 

 तेर्वढ्यात ऑपरेशन करणारे सजटन आल.े त्या एक िी-सजटन िोत्या. त्या रुग्णाच्या 

नातेर्वाईकांना म्िणाल्या,  ‘सर्वट कािी ठीक झाले आि.े आता तुमचा मुलगा पूणटपणे बरा िोईल. 

अजून तीन तास तुम्िी त्याला बघ ूशकणार नािी. नंतर टरकव्िरी रूममि ेजाऊन एकच हमहनर् 

तुम्िी त्याला पाहू शकता. पण आता कँटर्न मिे जाऊन कािी खा, ्या….काळजी सोडून द्या. ’   

एर्वढे बोलून त्या जारे्वदजर्वळ आल्या. जारे्वदने िळूच त्यांचे िात िातात घेतले र्व एर्वढेच म्िणाला, 

‘ चल थोडी कॉफी घेऊ या? ’ 

डॉक्र्र यंत्राप्रमाणे त्याच्यामागे चालू लागल्या! चालता चालता जारे्वद म्िणाला,  

‘आज तू एक जीर्व र्वाचर्वलास….तुझ ं ज्ञान, तुझ ं कौशल्य…..तुझा आत्महर्वश्वास!  

कमालका ि!ै! …मला तुझा अहभमान र्वार्तो.  

डॉक्र्र म्िणतात, ‘पण अजूनिी तुला र्वाईर् र्वार्त ंना, तुला हपयानो घेऊन हशकायला 

हमळाला नािी याचं? ’ 

जारे्वदने दार्ल्या कंठाने उत्तर द्रदल,े ‘नािी नािी यापुढ ेकिीच र्वार्णार नािी. मला 

एर्वढेच आठर्वेल की माझ्या बहिणीने एक जीर्व र्वाचर्वला…. 

‘रुहबया, तू तुझ ंहशक्षण पूणट केलंस िचे योग्य झालं. अब्बांचा हनणटय योग्यच िोता.’ 



हमत्रांनो, मलुगा असो अथर्वा मलुगी; प्रत्येकाला हशक्षणाची समान सिंी हमळायला 

िर्वी. पण समान याचा अथट असा नािी की दोघांना एकच हशक्षण . जयाच्या त्याच्या कुर्वतीनुसार 

समान संिी! मलुगा-मुलगी असा भेद न करता, माता –हपत्यांनी त्यांना र्वागहर्वले पाहिजे, िाच 

संदशे र्वरील कथेर्वरून हमळत नािी काय? ....  



कस ंर्वार्ल ंपसु्तक हमत्रानंो?  

रु्फ़कर् असल ंतरी दजेदार आि ेना?  

कािी लोकांचा असा समज आि ेकी जे रु्फ़कर् हमळतं ते कमी दजाटचं असेल. पण तस ं

नसतं. आपल्याला आपले आईर्वडील हमळतात ना की ते आपण हर्वकत घेतो? आहण त्यांचे 

संस्कार? आहण आपला दशे आपलं राष्ट्रीयत्र्व? अगदी आपल्या आजूबाजूच्या िर्वेतला 

ऑहक्सजनिी रु्फ़कर्च हमळतो ना. आहण िा मौल्यर्वान मनुष्यजन्मिी रु्फ़कर्च हमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्िा हमत्रांनो जे जे रु्फ़कर् ते ते र्फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकांना एकदा ई 

साहित्यच्या साइर्र्वर आणा. ई साहित्यची पुस्तकं र्वाचायला द्या. तुम्िी जे परेाल तेच उगर्वेल. 

जर तुम्िी समाजात चांगली मलू्य ंपरेाल तर तुम्िालािी या समाजात चांगली र्वागणूक हमळेल. 

समाज म्िणजे आपणच की. हनदान आपल्या आजूबाजूचा समाज तरी मलू्यप्रिान करुया. 

चला तर हमत्रांनो, एक भव्य चळर्वळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सिभाग घेतला 

तर िा बाराकोर्ींचा मिाराष्ट्र जगातला सर्वोत्कृष्ट अहभरुचीपूणट र्वाचकांचा प्रदशे बनायला र्वेळ 

लागणार नािी. 
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