
 

  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या!  

श्रद्धचेे विज्ञान 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो.  

मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां?  

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हालाही आनांद वमळेल 

आवण तमुचां काहीच कमी होणार नाही.  
तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना ह ेपसु्तक िले आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.  



ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन 

 

 

सवदर करीत आह े

 

 

 

 

 

श्रदे्धचे शर्ज्ञवन 
 

 

 

 

 

 

लेखक 

फ्रवशन्ससस आल्िेडव 

  



श्रद्धेचे शर्ज्ञवन 

लेखक... फ्रवशन्ससस आल्िेडव 

पत्तव- नांदनर्न शनिाळ, र्सई, शर्रवर. 
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यव पु् तकातील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित 

असनू पु् तकवच े शकां र्व  त्यवतील अांिवच े पनुिुाद्रि र् 

नवट्य, शचत्पट शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी 

लेखकवची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े तसे न 

केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकते.  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 

and 66 of the IT Act 2000. Copyright protection in India is available for 

any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 

Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an 

author’s copyright in a work is recognised even without registration. 

Infringement of copyright entitles the owner to remedies of injunction, 

damages and accounts.  
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

• ह ेई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपरु्ी शकां र्व र्वचनवव्यशतररक्त 

कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी -सवशहत्य प्रशतष्ठवनची परर्वनगी 

घेिे आर्श्यक आह.े  



फ्रान्सिि आल्मेडा  

 

लेखक सेर्वशनर्तृ्त शर्ज्ञवन शििक 

असनू, तहहयवत शर्ज्ञवन शर्द्यवर्थी आहते. 

शर्ज्ञवन शििक म्हिनू कवि करीत असतवनव 

केर्ळ शर्ज्ञवन न शिकर्तव, शर्द्यवर्थयवांनव 

र्ैज्ञवशनक दृष्टी किी प्रवप्त होईल यवसवठी 

सतत प्रयत्नरत होते. सेर्ेत असतवनव 

शर्द्यवर्थयवांबरोबरच पवलक प्रशििि आशि 

पररसरवतील सविवशजक सां्र्थवांिध्ये कवि केले. शनर्तृ्तीनांतरही र्वचन 

लेखन आशि शर्र्केी शर्चवरवांचव प्रसवर यवर्र भर. शर्रे्क िांच हव 

शियविील  ग्रपु आशि िकु्त शर्चवर िांच  हव व्हवट्सअप र्रील ग्रपु 

यविध्ये सशिय. प्रशसद्ध लेखक शलओ टॉल्टॉय यवांच्यव 'गॉ्पेल 

इन शिफ' यव िवांशतकवरी ग्रांर्थवचव 'सांशिप्त िभुर्तािवन' म्हिनू 

िरवठीिध्ये अनरु्वद. शर्रे्कवने जगण्यवसवठी शर्नविलू्य िवगादिान 

करण्यवसवठी सदरै् उपलब्ध. 

  



प्रस्तावना 

 

'सॅशपयन' यव िवनर्वचव इशतहवस सवांगिवऱ्यव र्वचकशप्रय 

पु् तकवत यरु्वल नोर्व हरवरी यव लेखकवांनी िवनर्ी सां्कृतीच्यव 

शर्कवसवत श्रद्धवांच्यव उपयोगवची चचवा केली आह.े ती र्वचत 

असतवनव रे्गरे्गळ्यव श्रद्धवां िवगील र्ैज्ञवशनक पवयव कवय असवर्व 

असव प्रश्न िवझ्यव िनवत आलव.त्यवतनूच रे्गरे्गळ्यव कोित्यव श्रद्धव 

िवनर् सिवज आपल्यव उपयोगवसवठी र्वपरतो आशि त्यव योग्य 

पद्धतीने किव र्वपरवव्यवत यवर्र शचांतन करवरे्से र्वटले. 

               आईन्स्टवईन यव प्रशसद्ध रै्ज्ञवशनकवांनी 

म्हटल्यवप्रिविे "शर्ज्ञवन ह े धिवाशिर्वय पवांगळे आशि धिा हव 

शर्ज्ञवनवशिर्वय आांधळव आह"े यव शर्धवनवचव श्रद्धव आशि शर्ज्ञवन 

यवांनव जोडण्यवसवठी कसव उपयोग होऊ िकेल ह ेसिजनू घेण्यवचव 

प्रयत्न केलव तर, धिा श्रद्धेिी आशि शर्ज्ञवन शर्र्ेकविी जोडतव 

येईल.त्यवर्रून श्रदे्धशिर्वय िविसू पवांगळव आह ेतर शर्र्ेकवशिर्वय 

आांधळव आह े असे म्हितव येईल.शर्रे्की  श्रद्धवांच्यव िदतीने 

िविसवलव आपले जीर्न सखुी र् सिदृ्ध करतव येईल.त्यवसवठी 

आपल्यव श्रद्धवांची शचशकत्सव करून त्यव अशर्रे्की असतील तर 

त्यवांनव शर्रे्की कसे बनर्तव येईल ह ेपवशहले पवशहजे.त्यवतनूच यव 



पु् तकवची शनशिाती झवली. शलहीत असतवनव कवही िदुद््यवांची 

पनुरवर्तृ्ती झवली असि ेिक्य आह,ेर्वचक  ती सिजनू घेतील अिी 

अपेिव आह.े यव पु्तकवच्यव शनशित्तवने आपल्यव जीर्नवतील 

श्रद्धवांचे ्र्थवन आशि त्यव श्रद्धवांचव योग्य प्रकवरे उपयोग कसव करवर्व 

यवर्र अशधक शर्चवर िांर्थन होऊन िवनर्ी जीर्न अशधक सखुी र् 

सिदृ्ध व्हवरे् हीच सशदच्छव! 

              फ्रवशन्ससस आल्िेडव, नांदनर्न शनिाळ, र्सई, शर्रवर. 
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श्रद्धेचे न्वज्ञान 

 

श्रद्धव म्हिजे कवय? 

श्रद्धव आशि अांधश्रद्धव रे्गळी असते कव? 

श्रद्धेचव आपल्यव जीर्नवत कवही उपयोग असतो कव? 

सां्कृतीच्यव शर्कवसवत कवही श्रद्धव उपयोगी ठरल्यव आहते 

कव? 

नेहिीच्यव जगण्यवत.. 

श्रद्धव उपयोगी शकां र्व शनरुपयोगी असतवत कव? 

श्रद्धव उपद्रर्ी शकां र्व शनरूपद्रर्ी असतवत कव? 

श्रद्धवांचव सांबांध शर्रे्कविी असतो कव? 

शर्र्ेकवने श्रद्धव बदलतव येतवत कव? 

श्रद्धवच्यव िवगे कवय शर्ज्ञवन आह?े 

 ह ेसगळे श्रदे्धचे शर्ज्ञवन र्वचल्यवर्रच कळेल! 

  



 

 

 

 

 

श्रदे्धचे शर्ज्ञवन 

 

  



श्रद्धा म्हणजे काय? 

 

श्रद्धव म्हिजे पिूा सिपाि. शर्श्ववसवलव अनभुर्वचव आधवर 

असतो. श्रद्धव ही अनभुर् येईल असे गहृीत धरते. परांत ुशर्श्ववसवची 

पढुची पवयरी श्रद्धव ही आहे. कवरि ज्यव गोष्टीचव अनभुर् नवही परांत ु

त्यव िविसवलव हव्यव असतवत त्यव गोष्टी श्रद्धव कवल्पशनकरीत्यव 

परुर्ते. आजवर बरव करण्यवसवठी आपि डॉक्टरवांर्र शर्श्ववस ठेर्तो 

कवरि त्यवांचव तसव अनभुर् आपल्यवलव आलेलव असतो. परांत ु

असवध्य रोग बरव करण्यवसवठी डॉक्टर असिर्था असेल तर आपि ते 

सविर्थया असलेलव दरे् शनिवाि करतो. त्यविळेुच असवध्य रोगवलव 

शकां र्व असवध्य र्वटिवऱ् यव सांकटवलव तोंड दणे्यवएर्जी लोक बवबव-

बरु्व ्र्विी यवांच्यव भजनी लवगतवत. त्यविळेु कवही कवळ 

आपल्यवलव बरे र्वटते. असवध्य रोगवतनू बरे झवलो नवही तरीही 

आपल्यवलव यव कवल्पशनक दरे्वचव आधवर र्वटतो. यवलवच श्रद्धव 

म्हितवत. श्रदे्धिध्ये िांकेलव जवगव नसते. िांकव घेतली तर आपली 

श्रद्धव सफल होत नवही असे अगोदरच िनवर्र ठसर्लेले असते. 

त्यविळेु िांकव शनिवाि करिवरी िविसे ही श्रद्धर्ांतवांनव धोकवदवयक 

र्वटतवत. आपली श्रद्धव डळिळीत होिे त्यवांनव सहन होत नवही. 

िांकव घेण्यवची त्यवांनव शर्लिि भीती र्वटते. म्हिनूच श्रद्धवळू 



िविसे िांकव शनिवाि करिवऱ्यवांनव िवरून टवकतवत. म्हिजचे श्रद्धवळू 

लोकवांची िूरतव त्यवांच्यव िवनशसक भीती िधनू आलेली असते! 

 सर्ा िविसे शर्श्ववसवच्यव आधवरवने जगत असल्यविळेु 

त्यवांच्यव िध्ये श्रद्धव शनिवाि होिे अपररहवया आह.े कवरि कवही गोष्टी 

शर्श्ववसवच्यव पलीकडे आहते. कष्ट करून पैसे शिळर्तव येतवत हव 

शर्श्ववस आह ेपरांत ुलक्ष्िीची पजूव करून धनदौलत शिळत ेही श्रद्धव 

आह.े तेर्थे कष्ट करण्यवचव िवगा न र्वपरतव लक्ष्िीच्यव र्रदवनवने 

सहज सांपत्ती शिळेल ही श्रद्धव िविसवलव खपू िोठव आधवर दतेे. 

शर्िेष करून ज्यवलव सांपत्तीचव लोभ आह ेपरांतु ती शिळर्ण्यवची 

िितव नवही त्यवची ही श्रद्धव खपू दृढ असते.  

 श्रद्धवही िांकेच्यव पलीकडे असल्यवने प्रत्येक िविसवलव 

आपली श्रद्धव ही खरी र् दसुऱ्यवची ती अांधश्रद्धव र्वटते. एकव 

धिवाच्यव लोकवांनव दसुऱ्यव धिवाच्यव लोकवांची श्रद्धव शकां र्व दरे्तव ह्यव 

कवल्पशनक र्वटतवत. शहांद ू लोकवांनव आपले दरे् र् त्यवांच्यव ितूी 

प्रविशप्रय असतवत परांत ु दसुऱ् यव धिवाच्यव लोकवांनव त्यवांचे फवरसे 

िहत्त्र् र्वटत नवही शकां बहुनव ते त्यव ितूी ांनव दगड, लवकूड शकां र्व धवत ू

यवपलीकडे िहत्त्र् दते नवहीत. त्यविळेु एखवदी दरे्वची ितूी दसुऱ् यव 

धिवाच्यव लोकवांकडून सहज अपिवशनत झवली तर शतलव िवनिवऱ्यव 



लोकवांच्यव भवर्नव दखुवर्तवत. त्यवतनूच त्यव सिवजवची सांतवपवची 

भवर्नव तयवर होते आशि दांगल पेटते.   

 सर्ासविवन्सय िवनर्ी िन श्रदे्धच्यव आधवरवशिर्वय जग ूिकत 

नवही ह ेआपल्यव अनभुर्वस येते. िनोर्ैज्ञवशनक सांिोधनवतनू दखेील 

हीच गोष्ट प्रकषवाने पढेु आली आह.े जिकूवही िवनर्वच्यव िनवत 

एक जवगव तेर्ढ्यवसवठी रवखनू ठेर्लेली असते. त्यविळेु श्रद्धव न 

बदलतव शतचव अन्सर्यवर्था बदलनू ती अशधक िवनर् शर्कवसवलव 

परूक करतव येईल असव शर्चवर बदु्ध, शि्त र् शर्रे्कवनांद 

यवांसवरखयवांनी करून पवशहलव. परांत ुलोकवांनी त्यवांनवच दरे् बनर्नू 

त्यवांची पजूव करवयलव सरुुर्वत केली.  

 सर्ा धिवाचे अश्तत्र् िवनर्वतील श्रदे्धर्र आधवरलेले असते. 

परांत ुप्रत्येक धिवाची श्रद्धव रे्गळी असल्यविळेु आशि त्यवांच्यविध्य े

सांगती नसल्यविळेु सांघषा शनिवाि होतवत. ह े सांघषा टवळण्यवसवठी 

सगळ्यव श्रद्धवांचव अन्सर्यवर्था ससुांगत करतव येईल कव ह े पवहवरे् 

लवगेल. अर्थवात ह ेकवि धशिाक नेत्यवांनवच करवरे् लवगेल. त्यवसवठी 

शर्चवरर्ांतवांनी त्यवांचे प्रबोधन करिे आर्श्यक आह.े यव िेत्वत 

सांिोधन करण्यवसवठी एखवद े श्रद्धवशर्श्वशर्द्यवलय ्र्थवपन करतव 

येईल.  



 धिवाने शदलेल्यव अनेक श्रद्धव शर्ज्ञवनवने बदलल्यव. परृ्थर्ी सपवट 

आह.े असे लोकवांनव र्वटत होते. रै्ज्ञवशनकवांच्यव शनरीििवने तो 

सिज बदललव. परृ्थर्ी ्र्थीर आह ेअसे लोकवांनव र्वटत होते. परांत ु

ती ्र्तः भोर्ती र् सयूवाभोर्ती शफरते ह ेशसद्ध झवले. ती कोित्यव 

तरी आधवरवर्र आह ेअसे सर्ा धिा िवनत होते. गरुुत्र्वकषािवच्यव 

शसद्धवांतवने त्यव श्रदे्धलव छेद शदलव. यव श्रद्धव िविसवच्यव जीर्नवत 

ह्तिेप करिवऱ्यव नव्हत्यव. तरीही बवयबललव चकुीचे ठरर्ले 

म्हिनू गॅशलशलओ यव िवस्त्रज्ञवलव शििव भोगवर्ी लवगली. अजनूही 

िविसवलव हजवरो र्षवांपरू्ीच्यव ग्रांर्थवत शलशहलले्यव गोष्टी कोित्यवही 

परुवव्यवशिर्वय सत्य र्वटतवत.  

 अल्बटा एशलस यव िनोर्ैज्ञवशनकवच्यव REBT यव शर्थअरी 

प्रिविे एखवद्यव घटनेिळेु घडिवरी िवनर्ी कृती ही आपल्यव 

िनवतील श्रद्धवांिळेु शनिवाि होिवऱ्यव भवर्नवांर्र अर्लांबनू असते. 

यव श्रद्धव अशर्र्ेकी असतील तर भवर्नवांचव भडकव उडतो आशि 

अशर्रे्की कृती घडून येते. यव श्रद्धवांनव िह दऊेन त्यव बदलतव 

येतवत. श्रद्धव शर्र्ेकवच्यव आधवरवर्र असेल तर तयवर होिवऱ्यव 

भवर्नव सितोल असतवत आशि त्यवांच्यविळेु शर्रे्की कृती घडून 

येत.े एकदव एकव शठकविी दरे्वच्यव ितूीर्र कोिीतरी घवि फेकली. 

ही बवतिी पसरतवच त्यव दरे्वलव िवनिवऱ्यव भक्तवांचव भडकव 

उडवलव. सवर्ध असलेल्यव पोलीस अशधकवऱ्यवने ितूी धऊुन 



कवढली र् लोकवांचव जिवर् येण्यवअगोदरच तेरे्थ पजूव अचानव 

करवयलव सरुुर्वत केली. सांतवपलेले लोक शतरे्थ आल्यवर्र पजूेत 

सहभवगी होऊन िवांत झवले. त्यव पोशलस अशधकवऱ्यवांने दरे्वचव 

उपयोग करून िवांततव शनिवाि केली. अशर्र्ेकी श्रद्धेने शनिवाि 

झवलेली सांतवपवची भवर्नव बदलनू िवांतीची र् सहजीर्नवची भवर्नव 

शनिवाि केली.  

 अल्बटा एशलस ची शर्थअरी र्वपरून व्यशक्तगत पवतळीर्रील 

अशर्र्ेकी श्रद्धव बदलतव यतेवत. एखवद्यवच्यव जीर्नवतील अशर्र्ेकी 

भवर्नवांचव प्रिोभ िवांत करतव येतो. परांत ु सिवजवत िळुवर्लेल्यव 

अशर्र्ेकी श्रद्धव बदलिे कठीि असते. दगड, लवकूड शकां र्व धवतचूी 

ितूी करून शतची पजूव करिे ही श्रद्धव बघव. त्यव ितूीिध्ये दरे् आहे 

असे सिजिे अशर्रे्की आह ेह े पजुव करिवऱ्यवांनव ठवऊक नसते 

असे नवही. तकुवरवि िहवरवजवांनी म्हटले आह ेकी "देर्ितूी आशि 

पवयरी पवषविवची असते. पि एकवची पजूव करतो. तर दसुऱ्यव र्र 

पवय ठेर्त र्र चढतो. दरे् नवही असे जविवर्े. परांत ु आह े असे 

म्हिवर्े. "आतव अिव ितूीचव कोिी अपिवन केलव तर शर्रे्की 

श्रद्धव असिवऱ्यवांनव सांतवप यिेवर नवही.  

  



 श्रद्धाांचे स्वरूप  

 इर्थनू पढेु श्रद्धव ही एकच असनू ती डोळे शिटूनच अनसुरली 

जवते म्हिजे अांध असते. फक्त ती शर्र्ेकी की अशर्र्ेकी एर्ढेच 

पहवर्े लवगेल. ज्यव श्रद्धव िवनर्वलव उन्सनत करिवऱ्यव, आपल्यवत 

पे्रिवसवरखयव उपयकु्त भवर्नव जवगर्िवऱ्यव असतील त्यव शर्र्ेकी 

श्रद्धव होत. ज्यव श्रद्धव िवनर्वलव शर्नविवकडे ढकलिवऱ्यव, 

आपल्यवत रवगव सवरखयव शर्नविक भवर्नव उद्दीशपत करिवऱ्यव 

असतील त्यव अशर्र्ेकी होत. अशर्र्ेकी श्रद्धव यव आपल्यव रुढी-

परांपरव र् कल्पनवांतनू येतवत. शर्र्ेकी श्रद्धव यव र्ैज्ञवशनक दृशष्टकोन 

आशि ्र्तांत् शर्चवर यवतनूच शनिवाि होतवत. श्रद्धव शर्र्ेकी की 

अशर्र्ेकी ह ेती कोित्यव पवयवर्र आधवरलेली आह ेयवर्रून ठरते.  

 दरे्वच्यव ितूी िवनर्वच्यव आकवरवत असतवत. कवरि दरे् हव 

िविसवच्यव कल्पनेतनू आलेलव आह.े आकविवतील शकां र्व 

्र्गवातील दरे्वची पजूव करण्यवसवठी त्यवचे रूप िवनर्व सवरखेच 

असवर्े लवगते. िवनर्वसवरखी दरे्वची ितूी तयवर करून त्यवची पजूव 

करण्यव ऐर्जी प्रत्यि िविसवलवच दरे् सिजनू त्यवच्यवर्र प्रेि कव 

करू नय?े सवने गरुुजींनी म्हटल्यवप्रिविे "खरव तो एकची धिा 

जगवलव पे्रि अपवारे्!" तकुवरवि िहवरवजवांच्यव िब्दवत "जे कव रांजले 

गवांजले त्यवसी म्हिे जो आपलेु तोची सवध ूओळखवर्व दरे् तेरे्थशच 



जविवर्व!"येि ू शि्तवने दखेील िवनर्वच्यव पतु्वलव उांचवर्ण्यवची 

शिकर्ि शदली होती.  

 यव सषृ्टीचव शनिवाि कतवा म्हिनू तरी दरे् िवनलव पवशहजे असे 

अनेक र्ेळेलव म्हटले जवते. शर्ज्ञवनवने सर्ा गोष्टीचे ्पष्टीकरि शदले 

तरीही कोिीतरी शनिवािकतवा असल्यवशिर्वय ह ेशर्श्व शनिवाि कसे 

होऊ िकेल?म्हिजे ही आशदिक्ती असलीच पवशहजे!कवही 

र्षवांपरू्ी परृ्थर्ी किवच्यव आधवरवर्र आह े हव प्रश्नही असवच 

लोकवांच्यव डोक्यवत होतव. रे्गरे्गळ्यव धिवांनी त्यवांनव रे्गरे्गळी 

उत्तरे शदलेली आहते. कोिी शतलव हक्युालसच्यव पवठीर्र तर कोिी 

हत्तीच्यव पवठीर्र, कोिी कवसर्वच्यव पवठीर्र बसर्लेले आढळते. 

कोितीही र््त ूदसुऱ्यव र््तचू्यव आधवरवने श्र्थर रवहते हव आपलव 

अनभुर् आह.े त्यविळेु धिाग्रांर्थ शलशहिवऱ् यवांनी यव अनभुर्वच्यव 

आधवरे असे कवल्पशनक आधवर शनिवाि केले. लोकवांनवही त े

िवनण्यवशिर्वय पयवाय नव्हतव. परांत ु जेव्हव परृ्थर्ी सयूवाभोर्ती 

गरुुत्र्वकषािवच्यव बळवने शफरते ह ेसर्ािवन्सय झवले तवे्हव यव उत्तरवच े

्र्रूपच बदलनू गेले. त्यवपरू्ी कुिवलवही कल्पनव नव्हती की असे 

कवही अस ू िकेल! शर्ज्ञवनवने हव दृशष्टकोनवतील बदल घडर्नू 

आिलव. कोितीही गोष्ट शनिवात्यवशिर्वय अश्तत्र्वत यऊे िकत 

नवही हव आपलव शर्श्ववस आपल्यव नेहिीच्यव अनभुर्वर्र आधवररत 

आह.े त्यविळेु शर्श्वशनशिाती दखेील तिवच प्रकवरे झवली असे आपि 



गहृीत धरतो. परांत ुज्यवप्रिविे परृ्थर्ीचव आधवर नवहीसव झवलव तसवच 

शर्श्ववचव शनिवातव नवहीसव होऊ िकेल. त्यवसवठी शर्ज्ञवनवत अशधक 

पढेु जवरे् लवगेल. श्टर्न हॉशकां ग्ज यव रै्ज्ञवशनकवांने आपल्यव ग्रँड 

शडझवईन यव पु् तकवत, शर्श्ववच्यव शनशिातीसवठी शनिवात्यवची 

आर्श्यकतव नवही असे म्हटले आह!ेिनू्सयवतनू शर्श्ववची शनशिाती 

होऊ िकते. एकवच र्ेळी धन आशि ऋि ऊजवा असललेी अिी 

दोन शर्शे्व िनू्सयवतनू शनिवाि होऊ िकतवत.  

 दरे् ितूीिध्ये नसनू िविसवांिध्ये आह.े जेरे्थ िविसू नवही तेर्थे 

दरे् नवही. र्वळर्ांट, सिदु्र र् शनजान जांगलवत दरे् आढळत नवही. 

आकवि्र्थ ग्रह गोलवर्र शजरे्थ िविसू पोहोचलेलव आह े तेरे्थही 

दरे्वचव िवगिसू नवही. इतर सजीर् सषृ्टीलवही दरे्वची कवही पडलेली 

नवही. एर्ढेच नव्ह े तर िशतिांद िविसवनवांही दरे् आशि 

त्यवच्यवर्रील श्रद्धव यवशर्षयी कवहीच सिजत नवही. यवचव अर्था दरे् 

आशि त्यवर्रील श्रद्धव की िवनर्ी बदु्धीिते्तची शनशिाती आह.े 

आपल्यव आर्श्यकते सवठी त्यवने जिी अर्थाव्यर््र्थव, न्सयवय 

व्यर््र्थव र् इतर सां्र्थव तयवर केल्यव आहते त्यवचप्रिवि ेदरे्वची 

शनशिाती केली आह!े हे सर्ा िवनर्ी शर्श्व अिव प्रकवरच्यव श्रद्धवांर्र 

आधवररत आह.े दरे्वर्रील श्रद्धव आशि इतर श्रद्धविधील िहत्त्र्वचव 

फरक हव आह ेकी दरे्व र्रील श्रद्धवांची तो शचशकत्सव करू दते नवही. 

त्यवांची शचशकत्सव केल्यव िळेु त्यवच्यव भवर्नव दखुवर्तवत. त्यविळेु 



दरे्शनांद े शर्रुद्ध कवयद े केले जवतवत. लोकवांनव कडक िवसन 

सिवजवकडूनच केले जवते. त्यविळेु हजवरो र्षा जनु्सयव श्रद्धव तिवच 

शटकून रवहतवत.  

  



 न्वज्ञान व श्रद्धा 

  

शर्ज्ञवनवने कवही श्रद्धव बदलवयलव भवग पवडले आहे. परृ्थर्ी 

शफरते असे सवांगिवऱ्यव गॅशलशलओलव शििव करिवऱ्यव धिाशपठवने 

सवडेतीनिे र्षवानांतर शदलशगरी व्यक्त करून गॅशलशलओ बरोबर 

असल्यवचे िवन्सय केले. दरे्वच्यव कोपवने र्ेगर्गेळे आजवर होतवत 

असे आपल्यवकडे िवनले जवई. दरे्ीचव आजवर आल्यवस गवर्वत 

दरे्ीची पजूव सरुू होई. रोगवचे कवरि असलेल्यव जांतचूव िोध 

लवगल्यवर्र यव सर्ा गोष्टी नवहीिव झवल्यव. शर्जेच्यव शदव्यवचव िोध 

लवगल्यवनांतर भतुवटकीच्यव कर्थव एकदि किी झवल्यव. हळूहळू 

शर्ज्ञवनवची तवकद र्वढत गलेी तिव अशर्र्केी श्रद्धव किी होऊ 

लवगल्यव. तरीही िवनर्ी जीर्नवतील अशनशिततव आशि ितृ्यचूी 

भीती यविळेु बऱ्यवच अशर्रे्की श्रद्धव शटकून आहते.  

 दरे्वर्रील श्रदे्धचे िळू िवनर्ी बवलसांगोपनवत आह ेअसे कवही 

रै्ज्ञवशनकवांनव र्वटते. जन्सिल्यवपवसनू िलुवांनव आपि सतत कवय करू 

नको यवशर्षयी िवगादिान करीत असतो. त्यवांनव आधवर दते असतो. 

त्यविळेु त्यवांच्यव िनवत आधवर दिेवरव िदत करिवरव पे्रि करिवरव 

असव ठसव िवतव शपत्यवकडून उिटर्लव जवत असतो. पढेु आई-

र्शडलवांची जवगव घणे्यवसवठी दरे्-दरे्तव आकवर घेतवत. अर्थवात ही 



शर्थअरी िलुवांनव रे्गळ्यव प्रकवरे र्वढर्नू पडतवळून पवहतव येईल! 

त्यवपलीकडे प्रत्यके धिवाच े लोक आपल्यव िलुवांनव बवलपिीच 

सां्कवरवच्यव नवर्वखवली किाकवांड करवयलव भवग पडतवत. पढेु 

त्यवांच्यव ते अांगर्ळिी पडत.े िोठे झवल्यवर्र त्यवांची शचशकत्सक 

बदु्धी र्वढली तरीही त्यवांच्यव िनवर्र ठसलेल्यव गोष्टी नवहीिव होत 

नवहीत. त्यविळेु ते किाकवांडवांचे रे्गळ्यव पद्धतीने सिर्थान करू 

लवगतवत. बवलपिी धवशिाक सां्कवर र् शर्चवर िलुवांिध्ये ठसर्ण्यव 

ऐर्जी त्यवांनव रै्ज्ञवशनक गोष्टींची ओळख करून शदली तर 

अांधश्रद्धवांचव पगडव बरवच किी होऊ िकेल. त्यवसवठी धवशिाक 

नेत्यवांनव आपली भशूिकव बदलवर्ी लवगेल. बवलपिी परृ्थर्ी सपवट 

आह ेआशि हशत्तच्यव पवठीर्र आह ेअसे शिकर्नू िोठेपिी परृ्थर्ी 

गोल आह ेर् ती सयूवाभोर्ती शफरते असे शिकर्िे पररिविकवरक 

होिवर नवही. धिवांतील गोष्टी हजवरो र्षवांपरू्ी परुवव्यवशिर्वय 

कल्पनेने िवनलेल्यव आहते. शर्ज्ञवनवने िोधनू कवढलेल्यव गोष्टी 

परुवव्यवसह सत्य असनू त्यव आधशुनक कवळवत अनेक िवस्त्रज्ञवांनी र् 

शर्चवरर्ांतवांनी पडतवळून पवशहलेल्यव आहते. दसुरे आपि नर्ीन 

िोध र् तांत्ज्ञवन र्वपरतो तसेच नर्ीन शर्चवरही आत्िसवत केले 

पवशहजेत. अन्सयर्थव कृती आशि शर्चवर यविध्ये शर्सांगती शनिवाि 

होते. अर्कवि यवनवचे प्रिेपि करतवनव आपि िभु रे्ळ िोधतो 

शकां र्व पजूवअचवा करतो हव असवच प्रकवर आह.े  



  



 मानवी जीवनातील श्रद्धाांचे स्थान व परिणाम 

 

 िवनर्ी जीर्नवत श्रद्धवांचे ्र्थवन अटळ आहे. कोित्यवतरी 

्र्रूपवत श्रद्धव बवळगल्यव शिर्वय त्यवलव जगतव येत नवही. त्यवच्यव 

बशुद्धिते्तने त्यवलव भतू-भशर्ष्य आशि आपल्यवतील एकटेपिव 

यवांची जविीर् होते. खरव आधवर उपलब्ध नसल्यवने कवल्पशनक 

आधवर शनिवाि करून तो खरव िवनण्यवची त्यवची प्रर्तृ्ती झवली 

आह.े चलनी नोटव ही अिीच एक कवल्पशनक गोष्ट आपि खरी 

िवनतो. त्यवांच्यव आधवरे िोठे व्यर्हवर करतो. ती एक श्रद्धव आह ेहे 

आपल्यव लिवतही येत नवही. यव श्रदे्धिध्ये भवर्शनक सांबांध येत 

नसल्यवने शतची शचशकत्सव करतव येते. दरे्वर्रील श्रद्धेच्यव बवबतीत 

असे करतव येत नवही कवरि शतरे्थ भवर्नवांचव सांबांध येतो.  

 धिवाच्यव श्रद्धेसवठी अत्यवचवर र् छळ करण्यवचे प्रकवर प्रवचीन 

कवळवपवसनू जगभर घडत आलेले आहते. रविवने िांबकूवचव केलेलव 

र्ध, द्रोिवचवयवांनी एकलव्यवचव िवशगतलेलव अांगठव ही िोठी 

उदवहरि े आहते. सर्ासविवन्सयवांच्यव बवबतीत कवय घडत असेल 

यवची त्यवर्रून कल्पनव येते. धिवाच्यव नवर्वने चवललेली 

जवतीव्यर््र्थव, एक ठरवशर्क प्रकवरचे कवि करण्यवस भवग पवडते. 

यरुोपवत शि्ती लोकवांनी आपल्यवच लोकवांचव अनवचरी र् धिाद्रोही 



ठरर्नू छळ केलव. त्यवांनव शजर्ांत जवळले. त्यवतनू िोठे शर्चवरर्ांत र् 

िवस्त्रज्ञही सटुले नवहीत. आजही आपल्यव दिेवत गोरििवच्यव 

नवर्वखवली लोकवांनव ठेचनू िवरले जवत आह.े शर्ल ड्यरुवांट यव 

इशतहवसकवरवच्यव ितवने "दृढश्रद्धे बरोबर असशहष्ितुव नैसशगाकपि े

येते. " परांत ुदृढश्रद्धव लोकवांनव प्रविशप्रय असते. श्रद्धवांचव पगडव सैल 

करण्यवसवठी रे्गरे्गळ्यव धिवांच्यव लोकवांिध्ये अांतरशियव होिे 

आर्श्यक आह.े एकवच धिवार्रील दृढ श्रद्धव दसुऱ्यव धिवाशर्षयी 

आदर दवखर्ण्यवस प्रशतबांध करते.  

  



 श्रद्धाांचे दृढीकिण  

 आपली श्रद्धव अशधक बळकट करण्यवसवठी कवही लोक 

कवल्पशनक चित्कवर शनिवाि करतवत. त्यवसवठी परुवरे्ही तयवर 

करतवत. ज्ञवनेश्वरवांनी शभांत चवलर्िे, तकुवरवि सदहे ्र्गवात जविे, 

शि्तवचव जन्सि र् पनु्सहव उठिे, तरुरनचे पे्रत र्स्त्र ह ेसगळे चित्कवर 

श्रद्धव र्वढर्ण्यवसवठी तयवर केलेले आहते. आधशुनक शर्ज्ञवनवच्यव 

सवह्यवने दखेील नर्ीन खोटे परुवरे् तयवर केले जवतवत. कवल्पशनक 

गोष्टी रचल्यव जवतवत. शव्हशडओ तयवर केले जवतवत. अिवप्रकवरे 

कवल्पशनक गोष्टी खऱ्यव भवसर्नू लोकवांनव िांकव घेिवऱ्यव 

लोकवांशर्रुद्ध भडकवर्ण्यवत येते. यवतनूच लोकवांनव जवळून िवरिे, 

ठेचनू िवरिे र्गैरे प्रकवर घडतवत.  

 सर्ा धिवांिध्ये धिासां्र्थवपक र् ्र्त: दरे् परधिीय तसेच 

अश्रद्ध लोकवांशर्षयी फवरच कठोर भशूिकव घतेवांनव धिा ग्रांर्थवांतनू 

शदसतवत. आपल्यव भक्तवांनव ते अिव लोकवांचव नवि करण्यवचे 

आदिे दतेवत. िीच सवरे घडशर्तो म्हििवरे कृष्ि असो की िवझ्यव 

िधनू आल्यवशिर्वय दरे्वकडे जवतव यिेवर नवही असे म्हििवरे 

शि्त असो. िहांिद पैगांबर तर म्हितवत, "िवझ्यवशिर्वय दरे्विी 

कोिीही सांपका  सवध ूिकत नवही. " फक्त गौति बदु्ध असे कवही 



म्हित नवहीत. त्यवांच्यव शिकर्िीिध्ये कोित्यवही प्रकवरच्यव 

श्रद्धेलव र्वर् नवही. तरी लोकवांनी त्यवांनवही दरे् बनर्ले! 

 श्रद्धव तर लोकवांनव हर्ी आह.े परांत ु शतच्यविळेु लोक भक्त 

बनतवत. दरे्वर्र शकां र्व एखवद्यव र्थोर शर्भतूीर्र श्रद्धव ठेर्नू िवनर् 

सेर्व करण्यवचव प्रयत्न सगळे धिा करतवत. परांत ुत्यविळेु श्रद्धव िवनर् 

कें शद्रत होत नवही. िदर तेरेसव आजवरी लोकवांिध्य ेशि्त पवहतवत 

असे म्हिवयच्यव, परांत ुबवबव आिटे केर्ळ िवनर्वर्रील पे्रिवपोटी 

कवि करवयचे! म्हिजे श्रद्धचेी जवगव प्रेि घेऊ िकते. शि्तवच्यव 

शिकर्ण्यवचे सवर हचे आहे. एकिेकवर्र प्रेि केले तर आिखी 

कोित्यवही श्रदे्धची गरज नवही!बदु्धवच्यव शर्चवर करण्यवच्यव पद्धती 

अगोदर शि्तवची पे्रि करण्यवची पद्धत र्वपरून नांतर बदु्धवची 

शर्र्ेकी पद्धत र्वपरिे अशधक श्रेय्कर आह.े म्हिनू श्रदे्धच्यव जवगी 

िवनर्प्रेि आििे आर्श्यक आहे. त्यवनांतर पढुच्यव पवयरीर्र 

बदु्धवांचव शर्रे्क र्वपरिे सोपे होईल. म्हिजे प्रर्थि शि्त र् नांतर 

बदु्ध असव इशतहवसवच्यव शर्रुद्ध िि र्वपरवसवठी घ्यवर्व लवगेल.  

  



 श्रद्धाांमध्ये परिवततन 

 

 धिवातील किाकवांडवांचव सिवचवर गवडगे िहवरवजवांनी ्र्तः 

शर्ठ्ठलवच्यव र्वरीिध्ये सहभवगी होऊन कीतानवच्यव रुपवने घेतलव 

आह.े दरे्वलव अांघोळ घवलिे, कपडे नेसर्िे र् जेर् ू घवलिे यव 

प्रकवरवचे सडेतोड खांडन त्यवांनी केले आह.े तरीही तो प्रकवर 

र्थवांबलेलव नवही. तका िदु्ध खांडन करून लोकवांनव श्रदे्धतनू बवहरे 

कवढतव यिेवर नवही. त्यवांच्यव श्रद्धव िध्ये डोळसपिे सहभवगी होऊन 

त्यवांच्यव श्रद्धवांचव अन्सर्यवर्था बदलनू त्यवांनव अशधक िवनर् कें शद्रत 

करवर्े लवगेल. हळूहळू लोकवांनव कवल्पशनक दरे्वपेिव आपल्यव 

िवनर् बवांधर्वशर्षयी अशधक खवत्ी र्वटू लवगेल. िोबवईल सवरखी 

आधशुनक उपकरिे त्यवलव सहवय्यक होऊ िकतील! 

 लोक िोबवईलर्र आतव अशधकवशधक अर्लांबनू रवहू लवगले 

आहते. दरे्वची प्रवर्थानव करून ज्यव गोष्टी कवल्पशनक ररत्यव 

शिळर्ण्यवचव प्रयत्न केलव जवतो त्यव पैकी अनेक गोष्टी 

िोबवईलच्यव सवहवय्यवने सहज उपलब्ध होऊ िकतवत. कोित्यवही 

प्रकवरची िवशहती, एखवद्यव शर्षयवचे ज्ञवन, एखवद्यव कविवची कृती 

िोबवईल िधनू सहज उपलब्ध होऊ िकते. बँकेच े व्यर्हवर 

कोित्यवही र्ेळी कोित्यवही ्र्थळी करतव येतवत. आजवरवत 



प्रर्थिोपचवरवची िवशहती शिळू िकते. डॉक्टरवांिी बोलतव येते र् 

त्यवांनव बोलवर्तवही येते. र्वहनवची व्यर््र्थव करतव येते. प्रर्वसवतील 

सर्ा गोष्टींचे आरिि करतव येते. फोटो शव्हशडओ कवढतव येतवत. 

्िरििक्तीर्र अर्लांबनू न रवहतव नोंदी ठेर्तव येतवत. 

िनोरांजनवसवठी खेळ खेळतव येतवत. ज्ञवनवच्यव सर्ा िेत्वत सहज 

र्वर्रतव यतेे. अिव अनेक प्रकवरे सध्यव िोबवईलचव उपयोग करतव 

येतो. भशर्ष्यकवळवत आिखीही त्यवचे उपयोग र्वढतील. म्हिजे 

९९% टक्के दरे्वची जवगव िोबवईल घेईल! त्यविळेु अनेक किाकवांडे 

नवहीिी होऊन िोबवईल हे एकच उपकरि र्ैयशक्तक िदतनीस 

ठरेल!अर्थवात िवनर्वने ितृ्यरू्र िवत करीपयांत ते दरे्वची जवगव घेऊ 

िकिवर नवही.  

  



 मृत्यू आन्ण श्रद्धा 

 

 अनेक अशर्रे्की श्रद्धव िवनर्वच्यव ितृ्यिूी शनगशडत आहते. 

इतर प्रवण्यवांनव आपल्यव ितृ्यशूर्षयी फवरिी जविीर् नसते. ितृ्य ू

नांतर कवय होते यवचव शर्चवरही ते करू िकत नवहीत. कवरि 

त्यवांच्यवजर्ळ एर्ढव शर्चवर करण्यवची िितव नवही. िवनर्वलव िवत् 

र्तािवन कवळव इतकेच भतूकवळवचे ्िरि आशि भशर्ष्यकवळवची 

कल्पनव करतव यतेे. ितृ्यबूरोबर आपले अश्तत्र् नष्ट होण्यवची 

कल्पनव त्यवलव सहन होत नवही. त्यविळेु तो आत्म्यवची कल्पनव 

करतो. िरीर नष्ट झवले तरीही आत्िव कवयि रवहतो अस े

िवनल्यविळेु त्यवलव खपू बरे र्वटते. त्यवतनूच पनुजान्सि, ्र्गा र् नका  

इत्यवदी कल्पनव शनिवाि केल्यव जवतवत. बहुतेक सर्ा धिा आत्म्यवची 

कल्पनव िवन्सय करतवत. गौति बदु्धवांनी िवत् यवशर्षयी कोितेही 

भवष्य केले नवही. ितृ्य ूहव अटळ आह ेह ेिवन्सय करून यव भौशतक 

जगवतच कसे सखुी होतव येईल यवर्र बौद्ध धिवाचव भर आह.े तरीही 

ितृ्य ू म्हिजे िेर्ट ही गोष्ट िविसवलव पचत नवही. त्यवसवठीच 

त्यवलव दरे् तयवर करून त्यवचव आधवर घ्यवर्वसव र्वटतो.  

 रे्गरे्गळ्यव आजवरवांर्र पररिविकवरक औषधे िोधनू 

िवनर्वने आपल्यव आयषु्यवची ियवादव र्वढर्ीत नेली आह.े िांभर 



र्षवापरू्ी तीस चवळीस र्षे जगिवरव िविसू आज िांभर र्षवाच्यव 

आसपवस पोच ू िकतो. शर्ज्ञवनवने घडर्नू आिलेली आरोग्य 

िेत्वतील िवांती त्यवलव जबवबदवर आह.े आहवर आशि औषध 

उपचवर यवत अिीच सधुवरिव होत रवशहली तर िविसू दीडिे र्षे 

सहज जग ूिकेल! परांत ुिवनर्वलव अिरत्र्वची आस आह.े आपले 

शर्चवर, फोटो र् आर्वज त्यवच्यव ितृ्यनूांतर रवहू िकतवत. परांत ुिरीर 

नष्ट होते. िरीर शटकर्नू ठेर्ण्यवसवठी िरीरवतील इांशद्रयवांच े

नतूनीकरि करण्यवचव प्रयत्न सरुू आह.े परांतु त्यवलव ियवादव आहते. 

िविसवचे सांपिूा व्यशक्तित्त्र् िेंदिूध्ये सविवर्लेले असते. केर्ळ 

िेंदचूे कवया शटकर्नू ठेर्ले तरीही िविसवचे अश्तत्र् शटकून रवहू 

िकते. िेंदिूधील शर्चवर शर्द्यतु यांत्िेद्ववरव बवह्य जगविी जोडतव 

येतील. परांत ु िेंदतू दखेील पेिी असल्यविळेु ते अियवाद कवळ 

कवयािि ठेर्तव यिेवर नवही. यवर्र उपवय म्हिनू िेंदिूधील सर्ा 

कवयािितव, बशुद्धित्तव र् ्िरििक्तीसह कम््यटुर सवरखयव 

यांत्विध्ये शर््र्थवशपत करतव आली तर िवनर्वलव अिरत्र् प्रवप्त होऊ 

िकेल कव? हव प्रयोग शजर्ांत िविसवर्र करून पवहतव आलवतर 

आपल्यव नव्यव अर्तवरवत त्यवलव कसे र्वटते ह ेकळू िकेल! अिव 

प्रकवरच्यव कल्पनव शचत्पटवांिधनू र्वपरल्यव गेल्यव आहते.  

  



कृन्िम बुन्द्धमत्ता, िुप्त मन आन्ण श्रद्धा 

 

 दसुऱ्यव बवजलूव कृशत्ि बशुद्धिते्तर्र सांिोधन सरुू आह.े 

यरुोपवतील औद्योशगक िवांतीनांतर िविसवने हवतवने करवयची कविे 

यांत्वांनी व्हवयलव लवगली. कविवचव रे्ग प्रचांड र्वढलव. त्यवनांतर 

आली कम््यटुर िवांती. आतव िविसवच्यव िेंदचूे कविही यांत्वच्यव 

सवह्यवने करतव येऊ लवगले. त्यविळेु यांते् चवलर्िवऱ्यव िविसवची 

जवगव कम््यटुर ने घेतली. त्यवच कम््यटुरलव अशधकव अशधक 

बशुद्धिवन बनर्नू िविसवांच्यव बरोबरीस आििे ही पढुील 

सांिोधनवची शदिव आह.े कदवशचत ही कृशत्ि बशुद्धित्तव िवनर्ी 

बदु्धीिते्तच्यव पशलकडेही जवऊ िकेल!त्यवरे्ळी कदवशचत िवनर् 

यांत्वांचव गलुवि होईल.  

 जोसेफ िफी यवांचे पु् तक 'द पॉर्र ऑफ सबकॉन्सिस िवइांड' 

ह े खपू िोठ्यव प्रिविवर्र खपले. यव पु् तकवत श्रदे्धचव प्रभवर् 

आपल्यव सबकॉन्सिस िनवर्र कसव कवया करतो यवचे ्पष्टीकरि 

शदलेले आह.े सगळ्यव धवशिाक श्रद्धवांच्यव िळुविी यव सबकॉन्सिस 

िनवचे सविर्थया आह ेअसे लेखकवने िवांडले आह.े त्यविळेु शर्शर्ध 

प्रकवरच्यव किाकवांडवच्यव आधवरे िविसू आपली श्रद्धव बळकट 

करतो. म्हिजेच आपल्यव सबकॉन्सिस िनवलव एखवदी कृती 



करण्यवसवठी तयवर करतो. ती कृती िवनशसक िवरीररक शकां र्व 

भौशतक ्तरवर्र दखेील प्रभवर्ी ठरते. त्यविळेु धिवाचव पगडव 

र्वढतो. कोितीही धवशिाक किाकवांडे न करतव सबकॉन्सिस िनवचव 

उपयोग करून श्रद्धेचे सविर्थया र्वपरतव यतेे. यव पु् तकवचव 

सकवरवत्िक उपयोग अनेक लोकवांनव झवल्यवचव अनभुर् येतो. 

आपले सबकॉन्सिस िन योग्य प्रकवरे र्वपरले तर कोित्यवही धवशिाक 

श्रद्धेची िदत न घेतव आपले जीर्न प्रभवर्ीपिे बदलतव यऊे िकेल. 

एखवदी गोष्ट खरी िवनली आशि ती घडलेली आह ेअिी कल्पनव 

करीत रवशहल्यवस आशि आपली खवत्ी झवल्यवस ती गोष्ट तिीच 

घडून येते असव लेखकवचव दवर्व आह ेआशि अनेकवांचव अनभुर् 

आह.े  

 िसू शल्टन यवांचे पु् तक 'बवयोलॉजी ऑफ शबलीफ' ह े

र्ेगळ्यव ्तरवर्र श्रद्धेचव प्रभवर् दवखर्ते. आधशुनक शर्ज्ञवनवप्रिवि े

आपल्यव िरीरवतील अनेक गोष्टी आपल्यव डी एन ए र्रून ठरतवत. 

आपल्यव िरीरवची ठेर्ि, रांग, र्वढ र् पढेु होिवरे आजवर यव सर्ा 

गोष्टी आपल्यव डी एन ए िुळे शनशित होतवत. यव लेखकवच्यव ितवने 

डी एन ए म्हिजे आपल्यव िरीरवची रचनव किी असवर्ी यवची 

ब्लशूप्रांट आह.े परांत ु प्रत्यि रचनव होत असतवनव बवहरेच्यव 

र्वतवर्रिवचव प्रभवर् पडून रचनव बदल ूिकते. बवहरेचे र्वतवर्रि 

जसे बवहरेील गोष्टींिी शनगशडत आह े तसेच िवनशसक श्रद्धवांिी 



शनगडीत आह.े आपल्यव िरीरवतील पेिीलव शिळिवरे र्वतवर्रि ह े

जसे बवहरेून तसेच आतनू आपल्यव सबकॉन्सिस िनवतनू शिळत 

असते. सबकॉन्सिस िनवतील श्रद्धव आपल्यवलव शनरोगी शकां र्व रोगी 

ठेर् ूिकतवत. म्हिनूच जगण्यवची उिेद असलेलव िविसू खडतर 

पररश्र्थतीिधे शकां र्व असवध्य रोगवर्र िवत करून शजर्ांत रवहू 

िकतो. तर शनरवि झवलेलव िविसू सहज सवध्यव सांकटविध्येही 

खचनू जवतो र् लहवनिव आजवरवलवही बळी पडतो.  

 यव दोन्सही पु् तकवचव एकत् शर्चवर केलव तर िविसवच्यव 

िवनशसक िवरीररक तसेच बवह्य गोष्टीर्रही सबकॉन्सिस िनवचव 

प्रभवर् पडतो. आशि सबकॉन्सिस िनवलव शनयांशत्त करण्यवचे कवि 

श्रद्धव करतवत. त्यविळेु श्रद्धवांचव र्वपर करण्यवचे एक शर्ज्ञवन 

शर्कशसत करतव आले तर अनेक िवनर्ी सि्यव शनकवलवत 

शनघतील.  

  



 श्रद्धेचे िामर्थयत 

 श्रद्धेने अिक्य र्वटिवऱ्यव गोष्टीही िक्य होतवत. श्रद्धव म्हिज े

कोित्यवही दरे्वर्रील श्रद्धव नसनू आपल्यव िनवत ती गोष्ट सवध्य 

करण्यवची असलेली खवत्ी होय. िविसवलव उडतव येईल यव खवत्ी 

िळेुच रवईट बांध ूशर्िवन तयवर करू िकले. केर्ळ अशहांसेचे िस्त्र 

र्वपरून ्र्वतांत्र्य शिळर्तव येईल ही गवांधीजींची श्रद्धव होती आशि 

ती इतकी अढळ होती की अनेक लोकवांनव पटत नसनूही गवांधीजींनी 

आपल्यव िवगवाने ्र्वतांत्र्य शिळर्नू दवखर्ले. एखवद्यव िविसवलव 

आजवरवतनू बरे होण्यवची खवत्ी असेल तर तो शनशितच बरव होतो. 

शर्क्टर फ्रें केल यव िनो रै्ज्ञवशनकवच्यव ितवने ज्यवांनव जगण्यवसवठी 

कवरि असते तेच जव्त जगतवत. सांकटवत शनरवि झवलेलव िविसू 

शटकवर् धरू िकत नवही हव आपलव अनभुर् आह.े आपल्यविधील 

सबकॉन्सिस सिर्थयवाची जविीर् होऊन जी श्रद्धव शनिवाि होते तीच 

िोठे कवया करू िकते. र्थोर परुुष यवच श्रदे्धिळेु कवयाप्रर्तृ्त होतवत. 

त्यवांनव कोित्यवही किाकवांडवची गरज लवगत नवही.  

 िक्तीचव स्त्रोत आपल्यव सबकॉन्सिस िनविध्ये आहे. हव स्त्रोत 

र्वपरण्यवचे प्रशििि िवनर्ी िनवलव शिळवले तर कोितीही गोष्ट 

अिक्य नवही. त्यवसवठी सर्ा किाकवांडे बवजलूव सवरून शर्चवरवच्यव 



आधवरे लोकवांिध्ये श्रद्धव शनिवाि करतव येईल आशि अशर्रे्की 

श्रदे्धलव बळी पडिवरव िनवचव किकुर्तपिव नवहीसव होईल! 

 िवनर्ी िन आशि िेंद ूयवशर्षयी झवलेले सांिोधन आपल्यवलव 

यव कविवसवठी िदत करू िकेल. आपि शर्चवरपरू्ाक आपल्यव 

सबकॉन्सिस िनवलव शर्शिष्ट शदिेने कवि करवयलव लवर् ू िकतो. 

आपि आनांदी आशि शनरोगी रवहिे आपल्यव श्रदे्धर्र अर्लांबनू 

आह.े ही श्रद्धव शर्चवरपरू्ाक आपल्यवलव तयवर करतव यऊे िकते. 

अिवप्रकवरे शर्चवरवच्यव भक्कि पवयवर्र उभवरलेली श्रद्धव कोितेही 

अिक्य र्वटिवरे कवि करू िकते.  

  

  



न्वज्ञान आन्ण श्रद्धा 

 

 शर्ज्ञवन ही दखेील शर्र्ेकवच्यव भक्कि पवयवर्र आधवरलेली 

श्रद्धव आह.े कोितीही गोष्ट घडण्यवसवठी कवरि असते आशि ते 

आपल्यवलव िोधनू कवढतव येते ही शर्ज्ञवनवची पवयवभतू श्रद्धव आह.े 

झवडवर्रून फळ खवली पडते कवरि परृ्थर्ीच्यव गरुुत्र्ीय बळवने ते 

ओढले जवते. यव बळविळेु चांद्र परृ्थर्ी भोर्ती र् परृ्थर्ी सयूवाभोर्ती 

शफरते. कोितवही सांसगाजन्सय रोग जांतूांिळेु होतो. त्यवर्र औषधवने 

िवत करतव येते. शर्ज्ञवनवने अिव अनेक कवयाकवरि िवशलकवांचव 

िोध घेत िवनर्वलव चांद्र-िांगळव पलीकडे पोहोचर्ले आह!े 

शर्ज्ञवनवच्यव यव यिविळेु लोकवांची रै्ज्ञवशनक पद्धती र्रील श्रद्धव 

र्वढत गेलेली आह.े परांत ुती सर्ासविवन्सय िविसवांऐर्जी फक्त कवही 

व्यर्सवशयक लोकव पयांतच ियवाशदत रवशहली आहे. त्यविळेु ह े

व्यर्सवशयक लोक सर्ासविवन्सयवांच्यव दृष्टीने अती सविर्थयार्वन दरे् 

होऊ पहवत आहते. उदवहरिवर्था, डॉक्टर सवांगतील त्यवप्रिविे र्वगले 

तर आजवर बरव होतो. यव श्रद्धेिध्ये शर्ज्ञवनवपेिव डॉक्टर िहत्त्र्वचव 

ठरतो आशि तो िविसूच असल्यविळेु कधी कधी चकुतो. त्यविळेु 

लोकवांनव शर्ज्ञवनच चकुीचे आह े असे र्वटते. म्हिनू र्ैज्ञवशनक 

पद्धतीने शर्चवर करण्यवर्रील श्रद्धव र्वढर्ली पवशहजे. त्यवसवठी 



आपल्यव शििि पद्धतीिध्ये आिलूवग्र बदल करिे आर्श्यक 

आह.े  

 

  

  



श्रदे्धवि न्नयांिण 

 

 श्रद्धेर्र िविसवच्यव भवर्नव र् भवर्नेर्र कृती अर्लांबनू 

असल्यविळेु श्रदे्धलव शदिव दणे्यवचे कवि शर्चवरवांच्यव िदतीने केले 

पवशहजे. श्रद्धव ही आांधळी असनू ती सबकॉन्सिस िनवच्यव पवतळीर्र 

कवया करते. तर शर्चवर ह े डोळस असनू ते कॉन्सिस िनवच्यव 

पवतळीर्र कवया करतवत. एखवद्यव र्वहनवच्यव इांशजनव प्रिविे श्रद्धेचे 

कवया चवलते. इांशजनवलव पढुचे शदसत नवही त्यवलव फक्त गवडी 

हलर्ण्यवचे सविर्थया असते. गवडीचे ्टेअररांग गवडीलव शदिव दतेे. 

परांत ु त्यविध्ये हलर्ण्यवचे सविर्थया नवही. शर्चवर दखेील शदिव 

दवखर्तवत परांत ुश्रदे्धशिर्वय भवर्नव जवगतृ होऊन कृती होत नवही. 

म्हिनू शर्चवरपरू्ाक आपल्यव श्रद्धव शनशित केल्यव पवशहजेत तरच 

आपली कृती जीर्न पररपिूा करिवरी होईल. श्रद्धव आशि शर्चवरवांची 

ही सवांगड घवलण्यवसवठी शिििवची नर्ी पद्धती शर्कशसत करवर्ी 

लवगेल.  

 "धिवाशिर्वय शर्ज्ञवन पवांगळे आहे आशि शर्ज्ञवनवशिर्वय धिा 

आांधळव आह"े असे आईन्स्टवईन यव प्रखयवत रै्ज्ञवशनकवांनी म्हटले 

आह.े यविध्ये धिा म्हिजे श्रद्धव आशि शर्ज्ञवन म्हिजे शर्र्ेक!सर्ा 

धिा श्रद्धवांच्यव आधवरे जगतवत तर शर्ज्ञवन शर्चवरवच्यव आधवरे पढेु 



जवत.े धिवाचव उगि अगोदर झवलेलव आह ेतर शर्ज्ञवनवचव शर्कवस 

अलीकडचव आह.े िवनर्ी िेंदचूव शर्कवस ही असवच झवलेलव आह.े 

प्रर्थि सबकॉन्सिस िन आशि नांतर कॉन्सिस िनवचव शर्कवस झवलेलव 

आह.े िवनर्वचे िवनर्त्र् ह ेकॉन्सिस िनविी सांबांशधत आह.े त्यविळेु 

शिििवची सरुुर्वत दखेील सबकॉन्सिस िनवपवसनू होते. िविसू 

जसव िोठव होत जवतो तसे त्यवचे कॉन्सिस िन त्यवच्यव कृतीच े

शनयांत्ि करू लवगते. परांतु ते शनयांत्ि सबकॉन्सिस िनवच्यव िवफा तच 

होते. शर्चवरवने ठरर्लेल्यव श्रद्धव शनशित झवल्यवर्र त्यवांच्यव 

आधवरवने कृती घडत जवते. शनरोगी रवहण्यवसवठी ्र्च्छतव पवळि े

तसेच जांतूांची र्वढ होऊ नये म्हिनू कवळजी घेिे ही आधशुनक श्रद्धव 

शर्ज्ञवनवच्यव शर्चवरवतनू आलेली आह.े  

  



 न्ववेकी श्रद्धा न्नन्मतती 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि करण्यवसवठी कोित्यव प्रकवरच्यव 

शिििवची गरज आह ेत्यवच्यवर्र सांिोधन आर्श्यक आहे. आर इ 

बी टी (rational emotive behaviour therapy)यव अल्बटा 

एशलस च्यव र्थेअरी प्रिविे प्रिोभ शनिवाि करिवऱ्यव अशर्र्ेकी श्रद्धव 

नवहीिव करण्यवसवठी त्यवांनव आव्हवन दऊेन परवभतू करिे आर्श्यक 

असते. ज्यव श्रद्धव भवर्नवांचव प्रिोभ शनिवाि करून भवांडिवलव प्रर्तृ्त 

करतवत त्यव अशर्र्ेकी श्रद्धव होत. आपल्यव दरे्वच्यव ितूीर्र घवि 

टवकली म्हिनू दांगल पेटर्िवरी श्रद्धव ही अशर्र्ेकी आह.े यव श्रद्धेचव 

एक भवग दरे् आपल्यव िवलकीचव आह े आशि दसुरव भवग तो 

ितूीिध्ये असतो त्यव दोन्सही श्रद्धव अशर्रे्की आहते. त्यविळेु त्यवांनव 

आव्हवन दिेे आर्श्यक आहे. प्रश् न शर्चवरून ह ेआव्हवन दतेव येऊ 

िकेल. एखवदव दरे् एखवद्यव सिवजवचव कसव अस ूिकतो?तो ितूी 

िध्येच कव रवहतो? यवसवठी प्रश्न शर्चवरण्यवची सां्कृती शर्कशसत 

करवर्ी लवगेल. प्रश्न शर्चवरिे ह ेशििकवांचे कवि आहे असे सध्यव 

आपल्यव िवळवांतनू सिजले जवते. शर्द्यवर्थयवांनी फक्त ज्ञवन ग्रहि 

करवरे् त्यवांनव प्रश्न शर्चवरण्यवचव अशधकवर नवही. परांत ु ज्ञवन 



शिळशर्ण्यवसवठी प्रश्न शर्चवरिे आर्श्यक आह ेहे आपि शर्सरून 

गेलो आहोत.  

 पवठ्यपु् तकवतनू शकां र्व परुवि ग्रांर्थवत शदलेले ज्ञवन आत्िसवत 

करिे म्हिजे शििि असे आपि सिजतो. त्यविळेु अशर्रे्की श्रद्धव 

ही सर्य होते. प्रत्येक व्यक्तीने आपली श्रद्धव तपवसनू घ्यवर्ी असे न 

होतव सिवजवने लवदलेली श्रद्धव ती व्यक्ती ् र्ीकवरत.े त्यविळेु ् र्तांत् 

शर्चवर नवहीसव होऊन झुांडिवही शनिवाि होते.  

  



 श्रद्धा व स्वतांि न्वचाि 

 

 ्र्तांत् शर्चवरवांसवठी आशि नर्ीन ज्ञवनवच्यव शनशिातीसवठी 

्र्तःलव प्रश्न शर्चवरिे अत्यवर्श्यक आह.े झवडवर्रून फळ खवली 

कव पडले हव न्सयटूनलव पडलेलव प्रश्न र् त्यवचे ् र्तः िोधनू कवढलेले 

उत्तर यवतनू गरुुत्र्वकषािवच्यव नव्यव ज्ञवनवची शनशिाती झवली. 

दरे्वच्यव करिीिळेु ह े घडते असे त्यवने िवनले असते तर त्यव 

अशर्रे्की श्रदे्धने न्सयटूनचे ज्ञवन पढेु सरकले नसते आशि िवनर्तवही 

नव्यव िोधवलव र्ांशचत रवशहली असती. म्हिनूच शिििविध्ये प्रश्न 

शर्चवरिे हव भवग र्वढर्लव पवशहजे. िलुवांची परीिव शििकवांनी 

घेण्यवऐर्जी िलुवांनी शििकवांची परीिव प्रश्न शर्चवरुन घेतली 

पवशहजे. हळूहळू त्यवांनव ्र्तःच आपले प्रश्न सोडर्वयची सर्य 

झवली पवशहजे म्हिजे ्र्तांत् शर्चवर आशि शर्र्केी श्रद्धचेव पवयव 

घवतलव जवईल! 

 धिवातील श्रद्धव यव त्यव धिवाच्यव सां्र्थवपकवच्यव शकां र्व 

सांतवांच्यव िवध्यिवतनू तयवर झवलेल्यव असतवत. त्यवांचे जीर्न र् 

शिकर्ि लोकवांनव आदिा र्वटते आशि त्यवचे अनकुरि केल्यवस 

आपल्यवलव इहलोकी सखु िवांती शिळेल तसेच परलोकवत 

्र्गार्वस शिळेल असे त्यवांनव र्वटते. त्यव र्थोर परुुषवच्यव हयवतीतच 



त्यवांच्यव शिकर्ण्यवपेिव त्यवांच्यव र्थोर पिवचे कौतकु सरुू होते. पुढे 

त्यवचे भक्तीत रूपवांतर होते. त्यवतनू पजूव अचेची किाकवांडे तयवर 

होतवत. िळू शिकर्ि बवजलूवच रवहते. िहवपरुुषवांनव लोकवांिध्य े

शर्रे्की श्रद्धव शनिवाि करवयची असते परांत ुहोते िवत् उलट. यवसवठी 

प्र्र्थवशपत पजुवरी, धिागरुू हवतभवर लवर्तवत कवरि त्यवतनू त्यवांच्यव 

उदरशनर्वाहवचव प्रश् न सटुतो. कताव्यबदु्धीने किा करव असे म्हििवरव 

कृष्ि, ्र्तः जवगतृ होऊन शर्रे्कवने जगव असे म्हििवरव बदु्ध 

आशि ित्रू्रही पे्रि करव असे म्हििवरव शि्त लोकवांनव नको 

असतो. त्यवांनव यव र्थोर परुुषवांच्यव ितूी तयवर करून त्यवची भक्ती 

करण्यवने सर्ा शिळेल असे र्वटते. लोकवांचव असव सिज दृढ व्हवर्व 

म्हिनू र्थोर परुुषवांच्यव शिकर्िीचव अर्था बदलनू सवांगण्यवचे कवि 

धवशिाक पढुवरी करतवत. त्यविळेु शर्रे्की श्रद्धव िवगे पडत.े म्हिनूच 

सर्ा र्थोर परुुषवांच्यव शर्चवरवतील सिवज उपयोगी शिकर्ि रे्गळी 

कवढून त्यव आधवरे श्रद्धव बवांधिी केली पवशहजे.  

 िवळेत धवशिाक शििि ह ेसगळ्यव धिवातील शिकर्िीच्यव 

आधवरे शचशकत्सकपिे शदल े गेले पवशहजे. त्यवबरोबरच र्ैज्ञवशनक 

दृशष्टकोन र्वपरून आर्श्यक असलेल्यव श्रद्धव िजबतू केल्यव 

पवशहजेत. केर्ळ प्रवर्थानव भजन-कीतान यव गोष्टी करून भक्तीच्यव 

िवध्यिवतनू सर्ा सवध्य होईल असे िवनण्यवऐर्जी यव गोष्टी केर्ळ 

िवनशसक आनांदवसवठी केल्यव आशि धवशिाक ग्रांर्थवांतील चित्कवर 



टवळून, प्रत्यि कृती सवठी शर्रे्की श्रद्धव र्वपरली तर आपलव 

शर्कवस जलदगतीने होऊ िकेल.  

  



न्ववेकी श्रदे्धचा जीवनाविील परिणाम 

 

 व्यशक्तगत पवतळीर्र एखवदी श्रद्धव िविसवचे जीर्न 

घडशर्ण्यवसवठी कवरिीभतू ठरू िकते. शर्रे्की श्रदे्धने सिदृ्ध जीर्न 

घडर्तव येते. तर अशर्रे्की श्रदे्धने सांपिूा जीर्न उदध््र््त होत.े 

त्यवचे सिवजवर्रही सपुररिवि शकां र्व दषु्पररिवि होऊ िकतवत. 

आिवर्वदी सकवरवत्िक शर्चवर शर्रे्की श्रदे्धतनू शनिवाि होतवत. त े

जीर्न सिदृ्ध करतवत तर नकवरवत्िक शनरविवर्वदी शर्चवर अशर्रे्की 

श्रदे्धतनू शनिवाि होतवत आशि जीर्नवचव शर्नवि घडर्नू आितवत. 

सतत दःुखी शनरवि जीर्न जगनू आत्िहत्येसवठी प्रर्तृ्त होिे आशि 

दसुऱ्यव बवजलूव सखुी सिदृ्ध जीर्न जगनू यि्र्ी होिे सर्वांनव 

िदतीचव हवत दिेे यव गोष्टी श्रदे्धिळेुच घडून येतवत. व्यक्तीप्रिवि े

सिवजवच्यव जीर्नवतही श्रद्धव िोठे कवया घडर्नू आितवत. सतीची 

चवल, दरे्दवसीची प्रर्थव, चेटकीि ठरर्नू जवळिे र् ऑनर शकशलांग 

यवसवरखयव सविवशजक अत्यवचवरविवगे अशर्र्केी श्रद्धव असतवत. 

्र्च्छ रवहिे, आरोग्यदवयक आहवर, शर्हवर र् शर्चवर त्यवतनू सखुी 

दीघवायषु्यवची शनशिाती ह ेशर्रे्की श्रदे्धिळेु घडून येते.  

 व्यशक्तगत पवतळीर्रील आशि सविवशजक पवतळी र्रील 

अशर्र्ेकी श्रद्धव नवशहिव करून त्यवजवगी शर्र्केी श्रद्धव ्र्थवपन 



करिे ह े शिििवनेच सवध्य होऊ िकेल. शिििविध्ये ्र्तांत् 

शर्चवरवांनव र्वर् दिेे आर्श्यक आह ेएर्ढेच नव्हे तर शचशकत्सकपिे 

शर्चवर कसव करवर्व ह े शिकर्ण्यवची आर्श्यकतव आहे. शर्चवर 

करण्यविध्ये कोिते अडर्थळे येऊ िकतवत आशि त्यविळेु कसे 

चकुीचे शनष्कषा शनघ ूिकतवत ह ेदखेील शिकर्िे आर्श्यक आह.े 

शर्चवर करण्यवच्यव िेत्वत अनेक िनोरै्ज्ञवशनकवांनी कवि केले आहे. 

शर्चवर करण्यवची आपली नेहिीची पद्धत तकवाशधशष्ठत असते परांतु 

त्यव पद्धतीने सगळ्यव प्रश्नवांची उत्तरे शिळतवतच असे नवही. त्यवसवठी 

एडर्डा डी बोनो यव िनोरै्ज्ञवशनकवांनी सजानिील शर्चवर करण्यवची 

पद्धत तयवर केली आह.े तकवाशधशष्ठत पद्धत आपल्यवलव पढेु पढेु नेते 

परांत ु आजबूवजलूव रे्गळ्यव गोष्टी असतवत त्यव दवखर्ीत नवही. 

त्यविळेु कलव-सवशहत्य आशि शर्ज्ञवनवच्यव िेत्वत नर्ीन िोध 

लवगण्यवची प्रशियव सजानिील असते. शचत्कवर नर्ीन शचत् 

कवढतवनव, सांगीतकवर नरे् सांगीत तयवर करतवनव आशि सवशहशत्यक 

नरे् सवशहत्य शनिवाि करतवनव तकवाशधशष्ठत शर्चवरवने पढेु जवत नवहीत. 

ज्यवरे्ळी रे्गळी गोष्ट पढेु येत ेत्यवरे्ळी कलव शनिवाि होते. बोनोच्यव 

ितवने आपल्यवलव सजानिील शर्चवर करण्यवची पद्धत शिकर्तव 

येते. त्यवसवठी आपि नेहिी जी होय-नवही पद्धत र्वपरतो ती न 

र्वपरतव र्ेगळी पद्धत र्वपरवर्ी लवगते.  



  



 न्ववेकी श्रद्धा व िांत-महात्मे 

 

 लोकवांची श्रद्धव शर्रे्कवशधष्टीत करण्यवसवठी सांत िहवत्म्यवांनी 

लोकवांबरोबर रवहून त्यवांच्यव श्रद्धवांनव आव्हवन दणे्यवचव प्रयत्न केलव. 

बदु्ध शि्त यवपवसनू सांत तकुवरवि र् गवडगे िहवरवज यवांचे प्रयत्न 

प्र्र्थवशपतवांनी यि्र्ी होऊ शदले नवहीत. शर्रे्कवनांदवांचव तर असव 

शर्चवर होतव की सवध ूसांन्सयविी यवांचव उपयोग करून लोकवांनव शर्ज्ञवन 

शिकर्वयच.े परांत ु त्यवांचव अकवली ितृ्य ूझवल्यवने ते त्यवांनव सवध्य 

करतव आले नवही. श्रद्धवळू लोकवांबरोबर रवहून त्यवांच्यव श्रद्धव किव 

शर्र्ेकी करतव येतील यवर्र शर्रे्कवनांदवांनी शर्चवर केलव होतव. परांत ु

प्र्र्थवशपतवांनी त्यवांनवही यि्र्ी होऊ शदले असते असे र्वटत नवही.  

 लोकवांच्यव र्तानवत बदल घडर्नू आिण्यवसवठी त्यवांच्यव श्रद्धव 

बदलल्यव पवशहजेत. श्रद्धव बदलण्यवसवठी त्यवांनव शर्रे्कवने शर्चवर 

करवयलव शिकर्ले पवशहजे. ्र्तांत् शर्चवरवची गरुुशकल्ली ही 

शजज्ञवसव आह.े आशि शजज्ञवसेचे सिवधवन करण्यवसवठी प्रश्न 

शर्चवरिे हव एकच िवगा आहे. त्यवसवठी आपल्यवलव ज्ञवन ग्रहि 

सां्कृती सोडून ज्ञवन शनिवाि करिवरी सां्कृती जोडवर्ी लवगेल! 

  



 श्रद्धा आन्ण िमाज 

 

 अशर्रे्की श्रद्धव िध्ये अडकलेले सिवज शकां र्व दिे 

िवगवसलेलेच रवहतवत. तेर्थील लोकवांनव असे र्वटते की भौशतक 

प्रगती पेिव अध्यवशत्िक प्रगती िहत्त्र्वची आहे. त्यवांचे अध्यवत्ि 

पजूव-अचवा र् शर्शर्ध किाकवांडे यवतच सविवर्लेले असते. आपल्यव 

दिेवत हजवरो र्षे हवच प्रकवर चवल ूअसल्यविळेु भौशतक शर्ज्ञवनवत 

प्रगती झवली नवही. र्षवानरु्षे दषु्कवळ रोगरवई यवांनव तोंड दते लोक 

तर्थवकशर्थत आध्यवशत्िक अनभुर् घेत रवशहले. त्यव उलट सवा्ं कृशतक 

दृष््टयव िवगवसलेलव यरुोप भरवभर पढेु गेलव. यरुोपवतील पोतुागवल 

सवरखे कवही दिे धिार्ेडव पवयी िवगे रवशहले. आपल्यव दिेवत 

अजनूही आरोग्य शििि र् भौशतक सखु सशुर्धव यवपेिव िांशदरे 

पतुळे तीर्थािेत् यवलव अशधक िहत्र् शदले जवत आहे. त्यवचव 

दषु्पररिवि म्हिनू अनेक लोक शिििवशिर्वय जगतवत आशि 

औषधवशिर्वय िरतवत! सर्ा नैसशगाक र् िवनर् शनशिात आपदव यव 

दरे् शकां र्व दरै् यवांच्यव िवर्थी िवरल्यव जवतवत.  

 आिखी एक अशर्र्ेकी श्रद्धव म्हिजे परू्ीच्यव जन्सिवच ेपवप 

यव जन्सिी भोगवर्े लवगते. त्यविळेु ्र्कतृात्र्वर्र पररश्र्थती 

बदलण्यवसवठी प्रयत्न करण्यवऐर्जी लोक असे सिजतवत की 



परू्ाजन्सिीच्यव पवपवतनू सटुकव नसते. बहुसांखय लोकवांची शनरिरतव 

त्यवांनव यव अशर्रे्की श्रदे्धलव जखडून ठेर्ते. बरेच असे सविर 

लोकही बवलपिी शबांबर्लेल्यव अशर्र्ेकी श्रद्धव िळेु किाकवांडवत 

गुांतनू पडतवत.  

 आपले परू्ाज खपू प्रगत होते आशि त्यवांनी सगळे िोध 

लवर्लेले आहते ही आिखी एक अशर्र्ेकी श्रद्धव होय. सगळेच 

अगोदर िोधलेले आह ेतर आतव सांिोधन करण्यवची गरजच कवय 

अिी श्र्थती शनिवाि होते. त्यवचप्रिविे परू्ाजवांनी शलहून ठेर्लेले ग्रांर्थ 

अचकू र् पजूनीय सिजले जवतवत. त्यवतनूच अशर्र्ेकी 

ग्रांर्थप्रविवण्यवची िक्यतव र्वढीस लवगते. त्यविळेु आिचे परू्ाज कसे 

श्रेष्ठ होते यवचे गिुगवन करण्यवतच सिवधवन िवनले जवत.े शर्ज्ञवन 

पररषदवांिध्ये परुविवतील शर्िवने, िस्त्रवस्त्रे आशि िल्यशचशकत्सवांचव 

कोित्यवही परुवव्यवशिर्वय गौरर् केलव जवतो. िवस्त्रीय सांिोधन 

सां्र्थवांिध्ये सत्यनवरवयिवची पजूव केली जवते. इस्रो सवरखयव 

अर्कवि सांिोधन सां्रे्थचे प्रिखु शतरुपतीच्यव िांशदरवत जवऊन 

अर्कवि यवनवची प्रशतकृती बवलवजीच्यव चरिी अपाि करतवत. 

म्हिजे आपल्यव अर्कवि िोशहिेचे यि दरे्वच्यव आिीर्वादवर्रच 

अर्लांबनू आह ेअसे दवखर्ले जवते. यवत र्वईट कवही शदसत नसले 

तरी ते र्ैज्ञवशनक दृशष्टकोनवलव घवतक आह ेह ेशनशित! 



 यव दृष्टचिवतनू बवहरे पडण्यवसवठी र्ैज्ञवशनक दृशष्टकोन केर्ळ 

सांशर्धवनवत असनू चवलिवर नवही. तो व्यर्हवरवत यवर्व लवगेल. 

त्यवसवठी अांशनस सवरखयव सां्र्थव करीत असलेले कवया कौतकुव्पद 

आह.े लोकवांची िनोर्तृ्ती बदलल्यवशिर्वय शिििवत बदल होिवर 

नवही आशि शिििवत बदल झवल्यवशिर्वय लोकवांची िनोर्तृ्ती 

बदलिे कठीि आह.े ह े दृष्टचि भेदण्यवसवठी डॉक्टर 

दवभोळकरवांसवरखे अनेक शर्रे्की लोकवांनव बशलदवन द्यवरे् लवगेल 

असे र्वटते.  

  



श्रद्धा न्ववेकी कशा आणता येतील? 

 

 श्रद्धव शर्रे्की करण्यवसवठी रे्गरे्गळ्यव श्रद्धवांचव लोकवांनी 

एकत् येिे आर्श्यक आह.े एकत् रवशहल्यवने एकिेकवांच्यव श्रद्धवांची 

तलुनव करतव यतेे. जर आांतर जवतीय र् धवशिाक शर्र्वह झवले तर ही 

प्रशियव अशधक जलद होऊ िकते. आतव नोकरी व्यर्सवयवच्यव 

शनशित्तवने र्ेगर्ेगळ्यव श्रद्धव असलेल्यव तरुि-तरुिी एकत् येतवत. 

आशि नैसशगाक आकषािविळेु पे्रि सांबांध जळूुन शर्र्वहबद्ध होतवत. 

यव प्रशियेतनू एकवच कुटुांबवत रे्गरे्गळ्यव श्रद्धवांचे लोक एकत् 

रवशहल्यवने अशर्रे्की श्रद्धवांचव अशतरेक किी होतो. जपवनिध्ये हे 

िोठ्यव प्रिविवर्र शदसनू येते. एकवच कुटुांबवत तेरे्थ अनेक श्रद्धवांचे 

लोक एकत् रवहतवत त्यविळेु प्रत्येकवची श्रद्धव ही त्यवची खवजगी 

गोष्ट असते. भवरतवत जसे एकव श्रदे्धच्यव लोकवांचे एकशत्त सिहू 

तयवर होतवत तसे तेर्थे होत नवहीत. त्यविळेु जपवनिध्ये धवशिाक 

उन्सिवद आढळत नवही. आपल्यव दिेवत र्रच्यव र्गवात ही प्रशियव 

सरुू झवली आह.े परांत ुखवलच्यव र्गवालव एकत् ठेर्नू त्यवांच्यवर्र 

सत्तव गवजर्ण्यवसवठी आपल ेधवशिाक र् रवजकीय नेते सविवशजक 

अशभसरिवच्यव शियेलव रोखनू धरण्यवचे कवि करतवत. त्यविळेु 

रे्गरे्गळ्यव गटवांची एकिेकवांनव भीती दवखर्नू एक गठ्ठव िते 



शिळर्तव येतवत. अिव प्रकवरचे सविवशजक अशभसरि घडर्नू 

आिण्यवसवठी सविवशजक िवध्यिे प्रभवर्ीपिे कवया करू िकतवत. 

अनेक शर्र्वह सांबांध यव िवध्यिवांच्यव िदतीने घडून येत आहते.  

  



आधुन्नक तांिज्ञान आन्ण अन्ववेकी श्रद्धा 

 

 िोबवईल सवरखयव सवधनवांचव उपयोग करून इांटरनेटर्र फेक 

न्सयजू च्यव िवध्यिवतनू अशर्रे्की श्रद्धव र्वढर्ण्यवचव प्रयत्न केलव 

जवतो. अिव फेक न्सयजूचव खोटेपिव शसद्ध करण्यवचे कवि कवही 

लोक करीत असतवत. त्यवांची सांखयव र्वढिे आर्श्यक आह.े यव 

िवध्यिवांचव उपयोग करून लोकवांनव शचशकत्सकपिे र् शर्रे्की 

शर्चवर करवयची सर्य लवर्तव येईल.  

 शर्ज्ञवनवतील नर्नर्ीन िोध र् सांकल्पनव लोकवांच्यव पढेु 

आिीत रवशहल्यवस त्यवचव पररिवि अशर्र्ेकी श्रद्धव किी 

होण्यवसवठी होऊ िकेल. र्ैज्ञवशनक िवशहतीच्यव अभवर्विळेु अनेक 

रे्ळेलव अशर्रे्की श्रद्धव शटकून रवहतवत. जांतूांिळेु रोग होतो ह ेनीट 

कळले तर घरवत र्व्तदूोष असल्यविळेु कुटुांबवतील िविसे आजवरी 

पडतवत ही अशर्र्ेकी श्रद्धव नवहीिी होईल. सयूाग्रहि र् चांद्रग्रहि 

कव होते ह ेकळले तर ग्रहिवत अांघोळ करून पणु्य शिळर्ण्यवची 

प्रर्थव र्थवांबेल. ह ेसर्ा प्रवर्थशिक शर्ज्ञवन िवळेत शिकर्ले जवत असल े

तरीही आपल्यव शििि पद्धतीच्यव ् र्रूपविळेु ते केर्ळ पवठ करून 

परीिेत शलहवरे् र् नांतर शर्सरून जवरे् अिव पद्धतीने होत.े शििि 

हव जीर्नवचव भवग आह ेअिव पद्धतीने जोपयांत शििि शदले जवत 



नवही तोपयांत शििि ह े पररर्तानवचे सवधन म्हिनू कवि करू 

िकिवर नवही. त्यविळेुच उच्चशिशित असनूही लोक अशर्रे्की 

श्रद्धेचे बळी ठरत आहते! 

  

  



 न्शक्षण व न्ववेकी श्रद्धा 

 

 शिििवलव जीर्नवचव भवग बनर्ले तरच ते प्रभवर्ीपिे 

शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि करू िकेल. शिििवलव जीर्नवचव भवग 

बनर्ण्यवसवठी ते केर्ळ िवशब्दक घोकव आशि ओकव अिव 

्र्रूपवचे न रवहतव कृतीयकु्त झवले पवशहजे. म्हिजे जांतूांिळेु रोग 

होतो ह ेदवखर्ण्यवसवठी िलुवांनव रोगजांत ूपवहण्यवची सांधी शिळवली 

पवशहजे. तसेच त्यव रोगविळेु ग्र्त असलेल्यव लोकवांनव पवहून 

त्यवांच्यवर्र उपचवर कसे केले जवतवत ह ेसिजनू घतेव आले पवशहजे. 

ग्रहिवचव अभ्यवस करतवनव शर्द्यवर्थयवांनव सयूा परृ्थर्ी आशि चांद्र 

यवांच्यव प्रशतकृतींचव उपयोग करून परृ्थर्ीची सवर्ली चांद्रवर्र किी 

पडते शकां र्व चांद्रवची सवर्ली परृ्थर्ीर्र किी पडते ह ेप्रत्यि दवखर्ले 

पवशहजे आशि त्यविळेु आपल्यव िरीरवर्र शकां र्व िनवर्र कोितवही 

पररिवि कसव होत नवही ह े शनदिानवस आिले पवशहजे. परृ्थर्ीचव 

गोल पिव, शतचे ्र्तःभोर्ती शफरिे तसेच सयूवाभोर्ती शफरिे यव 

गोष्टी सतत शर्द्यवर्थयवांच्यव नजरेसिोर ठेर्ल्यव तर त्यवांनव शर्ज्ञवनवची 

दृष्टी यवयलव िदत होईल. बऱ् यवच सशुििीत लोकवांनव ह्यव गोष्टी 

िवहीत असतवत. परांत ुत्यवांचव खरेपिव त्यवांनी अनभुर्लेलव नसतो.  

  



अन्ववेकी श्रदे्धचे दुष्परिणाम 

 

 एखवद्यव अशर्रे्की श्रदे्ध पवयी सांपिूा सिवजवलव शकां र्व दिेवलव 

फवर िोठी शकां ित िोजवर्ी लवगते. जवती व्यर््र्थव ईश्वरदत्त आह ेयव 

श्रदे्धपवयी आपलव दिे हजवरो र्षे अज्ञवन र् दवररद््रयवत रवशहलव. गवय 

ही िवतव आह ेह्यव श्रदे्ध पवयी अजनूही अत्यवचवर होत आहते. लहवन 

िलेु शनष्पवप असतवत त्यविळेु ईश्वर त्यवांनव यदु्धवत यि दईेल यव 

अशर्रे्की श्रदे्धने यरुोपवत िुसेड सवरखयव यदु्धवत िलुवांनव 

लढण्यवसवठी पवठर्ण्यवत आले. चेटशकनी िळेु आजवर होतवत 

म्हिनू यरुोपवत हजवरो शस्त्रयवांनव शर्शर्ध प्रकवरे िवरण्यवत आले. यव 

सर्ा श्रद्धव शर्ज्ञवनविळेु किी होत गेल्यव आहते. तरीही अजनूही 

अपघवत होऊ नये म्हिनू गवडीलव शलांब-ूशिरची बवांधिवरे अनेक 

आहते!नर्ीन गहृ प्ररे्िवपरू्ी र्व्तिुवांती केली जवते, नर्ीन गवडी 

घेतल्यव र्र शतलव आिीर्वाद शदलव जवतो. यव श्रद्धव शनरुपद्रर्ी 

असल्यव तरीही शनरुपयोगी आहते. लोकवांनव तर अिव श्रद्धव हव्यवच 

असतवत. म्हिनू यव श्रद्धवांच्यव जवगी दसुऱ्यव उपयकु्त श्रद्धव किव 

आितव येतील यवचव शर्चवर करवयलव हर्व. र्व्तिुवांतीच्यव 

शनशित्तवने गररबवांनव दवनधिा शकां र्व अडचिीत असलेल्यवांनव िदत 



करतव येईल. नर्ीन गवडी घतेल्यवस लहवन िलुवांनव शकां र्व आजवरी 

र्योर्दृ्धवांनव िदतीसवठी ती र्वपरतव येईल.  

 सगळ्यव अशर्रे्की श्रद्धवांतनू तयवर होिवरी किाकवांडे सिवज 

उपयोगी बनर्तव यतेील. दरे्वच्यव ितूीलव फुले र्वहण्यव ऐर्जी 

िवनर्ी दरे्ितूीलव िदत करिे, दरे्वलव दधुवचव अशभषके 

करण्यवऐर्जी गरीब बवलकवांनव ते दधू दिेे यवसवरखयव प्रर्थव शनिवाि 

करवयलव हव्यवत. सर्ा किाकवांडे िवनर् केशन्सद्रत केली तरीही खपू 

फवयदव होईल.  

  



 श्रद्धा कशा तयाि होतात? 

 आपल्यव सबकॉन्सिस िनवचे कवि श्रद्धेच्यव आधवरे चवलते. 

यव श्रद्धव सबकॉन्सिस िनवलव परुर्ण्यवचे कवि कॉन्सिस िन करते. 

बऱ्यवच श्रद्धव अनभुर्वतनू आलेलव शर्श्ववस आशि कल्पनव 

यवांच्यविळेु तयवर केल्यव जवतवत. औषधवांिळेु आजवर बरे होतवत यव 

शर्श्ववसविळेु लोक एखवद्यव ्र्विींने शदलेलव प्रसवद शकां र्व शर्भतुी 

श्रद्धेने आपल्यव आजवरवसवठी र्वपरतो. कवही र्ेळव ्लॅशसबो 

पररिविविळेु त्यवलव बरे र्वटते. आशि आपोआपच त्यव ्र्विींनव 

श्रेय शिळते. ्र्विी आशि बरु्व बवबवांच्यव भक्त िांडळीत अिव 

लोकवांचव भरिव असतो की त्यवांनव कवही अनभुर् आलेलव असतो. 

तसेच कवही भवडोत्ी भक्त असतवत. ते केर्ळ आशर्थाक फवयद्यवसवठी 

बवबवांच्यव आसपवस र्वर्रत असतवत आशि बवबवांनी केलेल्यव 

खोट्यव चित्कवरवच्यव गोष्टी पसरशर्त असतवत.  

 शनसगवाच्यव शनयिव शर्रुद्ध कवही घटनव घडतवत त्यवांनव 

चित्कवर म्हटले जवते. एखवदव आजवर आपोआप बरव होिे, 

पवण्यवर्रून र्रून चवलिे असे चित्कवर खरे िवनिवरे लोक आहते. 

यज्ञ करून पजूवअचवा करून शकां र्व प्रवर्थानव करून नैसशगाक आपत्ती 

टवळतव येतवत, पवऊस पडतव येतो यव अिवच प्रकवरच्यव श्रद्धव 

आहते. यव सर्ा अशर्र्ेकी श्रद्धव ब-यवच र्ेळेलव अज्ञवन आशि 



िवनर्ी हतबलतव यवतनू शनिवाि होतवत. रोग कव होतवत ह्यवचे ज्ञवन 

असिे आशि त्यवच्यवर्र उपवय सहज उपलब्ध असि े यव िळेु 

भतूबवधेर्रील श्रद्धव नैसशगाक प्रशियव किी होते यवचे ज्ञवन असेल 

तर यज्ञ करून पवऊस पवडण्यवच्यव ऐर्जी र्ैज्ञवशनक पद्धतीने पवऊस 

कसव पवडतव येईल यवर्र प्रयोग सरुू होतवत.  

 लोकिवहीतील आपले शनर्डून आलेले नेते अशर्रे्की श्रद्धव 

बवळगिवरे असतील तर र्ैज्ञवशनक पद्धतीने एखवदी सि्यव 

सोडर्ण्यवऐर्जी ते किा कवांडवांचव उपयोग करू लवगतवत. िेजवरी 

ित्पूवसनू सांरिि करण्यवसवठी सांरिक बले िजबतू करण्यवऐर्जी 

िहवयज्ञ करिे हव तसलवच प्रकवर आह!े 

  



 श्रद्धा व िांस्काि 

 

 बवलपिी िलुवर्र केले जविवरे तर्थवकशर्थत धवशिाक सां्कवर 

अशर्र्ेकी श्रद्धेचव पवयव घवलतवत. कवही न सिजतव पजूव करि,े 

प्रवर्थानव र् िांत् म्हििे र् दरे्वच्यव ितूीलव नि्कवर करिे. एखवदी 

गोष्ट करण्यवसवठी असलेले कवरि सिजवर्नू सवांशगतल्यव शिर्वय 

कृती करिे यवर्र भर असतो. बवल र्यवत िलुवांनव कवही सिजत 

नवही असे ठरर्नू यव गोष्टी केल्यव जवतवत. प्रत्यिवत आपि सिजतो 

त्यवपेिव िलुवांची सिजनू घेण्यवची िितव जव्त अस ूिकते आशि 

तिी नसेल तर शतची र्वढ होईपयांत र्थवांबण्यवची आपली तयवरी 

नसते. सिजनू न घेतव एखवदी कृती करिे हे ती न करण्यवसवरखेच 

असते. त्यविळेु घरी आशि िवळेत केल्यव जविवऱ्यव सा्ं कवरवचव 

भवग र्गळलव तर शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि व्हवयलव िदत होईल. 

आतवच्यव आपल्यव शिििवत िलुवांनव घडर्ण्यव ऐर्जी अशर्रे्की 

श्रद्धव शनिवाि करून शबघडशर्ण्यवची िक्यतव जव्त असते. एखवदी 

गोष्ट ्र्तः शिकण्यवची िितव शनिवाि होईपयांत र्थवांबल्यवस िलेु 

आपल्यव आर्डीची गोष्ट खपू रे्गवने शिकतवत असव सडबॅरी व्हलेी 

येर्थील िैिशिक प्रयोगवचव शनष्कषा आह.े  



 जगवतील कवही नविर्ांत लोक िवळेत न जवतवच िोठे झवल े

आहते. अिेररकेचे िवजी अध्यि अिवहि शलांकन आशि र्थोर 

िवस्त्रज्ञ एशडसन यवांची अिी उदवहरिे आहते. िवळेत प्रगती न 

 दवखर्लेले अल्बटा आईन्स्टवईन र् शबल गेट्स ही दखेील 

नविर्ांत िविसे आहते. िवळेत न जवतव त्यवांचे शििि घरीच झवले 

आह ेअसे रर्ींद्रनवर्थ टवगोरवां सवरखे लोकही होऊन गेलेले आहते. 

आतव तर िवळेत शिळिवरी सर्ा िवशहती घरबसल्यव शिळू िकते. 

िवळेतल्यव बांशद्त र्वतवर्रिवत िकु्त सविवजीकरिवची प्रशियवही 

नीट होत नवही. त्यविळेु शििि पद्धती आशि िवळवांची रचनव 

यविध्ये आिलूवग्र बदल होि ेआर्श्यक आह.े  

  



श्रद्धा, कमतकाांड व भावना 

  

िवनर्ी जीर्न ह ेपिूापिे श्रदे्धने व्यवपलेले आह.े त्यविळेुच धिा 

आशि किाकवांडे िवनर्ी जीर्नवचव अशर्भवज्य भवग झवलव आहे. 

ज्यव श्रद्धव िवनर्ी िनविीच जोडलेल्यव आहते. त्यव िवनर्ी िनवर्र 

शनयांत्ि करतवत. त्यविळेुच भवर्नव दखुवर्ण्यवचे शर्शचत् प्रकवर 

घडतवत. त्यविधनू अशर्रे्की कृती घडते. म्हिनूच भवर्नवांनी जीर्न 

व्यवपलेले असले तरीही त्यव श्रदे्धिळेु येतवत र् िक्तीचव उगि 

शर्चवरवांत असतो ह ेआपि शर्सरून जवतो. यव शर्चवरवांनव योग्य शदिव 

दणे्यवसवठी प्रशिििवची गरज असते.  

 सां्कवरवचे धडे दणे्यवसवठी आपि जी कृती करतो ती कव 

करतो? असव प्रश्न आपि ्र्तःलव शर्चवरलव पवशहजे. केर्ळ धिा 

ग्रांर्थवत शलशहले आह ेशकां र्व धिा गरुूां नी सवांशगतले आह ेम्हिनू नव्ह े

तर िलव सिजले आह.े यव कृतीचे बरेर्वईट पररिवि िलव िवशहत 

आहते म्हिनू िी ती कृती करीत असतो. असव शर्चवर करीत रवशहले 

तर हळूहळू अशर्रे्की कृतीर्र शनयांत्ि येत जवईल. परांत ुत्यवसवठी 

प्रश्न शर्चवरण्यवचे ्र्वगत केले गेले पवशहजे. कोितीही प्रचशलत धिा 

सांघटनव यव गोष्टीलव अनिुती दते नवही. त्यविळेु सां्कवरवप्रिविे 

सांघटनवदखेील ्र्तांत् शर्चवरवलव र्वर् दते नवहीत . शर्ज्ञवनव प्रिविे 



प्रत्येक श्रद्धेलव आव्हवन दणे्यवची िितव शर्कशसत होिे आर्श्यक 

आह.े सिवज सधुवरक आगरकरवांप्रिविे योग्य असेल ते बोलिवर र् 

िक्य असेल ती करिवर ही भशूिकव ठेर्नू शर्चवरर्ांतवांनी र्वर्रले 

पवशहजे. अशर्रे्की श्रद्धव हव अांधवर असनू ्र्तांत् शर्चवर प्रकवि 

आह.े तो जसव पसरत जवईल तिी अशर्र्ेकी श्रद्धव नवहीिी होईल.  

  



 स्वतांि न्वचािाचे िामर्थयत  

 

 ्र्तांत् शर्चवरवची आपली अिी एक िक्ती असते. ते 

कोित्यवही जबरद्ती शिर्वय पररर्तान घडर्नू आितवत. परांत ु

प्रकवि पसरर्ण्यवसवठी जसव शदर्व लवर्वर्व लवगतो तसवच ्र्तांत् 

शर्चवर पसरर्ण्यवसवठी त्यवचव उच्चवर र् प्रचवर होिे आर्श्यक 

असते. अशर्रे्की श्रद्धवांचव पगडव असलेले लोक त्यवलव शनकरवचव 

शर्रोध करतवत. कवरि त्यवांनव आपली श्रद्धव हव जीर्नवचव आधवर 

र्वटत असतो. ्र्तांत् शर्चवरविळेु आपलव हव आधवर नवहीसव 

होईल यव भीतीने ते ्र्तांत् शर्चवरवर्र बांधने आिवयचव प्रयत्न 

करतवत. सनदिीर िवगवाने त े न जिल्यवस िक्तीचव प्रयोग करून 

सविवशजक अत्यवचवरवने त्यवलव र्थवांबर्तवत. अिवर्ेळी आपल्यव 

प्रविवचे बशलदवन दऊेनही शर्चवरवांचव प्रसवर करिवरे सिवजवलव 

शर्चवर करवयलव भवग पवडतवत. पनुरुज्जीर्नवच्यव कवळवत 

यरुोपिध्ये असव प्रकवर घडून आलेलव आहे. शर्ज्ञवनवचव प्रचवर 

करतवनव अनेक िवस्त्रज्ञवांनी र् शर्चवरर्ांतवांनी आपल्यव प्रविवच े

बशलदवन शदले. त्यवतनूच ्र्तांत् शर्चवरवांचव यरुोप उदयवस आलव. 

पढुील कवळवत ज्ञवन-शर्ज्ञवन र् तांत्ज्ञवन यवर्र प्रभतु्र् शिळर्नू यरुोपने 

जगवर्र रवज्य केले. ्र्तांत् शर्चवरवच्यव अभवर्विळेु भवरत िवत् 



अज्ञवन पवरतांत्र्य र् दवररद््रय यवत शखतपत पडलव. आपल्यव दिेवत 

दरे्, दिे आशि धिा यवसवठी बशलदवन करिवऱ्यवांची सांखयव िोठी 

आह.े परांत ु ्र्तांत् शर्चवरवांसवठी बशलदवन करिवऱ्यवांची सांखयव 

नगण्य म्हिवर्ी लवगेल. असे बशलदवन करिवरे यव कवळवतले डॉक्टर 

दवभोळकर, कॉम्रेड पवनसरे, डॉक्टर कलबगुी आशि पत्कवर गौरी 

लांकेि यवांचव उल्लेख करवर्व लवगेल. जसव शर्रे्की शर्चवरवांचव 

प्रभवर् र्वढर्ण्यवचव प्रयत्न केलव जवईल तिी ्र्तांत् शर्चवरवसवठी 

लढिवऱ्यवांची सांखयव ्र्तांत् भवरतवत र्वढत जवईल अिी अपेिव 

आह.े  

  



 वैज्ञान्नक न्वचाि व श्रद्धा  

  

यव दिेवत िवगील सत्तर र्षवात शर्ज्ञवनवशधशष्ठत शर्चवर 

करिवऱ्यव लोकवांिध्ये कवही प्रिविवत र्वढ झवली आह.े ते लोक 

एकूि लोकसांखयेच्यव िवनवने फवर र्थोडे आहते. परांत ु त्यवांच्यव 

प्रभवर्विळेु अशर्रे्की लोकवांची र्क्तव्ये शनष्प्रभ होतवनव शदसत 

आहते. िोबवईल इांटरनेट सवरखयव आधशुनक सशुर्धवांिळेु यव 

लोकवांची सांखयव र्वढत जवण्यवची िक्यतव आह.े तसेच त्यवांच्यविध्य े

दरे्वन-घरे्वन होऊन त्यवांनव बळ शिळण्यवची दखेील िक्यतव आह.े  

  



अन्ववेकी श्रद्धा व मानवी वततन 

 अशर्र्ेकी श्रद्धव िवनर्वच्यव पविर्ी कृत्यवलव र्ैध ठरर्तवत. 

सतीच्यव चवलीलव असललेी सविवशजक िवन्सयतव, चटेशकिींनव 

िवरून टवकण्यवची प्रर्थव शकां र्व व्यशभचवर करिवऱ्यव स्त्रीलव दगडवने 

ठेचनू िवरण्यवची प्रर्थव यव सविवशजक अशर्रे्की श्रद्धव होत. एकव 

दिेवच्यव सैशनकवांनी दसुऱ्यव दिेवच्यव सैशनकवांनी ित् ूठरर्नू िवरिे 

हवदखेील दिेभक्ती ह्यव अशर्र्ेकी श्रद्धेचव पररिवि होय. सर्ा 

िवनर्तव एक आह.े सर्वांनी एकिेकवांर्र पे्रि केले पवशहजे ही शर्रे्की 

श्रद्धव आह!े परांत ुअिव शर्रे्की श्रद्धव सर्ात् पसरण्यवसवठी आशि 

सर्ा लोकवांनी आचरिवत आिण्यवसवठी सर्ात् ्र्तांत् शर्चवरवांचव 

प्रसवर करिे आर्श्यक आह.े  

  



स्वतांि न्वचाि व िमाज माध्यमे 

 ्र्तांत् शर्चवरवांचव प्रसवर होण्यवसवठी शर्चवरवांर्र कोित्यवही 

प्रकवरचे बांधन असतव कविव नये. प्रर्थि लोकवांनव शर्रे्की शर्चवर 

करवयलवही ्र्वतांत्र्य असवयलव हरे्. त्यविळेु हळूहळू त्यवांनव 

अशर्र्ेकी कवय आह े यवची जविीर् होत जवईल. ह े कवि सध्यव 

सोिल िीशडयव करीत आहे. बरेच लोक आपले शर्चवर 

िोकळेपिवने िवांडत आहते. तेरे्थ कोित्यवही प्रकवरचे बांधन 

नसल्यवने योग्य कवय आशि अयोग्य कवय ह े हळूहळू ्पष्ट होत 

जवईल. शर्चवरवच्यव गोंधळवांतनू शर्चवरवांची ्पष्टतव शनिवाि होईल. 

कवरि शर्ज्ञवनवतील प्रगती शर्चवरवांच्यव िेत्वत सतत भर घवलत 

असते. त्यविळेु अनेक शर्चवर पडतवळून पवहतव येऊ िकतवत.  

  



श्रद्धाांची कालिापेक्षता 

 

 धिवातील अशर्रे्की श्रद्धव ्र्थवपनेच्यव रे्ळी शर्रे्की अस ू

िकतील परांत ु कवलवांतरवने झवलेल्यव सिवशजक बदलवांिध्ये त्यव 

अशर्र्ेकी ठरतवत. जन्सिोजन्सिी तोच पती शिळवर्व म्हिनू 

र्टसवशर्त्ीची पजूव हव प्रकवर र्िृ रििवसवठी आर्श्यक असेल. 

आजच्यव आधशुनक यगुवत तो कवलबवह्य झवलेलव आह.े आकविवत 

दरे् रवहतो. तो आपल्यवर्र लि ठेर्तो. आपल्यव ब-यवर्वईट 

कृत्यवची फळे दतेो. शर्ज्ञवनपरू्ा खरे र्वटत असेल. परांतु आतव हे 

सर्ािवन्सय झवले आह ेकी आकवि ह ेकेर्ळ र्वतवर्रिवचे रूप आह.े 

त्यवच्यव पलीकडे अितृ, ्र्गा, नका  र्गैरे कवही नवही. जे धिा 

अजनूही अिव श्रद्धव बवळगतवत ते दरे्वशदकवांच्यव ितूी आशि िांशदरे 

बवांधण्यवत व्य्त असतवत. कवही धिा असे आहते की त्यवांच्यव श्रद्धव 

किी अशर्र्केी आहते. उदवहरिवर्था पवरिी लोकवांचव झरतषृ्टवचव धिा 

हव अग्नीलव पशर्त् िवनतो. अशग्न, प्रकवि, पविी यव र््तूांनव त्यवांच्यव 

पजुव प्रवर्थानेत िहत्त्र् शदले जवते. िवनर्तव र् सजीर्सषृ्टीच्यव 

कल्यविवसवठी कवि करिे पशर्त् िवनले जवते. र्ैयशक्तक 

पवशर्त्र्यविध्ये प्रविवशिक पिव सवरखयव सद्भगिुवांनव िहत्र् शदले 

जवत.े यव त्यवांच्यव श्रद्धवांिळेु पवरसी सिवज सांखयेने किी असनूही 



सगळ्यव िेत्वत र्रच्यव पवतळीर्र पोहोचलव आहे. त्यव उलट 

िशु्लि सिवज आपल्यव अशर्रे्की श्रद्धवांिळेु िवगवसलेलव रवशहलव 

आह.े अजनूही त्यवांचव आधशुनक शिििवलव, स्त्री ्र्वतांत्र्यवलव 

शर्रोध आह.े त्यवच पवरांपररक रूढी परांपरव र् अशर्रे्की श्रद्धवांचे ते 

बळी ठरले आहते! 

 धिाश्रद्धव कोित्यवही असल्यव तरी त्यव कवलवांतरवने अशर्रे्की 

होत असतवत. म्हिनू त्यवांची सतत शचशकत्सव करत रवहिे आर्श्यक 

गोष्ट आह.े परांत ु सर्ासविवन्सय िनषु्य अिी शचशकत्सव करवयलव 

शर्रोध करतो कवरि त्यवलव ती श्रद्धव नवहीिी होईल असे र्वटते. 

त्यविळेु बहुतेक सर्ा सांत-िहवत्िे दरे्वचे खरे ् र्रूप जवित असनूही 

दरे्वचे नवर् घेत श्रद्धव िध्ये बदल घडर्नू आिण्यवचव प्रयत्न 

करतवत. गौति बदु्धवांनी िवत् दरे्वचे नवर् घेण्यव ऐर्जी शचशकत्सेर्र 

भर शदलव. कोित्यवही पवरलौशकक कल्पनव न र्वपरतव भौशतक 

जीर्नवत सखु र् सिवधवन शिळर्ण्यवसवठी कवय करतव येईल यवर्र 

त्यवांनी शर्चवर केलव. त्यविळेुच जगभरवतील शर्चवरर्ांतवांनव बौद्धधिा 

हव अशधक र्ैज्ञवशनक र् प्रगल्भ र्वटतो! तरीपि कोित्यवही धिवाची 

सां्र्थवत्िक चौकट भक्कि होत जवते तिी ्र्तांत् शर्चवरवांर्र बांधने 

येतवत. ग्रांर्थ प्रविवण्य र्वढत.े िळू शर्चवर शकतीही प्रगल्भ असले 

तरीही बदलत्यव कवळवनरुूप त्यवत प्रर्वहीपिव आर्श्यक असतो. 

प्रर्वहीपिव िकु्त ्र्वतांत्र्यविधनूच येऊ िकतो. म्हिनूच सर्ा 



सां्र्थवत्िक धिवांचव िेर्ट हीच िवनर्तेची पहवट अस ूिकते. परांतु 

िवनर्वलव श्रदे्ध बरोबर सां्र्थवही हव्यव असतवत. त्यविळेु सर्वांनव 

सविवर्नू घेिवरी लोकिवही हीच सां्र्थव एक पयवाय उरते! 

  



 लोकशाही आन्ण श्रद्धा 

 

 लोकिवहीर्रील श्रद्धव म्हिजेच लोकवांच्यव भलेपिवर्रील 

श्रद्धव आह.े त्यविळेु शर्शर्ध प्रकवरच्यव लोकवांनव सिजनू घेिे हव 

लोकिवहीचव आत्िव ठरतो. प्रत्येक िविसवबद्दल आदर ठेर्नू 

त्यवच्यव भल्यवसवठी कवि करण्यवची प्रर्तृ्ती ठेर्ल्यवस लोकिवही 

यि्र्ी होऊ िकते. प्रत्येक िवनर्व बद्दल आदर 

र्वढर्ण्यवसांबांधीचव प्रर्थि उच्चवर शि्तवच्यव शिकर्िीत 

आढळतो. आपल्यव ित्रु्र दखेील पे्रि करव असे म्हििवऱ्यव 

शि्तवलव आपल्यवपेिव र्गेळे ित असिवऱ्यव शर्षयी आदर 

दवखर्िे अपेशित होते. जर सगळी िविसे एकिेकवांिी पे्रिवने 

रवहवयलव लवगली तर कोित्यवही सां्रे्थची गरज रवहिवर नवही शकां र्व 

सां्र्थवांचे रूपवांतर पे्रिळ पररर्वरविध्ये होईल! 

 लोकिवहीचव आत्िव म्हिजे िवनर्तेर्र श्रद्धव होय. सर्ा 

िवनर्तव एक असनू त्यवांच्यविध्ये असलेले भेद ह े शनसगाशनशिात 

असोत शकां र्व िवनर्शनशिात र्रर्रचे आहते. रे्गळे र्िा र् िरीरवांची 

ठेर्ि, रे्गरे्गळे धिा रे्गरे्गळ्यव भवषव ह े भेद असनूही सर्वांची 

सिजनू घेण्यवची िितव आशि शर्रे्क िक्ती सवरखीच आह.े ही 

एकच श्रद्धव सर्वांनवच जोडिवरी र् लोकिवहीलव घडर्िवरी आहे. 



सर्ा िवनर्वच्यवच नव्ह ेतर सर्ा सजीर् सषृ्टीच्यव भल्यवचव शर्चवर 

करिे आशि त्यवांचे एकिेकविी असलेले सांतलुन सवांभवळिे हव 

िवनर्तवधिवाचव आत्िव असलव पवशहजे. ्र्तांत् शर्चवरवलव र्वर् 

दिेवरी लोकिवही आशि शतलव सबळ करिवरी प्रेिवर्र आधवररत 

िवनर्तव ह ेिवनर्वचे उज्ज्र्ल भशर्ष्य अस ूिकते.  

  



 जीवशास्त्र आन्ण श्रद्धा 

 

 सवरी सजीर् सषृ्टी यव एकवच प्रकवरच्यव रचनेने बवांधलेली 

आह.े सरुुर्वतीलव जन्सिवस आलेलव एक पेिीय सजीर् आशि 

त्यवपवसनू शनिवाि झवलेली शर्शर्धतव यवच्यव िळुविी आह े एक 

जीन!हव जीन सर्ा सजीर् सषृ्टीलव शटकर्नू ठेर्तो र् र्वढर्तो. हव 

जीन आह े सजीर् सषृ्टीचव कतवा. तोच सजीर्वांनव पनुरुत्पवदन 

करण्यवसवठी जगर्तो. पनुरुत्पवदनवचे कवि आटोपल्यवर्र िवरून 

टवकतो. त्यवच्यव दृष्टीने सजीर्वचे िरीर ह े एक सवधन आहे. 

सजीर्वांचे जगिे-िरिे ह ेत्यवच्यवसवठी आहे. उत्पवदनवचे कवि सांपले 

की तो जीर्वांचव अांत घडर्नू आितो. त्यवसवठी तो सजीर्वांनव 

आपल्यव िरीरवलव अपवयकवरक असलेले अन्सन खवयच्यव िोहवत 

पडतो. जव्त सवखर तेल ह ेपदवर्था खवऊन कवि न केल्यवस र्जन 

र्वढून ितृ्य ूलर्कर यिेे ही जीनची करवित असते. यव जीनचे कवया 

त्यवलव शिळिवऱ्यव पयवार्रिवर्र अर्लांबनू असते. पयवार्रि 

िविसवच्यव श्रद्धेच्यव रुपवने त्यवच्यव पयांत पोहोचते. घटनव आपल्यव 

िनवर्रचव पररिवि करतवत त्यवचे िळु आपल्यव िनवत असलेल्यव 

श्रद्धव िध्ये असते. बवहरे घडलेली घटनव धोकवदवयक आह ेअसे 

आपल्यवलव र्वटते तेव्हव िनवत भीती शनिवाि होते. बवहरे घडिवरी 



घटनव आनांददवयक आह ेअसे र्वटते तेव्हव िनवत आनांद शनिवाि 

होतो. यव भवर्नव शनशिातीसवठी कवरि असिवरे हविोन्सस जीन्ससनव 

कृशतिील करतवत. यवचव अर्था श्रद्धव बदलनू भवर्नव बदलतव येतवत 

त्यविळेु जीनचे कवया बदलते.  

 अनेक लोकवांच्यव जीर्नवत आजवर आशि अकवली ितृ्य ू

येण्यवचे कवरि त्यवांच्यव अशर्रे्की श्रद्धव अस ू िकतवत. आपि 

केलेले कृत्य पवप आह,े आपि खवल्लेले अन्सन शर्षवरी आह ेअिी 

श्रद्धव असल्यवस त्यवप्रिविे जीन्ससची कृती घडून येते. आपल्यव 

िनवतील यव श्रद्धव जोपवसण्यवचे कवि आपली सां्कृती करते. 

पवपपणु्य यवशर्षयीच्यव कल्पनव आपल्यवलव आपल्यव धिवाने शकां र्व 

सां्कृतीने शदलेल्यव असतवत. त्यव शर्र्ेकवने आचरिवत आिण्यवची 

गरज असते. म्हिनूच सगळ्यव श्रद्धवांपवसनू िकु्त होिे हव सखुी 

जीर्नवचव िांत् आह.े ती अर््र्थव सवध्य करण्यवसवठी बदु्धवांनी 

दवखर्लेलव ध्यवनधवरिव करण्यवचव िवगा सर्वात अशधक उपयकु्त 

आह.े  

  



श्रद्धा आन्ण ध्यानधािणा 

  

ध्यवन धवरिेलवलवच आधशुनक िनोरै्ज्ञवशनक िवइांडफुल 

िेशडटेिन म्हितवत. त्यवचव उपयोग करून आपल्यवलव िनवच्यव 

शियेपवसनू रे्गळे होतव येते. िनवलव िरीरवपवसनू िकु्त केले की ते 

्र्तांत्पिे र्तािवन कवळवत जग ूलवगते. हवच खऱ्यव आनांदवचव झरव 

असतो.  

  



धमत आन्ण श्रद्धाांचा असवयाथत 

 

 सर्ा धवशिाक सवशहत्यविध्य े भतूदयव आशि िवनर् सेर्व 

यवशर्षयी सवांशगतले आह.े त्यव धिाग्रांर्थवांचे पठि भक्तीभवर्वने केले 

जवत.े ते ग्रांर्थ पशर्त् आहते असे सिजनू त्यवांची पजूव केली जवते. 

परांत ु त्यव ग्रांर्थविध्ये केलेलव उपदिे सिजनू घेऊन आचरिवत 

आिलव जवत नवही. धिा सिजनू घेण्यवचव शर्षय नसनू 

भक्तीभवर्वचव शर्षय बनर्लव गेलव आह.े त्यविळेुच धिा सां्र्थवपक 

र् सांत यवांचे शर्चवर लोकवांपयांत पोहोचले नवहीत. त्यवसवठी प्रत्यके 

िांशदरवचे ्र्रूप धिवाच्यव अभ्यवसवचे ्र्थवन असे झवले पवशहजे. 

भवर्नव बवजलूव सवरुन शचशकत्सक बदु्धीने धवशिाक शिकर्िीचव 

अभ्यवस झवलव पवशहजे. त्यव शिकर्िीचव अन्सर्यवर्था आधशुनक 

कवळविी ससुांगत कसव करतव येईल ह े पवशहले पवशहजे. असे 

करवयलव एकव धिवाने सरुुर्वत केली तर त्यवचव पररिवि दसुऱ्यव 

धिवार्र होईल. शर्िेष म्हिजे त्यव धिवाचे लोक अशधक चवांगले 

जीर्न जग ूलवगतील.  

 िवगच्यव कवळवत धिासधुवरक सांतवांनी धवशिाक श्रद्धवांचव र्वपर 

करूनच धिा सधुवरिव करण्यवचव प्रयत्न केलव. पि त्यव सर्वांचव छळ 

झवलव र् त्यवांनवही पजूनीय बनर्नू भक्तीचे नरे् िळे उभे रवशहले. 



आजचे यगु ह ेशर्ज्ञवनवचे यगु आह ेत्यविध्ये कोित्यवही गोष्टीच्यव 

अभ्यवसवलव िहत्त्र् शदले जवते. त्यवलवच र्ैज्ञवशनक दृष्टीकोन 

म्हितवत. केर्ळ िवळव-कॉलेजवांतनूच नव्ह े तर िांशदरवतनू दखेील 

धवशिाक सवशहत्यवर्र अभ्यवस सते् आयोशजत करवयलव हर्ी. 

सिवजविध्ये सर्ात् श्रद्धेचव भक्तीभवर् पसरण्यवऐर्जी शचशकत्सक 

अभ्यवसवचे र्वतवर्रि तयवर झवले पवशहजे. तरच िवनर्वची यव 

िवनशसक बांधनवतनू सटुकव होईल. िवनर्ी सिवज खऱ्यव अर्थवाने 

होिो सेशपयन म्हिजे िहविव िवनर् होईल.  

 िांशदरवचे ्र्रुप बदलनू त्यवांनव शर्द्यविांशदर बनर्ले पवशहजे. 

एरव्ही सगळे धिा आपल्यव धवशिाक ्र्थळवांिध्ये धवशिाक शििि दते 

असतवत. प्रत्येक धिा आपवपल्यव धिाग्रांर्थवची शिकर्ि आपल्यव 

धिा ्र्थळवांिध्ये दते असतो. शि्ती लोक चचािध्ये बवयबलची 

शिकर्ि दतेवत, तर िशु्लि लोक िदरिवांिधे कुरवन शिकर्तवत. 

धिा ्र्थळवांच्यव रूपवने लोकवांचव िवनशसक आधवर असलेल्यव जवगव 

उपलब्ध आहते. ्र्विी शर्रे्कवनांदवांनी म्हटल्यवप्रिविे अिव 

शठकविी आधशुनक ज्ञवन शर्ज्ञवनवची िवशहती असलेले ् र्विी शनयकु्त 

करतव आले तर फवर िोठे कवि होऊ िकते. त्यवसवठी सर्ा धिीय 

धिागरुू होऊ पवहिव-यव तरुिवांनव एखवदी सर्ासविवन्सय पदर्ी दिेवरे 

शर्द्यवपीठ ्र्थवपि करतव येईल शकां र्व अश्तत्र्वत असलेल्यव 

शर्द्यवपीठवांनव ही जबवबदवरी उचलतव येईल. यव धिागरुूां नव सर्ा 



धिवाचे ज्ञवन असेल. तसेच ते आधशुनक ज्ञवन शर्ज्ञवनविी पररशचत 

असतील. ते जवे्हव धिा्र्थळवांचव तवबव घतेील तेव्हव तो सर्ा पररसर 

बदलनू जवईल. यव गोष्टी सक्तीने घडर्नू आितव यिेवर नवहीत. 

त्यवसवठी पनु्सहव सवर्ाशत्क प्रबोधनवची गरज आह.े प्रबोधनवची 

सरुुर्वत िवळेतनू करवर्ी लवगेल. पनु्सहव यव प्रबोधनवचव पवयव हव 

्र्तांत् शर्चवर आशि लोकिवही हव असेल. अगदी बवलर्वडीपवसनू 

सां्कवरवच्यव नवर्वखवली कोितेही शर्चवर िलुवर्र लवदले जविवर 

नवहीत ह े पहवर्े लवगले. िवळेत ह े शििि घणे्यवसवठी त्यवची 

उपयकु्ततव कवय आह े ह े पवलकवांनव आशि शििकवांनव तसेच 

िवसकवांनव पटर्नू दिेे आर्श्यक आह.े सध्यवच्यव श्रद्धेर्र आधवररत 

शििि पद्धतीिळेु दिेवची फवर िोठी हवनी झवली आह.े ्र्तांत् 

शर्चवरवच्यव अभवर्विळेु रै्ज्ञवशनक दृष्टीकोन र्वढू िकलव नवही. 

त्यवचव पररिवि म्हिनू तांत्ज्ञवनवत प्रगती झवली परांत ुिलूभतू शर्ज्ञवन 

िवगे रवशहले. दिेवच्यव प्रगती बरोबरच सविवशजक प्रगती र्रही 

त्यवचव पररिवि झवलव. रै्यशक्तक ्तरवर्र अशर्रे्की श्रद्धवांिळेु 

लोकवांची अपररशित हवनी झवली आहे. र्ेगर्ेगळे ्र्विी, बरु्व र् 

बवबव यवांच्यव प्रभवर्वखवली स्त्री-परुुष िलेु यवांचे िोषि सरुू आह.े 

त्यविध्ये गरीब श्रीिांत सशुिशित र् अशिशित सर्ा आहेत. ्र्तांत् 

शर्चवरवचे प्रभवर्ी िस्त्र जे िवनर्वचे खरे सविर्थया आहे, त ेर्वपरले 



गेले नवही तर िवनर् आशि इतर प्रवण्यवांिध्ये फवरसव फरक रवहत 

नवही.  

  



पूवतजाांची कृती आन्ण श्रद्धा 

 

 आपल्यव परू्ाजवांनी केलेल्यव गोष्टी यव चकुीच्यव असतील 

तरीही त्यव आपल्यवलव आपल्यव सां्कृतीचव भवग र्वटतवत. त्यवांचव 

अशभिवन बवळगिे ह ेआपल्यवलव आपले कताव्य र्वटते. त्यविळेुच 

सां्कृती शटकून रवहते असव सवर्ाशत्क सिज आह.े प्रत्यिवत 

सां्कृतीिी किाकवांडवांचव कवही सांबांध नवही. आपल्यव भवरतीय 

सां्कृतीत अग्नीलव प्रदशििव घवलनू लग्न लवर्ले जवते. अग्नी हव 

पशर्त् असनू ते दरे्वचे रूप आह.े त्यवच्यव सविीने लग्न लवर्िे ह े

लवभदवयक र् शटकवऊ असते अिी श्रद्धव परू्ीच्यव कवळी होती. 

आधशुनक कवळवत लग्न हव एक कवयदिेीर व्यर्हवर झवलेलव आह.े 

तो शटकून रवहण्यवसवठी कवयदिेीर बांधने आहते. आजच्यव कवळवत 

अिव प्रकवरच्यव शर्धीची आर्श्यकतव नवही तरीही तो सां्कृतीचव 

भवग म्हिनू आपि त्यवच प्रकवरे लग्न लवर्तो. सां्कृती ही प्रर्वही 

गोष्ट आह.े आपल्यव परू्ाजवांनी केलेली ज्ञवन, शर्ज्ञवन, कलव र् 

सवशहत्य यविधील प्रगती हव आपल्यव सां्कृतीचव भवग असलव 

तरीही आपि खपू पढेु आलेलो आहोत ह े िवन्सय करून नव्यव 

यगुवलव अनसुरून र्वगले पवशहजे.  

  



वैज्ञान्नक दृन्िकोन आन्ण श्रद्धा मधील बदल 

  

र्ैज्ञवशनक दृशष्टकोनवर्र आधवररत ् र्तांत् शर्चवर आपल्यव श्रद्धव 

शर्र्ेकी ठेर्ण्यवसवठी िदत करतवत. शर्ज्ञवन परू्ाकवळवतील आपल्यव 

सर्ा श्रद्धव आतव बदलल्यव आहते. आपल्यव िरीरवतील रक्त श्र्थर 

असते असे परू्ी िवनत असत परांत ु रक्तवशभसरिवचव िोध 

लवगल्यवनांतर आतव आपि िवनतो की आपल्यव िरीरवतील रक्त 

सतत प्रर्वही असते. शर्ज्ञवनवतील शनरीििे प्रयोग र् िोध सतत 

आपल्यव शर्चवरवांनव नर्ी शदिव दते असतवत. त्यविळेु आपल्यव 

श्रद्धव ही अशधकवशधक शर्र्केी होत जवतवत. यवसवठी र्ैज्ञवशनक 

दृशष्टकोनवची सवांगड श्रदे्धिी घवलिे अत्यांत आर्श्यक आह.े  

 श्रदे्धची सवांगड रै्ज्ञवशनक दृशष्टकोनविी घवलण्यवसवठी आपल्यव 

दररोजच्यव जीर्नवत र्ैज्ञवशनक शर्चवर रुजले पवशहजते. आपल्यव 

िवळव कॉलेजवतनू शर्ज्ञवन फक्त शर्षय म्हिनू शिकर्िे परेुसे नवही. 

सर्ा शर्द्यवर्थी आशि शििकवांसवठी शर्ज्ञवनवर्र आधवररत चचवासते् 

आयोशजत केली पवशहजेत. िवध्यिवांिधनू रै्ज्ञवशनक चचवा घडर्नू 

आिल्यव पवशहजेत. टीव्हीर्र र्ैज्ञवशनक िवशलकव आल्यव पवशहजेत. 

र्ैज्ञवशनक शर्षयवर्रील शचत्पट शनघवले पवशहजते. कुटुांबव कुटुांबवांतनू 



दरे्वशदकवच्यव र् भतुवखतेवच्यव गोष्टींऐर्जी रै्ज्ञवशनक शर्षयवांर्र 

चचवा व्हवयलव हर्ी! 

  



न्वज्ञानाचा न्वस्ताि व त्याचे परिणाम 

 

 आधशुनक कवळवत शर्ज्ञवन र् तांत्ज्ञवनवच्यव िेत्वत कवि 

करिवऱ्यव लोकवांची सांखयव प्रचांड र्वढली आह.े परू्ीच्यव कवळी धिा 

िवसनव्यर््र्थव यवांनी लोकवांचे सर्वाशधक जीर्न व्यवपले होते. आज 

ती जवगव शर्ज्ञवन र् तांत्ज्ञवनवने घेतली आह.े लोक जरी शर्ज्ञवन र् 

तांत्ज्ञवन यव िेत्वत कवि करीत असले तरीही रै्ज्ञवशनक दृष्टीकोन 

त्यवांच्यव िनवत उतरलेलव असेलच असे नवही. आपि र्वपरत 

असलेली सवधने र् उपकरिे आधशुनक रै्ज्ञवशनक यगुवांतील असली 

तरी शर्चवरसरिी िवत् हजवरो र्षवांपरू्ीची र्वपरतो. म्हिज ेिरीरवने 

आपि शर्ज्ञवन यगुवत तर िनवने आपि परुवि यगुवत र्वर्रतो! 

  



 स्वतांि न्वचाि व नवे जग 

 

 रै्ज्ञवशनक दृशष्टकोनवचव र्वपर र्वढर्नू सर्ा जि ्र्तांत्पिे 

शर्चवर करवयलव लवगले तर जग कसे असेल? अशर्र्केी श्रद्धव 

िवनर्ी जीर्नवतील सर्ा दःुखवचे िळू आह.े सगळ्यव शर्ध्र्ांसक 

भवर्नव शनिवाि करण्यवचे कवि अशर्र्ेकी श्रद्धव करतवत. सर्ा सषृ्टीर्र 

प्रेि करण्यवची भवर्नव फक्त शर्र्ेकी श्रदे्धतनू येते. त्यविळेु सर्ा िवनर् 

शर्रे्की श्रदे्धने र्वग ूलवगले तर सर्ात् पे्रिवचे सवम्रवज्य शनिवाि होईल. 

सर्ा धिा आशि िवनर्शनशिात सां्र्थव कवलबवह्य होतील. कुिवलव 

कुिवर्र सत्तव र् अशधकवर गवजर्ण्यवची इच्छव रवहिवर नवही. 

शर्ज्ञवनवचव प्रयोग ्र्वर्थवासवठी केलव जविवर नवही तर लोकवांच्यव 

कल्यविवसवठी केलव जवईल. सखु िवांती शनिवाि होईल. र्थोर 

परुुषवांच्यव ्र््नवतील िवनर्तव सवकवर होईल! परृ्थर्ीर्र ्र्गा 

अर्तरेल! 

 परृ्थर्ीर्र ्र्गा सवकवरण्यवसवठी ्र्तांत् शर्चवरवची प्रशतष्ठवपनव 

करिवरव िविसवांचव झपवटलेलव सिहू शनिवाि झवलव पवशहजे. दरे्, 

दिे आशि धिवासवठी ्र्तःलव र्वहून घेिवरे अनेक होऊन गेले. 

आतव रे्ळ आली आह े ्र्तांत् शर्चवरवांसवठी र् पे्रिवचे सवम्रवज्य 

शनिवाि होण्यवसवठी र्वहून घणे्यवची! 



 ्र्तांत् शर्चवर करिवरे लोक एकत् कसे आितव येतील हे 

पवशहले पवशहजे. कवरि ्र्तांत् शर्चवर करिवऱ् यवांनव एकत् रवहवयची 

सर्य नसते. अनेक लोकवांनव ्र्तांत् शर्चवर करिे म्हिजे 

एकिेकवांिी भवांडिे असे र्वटते. त्यविळेु शर्चवरवत सजानिीलतव 

आिनू तका सांगत शर्चवर करण्यवपेिव सजानिील शर्चवर कसे 

उपयकु्त आहते ह ेसिोर आिवर्े लवगेल. त्यवसवठी एडर्डा डी बोनो 

सवरखे शर्चवरर्ांत िनोरै्ज्ञवशनक जो सजानिील शर्चवर करण्यवची 

प्रशियव पढेु आिीत आहते त्यवलव बळ शिळवले पवशहजे.  

  



 कामभावना आन्ण श्रद्धा 

 

 आपल्यव अनेक अशर्रे्की श्रद्धव यव लैंशगक सांबांधविी 

शनगशडत आहते. इतर सर्ा प्रविी शकां बहुनव सर्ा सजीर्सषृ्टीचव लैंशगक 

सांबांध हव एक नैसशगाक भवग आह.े पुनरुत्पवदनवसवठी शनसगवाने ठरर्नू 

शदलेली ती प्रशियव आह.े िवनर्वने िवत् आपली बदु्धीित्तव र् 

कल्पनविक्ती यवांचव र्वपर करून त्यविध्ये नीशतित्तव आिली आह.े 

जीर्नवतील ह्यव िलूभतू गोष्टीशर्षयी अशतिय गपु्ततव पवळिे र् 

त्यवशर्षयी चचवा न करिे यविळेु पवपपणु्य र् पशर्त् अपशर्त् यव 

अशर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि झवल्यव. त्यवचव पशहलव र्वईट पररिवि 

शस्त्रयवांनव भोगवर्व लवगलव. त्यवांच्यविळेु परुुष शबघडतवत असे 

परुुषप्रधवन सिवजवने ठरर्ले. त्यवतनूच शस्त्रयवांनव घरवबवहरे पडू न 

दिेे, शििि न दिेे, बरुखयवत ठेर्िे एर्ढेच नव्हे तर पतीच्यव 

ितृ्यनूांतर सती जवयलव भवग पवडिे. यव सर्ा अत्यवचवरवांनव धवशिाक 

श्रद्धवांचे रूप शदले गेले. सविवशजक िवन्सयतेिळेु शस्त्रयवांनी ती बांधने 

सां्कृतीचव भवग म्हिनू ्र्ीकवरली. शस्त्रयवांच्यव यव गलुविशगरीिळेु 

सिवजवर्र त्यवचे भयवनक दषु्पररिवि झवले. धवशिाक अशर्र्ेकी 

श्रद्धवांनव बळी पडलेल्यव शस्त्रयवांनीच त्यव श्रद्धव शटकर्नू ठेर्ण्यवसवठी 

अज्ञवनविळेु प्रयत्न केले. अनेक सिवजसधुवरकवांच्यव प्रयत्नविळेु 



शस्त्रयवांर्रील ही बांधने आतव िोठ्यव प्रिविवत किी झवली आहते. 

आशि त्यवचे सपुररिवि शदसवयलव लवगले आहते . अधवा िवनर् 

सिवज िकु्त झवल्यविळेु सिवजवच्यव प्रगतीचव रे्ग र्वढलव आह.े 

सगळ्यव िेत्वांत शस्त्रयव परुुषवांच्यव बरोबरीने कवि करवयलव 

लवगलेल्यव आहते.  

 िवनर्ी लैंशगक सांबांध एक नैसशगाक गोष्ट असनू शतचव पवप-

पणु्यविी कोितवही सांबांध नवही ह ेसिजनू घेिे आर्श्यक आह.े 

िनोरै्ज्ञवशनक फ्रवईडच्यव ितवने सगळ्यव िवनर्ी कृती आशि 

अशर्ष्कवरवचव उगि त्यवच्यव कवि र्वसनेतनू होतो. त्यविळेु कवि 

र्वसनेर्रील बांधने िवनर्वलव शर्कृत बनर्तवत. त्यवची सजृनिीलतव 

िवरून टवकतवत. कदवशचत यरुोशपयन लोकवांची ज्ञवन शर्ज्ञवनवतील 

प्रगती ही तेर्थील किी लैंशगक बांधनविळेु असवर्ी. आशियवई दिे 

र् शर्िेष करून भवरत यव बांधनवांिळेु िवगवसलेलव रवशहलव आह!े 

ऐशतहवशसक कवळवत भवरतवत र्वत््ययवनवने कविसतू् शलशहले 

त्यवकवळवत भवरतवची प्रगती दशैद्यिवन होती असे इशतहवस सवांगतो.  

 लैंशगक सांबांधवांतील अांधश्रद्धव बहुदव कुटुांब व्यर््र्थव सरुू 

झवल्यवनांतर आल्यव असवव्यवत. कुटुांबविध्ये स्त्री-परुुष नवत्यवलव 

िहत्त्र् आले. आपली िलेु आशि दसुऱ्यवची िलुी हव भेदभवर् 

आलव. केर्ळ नर-िवदी नव्ह े तर आई-िलुगव, र्डील-िलुगी, 



भवऊ-बहीि अिव प्रकवरच े स्त्री-परुुषवांतील रे्गळे नवते सांबांध 

अश्तत्र्वत आले. ह ेनवतेसांबांध जपण्यवसवठी कवही यि शनयि तयवर 

झवले. रक्तवचे नवते असलेल्यव लोकवांिध्ये लैंशगक सांबांध शनशषद्ध 

िवनले गेले. प्रविीसषृ्टीत अिव प्रकवरची कोितीच बांधने नवहीत. 

िविसवच्यव बदु्धीिळेु त्यवलव शनसगा शनयि िोडून ्रै्रवचवरी र्वगतव 

येते. प्रवण्यवांनव तसे र्वगतव येत नवही. म्हिनूच लैंशगक सांबांधवर्र 

शनयिवांचे बांधन असिे आर्श्यक आह.े परांत ुत्यवभोर्ती पवपपणु्यवच े

र्लय तयवर करण्यवची गरज नवही. त्यविळेु सगळेच लैंशगक सांबांध 

ह े अनैशतक आहते अिी अशर्र्ेकी श्रद्धव तयवर होत गेली. 

कविर्वसनव ही नैसशगाक गोष्ट असनू शतच्यविळेु शिळिवरव आनांद 

्र्गीय आह.े तो टवळण्यवऐर्जी सांयिवने उपभोगतव यवर्व म्हिनू 

लग्न सां्र्थव शनिवाि झवली. परांत ुलग्न सां्रे्थतील बांधनवांिळेु अनेक 

शर्कृतींचव जन्सि झवलव.  

 लैंशगक सांबांध र् लैंशगक अांगवांच े प्रदिान यवबवबतीत 

जगभरवतील लोक र्ेगर्ेगळ्यव प्रकवरे र्वगतवत. अशर्र्केी श्रद्धव 

आशि रुढी यवांिध्ये अडकलेले लोक हव शर्षय अशतिय गोपीनीय 

सिजतवत. आपले िरीर जव्तीत जव्त झवकिे, शस्त्रयवांनव तर 

बरुखयवत ठेर्िे आशि ह्यव शर्षयवर्र िोकळेपिवने चचवा न करिे हे 

सभ्य सिजले जवते. परांत ुपवशििवत्य दिे यव बांधनवतनू बरेच िकु्त 



झवले आहते. त्यवचव पररिवि म्हिनू तेर्थील लोकवांच्यव अशर्रे्की 

श्रद्धव खपूच किी झवल्यव आहते.  

 िवनर्ी पे्रिभवर्नेची िळू त्यवच्यव कविर्वसनेत आह.े स्त्री र् 

परुुष लग्न करण्यवसवठी एकत् येतवत ते केर्ळ लैंशगक आकषािविळेु 

होय. त्यवांच्यव एकत् येण्यवने िलुवचव जन्सि होतो आशि पे्रिवचे दसुरे 

रूप र्वत्सल्य शनिवाि होते. त्यवच िवतव-शपत्यवांनव दसुरे िलु होते 

आशि भवर्व बशहिीचे प्रेि सवकवर होते. अिवप्रकवरे नवत्यवांची उतरांड 

तयवर होत जवते. त्यवत पनु्सहव नवत्यवतील स्त्री-परुुषवांिध्ये लैंशगक 

भवर्नेचे उदवत्तीकरि होते. त्यविळेुच िलुगी बवबवची लवडकी 

असते तर िलुगव आईच्यव जर्ळ असतो. भवर्व भवर्व पिेव भवऊ-

बहीि त्यवांचे नवते अशधक घट्ट असते त्यवतनूच रिवबांधनव सवरखे 

सि शनिवाि होतवत. कवि र्वसनेतनू उत्िवांत झवलेली प्रेिभवर्नव 

हीच पढेु िविसविविसवांतील शर्श्ववसवचे रूप घेते. शर्श्ववसवच्यव 

पवयवर्र िवनर्वांच्यव सर्ा सां्र्थव उभ्यव आहते. शर्श्ववसच पढेु श्रदे्धलव 

जन्सि दतेो. म्हिजे सर्ा श्रद्धवांची िळू लैशगक सांबांधवांपयांत जवते. 

म्हिनूच श्रद्धव सधुवरण्यवसवठी लैंशगक सांबांधवर्र कवि केले पवशहजे. 

त्यवांचव िवस्त्रीय अभ्यवस केलव पवशहजे. त्यवचव िवरीररक आशि 

िवनशसक भवग नीट सिजनू घेतलव पवशहजे.  



 लैंशगक सांबांध र् कविर्वसनव शनरोगी करण्यवसवठी 

बवलसांगोपनव पवसनू सरुुर्वत झवली पवशहजे. बवलपिी िलुव-िलुींनव 

एकत् िोकळेपिवने नग्न श्र्थतीिध्ये खेळू दणे्यवने त्यवांनव एक-

िेकवांच्यव इांशद्रयवांची सहज ओळख होईल. त्यविळेु िोठेपिी शनिवाि 

होिवरी शजज्ञवसव नवहीिी येईल. त्यवचप्रिविे पवलकवांनी िलुवांिी यव 

शर्षयवर्र िोकळेपिवने बोलले पवशहजे. िवळेत दखेील िलुवांनव 

लैंशगक शर्षयवचे र् त्यविधनू होिवऱ्यव गोष्टींचे िवस्त्रीय ज्ञवन 

शिळवयलव हर्े.  

  



कुटुांब िांस्था व श्रद्धा 

 

 कुटुांब सां्रे्थच्यव उदयवपवसनू आिखी एक नर्ी अशर्रे्की 

श्रद्धव तयवर झवली आहे. प्रत्येक जोड्यवलव िलुगव हर्व असतो. 

िलुीलव जन्सि शदलव, र्वढर्ले र् शिकर्ले तरीही र्यवत आल्यवनांतर 

शतचे लग्न करून परक्यवच्यव घरी जवते. आपल्यवलव म्हवतवरपिीचव 

आधवर आपलव िलुगवच असतो यव भवर्नेतनू र्ांिवचव शदर्व ही 

आिखी एक अशर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि होते. आपलव िलुगवच 

आपलव र्ांि पढेु चवलर्तो िलुगी नव्ह.े कवरि िलुगव 

आपल्यवबवपवचे नवर् लवर्तो तर िलुगी आपल्यव नर्ऱ्यवचे नवर् 

लवर्ते. लग्न लवर्नू िलुीने नर्ऱ्यवच्यव घरी जविे र् त्यवचे नवर् 

लवर्िे तसेच िलुवने आपल्यव र्शडलवांचे नवर् लवर्ि े यव प्रर्थव 

आपिच शनिवाि केलेल्यव आहते ह ेआपि शर्सरून जवतो. प्रर्थव 

ह्यव आपल्यव सोयीसवठी असतवत त्यवांच्यविळेु गैरसोय होत असेल 

तर त्यवांच्यवत बदल करतव आलव पवशहजे. आधशुनक कवळवच्यव 

रेट्यवने यव प्रर्थवांिध्ये कवही प्रिविवत बदल होत आहते. लग्न 

झवलेल्यव िलुी दखेील आपल्यव आई-र्शडलवांची कवळजी घेत 

आहते. तसेच आपले नवर्ही कवयि ठेर्ीत आहते. िलुगव 

होण्यवशर्षयी आग्रह असलव तरीही दोन िलुीनांतर शनयोजन केले 



जवत.े कवरि िलुवांनव र्वढर्िे, शिकर्िे र् िोठे करिे ह ेशदर्सेंशदर्स 

कठीि र् िहवग होत चवलले आहे. पढुच्यव कवळवत यव प्रर्थव 

आिलूवग्र बदलनू जवतील यवत िांकव नसवर्ी.  

 िलुवच्यव जन्सिवसवठी नर्स करिे आशि िलुीलव नकोिी 

सिजिे हव प्रकवर दखेील अजनूही सरुू आहे. त्यविळेु िलुगी 

जन्सिवलव येण्यव अगोदरच गभवात िवरली जवते. यव प्रकवरवतनू 

सविवजवत गांभीर लैंशगक असांतलुन शनिवाि होते. आपल्यव िलुवचे 

लग्न लवर्ण्यवसवठी िलुगीच उपलब्ध नसेल तर र्ांि पढेु कसव 

जवईल? सिवजवच्यव पवतळीर्र जवगतृी र् प्रबोधन तसेच िवसकीय 

पवतळीर्र कवयदिेीर बांधने आिनू िलुींचव जन्सिदर र्वढर्तव येईल. 

तसे न केल्यवस िविसवची लैंशगक भकू अतपृ्त रवशहल्यवने 

बलवत्कवरवसवरखे अत्यवचवर र्वढण्यवची िक्यतव आह.े उपविी 

िविसू जसव अन्सनवची चोरी करतो तसवच लैंशगक भकेूलेलव िविसू 

बलवत्कवर करवयलव प्रर्तृ्त होतो. त्यवलव कोितीही शििव शदली 

तरीही ह ेगनु्सह ेनवहीसे होिवर नवहीत! 

  



लैंन्गक स्वातांत्र्य आन्ण बलात्काि 

 गडशचरोली भवगवत जेर्थे प्रकवि आिटे कवि करतवत तेर्थे 

आशदर्वसी सिवजवत कोितहेी बलवत्कवरवसवरखे लैंशगक गनु्सह ेहोत 

नवहीत. तो सिवज लैंशगक दृष््टयव ्र्तांत् आह.े तरुि-तरुिींनव 

आपल्यव सवर्थीदवरवांची शनर्ड िोकळेपिवने करतव यतेे. लग्न न 

करतव त्यवांच्यवसोबत रवहतव येते. िलेु झवल्यवर्र आई र्डीलवांचव 

औपचवररक लग्न सिवरांभ िलुवांच्यव सोबतच होतो. लैंशगक सांबांधवांनव 

पवपपणु्यवची जोड शदली जवत नवही. त्यविळेु एकव स्त्रीने एकवच 

परुुषवबरोबर रवहिे, पवशतव्रत्य पवळिे र् आपल्यव सवर्थीदवरवच्यव 

ितृ्यनुांतर रै्धव्य यिेे ह े प्रकवर त्यव सिवजवत आढळत नवहीत. 

त्यविळेु लैंशगक बांधनवतनू यिेवऱ्यव शर्कृती तेरे्थ फवरच किी आहते. 

ससुां्कृत सिजल्यव जविवऱ्यव सिवजवने त्यवांच्यवकडून बऱ्यवच गोष्टी 

शिकण्यवसवरखयव आहते. सिवज लैंशगकदृष््टयव बांधिकु्त असेल तर 

अनेक प्रकवरची बांधने गळून पडतवत. िवनशसक आरोग्य सधुवरले 

की त्यवचव पररिवि िवरीररक आरोग्यवर्रही चवांगलव होतो.  

 बहुतेक सगळे धिा िह्मचया िहत्त्र्वचे िवनतवत. स्त्री-परुुषवांनी 

लैंशगक सांबांधवां पवसनू दरू रवहिे, एर्ढेच नव्ह े तर कविर्वसनवही 

िनवत न आििे म्हिजे पशर्त् जीर्न जगिे अिव प्रकवरची 

शर्लिि अशर्र्ेकी श्रद्धव सगळे धिा जोपवसत असतवत. लैंशगक 



भकू ही पोटवच्यव भकेु इतकीच नैसशगाक असनू ती टवळि ेअिक्य 

आह े ह े लोकवांनव सिजत नवही. त्यविळेु ्र्तः लैंशगक सखु 

उपभोगनू बवहरे आपि िह्मचया पळत असल्यवचे दवखर्ण्यवची 

ढोंगी प्रर्तृ्ती र्वढीस लवगते. अनेक बरु्व बवबव आपल्यव 

आश्रिवांिध्ये शस्त्रयव र् िलुीर्र अत्यवचवर करतवनव सवपडतवत. ते 

अिव लैंशगक गोष्टीलव दरे्वशदकवांच्यव रवसिीडवांचे ्र्रूप दऊेन 

कवही कवळ अांध भक्तवांनव फसर्तवत. कवरि ्र्विींच्यव गपु्त 

कवरर्वयव नजरेआड चवलतवत. बवहरेच्यव सभवगहृविध्ये िवत् ढोंगी 

सत्सांग चवललेलव असतो. सर्ासविवन्सय लोकवांिध्ये रे्गळेच शचत् 

उभे केले जवते. सर्ा धिवांतील धिा गरुूां िध्ये अिव प्रकवरची प्रकरिे 

उघडकीस आलेली शदसतवत. तरीही लोकवांनव ही श्रद्धव खरीच 

र्वटते! 

 कवही धिवांिध्ये कविर्वसनव र्वढू नये म्हिनू शस्त्रयवांनव परुुषवां 

पवसनू रे्गळे ठेर्ले जवते. िलुींच्यव िवळव रे्गळ्यव असिे, 

जोशगनीचे िठ रे्गळे असिे र् शस्त्रयवांनी बरुखयवत रवहिे सर्ा प्रकवर 

परुुषवांनव पवपवपवसनू र्वचर्ण्यवसवठी केले जवतवत. त्यविळेु लैंशगक 

भवर्नव अशधकच चेकवळतवत. लढवई िध्ये शकां र्व दांगलीिध्ये 

शस्त्रयवांर्र अशधकच अत्यवचवर केले जवतवत. शजहवदिध्ये बशलदवन 

करिवऱ्यव यरु्कवांनव जन्सनत िधील सुांदर यरु्ती सिहू दवखर्लव 

जवतो. परृ्थर्ीर्र उपलब्ध असलेले ह े्र्गीय सखु यरु्कवांनव शिळू न 



शदल्यविळेु ते जीर्वर्र उदवर होऊन आपल्यव जीर्वच े बशलदवन 

करवयलवही तयवर होतवत!जर बांधिकु्त कविजीर्न िक्य झवले तर 

जगवत िोठ्यव प्रिविवत िवांततव नवांदले यवशर्षयी िांकव नवही.  

  



आजाि व श्रद्धा 

  

िवनर्ी जीर्नवतील अशर्रे्की श्रद्धवांचे िळू ह े िवनर्वलव 

जडिवऱ्यव शर्शर्ध आजवरविी दखेील शनगशडत आह.े आजवर 

होण्यवची कवरिे ठवऊक नव्हती तेव्हव लोक दरे्ीचव, दरे्वचव कोप 

शकां र्व सैतवनवची इच्छव यविळेु रोग र् आजवर होतवत असे िवनत 

होते. पढेु रोगवांची कवरिे कळल्यवनांतर त्यवर्र औषध उपचवर करतव 

येऊ लवगलव. त्यविळेु यव श्रद्धव कवही प्रिविवत किी झवल्यव. परांत ु

त्यवांच्यवबद्दलचे ज्ञवन सर्ासविवन्सय लोकवांपयांत न पोहोचल्यविळेु 

आपि औषधवने बरे होतो ह ेसिजनू न घेतव त्यवचे श्रेय दरे्वलव दऊे 

लवगले. कवही आजवर अजनूही शर्ज्ञवनवलव बरे करतव आले नवहीत 

तरीही त्यव शदिेने प्रयत्न सुरू आहते. डॉक्टर रवांच्यव िवनर्ी चकुी 

िळेु औषधोपचवर चकुलव र् रोगी दगवर्लव तरीही र्ैद्यकीय 

िवस्त्रवशर्षयी अशर्श्ववस शनिवाि होतो. हळूहळू रोग शनदवन 

करण्यवची प्रशियव कम््यटुर र्र आधवररत होईल तसे चकुवांचे प्रिवि 

किी होऊन अचकू शनदवन करतव येईल. रै्द्यकीय उपचवरवांिध्ये 

िवनर्ी चकुव बरोबरच िवनर्ी भ्रष्टवचवरवचवही पररिवि होतो. जव्त 

पैस ेकिवर्ण्यवसवठी किी प्रतीची उपकरिे र् औषधे शनिवाि केली 



जवतवत र् र्वपरली जवतवत. त्यविळेु दखेील िवनर्ी जीशर्तवलव 

धोकव शनिवाि होतो र् अशर्र्केी श्रद्धेलव खतपविी घवतले जवते.  

  



िांकटे व श्रद्धा 

 

 जीर्नवत येिवरी आकश्िक सांकटे ही अशर्रे्की श्रदे्धचे एक 

कवरि आह.े आशर्थाक सांकट, िवरीररक अपघवत आशि िभुप्रसांगी 

घडून येिवरी शर्घ्ने ही िविसवलव आपल्यव आकलनव पलीकडची 

र्वटतवत. ती येऊ नये म्हिनू लोक िभु िहूुता पवहतवत आशि 

शर्घ्नहत्यवाची पजूव करतवत. िरीरवर्र तवर्ीज बवांधि े आशि 

र्वहनवत शलांब ूशिरची बवांधिे हे अशर्रे्की श्रदे्धने केलेले सांरििवच े

उपवय होत. अिव घटनवांचे शर्रे्की शर्शे्लषि करून त्यवतनू बवहरे 

पडण्यवसवठी उपवय योजनव करतव येते शकां र्व अिव घटनव टवळतव 

येऊ िकतवत.  

  



चमत्कािाच्या कथा आन्ण श्रद्धा 

 

 चित्कवरवांच्यव कर्थव आशि अफर्व अशर्रे्की श्रद्धवांनव 

खतपविी घवलतवत. ज्ञवनेश्वरवांनी शभांत चवलर्ली, तकुवरवि िहवरवज 

सदहे ्र्गवात गेले, शि्त िेल्यवनांतर पनु्सहव शजर्ांत झवलव 

अिवसवरखयव धिाग्रांर्थवत र्िान केलेल्यव चित्कवरवांच्यव घटनव 

अशर्र्ेकी श्रद्धव बळकट करतवत. कवही नैसशगाक घटनवतनू दरे्वने 

दिान शदल्यवच्यव अफर्व पसरतवत. ढगवतनू शदसिवरी शि्त िवतव, 

भवजीपवलव र् फळवत शदसिवरव गिपती, िुसवतनू पविी शठबकिे, 

शि्तवच्यव हवतवतनू रक्त र्वहने र् दरे्ीच्यव ितूीच्यव डोळ्यवतनू अश्र ू

येिे यव सर्ा खऱ् यव-खोट्यव घटनव किव घडल्यव यवचव िवस्त्रीय िोध 

न घेतव त्यव खऱ्यव िवनल्यव जवतवत र् अशर्र्ेकी श्रद्धेलव उधवन येते. 

लोकवांच्यव झूांडी पजूव-प्रवर्थानसेवठी धवर् घेतवत. अिव घटनवांर्र िवत 

करण्यवसवठी ्र्तांत् शचशकत्सक शर्चवरवांचीच आर्श्यकतव आह.े  

  



मृत्यू आन्ण श्रद्धा 

 

 ितृ्यचूी अटळतव ह े अशर्रे्की श्रद्धव शनिवाि होण्यवचे िोठे 

कवरि आह.े सर्ा सषृ्टीिध्ये शनशिाती आशि शर्नवि यवांची चि सरुू 

असते. जीर्सषृ्टी िध्ये दखेील जन्सि आशि ितृ्य ूह ेचि सरुू असत.े 

िवनर् सोडून इतर सजीर्वांनव यव जीर्नवच्यव चिवची कवही प्रिविवत 

जविीर् असली तरी सिज नसते. िवनर्वलव त्यवच्यव बशुद्धिते्त िळेु 

भतूकवळ आठर्तो र् भशर्ष्यकवळवची कल्पनव करतव येते. 

आपल्यव आकलन िक्तीिळेु तो ्र्तःलव इतर प्रवण्यवांपेिव रे्गळे 

सिजतो. इतर प्रवण्यवांच्यव ितृ्यचूे त्यवलव फवरसे कवही र्वटत नवही. 

परांत ुआपल्यव बरोबरीच्यव िविसवच्यव ितृ्यिूळेु आपिही िरिवर 

ही त्यवलव खवत्ी असते. त्यवसवठी सरुर्वतीच्यव कवळवत त्यवन े

परू्ाजवांच्यव अर्िेषवांचे जतन करण्यवचव प्रयत्न केलव. परांत ु तेही 

कवलवांतरवने नष्ट होतवत ह े लिवत आल्यवर्र िविसवन े आपल्यव 

िध्ये कवही अिरतत्र् असवरे् अिी कल्पनव करवयलव सरुुर्वत 

केली. तीच कल्पनव म्हिजे अिर आत्िव होय. िविसवच्यव 

ितृ्यनूांतर आत्िव अिर रहवत असेल तर त्यवचे पढेु कवय होते हव 

प्रश् नच शनिवाि होतो. यव प्रश्नवच्यव उत्तरवतनूच पनुजान्सि, आत्म्यवच े

पनु्सहव शजर्ांत होिे, ्र्गा-नका  र् दरे्-दवनर् यव कल्पनव शनिवाि 



करवव्यव लवगल्यव. ितृ्य ू नांतरची किाकवांडे र् अशर्रे्की श्रद्धव 

यविधनू शनिवाि झवल्यव.  

 सर्ा सजीर् सषृ्टी िलूतः सिवन पवयवर्र उभी आह.े र्न्पती 

र् प्रविी यव सर्वांिध्ये सभोर्तवलचे ज्ञवन आशि पनुरुत्पवदन 

यवबवबतीत एक सिवनतव आढळते. सजीर्वांच्यव िरीरवत पेिी 

आढळतवत. केर्ळ डी एन ए च्यव जनकुीय रचनेत फरक झवल्यविळेु 

जीर्सषृ्टी िध्ये शर्शर्धतव आली आह.े त्यविळेु आत्म्यवची कल्पनव 

सोडून शदल्यवस त्यवर्र आधवररत सर्ा अशर्रे्की श्रद्धव उन्सिळून 

पडतवत! 

 िविसवलव आपलव ितृ्य ूम्हिजे िेर्ट आह ेह ेपचर्िे कठीि 

र्वटते. ितृ्यचू्यव भीतीर्र िवत करण्यवसवठी सगळे धिा अिरत्र्वची 

ग्र्वही दतेवत. ितृ्यचू्यव यव भीतीर्र िवत करण्यवसवठी िनवच्यव 

ििवगतीची गरज आह.े त्यवसवठी अशधक िनोरै्ज्ञवशनक सांिोधन 

व्हवर्े लवगेल.  

  



धमातचे ठेकेदाि आन्ण श्रद्धा 

 श्रद्धव आशि धवशिाक किाकवांडवांनव व्यवर्सवशयक रूप दिेवरे 

धिवाचे ठेकेदवर अशर्रे्की श्रद्धवांनव खतपविी घवलण्यवचे कवि 

र्षवानरु्षे करीत आहते. एखवदव िवांशतकवरक धिासधुवरक शनघनू 

गेल्यवनांतर त्यवच्यव नवर्वने धवशिाक सां्र्थव उभ्यव रवहतवत. यव सां्र्थव 

शटकून रवहण्यवसवठी िनषु्यबळ आशि आशर्थाक बळवची गरज असते. 

ह ेबळ शिळर्ण्यवसवठी अशर्रे्की श्रद्धवांची व्यर्श्र्थत िवांडिी केली 

जवत.े त्यवच्यव आधवरे धिा ग्रांर्थ रचले जवतवत. धिासां्र्थवपक 

िहवपरुुषवांनी सवांशगतलेली शिकर्ि यव ग्रांर्थवांतनू सिवशर्ष्ट केलेली 

असते. परांत ुत्यवत शतचव अन्सर्यवर्था िवत् अशर्रे्की श्रदे्धलव पोषक 

कसव होईल हे पवशहले जवते. त्यविळेु धिासां्र्थवपक िहवत्म्यवचव 

पशहलव बळी शदलव जवतो. त्यवलव दरे्पि बहवल करून त्यवची 

पजूवअचवा र् प्रवर्थानव भशक्तभवर्वने करवयलव शिकर्ली जवते. त्यवतनू 

भक्तिांडळी र्वढते, दवनधिा केलव जवतो. सां्रे्थची अर्थाव्यर््र्थव 

िजबतू होत जवते आशि सां्रे्थलव सेर्व परुर्िवरे िनषु्यबळ कविवलव 

लवर्ले जवते. नोकरिवही यांत्िव तयवर होते. ही यांत्िव सां्र्थव िजबतू 

पिे शटकून रवहवर्ी म्हिनू शर्शर्ध प्रकवरची उपवय योजनव करते. 

त्यविध्ये नर्ीन अशर्रे्की श्रद्धवांची भर घवलण्यवचे कवि केले जवत.े 

त्यविळेुच सर्ा धवशिाक सां्र्थवांचे सां्र्थवशनकवांिध्ये रुपवांतर झवले आह.े 



यव धवशिाक सां्र्थव त्यवांनी ठरर्लेल्यव धिा शनांदक लोकवांनव 

छळण्यवसवठी त्यवांनव धिा र् सिवज बशहष्कृत करतवत. यविध्ये 

अनेक शर्चवरर्ांत र् शर्रे्की लोकवांचव बळी जवतो. धिवाच्यव 

ठेकेदवरवांनव तीर्थािेते्, कुां भिेळे र् हज यवत्व यव पर्ािी सवरखयव 

र्वटतवत. तेरे्थ त्यवांनव नरे् अनयुवयी, िवनसन्सिवन र् आशर्थाक प्रवप्ती 

होते. रवजकवरिी लोकवांनवही धिवाचव उपयोग करून घेण्यवची ही 

सरु्िासांधी असते. लोकवांची िते र्ळर्ण्यवसवठी आपिही िोठे 

दरे्भक्त आहोत असे ते दवखर्तवत. यवतनू रवजकवरिवची दखेील 

अधोगती होते ह े सवांगवयलव नको. कवही शनर्डून आलेले 

लोकप्रशतशनधी लोकवांच्यव सखुसोयी कडे लि दणे्यवऐर्जी त्यवांनव 

तीर्थािेत्ी पवठर्वयलव आशर्थाक िदत करतवत! अिव लोकवांच्यव 

भौशतक सखुसोयी सधुवरत नवहीत. र्त्यवर्रील खड्डे कवयिच 

रवहतवत. कवरि धवशिाकतेचव आर् आििवरे रवजकवरिी किवलीच े

भ्रष्ट असतवत! त्यवांच्यव धवशिाक ढोंगीपिव पवसनू भ्रष्टवचवरवलव 

सरुुर्वत होते आशि लैंशगक र् आशर्थाक िोषिवत िेर्ट होतो! 

  



व्यन्िगत अन्ववेकी श्रद्धा 

 

 िविसवच्यव व्यशक्तगत जीर्नवत ्र्तःशर्षयीच्यव ही कवही 

अशर्र्ेकी श्रद्धव असतवत. आपल्यवलव एखवदव आजवर झवलव आह े

असे िवनिे, आपलव ्र्भवर् तवपट आह ेशकां र्व पे्रिळ आह ेअसे 

िवनिे र् त्यवप्रिविे र्वगिे. हव अशर्र्ेकी श्रद्धेचवच प्रकवर आहे. 

सर्ासविवन्सयपिे िविसे जन्सितःच शनरोगी र् सु् र्भवर्ी असतवत. 

परांत ुबवलपिीच्यव त्यवांच्यव सांगोपनवतनू त्यवांच्यविध्ये ह्यव अशर्रे्की 

श्रद्धव रुजर्ल्यव जवतवत. बवलपिी सतत झवलेल्यव आघवतवचव 

पररिवि म्हिनू िविसवच्यव िनवत भीतीची भवर्नव ठवि िवांडून 

बसत.े आपले िरीर यव भवर्नेलव इतके सरवर्ले जवते की आपल्यव 

नकळत आपि भीतीच्यव आहवरी जवतो. यव भीतीपोटीच 

िविसवलव पढेु दरे्वची तसेच भतू शपिवच्च्यवची भीती खरी 

र्वटवयलव लवगते. त्यविळेु त्यवांनव प्रसन्सन करण्यवसवठी रे्गरे्गळी 

किाकवांडे करवयलव तो प्रर्तृ्त होतो. त्यवतनूच पतु्प्रवप्ती, धनप्रवप्ती र् 

आरोग्य प्रवप्तीसवठी नरबळी र्गैरे दणे्यवचे प्रकवर शनिवाि होतवत.  

 िवनसवच्यव िनवत बसलेली बवलपिवतील भीती कवयि 

त्यवच्यवर्र शनयांत्ि करते. त्यविळेुच चवल ू असलेल्यव अशर्र्ेकी 

श्रद्धव, चवली-रीती र् रूढी परांपरव बदलण्यवची शहांित त्यवलव होत 



नवही. कुिी त्यव बदलवयचव प्रयत्न केलव तर तो त्यवलव शर्रोध 

करतो.  

  



एकटेपणाची भावना आन्ण श्रद्धा 

 िविसू हव केर्ळ सविवशजक प्रविी नसनू त्यवच्यव जवशिर्व 

जवगतृ असल्यविळेु एकटेपिवची भवर्नव सतत सतवर्त असते. 

त्यवर्र िवत करण्यवसवठी तो सिहुवत रवहवयचव प्रयत्न करतो. 

त्यविळेु सिहूवच्यव अशर्रे्की श्रद्धव तो कळत नकळत ्र्ीकवरतो. 

त्यव श्रद्धव नवकवरल्यवस आपि एकटे पडू ही त्यवलव भीती असते. 

र्टसवशर्त्ीच्यव व्रतवसवरखी कवही किाकवांडे सशुिशित शस्त्रयव दखेील 

शबनबोभवट पळतवत.  

 आपल्यव कुटुांब व्यर््रे्थने शस्त्रयवांनव अशधक अशर्र्केी 

अांधश्रद्धव पवळण्यवस भवग पवडले आह.े स्त्री लग्न होऊन एकव 

कुटुांबवतनू दसुऱ्यव कुटुांबवत जवते. कवहीर्ेळव सिवज दखेील 

बदलवर्व लवगतो. अिव रे्ळी शतलव नव्यव कुटुांबवत र् नव्यव 

सिवजवत सविवर्नू घेण्यवसवठी र् सरुशिततेसवठी तेर्थील श्रद्धव, 

रीशतररर्वज र् किाकवांडे पवळवर्ी लवगतवत. त्यविळेुच सशुिशित 

शस्त्रयव दखेील रे्गरे्गळी व्रतरै्कल्ये करतवांनव आढळतवत. बऱ्यवच 

रे्ळव त्यवांनव त्यवांतील शनरर्थाकतव सिजलेली असते. परांत ुिैत्ीचे नवते 

जोडण्यवसवठी त्यव यव गोष्टी करतवत. कवही शस्त्रयव यवबवबत खपूच 

डोळस असतवत. सर्ा किाकवांडवत रवहून दखेील त्यव त्यवांच्यवपवसनू 

अशलप्त रवहू िकतवत. त्यवांनव शर्चवरले असतव त्यव असे सवांगतवत 



की ह ेसर्ा सिवजवत रहवण्यवसवठी करवर्े लवगते. त्यविळेु लग्न होऊन 

त्यव कोित्यवही सिवजवत शकां र्व धिवात गेल्यव तरीही त्यवांनव 

सिवयोजन करतव येते. शनसगवाने शदलेल्यव बवळांतपि र् बवल सांगोपन 

यव जबवबदवऱ्यवांिळेु शस्त्रयवांनव आपली सविवशजक सरुशिततव 

र्वढर्िे आर्श्यक भवसत असवर्े.  

  



जातीव्यवस्था आन्ण श्रद्धा 

 

 जवतीव्यर््र्थव ही आधशुनक कवळवतील आिखी एक 

अशर्र्ेकी श्रद्धव आह.े ज्यवर्ेळी सवर्ाशत्क शिििवची सोय नव्हती 

शकां र्व परर्वनगी नव्हती त्यव कवळवत व्यवर्सवशयक कौिल्य े

शिकण्यवसवठी पवलकवांची िदत आर्श्यक होती. कुां भवरवचव िलुगव 

कुां भवर कवि तर लोहवरवचव िलुगव लोहवर कवि करीत होतव. त्यविळेु 

शपढ्यव न शपढ्यव यव कौिल्यवचे ह्तवांतरि होत होते. ती व्यर््र्थव 

नसती तर कदवशचत यव कलव नष्ट झवल्यव असत्यव. जवती 

व्यर््रे्थिळेु त्यवांच्यव जवतीतील लोकवांनव सविवशजक सांरिि शिळत 

होते. आतव आधशुनक शिििविळेु व्यर्सवशयक शिििवची सोय 

झवलेली आह ेपरांत ुजवतीचे सविवशजक सांरिि िवत् कवयि रवशहलेले 

आह.े त्यवसवठी पयवायी व्यर््र्थव शनिवाि झवली आशि लोकवांनव 

सहजपिे िवसकीय यांत्िेकडून िदत शिळू लवगली तर 

जवतीव्यर््र्थव झपवट्यवने नवहीिी होईल! 

  



घिाणेशाही आन्ण श्रद्धा 

 

 कुटुांब व्यर््रे्थिळेु घरविेिवही शनिवाि होते. त्यवतनूच 

आपल्यव घरवण्यवतील लोक श्रेष्ठ ही अशर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि होते. 

त्यविळेु सिवजवत खवलचव आशि र्रचव असे र्गा शनिवाि होतवत. हे 

र्गा जवती-धिा यवबरोबरच आशर्थाक पररश्र्थतीिळेु दखेील शनिवाि 

होतवत. यव र्गार्वरी िळेु सिवजवत तटबांदी होऊन रोटी-बेटी व्यर्हवर 

बांद होतवत. यवचव शर््तवर होत पढेु र्वांशिक भेदभवर् सरुू होतवत. 

आया-द्रशर्ड, कवळे-गोरे ह ेभेद प्रभवर्ी होत जवतवत. शभन्सन भवषक 

लोकवांिध्येही भदेभवर् सरुू होतवत. पर्पर सांर्वदव अभवर्ी गैरसिज 

र्वढतवत. िवनर्वतील उच्च शनचतव ही एक िोठी अशर्र्केी श्रद्धव 

जगवर्र अनेक र्षे रवज्य करीत आलेली आहे. त्यवतनूच जगवने 

गलुविशगरी अनभुर्ली आह.े आपल्यवकडील जवतीव्यर््र्थव ही 

दखेील अिवच अशर्र्ेकी श्रद्धेचे फळ आहे.  

 स्त्री-परुुषवांिधील उच्चनीचतव ही िवनर्ी सां्कृतीच्यव 

उगिवपवसनू सरुू झवली असवर्ी. यव अशर्र्ेकी श्रद्धेने अधवा िवनर्ी 

सिवज दबुाल करून टवकलेलव होतव. शस्त्रयवांच्यव सबलीकरिविळेु 

आतव त्यवत कवही प्रिविवत बदल होत आहे. धिवाने गौन ठरर्लेल्यव 



शस्त्रयवांनव शर्ज्ञवन आशि तांत्ज्ञवनवने परुुषवांच्यव बरोबरीस आिनू ठेर्ले 

आह.े  

  



छद्मन्वज्ञान आन्ण श्रद्धा 

 

 कवही शर्ज्ञवनविी सांबांशधत नसलेले लोक छद्म शर्ज्ञवनवच्यव 

सवह्यवने अशर्र्केी श्रद्धव शनिवाि करतवत. त्यवसवठी ते शर्ज्ञवनवतील 

सांज्ञव र् शर्ज्ञवनवची भवषव र्वपरतवत. कवही तर्थवकशर्थत शसद्धपरुुष 

आपल्यव िनवच्यव सविर्थयवाने शनिवाि केलेल्यव लहरी दसुऱ्यवांच्यव 

िेंदतू सोडून त्यवांचे आजवर बरे करतवत. सकू्ष्िजीर् धवरि करुन 

परग्रहवर्र जवतवत. तेर्थील सर्ा सषृ्टी ्र्तः पवहून परृ्थर्ीर्र येऊन 

र्िान करतवत. यव सर्ा गोष्टी ते शर्ज्ञवनवची भवषव र् उपलब्ध 

िवशहतीचव र्वपर करून पद्धतिीरपिे सवांगतवत. त्यविळेु सविवन्सय 

िविसवांची शदिवभलू होते. कवही डॉक्टर इांशजनीयर यवसवरख े

व्यर्सवशयक दखेील अिव लोकवांनव बळी पडतवत. त्यवांनी घेतलेल्यव 

रै्ज्ञवशनक शिििवतनू त्यवांनव रै्ज्ञवशनक दृष्टी शिळवलेली नसते आशि 

त्यवांच्यव बवलपिीच्यव सां्कवरवांत असलेल्यव गोष्टी कवयि रवहतवत. 

कवही असवध्य रोगवने ग्र्त असलेले लोक असवह्यते पोटी अिव 

लोकवांच्यव भजनी लवगतवत. असे हे छद्म र्ैज्ञवशनक ्र्विी 

उच्चशिशित र् बहुश्रतू असतवत. त्यवांच्यव बोलण्यवलव भलुनू बरेच 

पवांढरपेिे स्त्री-परुुष त्यवांच्यवकडे गरुु म्हिनू पवहतवत. लोकवांकडून 

आलेल्यव दिेग्यव र् ्र्यांसेर्क यवांच्यव िदतीने ह े ्र्विी 



लोकोपयोगी कविे करण्यवचव दखेवर्व ही करतवत त्यविळेु 

त्यवांच्यवर्रील भक्ती अशधकच र्वढते! 

 शर्ज्ञवन िेत्वत कवि करिवरे र्ैज्ञवशनक दखेील अनेक 

अशर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि करतवत. ह े आियाकवरक असले तरीही 

सत्य आह.े प्रशसद्धीच्यव हव्यवसवपोटी कवही िोध आपि 

लवर्ल्यवचे जवहीर करतवत. सखोल तपवसवनांतर ते खोटे असल्यवचे 

शसद्ध होते. तोपयांत एक अशर्र्ेकी श्रद्धव तयवर झवलेली असते. 

अनेक रे्ळेलव अनांत कवळ चवलिवऱ्यव चिवचव दवर्व केलव जवतो. 

सयूवा सवरखव ऊजवा स्रोत तयवर केल्यवचे सवांशगतले जवते. पवण्यवपवसनू 

पेट्रोल तयवर करिे िक्य करून दवखर्ले जवते. अिव गोष्टी बऱ्यवच 

रे्ळेलव शर्ज्ञवन जवििवऱ्यव लोकवांकडूनच केल्यव जवतवत. र्ैज्ञवशनक 

चवचण्यवतनू त्यवांचव फोलपिव शसद्ध होतो. तरीही अशर्र्केी श्रद्धव 

सिवजवत शटकून रवहतवत. अिव श्रद्धव तयवर करून त्यव 

शटकर्ण्यवसवठी प्रसवर िवध्यिे िोठी िदत करतवत.  

  



अन्ववेकी श्रद्धा आन्ण मुले 

 

 अशर्र्ेकी श्रद्धव िलुवांच्यव डोक्यवत शबांबर्ण्यवचे कवि 

सां्कवरवच्यव नवर्वखवली केले जवते. सगळ्यव धिा चवलर्िवऱ् यव 

लोकवांनव ह ेठवऊक असते की जेर्ढ्यव लर्कर िलुवांच्यव डोक्यवत 

यव अशर्र्केी श्रद्धव बसर्तव येतील तेर्ढ्यव त्यव जव्त शटकून 

रवहतवत. त्यविळेुच धिवातील अनेक चित्कवरवच्यव गोष्टी लोक िोठे 

झवल्यवनांतर दखेील खऱ्यव िवनतवत. कृष्िवच्यव शि्तवच्यव र्गैरे 

जन्सिवच्यव कर्थव तसेच त्यवांनी केलेले चित्कवर बवल र्यवत जेव्हव 

शचशकत्सक बदु्धी तयवर झवलेली नसते तेव्हव शबांबर्ल्यव जवतवत. 

त्यविळेुच शहांद ूघरवत जन्सिलेलव िलुगव शहांद ूतर िसुलिवन घरविध्ये 

जन्सिलेलव िलुगव िसुलिवन होतो. ती त्यवची शनर्ड नसते. 

त्यवच्यवर्र त्यवच्यव पवलकवांनी लवदलेलव धिा हव त्यवच्यव 

अशभिवनवचव शर्षय होतो. त्यवलव र्वरांर्वर सवांशगतलेली कोितीही 

कवल्पशनक गोष्ट खरी र्वटू लवगते. त्यवतनूच पढेु कट्टर धिवाशभिवनी 

तयवर होतवत. अशतरेकी शनशिातीचव पवयव घवतलव जवतो. म्हिनूच 

र्यवत येईपयांत िलुवांनव कोित्यवही प्रकवरच्यव धवशिाक सां्कवरवत 

अडकर्नू ठेर् ूनये. त्यवांनव सर्ा आधशुनक कलव कौिल्य र् ज्ञवन 

द्यवरे् आशि र्यवत आल्यवनांतर आपलव धिा शनर्डण्यवची शकां र्व 



धिवाशिर्वय रवहवयची सांधी शिळवर्ी. जपवनिध्ये बऱ्यवच प्रिविवत 

यव पद्धतीने धिवाचव ्र्ीकवर केलव जवतो त्यविळेु तेरे्थ प्रत्येक 

कुटुांबविध्ये रे्गरे्गळे धिा पवळिवरे लोक एकत् रवहतवत.  

त्यवांच्यविध्ये कोितेही धवशिाक तवि तिवर् शनिवाि होत नवहीत. 

एकवच धिवाचे लोक एकत् रवहिे हव गटबवजीचव प्रकवर तेर्थे नवही. 

त्यविळेु धवशिाक दांगली होण्यवचव प्रश्नच शनिवाि होत नवही.  

  



अन्ववेकी श्रद्धा व ििकाि 

 

 सरकवरी शनयांत्िवत असलेली प्रशसद्धीिवध्यिे सरकवरच्यव 

शहतवसवठी शर्शर्ध अशर्र्केी श्रद्धव शनिवाि करून त्यव शटकशर्ण्यवच े

कवि करतवत. जे शहटलरने गोबेल्स नीशतच्यव नवर्वखवली केले. 

जिानी िधील कवही लोक उच्च र्िवाचे असनू बवकीच्यवांनव नष्ट केले 

पवशहजे ह े त्यवांनी तेर्थील लोकवांच्यव डोक्यवत बसर्ले. यवसवठी 

प्रसवरिवध्यिे हीच अशर्रे्की गोष्ट सवांगत रवशहली. त्यवचव पररिवि 

व्हवयचव तोच झवलव. ज्य ूलोकवांचे िोठ्यव प्रिविवत हत्त्यवकवांड झवले. 

आधशुनक कवळवत लोकिवही म्हिर्िवऱ्यव िवसन व्यर््र्थव 

दखेील यव पद्धतीचव र्वपर करतवनव आढळतवत. शनर्डिकुव 

शजांकण्यवसवठी दरे्-धिा रवष्ट्रभक्ती अिव भवर्शनक गोष्टी पढेु करून 

दनैांशदन गरजव र् अडचिी यवपवसनू लोकवांचे लि शर्चशलत केले 

जवत.े अशर्र्केी श्रद्धेपवयी लोक अिव प्रचवरवलव सहज बळी 

पडतवत.  

  



वस्तू, िांख्या आन्ण अन्ववेकी श्रद्धा 

  

कवही अशर्रे्की श्रद्धव सांखयव शकां र्व र््तूांिी शनगशडत 

असतवत. तेरव ही सांखयव अिीच अपिकुनी सिजली जवते. 

हॉश्पटल िधील तेरव नांबरच्यव बेडर्र जवयलव लोक तयवर नसतवत. 

हॉटेलच्यव तेरव नांबरच्यव रूि ररकवम्यव रवहतवत म्हिनू हॉटेल िवलक 

तो नांबर र्गळून पढुचे नांबर देतवत. िवांजर आडर्ी जविे हव त्यवचवच 

प्रकवर आह.े कवही लोक एखवदी र््त ूिकुनवची शकां र्व लवभदवयक 

म्हितवत. एखवद्यव पेनिळेु परीिेत चवांगले यि शिळिे शर्शिष्ट 

पोषवख पररधवन केल्यवने कवयािि यि्र्ी होिे ही सर्ा अिीच 

अशर्र्ेकी श्रद्धव आह.े कवही लोक कवही धवशिाक शचन्सह ेगळ्यवत 

घवलतवत शकां र्व दांडवलव बवांधतवत. अिव शचन्सहवांिध्ये दरे्वशदकवांच्यव 

ितूी शकां र्व एखवद्यव ्र्विींनी िांत्र्नू शदलेल्यव र््तूांचव सिवरे्ि 

असतो. अिव अशर्र्ेकी श्रद्धवांिधनू बवहरे पडण्यवसवठी सकू्ष्ि 

शनरीिि आशि ्र्तांत् शर्चवर हवच उपवय आह.े  

  



मानवी शिीि आन्ण श्रद्धा 

 

 सर्ा िवनर्वची शनशिाती जरी आशफ्रकव खांडवतनू झवलेली आह े

असे िवनले जवते तरी जगभर पसरलेल्यव लोकवांिध्ये शर्शर्ध 

प्रकवरची ठेर्ि आढळते. उांच ठेंगिे, कवळे गोरे र् िजबतू नवजकू 

असे शर्शर्ध प्रकवर भौगोशलक पररश्र्थती र् र्वतवर्रिविळेु शनिवाि 

झवले आहते. परांत ु कवही लोक आपल्यवपेिव रे्गळे असलेल्यव 

लोकवांनव किी दजवाचे सिजतवत. शनसगवाने केलेल्यव ह्यव भेदव 

बरोबरच िवनर् शनशिात भदेही आहते. सशुिशित अशिशित, 

ससुां्कृत असां्कृत, श्रीिांत-गरीब आशि ् र्च्छ र् घविेरडे ह ेिवनर् 

शनशिात भेद अनेक अशर्रे्की श्रद्धवांनव जन्सि दतेवत.  

  



पूवतजसम आन्ण श्रद्धा 

 

 किाशर्पवकवचव शसद्धवांत ही अिीच एक अशर्रे्की श्रद्धव आह.े 

यव जन्सिविध्ये भोगवरे् लवगिवरे भोग शकां र्व उपभोगवयलव शिळिवरे 

सखु ह ेपरू्ा जन्सिवच्यव किवार्र अर्लांबनू असते असे हव शसद्धवांत 

सवांगतो. एखवदव िविसू सखुी श्रीिांत असिे शकां र्व दःुखी दवररद्री 

असिे त्यवांच्यव परू्ाजन्सिीच्यव किवाचे फळ असते. र्रच्यव जवतीत 

जन्सिवलव येऊन सखु उपभोगिे र् खवलच्यव जवतीत जन्सि घेऊन 

दःुख सहन करिे ही त्यवचीच फळे आहते. एकदव ही अशर्र्ेकी 

श्रद्धव िवन्सय केली म्हिजे तिवर करवयलव जवगव उरत नवही. िवनर्ी 

कतृात्र्वलव र्वर् रवहत नवही. पनुजान्सिवची कल्पनव कवही सिवजवत 

आढळते. नर्ीन जन्सिवलव येिवरे िलू आपल्यव आई-र्शडलवांचे 

आजी-आजोबवांचे कवही गिुदोष दवखर्ते. त्यवर्रून लोकवांचव 

असव सिज होतो की हव त्यव िविसवचव पनुजान्सि आह.े त्यवतनू किा 

शर्पवकवच्यव शसद्धवांतवलव बळ शिळते. शर्ज्ञवनवच्यव दृष्टीने पवशहल्यवस 

पनुजान्सि ही अिक्य गोष्ट आह!े यव श्रदे्धतनूच जवशतव्यर््रे्थची 

भयवनक गलुविशगरी र्षवानरु्षे शटकून रवशहली.  

  



 भूता खेताांविील श्रद्धा 

 

 दरे्वधिवाच्यव अशर्रे्की श्रद्धव प्रिविे भतुवच्यव अशर्रे्की श्रद्धव 

िोठ्यव प्रिविवत आढळतवत. त्यवांचव सांबांध प्रर्थि ितृवच्यव 

आत्म्यविी जोडलव जवतो. िविसवच्यव ितृ्यनूांतर त्यवचव आत्िव 

अिर असल्यविळेु त्यव िविसवच्यव इच्छव अपिूा रवशहल्यवस त्यव 

इच्छव पिूा करण्यवसवठी तो आत्िव भटकत रवहतो. त्यवलवच भतू 

शपिवच्य म्हटले जवते. भतू अांगवत येऊन िविसे झपवटत असतवत. 

अिीच झपवटलेली िविसे कवही चित्कवररक गोष्टी करू िकतवत 

अिी अशर्रे्की श्रद्धव लोकवांच्यव िनवत बसलेली असत.े त्यवतनू 

येिवरे कवल्पशनक अनभुर् लहवन िलुवांनव सवांशगतले जवतवत र् त े

त्यवांच्यव िनवत कवयि बसतवत. भतुवांच्यव भीतीिळेु लोक रवत्ीच्यव 

अांधवरवत ्ििवनवत शकां र्व एकवकी जवगी जवण्यवसवठी घवबरतवत. 

अिव प्रकवरची अशर्रे्की श्रद्धव घवलर्ण्यवसवठी प्रत्यि अनभुर् 

लहवनपिवपवसनू शदलव गेलव पवशहजे. ज्यव शठकविवची भीती र्वटते 

तेरे्थ प्रत्यि जवऊन िलुवांनव खवत्ी करण्यवची सांधी शदली पवशहजे. हे 

कवि प्रर्थि पवलक र् नांतर शििक करू िकतवत. बऱ्यवच र्ेळव 

र्त्यवर्र होिवरे रवत्ीचे अपघवत दखेील भतुव िळेु होतवत असे 

िवनले जवते. भतू कुत्र्यवसवरखयव प्रवण्यवांचे रूप घेऊन आडरे् येते 



आशि अपघवत होतो असे लोक िवनतवत. प्रत्यिवत तो खरवच प्रविी 

शकां र्व त्यवचव भवस अस ूिकतो. ज्यवलव अपघवत झवलेलव आहे 

अिव लोकवांनव आपली ् र्तःची चकू िवन्सय करण्यव ऐर्जी भतुवच्यव 

िवर्थी िवरिे सोपे असते.  

  



छांद्मन्वज्ञान शासे्त्र व श्रद्धा 

 

 अनेक अशर्र्ेकी श्रद्धव छद्मिवस्त्रविी जोडलेल्यव आहते. 

ज्योशतष िवस्त्र हव त्यवतलवच एक खपू जनुव र् लोकशप्रय प्रकवर 

आह.े आकविवतील ग्रह तवरे जीर्नवर्र पररिवि करतवत आशि 

त्यवांचे भशर्ष्य घडर्तवत शकां र्व शबघडर्तवत असे ह ेिवस्त्र िवनते. 

आपल्यव जन्सिवच्यव रे्ळी ग्रहवांची जी श्र्थती असते शतचव पररिवि 

म्हिनू आपल्यव जीर्नवतील घटनव घडतवत. त्यविळेु यव ग्रह 

श्र्थतीर्रून पशत्कव तयवर केली जवते आशि शतच्यव आधवरे पढुील 

घटनवांचे भशर्ष्य र्ताशर्ले जवते. ह े भशर्ष्य र्ताशर्िवरे ज्योशतषी 

अनभुर् र् व्यर्हवरज्ञवनवच्यव आधवरे आयषु्यवचे ज े भशर्ष्य 

र्ताशर्तवत त्यवपैकी कवही गोष्टी खऱ्यव ठरतवत र् लोकवांची 

अशर्र्ेकी श्रद्धव आिखी घट्ट होते. यव िवस्त्रवत िवनलेल्यव 

कोित्यवही गहृीतकवलव प्रयोगवचव शकां र्व शनरीििवचव आधवर नवही. 

तरी लोकवांची भशर्ष्यवशर्षयी उत्सकुतव आशि भीती यविळेु यव 

िवस्त्रवर्रील अशर्रे्की श्रद्धव शटकून आह ेर् र्वढत आह!े 

 ज्योशतष िवस्त्रवचव उगि हव बहुदव खगोलिवस्त्रवच्यव जोडीने 

झवलव असवर्व. परुवतन कवळवपवसनू खगोलिवस्त्रवच्यव िदतीने 

परृ्थर्ीर्रील ऋत ू आशि चांद्र सयूवाची ग्रहिे यवांचे अचकू भशर्ष्य 



सवांशगतले जवते. त्यविवगे ग्रहवांच्यव गतीचव अभ्यवस र् शर्ज्ञवन आह.े 

परांत ु त्यव शर्श्ववसव िधनूच िवनर्ी जीर्नवचे भशर्ष्य र्ताशर्िवरे 

ज्योशतषिवस्त्र तयवर होत गेल ेअसवर्े.  

 ज्योशतष िवस्त्रव खवलोखवल ह्तसविशुद्रक िवस्त्र लोकशप्रय 

आह.े आपल्यव हवतवर्रील रेषवांचवचव अर्था लवर्नू त्यवआधवरे 

आपले भतू भशर्ष्य सवांगतव येते असव यव िवस्त्रवचव दवर्व आह.े 

केर्ळ ह्त रेषवच नव्ह े तर सांपिूा िरीरवच्यव ठेर्िीर्रूनही 

िविसवची ्र्भवर् रै्शिष््टय े र् भशर्ष्य र्ताशर्ले जवते. यव सर्ा 

गोष्टींनव कोितवही र्ैज्ञवशनक आधवर नवही.  

 भशर्ष्य जविण्यवचव आिखीन एक र्ेगळव प्रकवर म्हिज े

सांखयेच्यव आधवरे भशर्ष्य सवांगिे. आपल्यव जन्सितवरखेची सांखयव, 

तसेच आपल्यव नवर्वर्रून अिरवांच्यव उपयोग करून तयवर 

होिवऱ्यव सांखयव आशि आपल्यवलव आर्डिवऱ्यव सांखयव यवांचव 

उपयोग करून भशर्ष्य र्ताशर्ले जवते. यविध्ये र्वपरलेल्यव सांखयव, 

अिरे र् िब्द ही सर्ा िवनर्शनशिात असल्यविळेु त्यवांच्यव र्रून 

भशर्ष्य सवांगिे ही अगदीच शनरर्थाक गोष्ट आह!े 

 रिल खिुवांच्यव सवह्यवने भशर्ष्य जविण्यवचव आिखी एक 

प्रकवर आह.े आपल्यव आजबूवजलूव घरवत शकां र्व शनसगवात कवही 

सांकेशतक खिुव िोधनू यवचव अर्था लवर्लव जवतो आशि त्यवांच्यव 



आधवरे भशर्ष्य र्ताशर्ले जवते. आपल्यव कल्पनेप्रिविे कोितीही 

शचन्सह ेिोधनू कवढिे र् त्यवांनव अर्था लवर्िे अिक्य नवही.  

 सध्यव लोकशप्रय असलेलव र्व्तिुवस्त्र हव आिखीन एक 

प्रकवर आह.े आपल्यव रवहत्यव घरवची िवांडिी किी असवर्ी 

ज्यविळेु आपल्यवलव सौखय, आरोग्य र् धनसांपदव शिळेल यवची 

िवशहती यव िवस्त्रवर्रून शिळते. त्यवसवठी घर बवांधतवनव 

र्व्तिुवस्त्रज्ञवांचव सल्लव घेतलव जवतो. तसेच बवांधलेल्यव घरवत रवहत 

असतवनव कवही िवरीररक शकां र्व आशर्थाक सांकटे आल्यवस यव 

तज्ज्ञवांचव सल्लव घेतलव जवतो. यव सल्ल्यव प्रिविे हजवरो रुपये खचा 

करून घरवतील जवगवांची िोडतोड करून पनुबवांधिी केली जवते. 

र्व्ततुज्ञवांनव चवांगली फी शदली जवते. त्यवतनू शनष्पन्सन िवत् कवहीच 

होत नवही.  

  



 औषधोपचाि आन्ण श्रद्धा 

 

 अशर्रे्की श्रद्धव औषधोपचवर िेत्वांतही िोठ्यव प्रिविवत 

आढळतवत. सर्वाशधक र्ैज्ञवशनक र् लोकशप्रय औषध उपचवर पद्धती 

म्हिजे ॲलोपॅर्थी होय. ॲलोपॅर्थी िध्ये शर्शिष्ट प्रकवरे प्रशिशित 

डॉक्टर र्ैज्ञवशनक पद्धतीने तयवर केलेली औषधे दतेवत. त्यवसवठी 

र्ैज्ञवशनक पद्धतीने चवचण्यव घेतल्यव जवतवत. यव पद्धतीिध्ये सतत 

सांिोधन सरुू असते. तरीही कवही डॉक्टर बनवर्ट औषधोपचवरवचव 

र्वपर करतवत. डॉक्टरवांर्रील अशर्रे्की श्रदे्धिळेु ते सवांगतील त े

उपचवर शनिटुपिे केलेजवतवत. बऱ्यवच र्ेळव पैसे किवर्ण्यवच्यव 

िोहवपवयी अनेक डॉक्टर र् हॉश्पटल्स अिव अशर्र्केी गोष्टी 

करतवत. हृदय रोगवर्रील उपचवर करतवनव औषधवने बऱ्यव होऊ 

िकिवऱ्यव रुग्िवलव अँशजओ्लव्टी करवयलव लवर्ली जवत.े 

आहवर र् व्यवयवि यवांच्यव सवह्यवने शनयांत्िवत रवहू िकिवरे आजवर 

औषधे दऊेन शनयांत्िवत ठेर्ले जवतवत. आधशुनक उपचवर पद्धती ही 

लोकवांच्यव शनरोगी रवहण्यवपेिव रोगी रवहण्यवर्र जव्त अर्लांबनू 

असते. त्यविळेु लोकवांनव रोगिकु्त होण्यवपवसनू परवर्तृ्त केले जवते.  

 आयरेु्दवची भवरतीय उपचवर पद्धती खपूच जनुी आह.े परांत ु

परू्ी इतके लोक आतव त्यव पद्धतीर्र अर्लांबनू रवहत नवहीत. 



त्यविळेु आयरेु्शदक रै्द्य दखेील ॲलोपॅर्थी र्वपरतवत. यव 

पद्धतीिध्ये औषध शनशिाती र् उपचवर पद्धतीत िोठ्यव प्रिविवत 

सांिोधन होतवनव शदसत नवही. तरीही कवही र्ैद्य हे कॅन्ससर सवरखयव 

रोगवर्र प्रभवर्ी औषध दणे्यवचव दवर्व करतवत. हतबल झवलेल्यव 

लोकवांसवठी ही अशर्रे्की श्रद्धव जीर्घेिी ठरते तर रै्द ू लोकवांनव 

आशर्थाक प्रवप्ती िळेु जीर्नदवन दिेवरी ठरते.  

 प्रचवरवत असिवऱ्यव यनूवनी र् होशिओपॅर्थी यव उपचवरपद्धती 

दखेील फवरसव प्रभवर् दवखर्ीत नवहीत. कवरि त्यवांच्यवकडे दखेील 

रै्ज्ञवशनक पद्धतीने सांिोधन करण्यवची कोितीही व्यर््र्थव नवही. 

त्यविळेु कवही हतबल लोकवांच्यव आधवरवने यव पद्धती शटकून 

आहते.  

 यवपलीकडे पिूापिे अरै्ज्ञवशनक उपचवर पद्धती प्रचवरवत 

आहते. यविध्ये चुांबकीय उपचवर पद्धती, पवण्यवची उपचवर पद्धती र् 

िवतीची उपचवर पद्धती तसेच शनसगा उपचवर पद्धती आहते. अनेक 

लोक ॲक्यपेु्रिर र् ॲक्यपुांचर ह ेउपचवरवचे आिखी दोन प्रकवर 

र्वपरतवत. कवही आजवरवत तवत्परुतव आरवि दणे्यवचे कवि यव 

उपचवरवने करतव येते. त्यविळेु त्यवांच्यवर्र अशर्रे्की श्रद्धव शनिवाि 

होते.  

  



 न्निोगी जीवनािाठी आवश्यक श्रद्धा 

 सविवन्सयपिे शनरोगी रवहण्यवसवठी योग्य आहवर व्यवयवि आशि 

सकवरवत्िक शर्चवरवांची शत्सतू्ी आर्श्यक आह.े ्र्च्छते सवरखयव 

आरोग्यदवयक सर्यी आशि जांत ूर् शर्षविूांिळेु होिवऱ्यव रोगवांसवठी 

योग्य कवळजी घिेे अपेशित असते. औषधोपचवरतील अशर्र्ेकी 

श्रद्धव नवहीिव करण्यवसवठी शिििवत आरोग्यदवयी जीर्निैलीचव 

र्वपर कसव करवर्व यवचे प्रशििि शदले गेले पवशहजे.  

  



 िांपत्ती आन्ण श्रद्धा 

 आशर्थाक िेत्वतील अशर्रे्की श्रद्धव यव धन सांपत्ती र् चलनी 

नोटव यवांच्यविी सांबांशधत असतवत. आपल्यवकडे भरपरू सोने नविे 

असेल तर आपि कवहीही करू िकतो असे कवही लोकवांनव र्वटते. 

प्रत्यिवत सांपत्तीचे सविर्थया लोकवांच्यव शर्श्ववसवत असते. 

आजबूवजलूव लोक नसतील तर सांपत्ती ची शकां ित िनू्सय आह.े भरपरू 

सांपत्ती घेऊन एखवद्यव शनजान शठकविी गेल्यवस तेरे्थ सांपतीचव कवहीही 

उपयोग करतव येिवर नवही. तसेच लोकवांनव जर शर्श्ववस र्वटत नसेल 

तरीही सांपत्तीचव उपयोग होत नवही. एखवद्यव शठकविी दषु्कवळ 

पडलव आशि अन्सनधवन्सय उपलब्ध नसेल तर सोने-नविे कवही 

शकितीचे रवहत नवही. एक रुपयवलव शिळिवरव पवर् शर्कत 

घेण्यवसवठी एक हजवर रुपय ेद्यवयलवही लोक तयवर होतवत. असे 

रशियवचे शर्घटन झवले तेव्हव घडलेले आहे. यवचव अर्था सांपत्तीलव 

शकां ित आह ेही अशर्र्ेकी श्रद्धव होय. तरीही सविवन्सय श्र्थतीिध्ये 

लोकवांनव हव शर्श्ववस र्वपरिे सोयीचे असते. त्यविळेु अनेक िवनर्ी 

व्यर्हवर सलुभ होतवत. म्हिनूच सांपत्ती ही एक सवधन म्हिनू 

र्वपरली पवशहजे. अन्सन, पविी र् हर्व यव सांपदवांपेिव दसुरी कोितीही 

सांपती िौल्यर्वन नवही. आपि र् आपल्यव बरोबर जगिवऱ्यव 



सर्वांची ती सविवशयक सांपत्ती आह.े त्यविळेु ज्यवच्यवकडे ही सांपत्ती 

नवही तो उपविी रवहतव कविव नये.  

 सांपत्तीर्रील अशर्रे्की श्रदे्धपवयी आिखी कवही अशर्रे्की 

श्रद्धव शनिवाि होतवत. सांपत्तीच्यव दरे्तेची म्हिजे लक्ष्िीची पजूव 

करि,े सांपत्ती प्रवप्त करण्यवसवठी नर्स करिे आशि बळी दिेे अिव 

प्रकवरच्यव अशर्र्केीश्रद्धव र्वढीस लवगतवत. कवहीही कष्ट न करतव 

खपू सांपत्ती शिळर्ण्यवसवठी लॉटरी सवरखे प्रकवर प्रचशलत होतवत. 

कवही लोक यव सांपत्तीच्यव िोहवचव आपल्यव ्र्वर्थवासवठी उपयोग 

करून घेतवत. लोकवांचे पैसे र्वढर्नू दणे्यवसवठी शकां र्व त्यवर्र खपू 

जव्त व्यवज दणे्यवसवठी ते घतेवत आशि लोकवांचव शर्श्ववस शनिवाि 

करतवत कवही कवळवनांतर पैसे घेऊन गवयब होतवत. बरेच लोक 

घोड्यवांच्यव रेस र्र दखेील पैसे लवर्तवत. खेळ म्हिनू अिवप्रकवरे 

पैिवांचव र्वपर करिे आनांददवयक असले तरीही बरेच लोक पैसे 

किवर्ण्यवच्यव िवगे लवगतवत र् कफल्लक होऊन बसतवत.  

 आशर्थाक िेत्वतील कवही श्रद्धव पररश्र्थतीनरुूप शर्रे्की शकां र्व 

अशर्र्ेकी ठरतवत. त्यवपैकी बचत करिे हव एक प्रकवर आहे. 

आपल्यव उत्पन्सनवतनू कवही रक्कि बचत करून भशर्ष्यकवळवसवठी 

ठेर्वर्ी ही शर्र्ेकी श्रद्धव आहे. परांत ुआशर्थाक बचत करून शििि 

आरोग्य यवसवरखयव आर्श्यक बवबी र्रचव खचा टवळिे अशर्र्ेकी 



होईल!त्यवसवठी उत्पन्सन र्वढर्ण्यवचे िवगा िोधिे हव अशधक 

शर्र्ेकी िवगा असेल.  

 बचत करिे यवप्रिविेच गुांतर्िकू करिे यवबद्दल दखेील 

तसेच म्हितव येईल. सगळ्यव िेत्वत होिवऱ्यव शर्कवसवबरोबर 

्र्थवर्र जांगि सांपशत्तच्यव शकिती र्वढत जवतवत. त्यविळेु लोक 

जिीन, ब्लॉक र् सोने-नविे यविध्ये पैसे गुांतर्तवत. यव गोष्टींच्यव 

शकिती र्वढत जवत असल्यविळेु भशर्ष्यकवळवत आपल्यवलव 

अशधक पैसे शिळू िकतवत. अर्थवात अिव प्रकवरची गुांतर्िकू 

करण्यवसवठी आपले उत्पन्सन आपल्यव गरजव भवगर्ण्यवपिेव जव्त 

असले पवशहजे. त्यवऐर्जी आर्श्यक गरजवांिध्ये कवटछवट करून 

अिी गुांतर्िकू करिे हव अशर्रे्क आह.े कवही आशर्थाक िेत्वतील 

जविकवर लोक िेअसािध्ये पैसे गुांतर्तवत. म्यचु्यअुल फां डव 

सवरखयव कवही कां पन्सयव सविवन्सय लोकवांनव अिव गुांतर्िकुीत िदत 

करण्यवसवठी दखेील कवि करतवत. यव गुांतर्िकुीतनू शिळिवरव 

फवयदव शकां र्व तोटव हव िेअसाच्यव शकितीच्यव चढ-उतवरवर्र 

अर्लांबनू असतो. िेअरचे भवर् ह ेअनपेशितपिे बदलत असतवत. 

त्यविळेु कवही रे्ळव फवयदव शकां र्व अचवनक तोटव कधी होईल हे 

सवांगतव येत नवही त्यविळेु ही गुांतर्िकू भरर्िवची नसते. अनेक 

लोक िेअर बवजवरवत कफल्लक झवलेले आढळतवत. त्यविळेु 

सरुशित कवळजी घेऊन खळेण्यवचव हव एक खेळ आह.े परांतू 



अशर्र्ेकी श्रदे्धने आपली सर्ा सांपत्ती िेअसािध्ये गुांतर्ि ेधोक्यवचे 

आह.े  

  



 सयायव्यवस्था व श्रद्धा 

 

 न्सयवय व्यर््र्थव लोकिवही िवसन पद्धती िध्ये खूपच 

शर्कशसत झवलेली आह.े तरीही आपल्यव अनेक अशर्र्केी श्रद्धव 

न्सयवयव्यर््र्थिी शनगडीत आहते. एखवद्यवने गनु्सहव केलव तर त्यवलव 

कवयद्यवप्रिविे शििव होईलच असे आपल्यवलव र्वटते. परांतु 

कवयद्यवप्रिविे शििव होण्यवसवठी पोलीस यांत्िव सिि र् नवगररक 

जवगरूक असवर्े लवगतवत. यव दोन अटी पिूा झवल्यव नवहीत तर 

न्सयवय शिळेल असे खवत्ीने म्हितव येिवर नवही. योग्यप्रकवरे तपवस 

केलव जविे आशि सविीपरुवरे् असिे कवयद्यवतील पशहली अट 

आह.े ती पिूा न झवल्यविळेु गांभीर आरोपी दखेील शनदोष िकु्त 

होतवत. कवही रे्ळेलव पोलीस यांत्िव कवबतू ठेर्ण्यवसवठी आशि 

सविीदवर शफरर्ण्यवसवठी सत्तव र् सांपत्तीचव दरुुपयोग केलव जवतो. 

त्यविळेु न्सयवयव्यर््रे्थर्रील शर्श्ववस उडून जवतो. न्सयवय आपोआप 

होईल यव अशर्र्केी श्रद्धपेेिव प्रत्यि न्सयवयव्यर््र्थलेव िदत 

करण्यवची कृती आर्श्यक असते.   

  

  



शािन व्यवस्था व श्रद्धा 

 

 लोकिवहीिध्ये आपि शनर्डून शदलेल्यव लोकप्रशतशनधींर्र 

आपि अशर्र्ेकी श्रद्धव ठेर्तो. ते आपली कविे करतील, दिेवच्यव 

भल्यवचव शर्चवर करतील आशि घटनेप्रिविे र्वगतील असे 

आपल्यवलव र्वटते. तसे प्रत्यिवत घडतवनव शदसनू येत नवही. यवचे 

कवरि शनर्डून दतेवनव आपि ्र्तांत्पिे शर्चवर करीत नवही. 

शनर्डून शदल्यवनांतर त्यवांच्यव प्रत्येक कृतीर्र लि ठेर्त नवही. त्यवांनव 

र्थोरपरुुष बनर्ण्यवचव प्रयत्न करतो. ह ेअशर्र्ेकी श्रद्धे पवयी घडते.  

 आपल्यव प्रिवसन व्यर््रे्थर्रही आपली अशर्रे्की श्रद्धव अस ू

िकते. दिेवची घटनव आशि शनर्डून आलेले प्रशतशनधी यवांच्यव 

आधीन ही व्यर््र्थव असते. प्रिवसनवतील नोकरिवही 

लोकप्रशतशनधींनव दखेील भ्रष्टवचवरी बनर्ते. प्रविवशिकपिे कवि 

करिवऱ्यव अशधकवऱ्यवांनव रे्गरे्गळ्यव अडचिी शनिवाि करून बवहरे 

फेकले जवते. त्यविळेु प्रिवसकीय कविे होत नवहीत शकां र्व शनकृष्ट 

दजवाची होतवत. त्यविळेु लोकप्रशतशनधी बरोबरच प्रिवसनवतील 

अशधकवरी र्गवार्र ही लोकवांची नजर असिे आर्श्यक आह.े 

िवशहतीच्यव अशधकवरवचव कवयदव त्यवदृष्टीने उपयकु्त आह.े  



 कवयद्यवचे रवज्य नीट चवलण्यवसवठी पोशलस यांत्िव आह.े 

कवयद्यवचे हवत खपू दरूर्र पोहोच ूिकतवत अिी आपली अशर्रे्की 

श्रद्धव असते. प्रत्यिवत पोशलस यांत्िव र् नवगररकवांचव सहभवग 

त्यवच्यवर्र कवयद्यवच्यव हवतवची तवकद अर्लांबनू असते. त्यविळेु 

येरे्थही नवगररकवांच्यव शर्रे्की कृतीची आर्श् यकतव असते.  

  

  



श्रद्धा कालिापेक्षता 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धव कवळ बदललव की अशर्र्ेकी होऊ िकतवत! 

सवर्ाजशनक गिेिोत्सर् लोकिवन्सय शटळकवांनी सरुू केलेली प्रर्थव ही 

अिीच एक श्रद्धव आहे. पवरतांत्र्यवच्यव कवळवत लोकवांनव एकत् 

आिण्यवसवठी शतची आर्श्यकतव होती म्हिजे त्यवर्ेळी ती शर्र्ेकी 

श्रद्धव होती. परांत ु्र्वतांत्र्यवनांतर पररश्र्थती बदलली. लोकवांनव एकत् 

येण्यवर्रील बांधने नवहीिी झवली. तरीही गिेि उत्सर्वची प्रर्थव 

सरुूच रवशहली. हळु हळू शतचे शर्कृतीकरि होत गेले आशि आतव 

ती अशर्र्ेकी सदरवत सविील होत आहे. िोगलवांच्यव कवळवत सरुु 

झवलेली बवलशर्र्वह प्रर्थव ही कदवशचत त्यवर्ेळी शर्र्ेकी असेल 

परांत ु पढेु शतचे अशर्रे्की श्रदे्धत रूपवांतर झवले. नवरळवचव िभु 

प्रसांगवतील उपयोग र् र्वहनवलव शलांब-ूशिरची बवांधिे ह े असेच 

कवलबवह्य झवलेल्यव श्रद्धवांचे अशर्रे्की रूपवांतर होय! 

 आपल्यव अनेक रूढी परांपरव अिव कवलबवह्य झवलेल्यव 

अशर्रे्की श्रद्धवर्र अर्लांबनू असतवत. लग्न प्रसांगवतील होिहर्न, 

सप्तपदी आशि िवप ओलवांडिे ह ेअसेच प्रकवर आहते. केर्ळ शहांद ु

धिवातच नव्ह े तर इतर सर्ा धिवातही अिव कवलबवह्य श्रद्धव र्र 

आधवररत रूढी परांपरव पवळल्यव जवतवत.  



  



 देवधमातची मालकी आन्ण श्रद्धा 

  

आपलव धिा आशि दसुऱ्यवांचव धिा तसेच आपलव दरे् आशि 

दसुऱ्यवांचव दरे् यवदखेील अशर्र्ेकी श्रद्धव आहते. कोित्यवही धिा 

सां्र्थवपकवने आपि एकव शर्शिष्ट लोकसिदुवयवसवठी कवि करतो 

असे म्हटले नवही. तसेच सर्ा जन म्हितवत की दरे् एकच आह े

तरीही रे्गरे्गळ्यव दरे्वांची पजूव करतवत. आपलव दरे् तोच खरव दरे् 

बवकीचे खोटे असे प्रत्येक धिा सिजतो. ्र्तांत्पिे शर्चवर केलव तर 

सगळ्यव धिवातील चवांगल्यव शिकर्िीचव उपयोग करून चवांगले 

जीर्न जगतव येईल. जसे अनेक िवस्त्रज्ञवांच्यव कविवांिधनू शर्ज्ञवन 

तयवर झवले तसेच अनेक धिा सां्र्थवपकवांच्यव शर्चवरवतनू एकच धिा 

तयवर व्हवयलव पवशहजे होतव. परांत ु धिवाचे अनयुवयी तयवर 

होण्यवऐर्जी भक्त तयवर झवले आशि त्यवांनी धिा सां्र्थवपकवांची 

आशि दरे् ितूीची पजूव सुरु केली. सर्ा धिवाचव एकत् शर्चवर 

करण्यवचव पशहलव प्रयत्न अकबर बवदिहवने केलव होतव. परांत ुतो 

फवरसव यि्र्ी झवलव नवही. कवरि त्यवने शदन ए इलवही असे 

आपल्यव नव्यव धिवालव नवर् शदले. म्हिजे  

 एकव नव्यव धिवाची भर घवलण्यवचव प्रयत्न केलव. त्यवत भक्त 

िांडळीं नसल्यवने तो यि्र्ी झवलव नवही. त्यवऐर्जी त्यवांनी सर्ा 



धिवाचे ह ेव्यवसपीठ उभे केल ेअसते तर ते कदवशचत यि्र्ी झवल े

असते. आधशुनक कवळवत िवनर्तव धिवाच्यव नवर्वखवली असे 

व्यवसपीठ शर्रे्की श्रद्धवांच्यव आधवरे उभे रवहू िकते.   



िाष्रभिी आन्ण श्रद्धा 

 

 रवष्ट्र कल्पनेर्र आधवररत रवष्ट्रभक्ती ही दखेील एक अशर्र्केी 

श्रद्धव आह.े ही श्रद्धव कुटुांब, गवर् र् रवज्य अिव ्तरवर्रून र्वढत 

जवत.े िळुवत ही सर्ा शर्भवगिी िवनर्शनशिात आह.े ज्यव भगूोलवच्यव 

अांगवर्र आपि र्षवांनरु्षे आशि शपढ्यवनशपढ्यव रहवत असतो. ती 

भिूी आपल्यवलव आपल्यव िवलकीची र्वटवयलव लवगत.े परांतु हव 

जशिनीर्रील आपलव िवलकी हक्क आपली एक अशर्र्ेकी श्रद्धव 

आह.े यव श्रदे्धिळेु कवही गोष्टी सलुभ होतवत. त्यवसवठी जशिनीर्रील 

िवलकी सवांगिवरे कवगदपत् र् भलेूख आपि तयवर केलेले आहते. 

आपली सजीर् अर््र्थव ियवाशदत कवळव परुतव असनू परृ्थर्ीच े

अश्तत्र् त्यव िनवने खपू िोठे आह.े त्यविळेु शतचव कवही भवग 

आपल्यव िवलकीचव सिजिे हव अशर्र्के आहे. परृ्थर्ीच्यव 

पषृ्ठभवगवचे आपि भवग केले तरीही परृ्थर्ीर्रील हर्व, पविी आशि 

पयवार्रि एकच आहे त्यवचे भवग करतव येत नवहीत. यव जशिनीच्यव 

िवलकीसवठी िविसवसवरखे बशुद्धिवन प्रविीच एकिेकवांिी लढतवत! 

जशिनीर्रील िवलकी हक्कवची ही अशर्र्ेकी श्रद्धव नष्ट झवली तर 

परृ्थर्ीर्रील सर्ा यदेु्ध सांपतील! परृ्थर्ीच्यव पयवार्रिवत िवनर्शनशिात 



सांकटविळेु ही जविीर् परृ्थर्ीर्रील लोकवांनव होईल अिी अपेिव 

करवयलव हरकत नवही.  

  



भाषा आन्ण श्रद्धा 

 आपवपल्यव भवषव सांबांधी दखेील आपली अिीच अशर्रे्की 

श्रद्धव असते. िवतभृिूी प्रिविे िवतभृवषव दखेील आपल्यवलव जन्सितः 

आपल्यव िवतव शपत्यवकडून शिळते. िवतभृवषव बोलवयलव आपि 

बवलपिीच शनसगातः शिकतो. त्यविळेु िवतभृवषेशर्षयीचव आपलव 

शजव्हवळव िवते इतकवच नैसशगाक आह.े आपल्यव िवते इतकेच 

दसुऱ्यवच्यव िवतेलव शतच्यव िलुव शर्षयी पे्रि असते. िवत ृभवषेच्यव 

िवध्यिवतनू ह े पे्रि व्यक्त झवलेले असते म्हिनू ती दखेील 

आपल्यवलव शप्रय र्वटते. परांत ुआपली भवषव श्रेष्ठ असव अशभिवन 

र्वटिे ही अशर्र्ेकी श्रद्धव आह!े प्रिविभवषव, शलशहली जविवरी 

लेखन भवषव आशि बोलीभवषव लोकवांनव सवरखयवच शप्रय असतवत. 

आपल्यव सोयीसवठी भवषव सधुवरिव होत गेली तरीही बोलीभवषव 

हीच आपल्यव सर्वात जर्ळची िवतभृवषव असते. त्यविळेु अनेक 

भवषव बोलवयलव शिकून आपल्यवलव अनेक भवषेतील लोकवांिी 

जर्ळीक सवधतव येते. िनोरै्ज्ञवशनक दृशष्टकोनवतनू पवशहल्यवस 

अनेक भवषव शिकल्यवने िेंदचूव शर्कवस अशधक होतो. आधशुनक 

कवळवत तांत् ज्ञवनवच्यव शर्कवसविळेु एकव भवषेचे रूपवांतर दसुऱ्यव 

भवषेत करिे सोपे झवले आह.े कम््यटूर िध्ये र्वपरली जविवरी भवषव 

जवगशतक भवषव होऊ पवहत आहे. नोकरी-व्यर्सवयवशनशित्त होिवरे 



लोकवांचे ्र्थलवांतर ह ेजवगशतकीकरिवलव िदत करीत आहे. एकवच 

कुटुांबवत शर्शर्ध धिवाचे आशि शर्शर्ध भवषव बोलिवरे लोक एकत् 

येत आहते ह ेिवनर्तेच्यव दृष्टीने सशुचन्सह आह!े 

  



 वैज्ञान्नक उपकिणे आन्ण श्रद्धा 

  

नर्ीन रै्ज्ञवशनक उपकरिवांच्यव र्वपरव िध्येही अशर्रे्की 

श्रद्धवांचव भरिव भरपरू आह.े र्वहन शर्कत घेतवनव ते िभुिहूुतवार्र 

घेतले जवत.े ते चवलर्वयलव सरुूर्वत करतवनव त्यवची यर्थवसवांग पजूव 

केली जवते. एर्ढेच किवलव दिेवच्यव र्ैज्ञवशनक प्रगतीचे शिखर 

िवनल्यव जविवऱ्यव इस्त्रो सवरखयव सां्र्थवांतनू अर्कवि यवनवच्यव 

प्रिेपिवसवठी िहूुता कवढले जवतवत र् पजूव केली जवते. शकतीही 

शर्ज्ञवन शिकलव तरी िवनसवच्यव िनवत बवलपिी रुजर्लेलव सां्कवर 

नवहीसव होत नवही. अशर्रे्की श्रदे्धच्यव बांशदर्वसवतनू िकु्त 

करण्यवसवठी ्र्तांत् शर्चवरवचे हत्यवर अशतिय तजे असवरे् लवगते. 

परांत ुतर्थवकशर्थत सां्कवरवांनी ते बवलपिीच बोर्थट करून ठेर्लेले 

असते. म्हिनूच शिििवची सरुुर्वत आधशुनक शर्ज्ञवनवच्यव 

शर्चवरवपवसनू व्हवयलव पवशहजे.  

  



 श्रद्धा: जगण्याचे िाधन 

 

 होिो सेशपयन म्हिजे िहविव िविसू हव रे्गरे्गळ्यव श्रद्धव 

र्रच जगतो. त्यव श्रद्धवांच्यव आधवरे त्यवचे शर्शर्ध व्यर्हवर सरुू 

असतवत. परांत ुश्रद्धव ही त्यवच्यव शर्चवर करण्यवच्यव सविर्थयवातनू येते 

ह े तो शर्सरून जवतो. त्यविळेु आधी शर्चवर करवयलव शिकर्ि े

आशि नांतर त्यवच्यव आधवरे श्रद्धव जोपवसिे िहत्त्र्वचे आह.े 

जपवनिध्ये म्हिे िलुवांनव लहवनपिीच प्रश्न शर्चवरवयलव प्रर्तृ्त केले 

जवत.े त्यवसवठी पशहले पु् तक कव कसां कधी ह ेशर्चवरिवरे असते. 

त्यवचव पररिवि म्हिनू प्रत्यके श्रद्धव तपवसनू घेण्यवची सर्य होते. 

त्यविळेुच जपवनिध्ये अशर्रे्की श्रद्धवांचव पगडव नवगररकवांच्यव 

डोक्यवर्र किी आह.े धवशिाक उन्सिवद किी आढळतो. धिवाच्यव 

नवर्वखवली लोक गटवगटवन े रवहत नवहीत. त्यविळेु त्यवांची ऊजवा 

शर्ज्ञवनवच्यव शर्कवसवसवठी र्वपरली जवते. त्यवचव पररिवि सवर्ाशत्क 

शर्कवसविध्ये झवलेलव शदसतोय.  

 िवनर्वलव सगळ्यव दःुखवतनू िकु्त करण्यवसवठी शर्र्ेकी 

श्रद्धेची गरज आह.े ही शर्रे्की श्रद्धव ्र्तांत् र् शचशकत्सक 

शर्चवरवतनूच येऊ िकते! यव शर्रे्की श्रदे्धिधील िोठव अडर्थळव 

म्हिजे सां्र्थवत्िक धिा होय. सां्र्थवत्िक धिा शटकर्ण्यवसवठी 



अनयुवयवची नव्ह े तर भक्तवांची गरज लवगते. यव भक्तवांची शनशिाती 

अशर्रे्की श्रदे्धतनूच होऊ िकते. श्रद्धव शर्र्ेकी झवली की ती 

अशतरेकी रवहू िकत नवही. त्यविळेु अशतरेक्यवांचव दहितर्वद सिळू 

नष्ट करवयचव असेल तर सिवजवत शर्र्ेकी श्रद्धव रुजर्िे आर्श्यक 

आह.े  

  



न्ववेकी श्रद्धाांचा प्रिाि 

 

 सिवजवत शर्रे्की श्रद्धव पसर्रण्यवचे कवि पिूा नवश्तक होऊन 

करतव येिवर नवही. धवशिाक र् ्र्तःलव भवशर्क सिजिवरे लोक 

नवश्तकवां पवसनू दोन हवत दरू रवहतवत. त्यविळेु नवश्तक असिवरे 

लोक त्यवांच्यवर्र पररिवि करू िकत नवहीत. म्हिनूच सांत िांडळी 

दरे्वचे नवर् घेत घेत प्रबोधन करीत असत. तरीही रूढी परांपरव 

पवळिवऱ्यव र् किाकवांड करिवऱ्यव लोकवांनव असे सांत-िहवत्ि े

धोकवदवयक र्वटतवत. म्हिनूच त्यवांनव सांपशर्ण्यवचे कवि केले जवते.  

 जगवतील रे्गरे्गळे धिा िवनिवऱ्यव लोकवांची सांखयव शर्चवरवत 

घेतली तर शि्ती आशि इ्लवि यवांच्यव खवलोखवल कोितवही धिा 

न िवनिवऱ्यवांची सांखयव आह.े आशि प्रत्येक र्षी अिी ही सांखयव 

र्वढत चवलेली आह.े सविवशजक िवध्यिवांच्यव प्रभवर्विळेु 

नजीकच्यव कवळवत ती सर्ा धिवांतील लोकसांखये पेिवही जव्त 

होण्यवची िक्यतव आह.े परांत ु धवशिाक कट्टरते शिर्वय इतर 

अशर्र्ेकी श्रद्धव दखेील त्यवच प्रिविवत किी होत जविे आर्श्यक 

आह.े त्यविळेु श्रद्धवांची सवतत्यवने तपवसिी करण्यवसवठी यांत्िेची 

उभवरिी करवर्ी लवगेल.  



 शहांद ू धिवातील कवही श्रद्धवांचव पवयव शर्रे्की असल्यवच े

सवांशगतले जवते. उदवहरिवर्था तळुिी च्यव पजूेिध्ये तो एक उपयकु्त 

औषधी र्िृ म्हिनू सवांशगतलव जवतो. तळुिीची जोपवसनव आपल्यव 

घरवजर्ळ केल्यवस लहवन-सहवन आजवरवांिध्ये शतचव उपयोग होऊ 

िकतो. तसेच तळुिीिळेु डवस पळतवत र् जव्त ऑशक्सजन 

शनिवाि केलव जवतो. अिव गोष्टी सवांशगतल्यव जवतवत. प्रत्यिवत ह े

अशर्र्ेकी श्रद्धेचे केलेले सिर्थान असते. असेही सवांशगतले जवते की 

सर्ासविवन्सय लोकवांनव यव िवस्त्रीय गोष्टी कळिवर नवहीत म्हिनू 

त्यवांनव तळुिीची पजूव करवयलव सवांशगतले जवते. त्यवशनशित्तवने 

तळुिीचे रोपटे घरवजर्ळ रवहील. सर्ासविवन्सय लोकवांनव शिकू न दतेव 

अज्ञवनवत ठेर्नू नांतर त्यवांनव िवस्त्रीय गोष्टी कळिवर नवहीत म्हिनू 

अशर्र्ेकी श्रदे्धत ठेर्िे ह ेसगळे षडयांत् आहे.  

  



 स्वतांि न्वचाि व न्ववेकी श्रद्धा 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धव ्र्तांत् शर्चवरवच्यव पवयवर्र उभवरण्यवसवठी 

आपल्यव िवनशसकतते िलूभतू बदल होिे आर्श्यक आह.े हव 

बदल सविवशजक प्रबोधनव द्ववरे धिाग्रांर्थवांचव अभ्यवस करून त्यवतील 

त्टुी सिवजवपढेु िवांडल्यव पवशहजेत आशि शर्र्केलव पोषक असव 

भवग सिजवर्नू शदलव पवशहजे. हे कवि सविवशजक िवध्यिवांिळेु 

कुिवलवही करतव येऊ िकते. अशर्र्ेकी श्रद्धव पसरर्िवरे गट 

शियविील असतवत त्यवांनव पवयबांद घवलण्यवसवठी शर्रे्की लोकवांनी 

सविशूहक प्रयत्न करिे आर्श्यक आह.े शर्रे्की लोकवांनी 

एकिेकवांच्यव सांपकवात रवहून ही चळर्ळ यि्र्ी होऊ िकेल.  

 शर्र्ेकी श्रद्धव र्वढर्ण्यवसवठी शर्र्ेकवच्यव िदतीने 

आपल्यवलव आपले िवरीररक, िवनशसक र् भौशतक प्रश्न कसे 

सोडर्तव येतवत ह ेलोकवांनव कळले पवशहजे. त्यवसवठी प्रत्येक शर्र्ेकी 

िविसवने एक शर्रे्की सल्लव कें द्र म्हिनू कवि केले पवशहजे. जेव्हव 

लोकवांनव शर्रे्की िवगवाने आपले प्रश्न सटुत नवहीत असे र्वटते तेव्हव 

हतबल होऊन ते अशर्र्ेकी श्रद्धेलव बळी पडतवत.  

 लहवन-लहवन सि्यवांिळेु लोक अशर्रे्की श्रदे्धलव बळी 

पडतवत. उदवहरिवर्था िलुगव अभ्यवस करीत नवही म्हिनू धिाग्रांर्थवच े



र्वचन करिे शकां र्व दरे्वची पजूव करिे यव िवगवाचव अर्लांब केलव 

जवतो. कवहीर्ेळव ज्योशतषवकडे जवऊन ग्रहदिव पवशहली जवते. हव 

प्रश्न िवनसोपचवर तज्ञ आशि शििि तज्ञ त्यवांच्यव िदतीने सहज 

सोडर्तव येण्यवसवरखव असतो परांत ुसर्ासविवन्सय पवलकवांनव यवची 

कल्पनवच नसते शकां बहुनव आपल्यव िवळवांतनू दखेील यवची िवशहती 

नसते. अनेक िवनशसक आजवरवर्र उपचवर उपलब्ध आहते परांत ुते 

न करतव पजुव प्रवर्थानव यवांचव अर्लांब केलव जवतो. गरुु, भक्त, ्र्विी 

र् बवबव यवांचे िवगादिान घेतले जवते. अध्यवशत्िक गरुु सहज उपलब्ध 

असतवत तर व्यर्सवशयक िनोशर्कवर तज्ञ भेटिे िशुश्कल असते. 

त्यवसवठी अिव तज्ञवांची सांखयव र्वढली पवशहजे. त्यवबरोबरच त्यवांनव 

िदत करिवरे कवयाकते तयवर झवले पवशहजेत. अांधश्रद्धव शनिूालन 

सशितीने त्यवदृष्टीने िवनस शित् तयवर करण्यवचव उपिि सरुू केलव 

आह.े तो ्ततु्य आह.े  

  



 आपत्तीिाठी मानन्िकता 

 

 कोितीही आपत्ती ही िवनशसक आपत्तीच असते. िेर्टी 

शतलव तोंड दणे्यवसवठी िविसवच्यव िनवची तयवरी असवर्ी लवगते. 

ज्यव लोकवांची िनवची तयवरी अिव प्रकवरची असत े की ते 

आपत्तीतनू िवगा कवढण्यवसवठी ्र्तांत्पिे शर्चवर करू िकतवत 

त्यवांनव कोित्यवही आपत्तीची भीती र्वटत नवही. परांत ु कवही 

लोकवांनव अिी िवनशसक तयवरी नसल्यविळेु भीती र्वटते. त्यव 

भीतीर्र िवत करण्यवसवठी कोित्यवही प्रकवरचव िवनर्ी आधवरगट 

उपलब्ध नसेल तर लोक अशर्र्ेकी श्रद्धेलव बळी पडतवत. त्यवसवठी 

पजुव, प्रवर्थानव र् नविजप यवसवरखे उपचवर केले जवतवत. कवही 

दीघाकवलीन आपत्तीसवठी व्रत र्ैकल्ये केली जवतवत. त्यविध्ये िन 

गुांतनू रवहते आशि भीतीही िोठ्यव प्रिविवत किी होते. िळू 

आपत्तीचे शनर्वरि होत नवहीच परांत ु शतच्यवकडे दलुाि िवत् होते. 

कवही दःुखद प्रसांगी िन िोकळे करण्यवसवठी प्रवर्थानेचव आधवर 

शिळतो. कवहीर्ेळव योगवयोगवने आपत्तीचे शनर्वरि होते आशि 

आपोआपच श्रेय यव किाकवांडवांनव शिळते. अिव अशर्र्ेकी 

किाकवांडवांतनू िवनर्वची िकु्ततव करण्यवसवठी त्यवचे िवनशसक बळ 

र्वढर्िे आर्श्यक असते. तसेच बवलपिवपवसनू सां्कवरवच्यव 



नवर्वखवली चवललेले िवनशसक खच्चीकरि र्थवांबर्िे आर्श्यक 

आह.े िवनसिवस्त्रवतील नर्नरे् सांिोधन यवबवबतीत खपूच 

सहवय्यकवरी होऊ िकेल! 

  



न्ववेकी श्रद्धा व मानवी िुख 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धवही िवनर् केशन्सद्रत असल्यविळेु त्यविध्य े

िवनर्वच्यव सखुवचव शर्चवर कें द्र्र्थवनी असेल. कोित्यवही सगिु 

ितूी शकां र्व शनगुाि ईश्वर त्यवांच्यव पेिव जीर्न प्रिवि िवनले जवईल. 

सर्ा सजीर् सषृ्टी एकसांघ आह ेशतचे सांर्धान करण्यवतच िवनर्वचे 

भले आह ेहे शर्रे्की श्रदे्धतनू कळू िकते. सर्ा श्रद्धव िवनर् कें शद्रत 

झवल्यव म्हिज े रै्ज्ञवशनक सांिोधनवची शदिव दखेील िवनर् कें शद्रत 

होईल. यदु्धवच्यव तयवरीसवठी र्वपरले जविवरे रै्ज्ञवशनक िनषु्यबळ 

आशि सवधनसांपत्ती िवनर्वच्यव आरोग्यवसवठी आशि शिििवसवठी 

म्हिजेच एकूि कल्यविवसवठी र्वपरली जवईल! त्यविळेु परृ्थर्ीर्र 

्र्गा शनशिातीचे ्र््न सवकवर व्हवयलव िदत होईल. कल्यविकवरी 

रवज्यवचे प्रयोग जगभर सरुू असले तरीही पवयवभतू श्रद्धव िध्ये बदल 

झवलव नवही तर कल्यविकवरी कविवसवठी आर्श्यक असलेली 

सवधने सांपत्ती यदु्धव सवरखयव हवशनकवरक कविवसवठी र्वपरली 

जवईल. लोकवांनव एकिेकवांपवसनू र्वटिवरी भीती हव भवांडिवचव पवयव 

आह.े शभतीच्यव जवगी प्रेिवची भवर्नव शनिवाि होिे आर्श्यक आह.े  

  

  



 एकटेपणाची भावना आन्ण श्रद्धा  

 

 िविसे जेव्हव एकिेकवांच्यव सोबत असतवत तवे्हव त्यवांनव 

आपल्यव एकटेपिवची भीती र्वटत नवही आशि ितृ्यचूव शर्चवर 

दखेील डोक्यवत येत नवही. त्यविळेु लोक एकत् येण्यव सवठी शर्शर्ध 

कवरिे िोधतवत. बऱ्यवच अशर्रे्की श्रद्धव त्यविळेु शनिवाि होतवत. 

बवलकवचव जन्सि झवल्यवर्र केले जविवरे बवरिव सवरखे कवयािि, 

लग्नसिवरांभवत केल्यव जविवऱ्यव जेर्िवर्ळी आशि ितृ्यनुांतर 

दखेील केले जविवरे श्रवद्ध ह े लोकवांनव एकत् येण्यवसवठी बहविे 

असतवत. एकत् येण्यवसवठी कवही र्ेगळे कवयािि जर केले तर यव 

अशर्र्ेकी श्रद्धव किी होतील. त्यवसवठी सांगीत िैशफली, 

व्यवखयवनवचे कवयािि आशि रे्गरे्गळे पररसांर्वद आयोशजत करतव 

येतील. तसेच र्ेगर्ेगळ्यव कवरिवसवठी िेळवर्े भरर्तव येतील. 

शर्द्यवर्थी पवलकवांसवठी िैिशिक शिळवरे्, तरुिवसवठी नोकरी-

व्यर्सवय र् शर्र्वह शिळवर्े, प्रर्वसवसवठी परदिे प्रर्वस शिळवर्े, 

प्रौढवांसवठी शर्चवरिांर्थन शिळवरे्, शस्त्रयवांसवठी र्दृ्धवांसवठी असे शर्शर्ध 

िेळवर्े आयोशजत करतव येतील. अिव िेळवव्यवांिळेु लोकवांनव एकत् 

येण्यवची सांधी शिळेल. त्यवचप्रिविे कवही सिवज उपयोगी र् व्यक्ती 

शर्कवसवची कविेही होतील. शर्शर्ध सां्र्थवांच्यव होिवऱ्यव र्वशषाक 



सभव ह्यव दखेील यव कविी उपयोगी ठरतील. कवही लोकवांसवठी 

केर्ळ िनोरांजनवत्िक कवयािि आयोशजत करतव येतील. ज्यवर्ेळी 

प्रत्यि एकत् येतव येत नवही त्यव र्ेळी सिवज िवध्यिवच्यव सहवय्यवने 

सिशर्चवरी लोकवांनव शर्चवरवांची दरे्वि-घेर्वि करतव येईल. 

िोबवईलिी सतत बोलत रवहण्यवची लोकवांची प्रर्तृ्ती हेच दवखर्त े

की त्यवांनव इतरवांबरोबर सतत जोडून घ्यवरे् असे र्वटते. शर्ज्ञवनवांतील 

प्रगतीबरोबर जोडून घेण्यवची प्रशियव अशधक रे्गवने होत जवईल 

यवशर्षयी िांकव नवही. पढुील कवळवत तर आपले िेंद ूएकिेकवांिी 

जोडून शर्चवरवांची दरे्वि-घेर्वि दखेील करतव येईल! 

  



मनाचा कमकुवतपणा व श्रद्धा 

 

 बहुसांखय लोकवांनव त्यवांच्यव िनवच्यव किकुर्तपिविळेु शकां र्व 

बवलपिीच्यव सां्कवरविळेु दरे्वची गरज लवगते. त्यवसवठी त्यवांनी 

दरे्वची कल्पनव केली तर त्यवांनव बरे र्वटते. आपल्यवलव सांकटवत 

िदत करिवरव कोिीतरी आपल्यव िनवतच त्यवांनव ठेर्तव येतो. ही 

श्रद्धव अशर्र्केी असली तरी उपद्रर्कवरक नवही. तरीही तो दरे् 

श्पनोझवने म्हटल्यवप्रिवि े प्रेि करिवरव, ्र्तांत् करिवरव, 

कोित्यवही प्रकवरे ह्तिेप न करिवरव र् शििव न करिवरव असव 

असवयलव हर्व! अिव दरे्वची प्रशतिव िविसवने आपल्यव िनवत 

बवळगली तर हरकत नवही. त्यवच्यव ितूी बनर्नू शकां र्व शचत् कवढून 

पजूवअचवा करवयची गरज नवही. कवरि दरे्वलव कोित्यवही श्र्थतीत 

त्यवची पजूव करवयची गरज असेल असे र्वटत नवही. तत्त्र्ज्ञ 

म्हितवत तसे दरे् म्हिजे िवश्वततव शकां र्व दरे् म्हिजे सांपिूातव! 

अर्घे शर्श्वशच दरे््र्रूप सिजवयलव हरकत नवही! तरीही िविसवच े

सिवधवन होत नसेल तर बदु्धवने सचुर्ल्यवप्रिविे ध्यवनधवरिव हव एक 

उपवसनेचव प्रकवर होऊ िकतो. त्यविळेु िविसवलव र्तािवन कवळवत 

जगण्यवची पे्ररिव शिळते आशि िवश्वत सखुवचव अनभुर् शिळतो. 

त्यविळेु बदु्ध धिवातील शनयिवांचे पवलन करून सांतशुलत जीर्न जगि े



हवच यव भतूलवर्रील सौखय शिळशर्ण्यवचव एकिेर् िवगा आह!े इतर 

सर्ा धिवांतील उपवसनवांचव अका  बदु्ध धिवातील उपवसनेत आलेलव 

आह.े त्यविळेु िदु्ध ्र्रूपवतील बौद्धधिा हव सर्ा धिवाच्यव अशधक 

िदु्ध ्र्रूपवत जविवर आह.े तसेच शर्र्ेकी श्रद्धेलव जर्ळचव र् 

शर्ज्ञवनवलव जोडिवरव आह.े अर्थवात तो अांशति आह ेअसे म्हितव 

येिवर नवही ह ेबुद्धवांनी सवांगनू ठेर्लेले आह.े त्यविळेु शर्ज्ञवनव प्रिवने 

बदु्धधिा दखेील अशधकवशधक सांिोधनवर्र आधवररत र् शर्कशसत 

होत जविवरव असव बनर्तव यईेल! 

  



 प्रस्थान्पत धमातचा अांत 

 

 प्र्र्थवशपत धिवाची सांकल्पनवच कवलवांतरवने नवहीिी होईल. 

जिी आत्तव शकल्ल्यवांची अर््र्थव झवली आह ेतिी कदवशचत कवही 

कवळवने प्रवर्थानव िांशदरवांची होईल! लोकवांनव एकत् जिण्यवसवठी 

एखवद्यव ्र्थळवची आर्श्यकतव भवसेल. ते कवि सवर्ाजशनक 

सां्रे्थची सां्कृशतक सभवगहृ,े र्वचनवलये, व्यवयवि िवळव र् छांद र्गा 

अिव िवध्यिवतनू पिूा होऊ िकेल. प्रवर्थानव िांशदरवत जविवरे 

बहुसांखय लोक ह े केर्ळ भेटीगवठी र् सविवशजकरिवच्यव उद्दिेवने 

जवत असतवत. त्यवसवठी पररिविकवरक उपवययोजनव झवल्यव तर 

प्रवर्थानव िांशदरवतील गदी आपोआप किी होईल. आतवच आधशुनक 

शपढी बरीचिी पजूवअचवा प्रवर्थानव त्यवांच्यवपवसनू दरूच रवहतवनव 

आढळते. िलुवांर्र धवशिाक सां्कवर करिे ह े खळू लोकवांनी 

डोक्यवतनू कवढून टवकले पवशहजे. धवशिाक सां्कवरवच्यव नवर्वखवली 

कवलबवह्य गोष्टी करवयलव लवर्िे शकां र्व त्यव खऱ्यव आहते असे 

िवनवयलव लवर्िे. म्हिज े ्र्तांत् शर्चवरवांनव बांशद्त करून 

बवलकवांनव िवनशसक कवरवगहृवत टवकण्यवसवरखे आह.े त्यवउलट 

िलुवांनव िकु्त शर्चवर करू दिेे, त्यवांची शजज्ञवसव र् शनरीिििक्ती 

र्वढर्िे ह े त्यवांच्यव व्यशक्तित्र्वच्यव शर्कवसवसवठी अत्यांत 



आर्श्यक आह.े अिी िलेु िवनशसक दृष््टयव सबल होऊन 

्र्तःच्यव पवयवर्र सखुी होऊ िकतवत. एकूि िवनर्तेच्यव 

शर्कवसवसवठी अिवच िलुवांची गरज आह.े  

  



 श्रद्धा आन्ण रूढी-पिांपिा 

 

 िवनशसक श्रदे्ध बरोबरच लोकवांनव कवही कृतीयकु्त रुढी-परांपरव 

हव्यव असतवत. रे्गरे्गळे धवशिाक उत्सर् त्यवतनूच शनिवाि झवलेले 

आहते. त्यवलव पयवाय म्हिनू ्र्वतांत्र्य शदनव सवरखे कवही रवष्ट्रीय 

पयवाय र्वढीस लवर्ले पवशहजते. बरेच िवनर् कें शद्रत शदर्स पविवत्त्य 

लोकवत पवळले जवत आहते. उदवहरिवर्था िदसा डे, फवदसा डे, र्थँक्स 

शगशर्ांग डे इत्यवदी. ह े शदर्स बरेच धिाशनरपेि र् किाकवांड रशहत 

असतवत तेरे्थ लोकवांनव एकिेकवांिी जर्ळीक सवधण्यवची सांधी 

शिळते. शर्रे्की लोकवांनी पढुवकवर घेऊन अिव प्रकवरचे शदर्स 

सवर्ाजशनक ्र्रूपवत कसे र्वढर्तव येतील ह ेपवशहले पवशहजे.  

 अनेक लोकवांनव शनयशित प्रवर्थानव पजूव-अचवा करण्यवची सर्य 

असते. बऱ्यवच रे्ळव ही सर्य त्यवांनव लहवनपिवपवसनूच त्यवांच्यव 

कुटुांबवत लवर्ली जवते. कवहीरे्ळव एखवद्यव दधुार प्रसांगवत िनवच्यव 

किकुर्तपिव िळेु त्यवांनव आधवरवसवठी अिी सर्य लवर्नू घ्यवर्ी 

लवगते. हव अशर्र्ेकी श्रद्धेचवच एक प्रकवर आहे. जर कुटुांब व्यर््र्थव 

िजबतू असेल, शित् र् नवतेर्वईक यवांचव आधवर गट िजबतू असेल 

आशि त्यवांच्यव िध्ये ससुांर्वद असेल तर अिव प्रकवरच्यव 

किाकवांडवलव िविसे बळी पडत नवहीत. अनेक र्ेळव िविसे 



आशर्थाक सबुत्तव आल्यवर्र आपल्यव जर्ळच्यव िविसवांनवही तोडून 

टवकतवत. त्यविळेु त्यवांच्यवतील एकटेपिव हळू हळू र्वढत जवतो. 

सांर्वदवसवठी जर्ळची िविसे नसतील तर िग कवल्पशनक दरे्वचव 

आधवर घ्यवर्व लवगतो. कवही िविसे अनेक दरे्वच्यव त्र्ीरी र् ितूी 

घरवत ठेर्नू त्यवांची पजूव प्रवर्थानव करतवत. त्यवांनव एकच दरे् परेुसव 

र्वटत नवही. बवलपिवतील सां्कवर, िनवचव किकुर्तपिव आशि 

्र्तांत् शर्चवरवचव अभवर् यविळेु अिव अशर्रे्की श्रद्धव बळवर्तवत! 

  



कमतकाांडाांतून बाहेि पडण्याचा मागत 

 

 पजूव, प्रवर्थानव र् नविजप यवसवरखयव अशर्रे्की श्रद्धवांतनू बवहरे 

पडण्यवसवठी लोकवांचे आधवर गट तयवर करिे आर्श्यक असते. 

र्ेगर्ेगळ्यव शर्षयवत आर्ड असिवरे तसेच सिवन आपत्तीलव तोंड 

दिेवरे असे लोकवांचे गट तयवर झवल्यवस त्यवांचव आपसवत ससुांर्वद 

होऊन त्यवांनव आपल्यव अडचिीर्र िवत करतव यतेे. अिव आधवर 

गटवत असलेल्यव लोकवांनव िग दसुऱ्यव कवही किाकवांडवांची गरजच 

लवगत नवही.  

 िवशहत असलेल्यव र्त्यवने आपि शनशश् चांतपिे प्रर्वस करू 

िकतो. तो र्तव सरुशित आह े हे आपल्यवलव िवहीत असते. 

िधल्यव कवळवत तो र्तव असरुशित दखेील होऊ िकतो. परांत ुही 

श्रद्धव शर्र्ेकी असते. ज्यवर्ेळी आपल्यवलव एखवद्यव शठकविी 

जवण्यवसवठी र्त्यवची िवशहती नसते. त्यवर्ेळी आपि कल्पनेने 

एखवदव र्तव अश्तत्र्वत आह ेअसे सिजनू तो सरुशितही आह े

असे सिजनू प्रर्वस करिे म्हिजे अशर्रे्की श्रद्धव होय. अिव 

अशर्र्ेकी श्रद्धे पवयी आपि योग्य शठकविी तर पोहोचिवर नवहीच 

परांत ु भलत्यवच शठकविी जवऊ! हवच शर्रे्की आशि अशर्रे्की 

श्रदे्धिधील िलूभतू फरक आह.े आपि कल्पनेने शनर्डलेलव र्तव 



खरोखरच अश्तत्र्वत आह ेकव यवची खवत्ी करण्यवसवठी उपवय 

योजनव करिे म्हिजेच श्रद्धचेी शचशकत्सव होय. श्रद्धव ही शर्र्ेकी 

शकां र्व अशर्रे्की कोितीही असो शतची शचशकत्सव करिे आर्श्यक 

असते. कवरि शर्र्ेकी श्रद्धव दखेील शचशकत्सव न करतव र्वपरत 

रवशहल्यवस ती अशर्र्ेकी होण्यवची िक्यतव असते. पजूेच्यव रे्ळेलव 

उांदरविळेु अडर्थळव येऊ नय ेम्हिनू िवांजरवलव बवांधनू ठेर्िवरे गरुु 

िरि पवर्ल्यवनांतर तीच प्रर्थव सरुू रवहते. त्यवनांतर िवांजर िरि पवर्ले 

तर पजूेसवठी म्हिनू बवांधनू ठेर्वयलव दसुरे िवांजर शर्कत आििवरे 

शिष्य ह े शर्र्ेकी कृतीचे अशर्रे्की श्रदे्धत रूपवांतर करतवत. असे 

अनेक रे्ळव व्यक्ती िहवत्म्यव िळेु घडून येते.  

  



व्यिी महात्म्य व अन्ववेकी श्रद्धा 

  

अनेक अशर्रे्की श्रद्धवांचे िळू व्यक्ती िहवत्म्यव िध्ये असते. 

लोक एखवद्यव र्थोर परुुषवलव दरे्वचव अर्तवर सिज ू लवगतवत. 

त्यवच्यव हवतनू कोितीही चकू होिवर नवही अिी त्यवांची खवत्ी होते. 

त्यविळेु त्यवांनी केलेली कोितीही कृती, कोितवही प्रश्न न शर्चवरतव 

तिीच करण्यवकडे लोकवांची प्रर्तृ्ती होते. त्यवतनूच अशर्रे्की 

श्रद्धेचव उदय होतो. र्थोर िहवत्म्यवने शकां र्व आपल्यव गरुुने 

सवांशगतलेलव एकेक िब्द प्रिवि िवनलव जवतो. कवहीर्ेळव ह ेिब्द 

दरे्व कडूनच आपल्यव गरुूच्यव िखुवतनू आलेले आहते असे 

भक्तिांडळी िवनते. धिवाचे ठेकेदवर िांडळी यव गोष्टी नवकवरत तर 

नवहीच परांत ु्र्वर्थवासवठी त्यवलव पषु्टी दतेवत!यवसवठी कोित्यवहीही 

र्थोर सांत िहवत्म्यवची शचशकत्सव करण्यवची सर्य लवर्नू घेतली 

पवशहजे. अर्थवात भक्त िांडळीच्यव भवर्नव त्यविळेु दखुवर्ण्यवची 

िक्यतव असते. तरीही सतत प्रश्न शर्चवरीत रवशहल्यवस त्यवांनव शर्चवर 

करवयलव भवग पवडतव येते.  

  



 धमतग्रांथ आन्ण धमातचे ठेकेदाि 

 

 अशर्रे्की श्रद्धवांचे िळू व्यक्ती िहवत्म्यव प्रिविेच त्यवांनी शलहून 

ठेर्लेल्यव ग्रांर्थवांच्यव प्रिवि िवनण्यविध्ये असते. त्यवसवठी ह े ग्रांर्थ 

बऱ्यवच र्ेळव अपौरुषेय िवनले जवतवत. म्हिजे ते िविसवन े

शलशहलेले नसनू दरै्ी पे्ररिेने शकां र्व सरळ दरे्वकडून आलेले सिजले 

जवतवत. त्यवांची शचशकत्सव करिे तर दरूच परांत ु त्यवतील एकव 

िब्दवचवही फरक केलेलव भक्तवांनव िवन्सय नसतो. त्यवसवठी धिवाचे 

ठेकेदवर असे ग्रांर्थ रे्गळ्यव भवषेत शलहीत असत. ती भवषव 

शिकण्यवची परर्वनगी सर्ासविवन्सय लोकवांनव नसे. त्यविळेु अिव 

ग्रांर्थवांिध्ये कवय शलशहले आह े ते िठूभर लोकवांनवच िवहीत असे. 

त्यविध्ये बदल करण्यवचव अशधकवर दखेील त्यवांनी ्र्तःच 

्र्तःलव बहवल केलेलव असे. त्यविळेु असे ग्रांर्थ ह े िठूभर 

धिािवतांडवांनव र् रवज्यकत्यवांनव सोयीचे होतील अिवप्रकवरे शलशहले 

गेले आहते. धिा सवचेबांद पद्धतीने शटकर्नू ठेर्ण्यवसवठी यव ग्रांर्थवांची 

िोठी िदत झवली आहे. ्र्तांत् शर्चवरवलव आशि शर्ज्ञवनवलव यव 

ग्रांर्थवांच्यव आधवरे आव्हवन शदले जवते. बवयबलच्यव आधवरे 

गॅशलशलओ सवरखयव िवस्त्रज्ञवलव कवरवगहृवत रहवरे् लवगते. 

शर्ज्ञवनवतील सर्ा िोध कुरविवत शकां र्व परुविवत आहते असे 



सवांगिवरे भक्त भेटतवत! त्यवांच्यव ितवने ज्यवने ह ेसर्ा र् शर्श्व शनिवाि 

केले त्यवलव सर्ा शर्ज्ञवन िवहीत असले पवशहजे. त्यविळेु त्यवने 

शदलेल्यव धिाग्रांर्थवत ते असिे ्र्वभवशर्क आहे. यवतनू बवहरे 

पडण्यवसवठी सर्ा धिवाचे ग्रांर्थ सगळ्यव भवषवांत अनरु्वशदत होऊन 

सर्ा लोकवांपयांत पोहोचले पवशहजेत. तसेच त्यवांच्यवर्र उलट-सलुट 

चचवा झवली पवशहजे. आपल्यव ्र्तःच्यव धिवातील अशर्र्केी श्रद्धव 

आपल्यवलव शदसत नवहीत. म्हिनू दसुऱ्यवने दवखर्लेल्यव अिव 

गोष्टी आपि सिजनू घेतल्यव पवशहजेत. यवतनू बवहरे पडण्यवसवठी 

्र्तांत् शर्चवरवची कवस धरि ेहवच पयवाय उपलब्ध रवहतो.  

  



मनोन्वकाि आन्ण अन्ववेकी श्रद्धा 

 अशर्र्ेकी श्रद्धेचव आिखीन एक प्रकवर म्हिजे एखवद्यव 

व्यक्तीची दृष्ट लवगिे शकां र्व एखवद्यव व्यक्तीच्यव अांगवत दरे् दरे्ी येिे. 

एखवद्यव व्यक्तीने लहवन िलुवर्र रोखनू पवशहले तर त्यव व्यक्तीची त्यव 

बवलकवलव दृष्ट लवगतआेशि त्यविळेु त्यवचे आरोग्य शबघडते. दृष्ट 

शजच्यविळेु लवगते अिी व्यक्ती सवधवरिपिे स्त्री असते. शस्त्रयवांचव 

लहवन िलुवांिी अशधक सांबांध येत असल्यविळेु त्यवांच्यविध्य े

अशर्र्ेकी श्रद्धव सहज पसरते. त्यवतनूच एखवद्यव स्त्रीलव चेटकीि 

ठरर्ले जवते. आशि शतचव सविशूहक बळी घेतलव जवतो. ज्यव 

सवसरुर्विीि शस्त्रयवांनव व्यक्त होतव येत नवही शकां र्व छळ सहन 

करवर्व लवगतो त्यव शस्त्रयव अांगवत येऊन घिु ूलवगतवत. अांगवत दरे्ी 

आल्यविळेु अर्थवातच त्यव कवळवत त्यवांचव िवनसन्सिवन र्वढतो. हे 

सर्ा सहजवसहजी घडत असल्यविळेु अांगवत येण्यवची प्रर्तृ्ती 

नकळत र्वढत जवते. प्रत्यिवत हव एक िनोशर्कवर आह ेह ेअनेकवांनव 

ठवऊक नसते. त्यविळेु ते दरै्ी कवि सिजनू पजूव अचवा केली जवते. 

िनोर्ैज्ञवशनक ज्ञवन सर्ा लोकवपयांत कसे पोहोचेल ह ेपवशहले पवशहजे. 

अज्ञवन हव अशर्र्ेकी श्रदे्धचव पवयव असतो.  

  



 श्रद्धेचे िामर्थयत 

 श्रदे्धिळेु जग बदलते. कवरि श्रद्धव आपल्यव भवर्नवांचे शनयांत्ि 

करतवत. आशि भवर्नव कृतीसवठी प्रर्तृ्त करतवत. एखवदी गोष्ट कृती 

केल्यवशिर्वय घडून येत नवही. त्यविळेु श्रदे्धनेच जग बदलते ही खरी 

गोष्ट आह.े परांत ुती श्रद्धव शर्रे्कवर्र आधवररत असेल तरच बदल 

चवांगल्यव प्रकवरे होऊ िकेल. शर्िवनवचव िोध लवर्िवऱ्यव रवइट 

बांधचूी श्रद्धव होती की िविसवलव हरे्त उडतव येईल. त्यवसवठी 

त्यवांनी शर्शर्ध प्रयोग केले आशि िेर्टी ते यि्र्ी झवल.े (त्यवांच े

र्डील धिागरुू होते. त्यवांनव ही श्रद्धव िवन्सय नव्हती. त्यवांच्यविते फक्त 

दरे्दतूच आकविवत उडू िकतवत. ) गवांधीजींची श्रद्धव होती की 

अशहांसे ने ्र्वतांत्र्य शिळर्तव येईल. त्यवसवठी त्यवांनी शर्शर्ध उपिि 

केले. लोकवांनव एकत् आिले आशि सत्यवग्रह नवर्वचे नरे् िस्त्र 

िोधनू कवढले. त्यवचव उपयोग करून ्र्वतांत्र्य शिळर्ले. शर्र्ेकी 

श्रद्धव िोठे पररर्तान घडर्नू आि ूिकतवत. परांत ुश्रद्धव जर अशर्र्ेकी 

असतील तर िवत् भतुवटकी करिवऱ्यव चेटशकनीलव िवरि.े बवयबल 

शर्रूद्ध बोलिवऱ्यव िवस्त्रज्ञवांनव जवळून टवकिे असे प्रकवर घडतवत! 

  



 न्ववेकी श्रदे्धतून न्ववेकी कृती  

  

 लोकवांनव शर्रे्कीकृतीसवठी प्रर्तृ्त करवयचे असेल तर भक्कि 

शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि केल्यव पवशहजेत. शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि 

करण्यवचे कवि ्र्तांत् शर्चवर आशि रै्ज्ञवशनक दृशष्टकोन ठेर्नूच 

िक्य आह.े शर्रे्की श्रद्धव ही ्र्तांत् शर्चवर आशि रै्ज्ञवशनक 

दृष्टीकोन यवांनव जोडिवरव दरु्व आह.े जे लोक अिव शर्र्ेकी श्रद्धेच्यव 

आधवरे जगतवत त्यवांचे जगिे अशधक ससुह्य होते. जे सिवज शर्र्ेकी 

श्रद्धव पवळतवत त्यवांचव सतत शर्कवस होत रवहतो. अशर्र्ेकी श्रद्धेच्यव 

कच्छपी लवगलेल्यव लोकवांचव िवत् शर्नवि अटळ असतो. यरुोपवत 

नर् जवगतृी झवल्यवर्र ज्यव सधुवरिव सरुू झवल्यव र् त्यवतनू र्ैज्ञवशनक 

िवांती घडून आली त्यवर्रून शर्रे्की श्रदे्धचव सिवजवर्र होिवरव 

पररिवि ्पष्ट शदसतो. त्यव उलट आपल्यव दिेवत अशर्र्ेकी 

श्रद्धवांिळेु लोक अज्ञवन, दवररद््रय, दषु्कवळ आशि रोगरवई यवांनव बळी 

पडत रवशहल.े  

  



 स्वतःन्वषयीच्या अन्ववेकी श्रद्धा  

 

 कवही अशर्र्ेकी श्रद्धव र्ैयशक्तक आशि रवष्ट्रीय पवतळीर्र 

्र्तःशर्षयीच्यव अहिगांडव र्र आधवररत असतवत. िी अिव 

प्रकवरचव आह ेशकां र्व िवझे रवष्ट्र शकां र्व सिवज अिव प्रकवरचव आह े

असे िवननू त्यव प्रिवने र्वगण्यवचव प्रयत्न करिे. िी बशुद्धिवन आह,े 

िी तवपट आह,े िी भोळव आह ेअिव प्रकवरच्यव ्र्तःशर्षयीच्यव 

अशर्रे्की श्रद्धव तसेच आिची सां्कृती श्रेष्ठ आह,े आिचव सिवज 

सांघशटत आह,े आिचे रवष्ट्र सर्ाश्रेष्ठ आह ेअिवप्रकवरच्यव सविशूहक 

अशर्रे्की श्रद्धव बऱ्यवच रे्ळव व्यशक्तगत आशि सविशूहक 

शर्नविवलव कवरिीभतू ठरतवत. ्र्तःलव रवगीट सिजिवरव िविसू 

कवरि नसतवनव रवगवर्नू आपल्यवर्र सांकट ओढर्नू घेतो. 

आपल्यवलव बशुद्धिवन सिजिवरव िविसू आपल्यवलव येत नसते ही 

गोष्ट अांगवर्र घेऊन, करवयचव प्रयत्न करतो र् फसतो. एखवद ेरवष्ट्र 

्र्तःलव श्रेष्ठ सिजते आशि शहटलरच्यव जिानी सवरखे शर्नवि 

ओढर्नू घेते. आपली सां्कृती श्रेष्ठ आह ेअसव सिजिवरव भवरतीय 

सिवज ्र्तःलव बांशद्त करून घेतो. त्यविळेु र्षवानरु्षे बवहरेील 

जगवपवसनू अशलप्त रवहतो. त्यविळेु अप्रगत रवहतो. आपल्यव सर्ा 

रै्यशक्तक आशि सविशूहक श्रद्धव योग्यप्रकवरे तपवसनू घेतल्यव गेल्यव 



पवशहजेत. ् र्तःलव शकां र्व आपल्यव रवष्ट्रवलव श्रेष्ठ सिजिवऱ्यव शकां र्व 

कशनष्ठ सिजिवऱ्यव श्रद्धव यव अशर्र्ेकीच होत.  

  



न्ववेकी श्रद्धा ही व्यन्िगत न्नवड 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धव ही व्यशक्तगत शनर्ड आहे. प्रत्येक िविसवन े

आपल्यव श्रद्धव शचशकत्सकपिे तपवसनू पवशहल्यव तरच त्यवलव 

शर्र्ेकी श्रद्धव र्वपरतव यतेील. सर्ासविवन्सय िविसवलव ह े िक्य 

होईल कव हव प्रश्न आहे. जोपयांत ्र्तांत् शर्चवर करण्यवची सर्य 

लवगिवर नवही तोपयांत ते िक्य होिवर नवही ह े खरे आहे. परांतु 

सर्ासविवन्सय िविसू जवे्हव ्र्तांत् शर्चवर करीत नवही तेव्हव तो 

सिवजवतील दसुऱ्यव उच्चभ्र ू लोकवांचे अनकुरि करीत असतो. 

त्यवांच्यव श्रद्धव ह्यव आपल्यव श्रद्धव सिजतो. त्यविळेु सिवजवतील 

र्रच्यव र्गवातील लोक जे सिवज िवध्यिवतनू र्वर्रतवत त्यवांनव जरी 

शचशकत्सकपिे शर्चवर करण्यवची सर्य लवगली तरी त्यवचव पररिवि 

सर्ासविवन्सय लोकवांर्र होऊ िकतो. त्यविळेु ्र्तांत्पिे शर्चवर 

करण्यवची सर्य बवलपिवपवसनूच किी रुजर्तव येईल हे पवहवयलव 

हरे्. कुटुांब, िवळव, कॉलेज े आशि शर्शर्ध सां्र्थव यव उपििवत 

सहभवगी होिे आर्श्यक आह.े सिवज िवध्यिवतनू त्यवसवठी िोठ्यव 

प्रिविवत प्रचवर र् प्रसवर होिे गरजेचे आह.े  

 

  



 स्वतःन्वषयीची श्रद्धा: माई ांड िेट 

 

 ्र्तःशर्षयीच्यव अशर्र्केी श्रद्धव व्यशक्तगत पवतळीर्र फवर 

िोठे नकुसवन करू िकतवत. सखुी जीर्न जगिवरे र् ्र्तःचव 

शर्कवस घडर्नू आििवरे लोक शनशश् चतपिे शर्र्केी श्रद्धव जगत 

असतवत. तर दःुख र् दवररद््रयवत शखतपत पडलेले लोक अशर्रे्की 

श्रद्धेने जगत असतवत. आपली ् र्तःची कुर्त एक ठरवशर्कच आह े

त्यवच्यव पलीकडे आपि जवऊ िकत नवही असव सिज असेल तर 

तो िविसू पढेु जवऊ िकत नवही. यवउलट प्रत्येक गोष्टीिध्ये शिकत 

रवहिवरव िविसू पढेु पढेु जवत रवहतो. Dr. Carol Dweck यवांच्यव 

िवई ांड सेट यव पु् तकवत यवर्र चचवा केलेली आह.े शफक्स िवइांड सेट 

असलेल्यव लोकवांची ्र्तःच्यव कुर्तीर्रची श्रद्धव पक्की ठरलेली 

असते. ती त्यवलव ठरवर्ीक ियवादचे्यव पढेु जवऊ दते नवही. ग्रोर्थ 

िवइांड सेट असिव-यव लोकवांची श्रद्धव आपि पुढे जवऊ िकतो अिी 

असते. त्यविळेु ते नर्नव्यव गोष्टी शिकत रवहतवत र् पढेु जवतवत. 

शफक्स िवइांड सेट असिवरे लोक नव्यव गोष्टी शिकण्यवचे टवळतवत. 

नव्यव सि्यवांनव तोंड दणे्यवचे टवळतवत. त्यवांनव अपयिवची भीती 

र्वटते. त्यविळेु अपयि आल्यवर्र ते शनरवि होतवत. त्यवउलट ग्रोर्थ 

िवइांड सेट असिवरे लोक कोित्यवही नव्यव सि्यलेव सहज 



शभडतवत. यि आले तरी हरखनू जवत नवहीत आशि अपयि आले 

तरी शनरवि होत नवहीत. त्यविळेु त्यवांची प्रगती सतत सरुू रवहते. 

आपल्यव कुटुांब व्यर््रे्थत सिवजवत आशि शििि व्यर््रे्थत शफक्स 

िवई ांड सेट तयवर करण्यवर्र भर शदलव जवतो. एखवद्यव कविवतील 

अांशति यिवलवच िहत्त्र् देिे, ्पधेिध्ये पशहलव येिवऱ्यवलवच 

बिीस दिेे, खेळवच्यव सविन्सयवत शजांकिवऱ्यवलवच िहत्त्र् दिेे. यव 

सर्ा गोष्टी कष्टवलव र् प्रयत्नवलव किी लेखतवत त्यविळेु लोकवांच्यव 

िनवत ्र्तः शर्षयीची एक शनशित भशूिकव तयवर होते. त्यवएर्जी 

कोित्यवही कविवत केलेल्यव कष्टवलव िहत्र् शदले आशि त्यवच े

कौतकु केले तर ग्रोर्थ िवइांड सेट तयवर व्हवयलव िदत होत.े  

  



अन्ववेकी श्रद्धा आन्ण रुढी पिांपिा 

 

 अनेक अशर्रे्की श्रद्धव सां्कृती, रुढी र् परांपरव यवांच्यव नवर्वर्र 

खपर्ल्यव जवतवत. त्यव पवळण्यव िवगील कवरि परांपरव सांपलेली 

असते. तरीही आपल्यव सां्कृतीचव भवग म्हिनू त्यव आचरिवत 

आिल्यव जवतवत. आपल्यव र्वहनविध्ये शलांब-ूशिरची बवांधि,े 

दरे्वची ितूी ठेर्िे यविळेु आपल्यव र्वहनवलव अपघवत होिवर नवही; 

अिी बहुसांखय र्वहनचवलकवांची श्रद्धव असते. ही अशर्र्केी श्रद्धव 

आह.े आपल्यव गवडीची दखेभवल शनयशितपिे केली आशि गवडी 

सवर्धपिे चवलर्ली तर अपघवतवचव धोकव किी होतो. ही शर्र्ेकी 

श्रद्धव आह.े सर्ा प्रकवरची कवळजी घऊेनही अपघवत होण्यवची 

िक्यतव असते त्यविळेु त्यवसवठीही परू्ाशनयोजन करिे हीदखेील 

शर्र्ेकी श्रद्धव आह.े परांत ु अशर्रे्की श्रद्धव लोकवांनव आर्डतवत 

कवरि त्यवांच्यवसवठी ्र्तांत् शर्चवरवची आशि सतत सवर्ध 

रवहण्यवची आर्श्यकतव नसते. अशर्र्ेकी श्रद्धव आपल्यवलव 

अज्ञवनवत आनांद िवनवयलव शिकर्तवत. तो आनांद शकती 

धोकवदवयक असतो ह ेसांकटवत सवपडल्यव नांतरच कळते. अनेक 

रे्ळव तीर्थायवते्लव जविवऱ्यव लोकवांचे होिवरे अपघवत आशि 

तीर्थािेत्वच्यव शठकविी होिवरी चेंगरवचेंगरी ही अशर्र्ेकी श्रद्धेची 



फळे असतवत. अिव शठकविी सरकवरी यांत्िव जर परेुिव सतका  

आशि शर्रे्की असतील तर अपघवत िोठ्यवप्रिविवत टवळले 

जवतवत. परांत ु िवसन यांत्िव दखेील अिी अशर्रे्की श्रद्धव 

बवळगिवरी असेल तर शर्नवि अटळ असतो.  

  



 न्वदेशी अन्ववेकी श्रद्धा 

  

 दिेी अशर्रे्की श्रद्धवांबरोबर शर्दिेी अशर्रे्की श्रद्धव दखेील 

लोक र्वपरतवत. र्व्तिुवस्त्र दिेी तर फें गिईु शर्दिेी. कधीकवळी 

चीनिध्ये हर्व आशि पविी यवच्यव उपलब्धतेर्र घर बवांधण्यवच्यव 

जवगेचे िहत्त्र् ठरत असे. त्यवर्रून ह ेिवस्त्र तयवर झवले असवर्े. 

आपल्यव दिेवत त्यवलव फवरसव सांदभा नसलव तरी जवगव 

शनर्डण्यवसवठी त्यव िवस्त्रवचव उपयोग केलव जवतो. अिवप्रकवरची 

फेक िवस्त्रे लोकवांनव आपल्यव सि्यव र्र सोपे तोडगे दते असतवत. 

त्यविळेु ती लोकशप्रय होतवत. त्यवांच्यवर्रील श्रद्धव र्वढर्ण्यवसवठी 

त्यव िवस्त्रवची तज्ञ िांडळी अनेक गुांतवगुांतीची किाकवांडे आशि 

आकडेिोड र्वपरते. सविवन्सय लोकवांनव न सिजिवऱ् यव भवषेत कवही 

गोष्टी केल्यवर्र त्यवांनव ते िवस्त्र जव्त गढु, गहि र् खरे र्वटते. 

प्रत्यिवत यव किाकवांडवांनव प्रयोगवचव शकां र्व गशितवचव कवहीच 

आधवर नसतो.  

  



अन्ववेकी श्रद्धा आन्ण शास्त्र न्नन्मतती 

 

 कवही अशर्रे्की श्रद्धव िधनू शर्शर्ध िवस्त्रे शनिवाि झवली 

आहते. शर्ज्ञवनवच्यव सरुुर्वतीच्यव कवळवत अल्केिी नवर्वचे एक 

िवस्त्र होते. त्यव िवस्त्रवांतील लोकवांची अिी श्रद्धव होती की कवही 

रसवांच्यव प्रशियव करून लोखांडव सवरखयव किी प्रतीच्यव धवतचूे 

रूपवांतर सोन्सयवसवरखयव उच्च धवतिूध्ये करतव येईल. त्यवसवठी 

त्यवांनी शर्शर्ध प्रयोग केले. अनेक रसवयने िोधली आशि त्यवतनूच 

पढेु केशि्ट्री म्हिजे रसवयनिवस्त्र उदयवस आले. ्र्तांत् र् 

शचशकत्सक शर्चवरवांिळेुच त े िक्य झवले. परांत ु दसुऱ्यव बवजलूव 

खगोलिवस्त्रवतनू ज्योशतष िवस्त्र ह े फेक िवस्त्र शनिवाि होऊन ते 

शटकून रवशहले. ज्योशतषिवस्त्र शटकर्ण्यवचे आशि र्वढर्ण्यवचे कवि 

धवशिाक श्रद्धवांिी जोडल्यव गलेेल्यव प्रश्न न शर्चवरिवऱ् यव िांडळींनी 

केले. म्हिजे ्र्तांत् शर्चवरविळेु फेक िवस्त्रवतनू दखेील खरी िवस्त्र े

शनिवाि होऊ िकतवत. आशि शर्चवर करवयचे र्थवांबर्ले तर खऱ्यव 

िवस्त्रवांिधनू फेक िवस्त्रे शनिवाि होतवत! 

  



 मानन्िक आधाि 

 

 अशर्र्ेकी श्रद्धव यव अनेक र्ळेव िवनशसक आधवर दणे्यवसवठी 

उपयोगी ठरतवत. एखवद्यव दःुखवत सवपडलेल्यव िविसवलव धवशिाक 

किाकवांड पजूवअचवा करीत असतवनव आपल्यव दःुखवचव शर्सर 

पडतो. कवलवांतरवने दःुख किी होत जवते त्यवप्रिविे त्यवचिळेु त्यव 

किाकवांडवांतनू तो हळूहळू बवहरे पडतो. परांत ु अिव प्रकवरच्यव 

पयवायवांिध्ये त्यव िविसवचव फवरसव फवयदव होत नवही. तर िवनशसक 

किकुर्तपिव र्वढत जवतो. त्यवऐर्जी अिव दखुी िविसवलव कवही 

सजानिील, सिवजोपयोगी शकां र्व ्र्तःच्यव शर्कवसवसवठी अस े

कवही करतव आले तर ते जव्त शर्र्ेकी होईल. आपलव िलुगव 

एखवद्यव दधुार रोगवने िरि पवर्तो तेव्हव ते आई-र्डील अिव दधुार 

रोगवने ग्र्त असलेल्यव िलुवांसवठी आशि त्यवांच्यव पवलकवांसवठी 

िदतीचव हवत पढेु करतवत र् त्यव कविवत ्र्तःलव गुांतर्नू घेत 

आपल्यव दःुखवर्र िवत करतवत तेव्हव ती खरी शर्र्ेकी श्रद्धव होय.  

  



िजतनशील श्रद्धा 

 

 आपल्यवलव जे कवही चवांगले करतव येत असेल ते दसुऱ्यवसवठी 

िनःपरू्ाक शनरपेिपिे करिे यवतच आपले सिवधवन र् सिवजवच े

शहत दडलेले आहे ही शर्रे्की श्रद्धव अनेक कलवर्ांत, शर्चवरर्ांत र् 

सिवजसधुवरकवांच्यव अांतरांगवत असते. त्यविळेु अिव लोकवांनव 

शनरविव येत नवही शकां र्व लोकवांनी अपिवन केल्यविळेु त े आपले 

कवि सोडत नवहीत. अिव लोकवांनव आपि कवय करतो आशि 

त्यवचव कवय फवयदव होिवर आह ेह ेशनशित ठवऊक असते.  

  



न्ववेकी श्रद्धा आन्ण कृती 

 

 केर्ळ शर्रे्की श्रद्धवांची शनशिाती परेुिी नवही त्यवसवठी कृतीची 

गरज आह े असे म्हटले जवते. यविध्ये ्र्तांत् शर्चवरवने शर्रे्की 

श्रदे्धची शनशिाती ही कृती सिजली जवत नवही ही चकू आह.े शर्र्ेकी 

श्रदे्धची शनशिाती सर्ोत्कृष्ट सजानिील कृती आह.े कवरि श्रदे्धिळेु 

कृती घडून यतेे. शर्रे्की शकां र्व अशर्रे्की कोित्यवही श्रद्धव लोकवांनव 

कृतीसवठी प्रर्तृ्त करतवतच. त्यविळेु कृतीची कवळजी करण्यवची 

गरज नवही. श्रद्धव त्यवांचे अन्सर्यवर्था बदलनू शर्रे्की करिे जेर्ढे िक्य 

होईल तेर्ढी लोकवांची कृती शर्रे्की होत जवईल! 

 अशर्र्ेकी श्रद्धव आचरिवत आिण्यवसवठी शर्चवर करण्यवची 

गरज लवगत नवही. त्यविळेु ज्यवांचव जीर्निरिवचव झगडव तीव्र 

असतो अिव लोकवांनव यव श्रद्धव आधवर दतेवत. शर्ज्ञवन यगु 

अर्तरण्यवपरू्ी आपल्यव दनैांशदन गरजव पिूा करण्यवसवठी 

सर्ासविवन्सय लोकवांनव खपू पररश्रि करवरे् लवगत होते. त्यविळेु 

श्रद्धवांची शचशकत्सव करवयलव त्यवांच्यवजर्ळ रे्ळच नव्हतव. 

सिवजवतील जे लोक शिकलेले शर्चवर करिवरे असतील त्यवांनी 

शदलेल्यव श्रद्धवनसुवर ते जगत होते. भ्रिूहत्यव, सतीची चवल शकां र्व 

दरे्दवसी अिव प्रकवरच्यव िूर श्रद्धव दखेील सर्ासविवन्सय जनतव 



कोितवही शर्चवर न करतव शबनबोभवटपिे पवळत होती. र्ैज्ञवशनक 

िवांतीिळेु सर्ासविवन्सय लोकवांनव दखेील नर्ी दृष्टी, नर्व आधवर 

आशि िोकळव र्ेळ शिळवलव. त्यविळेु ्र्तांत् शर्चवरवचे चि सरुू 

झवले. परांत ुर्षवानरु्षे पवळत असलेल्यव अशर्रे्की श्रद्धव शर्चवर न 

करतव पवळण्यवची सर्य लोकवांिधनू नवहीिी झवली नवही. अजनूही 

लोकवांनव यव श्रद्धवांचव आधवर र्वटतो. त्यविळेु त्यव पिूापि ेबवजलूव 

सवरिे सर्वांसवठी िक्य होिवर नवही. िवत् हळूहळू नव्यव शर्रे्की 

श्रद्धव ्र्थवपन करिे िक्य होईल. आशि प्रत्येक िविसवलव जरी 

्र्तांत्पिे शर्चवर करतव आलव नवही; तरीही शर्चवर करिवऱ् यव 

गटवचे ते ऐकवयलव लवगतील. ज्यवप्रिविे लोक आधशुनक 

औषधोपचवरवर्र श्रध्दव ठेर्वयलव लवगले आहते. र्ैद्यकीय ज्ञवन कसे 

कवया करते ह े त्यवांनव िवहीत नसले तरीही डॉक्टर आजवरवर्र 

पररिविकवरक उपचवर करतवत यवचव अनभुर् आल्यवने त्यवलव 

िवन्सयतव शिळत आह.े तसेच शर्रे्की श्रद्धव पवळल्यवने त्यवचे चवांगले 

पररिवि शदसवयलव लवगले म्हिजे लोकही त्यव पवळू लवगतील.  

  



िांस्थाचालक आन्ण अन्ववेकी श्रद्धा 

 

 िोठ्यव सां्र्थव चवलर्िवरे लोक आशि सरकवरी सां्र्थवांच े

सांचवलक अनेक रे्ळव अशर्रे्की श्रद्धव पवळतवांनव आढळतवत. 

रै्ज्ञवशनक सां्र्थवांचे प्रिखु उच्चशर्द्यवशर्भशूषत असनूही यव गोष्टींनव 

कव बळी पडतवत असव आपल्यवलव प्रश्न पडतो. त्यवांनव शर्चवरले 

असतव ते असे सवांगतवत की त्यवांच्यव बरोबर कवि करिवऱ्यव सर्ा 

लोकवांची ती श्रद्धव असते. रै्यशक्तक ररत्यव ते पिूापिे शर्रे्की असले 

तरीही सर्ा लोकवांनी चवांगल्यव प्रकवरे सहकवया करवरे् म्हिनू ते यव 

श्रद्धवांचव उपयोग करतवत. अर्कवियवन पवठर्तवनव अिव प्रकवरची 

धवशिाक किाकवांडे करिे शकां र्व आपल्यव सांरिि दलवसवठी शर्िवने 

खरेदी करतवनव त्यवची पजूव करिे ह ेलोकवांनव खिु करण्यवसवठी 

केले जवते. प्रत्यिवत सां्र्थव प्रिखुवांनव शकां र्व पढुवऱ्यवांनव ही एक सांधी 

असते ज्यवरे्ळी ते लोकवांनव अशधक शर्रे्की बनर् ूिकतवत. िवजी 

पांतप्रधवन जर्वहरलवल नेहरू यवांनी कधीही किाकवांडवचव आधवर 

घेतलव नवही तरीही ते सर्वाशधक लोकशप्रय पांतप्रधवन होते. बवबव 

आिटे यव प्रखयवत सिवजसेर्कवच्यव आनांदर्न प्रकल्पवर्र 

कोित्यवही प्रकवरच्यव ितूी, िांशदरे शकां र्व पतुळे शदसत नवहीत. 

कोित्यवही प्रकवरच्यव किाकवांडवलव र्वर् शदलव जवत नवही. तेर्थील 



कुष्ठरोगी ्र्तःच्यव पवयवर्र उभे आहते. त्यवांनी बनर्लेल्यव र््त ू

बवहरेच्यव जगवत शर्कल्यव जवतवत; त्यवांनी शपकर्लेले अन्सनधवन्सय 

खलु्यव बवजवरवत शर्कले जवते. लोकवांनव ्र्तःच्यव प्रयत्नवांर्र 

जगण्यवची सर्य लवगली आहे. त्यविळेु त्यवांचव आत्िशर्श्ववस 

र्वढतो. गवांधीजी सदु्धव दरे्भोळे नव्हते. ते आपल्यव प्रवर्थानव सभवांचव 

उपयोग लोकवांच्यव प्रबोधनवसवठी करीत असत. शर्ज्ञवन सां्र्थवांच्यव 

प्रिखुवांनवही ह े करतव येिे िक्य आह.े एखवद्यव शर्ज्ञवन सां्रे्थत 

सत्यनवरवयिवची पजूव ठेर्ण्यवऐर्जी शर्ज्ञवनवर्र आधवररत 

िनोरांजनवचव कवयािि शकां र्व सहभोजन आयोशजत करतव येऊ 

िकते.  

  



 दुिऱ्या बद्दलची अन्ववेकी श्रद्धा 

 

 िविसे आपल्यवप्रिविेच दसुऱ्यव बद्दल अशर्रे्की श्रद्धव 

बवळगतवत. दसुरव िविसू आपल्यवशर्षयी र्वईट शर्चवर करतो, 

आपल्यवलव किी सिजतो, आपले नकुसवन करण्यवचव प्रयत्न 

करतो इत्यवदी श्रद्धव आपल्यव िनवत आपि शनिवाि करतो. िविसे 

आपवपल्यव ्र्भवर्व प्रिविे र्वगत असतवत. आपि त्यवांच्यवशर्षयी 

बवळगलेली श्रद्धव अशर्र्ेकी असण्यवची िक्यतव जव्त असते. 

खरोखरच एखवदव िविसू आपल्यव शर्रुद्ध र्वईट र्वगत असेल 

तरीही आपि कल्पनव करतो तेर्ढव तो र्वईट नसतो. यवउलट र्वईट 

र्वगिवरव िविसुही चवांगलव आह े असे िवनले तर आपल्यव 

त्यवच्यवशर्षयीच्यव प्रशतशियव चवांगल्यव होतवत. त्यविळेु त्यवच े

र्वगिेही बदल ूिकते. म्हिनू आपल्यव आजबूवजचूी सर्ा िविसे 

चवांगली आहते अिी श्रद्धव शर्रे्की होईल. त्यविळेु आपलव 

िन्तवप होण्यवचे टळते. अिी श्रद्धव बवळगण्यविळेु आपि 

आनांदवत रवहू िकतो. आय ॲि ओके य ूआर ओके यव पु् तकवत 

म्हटल्यवप्रिविे िी चवांगलव आह ेआशि त ूदखेील चवांगलव आहसे 

असे सिजल्यविळेु दोघवांनवही िनिवांती शिळू िकते. अनेक लोक 

्र्तःलव चवांगलव सिजतवत परांत ुदसुऱ्यवलव र्वईट सिजतवत. असे 



लोक दसुऱ्यवबरोबर तचु्छतनेे र्वगतवत. तर दसुऱ्यव प्रकवरचे लोक 

्र्तःलव र्वईट सिजतवत र् दसुऱ्यवलव चवांगले सिजतवत. 

त्यवांच्यविध्ये न्सयनूगांड असतो. त्यवांनव सतत र्वटत असते की 

दसुऱ् यवचे चवांगले चवललेले आह ेआशि आपि िवत् किनशिबी 

आहोत. म्हिनूच आपल्यवसह सर्ा जग चवांगले आहे अिी श्रद्धव 

बवळगिे ह ेशर्र्ेकी आह.े  

  



ित्ता आन्ण अन्ववेकी श्रद्धा 

 

 एक कें द्रीय सत्तव रवजवच्यव ्र्रूपवत कधीपवसनू लोकवांनव 

पररशचत आह.े रवजव हव लोकवांनव एकत् ठेर् ूिकतो आशि त्यविळेु 

आपल्यव लोकवांचे रिि होते ही श्रद्धव अनेक र्षे लोकवांर्र रवज्य 

करीत होती. लोकवांचे कल्यवि करण्यव ऐर्जी आपली सत्तव 

शटकर्ण्यवसवठी ह े रवजे लोकवांर्र अत्यवचवर करीत र् आपसवत 

भवांडत होत.े परांत ु लोकवांनव यवर्र कवही पयवाय सवपडत नव्हतव. 

त्यवांनव र्वटे रवजव नसेल तर आपले सांरिि कोि करील? हळूहळू 

रवजवांनव दरे्वचव दजवा प्रवप्त झवलव. परांत ुत्यवलव पयवाय म्हिनू लोकवांनी 

एकत् येऊन आपलव नेतव शनर्डिे ही प्रशियव सरुू झवली. गिरवज्यव 

पवसनू सरुू झवलेली ही पद्धती शर्कशसत होत आज लोकिवही 

म्हिनू ती र्वपरली जवत आह.े तरीपि लोकिवहीिध्ये दखेील 

शनर्डून शदलेले नेते हे आपले िवसक आहते असे लोक म्हितवत. 

प्रत्यिवत हव रवजेिवहीतील अशर्र्ेकी श्रद्धेचव पररिवि आहे. 

लोकिवहीचव प्रसवर र्वढत जवईल. ती शर्कें शद्रत होत जवईल. तिी 

िवसन व्यर््र्थव िोडीत शनघेल. प्रत्येक िविसू ्र्तांत्पिे ्र्तांत् 

शर्चवरवने जगवयलव लवगेल तेव्हवच खरी शर्र्ेकी िवसन व्यर््र्थव 

शनिवाि होईल. आजच्यव लोकिवहीिध्ये लोक शनर्डून गेलेल्यव 



नेत्यवांनव आपल्यवर्र िवसन करण्यवचव अशधकवर दतेवत प्रत्यिवत 

त्यवांनव सेर्व करण्यवसवठी शनर्डलेले असते ह े लोक शर्सरून 

जवतवत. त्यविळेु अिव लोकवांचे िहत्त्र् अियवाद र्वढते. त्यविळेुच 

सत्तव शिळर्ण्यवसवठी शर्शर्ध भ्रष्ट िवगवाचव अर्लांब केलव जवतो. 

त्यविळेु शनर्डून शदलेलव प्रशतशनधी पिूापिे आपल्यव ितदवरवांनव 

जबवबदवर रवहील आशि त्यवांची सेर्व करण्यवसवठीच शनर्डून शदलेले 

आह ेह ेप्रत्यिवत येईल तेव्हवच खरी लोकिवही सरुू होईल.  

  



 श्रद्धा आन्ण िांस्कृती 

 

 अशर्रे्की श्रद्धव हव आपल्यव सां्कृतीचव भवग आह.े लोकवांनव 

एकत् रवहण्यवसवठी आशि एकिेकवांिी सहकवया करण्यवसवठी श्रद्धव 

हव आर्श्यक घटक आह.े िग ती धवशिाक श्रद्धव असो शकां र्व िवसन 

व्यर््र्थेर्रील श्रद्धव असो. परांत ुयव श्रद्धवांची शचशकत्सव केली गेली 

नवही तर त्यव कवलबवह्य र् अशर्र्ेकी होत असतवत.  

  



श्रद्धा आन्ण वततमान काळातील जीवन 

 

 कोित्यवही श्रद्धव आपल्यवलव र्तािवन कवळवत जग ू दते 

नवहीत. श्रदे्धिळेु भशर्ष्यकवळवत कवय घडेल यवची कल्पनव आपि 

करीत असतो. दरे्वच्यव कृपेने आजवर बरव होईल. र्व्तिुवांती 

केल्यविळेु घरवत सखु नवांदले. पजुव प्रवर्थानव केल्यविळेु दरे् प्रसन्सन 

होईल. श्रद्धव आपल्यवलव भशर्ष्यकवळवत नेऊन ठेर्तवत. त्यवांचव 

उपयोग करून आपि भशर्ष्यवशर्षयीच्यव शचांतव किी करण्यवचव 

प्रयत्न करतो. प्रत्यिवत कवय घडिवर आह ेहे आपल्यवलव ठवऊक 

नसते. त्यविळेु प्रर्थि शचांतव आशि नांतर त्यवर्रील उपवय म्हिनू श्रद्धव 

असे चि सरुू होते. जर िविसवने र्तािवनकवळवतच जगवयच े

ठरर्ले तर भशर्ष्यवची शचांतव नवहीिी होते आशि श्रदे्धची गरज उरत 

नवही. त्यविळेु अिवप्रकवरच ेजगिे ह ेसर्वात अशधक आनांददवयी 

असते. र्तािवन कवळवत जगण्यवसवठी आपल्यवसिोर घडिवऱ्यव 

शकां र्व आपि करीत असलेल्यव गोष्टीिध्ये आपले पिूा लि पवशहज े

त्यवलवच ध्यवन म्हटले जवते. इांग्रजीिध्ये त्यवलव िवई ांड फुल 

िेशडटेिन म्हितवत. बौद्ध धिवािध्ये ह्यव ध्यवनधवरिवर्र भर शदलेलव 

आह.े आधशुनक िवनसिवस्त्रवत दखेील यव िवइांड फुल िेशडटेिन र्र 

सांिोधन सरुू आह.े  

  



श्रद्धाांन्शवाय जगणे 

 

 श्रद्धवां... शिर्वय जगिे म्हिजे पिूा जवगतृवर््र्थेत असिे. तर 

श्रद्धवांसह जगिे म्हिजे पिूा डोळे शिटून जगिे होय. यव दोन्सही श्र्थती 

िधलव िवगा म्हिजे र्ैज्ञवशनक पद्धतीने जगिे होय. र्ैज्ञवशनक 

पद्धतीिध्ये श्रद्धव आशि शचशकत्सव यवांचे सांतलुन सवधलेले असते. 

जोपयांत एखवदव शसद्धवांत शकां र्व शर्थअरी प्रयोगवच्यव आधवरे खरी ठरते 

तोपयांत ती खरी िवनली जवते. परांतु प्रयोगवचे शनष्कषा शतच्यवशर्रुद्ध 

जवत असतील तर िवत् शचशकत्सव सरुू होते. त्यव शचशकत्से िळेु नर्ी 

शर्थअरी तयवर होते. त्यविळेु शर्ज्ञवनवचव शर्कवस होत रवहतो. हीच 

पद्धत नेहिीच्यव जगण्यवसवठी दखेील र्वपरतव यऊे िकते. जी श्रद्धव 

प्रत्यि प्रयोग आशि शनरीिि त्यवांच्यवपढेु खरी ठरत नसेल ती सोडून 

द्यवयलव पवशहजे. त्यविळेु आपोआपच शर्रे्की श्रद्धव शटकून रवहतील 

र् अशर्र्ेकी नवहीिव होतील.  

  



श्रद्धाांची न्चन्कत्िा व भावना 

 

 धिवािध्ये श्रद्धव यव भवर्नवांिी जोडल्यव जवतवत. त्यविळेु 

श्रद्धवांची शचशकत्सव करिे म्हिजे भवर्नव दखुवर्िे हव प्रकवर र्वढीस 

लवगतो. ज्यव सांत िहवत्म्यवांनी धिवातील श्रद्धवांची शचशकत्सव 

करण्यवचव प्रयत्न केलव त्यवांनव आपल्यव हयवतीत छळ सहन करवर्व 

लवगलव. त्यवांच्यव ितृ्यनूांतर िवत् त्यवांनव दरे्त्र् शदले गेले र् तेच श्रद्धव 

्र्थवन झवले. सर्ासविवन्सय िविसेच नव्ह ेतर उच्चशिशित दखेील यव 

भवर्शनक श्रदे्धच्यव सवपळ्यवत सवपडतवत यवचे कवरि ् र्तांत् शर्चवर 

करण्यवच्यव सर्यीचव अभवर् होय!त्यवसवठी बवलपिवपवसनूच 

श्रदे्धचे सां्कवर करण्यव ऐर्जी ्र्तांत् शर्चवर करवयचे सां्कवर होिे 

आर्श्यक आह.े  

  



िण उत्िव आन्ण श्रद्धा 

 

 आपले सि उत्सर् हे केर्ळ आनांदवसवठी पवळवयलव हरकत 

नवही. शदर्वळी, नवतवळ, ईद, नर्रोज यवसवरखे सि लोक उत्सवहवन े

सवजरे करतवत. परांत ुत्यविध्ये धवशिाक श्रदे्धचव अशतरेक न आितव 

केर्ळ आनांद शिळर्ण्यवसवठी त्यवांचव उपयोग केल्यवस ते अशर्र्ेकी 

ठरिवर नवहीत. बवरस,े िुांज आशि लग्न यवसवरखे कवयािि कौटुांशबक 

आनांदवसवठी करवयलव हरकत नवही परांत ुते करीत असतवनव एकव 

ठरवशर्क पद्धतीने त्यवलव किाकवांडवचे ्र्रूप दऊे नये. कजा कवढून 

लोकवांनव दवखर्ण्यवसवठी कवयािि करण्यवची प्रर्तृ्ती असते ही िवत् 

शनशितच अशर्र्ेकी होईल. आपि जे जे कवयािि करतोय ते सर्ा 

आपल्यव र् आपल्यव कुटुांबवच्यव, नवतेर्वईकवांच्यव शित्वांच्यव 

आनांदवसवठी आहते. त्यविधील धवशिाक श्रद्धव यव शनशित्तिवत् आहते 

ह े लिवत घेऊन कवयािि केल्यवस आनांद शद्वगशुित होईल र् 

अशर्र्ेकी श्रद्धेर्र दखेील िवत करतव येईल. असे कवयािि करीत 

असतवनव कोित्यवही प्रकवरचे आशर्थाक-सविवशजक पयवार्रि 

शर्षयक नकुसवन होिवर नवही हे पवहिे शर्रे्कवच्यव दृष्टीने 

अत्यवर्श्यक आह.े गिेिोत्सर् र् दही हांडी सवरखे कवयािि 

अशधकवशधक अशर्र्केी होत चवलले आहते. आपली श्रद्धव 



जोपवसण्यवच्यव नवर्वखवली ध्र्शन पविी पयवार्रि यवांच े प्रदषूि 

िोठ्यव प्रिविवत होते. दहीहांडीच्यव कवयाििवत अनेक तरुि आशि 

िलेु जखिी होतवत शकां र्व ितृ्यिुखुी पडतवत ह ेसर्ा टवळतव येईल 

असे यव कवयाििवचे ्र्रूप बदलवयलव हरे्. त्यवचप्रिविे सर्वांनव 

सविवर्नू घिेवरे ्र्वतांत्र्यशदन र् प्रजवसत्तवक शदनव सवरख े रवष्ट्रीय 

कवयािि तसेच फवदसा डे, िदसा डे, व्हलॅेंटवईन डे आशि र्थँक्स 

शगशर्ांग डे सवरखे सविवशजक शदर्स अशधक चवांगल्यव तऱ्हनेे सवजरे 

करून सिवजवतील आनांद र्वढर्तव येईल.  

  



श्रद्धा, कल्पकता आन्ण स्वतांि न्वचाि 

 

 आपल्यव कल्पकतेचव पवयव श्रद्धव असते. आपल्यव श्रद्धव 

शर्रे्की असतील तर त्यवतनू जी कल्पनव आपि करतो ती प्रत्यिवत 

कल्यविकवरी ्र्रूपवत अर्तरते. कलवकवर, िवस्त्रज्ञ र् शर्चवरर्ांत 

यवांच्यव श्रद्धव शर्रे्की असतवत त्यवांच्यव कल्पनेतनूच सुांदर 

कलवकृती, नरे् िोध र् नरे् शर्चवर जन्सि घतेवत. अशर्र्केी श्रद्धव 

घवतक कल्पनवांनव जन्सि दतेवत. ितूीिध्ये दरे् िवनिवरव िविसू 

आपलव रे्ळ िशूतापजूेत घवलर्तो. ितूीचव कोिी अपिवन केल्यवस 

घवतपवत घडर्नू आितो. आपलवच धिा खरव िवनिवरव भक्त 

दसुऱ्यव धिवाच्यव लोकवांनव किी सिजतो र् त्यवांनव िवरण्यवसवठी 

तयवर होतो. श्रद्धवांच्यव आधवरे कल्पकतव कवि करते म्हिनू श्रद्धव 

तपवसनू घेिे ही प्रवर्थशिक गरज आह.े यज्ञ केल्यवने पवऊस पडेल, 

नरबळी शदल्यवने पतु्प्रवप्ती शकां र्व धनप्रवप्ती होईल अिवप्रकवरच्यव 

अशर्रे्की श्रद्धव अशर्रे्की कल्पनव करवयलव प्रर्तृ्त करतवत. 

त्यवतनूच असे िखूापिवचे र् पविर्ी प्रकवर प्रत्यिवत घडून येतवत! 

कवयद्यवचव उपयोग करून ह ेप्रकवर तवत्परुते र्थवांबर्तव येऊ िकतील. 

परांत ु िळू अशर्रे्की श्रद्धव कवयि रवहतील. त्यवसवठी ्र्तांत् 

शर्चवरवांच्यव हत्यवरवने सर्ा प्रकवरच्यव श्रद्धवांची तपवसिी करण्यवची 



सर्य बवलपिवपवसनूच लवर्वयलव हर्ी. िलेु जन्सितःच शचशकत्सक 

असतवत. प्रत्येक नर्ीन गोष्ट सिजनू घेण्यवसवठी ती प्रश्न शर्चवरतवत. 

िोठी िविसे यव प्रश्नवांची उत्तरे दणे्यवचे टवळतवत. कवही रे्ळव िोठ्यव 

िविसवांनवच उत्तरे ठवऊक नसतवत शकां र्व खरे सवांगण्यवची त्यवांनव 

भीती र्वटते. बऱ्यवच रे्ळव िोठ्यव िविसवच्यव अशर्रे्की श्रद्धव 

त्यवांनव िलुविी शर्रे्की र्तान करू दते नवहीत. िलुवांनी आपल्यव 

जन्सिवशर्षयी पवलकवांनव शर्चवरले तर त्यवांची तोंड ग्प होत.े िलुवांनव 

उत्तरे तर शदली जवत नवहीतच परांत ुत्यवांनव प्रश्न शर्चवरण्यवर्रही बांदी 

घवतली जवते. त्यवतनूच बांशद्त शर्चवरवची अशर्रे्की श्रदे्धची शपढी 

उदयवस येत!े 

  



न्वज्ञानाविील श्रद्धा एक न्विोधाभाि? 

 

 शर्ज्ञवनवर्रील श्रद्धव हवदखेील एक शर्रोधवभवस आह े कव? 

ज्यव शर्ज्ञवनवचव शर्कवस िांकव घेण्यवच्यव र् प्रश्न शर्चवरण्यवच्यव 

पद्धतीतनू होतो शतच्यवशर्षयी श्रद्धव बवळगिे शकतपत योग्य 

आह?ेश्रद्धव शर्रे्की असण्यवसवठी ्र्तांत् शर्चवरवांची आर्श्यकतव 

आह.े त्यविळेु शर्ज्ञवनवशर्षयी दखेील शर्र्ेकी श्रद्धवच बवळगिे योग्य 

होईल. शर्ज्ञवनवत कोितीही गोष्ट अांशति िवनली जवत नवही. सतत 

शचशकत्सव करत रवहिे हव शर्ज्ञवनवचव गिुधिा आह.े त्यविळेु शर्ज्ञवन 

ह ेएक चवांगले हत्यवर आह.े परांत ुते पररपिूा नवही. ही शर्र्ेकी श्रद्धव 

होय. शर्ज्ञवनवच्यव पलीकडे अध्यवत्ि आह ेअसे सिजले जवते. परांत ु

शर्ज्ञवनवच्यव पलीकडे अशधक प्रगत शर्ज्ञवन असते. कदवशचत ते 

अध्यवत्ि अस ूिकेल. परांतु आज जे कवल्पशनक अध्यवत्ि सवांशगतले 

जवते ते शर्ज्ञवनवच्यव पढुचे अस ूिकत नवही. पढेु येिवरे प्रगत शर्ज्ञवन 

ह ेअध्यवत्िव सवरखेच कदवशचत असेल. सवपेितवर्वदवच्यव शसद्धवांतव 

सांबांधी बट्रवांड रसेल यव तत्र्ज्ञवने असे म्हटले होते की, 

"सवपेितवर्वदवने भौशतक शर्ज्ञवनवचव पवयवच किकुर्त केलव आहे 

आशि त्यवलव अध्यवत्िवच्यव जर्ळ नेले आहे. " बहुतेक िवस्त्रज्ञवांची 

अिी श्रद्धव होती की अर्कवि, कवळ र् र््तिुवन ह्यव शनरपेि गोष्टी 



आहते. शर्श्ववत कुठेही गेले असतव त्यवांचे िोजिवप बदलत नवही. 

परांत ुसवपेितवर्वद ह ेसवांगतो की, अर्कवि, कवळ र् र््तिुवन ह े

दखेील शनरपेि नसनू सवपेि आह.े ते बदल ू िकतवत! जसव 

अर्कवि यवनवचव र्ेग र्वढत जवतो तसव अर्कवि यवत्ींचव र्ेळ 

सवर्कवि होतो. हव र्ेग प्रकवि र्ेगवच्यव शजतकव जर्ळ जवईल 

शततकव कवळवचव र्ेग किी किी होत जवईल. प्रकवि र्ेगवने प्रर्वस 

करिवऱ्यव अर्कवि यवत्ीं सवठी कवळ र्थवांबलेलव असेल. अर्थवात 

प्रकवि र्ेगवने कोितेही यवन जवऊ िकिवर नवही असे 

सवपेितवर्वदच सवांगतो. परांत ुरे्ळविध्ये होिवरव हव बदल प्रयोगवच्यव 

सवह्यवने खरव ठरलेलव आह.े अचकू रे्ळ दवखर्िवरी आशण्र्क 

घड्यवळे र्वपरून परृ्थर्ीभोर्ती शफरिवऱ्यव उपग्रहवत ठेर्लेले 

घड्यवळ परृ्थर्ीर्रील घड्यवळवच्यव तलुनेने िवगे पडते असे शदसनू 

आलेले आह.े  

  



श्रद्धा आन्ण ज्ञानाची पातळी 

 

अनेक र्ेळव आपल्यव श्रद्धव आपल्यव त्यवर्ेळच्यव ज्ञवनवच्यव 

आधवरे तयवर झवलेल्यव असतवत. ज्ञवनवची पवतळी र्वढली की त्यवच 

श्रद्धव कवलबवह्य शकां र्व अशर्रे्की ठरू िकतवत. शर्श्ववतील सर्ा 

गोष्टींची शनशिाती पांचिहवभतूवांतनू झवली आह ेही श्रद्धव र् ितृ्यनूांतर 

त्यव पांचिहवभतूवांिध्ये आपि शर्लीन होतो असे िवनिे ह ेआजच्यव 

कवळवत अशर्र्केी म्हिवर्े लवगेल. आज आपल्यवलव शर्ज्ञवनवने 

दवखर्नू शदले आह े की सर्ा शर्श्ववची शनशिाती अिरेुि ू पवसनू र् 

त्यविधील इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्सयटू्रॉन यव घटकवांपवसनू झवलेली आह.े 

त्यवच प्रिविे र्ैद्यकीय िते्वत केलेल्यव प्रगतीने आपल्यवलव 

आयरेु्दवतील कफ र्वत शपत्त यव शत्दोषवांच्यव पलीकडे नेले आहे. 

आतव आपल्यवलव ठवऊक आह ेकी कवही रोग जांतूांिळेु, तर कवही 

शर्षविूांिळेु होतवत. तर कवही आजवर आपल्यव जीर्निैलीिळेु 

होतवत. म्हिजे शर्ज्ञवनवच्यव प्रगतीिळेु आपल्यव श्रद्धव दखेील 

बदलत गेलेल्यव आहते. परृ्थर्ी सपवट आह े ही बवयबल कवलीन 

श्रद्धव आतव कोिी िवनत नवही. परृ्थर्ी गोल असनू ती ्र्तःभोर्ती 

र् सयूवाभोर्ती शफरते ह ेत्यव कवळवत सिजण्यवच्यव पलीकडे होते. 

आज िवत् आपल्यवलव त्यवबवबतीत कवही अनवकलनीय र्वटत 



नवही. हव श्रद्धेचव एक प्रकवरे अशधकवशधक शर्र्ेकी होत जवण्यवचव 

प्रर्वस आह.े म्हिजे श्रदे्धचव शर्रे्कीपिव हव कवयि्र्रूपी नसनू तो 

उत्िवांत होत जविवरव आह.े शर्ज्ञवनवच्यव आशि िवनर्वच्यव 

शर्चवरवांच्यव प्रगती सह ज्यव श्रद्धव पढेु जवत रवहतवत त्यवांनवच शर्रे्की 

म्हितव येईल.  

  



िांपत्ती आन्ण श्रद्धा 

 

 िविसवने तयवर केलेली एक शर्र्ेकी श्रद्धव म्हिजे पैसे होय. 

र््तचू्यव बदल्यवत र््त ू दणे्यवघणे्यवची बवटार शस्टीि 

र्वपरण्यवपवसनू सरुुर्वत करून सतत उत्िवांत होत जविवरी चलनी 

नवण्यवची श्रद्धव शर्कशसत होत गेली आहे. िांख शिांपल्यवांपवसनू 

िौल्यर्वन धवतचूी नविे आशि िेर्टी कवगदी नोटव इर्थपयांतचव 

प्रर्वस हव शर्र्ेकी श्रद्धेचव आहे. त्यवच्यवही पढेु ्लवश्टक कवडा 

आशि कोितेही कवडा न र्वपरतव िोबवईल र्रून पैिवांची दरे्वि-

घेर्वि की कोित्यवही र््तचूी चलन म्हिनू गरजच नवही यव 

अर््र्थेत आपि पोहोचलो आहोत. ही खरी शर्र्ेकी श्रद्धव आह.े 

धवशिाक श्रद्धवांबवबत ह ेघडून आलेले नवही. ज्यवप्रिविे चलनी नोटव 

बदलतव येतवत तसे धवशिाक श्रद्धव दखेील बदलत ठेर्ल्यव असत्यव 

तर त्यवतनू िवनसिवस्त्रवचव उदय झवलव असतव. कवरि धवशिाक श्रद्धव 

ह्यव िनविी सांबांशधत आहते. िनवच्यव सांगोपनवसवठी प्रत्यके धिवाने 

रे्गरे्गळ्यव गोष्टी सचुर्लेल्यव आहते परांत ुत्यवांची सांगती लवर्ली 

गेली नवही. भक्त िांडळींनी आपलेच तेर्ढे खरे म्हिनू त्यवची भक्ती 

सरुू केली. जिव प्रत्येक दिेवच्यव नोटव र्गेळ्यव असल्यव तरी एकव 

दिेवतनू दसुऱ्यव दिेवत पैिवांची दरे्विघेर्वि करण्यवची सोय आह े



त्यवचप्रिविे एकव धिवातनू दसुऱ्यव धिवात शर्चवरवांची आशि श्रद्धवांची 

दरे्विघेर्वि करण्यवची सोय शनिवाि व्हवयलव पवशहजे. तरच धवशिाक 

श्रद्धव शर्र्ेकी होत जवतील. म्हिनूच सर्वांनी सर्ा धिा सिजनू घेऊन 

त्यवांचे शर्चवर आत्िसवत केले पवशहजेत. सर्ा धिवातील सांत िहवत्िे 

यवांचे अनयुवयी झवले पवशहज.े होते िवत् उलटेच, कवही लोक सर्ा 

सांत िहवत्म्यवांचे भक्त होतवत! 

  



न्ववेकावि आधारित धमत 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धेर्र आधवरललेव धिा हव िवनर्तवर्वदच अस ू

िकतो. यव धिवातील प्रत्यके अनयुवयी धिाप्रसवरक असतो. तेर्थे 

कोिीही धिवाचव ठेकेदवर नसतो की परुोशहत नसतो. त्यव धिवाच्यव 

प्रवर्थानेसवठी धिा्र्थळ नसते आशि धिा ग्रांर्थही नसतवत. कर्ी प्रर्ीि 

दर्िे यवांच्यव शर्चवरव प्रिविे 'ज्यवांनव िवनर्वच्यव ठवई दरे् सवपडलव 

त्यवांच्यवसवठी अर्घे शर्श्व ह ेदरे्वचे िांशदर आशि अर्घव शनसगा हव 

धिाग्रांर्थ!' शर्ज्ञवन म्हिज े दरे्वचव िब्द आशि र्ैज्ञवशनक म्हिजे 

दरे्वची िविसे! शर्ज्ञवनवचव उपयोग िवनर्वच्यव कल्यविवसवठी करि े

ही दरे्पजूव आशि शर्ज्ञवन योग्य प्रकवरे र्वपरिे म्हिजे प्रवर्थानव! 

  



मानवता धमत व पे्रमभावना 

 

 िवनर्तव धिवाचव पवयव शर्र्ेकी श्रद्धव असतील तरीही प्रेि 

भवर्नव सर्वांनव जोडून ठेर्ण्यवसवठी आर्श्यक असेल. श्रद्धव जर 

शर्रे्की असतील तर पे्रि अपेिव रशहत अस ूिकेल. असे अपेिव 

रशहत पे्रि सर्ा सषृ्टीलव जोडून ठेर् ू िकते. सगळी जीर्सषृ्टी ही 

आपलीच रुपे आहते अिी अढळ श्रद्धव असिे म्हिजचे शनरपेि 

प्रेि होय. शर्ज्ञवनवने हे दवखर्नू शदले आहे की सर्ा जीर्सषृ्टीच्यव 

रचनेिध्ये एकवच प्रकवरचे घटक म्हिजे डीएनए आहते. सर्ा सषृ्टी 

अिरेुि ूपवसनू तयवर झवली आह ेम्हिजे केर्ळ सजीर्च नव्ह,े तर 

अचेतन सषृ्टी दखेील आपल्यविी एकरूप आह.े  

  



न्ववेकी श्रद्धा आन्ण शािन 

 

 शर्र्ेकी श्रद्धेच्यव र्वपरवने िवसनवत िवनर्तव आितव येईल 

कव? आजची आपली िवसन व्यर््र्थव लोकिवही िवगवाने तयवर 

होत असली तरीही शतच्यव पवयविी अनेक अशर्र्केी श्रद्धव आहते. 

सत्तव शिळर्ण्यवसवठी लोक धडपडतवत कवरि सते्तिळेु आपल्यवलव 

लोकवांर्र अशधकवर गवजर्तव येतो, सांपत्ती र् सखु शिळर्तव येते ही 

अशर्र्ेकी श्रद्धव आह.े लोकवांर्र अशधकवर गवजर्ल्यव ने सुख शिळत 

नसनू लोकवांचे पे्रि शिळर्ल्यवने सखु शिळते ही शर्रे्की श्रद्धव होय. 

शर्रे्की श्रद्धवांर्र आधवररत िवसन व्यर््र्थव शनिवाि करण्यवसवठी 

प्रर्थि सर्ा सिवन आहते ही शर्र्ेकी श्रद्धव शनिवाि करवर्ी लवगेल. 

त्यविळेु सते्तचव िोह नवहीसव होऊन पे्रिवची भवर्नव र्वढीस लवगेल. 

कोित्यवही प्रकवरची उच्चनीचतव आशि भेदवभेद नवहीसे झवले तरच 

सिवनतेची भवर्नव र्वढीस लवगेल. अिवच िवसन व्यर््र्थेिध्ये 

प्रत्येक नवगररक, अशधकवरी र् नेतव सतत दसुऱ्यवांच्यव भल्यवचव 

शर्चवर करील. अिव िवसन व्यर््रे्थिध्ये जव्त कवयदकेवननू 

अर्थर्व शनयिवांची गरज लवगिवर नवही. कोित्यवही प्रकवरच्यव 

किाकवांडवचे प्र्र्थ िवजिवर नवही. प्रत्येक जन आपल्यव आर्डीचे 

कवि िन लवर्नू करील, सर्ा जोखिीची कविे यांते् करतील. सर्ा 



लोक आरोग्यसांपन्सन, सखुसांपन्सन र् ज्ञवनसांपन्सन होतील. अर्थवातच 

अिव प्रकवरची रचनव एकदि सर्ात् शनिवाि होिवर नवही. परांतु 

सरुुर्वत करतव येिे िक्य आह.े ही सरुुर्वत कोित्यवही आशर्थाक 

श्र्थतीत असलेल्यव लोकवांपवसनू होऊ िकते. गरज आहे ती श्रद्धव 

िध्ये बदल करण्यवची. लोकवांच्यव श्रद्धव अशधक शर्रे्की 

करण्यवसवठी िनोरै्ज्ञवशनक सांिोधनवची गरज आह.े सर्ा जगभर 

अिव प्रकवरच्यव सांिोधनवसवठी जवगरुकतव तयवर झवली पवशहजे. 

जनेु धिा र् पांर्थ यवबवबत फवरसे उपयोगवचे नवहीत.  

  



जागृत मन आन्ण श्रद्धा 

 

 सर्ा श्रद्धवांचे िूळ आपल्यव जवगतृ(कॉन्सिस) िनविध्ये आह.े 

आपल्यव जवगतृ िनविळेु आपल्यवलव र्तािवन कवळव पलीकडे 

कल्पनव करतव येते. ितृ्यचूी भीती त्यविळेुच जविर्ते. आपले सपु्त 

िन प्रवण्यवांच्यव िनवसवरखेच र्तािवन कवळवत असते त्यविळेु त्यवलव 

कोित्यवही प्रकवरची श्रद्धव आर्श्यक नसते. तसेच पढेु येिवऱ्यव 

कवळवत कवय घडेल यवची भीती नसते. प्रवण्यवांनव जिी ितृ्यचूी भीती 

नसते तिी जवगतृ िन ज्यवांचे शबघडले आह ेत्यवांनवही ितृ्यचूी भीती 

र्वटत नवही. िविसे जेव्हव सिवधी अर््रे्थत असतवत शकां र्व उन्सिवदी 

अर््रे्थत असतवत तेव्हव त्यवांचे जवगतृ िन कवि करीत नवही 

अिवर्ेळी ते र्तािवन कवळवत असतवत. जोरवच्यव भवांडिवांिध्य,े 

दांगलीिध्ये शकां र्व यदु्धविध्ये लोक उन्सिवदी अर््रे्थत असल्यविळेु 

त्यवांनव ितृ्यचूे भय र्वटत नवही. ही प्रशियव सिहूविध्ये रे्गवने घडून 

येते म्हिनूच दांगलग्र्त भवगवत एकत् येण्यवर्र बांदी घवतली जवते. 

िविसू एकटव असतवनव त्यवचे जवगतृ िन शियविील असते. 

त्यविळेु त्यवलव शर्शर्ध प्रकवरच्यव भीतीने पछवडलेले असते. त्यवर्र 

िवत करण्यवसवठी तो श्रद्धवांचव आधवर घेतो. िविसे सि उत्सर् 

सवजरे करतवत त्यविध्ये दखेील एकत् येऊन जवगतृ िनवचे कवया 



र्थवांबर्ण्यवची शियव केली जवते. परांत ु एकवांतव शिर्वय चवांगल्यव 

शर्चवरवांची शनशिाती होऊ िकत नवही. त्यविळेु कवही कवळ एकवांतवत 

रवहण्यवसवठी आपल्यवजर्ळ शर्र्ेकी श्रद्धव असिे अशतिय गरजेचे 

आह.े  

  



 जीवन आन्ण न्ववेकी श्रद्धा  

 

 ितृ्यचू्यव भीतीर्र िवत करण्यवसवठी िविसे आत्म्यवच्यव 

अिरत्र्वची श्रद्धव र्वपरतवत. परांत ुही श्रद्धव अशर्रे्की आह ेह ेजवगतृ 

िनवलव िवहीत असते. त्यविळेु ितृ्य ू हव जीर्नवचव अांत आह े हे 

्र्ीकवरण्यवशिर्वय दसुरव पयवाय नवही. जर बवलपिवपवसनूच हव 

शर्रे्क शबांबर्ण्यवत आलव तर जीर्न हीच शर्रे्की श्रद्धव होईल. 

त्यविळेु आपले आशि दसुऱ्यवांचे जीर्न अशधकवशधक सखुी र् 

सांपन्सन करण्यवसवठी आपि प्रयत्निील रवहू.  

 बशुद्धिवन र् जविीर् जवगतृ असलेल्यव िवनर्वलव 

जगण्यवसवठी श्रद्धव शनिवाि करवव्यव लवगल्यव आहते. कवगदवलव 

नोटेचे ्र्रूप दऊेन शतची शकां ित खरी िवनने ही एक श्रद्धव आह.े यव 

श्रदे्धचव उपयोग करून िोठे व्यर्हवर केले जवतवत त्यविळेु यव श्रदे्धची 

उपयकु्ततव शनशर्ार्वद आह.े दगडवची शकां र्व लवकडवची ितूी तयवर 

करून शतलव दरे्त्र् शदल्यवने दरे्तव तयवर होते ती िविसवलव 

िवनशसक आधवर दतेे म्हिनूच शटकून रवशहलेली आह.े ही श्रद्धव 

िविसवच्यव िनविी शनगशडत असल्यवने तो भवर्नेचव शर्षय होतो. 

जर ितूीपजून केल्यवने िनवलव आधवर शिळत असेल तर ती 

करवयलव हरकत नवही. परांत ु ती श्रद्धव भवर्नेत अडकल्यविळेु 



शर्रे्की र्वगण्यवलव पवयबांद घवलते. कवगदवची नोट आपले कवि 

करते परांत ुशर्रे्की र्वगण्यवलव एर्ढव िोठव अडर्थळव शनिवाि करत 

नवही. नोट खोटी आह ेहे शसद्ध करतव येते. ती रद्द करून शतच्यव जवगी 

दसुरी नोट आितव येते. दरे्वच्यव बवबतीत तसे सहजपिे करतव येत 

नवही. र्षवानरु्षे एकवच प्रकवरची ितूी िविसू कर्टवळून ठेर्तो. ितूी 

पजूेतनू शिळिवरव आधवर जर शनरपेि िवनर् पे्रि र् सेर्व यवतनू 

शिळत असेल तर ितूीच्यव जवगी िवनर्वची ्र्थवपनव करतव येईल. 

केर्ळ िवनर् सेर्वच नव्हे तर सर्ा सांजीर् सषृ्टी िध्ये दरे्त्र् भरून 

रवशहले आह.े जे जे भेटे भतू ते िवशनजे भगर्ांत असे म्हििवऱ्यव 

ज्ञवनेश्वरवांनी हीच श्रद्धव िवांडली आह.े  

  



मानवी प्रज्ञा आन्ण श्रद्धा 

 

 अिर असलेली िवनर्ी प्रज्ञव नश्वर िवनर्ी दहेवत र्वस करते. 

हव एक िोठव शर्रोधवभवस िवनर्वलव आकलन होत नवही. त्यविळेुच 

त्यवलव शटकवऊ र्वटिवऱ्यव श्रद्धव शनिवाि करवव्यव लवगतवत. बवह्य 

भौशतक जगदखेील नश्वर आहे. कवगदवची नोट र््त ू पेिव जव्त 

शटकवऊ आह.े दगडवची ितूी शजर्ांत िवनर्वपेिव जव्त कवळ 

सशु्र्थतीत रवहते. त्यविळेु आपले अश्तत्र् शटकर्नू ठेर्ण्यवसवठी 

िविसवने श्रद्धवांची शनशिाती केली आह.े  

  



ध्यान आन्ण वततमान काळातील जीवन 

 

 िवनर्ी बशुद्धिते्त िळेु तयवर झवलेले जवगतृ िन ह ेश्रदे्धचव पवयव 

आह.े सपु्त िन म्हिजे सबकॉन्सिस िवइांड ह े सर्ा प्रवण्यवां प्रिविे 

िवनर्वलवही आह.े त्यविळेु आपल्यव सर्ा िरीरवर्रील शनयांत्ि 

आशि बवह्य गोष्टी िधील कवया ्र्यांचशलतपिे चवल ूअसते. जवगतृ 

िन म्हिजेच कॉन्सिस िवई ांड ह ेिवनर्व िध्येच अशधक प्रगत झवलेले 

आह.े इतर प्रविी आशि िवनर् यविधील तो िखुय फरक आह.े इतर 

प्रवण्यवांच्यव कृतीचे शनयांत्ि त्यवांचे सपु्त िनच करीत असते. िवनर् 

िवत् आपल्यव कृतीसवठी जवगतृ िनवचव र्वपर करतो त्यविळेुच 

त्यवलव शनर्ड करण्यवचे आशि शनिाय घेण्यवचे ्र्वतांत्र्य शिळवले 

आह.े जवगतृ िन नसल्यविळेु प्रविी आपल्यव ्र्तःसवठी शकां र्व 

दसुऱ्यवसवठी कोितवही शनिाय घेऊ िकत नवहीत. त्यविळेु र्षवानरु्षे 

त्यवांची रवहिी, खविे शपिे सहज प्रर्तृ्तीने ठरत आलेले आह.े पिवने 

घरटे बवांधिे हजवर र्षवात र्थोडेसे बदलले असेल, परांत ु िवनर्वने 

घरबवांधिी िांभर र्षवात शकतीतरी बदलली आह.े यवचे कवरि जवगतृ 

िनवचव र्वपर करून िवनर् आपल्यव कल्पकते प्रिविे शनसगवातील 

घटक शनर्डून त्यवचव उपयोग करू िकतो. यव जवगतृ िनव बरोबरच 

कल्पकतव येते. भतूकवळवची आठर्ि आशि भशर्ष्यकवळवची 



कल्पनव करतव येते. जेव्हव िवनर्ी जवगतृ िन भतूकवळ आशि 

भशर्ष्यकवळ यव िध्ये िकु्त सांचवर करू लवगते तेव्हव त्यवलव श्रद्धेची 

गरज शनिवाि होते. खरोखर अश्तत्र्वत असलेलव कवळ र्तािवन 

कवळ असनू भतूकवळ आशि भशर्ष्यकवळ ह े िवनर्वच्यव जवगतृ 

िनवतील कल्पनेत असतवत. जेव्हव िविसू र्तािवन कवळवत जगतो 

तेव्हव तो शनशिांत असतो. कवरि शचांतव ह्यव भतू आशि भशर्ष्य 

कवळविी शनगशडत आहते. प्रवण्यवांनव शचांतव नसते कवरि त्यवांनव 

जवगतृ िनच नवही. त्यविळेु िवरीररक रे्दनेशिर्वय त्यवांनव इतर 

कोितेही कवल्पशनक दःुख अस ूिकत नवही. म्हिनूच िवनर्वलव 

आनांदवने जगवयचे असेल तर र्तािवन कवळवतच जगले पवशहजे. 

त्यवसवठीच ध्यवनधवरिेचव म्हिजेच िवई ांड फुल िेशडटेिनचव िवगा 

सचुर्लव जवतो. ज्यवरे्ळी आपि करीत असलेल्यव कविवत पिूा 

ध्यवन दतेो तेव्हव दखेील आपि र्तािवन कवळवत जगत असतो. 

त्यविळेुच पिूा ध्यवन दऊेन केलेले कवि ह े आनांददवयी असते. 

आपली शनरीिििक्ती जर सिि ठेर्वयची असेल तरीदखेील 

आपले आपल्यवसिोर असलेल्यव गोष्टींर्र पिूा ध्यवन पवशहजे. 

म्हिजे आपले कवि आपि पिूा िन लवर्नू केले तर कोितेही 

किाकवांड शकां र्व पजूवअचवा करण्यवची गरज नवही. Work is 

worship असे म्हटले जवते ते त्यवच अर्थवाने, त्यवसवठी आपि जे 

कवि करतो ते आपल्यव आर्डीचे असवयलव हरे्. प्रत्यिवत आपि 



पोटवसवठी शकां र्व पैसे किवर्ण्यवसवठी आपल्यवलव आर्डत नसते ते 

कवि करतो. त्यव कविवत आपले पिूा लि नसते. आपि 

भतूकवळवच्यव र् भशर्ष्यकवळवच्यव कल्पनेत व्यग्र असतो. अिव 

कविवत आपली शनरीिििक्ती कवि करीत नवही तसेच कोित्यवही 

प्रकवरचव आनांद शिळत नवही. म्हिनूच आर्डीचे कवि शनर्डून 

आपले कवि िन लवर्नू करिे यवतच खरव धिा आह.े  

  



जागृत मन आन्ण काळाचे ज्ञान 

 

 भतूकवळ आशि भशर्ष्यकवळ यव दखेील अशर्रे्की श्रद्धव 

आहते. आपले जवगतृ िन ्िरििक्तीचव उपयोग करून भतूकवळ 

उभव करते आशि कल्पनविक्तीचव उपयोग करून भशर्ष्यकवळ 

शनिवाि करते. जर जवगतृ िन नसेल तर भतूकवळ आशि 

भशर्ष्यकवळवलव कवहीच अर्था नवही. ज्यवांची ्िरििक्ती नवहीिी 

झवली आह ेअसे रोगी र्तािवन कवळवतच जगतवत. ्िरििक्तीच्यव 

पिूा अभवर्विळेु अिव रोग्यवांनव जगिे अिक्य होते. कवरि त्यवांनव 

भतूकवळवतीलच नव्ह े तर र्तािवन कवळवतील गोष्टीही आठर्त 

नवहीत. परांत ु्िरििक्ती िवबतू असतवनव र्तािवन कवळवत जगिे 

शनशितच आनांददवयक असते. अिवप्रकवरच्यव जगण्यवसवठी घडून 

गेलेल्यव सर्ा भवर्शनक घटनव शर्सरवयलव हव्यवत तसेच भशर्ष्यवत 

आपि कवही घडर्नू आििवर आहोत यव भ्रिवतनू बवहरे पडवयलव 

हरे्. आपल्यव हवतवत असललेव र्तािवनकवळ आपल्यव आर्डीचे 

कवि िन लवर्नू करण्यवसवठी र्वपरलव तर भशर्ष्य कवळवसवठी 

रे्गळी योजनव करण्यवची गरज नवही. िवनर् सोडून इतर कोितवही 

प्रविी भतूकवळवची आठर्ि आशि भशर्ष्यकवळवची शचांतव करीत 

नवही. आपले जवगतृ िन अशधकवशधक र्तािवन कवळवसवठी र्वपरल े



तर जीर्नवत अशधक आनांद आशि सजानिीलतव शनिवाि होऊ 

िकेल. जगवतील अशत उच्च दजवाची कलव-सवशहत्य सांगीत आशि 

शर्ज्ञवन यव सर्वांची शनशिाती र्तािवन कवळवत एकवग्र होऊन कवि 

करण्यवतनू झवलेली आह.े आपल्यव जवगतृ िनवची सर्ा िितव, 

्िरििक्ती र् कल्पनविक्ती िध्ये सविवर्लेली आह.े यव दोन्सही 

िक्ती र्तािवन कवळवतच र्वपरल्यव तर त्यव अशतिय प्रभवर्ीपि े

कवया करू िकतवत.  

  

  



भन्वष्यकाळाची कल्पना आन्ण मृत्य ू

 

 भशर्ष्यकवळवच्यव कल्पनेत इतर शचांतव बरोबर ितृ्यचूी िोठी 

शचांतव सतत िवनर्वच्यव जवगतृ िनवत र्सत असते. जगण्यवची 

सहजप्रर्तृ्ती सर्ा प्रवण्यवांिध्ये असते परांत ु त्यवांनव ितृ्यचूी कल्पनव 

करतव येत नसल्यविळेु ती शचांतव नसते. िवनर्वलव यव सहजप्रर्तृ्ती 

पलीकडे ितृ्य ू कल्पनेने सिज ू िकतो. त्यवतनू सटुकव नवही हे 

कळल्यवनांतर तो अनेक अशर्रे्की श्रद्धव शनिवाि करतो. आत्म्यवच े

अिरत्र् आशि पनुजान्सि यव श्रद्धव त्यवलव ितृ्यचु्यव भीतीर्र िवत 

करण्यवसवठी िदत करतवत. परांत ुजवगतृ िनवतील शचशकत्सक बदु्धी 

र्वपरली गेल्यवस त्यव श्रद्धवांिधील फोलपिव उघडव पडतो. हळूहळू 

िवनर्ी दहेवची र्योियवादव र्वढत चवललेली आह.े शर्ज्ञवनवने शनिवाि 

केलेल्यव आरोग्य सशुर्धवांिळेु िविसवलव अकवली ितृ्य ूपवसनू कवही 

प्रिविवत िकु्ती शिळवली आहे. र्दृ्धवर््रे्थपयांत शियविील 

रवशहल्यविळेु सिवधवनवने ितृ्य ू पत्करण्यवची िनवची तयवरी होऊ 

िकते. त्यविळेु अिरत्र् शकां र्व पनुजान्सिवची इच्छव फवरिी रवहत 

नवही. सेर्व शनर्तृ्तीचे जीर्न जगत असतवनव अनेकवांनव आिखीन 

कव जगवर्े हव प्रश्न पडतो. त्यविळेु जगण्यवची इच्छव सांपलेली असते. 

अिवरे्ळी आत्म्यवचे अिरत्र् शकां र्व पनुजान्सि यव अशर्रे्की श्रद्धवांची 



आर्श्यकतव र्वटत नवही. ज्यवांनव जगण्यवची आर्श्यकतव आह े

त्यवांनव शर्ज्ञवनवच्यव िदतीने अशधक कवळ जगतव यऊे िकेल. 

कवलवांतरवने ितृ्यहूी ऐशच्छक गोष्ट होईल! आजवरविळेु आशि 

अपघवतविळेु होिवरे ितृ्य ूपिूापिे टवळतव आल्यवस त्यवची भीती 

नवहीिी होईल आशि यव अशर्र्ेकी श्रद्धव दखेील नवहीिव होतील. 

बहुतेक सर्ा धिवाचे िळू हे ितृ्यचू्यव भीतीिध्ये असल्यविळेु ही 

भीती नवहीिी झवल्यवस धिवांचव अर्तवरही सांपेल! रवजर्वडे आशि 

शकल्ले आज-कवल प्रेििीय ्र्थळे झवली आहते तिीच 

कवलवांतरवने िांशदरे र् तीर्था्र्थवने यवांची अर््र्थव होईल यवशर्षयी 

िांकव नसवर्ी! 

  



जागृत मन आन्ण स्वातांत्र्य 

 

 िवनर्वलव त्यवच्यव जवगतृ िनविळेु ्र्तांत् अश्तत्र् आले 

आह.े परांत ु प्रविी म्हिनू तो जीर्सषृ्टीचव एक भवग आह.े जसे 

प्रवण्यवांच्यव जवती िध्ये एखवद्यव प्रवण्यवचे जीर्न हव त्यव जवशतसां्रे्थचव 

भवग असतो. यव प्रवण्यवांच्यव जीर्न-िरिवतनू त्यवच्यव जवती 

सां्रे्थिध्ये अनरु्ांशिक बदल होत रवहतवत ते त्यव जवतीलव 

शटकर्ण्यवसवठी िदत करतवत. िवनर् िवत् त्यवच्यव जवगतृ िनविळेु 

शनसगा शनयिवने होिवऱ्यव जवती सांरििवपेिव रै्यशक्तक जीर् 

सांरििवर्र भर दतेो. त्यविळेुच जवती सां्रे्थच्यव िळुवर्र येिवऱ्यव 

अनेक सि्यव उद्भर्तवत. रै्यशक्तक आयिुायवादव र्वढर्ल्यविळेु 

लोकसांखयवर्वढीचव भीषि प्रश्न शनिवाि झवलव आह.े त्यवर्र उपवय 

म्हिनू सांतती शनयोजन करिे भवग पडत आह.े जेव्हव िवनर्ी 

आयिुवान किी होते तेव्हव जन्सििरिवचे चि जेर्ढे जलद शफरत होते 

तेर्ढे ते आतव शफरत नवही. त्यविळेु पयवार्रिवतील बदलवलव तोंड 

दणे्यवची िितव िवनर्वच्यव जवतीची किी होत गेलेली आह.े कीटक 

जवतीतील प्रविी ह्यव परृ्थर्ीर्र सर्वात अशधक कवळ शटकून आहते. 

यवचे कवरि त्यवांचे जीर्न चि खपू जलद शफरते. पयवार्रिवतील 

बदल र् शर्षवरी पदवर्था अिव गोष्टींनव तोंड दणे्यवसवठी त्यवांच्यविध्य े



जनकुीय बदल रे्गवने होतवत. यवचव अर्था आपि िवनर्वची 

आयिुायवादव जेर्ढी र्वढर् ू तेर्ढी िवनर् जवतीची पयवार्रिविी 

जळुर्नू घेण्यवची िितव किी होत जवईल. आशि सांपिूा जवतीचे 

आयषु्य घटेल. शर्ज्ञवनव िळेुच शनिवाि झवलेल्यव यव नर्नर्ीन 

सि्यव आहते. अर्थवातच शर्ज्ञवनवच्यव िदतीने यव सि्यवर्र िवनर् 

िवत करील! 

  



 जीवन आन्ण जागृतीचा काळ 

 

 िवनर्वच्यव दृष्टीने जीर्न म्हिजे जवगतृीचव कवळ होईल. हव 

आपल्यव जवगतृ िनवचव चित्कवर आह.े तो शनसगवाच्यव कोित्यव 

शनयिवने घडून आलेलव आहे ते अजनू आपल्यवलव कळलेले नवही. 

जीर्नव नांतरच्यव जीर्नवर्र शर्चवर करिे हव अशर्रे्क आह.े िवझ्यव 

असण्यवचव सांबांध िवझ्यव शर्चवर करण्यविी आहे. डेकवटाने 

म्हटल्यवप्रिविे 'िी आह े कवरि िी शर्चवर करतो. ' शर्चवरवांची 

िितव सांपली म्हिजे िविसवचव अांत झवलव. िग िरीर शजर्ांत 

असेल तरीही ही त्यवलव अर्था नवही. त्यविळेु जवगतृ अर््र्थव 

म्हिजेच ज्योतीच ेज्र्लन होय. एकव ज्योतीने दसुरी ज्योत पेटर्तव 

यतेे तसे आपले शर्चवर करिवरे िन दसुऱ्यवलव शर्चवर दतेे आशि ते 

िवनर्जवतीच्यव अांतवपयांत शटकून रवहतील. म्हिजे शर्चवर िरत 

नवही. ित्या आहे ते िरीर, जवगतृ िनवची ज्योत अिर आहे! िवनर्ी 

जीर्नवर्रील श्रद्धव ही शर्र्ेकी श्रद्धव होईल. िवझे असिे हेच िवझ्यव 

दृष्टीने अांशति सत्य आह.े िवझ्यव िरीरवचे नसिे ह ेसत्य अस ूिकत 

नवही. िरीर ह े प्रविीरूप आह.े अनेक प्रविी जन्सिवलव येतवत र् 

िरतवत. प्रवण्यवांच्यव दृष्टीने एकव प्रवण्यवलव कवहीही शिळत नसनू जवत 

शटकून रवहिे शनसगवाच्यव दृष्टीने िहत्त्र्वचे सिजले जवते. किी 



आयिुायवादव असलेल्यव जलद ितृ्य ू होिवऱ्यव प्रविी जवती जव्त 

शटकून रवहतवत. दीघवायषु्य असिवऱ्यव प्रविी प्रजवती लर्कर नवहीिव 

होतवत. त्यवांनव पयवार्रिविी जळुर्नू घेण्यवसवठी आपल्यव 

जनकुवांिध्ये बदल करवयलव रे्ळ शिळत नवही. अनेक िहवकवय र् 

दीघवाय ु प्रविी नष्ट झवले. परांत ुलहवन कीटक अल्पवयषुी असनूही 

शटकून आहते.  

 िवनर्वलव लवभलेली ही जवगतृ िनवची दिेगी हचे िवनर्वांतले 

दरै्त्र् आह.े जवगतृ िनवचे सविर्थया अफवट आह.े जवगतृ िनवनेच 

िोधनू कवढलेली यांते् आशि उपकरिे आपल्यवलव चित्कवरवच्यव 

पलीकडे घऊेन जवतवत. जवगतृ िनवने आपल्यवलव आपल्यव 

ज्ञवनेंशद्रयवांच्यव पलीकडचे ज्ञवन प्रवप्त करून शदले आह.े डोळ्यवलव 

सपवट शदसिवरी परृ्थर्ी गोलवकवर आह े ह े जवगतृ िनवलव सिज ू

िकते. अचल र्वटिवरव हव परृ्थर्ीचव गोल अनांत अर्कविवत 

्र्तःभोर्ती आशि सयूवाभोर्ती सतत भ्रिि करीत आह े हे 

आपल्यवलव ह्यव जवगतृ िनवनेच कळते. आतव तर आपि 

कोट्यवर्धी प्रकविर्षे दरू असलेल्यव तवऱ्यवांचव आशि 

कृष्िशर्र्रवांचव िोध घऊे िकतो. आशि यव सर्ा गोष्टी आपल्यवलव 

चित्कवर र्वटत नवहीत. धिवात सवांशगतलेल्यव कवल्पशनक 

चित्कवरवच्यव गोष्टी खऱ्यव िवननू आपि त्यवांची पजूव करत असतो. 

खरी शर्र्ेकी श्रद्धव ही आह ेकी आपले जवगतृ िन आशि शर्चवर 



करण्यवची िितव हवच खरव दरे् र् खरव आत्िव आह.े त्यवांचे 

अश्तत्र् िवनर् जवती च्यव सोबतच कवयि रवहिवर आहे. 

सविेटीस, पवयर्थॅगोरस र् आशका शिडीज िरीरवने िरि पवर्ले आहते 

परांत ुत्यवांचे शर्चवर शजर्ांत आहते आशि िवनर्जवतीच्यव अांतवपयांत 

शजर्ांत रवहिवर आहते. कदवशचत त्यवांच्यव सवरखयवांच्यव 

शर्चवरवांिळेुच िवनर् जवतीलव अिरत्र् प्रवप्त होिवर आह.े  

  



 मानवी जागृती आन्ण मृत्यू 

 

 िवनर्वलव जवगतृवर््र्थव आल्यवपवसनू ितृ्यचू े गढू 

जविर्वयलव लवगले आहे. लहवन िलुवांनव सिज आली की पशहली 

जविीर् ितृ्यचूी होते. जन्सिवलव येिे र् जीर्न जगिे यवत िविसवलव 

कवहीच अदु्भत र्वटत नवही. ितृ्य ूआशि त्यवनांतर होिवरी िरीरवची 

अर््र्थव िविसवलव असह्य र्वटते. आपल्यव शर्चवर करण्यवची र् 

सिजण्यवची िितव ितृ्यचू्यव पलीकडे जवऊ िकत नवही ह े

िविसवलव चवांगले सिजले आह.े त्यविळेु ितृ्य ूनांतरच्यव अर््रे्थची 

तो कल्पनव करतो र् त्यवतनू रे्गरे्गळी तत्र्ज्ञवने आशि धिाकल्पनव 

शनिवाि होतवत. आधशुनक शर्ज्ञवनव प्रिविे सर्ा सजीर् सषृ्टी शजर्ांत 

असण्यवत कवही रवसवयशनक शियव कवि करतवत. जसे एखवद ेयांत् 

चवलण्यवसवठी त्यविध्ये कवही भौशतक शियव कवया करीत असतवत. 

त्यव शियव बांद पडल्यव की, यांत् बांद पडते र् त्यवचे कवया र्थवांबते. 

त्यवचप्रिविे िवनर्वच्यव िरीरवतील रवसवयशनक शियव र्थवांबल्यव 

आशि त्यवपवसनू शनिवाि होिवरी शर्द्यतु ऊजवा नवहीिी झवली की 

त्यवची सजीर् अर््र्थव आशि त्यवच्यव िनवची जवगतृ अर््र्थव 

दोन्सही नष्ट होतवत. यांत्व िधील सर्ा घटक शनजीर् असतवत. 

सजीर्वांिधील सर्ा घटक दखेील सजीर् पेिींपवसनू तयवर झवलेले 



असतवत. त्यविळेु त्यवांची दरुु्ती करिे िक्य होते. परांत ुसजीर्वांच े

त्यवांच्यव ितृ्यनूांतर पनु्सहव शजर्ांत होिे अिक्य असते. यव सर्ा गोष्टी 

शर्ज्ञवनवने सिजल्यव तरीही िवनर्ी जवगतृ िन आपल्यव 

अश्तत्र्वचव अांत सिज ूिकत नवही. अिव अनेक गोष्टी आहते ज्यव 

आपल्यव िनवलव सहज सिजत नवहीत. उदवहरिवर्था परृ्थर्ी गोल 

आह ेती ्र्तःभोर्ती र् सयूवाभोर्ती शफरते ह ेआपल्यवलव सहज 

पटू िकत नवही कवरि आपल्यव अनभुर्वतनू परृ्थर्ीचव सपवटपिव 

आशि ्र्थीर अर््र्थव पररशचत झवलेली असते. आपले जवगतृ िन 

अनभुर्वच्यव आधवरे जगत असते. त्यविळेु प्रत्यि अनभुर्वच्यव 

पलीकडे असलेल्यव शर्ज्ञवनवच्यव आधवरे प्रयोगवने शसद्ध झवलेल्यव 

गोष्टी िवनवव्यवच लवगतवत. तिीच ितृ्य ूही गोष्ट दखेील िवनर्वलव 

िवन्सय करण्यवशिर्वय दसुरव पयवाय नवही. ितृ्य ूहवच अांत िवन्सय केलव 

आशि आत्िव र् पनुजान्सि नवकवरलव तर िविसू यव जन्सिवतच 

जव्तीत जव्त चवांगल्यव प्रकवरे र्वगनू आपले र् दसुऱ्यवांचे जीर्न 

सखुी करू िकेल. अनेक प्रकवरच्यव ्र्वर्थी िोहवपवसनू तो अशलप्त 

रवहील.  

  



ित्य काय? जीवन की मृत्यू? 

 

 जीर्न ह ेसत्य आह ेअसे िवनने ही शर्र्ेकी श्रद्धव आहे. जस े

प्रकवि ह ेसत्य असनू अांधवर हव त्यवचव अभवर् आह.े त्यवचप्रिवि े

ितृ्य ू हव जीर्नवचव अभवर् आह.े जीर्नवची सत्यतव र्तािवन 

कवळवतच आह.े भतूकवळ आशि भशर्ष्यकवळवलव अश्तत्र् नवही. 

म्हिनू र्तािवन कवळवत जगिे आशि आशि त्यवलवच जीर्न िवनिे 

ह े शर्र्ेकी आह.े अर्थवात र्तािवनकवळवत जगण्यवसवठी आपल्यव 

आजबूवजलूव घडिवऱ्यव सर्ा घटनव आशि अश्तत्र्वत असलेल्यव 

सर्ा र््त ूयवर्र आपले पिूा ध्यवन पवशहजे. आपल्यव आर्डीचे कवि 

आपि िन लवर्नू करीत असतो तेव्हवही आपि र्तािवनकवळवतच 

जगत असतो त्यविळेु ते आपल्यवलव आनांददवयी र्वटते. अिवप्रकवरे 

र्तािवन कवळवत जगिे आपल्यवलव आपल्यव जवगतृ िनवच्यव परू्ा 

सां्कवरविळेु िक्य होत नवही. म्हिनूच िलुवांनव र्वढर्तवनव त्यवांनव 

भतूकवळवतील आशि भशर्ष्यकवळवतील गोष्टीत न रिर्तव र्तािवन 

कवळवतच जगवयलव शिकर्ले पवशहजे. भीती र् शचांतव यव भतूकवळ 

भशर्ष्य कवळवच्यव कल्पनेिी जोडलेल्यव आहते. िलुवांनव सतत 

आनांददवयी म्हिजे त्यवांनव आर्डिवऱ्यव कृशतिी जोडून ठेर्ल्यवस 

त्यवांनव र्तािवन कवळवत जगवयची सर्य लवगेल. र्तािवन कवळवत 



जगिवऱ्यवांसवठी ितृ्यचूे अश्तत्र् नवहीसे होते. जवगतृ िनवचव 

उपयोग अशधक सजानिील पिे करतव येईल. ज्यवरे्ळी जवगतृ िन 

र्तािवन कवळवत र्वपरले जवते तेव्हव ते सपु्त िनविी जोडून कवया 

करते. त्यवलवच आपि उ्फुतातव म्हितो!कर्ीच्यव िखुवतनू बवहरे 

पडिवरे कवव्य, र्क्त्यवच्यव िखुवतनू बवहरे पडिवरे शर्चवर आशि 

शचत्कवरवच्यव कुां चल्यवतनू प्रकटन आह ेशचत् हे उ्फुता असेल तरच 

उत्ति असते! 

  

  



आशावाद: मनाची एक अवस्था 

 

 प आिवर्वदी आशि शनरविवर्वदी यव दखेील िवनर्ी िनवच्यव 

अर््र्थव आहते. िवनर्ी जीर्न आशि सर्ा जग आनांदी आह ेअिी 

श्रद्धव असेल तर आपि आिवर्वदी असतो आशि सर्ात् दःुख आह े

अिी श्रद्धव असेल तर िविसू शनरविवर्वदी असतो. आिवर्वदी 

असिे ही शर्र्ेकी श्रद्धव आहे. कवरि त्यव श्रदे्धिळेु आपल्यवलव 

जीर्न जगण्यव िधलव आनांद उपभोगतव येतो आशि चवांगली कविे 

करतव येतवत. शनरविवर्वदी असिे ही अशर्र्ेकी श्रद्धव आहे. कवरि 

शतच्यविळेु जीर्न द:ुखिय होऊन जवते. कोितेही चवांगले कवि 

करवर्ेसे र्वटत नवही कवरि त ेशनरर्थाक आह ेअसे र्वटते. आिवर्वदी 

असण्यवचव आिखीन एक फवयदव म्हिजे आपि आरोग्यसांपन्सन 

रवहतो. जग अशधक सखुी र् सिदृ्ध व्हवरे् म्हिनू प्रयत्न करतो.  

  



िांग्रह प्रवृत्ती आन्ण मुबलकता 

 

 शर्श्वविध्ये िबुलक सवधनसांपत्ती र् सौखय भरून रवशहले आह.े 

शकतीही र्वपरले तरी ते सांपिवर नवही. त्यविळेु कोित्यवही गोष्टीचव 

सवठव करून ठेर्ण्यवची गरज नवही. सवठव केलेल्यव गोष्टी र्वपरल्यव 

जवत नवहीत. त्यवांचव उपयोग होत नवही तर त्यव नष्ट होतवत. म्हिनू 

शर्श्ववच्यव शर्पलुतेर्र असिवरी श्रद्धव ही शर्रे्की होईल! शर्पलुतेर्र 

श्रद्धव असिे म्हिजे सवधन सांपत्तीची नवसधसू करिे नव्ह े शकां र्व 

उधळपट्टी करिे नव्ह.े जगण्यवसवठी आर्श् यक असलले्यव गोष्टी 

हर्व, पविी, अन्सन आशि शनर्वरव यवांनवच खरे सांपत्ती िलू्य आह.े 

बवकीची सांपत्ती ही प्रतीकवत्िक आह.े खरी सांपत्ती नसेल तर 

बवकीच्यव सांपत्तीची शकां ित िनू्सय आह.े सर्वांनव सहज उपलब्ध 

होईल असे िदु्ध हर्व, पविी, अन्सन आशि आरोग्यपिूा शनर्वरव 

उपलब्ध करून दिेे ही शर्रे्की कृती ठरेल. सर्वांनव आरोग्य र् 

शििि शर्नविलू्य उपलब्ध झवले तर जगवतील बहुतेक सर्ा दःुखे 

नष्ट होतील.  

  



न्ववेकी श्रद्धाांचा अन्ववेकी वापि 

 

 कवही श्रद्धव शर्रे्की असनूही त्यव शर्र्ेकवने र्वपरल्यव 

जवतवतच असे नवही. पैसव अिी एक श्रद्धव आह.े कवगदवच्यव नोटव 

िधील सविर्थया त्यवांच्यवर्रील श्रदे्धिळेु शनिवाि होते. िवनर्ी 

व्यर्हवरवसवठी ती श्रद्धव अशतिय उपयकु्त ठरलेली आह.े परांत ुकवही 

लोक यव सविर्थयवाचव उपयोग अशर्र्केी कविवसवठी करतवत. 

भ्रष्टवचवर हव यव श्रद्धेचव अशर्र्ेकी उपयोग आहे. दसुऱ्यव लोकवांनव 

लटुिे शकां र्व लोकवांची आशर्थाक शपळर्िकू करिे हव दखेील असवच 

एक प्रकवर आहे. हवतविी पैसे नसल्यविळेु अन्सन, र्स्त्र, शनर्वरव 

आशि शििि, आरोग्य उपलब्ध न होिे हव दखेील पैिवचव 

अशर्र्ेकी पररिवि आह.े म्हिनूच िवसनवने ही आशर्थाक सत्तव 

कोित्यव प्रकवरे शर्र्ेकी करतव येईल ते पवशहले पवशहजे. 

अर्थािवस्त्रवचव व्यर्श्र्थत अभ्यवस केलव जवतो आशि सांिोधनही 

केले जवते. आशर्थाक व्यर्हवर सवांभवळिवऱ्यव बँकेसवरखयव सां्र्थवही 

कवयारत आहते. असे असनूही ही अत्यांत उपयकु्त श्रद्धव अशर्रे्की 

पद्धतीने र्वपरली जवते. यवचव आपल्यवलव अनभुर् येतो. धवशिाक 

श्रद्धव िवत् कोित्यवही अभ्यवसवलव सांिोधनवलव आशि शचशकत्सेलव 

सविोऱ्यव जवत नवहीत. त्यविळेु त्यव शर्रे्किील होण्यवची िक्यतव 



नवहीिी होते. त्यवउलट शर्ज्ञवनवतील श्रद्धव प्रत्येक पवयरीलव तपवसनू 

पवशहल्यव जवतवत आशि त्यवांच्यवत बदल केलव जवतो त्यविळेुच 

शर्ज्ञवन ह ेअशधकवशधक शर्कशसत होत गेलेले आहे.  

  



श्रद्धा आन्ण वैज्ञान्नक पद्धती 

 

 आपल्यव इतर श्रद्धवही शर्ज्ञवनव प्रिविेच शर्कशसत होत 

रवहवव्यवत असे र्वटत असले, तर त्यवांच्यवसवठी रै्ज्ञवशनक पद्धतच 

र्वपरली पवशहजे. हळूहळू सगळ्यव शर्षयवच्यव अभ्यवसवत र्ैज्ञवशनक 

पद्धतीने प्रर्ेि केलेलव आहे. इशतहवस, भगूोल, भवषव र् कलव यव 

सवरखयव शर्षयवत रै्ज्ञवशनक पद्धतीने अभ्यवस र् सांिोधनवर्र भर 

शदलव जवत आह.े िवगे रवशहलेलव आह े तो फक्त धिा! सगळ्यव 

धिवाचव एकत् अभ्यवस करून त्यवलव र्ैज्ञवशनक पद्धतीची शदिव 

शदली गेली तर त्यवचव िवनर्तसेवठी फवर िोठव उपयोग होऊ िकतो.  

  



श्रद्धा आन्ण िांमोहन 

 

 सांिोहन हव श्रदे्धचव एक प्रकवर आह.े तो शर्रे्की शकां र्व 

अशर्र्ेकी दोन्सही दोन्सही पद्धतीने र्वपरलव जवऊ िकतो. कवही लोक 

आपल्यव बोलण्यवने दसुऱ्यवलव सम्िोशहत करू िकतवत. 

अिवप्रकवरे सांिोशहत करून दसुऱ्यवांची दःुखे किी करिे ह ेशर्रे्की 

आह.े परांत ु त्यवच सांिोहनवचव उपयोग करून दसुऱ्यवलव फसर्तव 

येते शकां र्व सांकटवतही टवकतव येते. ह ेअशर्र्ेकी आह.े र्ैद्यकिवस्त्रवत 

दखेील र्ेदनव किी करण्यवसवठी तसेच आजवरवच्यव भीतीर्र िवत 

करण्यवसवठी सांिोहनवचव उपयोग केलव जवतो. ्र्यि ् सांिोहन 

र्वपरून आपि आपल्यव ्र्भवर्वतील दोषवर्र िवत करू िकतो. 

सांिोशहत करण्यवचे कवया आपल्यव सपु्त िनवच्यव पवतळीर्र चवलते. 

जवगतृ िनवचव उपयोग करून सपु्त िनवलव कवही सचूनव शदल्यव 

जवतवत आशि त्यवप्रिवि े आपले सपु्त िन त्यव सचूनव अिलवत 

आिते. सपु्त िनवचे कवया ्र्यांचशलत असनू ते आपल्यव सांपिूा 

िरीरवर्र आशि िनवर्र शनयांत्ि करते. त्यविळेु सांिोहनवचव उपयोग 

करून अनेक र्वईट सर्यीतनू सटुकव करून घेतव यतेे. अनेक 

लोकवांनव धमू्रपवन िद्यपवन यवसवरखयव सर्यी पवसनू िकु्ती शिळवली 

आह.े  



 सांिोहनव िध्ये दखेील श्रद्धव कवया करते. परसांिोहन आशि 

्र्यां सांिोहन दोन्सहीिध्ये ज्यव लोकवांनव सांिोहनव बद्दल िनविध्ये 

श्रद्धव असते त्यवांच्यवच सपु्त िनवचे कवया त्यवसवठी उपयोगी पडते. 

येरे्थ पनु्सहव शर्रे्की आशि अशर्रे्की श्रद्धव शदसनू येतवत. आपल्यव 

िरीर आशि िनवर्र चवांगल्यव गोष्टी घडर्नू आििवरे सांिोहन हे 

शर्र्ेकी श्रदे्धिळेु येते तर शर्घवतक पररिवि घडर्नू आििवरे 

सांिोहन ह ेअशर्रे्की श्रदे्धिळेु येते. अनेक प्रकवरच्यव पजूव, प्रवर्थानव 

आशि किाकवांडे यव िधनू दखेील सांिोहन घडून येते आशि आपले 

सपु्त िन त्यवशदिेने कवया करते. सपु्त िनवचे सविर्थया ओळखनू 

सकवरवत्िक सचूनवांचव उपयोग केल्यवस सांिोहनवच्यव सहवय्यवने 

अनेक आजवर र् र्वईट सर्यी नष्ट करतव येतील. त्यविळेु 

औपचवररक औषधोपचवर किी प्रिविवत र्वपरवर्व लवगेल.  

  



श्रद्धा आन्ण जीवन 

 

 िविसवचे जीर्न आनांदी उत्सवही आह ेही दःुखी शनरुत्सवही 

आह ेह ेत्यवच्यव श्रद्धवांर्र अर्लांबनू असते. सर्ा जग र् सर्ा िविस े

चवांगली आहते आपि एकिेकवांच्यव िदतीने सखुवने जग ूिकतो ही 

शर्र्ेकी श्रद्धव आह.े त्यविळेुच आपि सखुवने जग ू िकतो. परांतु 

सगळे जग र्वईट आह े आशि सगळे आपल्यव र्वईटवर्र असनू 

आपल्यवलव त्वस दते आहते ही अशर्र्ेकी श्रद्धव आहे. अिी श्रद्धव 

असलेले लोक ्र्तः सखुवने जगत नवहीत र् दसुऱ्यवांनवही जग ूदते 

नवहीत. अिव अनेक अशर्र्केी श्रद्धव आपल्यव सहर्वसवत येिवऱ्यव 

पवलकवांिळेु आशि जर्ळपवसच्यव लोकवांिळेु शनिवाि होतवत. सतत 

िलुवांचे दोष दवखर्ीत रवशहल्यवने, तसेच त्यवांनव उपदिेवचे डोस दते 

रवशहल्यवने अिव श्रद्धव तयवर व्हवयलव िदत होते. िलुवांनव सतत 

कौतकुवने र्वढर्ले तर त्यवांच्यव श्रद्धव सकवरवत्िक र् शर्रे्की होऊ 

िकतवत.  

 बहुसांखय दरे्भोळ्यव लोकवांची अिी श्रद्धव असते की ज्यव 

कवही चवांगल्यव गोष्टी आपल्यव जीर्नवत घडतवत त्यव दरे् घडर्नू 

आितो आशि र्वईट गोष्टी सैतवन घडर्नू आितो. आपलव जन्सि 

दरे्वच्यव कृपेने होतो. तर ितृ्य ूसैतवनव िळेु होतो. शनरोगी आयषु्य 



दरे्वच्यव कृपेने लवभते तर सैतवनव िळेु आपि आजवरी पडतो. अिव 

प्रकवरच्यव सो्यव श्रद्धव िळेु फवरसव शर्चवर करवर्व लवगत नवही. 

त्यवचप्रिविे चवांगले जगिे शकां र्व र्वईट टवळिे यवसवठी कवही प्रयत्न 

करवयची गरज लवगत नवही. र्वईट गोष्ट घडल्यवर्र फक्त दरे्वची 

प्रवर्थानव शकां र्व पजूवअचवा करवर्ी म्हिजे तो त्यवतनू सटुकव करील. 

कवही लोक दरे्वची पजूव करण्यवएर्जी सरळ सैतवनवची देखील पजूव 

करण्यवचव प्रयत्न करतवत. त्यवांनव र्वटते दरे् जर प्रसन्सन होऊ िकतो 

तर सैतवन दखेील प्रसन्सन होऊ िकेल. यव श्रद्धव खपूच बवशलि 

असल्यव तरी त्यव खऱ्यव िवनिवरे लोक पषु्कळ आहते. असे लोक 

सवांभवळिे धवशिाक पढुवऱ् यवांनव आशि रवजकवरिी लोकवांनवही सोपे 

र्वटते. त्यविळेु अिवप्रकवरची किाकवांडे पढर्ण्यवचे कवि धवशिाक 

पढुवरी करतवत र् त्यवांचव उपयोग करून घेण्यवचे कवि रवजकीय 

पढुवरी करतवत. नवगसपा बळीसवरखे पजूव प्रकवर परुोशहत िोधनू 

कवढतवत. रवजकीय पढुवरी लोकवांनव तीर्थायवते्सवठी जवयलव िदत 

करतवत. अिव श्रद्धवांिळेु लोकवांनव खिू करिे सोपे होते. परांत ुत्यव 

अशर्रे्की श्रद्धव लोकिवहीच्यव िळुवर्र येतवत! कोितेही चवांगले 

लोकोपयोगी कवि न करतव केर्ळ धवशिाक भवर्नव जोपवसनू पढुवरी 

शनर्डून येतवत. आपल्यव ्र्वर्थवासवठी सत्तव रवबर्तवत. र्त्यवर्रील 

खड्डे, शिििवची अनव्र्थव, िहवगवई, भ्रष्टवचवर, आरोग्यवची 

दरुवर््र्थव यव पेिव िांशदर िश्जद र्वदवतच शनर्डिकुव शजांकल्यव 



जवतवत. लोकिवहीिध्ये भवर्शनक शर्षय शनर्डिकुव सवठी र्वपरले 

जवऊ नयेत हव सांकेत रवजकवरिी लोकच पवयदळी तडुर्तवत हे 

लोकिवहीसवठी अत्यांत धोकवदवयक आह.े भवर्शनक आर्वहनव 

िधनूच शहटलर सवरखी हुकूििवही व्यक्ती सर्वाशधकवरी होऊ िकते. 

यवसवठी गरज आह े्र्तांत्पिे शर्चवर करू िकिवऱ्यव नवगररकवांची 

आशि त्यवांनव तसे शििि दिेवऱ्यव शििि सां्र्थवांची! 

  



श्रद्धाांिाठी िांशोधन 

 

 श्रद्धव च्यव आधवरवने सर्ा िवनर्ी जीर्न कवि करीत असेल 

तर त्यवांच्यवर्र शर्िेष सांिोधन होिे आर्श्यक आहे. सगळी िवनर्ी 

सां्कृतीची उत्िवांती रे्गरे्गळ्यव श्रद्धवांचव आधवरवने झवलेली आह.े 

यव सर्ा श्रद्धव रे्गरे्गळ्यव शर्चवरर्ांतवांनी आशि धिा सां्र्थवपकवांनी 

रे्गरे्गळ्यव हतेनेू तयवर केलेल्यव आहते. त्यविध्ये ससुतू्तव नवही. 

एकव दिेवतील आशि एकव शर्शिष्ट सिवजवतील श्रद्धव जगभर 

तिवच प्रकवरे र्वपरण्यवचे दषु्पररिवि आपल्यवलव शदसत आहते. 

म्हिजे एखवद्यव सां्कृतीत असलेली शर्रे्की श्रद्धव दसुऱ्यव 

सां्कृतीत अशर्रे्की ठरू िकते. म्हिजे श्रद्धेच्यव बवबतीत दखेील 

सवपेितव असते. गरि दिेवत दररोज अांघोळ करवर्ी लवगते. कवरि 

शतरे्थ खपू घवि येतो. परांत ुदररोज अांघोळ करिे ही श्रद्धव झवली तर 

र्थांड प्रदिेवत गेल्यव नांतर दखेील लोक तसेच र्वगतवत. तेर्थे घवि येत 

नवही म्हिनू रोज आांघोळ करण्यवची गरज नसते. म्हिजे गरि 

दिेविध्ये जी श्रद्धव शर्र्ेकी असते ती र्थांड दिेवत अशर्रे्की होते. 

श्रद्धव ही शर्रे्की की अशर्रे्की आह ेते शतच्यविळेु सिवजवर्र र् 

व्यक्तीर्र होिवऱ्यव पररिविवर्रून ठरते. लोकवांनव दःुखी, शनरुत्सवही 



आशि अर्नत करिवऱ्यव श्रद्धव यव अशर्रे्की तर आनांदी, उत्सवही 

आशि उन्सनत करिवऱ्यव श्रद्धव यव शर्र्ेकी होत.  

  



 मानवी बुन्द्धमत्ता आन्ण श्रद्धा 

  

िवनर्ी बशुद्धित्तव श्रद्धवांचे उगि्र्थवन आहे शकां बहुनव िवनर्ी 

बशुद्धिते्तचे श्रद्धव ह ेपवय आहते. कोितीही गोष्ट सिजनू घणे्यवसवठी 

आपली बशुद्धित्तव श्रदे्धचव उपयोग करत असते. अगदी आपल्यव 

ज्ञवनेंशद्रयव द्ववरे शिळिवरी िवशहती दखेील श्रद्धवांचव आधवरेच तपवसनू 

सवठर्ली जवते. त्यविळेु एकच गोष्ट रे्गरे्गळ्यव लोकवांनव रे्गरे्गळी 

शदसते, ऐकू येते र् जविर्ते. एखवद ेसुांदर दृश्य सगळ्यवांनवच सवरखे 

िनिोहक र्वटत नवही. एखवद ेशचत् शकां र्व शिल्प यव कलेची जवि 

असलेल्यव कलवकवरवलव जेर्ढे सुांदर र्वटते एर्ढे सर्ासविवन्सय 

िविसवांनव र्वटेल असे नवही. आपल्यव डोळ्यवसिोर असलेल्यव 

र््तचूी प्रशतिव आपल्यव िेंदिूध्ये पोहोचल्यवनांतर िेंद ू शतलव जो 

अर्था दतेो तो आपल्यव परू्वानभुर्विी शनगशडत असतो. त्यविळेु 

सिोर असते ती र््त ूआपल्यवलव शदसत नसनू आपलव िेंद ूठरर्तो 

ती र््त ु आपि पवहत असतो. यवचे चवांगले उदवहरि म्हिजे 

ढगवांिध्ये होिवरे दरे्वचे दिान. कवही र्ेळव असे दरे्वची दिान 

भवजीपवल्यवच्यव आकवरवतनू आशि र्त्यवर्र पवर्सवळ्यवत 

पडिवऱ्यव खड्ड्यवतनू दखेील होऊ िकत!े एखवद्यव इांग्रजी न 

येिवऱ्यव िविसवलव दरे र्ॉज बँकर असे सवांशगतले तर त्यवलव 



दरर्वजव बांद कर असे ऐकू यतेे. कवरि त्यवच्यव िनवतील प्रशतिव ह्यव 

सर्ा िरवठी िब्दवांच्यव आर्वजवर्र आधवरलेल्यव असतवत. यवर्रून 

असे शदसते की आपली बशुद्धित्तव परू्वानभुर् आशि त्यवर्रून तयवर 

झवलेल्यव श्रद्धव यवांच्यव आधवरे कवि करते. म्हिनूच बशुद्धिते्तचे 

सविर्थया र्वढर्ण्यवसवठी आपले परू्वानभुर् आशि त्यव आधवररत 

तयवर होिवऱ्यव श्रद्धव अशधक शर्र्ेकी किव करतव यतेील ह ेपवशहले 

पवशहजे आशि त्यवसवठी ्र्तांत् शचशकत्सक शर्चवर र्वढर्ले 

पवशहजेत. शजज्ञवसेलव र्वर् दऊेन प्रश्न शर्चवरण्यवसवठी ्र्वतांत्र्य 

असेल तेरे्थच ्र्तांत् शर्चवर र्वढू िकतवत! 

  



 श्रद्धा आन्ण प्रतीके 

 

 आपि आपल्यव श्रद्धे प्रिविे प्रतीके तयवर करतो. सर्र्ती 

शर्द्येचे आशि लक्ष्िी ह ेसांपत्तीचे प्रतीक िवननू श्रदे्धने त्यवांची पजूव 

करतो. सर्र्तीची पजूव केल्यविळेु आपल्यवलव शर्द्यव प्रवप्त होईल 

आशि लक्ष्िीच्यव पजूनवने लक्ष्िी प्रवप्त होईल ही आपली श्रद्धव 

असते. त्यविळेु शर्द्यव प्रवप्त करण्यवसवठी उपवसनव करवर्ी लवगत े

म्हिजे अभ्यवस करवर्व लवगतो त्यवऐर्जी फक्त पजुव प्रवर्थानव केली 

जवत.े सांपत्ती प्रवप्त करण्यवसवठी कष्ट आशि उद्योग करवर्व लवगतो, 

तसे न करतव केर्ळ लक्ष्िीपजून केले जवते. अिवप्रकवरच्यव 

अशर्र्ेकी श्रद्धव आपल्यवलव तवत्परुते सिवधवन दतेवत. खरोखरीची 

शर्द्यव प्रवप्त करण्यवसवठी शकां र्व सांपत्ती शिळर्ण्यवसवठी आर्श्यक 

असिवऱ्यव गोष्टी करण्यवर्र असलेली श्रद्धव ही शर्र्ेकी श्रद्धव होय. 

शर्द्यव, बल, कौिल्य, ज्ञवन र् सांपत्ती यवांच्यव प्रवप्तीसवठी योग्य 

िवगवाचव अर्लांब करण्यवर्रची श्रद्धव हीच शर्र्ेकी श्रद्धव आह.े अिी 

श्रद्धव शनिवाि करण्यवसवठी प्रतीकवत्िक दरे्तवांच्यव ितूी तयवर 

करण्यवऐर्जी त्यव त्यव िेत्वतील अभ्यवसवची कें द्र ेतयवर करवयलव 

हर्ी. जसे शर्द्येच्यव अभ्यवसवसवठी िवळव, र्वचनवलये. बळवच्यव 

अभ्यवसवसवठी व्यवयवि िवळव, िीडवांगिे आशि सांपत्तीच्यव 



अभ्यवसवसवठी उद्योगकें द्र े शनिवाि व्हवयलव पवशहजेत. अिव िेत्वत 

ज्यवांनी उत्तुांग यि शिळर्लेले आहे त्यवांचे कौतकु करि ेर् त्यवांनी 

्र्थवपन केलेल्यव िवनदांडवच्यव पढेु जवण्यवचे ध्येय ठेर्िे ही शर्र्ेकी 

श्रद्धव होय.  

 

  



आपले जसमजात गणु आन्ण श्रद्धा 

  

आपि आपल्यव िध्ये असलेल्यव जन्सिजवत गिुवांर्र श्रद्धव 

ठेर्नू कवि करीत रवशहल्यवस यिवची शिखरे गवठू िकतो. आपल्यव 

कवनवलव सांगीतवची गोडी र्वटत असेल तर सांगीत िेत्विध्ये आपि 

यि शिळर् ूिकतो. आपली जीभ आशि नवक अन्सनवची चर् आशि 

र्वस यवत रस घेत असेल तर आपि पवककलेिध्ये पवरांगत होऊ 

िकतो. ्र्तःिधील यव गिुवर्र श्रद्धव ठेर्िवरव आपल्यव िेत्विध्ये 

अत्यचु्च पवतळी गवठतो. परांत ुआपल्यविध्ये असलेल्यव गिुवांकडे 

दलुाि करून केर्ळ प्रशसद्धी शकां र्व सांपत्ती शिळर्ण्यवसवठी दसुऱ्यवच 

गोष्टींच्यव िवगे लवगनू आयषु्य र्वयव घवलर्िवरे सत्तव, सांपत्ती र् 

प्रशसद्धी यव अशर्र्केी श्रद्धेलव बळी पडतवत. म्हिनूच द एलेिेंट यव 

पु् तकवत केन रोशबन्ससन यवांनी म्हटल्यवप्रिविे आपल्यव िध्य े

असलेल्यव चवांगल्यव गिुवचव घटक(एलेिेंट) िोधनू त्यवर्रच कवि 

करिे ह ेयिवचे गिक आह.े आपल्यव िवलये शिििवत निेके यवच 

गोष्टीकडे दलुाि केले जवत.े िलुवांच्यव आर्डीचव घटक शर्चवरवत न 

घेतव भवरवभर शर्षय शिकर्ले जवतवत जे त्यवच्यव आकलनवच्यव 

पलीकडे असतवत. सॅडबॅरी व्हलॅीिध्ये केलेल्यव प्रयोगव प्रिवि े

िवळेिध्ये िलुवांनव शिकर्ण्यव ऐर्जी शिकण्यवसवठी आर्श्यक 



असलेल्यव सर्ा सांधी उपलब्ध करून शदल्यव पवशहजेत. त्यवांनव 

आर्डेल ते कवि त्यवांनी करवरे् र् त्यवतनूच शिकवर्े असे र्वतवर्रि 

िवळेत पवशहजे. जेव्हव त्यवांनव गरज र्वटेल तेव्हव त्यवांनव योग्य 

िवगादिान करण्यवसवठी शििक उपलब्ध असले पवशहजते. तसेच 

सर्ा शर्षयवर्रची ची िवशहती दऊे िकतील अिी पु् तके र् 

इांटरनेटचे िवध्यि उपलब्ध असले पवशहजे. जेव्हव िलुवांनव ्र्तः 

शिकण्यवची गरज र्वटते त्यवर्ेळी ती अशतिय जलद शिकतवत. 

र्वचिे शलशहिे शिकण्यवसवठी जेव्हव गरज र्वटते तवे्हव ती फवर किी 

र्ेळवत शिकतवत. गशितवसवरखयव शर्षयवचव र्षाभरवचव अभ्यवस 

एक दोन िशहन्सयवत पिूा करतवत.  

 श्रद्धव ही िवनर्ी िनवलव ्र्थैया दतेे. भोर्तवलचे सर्ा जग 

अ्र्थीर आह.े परृ्थर्ीचे र्वतवर्रि बदलते आह.े कधीही र्वदळी र्वरे 

र्वहू िकतवत. परृ्थर्ीचव पषृ्ठभवग दखेील अचल नवही. कधीही भकूां प 

होऊ िकतो. िवनर्ी जीर्न दखेील सरुशित नवही. कधीही अपघवत 

होऊ िकतो. त्यवतही एकटेपिवची भवर्नव भतू भशर्ष्यवच्यव 

जवशिर्ेने शनिवाि होते. यव सर्वांतनू सटुकव करण्यवसवठी िविसू 

श्रद्धचेव आधवर घेतो. आपलव जीर्नवचव छोटवसव कवळ तो 

अशधकवशधक सरुशित करण्यवचव प्रयत्न करतो. त्यवसवठी त्यवलव 

आधवर हर्व असतो. तो श्रद्धव परुर्ते. भतू भशर्ष्यवच्यव जवशिरे्िळेु 

िविसवलव श्रद्धचे्यव िवनशसक आधवरवची गरज भवसते. प्रवण्यवांनव 



भतू भशर्ष्यवची जविीर् नवही. त्यविळेु त्यवांनव श्रद्धेची गरज नवही. 

ज्यव िविसवची ्िरििक्ती नवहीिी झवलेली आह ेअिव िविसवांनव 

दखेील श्रद्धेची गरज लवगत नवही. म्हिनूच भतू भशर्ष्यवची जविीर् 

टवळून जगतव आले तर श्रदे्धची गरज लवगिवर नवही. त्यवसवठी 

र्तािवन कवळवत जगवयलव हरे्. आपल्यव ज्ञवनेंशद्रयवांतनू र्तािवन 

कवळवत येिवऱ्यव सांरे्दनवांर्रच लि कें शद्रत केले तर आपि र्तािवन 

कवळवत जगत असतो. त्यवलवच ध्यवन असे म्हटले जवते. ध्यवनही 

र्थोडवरे्ळ करून सोडून दणे्यवची गोष्ट नव्ह.े कवयि ध्यवनवत रवहिे 

म्हिजे आपल्यव आर्डीची गोष्ट िनःपरू्ाक करत रवहिे होय. 

अिवप्रकवरे जगिवरे लोक आनांदी र् यि्र्ी होत असतवत. भतू 

भशर्ष्यवचव शर्चवर करिवरे लोक सतत शचांतवग्र्त असतवत. 

सर्ासविवन्सय लोक भतूकवळ आशि भशर्ष्यकवळ यवांच्यव शचांतेच्यव 

कैदते जगत असतवत आशि त्यविळेु ते आपले र्तािवन कवळवतील 

्र्वतांत्र्य गिवर्नू बसतवत.  

  



 मृत्यूची भीती आन्ण श्रद्धा  

 

 िवनर्वलव िवश्वत जीर्नवची आस आह.े ितृ्यिूळेु आपल्यव 

जीर्नवचव र् जविीरे्चव अांत होतो ह ेत्यवलव सहन होत नवही. यव 

सत्यघटनेर्र िवत करण्यवसवठी तो आत्िव नवर्वचव अिर घटक 

शनिवाि करतो. परांत ुत्यवची ही श्रद्धव कोित्यवही शर्श्ववसवतनू शनिवाि 

होत नसल्यविळेु त्यवचे सिवधवन होत नवही. िळुवत ितृ्यचूी भीती 

ही भतूकवळ आशि भशर्ष्यकवळ यवांच्यव जवशिरे्तनू आशि 

शचांतेततनूच शनिवाि होते. जर भतू आशि भशर्ष्यवची शचांतव नवहीिी 

झवली तर ितृ्यचूी भीती दखेील नवहीिी होऊ िकते. त्यवसवठी 

र्तािवन कवळवत जगिे हवच एक उपवय आहे. र्तािवन कवळवत 

जगण्यवसवठी जविीर्परू्ाक ध्यवनवच्यव श्र्थतीची सर्य केली 

पवशहजे. ितृ्यचू े दःुख ह े आपि जोडलेल्यव सर्ा गोष्टी सोडून 

जवण्यवच्यव जवशिरे्तनू होते. शजर्ांत असतवनव अनेक नवती, अनेक 

प्रकवरची सांपत्ती, अनेक प्रकवरचे ज्ञवन, अनेक प्रकवरची कौिल्ये 

आशि त्यवतनू शिळिवरी कीती यवसवरखयव गोष्टी प्रयत्नपरू्ाक 

शिळर्लेल्यव असतवत. त्यव आपल्यव आहते ही आपली भवर्नव 

असते. ितृ्यिूळेु त्यव सर्ा गोष्टी सोडून जवण्यवची रे्ळ येते. 

त्यवचबरोबर आपले अश्तत्र् नसिे ही जविीर् दखेील दःुखद 



असते. त्यवसवठी शजर्ांत असतवनवच इदि ्न िि आपले कवहीच 

नवही. अिव प्रकवरची शनलोभ र्तृ्ती जोपवसली आशि ितृ्यनूांतर 

आपल्यव जविीरे्चव अांत म्हिजेच सर्ा सषृ्टीचव दखेील आपल्यव 

दृष्टीने अांत आह.े ह ेसिजनू घेतले तर ितृ्यचूे दःुख नवहीसे होऊ 

िकते. ितृ्यचूी भीती आशि दःुख नवहीसे होिे म्हिजचे िवश्वत 

जीर्न होईल! 

 सर्ासविवन्सय िविसवलव जोपयांत र्तािवन कवळवत जगतव येत 

नवही तोपयांत त्यवलव श्रद्धचेी गरज लवगिवरच आहे. र्तािवन 

कवळवत जगिे ही सवर्ाकवशलक आनांदी जीर्न दिेवरी पद्धत असली 

तरीही शतच्यवसवठी बवलपिवपवसनू आर्श्यक असलेले प्रशििि 

जोपयांत शिळत नवही तोपयांत श्रद्धेच्यव आधवरवने जगण्यव शिर्वय 

पयवाय नवही. त्यविळेु श्रद्धव शर्रे्की करिे हव पशहलव उपवय आह.े 

जिी श्रद्धेची पवतळी अशधकवशधक शर्र्ेकी होत जवईल तिी 

र्तािवन कवळवत जगण्यवची प्रर्तृ्ती र्वढत जवईल. प्रत्येक िविसवलव 

आपल्यव आर्डीचे कवि िनवपवसनू करतव आले तर तो र्तािवन 

कवळवत जगवयलव लवगेल.  

  

  



मोहमुिी आन्ण आनांदी जीवन 

 

 िवनर् जेर्ढव सत्तव, सांपत्ती आशि कीती यवांच्यव िोहवतनू िकु्त 

होत जवईल तेर्ढव तो अशधक आनांदी होईल. त्यवसवठी िवसन 

यांत्िव सते्तशिर्वय चवलवयलव लवगली पवशहजे. लोकवांच्यव 

प्रशतशनधींनी केर्ळ धोरिवत्िक शनिाय घिेे आशि सर्वांच्यव 

कल्यविवसवठी कवया करिे एर्ढीच कविे केली तर सते्तचव िोह खपू 

किी होईल. सांपत्तीच्यव र्वटिीतील शर्षितव किी झवली आशि 

प्रत्येक िविसवलव अन्सन, र्स्त्र, शनर्वरव, आरोग्य आशि शििि यव 

गोष्टी शर्नवसवयवस शिळवयलव लवगल्यव तर सांपत्तीचव िोह दखेील 

किी होईल. आपल्यव आर्डीच्यव कविवत प्रवशर्ण्य शिळर्ल्यवने 

सहजपिे लोकशप्रयतव शनिवाि झवली तर कीतीचव िोह दखेील किी 

होईल. सर्ात् सितव, बांधतुव र् िवांततव नवांदले.  

 

  

  



 डी. एन. ए. आन्ण श्रद्धा  

 

 एपीजेनेशटक्स नवर्वचे नर्ीन िवस्त्र तयवर होत आहे. आपल्यव 

डीएनएिध्ये आपल्यवलव पढेु होिवरे आजवर, आपल्यव िरीरवची 

रचनव, आपली आयिुायवादव आशि कोित्यव रोगवांनव आपि बळी 

पडू िकतो यवांची नोंद असत.े त्यविळेु आपले भशर्तव्य जन्सितवच 

शनशित असते असे सिजले जवत होते. परांत ुआतव नर्ीन सांिोधन 

असे सवांगते की डी एन ए ची अशभव्यक्ती होण्यवसवठी बवह्य पे्ररकवची 

गरज असते.  पेिींनव पे्ररक म्हिनू बवहरेचे र्वतवर्रि तसेच 

िरीरवच्यव अांतगात पररश्र्थती कवि करते. आपल्यव िनवत शनिवाि 

होिवऱ्यव भवर्नव िरीरवच्यव आतिधली पेिींनव प्रेरिव दिेवरी 

पररश्र्थती शनिवाि करतवत. भवर्नव शनिवाि होण्यवसवठी आपल्यव 

िनवतील श्रद्धव कवि करत असतवत. त्यविळेु आपल्यव डीएनए 

िधील कोित्यव गोष्टी व्यक्त होिवर ह े आपल्यव श्रद्धव ठरर्ीत 

असतवत. शनरोगी रवहण्यवसवठी आपल्यव भवर्नव अनवठवयी उद्दीशपत 

होिवर नवहीत अिव प्रकवरच्यव आपल्यव श्रद्धव असल्यव पवशहजेत. 

आनांद, पे्रि आशि सखु यवांच्यव अनभुतूी दिेवऱ्यव भवर्नव िविसवलव 

शनरवयि जीर्न दऊे िकतवत. ज्यव श्रद्धव िळेु आपल्यवलव िवनशसक 

र् िवरीररक त्वस होतो त्यव सर्ा अशर्रे्की श्रद्धव सिजनू त्यवांनव 



बदलण्यवचव आपि प्रयत्न केलव पवशहजे. त्यवसवठी अल्बटा एशलस 

यवांची आर इ बी टी र्वपरतव येईल.  

  



आपले आदशत आन्ण श्रद्धा 

 

 जीर्नवच्यव शर्शर्ध िेत्वतील घडिवऱ्यव घडविोडीच े

िलू्यिवपन आपि आपल्यव श्रद्धवांचव आधवरे करीत असतो. 

आपल्यव िवसनव्यर््रे्थत शनर्डून शदलेले प्रशतशनधी योग्य प्रकवरे 

कवि करीत नवहीत असे आपल्यवलव र्वटते. त्यवर्ेळी आपि त्यव 

प्रशतशनधींिध्ये एक आदिा व्यक्ती पवहत असतो ही आदिा व्यक्ती 

आपल्यव श्रदे्धनसुवर ठरत असते. लोकप्रशतशनधींनी खोटे बोल ूनये 

अिी आपली श्रद्धव असेल तर त्यवांनी खोटे बोलल्यवर्र 

आपल्यवलव धक्कव बसतो. न्सयवयव्यर््रे्थत गनु्सहगेवरवलव िवसन 

झवलेच पवशहजे अिी आपली श्रद्धव असेल तर एखवदव गनु्सहगेवर 

शनदोष सटुल्यवस आपल्यवलव धक्कव बसतो. िवसन व्यर््र्थव कवय 

शकां र्व न्सयवय व्यर््र्थव कवय ह्यव िवनर्शनशिात सां्र्थव असनू आपल्यव 

श्रद्धवांच्यव आधवरे कवि करतवत. परांत ुत्यवांनव आपि आदिा सिज ू

िकत नवही. त्यव अशधकवशधक चवांगल्यव प्रकवरे कवयािि व्हवव्यव 

म्हिनू आशि त्यवांच्यवतली पवरदिाकतव र्वढवर्ी यवसवठी 

नवगररकवांनी सहकवया करवरे् असे र्वतवर्रि आपि शनिवाि केल े

पवशहजे.   



न्ववेकाविील न्वश्वाि 

 

 आपली श्रद्धव ही कोित्यवही सां्रे्थर्र असनू उपयोगवचे नवही. 

सां्र्थव ज्यव शर्रे्कवच्यव पवयवर्र उभ्यव आहते त्यव शर्रे्कवर्र श्रद्धव 

असिे गरजेचे आह.े शर्र्ेकव र्रील श्रद्धव म्हिजे र्दतो व्यवघवत 

होतो! म्हिनू शर्रे्कव र्रील श्रद्धव म्हिण्यवपेिव शर्र्केव र्रील 

शर्श्ववस म्हििे अशधक सांयशुक्तक होईल. कवरि शर्र्ेकवच्यव 

सविर्थयवाची अनभुतूी सर्वांनव आलेली आह.े िवनर्ी शर्चवरवच्यव 

सविर्थयवाने तयवर केलेले ह ेएक प्रभवर्ी असे हत्यवर आहे. त्यविळेु 

त्यवचव प्रभवर् सर्ात् र्वढत चवललेलव शदसत आह.े  

 

  



न्ववेकी श्रद्धा वापि 

 

 िवनर्वच्यव सर्ा सविर्थयवाचव उगि त्यवची शर्चवर करण्यवची 

िितव आह.े ही िितव सतत र्वपरली जविे आर्श्यक आह.े 

अशर्रे्की श्रदे्धिळेु यव िितेचव र्वपर न करतव िविसू आांधळेपिवने 

र्वगवयलव लवगतो आशि त्यविळेुच त्यवचव आशि त्यवांच्यव 

सिवजवचव अांत होतो.  

 शर्र्ेकी श्रद्धव आशि र्ैज्ञवशनक पद्धती यव दोन गोष्टी िवनर्वलव 

सखु सिधृ्दी कडे घेऊन जविवऱ्यव आहते. आज त्यवांचव र्वपर फवरच 

किी प्रिविवत केलव जवत असलव तरी त्यवचव प्रभवर् इतकव िोठव 

आह ेकी हळूहळू सर्ा सिवजवत सर्ा प्रकवरच्यव लोकवांिध्ये त्यवचव 

प्रसवर होिे अपररहवया आह.े आज पवच टक्के जरी हव र्वपर असलव 

तरी त्यवचव प्रभवर् पवचपट म्हिजे २५ टक्के आहे. म्हिजे र्वपर 

२५% झवलव तर प्रभवर् िांभर टक्के पेिव जव्त लोकवांर्र होईल!सर्ा 

रवज्यकते अशधकवरी आशि िोक्यवच्यव शठकविचे लोक शर्र्ेकी 

श्रद्धव बवळगवयलव लवगले आशि र्ैज्ञवशनक पद्धतीने कवि करू 

लवगले तर सांपिूा सिवजवांिध्ये पररर्तान व्हवयलव रे्ळ लवगिवर 

नवही. 

  



फ्रवशन्ससस आल्िेडव याांचे ई सावहत्यवरील पवहल ेपसु्तक 

कव्हरवर एक वललक करताच उघिॆल 
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ई िान्हत्य प्रन्तष्ठानचे हे तेिावे वषत. 

फ्रान्सिि आल्मेडा याांचे ईसाहित्यवरचे हे दुसरे पुस्तक. 

 

फ्रवशन्ससस आल्िेडव ह ेहािाचे वशक्षव व वचांतनशील वतृ्तीच ेलेखक. 

वसईच्या वातावरणात फ़ा. वदविटोसारख्या ववचारशील लेखकाच्या 

सावननध्यात जी मराटी सावहत्याची जोमदार चळवळ चालते त्याचे एक 

महत्वाचे पाईक ते आहते. वैज्ञावनक वतृ्ती  

फ्रवशन्ससस आल्िेडव याांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई 

सवशहत्यच्यव िवध्यिवतनू जगभरवतील मराठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य 

दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतून 

कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर 

र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू 

आह.े अखांड. अजरविर. म्हिून तर शदनवनवर्थ िनोहर(३ पु् तके), िांभू 

गिपलेु (९ पु् तके), डॉ. िरुलीधर जवर्डेकर (९ पु् तके), डॉ. र्सांत 

बवगलु (१९ पु् तके), िभुवांगी पवसेबांद (९ पु् तके), अशर्नवि नगरकर 

(४ पु् तके), डॉ. श्ितव दविले (८ पु् तके), डॉ. शनतीन िोरे (२९ 

पु् तके), अनील र्वकिकर (९), फ्रवशन्ससस आल्िेडव(२), मधकुर 

सोनावण(े२), अनांत पवर्सकर(४ ), िध ू शिरगवांर्कर (७), अिोक 

कोठवरे (बवरव हजवर पवनवांच े िहवभवरत), श्री. शर्जय पवांढरे (ज्ञवनेश्वरी 

भवर्वर्था), िोहन िद्वण्िव (जवगशतक कीतीचे र्ैज्ञवशनक), सांगीतव जोिी 

(आद्य गझलकवरव, १६ पु् तके), शर्नीतव देिपवांडे (७) उल्हवस हरी 



जोिी(७), नांशदनी दिेिुख (५), डॉ. सजुवतव चव्हवि (८), डॉ. र्षृवली 

जोिी(१९), डॉ. शनिालकुिवर फडकुले (१९), CA पनुि सांगर्ी(६), 

डॉ. नांशदनी धवरगळकर (८), अांकुि शिांगवडे(९), आनांद दिेपवांडे(३), 

नीशलिव कुलकिी (२), अनवशिकव बोरकर (३), अरुि फडके(३) 

्र्वती पवचपवांडे(२), सवहबेरवर् जर्ांजवळ(भगर्द ्गीतव), अरुण वव. 

दशेपाांिे(४)  असे अनेक ज्येष्ठ, अनभुर्ी व लोकवप्रय लेखक ई 

सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयांत शर्नविलू्य 

पोहोचर्तवत.  

अिव सवशहत्यिूती ांच्यव त्यवगवतूनच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य 

र्िृ जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फिकर्ील यवची आम्हवलव 

खवत्ी आह.े यवत ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ 

आह.े अनेक नर्नर्ीन व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव 

व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लेखक उदयवलव येत आहते. आशि यव सर्वांचव 

सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

आशि ग्रांर्थोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआरे् जी । 

 


