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विचाराांची श्रीमांती 

हे पसु्तक विनामूल्य आह े

पण फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत.  

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनटे 

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

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

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पुस्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.  

असे न केल्यास यापुढे आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते.  

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.  

साद आहे आमची, हिा प्रवतसाद.  

 

 

 

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

प्रामावणक मत असािे. ज्यामुळे लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यास मदत होते. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हािे आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या 

प्रबुद्ध उांचीिर जात रहािा.  
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विचाराांची श्रीमांती 

लेखक... राजेंद्र प्रल्हाद शेळके 

पत्ता:- म.ु पो. वकनगाि राजा ता. व ांदखेड राजा  

वज. बुलढाणा वपन 443203 

मोबाईल क्रमााांक 9823425852 

इ-मेल rajendrashelke2018@gmail.com 

ब्लॉग http://rpshelke.blogspot.com  

या पुस्िकािील लेखनाचे सिव िक्क लेखकाकडे 

सुरहिि असून पुस्िकाचे ककां िा  त्यािील अांशाचे 

पनुमुवद्रण ि नाट्य, हचत्रपट ककां िा इिर रुपाांिर 

करण्यासाठी लेखकाची लेखी परिानगी घणे े

आिश्यक आि.े िसे न केल्यास कायदेशीर कारिाई 

िोऊ शकि.े  

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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प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www.esahity.in 

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

eSahity Pratishthan 

eleventh floor 

eternity 

eastern express highway 

Thane.  

Whatsapp: 7710980841 

प्रकाशन : २८ सप्टेंबर २०२० 

©esahity Pratishthan® 2020  

• हिनामूल्य हििरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडव 

करू शकिा.  

• िे ई पुस्िक िेबसाईटिर ठेिण्यापुिी ककां िा 

िाचनाव्यहिररक्त कोणिािी िापर करण्यापुिी ई  -साहित्य  

प्रहिष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक  आिे.  
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 • अल्प परिचय • 

 

नाि:- राजेंद्र प्रल्हाद शेळके 

पत्ता:- म.ु पो. वकनगाि राजा ता. व ांदखेड राजा  

 वज. बलुढाणा वपन 443203 

मोबाईल क्रमााांक 9823425852 

इ-मेल rajendrashelke2018@gmail.com 

ब्लॉग http://rpshelke.blogspot.com  

वशक्षण:- बी. ए. डी. एड, बी. एड, 

 एम. ए (  माजशास्त्र ), एम. ए ( मराठी ) 

व्यि ाय:- प्राथवमक वशक्षक 

 वज प प्रा शा एरांडिडगाि 

 कें द्र वपांपळिाडी ता. वज. जालना 

छांद:- िाचन, लेखन करणे. ( कविता, लेख, लघकुथा )  

  

mailto:rajendrashelje2018@gmail.com
http://rpshelke.blogspot.com/
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• • • • • • • • • • • • • • • • • 

अपपण पत्रिका 

जयाांनी मला जन्म वदला. अत्यांत गररबीच्या 

पररवथथतीतही उत्तम  ांथकार ि वशक्षण वदले. 

ते माझे दिैत वप्रय आई-िडील, माझ्या  दिै 

पाठीराख्या बवहणी, प्रत्यके पािलािर भक्कम 

 ाथ दणेारी पत्नी, या पथुतका ाठी िेळोिेळी 

मदत करणारे वमत्र याांना ह ेपथुतक अपपण करतो. 

 

 

• • • • • • • • • • • • • • • 
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 • मनोगत • 

विचाराांची श्रीमांती 

 

त्रिचािाांची श्रीमांती हा 

लेख  ांग्रह आपल्या  िप 

िाचकाांच्या हाती दतेाना 

मला मनथिी आनांद होत 

आह.े ग्रामीण भागात जन्म 

झाला, बालपण, प्राथवमक 

वशक्षण, माध्यवमक वशक्षण 

ग्रामीण भागातच झाले. जन्मापा नू आई-िडीलाांनी उत्तम 

 ांथकार लािले. बालियातच उन्हाळी ि वदिाळीच्या 

 टु्टयाांमध्ये आईच्या  ाांगण्यािरून अभांग, गौळणी, भारुडे, 

गीता, ज्ञानेश्वरीचे िाचन करण्याचे भाग्य लाभले. यातनूच 

िाचण्याचा छांद लागला. ज े ज े िय िाढत गेले, त े त े 
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िाचन करत गेलो. माध्यवमक वशक्षण घेताांना शाळेतील 

ग्रांथालयातनू पथुतके आणनू िाचनाचा छांद अविक जोपा ता 

आला. अभ्या ाबरोबरच कविता, कथा, कादांबरी, 

प्रिा िणपन,  ांिाद आदी पथुतकाचे िाचन करत गेलो. पथुतके 

िाचणे ि भाषण करणे हा छांदच होऊन गेला होता. िाचन करता 

करता मनातील भाि कागदािर वलहीत गेलो. यातूनच कविता, 

कथा, लेख याांचा जन्म होत गेला.  ांथकाराची जाणीि करून 

दणेारे, जीिनाला  कारात्मक विचाराांची जोड दणेारे, प्रत्येक 

कुटुांबातील आई-िडील, आजी आजोबा एक पालक म्हणनू 

आपली भूवमका कशी वनभिािी, तरुणाांनी आपले जीिनमान 

क े उांचिािे आदी विषयािर वलवहण्याचा छोटा ा प्रयत्न 

केला.  ांथकार, वशक्षण, व्य न, कुटुांब, शेतकरी, कष्टकरी, 

 माज अशा अनेक विषयाांिर लेख वलवहले. त्यातीलच काही 

वनिडक लेख एकत्र करुन त्रिचािाांची श्रीमांती या 

लेख ांग्रहाच्या रुपाने िाचकाांच्या हाती दतेाना मला आनांद होत 

आह.े रोजच्या िािपळीत जीिन जगताांना अपयश, वनराशा, 

ताण-तणाि, एकटेपणा, मानव क अथिथथता वनमापण झाल्याने 

अनेक जण दुुःखी जीिन जगत अ तात. त्रिचािाांची 
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श्रीमांती ह े पथुतक प्रत्येकामध्ये  कारात्मक ऊजाप वनमापण 

करणारे आह.े आयषु्यातील विचार ि जीिनशैलीमध्ये 

 कारात्मकता भरणारे ह े पथुतक वनवितच िाचकाांना 

थफूतीदायक ठरेल. जीिनातील अनेक महागडटया  ािनाांची 

िाढलेली श्रीमांती बरोबर विचाराांची श्रीमांती  दु्धा नक्कीच 

िाढेल अशी आशा बाळगतो. िाचकाांचे पे्रम हीच खरी पे्ररणा 

मला  तत वमळत राहो. िाचकाांचे पे्रम ि आशीिापदाने माझ्या 

लेखणीला गती प्राप्त व्हािी हीच ईश्वरचरणी प्राथपना. िाचकाांनी 

आपला अवभप्राय अिश्य कळिािा.  

 

राजेंद्र शेळके 

9823425852 

rajendrashelke2018@gmail.com  
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• प्रस्तािना • 

 

समर्थ रामदास याांनी म्हटले आह ेकी,  

जे जे आपणा ी ठािे । ते ते इतराां ी  ाांगािे । 

शहाणे करून  ोडािे ।  कळ जन ।। 

या उक्तीन ुार आजपयंत अनेक  ांत, महात्मे, विद्वान 

मांडळींनी  माजातील लोकाांना जागतृ करण्याचे काम केले 

आह.े   ुांगती  दा घडो,  जुन िाक्य कानी पडो याचा अथप 

चाांगला विचाराांच्या लोकाांच्या  ांगतीत रावहलो तर आपण ही 

चाांगले विचार करू शकतो. लहानपणापा नू  त् ांगा ोबत 

राहून त्याच विचाराांचा िार ा जपत, आपले विचार इतराांना 

दणे्याचा एक छोटा ा प्रयत्न जालना येथे गेल्या अकरा 

िषांपा ून प्राथवमक वशक्षक म्हणनू काम करणारे राजेंद्र शेळके 

याांनी त्रिचािाांची श्रीमांती या पथुतकाच्या माध्यमातून केला 

आह.े त्याांचे आई-िडील शेती करतात आवण ते थितुः शेतकरी 

पतु्र अ ल्याने त्याांनी आपल्या पथुतकात शेतकऱयाांविषयी 

अनेक लेखात तळमळ व्यक्त केल्याचे आढळून येते. आज 
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प्रत्येकजण ऐशोआराम ाठी नोकरीच्या मागे िाित आहते मात्र 

वशकला  िरलेला कोणताही यिुक शेती करण्या  तयार नाही. 

अशी खांत व्यक्त करताना शेतकऱयाांच्या श्रमामळेु आपण  ारे 

चाांगले आयषु्य जगत आहोत ह ेवि रून चालणार नाही अ ा 

आशािाद देखील त्याांनी जगाचा पोवशांदा बळीराजा या लेखात 

व्यक्त केला आह.े मलू्याची जीिनात खरांच खपू गरज आह.े 

आज  िप मलू्ये र ातळाला गेली आहते याची खांत 

मलू्यवशक्षण काळाची गरज यातनू त्याांनी व्यक्त केले आह.े  

 आज दशेात िाढत चाललेली अनैवतकतेला काही अांशी 

आपणच जबाबदार आहोत ह े थपष्ट करताांना त्याांनी 

पररिारातील आई, बाबा, आजी आजोबा नात्यातील  िप 

लोकाांिर त्याांनी प्रकाश टाकला आह.े जयाांची आई   ुांथकृत 

आवण  जुाण अ ेल त्याांची मलुां दखेील तशीच वनघतात 

म्हणनू प्रत्येक आईने   ुांथकृत अ णे आिश्यक आहे.  ांथकार 

ही गोष्ट कोणत्याही दकुानात विकत वमळत नाही तर त्या ाठी 

प्रत्येकाने विचारपूिपक िागले पावहजे. पालकाांनी मलुाांच्या 

मनाचा विचार करायला हिे. त्याांच्यािर पालकाांनी आपले 

अपणूप थिप्न पणूप करण्याची अपेक्षा लाद ू नये त्यामळेु मलेु 
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आपल्या मनाप्रमाणे राहू शकत नाहीत. मलुाांना थिैराचाराचे 

थिातांत्र्य नाही तर त्याांच्यातील  पु्त गणुाांना िाि दणेारे थिातांत्र्य 

द्यायला हिे. मानिाला पोटा ाठी ज े अन्नाची गरज अ त े

त े डोक्यातील मेंदलूा िाचनाची गरज अ ते. आजच्या 

इांटरनेट यगुाच्या काळात िाचनाचा छांद जोपा ला पावहजे अ े 

ते आपल्या लेखातनू व्यक्त करतात. वन गापकडून आपणाला 

खपू काही वमळते पण आपण वन गापला काहीच दते नाही. 

म्हणनू वन गापचे  ांििपन करणे आिश्यक आह.े त्या ाठी 

प्रत्येकाांनी काही आपल्या आठिणी कायम थमरणात 

राहण्या ाठी िकृ्ष  ांगोपन करण्याचे उपाय त्याांनी  चुविले 

आह.े त्यािर आपण ही निीन काही तरी उपाययोजना करणे 

गरजेचे आह ेअ े िाटते. मोबाईलचा जन्म क ा झाला आवण 

त्याचे थिरूप क े बदलले ि आज आपणाां  कोणत्या 

थिरूपात पाहायला वमळतो, याचे छान िणपन त्याांनी केले आह.े 

या  ोबतच रक्तदान, अन्नदान, पांढरीची िारी, मानव क 

थिाथ्य, नम्रता आदी विषयाांिर खपू चाांगल्या विचाराांची पेरणी 

केली आह.े  
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 ह्या पथुतकाचा खरा उपयोग शालेय ि महाविद्यालयात 

वशकणाऱया विद्या्यांना नक्की होऊ शकतो. ह्या पथुतकाचे  िप 

िाचक  हषप थिागत करतील. त्याांच्या पढुील लेखना  मनथिी 

शभेुच्छा .....!  

 

- ना ा येितीकर, थतांभलेखक तथा विषय वशक्षक 

कन्या शाळा िमापबाद, नाांदेड. 9423625769 
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एक 

मानत्रिक स्िास््य 

अठराव्या शतकापा नू ते आजच्या एकवि ाव्या 

शतकापयंत भारत दशेाची प्रगती िाढत गेली आह.े अठराव्या 

शतकातील मानिजात ि एकवि ाव्या शतकातील मानिजात 

यात प्रचांड बदल झाला आह.े  रुुिातीच्या काळात मानिाला 

अन्न, िस्त्र, वनिारा या गरजा भागिण्या ाठी खपू  ांघषप, खपू 

कष्ट करािे लागत होते. प्रचांड आवथपक कमतरता त्याकाळात 

भा त होती. अथापत त्याकाळी व्यि ाय, उद्योग िांद,े वशक्षण, 
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तांत्रज्ञान विज्ञान यामध्ये भारत मागे होता. बारा बलुतेदारी नु ार 

लोक आपापली व्यि ायाची कामे करत ि त्यािर थितुःचा 

उदरवनिापह भागित अ े. त्यािेळच्या कष्टाची चुलीिरची 

गरमागरम भाकरीची चि मात्र खपू भारी होती. कारण 

पररवथथती, काम, कष्ट या गोष्टी लोकाांनी आनांदाने थिीकारल्या 

होत्या. लोक  ांकटाांना थिावभमानाने  ामोरे जात अ त. 

त्यामळेु दनैांवदन जीिनािर मात्र पररवथथतीचा तीळमात्रही 

पररणाम होत न े. लोकाांच्या गरजाही खपू कमी होत्या. जीिन 

जगताना पोटाला पोटभर भाकर, अांगाला िस्त्र आवण 

राहण्यापरुती जागा एिढे जरी आयषु्यात वमळिता आले तरी 

खपू  ारी  ांपत्ती जमिली अ ा माण ाांचा  मज होता. त्याचे 

कारण लोकाांचे आजच्या तलुनेत शारीररक ि मानव क 

थिाथ्य उत्तम होते. 

 एकवि ाव्या शतकातील माण ाचे जीिन मात्र उलटे 

झाले आह.े दशेाने प्रचांड प्रगती केली वशक्षण ि तांत्रज्ञानात खपू 

बदल झाले. शहरापा नू ते गािापयंत वशक्षणाची  वुििा प्राप्त 

झाली. त्यामळेु प्रत्येक जन्माला येणारा व्यक्ती उच्च वशक्षण 

घेऊ लागला. वशक्षणाबरोबरच व्यि ाय, उद्योग िांद,े 
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आिवुनक तांत्रज्ञान, नोकरी आदी वठकाणी रोजगार वनमापण 

झाला. प्रत्येकाला थितुःच्या वशक्षणान ुार ि अनभुिान ुार 

रोजगार, नोकरी वमळत गेली. प्रत्येकाला उत्तम पगार, 

व्यि ायात उत्तम उत्पादन वमळत गेले. त्यामळेु माण ाच्या 

अन्न, िस्त्र, वनिारा या गरजा  हज भागत आह.े यावशिाय 

मनषु्याने थितुःच्या इच्छेने वनमापण केलेल्या इतरही गरजा मनषु्य 

भागित आह.े आज आपण  माजात पाहतो राहणीमान, 

व्य न, िेगिेगळ्या प्रकारच्या  खुाची  ािने आदी गोष्टी ाठी 

माण ू प्रचांड खचप करत आह.े आज अनेक लोकाांकडे  िप 

 वुििा आह.े चाांगली नोकरी, मोठा बांगला, घरा मोर 

आवलशान चार चाकी गाडी अशा  ुख ोयी उपलब्ि आह.े 

परांत ु मानव क  मािान मात्र नाही. प्रत्येक जण प्रचांड ताण 

तणािाचे जीिन जगत आहे. घर, कुटुांब,  माज, शेजारी आिी 

गोष्टी पा नूच्या अनेक  मथया रोज वनमापण होत आहे. मनषु्य 

या  मथयाांमळेु प्रचांड अथिथथ आह.े पै ा, प्रवतष्ठा,  वुििा, 

 खु दतेात म्हणून आयषु्यात या गोष्टीमागे मनषु्य खूप िाित 

राहतो. या  गळ्याांमध्ये मात्र जीिन जगायचे राहून जाते. आज 

अध्याप पेक्षा जाथत काळ  खुाच्या मगृजळा मागे खचप होतो. 

वमळिलेल्या  ुख वुििाांचा उपभोग घ्यायचा तर मनुष्याच्या 
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मागे आजार, िेगिेगळ्या व्यािी लागतात. त्याचे मानव क 

थिाथथ वबघडून जाते. जीिनाच्या  ांघषापत जगायचे राहून जाते. 

याचे कारण म्हणजे मानव क थिाथ्य चाांगले नाही. मानव क 

 मािान नाही. प्रचांड ताण तणाि अवत प्रगतीची िािपळ 

त्याचबरोबर िेळेिर जेिन नाही पुरे ी झोप नाही. कामकरण्याचे 

वनयोजन नाही. वनयमीत व्यायाम नाही.  िांमध्ये वनवितच 

मानव क आरोग्य वबघडत चालले आह.े आज वमत्र, कुटुांब, 

नातेिाईक,  माज यापा नू प्रत्येकजण दरुाित चाललेला 

आह.े िाचन,  ांिाद, गप्पागोष्टी,  ामवुहक उत् ि,  ामहुीक 

 ण  ाजरे होणे यामळेु मनषु्याचे थिाथ्य उत्तम राहते. परांत ु

आदी गोष्टी मात्र आज घडत नाही. कारण आयषु्यात प्रगतीच्या 

मागे िािताना कुणालाच मागे िळून पाहिे े िाटत नाही. 

म्हणनू मनषु्य फक्त िाितोय थितुःच्या थिाथ्याकडे त्याचे लक्ष 

नाही. मनाला  मािान लाभेल अ े काही घडत नाही. यातनूच 

मानव क थिाथ्य वबघडत जाते. मनषु्यात बदल होत जातो तो 

एकटा एकटा राहतो. एकटे जीिन जगणे प ांत करतो. थितुःच्या 

मनातील विचार, भािना तशाच दाबनू ठेितो. यामळेु प्रचांड 

ताण तणाि, प्रचांड क्रोि, नैराश्य आदी गोष्टीकडे मनषु्य झकुला 

जातोय. यामळेु  माजात  िप गोष्टींनी  िप  खुाांनी  मदृ्ध 
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अ णारी माण ां  दु्धा आत्महत्या करतात. नेमकी याची कारणे 

शोिणे कठीण होऊन ब ते. या ाठी प्रत्येकाने दनैांवदन जीिनात 

उपलब्ि  ोयीन ुार जीिनात आनांद शोिला पावहजे. प्रत्येक 

वदिशी, प्रत्येक क्षणाचा वनखळ आनांद लटुला पावहजे. मनषु्य 

जीिन ह े मळुातच  ुांदर फुला  ारखे फुलत जाते. फक्त 

आपल्याला त्याचा  गुांि घेता आला पावहजे. फुलाचा  गुांि 

घेतला काय ? वकां िा नाही घेतला काय ? ते एक वदि   कूुनच 

जाणार अ ते. म्हणनू उमललेल्या फुलाप्रमाणे माण ाने 

थितुःचे जीिन आनांदाने बहरून टाकािे. प्रत्येकाने थितुःचे 

मानव क थिाथ्य जपािे थितुःच्या जगण्याला िेळ द्यािा. 

जीिन जगण्या ाठी आहे ते व्यथप घालिण्या ाठी नाही. 

प्रत्येकाने मन भरून जीिन जगािे जीिन जगण्यातच खरा 

आनांद आह.े मात्र आजचा मनषु्य जीिन घालिण्यातच व्यथत 

आह.े चला जीिनाचा आनांद घेऊया ि आनांदी जीिन जगयूा. 

द ुऱयाांना  दु्धा थितुःच्या जगण्यातनू आनांद िाटूया. 

 

आनांद या जीिनाचा िुगांधापिी दििळािा...... 

त्रिजुनी स्ितः चांदनाने दुिऱ्याि मधुगांध द्यािा...... 
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पाण्यातला ििू जैिा ओठातुनी ओघळािा........ 

आनांद या जीिनाचा िुगांधापिी दििळािा....... 
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 दोन 

 लेक वाचवा लेक शिकवा 

 

थिामी वतन्ही जगाचा आईविना वभकारी अ े आपण 

नेहमी िाचतो. प्रत्येकाच्या जीिनातील  िापत मोठी  ांपत्ती 

म्हणजे आई होय. वजचे प्रेम आवण ममत्ि याचे ऋण किीच 

फेडणे शक्य नाही. नऊ मवहने नऊ वदि  बाळाला पोटात 

 ाांभाळून, अनेक अ ह्य िेदना  हन करुन आई बाळाला 
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जन्माला घालते. बाळ आवण आई ह ेजगातील  िापत मोठे  ुांदर 

नाते आह.े पण हीच आई कोणाची तरी अगोदर मलुगी आह ेह े

लक्षात घेतले पावहजे. आई  ारख्या अनेक भूवमका स्त्रीला 

वनभिाव्या लागतात. मलुगी म्हणनू जन्माला आल्यानांतर 

अनेक भवुमकेतुन वतला जािे लागते. लक्ष्मीच्या पािलाने 

मलुगी म्हणनू वतचे आगमन होते. आणी आयषु्याच्या 

िेगिेगळ्या टप्प्यािर िेगिेगळ्या भवूमकेतून ती जात अ ते. 

प्रत्येक िवडलाचा अवभमान, गिप, जोपा णारी ती लाडकी लेक 

होते. वजिापाड प्रेम करणारी लाडक्या भािाची बहीण ती होते. 

 ां ाराचा रथगाडा  ाांभाळून ती उत्तम पत्नी होते. िा ल्य, 

ममत्ि, जपणारी आई ती होते. थरथरणाऱया हाताांनी कोिळ्या 

गालािरचा मकुा घेणारी आजी ती होते.  ांथकार आवण  ांथकृती 

जोपा णारी  माजातील ती उत्तम स्त्री होते. अशा लेक, बवहण, 

पत्नी, आई, आजी, मािशी, काकू, आत्या, मामी अशा अनेक 

भवूमका स्त्रीला वतच्या आयषु्यात वनभिाव्या लागतात. अथापत 

प्रत्येक स्त्री या  िप भूवमका उत्तमच वनभािते.  ांथकार आवण 

 ांथकृती जोपा त प्रत्येक स्त्री या  िप भवूमकेतून थितुःला व ध्द 

करत अ ते. भारत एकवि ाव्या शतकात महा त्तेकडे 

िाटचाल करताना येणाऱया काळात स्त्रीच्या या भूवमका  ांपषु्टात 
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येतात की काय? ही भीती िाटू लागली आह.े याचे कारण 

म्हणजे थितुःला  वुशवक्षत, उच्चवशवक्षत  मजल्या जाणाऱया 

 माजात, कुटुांबात भ्रणूहत्या होत आह.े िांशाला वदिा पावहजे, 

िांशाला िार दार पावहजे. या हट्ापायी भ्रणूहत्या  ारखे 

महापाप घडत आह.े मलुगी जन्माला येण्या अगोदरच वतचे 

गभापतच आयषु्य  ांपिले जात आह.े मलुगा हा म्हातारपणाची 

काठी, आिार  मजला जातो. या  मजतुीने मलुगी जन्माला 

येण्या अगोदरच लाखो रुपये खचप करून मलुगा की मलुगी अ े 

गभपवनदान केले जाते. मलुगी  ाांवगतली तर गभापतच वतची हत्या 

केली जाते. या  िप गोष्टी कायद्याने बांद आह.े वलांगवनदान 

चाचणी करणे कायद्याने गनु्हा आह.े अ े करणाऱया डॉक्टर ि 

 ांबांवित जोडप्याला कायद्याने वशक्षा होऊ शकते. ह े मावहत 

अ ताना  दु्धा अनेक वठकाणी चोरीछुपे या गोष्टी घडतात. 

कुठेतरी ह े महापाप थाांबले पावहजे. या  िापिर उपाय म्हणनू 

महाराष्र शा नातफे लेक िाचिा लेक वशकिा ह ेअवभयान 

राबविण्यात येत आह.े  माजात, खेडटया-पाडटयात, िाडी 

िथतीिर याची जागतृी केली जात आह.े लेक िाचिा ह े

 ाांगण्यामागे खूप महत्त्ि आह.े कारण लेक जन्माला आली 

तरच ती अनेक भवुमका वनभाऊ शकेल. ‘‘ मलुापेक्षा मलुगी 
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बरी प्रकाश दतेे दोन्ही घरी ’’ अ े आपण नेहमी ऐकतो, अनेक 

वठकाणी िाचतो. जन्मानांतर िवडलाांच्या घरी  ांथकृतीचा ि 

लग्नानांतर निऱयाच्या घरी  ांथकाराचा प्रकाश पाडणारी ती 

मलुगीच अ ते. ह ेआपण लक्षात घेतले पावहजे. लेक जन्माला 

आली न ती तर कदावचत तमु्ही आम्ही जन्माला आलो न तो. 

कारण ह े  ुांदर जग आपल्याला जया आईमळेु बघायला 

वमळाले. ती आई कुणाची तरी लेक होती हा विचार  िपप्रथम 

आपण केला पावहजे. आजच्या  वुशवक्षत  माजाने मलुगा-

मलुगी हा भेद केला नाही पावहजे. आज आपण पाहतो दशेाच्या 

प्रत्येक के्षत्रात मवहला परुुषाच्या खाांद्याला खाांदा लािनू काम 

करत आह.े या दशेाच्या प्रत्येक क्षेत्रात मलुींनी, स्त्रीयाांनी 

थितुःच्या कतुपत्िाचा ठ ा उमटिलेला आह.े दशेाचे प्रत्येक 

महत्त्िाचे पद मवहलाांनी भूषविलेले आह.े भारत दशेाचे  िापत 

मोठे पद राष्रपती ह ेएका मवहलेने भषूविलेले आह.े प्रवतभाताई 

पाटील या दशेाच्या माजी राष्रपती आहेत. थिगीय इांवदरा 

गाांिींनी भारत दशेाचे पांतप्रिान म्हणनू पद भषूविलेले आह.े 

भारत या दशेाला अनेक मवहलाांची यशोगाथा लाभलेली आह.े 

वहांदिी थिराजयाचे  ांथथापक छत्रपती वशिाजी महाराजाांना 

घडिणार-या राष्रमाता राजमाता वजजाऊ आई ाहेब या दु्धा 
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अगोदर व ांदखेड राजा च्या जािि घराण्याच्या लेक होत्या. 

वजजामाता, राणी लक्ष्मीबाई, क्राांवतजयोती  ावित्रीबाई फुले, 

रमाबाई रानडे, कल्पना चािला, पी.टी.उषा, लता मांगेशकर, 

मेरी कोम,  ायना नेहिाल या ारख्या मवहला मलुगी म्हणनूच 

जन्माला आल्या. त्याांच्या िवडलाांनी जर आजच्या  ारखा 

 ांकुवचत विचार केला अ ता, तर आपला देश अनेक 

महत्त्िाांच्या या स्त्रीरत्नाांना मकुला अ ता. आवण म्हणनू आज 

लेक िाचिा लेक वशकिा या अवभयानाला थिीकारण्याची 

गरज आह.े मलुींना आनांदाने जन्माला घालयूा. वतच्या जन्माचा 

आनांदाने थिीकार करूया. हा विचार या महाराष्राला या 

दशेाला शोभणारा आह.े लेक फक्त जन्माला घालनू चालणार 

नाही. तर वतचे उत्तम  ांगोपण आवण  रांक्षण करणे गरजेचे आह.े 

वतला चाांगले उच्च वशक्षण दणेे गरजेचे आह.े वतच्या 

आिडीन ुार वतला कररअर करू वदले पावहजे. ह े प्रत्येक 

पालकाचे कतपव्य आह.े ह े कतपव्य प्रत्येक पालकाांनी 

अवभमानाने थिीकारले पावहजे. ग्रामीण भागात अनेक अडचणी 

आहते. यामध्ये कुटुांबाची आवथपक पररवथथती, िाडी-िथतीिर 

गािात उच्च वशक्षणाची  वुििा न णे, अनेक  माजामध्ये 

मलुींना उच्च वशक्षणा  बांदी, लिकर लग्न करणे, अशा अनेक 
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 मथया आहते. परांत ु या  िप गोष्टीिर मात करून मलुींना 

वशक्षण दणेे काळाची गरज आह.े पालक म्हणनू ते कतपव्य आह.े 

म्हणनू मलुींना उत्तम वशक्षण दऊेन थितुःच्या पायािर उांच 

भरारी घेण्या ाठी आपण पालक म्हणनू शुभेच्छा दऊेया. कारण 

मलुापेक्षा मलुगी बरी प्रकाश दतेे दोन्ही घरी या म्हणीप्रमाणे हा 

प्रकाश अ ाच अांखडपणे पडत राहो. या ाठी  ांकल्प करुया 

लेक िाचिा लेक वशकिा. 

‘‘ मुलींना द्या त्रिक्षणाचा आधाि, कितील अनेक 

त्रपढ याांचा उद्धाि. ’’ 

‘‘ त्रियाांना चढू द्या त्रिक्षणाची पायिी, त्रिकून ििरुन 

कितील िोिन दुत्रनया िािी. ’’ 
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तीन 

मूल्यत्रिक्षण काळाची गिज 

 

परुोगामी महाराष्रात राहत अ ताांना आठितात ते फुले-

शाहू-आांबेडकराांचे विचार, तर राष्रमाता मॉ वजजाऊ  ाहबे ि 

रयतेचे राजे छत्रपती वशिाजी महाराज याांचे  ांथकार आठितात. 

खऱया अथापने या महाराष्राला  ांथकार आवण विचाराांनी 

नािारूपा  आणलेले आह.े आज आपण म्हणतोय जग 

विज्ञानिादी झाले. विज्ञानाने  िपत्र प्रगती केली. पण आजही 
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माण ू म्हणनू जगताांना गरज आह े ती, उत्तम  ांथकाराची ि 

चाांगल्या विचाराांची. आज वशक्षण घेत अ ताना  ांथकार ि 

विचार वटकिण्या ाठी मलु्यवशक्षणाची गरज आह.े जगाच्या 

थपिेत वटकण्या ाठी जो-तो उच्च वशक्षणाची का  िरू 

लागला आह.े गल्लीपा ून ते वदल्लीपयंत वशक्षणात प्रगती 

झालेली आपल्याला वद ते. वशक्षणाने डॉक्टर, इांवजनीअर, 

िकील, पोली , वशक्षक, कलेक्टर, तह ीलदार, व्याि ावयक, 

राजकारणी अ े अनेक पदे भषूिणारे माण ां तयार झाली. या 

परुोगामी महाराष्रात प्रगती झाली अ े वद नू येऊ लाागले. तर 

याउलट या महाराष्रात भ्रष्टाचार, व्य नाविनता, चोरी, लैंवगक 

अत्याचार, खून, मारामाऱया, आत्महत्या या ारख्या घटना 

 दु्धा घडताांना वद नू येतात. अ े का घडत अ ेल याचा विचार 

केल्यािर अ े लक्षात येते की, कुठेतरी मलू्याांचा ऱहा  होत 

चाललेला आह.े आपण करत अ लेल्या चकुा आपल्या 

लक्षात येत नाही वकां िा आपण जाणनु बजुनु त्याकडे दलुपक्ष 

करत आहोत. वशक्षणाच्या प्रिाहात प्रत्येकाने मलु्ये वशकली. 

पण िािपळीच्या जीिनशैलीत मलू्य पाळायला आपण 

वि रलो. मलू्याांचा जणकूाही वि र पडला. यातच ितपमान 

पत्रातनू, बातम्या मिनु, गािाच्या चािडीिरुन, विवचत्र घटनाां 
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घडलेल्या कळु लागल्या. वदि ागवणक घडणाऱया या घटनाांनी 

मन  नु्न होऊ लागले. यातनु अ े लक्षात आले की, आजची 

स्त्री  ुरवक्षत नाही. वतला घराबाहेर पडताांना दहा िेळा विचार 

करािा लागतो. मी  खुरूप घरी परत येईल का? येथे माण ूच 

माण ाचा शत्र ू बनत चालला आह.े तरुणाांमध्ये प्रचांड 

व्य नािीनता िाढली. तरुण व्य नाच्या आहारी गेला. जो तो 

थितुःच्या थिाथाप ाठी येथे िाि ू लागला. येथे दशेाप्रती 

कोणालाही खांत उरली नाही.  व्िाशे कोटींचा दशे 

वबनिाथतपणे जगतोय माझ्या मठूभर जिानाांच्या िैयापिर, 

वहमतीिर. आज प्रत्येकाला राष्रभक्तीचा वि र पडत चालला 

आह.े  ामावजक पररवथथती खालाित चाललेली आह.े यािर 

उपाय म्हणून आज प्रत्येकाांने श्रमप्रवतष्ठा, नीटनेटकेपणा, 

िैज्ञावनक, दृवष्टकोन,  ौजन्यशीलता,  िपिमप  मभाि, स्त्री-

परुुष  मानता, राष्रभक्ती, राष्रीय एकात्मता, िक्तशीरपणा, 

 ांिेदनशीलता या मलू्याांना अांगीकृत करण्याची गरज आह.े 

मलु्यवशक्षण काळाची गरज आह.े या मलू्यवशक्षणातनु स्त्रीयाांचा 

आदर करणे, ती कुटुांबातील अ ेल वकां िा कुटुांबाबाहरेची वतचा 

योग्य तो आदर करणे,  न्मान राखणे, वतला  मानतेची 

िागणकू दणेे. ह ेप्रत्येक परुुषाांचे कतपव्य आह.े याची जाणीि 
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 माजातील प्रत्येकाने ठेिली पावहजे. त्याचबरोबर श्रमदान 

करणे काळाची गरज आह.े श्रमदानातनू गािाचा विका  

 ािता येऊ शकतो. म्हणनू  िप जाती िमापतील लोकाांनी एकत्र 

येऊन श्रमदान केले पावहजे. आजचा दशेाचा यिुक हा दशेाला 

प्रगतीपथािर नेणारा महत्त्िाचा घटक आह.े प्रत्येक यिुकाने 

राष्रभक्ती जोपा ली पावहजे. या राष्राप्रती अ लेले कतपव्य 

ओळखले पावहजे.  िप जाती िमापतील मानि  महुाने एकत्र 

येऊन  लोख्याने रावहले पावहजे. या ाठी प्रत्येकाने थितुः मध्य े

मलु्य रुजिली पावहजे. प्रत्येकाने मलू्याांचा आदर करून ती 

मनोमन जोपा ली तर दशेात घडणाऱ या घटनाांचा, गनु्हेगारीचा, 

िाईट प्रितृ्तीचा, नाश होईल. या परुोगामी महाराष्रातील चाांगले 

 ांथकार ि उत्तम विचार वटकिण्या ाठी मलू्यवशक्षण काळाची 

गरज आह.े एकवि ाव्या शतकातील पालकाांनी आपल्या 

मलुानमध्ये बालियापा नू मलु्य रुजिली पावहजे. छोटटया 

छोटटया गोष्टीतनु मलुाांना मलु्याांची गरज लक्षात आणनु वदली 

पाहीजे. रोजच्या दनैांवदन िापरात होत अ लेल्या चकुा, घडत 

अ लेल्या िाईट घटना लक्षात आणनु वदल्या पावहजे. यामळेु 

आजची नविन वपढी मलु्यवशक्षणािर भर दतेील. मलु्याांची फक्त 

ओळख अ नू चालणार नाही. तर िेळोिेळी रोजच्या 
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जगण्यातनू मलू्ये वद नु आली पावहजे. मलु्य फक्त वशक्षणापरुती 

मयापवदत नाही. तर जीिन जगत अ ताांना  ांथकृतीचे रक्षण 

करण्या ाठीचे ते उत्तम  ांथकार आहते. ह ेआपण  मजनू घेतले 

पावहजे. 
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 चार 

इांटिनेटकाळात िाचनाचा छांद जोपािुया 

माण ाच्या आयषु्यात  िापत महत्त्िाची िथत ू म्हणज े

पथुतक होय. माण ाला बालपणापा नू घडिण्याचे काम 

 ांथकार करतात. कुटुांबातून ि शाळेतनू उत्तम  ांथकार वमळत 

अ तात. अ ाच िाचनाचा  ांथकार बालपणी आपले गरुुजी 

आपल्याला दतेात. अ आ इ पा नू ज्ञ पयंत आपली थिर ि 

व्यांजनाशी ओळख होते. हळूहळू आपण िाचायला वशकतो. 

िाचनामळेु आयषु्यात वकती मोठा फायदा होतो, ते त्या ियात 

कळत नाही. पण आपण िाचन करत जातो. हीच िाचनाची 

 िय माण ाला आयषु्यात  मदृ्ध बनिते. कारण प्रत्येक जण 
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जया प्रकारचे िाचन करतो, त्यान ुार त्याचे विचार बनत 

जातात. विचारािर त्याचे आचरण घडत जाते. आचरणातनू 

त्याचे कायप घडत अ ते. म्हणनू िाचनाची  िय ही प्रत्येकाला 

अ लीच पावहजे. िाचनामळेु माण ू वकती मोठा होतो, याचे 

उदाहरण म्हणजे डॉ.बाबा ाहबे आांबेडकर हे होय. 

डॉ.बाबा ाहेब आांबेडकर लहान अ ताना शाळेत जायला 

लागले. त्या काळातील  माजाने अथपशृ्यतेच्या नािाखाली 

त्याांना खपू छळले. यामध्ये िगापतील विद्याथी  दु्धा मागे नव्हते. 

िगापतील मलेु बाबा ाहबेाांशी बोलत न त. त्याांना जिळ ब  ू

दते न त. कुणी थितुःहून त्याांच्याशी मैत्री करत नव्हते. यातनूच 

डॉ.बाबा ाहेब आांबेडकराांना पथुतकाशी मैत्री झाली. याचा 

फायदा अ ा झाला की, याकाळात डॉ.बाबा ाहबे आांबेडकर 

याांनी पथुतके िाचायला  रुुिात केली. वमळेल ते पथुतक त्याांनी 

िाचनु टाकले. यामळेु त्याांच्या ज्ञानात प्रचांड िाढ झाली. 

िाचनामळेुच डॉ.बाबा ाहेब आांबेडकराांना अठरा-अठरा ता  

अभ्या  करण्याची  िय लागली होती. िाचनामळेु 

डॉ.बाबा ाहेब आांबेडकर घडले. आज  ांपणूप भारत दशेात ि 

दशेाच्या बाहरे  दु्धा बाबा ाहबेाांचे विचार ि कायापची पे्ररणा 

घेतली जाते. म्हणनू प्रत्येकाने िाचन केले पावहजे. िाचनाची 
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 िय लािनू घेतली पावहजे. भारत दशेाने विज्ञान ि तांत्रज्ञानात 

प्रगती केली. या प्रगतीचा प्रभाि थोडा ा आजच्या तरुण 

वपढीिर विरुद्ध होताना वद त आह.े त्याचे कारण अ े की 

आजची तरुण वपढी मोबाईल ि इांटरनेट मध्ये प्रचांड गुांतली 

आह.े आज प्रत्येक व्यक्तीकडे अत्यािवुनक मोबाईल आह.े 

त्यामळेु िाचनाची  िय हळूहळू कमी होत चालली आह.े 

कुटुांबातील  ांिाद कमी होत आह.े गप्पागोष्टी,  ांिाद, चचाप 

होताना वद त नाही. याचे कारण म्हणजे मोबाईल, इांटरनेट, 

टीव्ही, लॅपटॉप, िाटट अप, फे बकु, टटविटर, या ारख्या 

गोष्टींचा अवतिापर होय. जनु्या काळात प्रत्येक जण न्यजू पेपर 

आिडीने िाचायचा. िाचनालयात जाऊन िाचन करायचा. 

अनेक कथा, कादांबऱया, कविता ांग्रह, प्रिा  िणपन, नाटक, 

 ांिाद पवत्रका, आिडीने िाचायचे. यामळेु िैचाररक पातळी 

अत्यांत चाांगली होती. आज आपण पाहतो वशक्षणाची टप्पे पार 

करताना प्रत्येक जण िाचन करतो. अपेवक्षत ध्येय  ाध्य 

करण्या ाठी िाचन करतो. थितुःची ध्येय  ाध्य झाले की, जो 

तो आपापल्या व्यि ायात, नोकरीत, काम िांद्यात वथथराितो. 

हळूहळू िाचनापा ून दरू होतो. माण ाला जयाप्रमाणे शारीररक 

िाढ ि विका ा ाठी उत्तम आहार ि व्यायामाची गरज आह.े 
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त्याप्रमाणे बौवद्धक विका ा ाठी िाचनाची गरज आह.े 

प्रत्येकाला लहानपणापा नू िाचण्याची  िय लागािी या ाठी 

राजय रकारने 15 ऑक्टोंबर हा वदि  िाचन पे्ररणा वदन म्हणनू 

 रुू केला आह.े भारताचे माजी राष्रपती डॉ.ए.पी.जे अब्दलु 

कलाम याांचा जन्मवदन 15 ऑक्टोंबर हा िाचन पे्ररणा वदन 

म्हणनू आपण  ाजरा करतो. डॉ.अब्दलु कलाम याांचे प्रगत 

भारताचे थिप्न  ाकार होण्या ाठी प्रत्येकाांनी िाचनाचा छांद 

जोपा ला पावहजे. दशेातील प्रत्येक व्यक्तीने  कारात्मक 

विचार करून थितुःला  मदृ्ध करण्या ाठी िाचन करणे अत्यांत 

आिश्यक आह.े म्हणनू आपण  िपजण वनयवमत िाचन करूया 

ि इतराांना  दु्धा िाचनाची पे्ररणा दऊेया. 

“ िाचाल ति िाचाल. ’’ 

“ एक पुस्तकच िुांदि मस्तक घडिते. ” 

“ पुस्तक िाचा ज्ञान िेचा. ” 

“ िाचन केल्याने त्रमळते ज्ञान, दुि पळते आपले अज्ञान. ” 
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 पाच 

नम्रता हा जीिनाचा अलांकाि 

 

कुटुांबात बालक जन्माला आल्यापा नू त्याची आई 

त्याच्यािर जगातले उत्तम  ांथकार करत राहते. प्रत्येक 

बालकाला कुटुांब, शाळा,  माज या माध्यमातनू  ांथकार वमळत 

अ तात. नम्रता अ ाच विचाराांचा उत्तम  ांथकार आह.े 

जन्माबरोबरच प्रत्येकाला भगिांत नम्रता प्रिान करतो. लहापणी 

इतराांशी नम्रपणे िागायला आपल्याला वशकविले जाते. माण ू 
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ज ज ा मोठा होत अ तो. त ा त्याच्या िैचाररक कुितीन ुार 

तो नम्रता अांगीकारत अ तो. जनुी माण ां म्हणायचे तोंडात 

 ाखर आवण डोक्यािर बफप  ठेिनूच इतराांशी िागािे. याचा 

अथप बोलताना अवतशय गोड बोलािे. आपल्या बोलण्यातून 

किीही राग व्यक्त होता कामा नये. ऐकताांना शाांतपणे ऐकािे ि 

बोलताना शाांतपणे गोड बोलािे.  मोरच्याचे मन दखुािणार 

नाही अशा पद्धतीचे बोलणे अ ािे. कारण शब्द ह ेविचाराांचे 

शस्त्र आह.े ते जपूनच िापरले तर  मोरच्याच्या मनाला जखमा 

होत नाही. जीिनात वकतीही मोठे झालो. तरी इतराांपढुे 

झकुायची लाज िाटायला नको एिढी नम्रता अांगीकारली 

पावहजे. प्रत्येक िेळी नम्रपणे िागायला हिे. नम्रता जयाच्या 

अांगी त्याचे मोठेपण थोर अ ते. जीिनात इतराांशी िागत 

अ ताना कळत नकळत घडलेल्या चकुा थिीकारण्याची ि 

चकुा  िुारण्याची कुित प्रत्येकात अ ते. फक्त ती 

थिीकारताना प्रत्येक जण त्यामध्ये काटक र करतो. प्रत्येक 

गोष्ट नम्रपणे थिीकारली तरच माण ू उत्तम घडतो. कुटुांब, 

शेजारी,  माज यातील लहान मोठटयाांचा आदर करण्याची  िय 

लहानपणापा ून अांगीकारली की नम्रता हळूहळू विचारात 

रुजायला लागते. जयाच्याजिळ नम्रता गणु आह.े त्याचे विचार 
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मोत्या ारखे चमकतात. तोच मनषु्य इतराां ाठी आदशप बनतो. 

यिुकाांचे पे्ररणाथथान थिामी वििेकानांदाच्या अांगी अ लेल्या 

नम्रता या गणुामळेु त्याांचे विचार आज  ांपणूप भारतीयाांना 

पे्ररणादायी आह.े वशकागो येथे भरलेल्या िमप पररषदमेध्ये त्याांना 

भाषणाला  िापत शेिटी थथान वदले. पांरत ु वििेकानांदानी 

अवतशय नम्रपणे आपल्या जागेिरुन उठुन उपवथथताांना 

नमथकार केला. भाषणाला  रुिात करताच माझ्या बांि ूआवण 

भवगनींनो ह ेशब्द उच्चारताच  भागहृात टाळ्याांचा कडकडाट 

झाला होता. यािरुन वहांद ूिमापचे महत्त्ि ि वििेकानांद याांच्या 

अांगी अ लेल्या नम्रतेचे दशपन  ांपणूप जगाला झाले होते. नम्रता 

हा वजिनाचा अलांकार आह.े तो  िांनी जपनु ठेिला पावहजे. 

त्याच्या वजिनात योग्य िापर केला पावहजे. 

उिके िामने िि हमेिा िुकाओ, 

त्रजिने तुम्हें िि उठाकि जीना त्रिखाया ! 
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  हा  

िाडे लािा ; िाडे जगिा !  

 

 

िकृ्ष िल्ली आम्हाां  ोयरीं िनचरें | 

पक्षी ही  थुिरे आळविती || 

येणें  खुें रुचे एकाांताचा िा  | 

नाहीं गणु दोष अांगा येत || 

 ांत तकुाराम महाराजाांनी या अभांगातून  जीिातील प्राणी 

ि िनथपती या दोन्हींचा एकमेकाांशी अ लेला  ांबांि व्यक्त 
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केला आह.े िकृ्ष ह े  जीि आहते. त्याांची िाढ होते. त्याांना 

अन्न, पाणी ि हिेची गरज आह.े माण ापेक्षा िकृ्ष अविक 

चाांगले ि इमानदार आह.े त्याांचे जीिन परोपकारी आहे. माण ू 

मात्र थिाथी ि क्षवणक  खुाच्या लोभाचे जीिन जगत अ तो. 

एक छोटेशे रोपटे लािले, त्याची योग्य वनगा राखली, त्याला 

खत पाणी घातले की, त्या झाडाची व्यिथथीत िाढ होते. ते 

झाड मोठे झाल्यािर फुल, फळ,  ािली दतेे. थितुःचा मोठा 

विथतार झाल्यािर  ािलीच्या रुपाने अनेकाांना आिार दतेे. 

गोड फळाच्या रूपाने प्रत्येकाच्या मखुात गोड थिाद भरिते. 

पयापिरणाचे  ांतलुन अबावित राखण्याचे काम झाडे करतात. 

प्रदषूण रोखणे, जवमनीची िपू, पाऊ  पडणे अशा पयापिरण 

विषयक  मथया  ोडिण्या ाठी झाडाांची महत्त्िाची भवूमका 

अ ते. आपण पाहतो  माजात एखाद्या व्यक्तीिर वकतीही 

उपकार करा त्याला अडीअडचणीत मदत करा एक वदि  तो 

बदलेल  िप उपकार वि रून जाईल. माण ूच माण ाला 

बेईमान होतो. परांत ु एखादे लािलेले झाड आयषु्यात किीच 

दगा दते नाही. ते त्याच्या परोपकाराचा गणुिमप किीच वि रत 

नाही. आयषु्यात वजिाभािाचे चार माण े जोडता आली नाही. 

तरी चालतील, पण चार झाडां मात्र आयषु्यात लािले तर 
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आयषु्याचा अनेक काळ त्याच्या  ावनध्यात आनांदात घालता 

येईल. दरिषी पाि ाळा  ुरू झाला की,  रकार तफे 1जलैु ते 

7 जलैु हा िन  प्ताह म्हणनू  ाजरा केला जातो.  रकार दरिषी 

निीन िकृ्षलागिडीचा  ांकल्प करतात.  िप जनतेला िकृ्ष 

लागिडी ाठी आव्हान करतात. दरिषी लाखो, कोटींच्या 

 ांख्येत िकृ्ष लािले जातात. िकृ्षलागिडीचे फोटो, बातम्या 

पेपर मिनू प्रकावशत होतात, पण िकृ्ष ांििपन,  ांगोपन होताांना 

वद त नाही. िकृ्ष लािण्याबरोबरच त्याचे  ांगोपन  दु्धा करणे 

गरजेचे आह.े झाडाांची योग्य वनगा राखली त्याला िेळोिेळी 

पाणी घातले तर िकृ्ष मोठे होतील, बहरतील वन गापचे  ौंदयप 

िाढितील. झाांडाची  ांख्या लािण्या परुती न राहता प्रत्यक्ष 

झाडे मोठी झाली पावहजे. झाडे जगण्याची ि िाढण्याची  ांख्या 

िाढली पावहजे. मागील 20 िषांपूिी इांिन म्हणनू लाकडाचा 

प्रचांड िापर होत होता. त्याच बरोबर घरातील विविि लाकडी 

िथत,ू लाकडी खेळणी, घर बाांिकामा ाठी लाकुड, अशा 

विविि कामा ाठी िकृ्षतोड व्हायची. आज मात्र घरातील 

लाकडी िथत ूकमी झाल्या, लाकडी खेळणी बांद झाली, घराांचे 

बाांिकामे व ांमेट कॉग्रेटची झाली. इांिन म्हणनू गॅ , रॉकेल, 

विद्यतु शेंगडी आदी गोष्टींचा िापर अविक िाढला. यामळेु 
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िकृ्षतोड फार कमी होऊ लागली होती. तरीही िकृ्षाांची  ांख्या 

मात्र कमी कमी होत गेली आह.े याचे कारण म्हणजे वशक्षण, 

व्यि ाय, नोकरी, उद्योगिांद्याांनी जशी प्रगती केली. तशी 

पयापिरणाची प्रगती मात्र झाली नाही. याउलट उद्योगिांद,े 

कारखाने, कां पन्या, ि ाहती, शहरीकरण, रथते रुां दीकरण, निीन 

रथते, िरण, कालिे आदींमळेु प्रचांड िकृ्षतोड झाली. आजही 

ही िकृ्षतोड  रुूच आह.े कुठे तरी िकृ्षतोडीला लगाम घातला 

गेला पावहजे. नाहीतर एक िेळ पृ् िीिरून िकृ्ष नाही े होतील 

ि  ांपणूप मानि जातीला त्याचे पररणाम भोगािे लागतील. 

मनषु्यजीिन ह े वन गापिर अिलांबनू आह.े वन गप िाचला तर 

माण ू िाचेल वन गप ि मानिजात ह ेएकमेकाांचे वमत्र आहते. 

मानिच मानिाच्या जीिनात िोका वनमापण करत आह.े ह े

आत्ताच लक्षात घेतले पावहजे. आज आपण पाहतो  माजात 

मोठ मोठी लग्न  मारांभ, िाढवदि  मोठटया उत् ाहात  ाजरी 

होत आह.े या ाठी लाखो रुपयाांचे फटाके फोडून आनांद  ाजरा 

केला जातो. लाख रुपयाांचा  त्कार खचप मान  न्माना ाठी 

केला जातो. या ऐिजी हजार रुपयाच्या महत्त्िाच्या झाडाांची 

रोपे आणनू लग्न मारांभातील प्रमखु अवतथी, नातेिाईक याांना 

दऊेन त्याांचा  त्कार केला ि त्याांना झाडे लािण्याचे आव्हान 
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केले तर खऱया अथापने  वुशवक्षत ि पयापिरण परूक  मारांभ पणूप 

झाले अ े म्हणता येईल. याच बरोबर िर ििूांना  ां ार रुपी 

जीिनाला  रुुिात करताना एक एक झाड लािण्याचे 

आव्हाहन केले पावहजे. जर त्याांनी झाडे लािली तर त्याांचा 

 ां ार िकृ्षाप्रमाणे वनवितच अविक फुलेल ि आयषु्याचा काही 

काळ याच झाांडाच्या  ािलीत घालिता येईल. त्याचबरोबर 

घरातील, कुटुांबातील व्यक्तीचे वनिन होते. तेव्हा अांत्य ांथकार, 

इतर वििी करुन आपण हळुहळु त्या व्यवक्तला वि रून जातो. 

त्या व्यक्तीच्या नािाने जर एक झाड लािले तर ती व्यक्ती 

झाडाच्या रुपाने  दिै आठिण म्हणनू आपल्या मोर अ ेल. 

झाडे लािणे ि मोठी करणे काळाची गरज आह.े झाडे लािा 

झाडे जगिा हा नारा खपू गाजला लोकाांनी खपू झाडे लािली. 

परांत ु झाडे जगिण्यात मात्र आपण कमी पडलो. मग त्याला 

कमी पाऊ , दषु्काळ, झाांडाची वनिड या  ारखे कारणेही 

आहते. दरिषी पाि ाळा  रुु झाला की, प्रत्येकाने शेतात, 

रानात, जांगलात, मोकळ्या जागेत, घरा शेजारी, शाळेत, 

ऑफी मध्ये एक तरी झाड लािािे. िषपभर त्या झाडाची वनगा 

राखािी. झाडे मोठी होईपयंत त्याच्याकडे लक्ष द्यािे. प्रत्येकाने 

लािलेले झाड थितुःला ि येणाऱयाां वपढीला वनवितच फायदा 
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दते राहील. मानिाचे जीिन प्रदषूण मकु्त ि पयापिरणपरूक 

होईल. झाडे शदु्ध ऑक् ीजन ि वनखळ आनांद दतेात. ह्या 

दोन्हीची माण ाला गरज आह.े म्हणनू  

प्रत्येकाने झाडे लाियूा झाडे जगियुा ि झाडाप्रमाण े

थितुःचे आयषु्य आनांदाने  दिै बहरत ठेियूा. 

“ जि अिेल िृक्षाच्छात्रदत, श्वािोच््िाि िाहील 

अबात्रधत. ” 

“ अांगणी लािा एकच तुळि, प्राणिायचूा होई कळि. ” 
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 ात 

अपयि हीच यिाची पत्रहली पायिी 

 

 

वशक्षणाच्या प्रिाहातील िेगिेगळ्या परीके्षचा, कोणत्याही 

थपिेचा, वक्रडा प्रकारातील खेळाचा, वनकाल पा  नापा , हार 

जीत याप्रकारे अ तो. नाण्याला जयाप्रकारे दोन बाजू आहते. 

त्याप्रमाणे जय-पराजय या  दु्धा जीिनातील महत्त्िाच्या दोन 

गोष्टी आहते. खेळ, थपिाप, परीक्षा यामध्ये प्रत्येक विद्याथी, 

खेळाडू पणूप ताकतीने उतरत अ तो. कारण येथे प्रत्येकालाच 

वजांकायचे आह.े प्रत्येकालाच पढुे जायचे आह.े पण ही थपिाप, 

परीक्षा, खेळ म्हटले म्हणजे कुणीतरी वजांकणार तर कोणीतरी 
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हरणार ह ेवनवितच अ ते. थपिेत, परीक्षेत, खेळात भाग घेणारा 

प्रत्येकजण वजांकलेला अ तो. पण कुठेतरी क्रम देताांना मात्र 

कुणाला पवहला, द ुरा, वत रा अ ा क्रम प्राप्त होत अ तो. 

अथापत क्रम वमळालेले कुठेतरी इतराांपेक्षा काकणभर वशल्लक 

भरलेले अ तात. याचा अथप बाकीचे खपू काही कमी वकां िा 

पणूपपणे बाद अ े होत नाही. ह ेक्रमाांकाचे, नांबरचे यश-अपयश 

मात्र प्रत्येकाला पचिता आले पावहजे. आयषु्यात अनेक 

कठीण थपिाप माण ू म्हणनू प्रत्येकाला द्याव्याच लागतात. 

त्यातील ही काही टप्पे आहते. वशक्षण या प्रिा ातील 

 रुुिातीचा टप्पा म्हणजे दहािी ची परीक्षा नांतर बारािीची 

परीक्षा होय. दरिषी दहािी ि बारािीचा वनकाल घोवषत होताच 

द ुऱया वदिशी ितपमानपत्रात, टीव्हीिर बातमाच्या माध्यमातनू 

कानािर येते की, कमी माकप  वमळाले म्हणनू आत्महत्या केली. 

नापा  झाला म्हणनु आत्महत्या केली. कमी माकप  वमळाले 

म्हणनू आई-िडील वनराश झाले म्हणनू आत्महत्या केली. 

अशा बातम्या बघनू, िाचून मन वखन्न होते. कुठेतरी गणुाांच्या, 

माकापच्या या जीिघेण्या थपिेत अनेक मलुां जीि गमािनू 

ब तात. अथापत या ाठी अनेक गोष्टी जबाबदार आहते. 

पालकाांच्या मलुाांकडून िाढलेल्या अपेक्षा अ तील, आई-
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िडील, शाळा, महाविद्यालय, क्ला े  याांचे नाि मोठे 

होण्या ाठीची िडपड अ ेल वकां िा नातेिाईक  माज 

याांच्याशी तुम्ही करत अ लेली तलुना अ ेल. अभ्या क्रम, 

शाळा, पालक,  माज याांनी मलुाांना थपिेच्या खाईत ढकलनू 

वदले आह.े येथे प्रत्येकाला फक्त पवहला नांबर पावहजे. बालक, 

मलूां, विद्याथी म्हणनू त्याच्या अडचणी  मजनू घेण्याची 

मानव कता मात्र कुणाची नाही. येथे फक्त प्रत्येकाला गणुाांच्या 

थपिेत इतराांपेक्षा पढुे जायचे आह.े आज  माजातील 

कोणत्याच आई-िवडलाांना आपल्या मलुाांने एक उत्तम माण ू 

म्हणनू घडािे अ े िाटत नाही. वकां िा त्या ाठी प्रयत्नही होत 

नाही. जन्माला आल्यापा ून फक्त थपिाप आवण थपिाप एिढेच 

ध्येय पालकाांचे आह.े मलुाने थपिेत उडी घ्यािी ि  तत 

आकडटयाांचे क्रम वमळिनू हुशार अ ल्याचे व द्ध करािे. 

जगाच्या थपिेत प्रत्येकाला व द्ध व्हायचे आह.े पण त्या ाठी 

जीिघेण्या थपिाप वकतपत योग्य आह े ? हा विचार प्रत्येक 

पालकाांनी केला पावहजे. हाताची पाचही बोटे  ारखी न तात. 

प्रत्येक बोट द ुऱया बोटा पेक्षा लाांब, आखडू, जाड अशा 

रचनेने बदलेले आह.े परांत ुप्रत्येक बोटाची कायप मात्र  ारखेच 

आह.े कोणतेही काम करताना हाताची  िप बोटे एकत्र येऊन ते 
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काम करते. त े शाळेतील प्रत्येक मलुां जरी िेगळे अ ले तरी 

ते  िपगणु ांपन्न आह.े ते त्याचे थितांत्र अवथतत्ि वनमापण 

केल्यावशिाय राहत नाही. फरक एिढाच आह ेकी, प्रत्येक मलु 

त्याच्या आिडीन ुार ि क्षमतेन ुार के्षत्र वनिडत अ ते. 

 माजाची आज फार मोठी मानव कता झाली आह ेकी, माझ्या 

मलुाांने वशक्षण घेऊन प्रशा नात अविकारी व्हािे, डॉक्टर, 

इांवजनीअर, िकील, पोवल  अशा विविि के्षत्रात मोठे नाि 

कमिािे अ ा वनिापर पालक करून टाकतात. त्यादृष्टीने 

अपेक्षाांचे ओझे त्याच्या पाठीिर बाांिून त्याला या जीिघेण्या 

थपिेत उतरितात. त्याला  मजनू घ्यायला त्याच्या आिडी 

वनिडी, कल ओळखायला येथे कुणालाच रुची नाही. 

पालकाांना त्याला  मजनू घ्यायला िेळ नाही. कारण त्याच्या 

वशक्षणा ाठी त्याच्या अपेक्षा पणूप करण्या ाठी पै ा लागेल 

या ाठी पालक रात्रांण वदि  थितुःच्या कामात गुांतनू घेतात. 

जयाांच्या ाठी पै ा कमाितो, जयाच्या पाठीिर अपेक्षाांचे ओझ े

बाांिले, त्याला मात्र एकदाही जिळ घेऊन आपण विचारत 

नाही. बाळा तलुा हे अपेक्षाांचे ओझे झेपिते का, की तुला तझु्या 

इच्छेने आिडीने के्षत्र वनिडायचे आह.े जर हा  ांिाद 

मलुाांन ोबत आिडीने  ािला गेला, तर मलेु थिच्छेने 
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आिडीने के्षत्र वनिडतील. पढुील येणाऱया काळात दशेात 

कलाकार, कलािांत, खेळाडू, शास्त्रज्ञ,  ांशोिक अ े विविि 

के्षत्रात काम करणारी माण ां वनमापण झालेली वद तील. भारत 

हा कृषीप्रिान दशे आह.े प्रत्येकाला थितुःची भरपरू शेती 

अ ािी अ े िाटते. परांत ुआपल्या मलुाने शेतात काम करू नये 

हा अट्ाहा  प्रत्येकाचा आह.े जया दशेात  िापत मोठा व्यि ाय 

शेती आह ेआवण जो तमु्हाला करायला आिडत नाही. येणाऱया 

वपढीने तो करू नये म्हणून त्याच्या मनात तमु्ही भरित अ ाल 

तर भारत दशे ि भारताची आवथपक व्यिथथा येणाऱया काळात 

कशी अ ेल? हा विचार न केलेलाच बरा. भारताचे माजी 

राष्रपती डॉक्टर ए.पी.जे अब्दलु कलाम  ाहबेाांनी  ाांवगतले 

होते. जोपयंत या दशेातील आई-िडील आपला मलुगा नोकर 

व्हािा अ े थिप्न पाहणे बांद करणार नाही. तोपयंत या दशेात 

मालक जन्माला येणार नाही. अथापत प्रत्येक जण नोकर 

होण्याच्या मागे लागलेला आह.े कुठेतरी ह ेमलुाांच्या पाठीिरचे 

ओझे कमी झाले पावहजे. तरच मलुाांच्या आत्महत्या थाांबतील. 

मलुाांमिील नैराश् य, वनरुत् ाह  ांपेल. मलुाांना त्याांच्या 

इच्छेन ुार के्षत्र वनिडू द्या, त्याांच्या अांगी अ लेले कलागणु 

त्याांना जोपा  ू द्या. अभ्या ाबरोबर इतर आिडीवनिडी 
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जोपा ल्या तर अभ्या ाचा ताण येत नाही. जया मलुाां ाठी 

रात्रांवदि  कष्ट आवण घाम गाळला वतच मलेु रावहली नाही. तर 

आयषु्यात पावहलेल्या थिप्नाांचे काय करायचे. या ाठी 

पालकाांनी थितुःच्या मलुाांना  मजनू घ्यायला पावहजे. मलुाांशी 

िागताना पालक, वमत्र, गरुू अशा विविि भवूमकेतनू त्याांच्याशी 

िागले पावहजे. आज मलुाांना पालकाांशी मनमोकळा  ांिाद 

 ािता आला पावहजे. त्यातनू मलेु व्यक्त होतील त्याांच्या 

मनातील भािना प्रकट होतील. कुठे तरी त्याांच्या मनािरील 

अपेक्षेचा ताण कमी होईल. जीिनात यश ि अपयश पचिता 

आले पावहजे. मलुाांना  क्षम बनिा त्याला आनांद, दुुःख, यश, 

अपयश पचिण्या योग्य  क्षम बनिा. एकदा अपयश आले 

म्हणजे आयषु्य  ांपत नाही. जगात अ ांख्य अपयश आलेल्या 

व्यक्तीने थितुःची ओळख जगाला करून वदलेली आह.े 

अपयश तमु्हाला  ांपित नाही तर तमुच्यात पनु्हा वजद्द, पे्ररणा 

वनमापण करत अ ते. पुन्हा पणूप ताकतीने तमुचे ध्येय 

गाठण्या ाठी तमु्हाला पनु्हा एक  ांिी दते अ ते. मुलाांनी ह े

अपयश मनाला लािनू न घेता थितुःला पररपणूप होण्याची पनु्हा 

एक वमळणारी  ांिी म्हणनू ते थिीकारले पावहजे. जीिन हचे 

एक  ांघषपमय परीक्षा आह.े या परीके्ष ाठी आयषु्यभर वझजािे 
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लागते. तमु्ही माण ू म्हणनू हरलात तर आयषु्यातील कोणतीही 

गोष्ट वजांकू शकणार नाही. म्हणनू  िपप्रथम थितुःला वजांका तर 

तमु्ही जगाला वजांकु शकाल. आत्महत्या हा कोणत्याच 

अपयशािरचा पयापय नाही. अपयश ही यशाची पवहली पायरी 

आह.े पनु्हा एकदा जोमाने तेिढटयात वजद्दीने थितुःला व द्ध 

करा. मेहनत ि अपार कष्ट करण्याची वजद्द तमुच्यात अ ेल, तर 

तमु्ही परीक्षा नाही तर थितुःचे आयषु्य वजांकाल. 

अिफलता एक चुनौती है, 

स्िीकाि किो क्या कमी िह गई, 

देखो औि िधुाि किो जब तक न िफल हो, 

नींद चैन को त्यागो तुम िांघर्प का  

मैदान छोड मत भागो तुम 

कुछ त्रकये त्रबना ही जय जय काि नही होती  

कोत्रिि किने िालों की हाि नहीं होती || 
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आठ 

‘‘ मानिी जीिन कष्टमय ’’ 

 

आईच्या गभापतनू मलू जन्माला येते. एक वनराग  हाथय घेऊन 

या जगात थितुःचे अवथतत्ि वनमापण करण्या ाठी  जज होते. 

जन्मानांतर आनांदात थितुःच्या विश्वात हरिनू जाते. हळूहळू 

ज ज े मोठे होऊ लागते. त ेत े त्याला प्राप्त पररवथथतीचा 

अनभुि येत जातो. थितुःच्या कुटुांबातनू, परर रातनू ते अनेक 

गोष्टी वशकत जाते. थितुःच्या कौटुांवबक पररवथथतीन ुार 

आलेल्या  मथयाांना तोंड दते राहते. ताठ मानेने उभे राहण्याचा 
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प्रयत्न करत अ ते. अशा जडणघडणीत ते घडत अ ताना 

थितुःच्या िाढत्या ियाबरोबर जबाबदाऱया वथिकारत राहते. 

प्राप्त पररवथथती न ुार मलुाांना वशक्षण ि  ांथकार वदले जाते. 

मोठेपणी थितुःच्या पायािर उभे राहण्या ाठी, कामिांदा 

करण्या ाठी, नोकरी वमळिण्या ाठी, थितुःचा व्यि ाय 

उभारण्या ाठी ते  तत िडपडत अ ते. आपण पाहतो आपला 

दशे हा कृवषप्रिान दशे आह.े भारतात  िापत जाथत शेती हा 

व्यि ाय केल्या जातो. अथापत लहानपणापा ूनच मलुाांना 

शेतीविषयी कामे करण्याची, कष्ट करण्याची  िय लागलेली 

अ ते. िाढत्या लोक ांख्येमळेु शेतीचे विभाजन होत चालले 

आह.े पृ् िीिर पाणी, जमीन याांचे के्षत्रफळ आह ेतेिढेच आह.े 

परांत ु िाढती लोक ांख्या, शहरीकरण, व्यि ाय, उद्योग िांद,े 

िरण, रथते यामळेु जवमनीचे विभाजन होत चालले आह.े यातनू 

शेतीचे के्षत्रफळ कमी होत आह.े अनेकाांना शेती नाही. 

अनेकाांना थितुःचा व्यि ाय नाही. त्यामळेु उदरवनिापहा ाठी 

नोकरी वकां िा मजरुी करािी लागते. पोटाची खळगी भरण्या ाठी 

हाताला वमळेल ते काम करािे लागते. कष्ट केल्यावशिाय 

 ां ाराचा रथ गाडा चालत नाही. आज दशेात  िापत जाथत 

भेड ािणारी  मथया म्हणजे अनेकाांना काम वमळत नाही. 
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कामा ाठी िणिण वफरािे लागते. वशक्षण घेणाऱया यिुकाांना 

चाांगल्या पगाराची नोकरी वमळत नाही. तर एकीकडे वशक्षण 

नाही म्हणनू काम वमळत नाही. अशी अिथथा आिवुनक यगुात 

झाली आह.े आिवुनक तांत्रज्ञान ि आिवुनक यांत्र ामगु्री मळेु 

मानिाांना वमळणारी कामे बांद झाली. याचे कारण म्हणजे 

यांत्र ामगु्री मळेु कमी िेळेत जाथत काम होते. कामा ाठी पै ा 

ही कमी लागतो .कामाचा दजाप  िुारला. यामध्ये गोरगरीब 

मजरुाांच्या हाताला वमळणारी कामे नाही े होत चालले आह.े 

ग्रामीण भागात ि शहरी भागात काम वमळाले नाही तर 

जगण्याचा प्रश्न वनमापण होतो. काम वमळाल्यावशिाय घाम 

घाळता येत नाही. घाम गाळल्यावशिाय दाम वमळत नाही. दाम 

वमळाल्यावशिाय चलू पेटत नाही. ही िाथति पररवथथती आज 

दशेात आह.े खेडटयापाडटयात काम वमळत नाही म्हणून दरिषी 

लोक कामाच्या शोिात शहराांकडे थथलाांतर करत आह.े शहर 

ह ेआवथपक गवतमानतेचे चक्र वफरिणारे वठकाण. या वठकाणी 

वनवितच काम वमळते. या आशेिर लोक शहरात येऊन 

राहतात. वमळेल ते काम वदि भर करायचे.  ायांकाळी 

वदि भर केलेल्या कामाचा मोबदला घ्यायचा. वमळालेल्या 

रोजगारातनू  ांध्याकाळच्या पोटा ाठी लागणारे अन्निान्य 
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घ्यायचे. पोटाची खळगी भरायची. ही कामगाराची िाथतविक 

पररवथथती आह.े जी आपण नाकारू शकत नाही. परांत ुबदल 

मात्र वनवित करु शकतो.  रकारने प्रत्येकाच्या हाताला काम 

वमळेल. अ े िोरण ठरिािे. उद्योग, व्यि ाय उभारुन 

प्रत्येकालाच काम वमळािे अ े िोरण ठरिले पावहजे. १ मे हा 

कामगार वदन आह.े महाराष्रात आज कामगाराांच्या  मथया 

अनेक आहते. िेळोिेळी कामगार आपल्या मागण्याां ाठी 

रथत्यािर उतरतात. कामगाराांना योग्य  न्मान वमळाला पावहजे. 

िेळेिर िेतन वमळाले पावहजे. कामगाराांना कामािर मलूभतू 

 वुििा वमळाल्या पावहजे. कामगार हा एक महत्त्िाचा घटक 

आह.े ही जाणीि  िापत आिी  मजनू घेतली पावहजे. कामगार 

वटकला तर काम पणूप होईल. मनषु्याला जन्माबरोबरच 

पररवथथतीशी झगडािे लागते. आपला जन्म कुठे व्हािा ह े

विध्यात्याने आपल्या हातात ठेिले नाही. कोण नोकर होणार 

आवण कोण मालक हे आपल्या हातात नाही. पररवथथतीशी दोन 

हात करण्याची वजद्द मात्र प्रत्येकात आह.े कष्ट केल्यावशिाय 

फळ वमळत नाही. प्रत्येक जण आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कष्ट 

करत अ तो. कष्टाची फळे गोड अ तात. जीिनात कष्ट 

केल्यावशिाय काही वमळत नाही. या जगात  हज काही वमळत 
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नाही. अपार कष्ट ि मेहनतीच्या जोरािर यश  ांपादन करता येते. 

माण ू जन्मापा नू ते मतृ्यपूयंत  तत कष्ट करत अ तो. मळुात 

मनषु्य जीिन फार कष्टमय आह.े इतर प्राणी, पक्षी याांच्या पेक्षा 

माण ू खपू कष्टाळू आह.े कारण माण ाच्या आशा-आकाांक्षा 

खपू आह.े तो बवुद्धमान आह.े त्यामळेु त्याला या जगाच्या 

थपिेत यशाचे अनेक उत्तुांग वशखरे चढािी िाटतात. या ाठी तो 

रात्रांवदि  कष्ट करत अ तो. थितुः वझजत राहतो. जीिन जगणे 

एिढेच माण ाचे आयषु्य नाही. त्या पलीकडे काहीतरी निीन 

येणाऱया वपढी ाठी करून ठेिण्याचे िेड त्याच्या अांगी अ ते. 

अपार कष्ट, वजद्द याांच्या जोरािर प्रत्येक मनषु्य थितुःचे जीिन 

फुलित अ तो. 
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नऊ 

" आई सुखाची जननी " 

दिेाला प्रत्येकाच्या घरी जन्म घेता येणे शक्य नाही. म्हणनू 

दिेाने आईची वनवमपती केली. आईचा रूपाने प्रत्येक घरात 

भगिांत अितरत अ तो. जगातील  िापत  ुांदर नात म्हणजे 

आई. नऊ मवहने नऊ वदि  दगडाप्रमाणे पोटाशी ओझ े

िागिते. चेहऱयािर मात्र लाखमोलाचा आनांद झळकतो. 

थितुःच्या इच्छा आकाांक्षाला मारून, बाळाच्या िाढी ाठी 

लागणारे अन्न ि औषिीचे  ेिन करते. जगातल्या  िापत  ुांदर 

ि  रुवक्षत गभापत आपल्या बाळाला िाढिते. नऊ मवहने नऊ 
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वदि  झाले की, आपल्या बाळाच्या जन्मा ाठी अ ह्य िेदना 

 हन करते, ती फक्त आईच होय. थितुःचे दुुःख वि रुन 

बाळाला थितुःच्या छातीशी किटाळते. आपला  िापत पवहला 

गरुु आई होते. आपल्यािर  िपप्रथम चाांगले  ांथकार आई करते. 

बोलणे, चालणे, अशा प्रत्येक गोष्टी प्रथम आईच वशकिीते. 

थितुःच्या पोटाला मारून लेकराच्या मखुात अन्नाचा घा  

भरिणारी आई प्रत्येकाला दिेाने वदली. पररवथथती कशीही 

अ ो त्याची खांत न करता आपल्या बाळाला  ुरवक्षत ि 

 खुरूप ठेिते. जगातली प्रत्येक चाांगली गोष्ट फक्त माझ्याच 

बाळाला वमळािी हा अट्ाहा   दिै करत राहते.  काळी 

झोपेतनू उठताांना तोंडािरून हात वफरविते. अांघोळ घालून 

थितुःच्या पदराने ओले अांग प ुण्याचे भाग्य विध्यात्याने 

वतच्याच पदरी घातले. प्रेमाचा, मायेचा  ागर म्हणजे आई. 

उन्हात  ािली वनमापण करते ती आई. कडू घा  वतच्या थपशापने 

गोड लागतो ती आई. थितुः आयषु्यभर दुुःख  हन करून 

लेकराच्या आनांदा ाठी,  ुखा ाठी झटत राहते ती फक्त आईच 

होय. आई म्हणजे िाळिांटाच्या उन्हातील पाण्याचा झरा, आई 

म्हणजे दिुािरची  ाय, आई म्हणजे दिेळातील घांटेचा  ुांदर 

नाद, आई म्हणजे भजनातील  ुांदर रामनाम, आई म्हणज े
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पे्रमाचा अखांड झरा, आई म्हणजे िेदनेची फुकां र, आई म्हणजे 

 ांथकाराचा खवजना होय. जगात अ े एकच नाते आह ेत्याची 

तलुना कशाशीच होऊ शकत नाही. उत्तम  ांथकार ि वशक्षण 

दऊेन, आपल्याला उत्तम घडिण्याचे काम ती करत अ ते. 

 ुांदर बालक घडिणारी ती एक उत्तम कलाकार अ ते. आई ही 

मळुात दिेाचा अितार आह.े प्रत्येकाला दिेाने थितुःचा अांश 

आई रूपाने वदला आह.े तो प्रत्येकाला आयषु्यात जपता आला 

पावहजे.  ांथकार ि वशक्षणाने आयषु्यात वकतीही मोठे यश 

 ांपादन केले. वकतीही पै ा, प्रवतष्ठा प्राप्त केली. तरी आईपेक्षा 

मोठां कुणालाच होता येत नाही. ही िाथति पररवथथती आह.े 

आईला आपले लेकरू ह े िप  खुापेक्षा मोठे िाटते. आयषु्यात 

त्यागाचे प्रतीक बननू ती लेकरा ाठी  िप गोष्टीचा त्याग करत 

आलेली अ ते. थितुः दुुःख  हन करून  खुाचा ओलािा 

वनमापण करण्याची शक्ती फक्त आईला जमते. रांग, रुप याचा मोह 

वतला न तो. आपले बाळ क ेही अ ो. वतला थितुःच्या 

वजिापेक्षा अविक वप्रय अ ते. आपल्या बालकाला गररबीची 

चाहूल लाग ून दतेा. शक्य होईल तेिढे अविक चाांगले जीिन 

जगण्याचा प्रयत्न ती करत अ ते. प्रत्येक आई आपल्या 

मलुाला चाांगले  ांथकार, वशक्षण, उत्तम आरोग्य, प्रदान करत 
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अ ते. आयषु्यात आपणही आईला दिेाप्रमाणे जपले पावहजे. 

आईचे ऋण एका जन्मात फेडणे शक्य नाही. पण आईला 

जीिापाड जपणे मात्र शक्य आह.े आयषु्यात आपल्याला 

यशाची भरारी घेण्या ाठी, आपल्या पांखामध्ये बळ भरण्याचे 

काम आईनेच केलेले अ ते. जीिनात यशाचे वशखर 

गाठल्यािर, त्याच वशखरािरून मागे िळून पाहताना आपली 

आई आपल्याला लहान वद ता कामा नये. वतचे महत्त्ि त्या उांच 

यशाच्या वशखरा ऐिढेच मोठे आह.े वतचे थथान किीही कमी 

होत नाही. आईची वकां मत आई गेल्यािरच कळते. ज ा  युप 

मािळला की, त्याचा प्रखर प्रकाश नाही ा होतो.  गळीकडे 

अांिाराचे िाथति प रते. त े आई जीिनातून गेली की, जीिन 

अांिारमय होऊन जाते. आईच्या कुशीत वमळणारा वि ािा 

जगाच्या कोणत्याच गादीत वमळत नाही. आईचा तोंडािरून 

वफरणाऱया हाताचे पे्रम जगाच्या कुठल्याच शक्तीत वमळत 

नाही. िात् ल्याचा हा झरा अ ाच  दिै प्रत्येकाला वमळत 

राहो. या ाठी आई हे दिैत माननु  दिै वतला देिाप्रती पजुत 

रहािे. 
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दहा 

अन्नदान हेच ििपशे्रष्ठ दान 

 

भारतीय  ांथकृतीत अनेक िावमपक रूढी, परांपरा आजही 

 रुूच आह.े या रूढी परांपरा माण ुकीचे दशपन घडविते. एक 

माण ू द ुऱया माण ाशी माण ुकीची भािना जोपा तो. एका 

माण ाचा द ुऱयाविषयी पे्रम, वजव्हाळा, आपलुकीची भािना 

जोपा ली जाते. यातनूच अनेकाांना मदत करण्याची भािना 

आज प्रत्येक भारतीयाकडे आह.े भकेुल्याला अन्न दणेे, 

तहानलेल्याला पाणी दणेे ि िाट रूला रथता दाखिणे ही 
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पणु्यकमापचे लक्षण  मजले जाते. आजही प्रत्येक मनषु्य 

आपापल्या परीने दानिमप करत अ तो. िमप केल्याने आयषु्यात 

काहीच कमी पडत नाही. ही भािना पिुी पा ुन रुढ आह.े जी 

िथत ू आपल्याला मयापदपेेक्षा जाथत होते. वकां िा मयापदपेेक्षा 

जाथत आपल्याजिळ आह.े वतचा िापर झाला नाही तर ती 

खराब होते. त्यामळेु ती इतराांना वदली पावहजे. दानाचे अनेक 

प्रकार आहते ज ेकी अन्नदान, रक्तदान, िनदान, भदूान, 

ज्ञानदान इ. अशा या दानाच्या प्रकाराांपैकी अनेक िमापमध्य े

अन्नदानाचे महत्ि पटिनू वदले आह.े अन्नदान हचे श्रेष्ठदान 

आह.े जो अन्नदान करतो तो पणु्यकमप कमाितो. ‘‘ अन्नदाता 

 खुी भि ’’ अ े म्हटले जाते. अन्नदान करतो तो मनषु्य 

जीिनात  खुी राहतो. अन्नदान ह े िपश्रेष्ठ दान या ाठी  मजले 

जाते. अन्न, िस्त्र, वनिारा या माण ाच्या मलूभतू गरजा आहते. 

यातील पवहली गरज अन्न ही आह.े शरीर ह ेअन्नािर अिलांबनू 

आह.े माण ाची िाढ ही अन्नािर अिलांबनू आह.े अन्न हे 

कायप करण्याची ऊजाप िाढविते. अन्न पोटात न ेल तर कायप 

करण्याची गती कमी होते.  ांपणूप शरीराचे कायप हे अन्नािर 

अिलांबनू अ ते. अन्न मलूभतू पवहली गरज आह.े म्हणनू 

याला  िपश्रेष्ठ दान म्हटले जाते. अन्नदान ह ेमळुात भकेुल्या 
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माण ाां ाठी केले जािे. जो उपाशी आह ेत्याला अन्नाची खरी 

गरज आह.े अशा लोकाांना एक िेळचे जेिण वदले, तर 

आयषु्यात त्याचा आशीिापद आपल्याला वमळतो. भारत हा 

कृषीप्रिान दशे आह.े शेतकरी हा येथील अन्निान्याचा जनक 

आह.े तो वदि रात्र उन्हा-तानात राहून अन्निान्य वपकवितो. 

तेव्हा प्रत्येकाच्या पोटात अन्नाचा घा  जातो. या कृवषप्रिान 

दशेात तरी दु्धा अनेक लोक उपाशीपोटी रात्री झोपी जातात. 

अनेक बालके कुपोषणाने ग्रथत आह.े ही खरी शोकाांवतका 

आह.े आज अनेकाांना एक िेळचे जेिण वमळत नाही. अनेक 

मजरुाांना वदि भर कष्ट करािे लागते. तेव्हा एक िेळचे पोटभर 

अन्न खायला वमळते. जेव्हा जेव्हा दशेािर नै वगपक  ांकटे 

येतात. महापरू, दषु्काळ, भकूां प अशा िेळे  अन्नदान केले 

पावहजे. पोटभर जेिणे हा प्रत्येकाचा अविकार आह.े परांत ु

जयाच्या त्याच्या प्रारब्िान ुार आवण प्राप्त परीवथथतीन ुार 

उपा मार करािी लागते. या ाठी अन्नदान होणे गरजेचे आह.े 

मनषु्य जगला तर इतर कायप करत राहील. जीिनात 

आपल्याकडे जे आह े तेच आपण द ुऱयाला दऊे शकतो. 

अन्नदान काळाची गरज आह.े ह ेमहत्त्ि जाणनू घेऊन अन्नदान 

केले पावहजे. िेळ-काळ लक्षात घेऊन अन्नदान केले पावहजे. 
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अन्नदान करताना कुठलेही मतभेद करू नये. जात-पात, िमप, 

पररथथती याला महत्त्ि न देता माण ू हा दिे  मजनू अन्नदान 

केले पावहजे. अन्नदान ह े िपश्रेष्ठ दान ठरते. त्याचा आशीिापद 

एक मनषु्य रूपाने द ुऱया मनषु्याला वमळत अ तो. चला 

अन्नदान करूया, अनेकाांच्या भकेुच्या िेदना थाांबयूा. 

 

“ अन्न जीिन आहे, अन्न केिळ पिब्रम्ह आहे. ” 

“ लािु एक चाांगली ििय टाळु अन्नाचा अपव्यय. ” 
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अकरा 

 मानिी जीिन 

 

जीिन ह े अवतशय  ुांदर आह.े दिेा कडून वमळालेली 

अनमोल भेट म्हणजे हा मानिी देह होय. मानिी दहेाला 

 ुांदरपणे जगता आले पावहजे तरच जीिनाचे  ाथपक होईल. या 

पृ् िीतलािर लाखो प्रकारचे जीि-जांत ू जन्म घेतात. काही 

िेळाने काही काळाने नष्ट होतात. इवतहा  मात्र त्याांची दखल 

घेत नाही. या पृ् िीतलािरील मोजकेच जीिजांत ू जगण्याचा 

 ांघषप करतात. थितुःच्या कतुपत्िाने,  ांघषापने इवतहा ाला, 
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काळाला त्याांची दखल घ्यायला लाितात. या जीिजांत ूप्रमाण े

या पृ् िीिर मानिरूपी देह िारण करणारा मनषु्य जन्माला येतो. 

थितुःच्या जगण्या ाठी  ांघषप करतो, चाांगले कमप करतो, 

थिकमापने थितुःची ओळख वनमापण करतो. एक वदि  मनषु्य 

दहेाला  ोडून जातो. परांत ु आठिणींच्या रुपाने, कतुपत्िाने, 

चाांगल्या कमापने थितुःची ओळख माघे  ोडून जातो. आयषु्यात 

जीिन जगताांना अ े जगा की, काळ िेळ याला तमुचा हिेा 

िाटािा. अध्यात्मान ुार अ े म्हणतात चौऱयाांशी लक्ष योनीचा 

फेरा चकुिनु मानिी जीिन प्राप्त होते. या दीघप काळानांतर 

वमळालेले ह ेजीिन चाांगले जगता आले पावहजे. चाांगले जीिन 

जगण्या ाठी चाांगले कतपव्य, चाांगली कमप करत रावहले पावहजे. 

ज्ञानमागप, भवक्तमागापची  ांगत आयषु्यात अ ािी तरच मनषु्य 

योग्य रथत्यािर चालत राहतो. या पृ् िीिर जन्माला येणारा 

प्रत्येक जीि थितुःच्या जगण्यात आयषु्य घालित अ तो. 

मनषु्य योनीत मात्र  ांत-महात्मे, तपथिी, योगी,  माज िुारक, 

विचारिांत याांनी थितुःचे जीिन जगण्या बरोबरच द ुऱयाांना 

 दु्धा जीिन क े जगायचे याचे तत्त्िज्ञान  ाांवगतलेले आह.े  ांत 

महात्म्याांनी भक्तीचा मागप  ाांवगतला, तपथिी योगी याांनी ज्ञान ि 

शाांतीचा मागप  ाांवगतला, तर  माज  िुारकाांनी वशक्षणाचा 
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मागप, विचारिांताांनी  ुांदर विचाराांचा मागप  ाांवगतला आह.े 

जीिनात यापैकी कोणत्याही मागापची वनिड केली ि त्या योग्य 

मागापन ुार जीिन जगत रावहले तर मनषु्यजन्माचे  ाथपक होते. 

भक्ती, ज्ञान, वशक्षण ि  ुांदर विचार ह े जीिन घडिण्या ाठी 

योग्य मागप आह.े या मागापिर मनषु्य चालत रावहला तर थि 

कतृपत्िाने, थि कमापने तो वनवितच थितुःची ओळख वनमापण 

केल्यावशिाय राहत नाही. या पृ् िीिर या मागापचा जयाांनी 

जयाांनी अिलांब केला आज त्याांची ओळख इतराांना 

जगण्या ाठी पे्ररणा बननू आह.े आजच्या कवलयगुातील मनषु्य 

तर अहांकार, गिप, थिाथप, लोभीपणा, व्य न, आळ  

या ारख्या अनेक गोष्टींनी ग्रा लेला आह.े  ुांदर आयषु्य 

जगताांना मात्र त्याला लागलेल्या या व्यािींनी तो थितुःचे 

आयषु्य खराब करत आह.े अगदी तरुण वपढी  दु्धा अवतशय 

घातक थिरूपाचे आयषु्य जगत आह.े आज-काल तरुण वपढी 

जीिन जगताांना त्याच्या डोळ्यािर अहांकाराची पट्ी बाांिलेली 

आह.े तो चकुीच्या मागापने जीिन जगतोय पण हे त्याच्या 

लक्षात येत नाही. व्य न, चकुीची  ांगत,  वुशवक्षत बेरोजगारी, 

यामळेु तरुण वपढी भरकटत चालली आह.े याकडे  माज, 

पालक याांचे लक्ष नाही. आपली मलेु आिवुनक जगाच्या 
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थपिेत वकती िाहिली जात आह ेहे त्याांच्या लक्षात येत नाही. 

मात्र िेळीच या गोष्टींकडे लक्ष वदले नाही तर त्याांचे जीिन 

बरबाद व्हायला िेळ लागणार नाही. आज-काल जीिन 

जगताांना तरुण वपढी अ ेल म्हातारी माण ां अ ेल याांनी योग्य 

 हिा , योग्य  ांिाद, चाांगला आहार, चाांगले आचार विचार 

या गोष्टींचा अिलांब केला तरच आयषु्य  ुांदर होईल. मनषु्य 

म्हणनू जगताांना आनांद ि वनखळ  खु प्राप्त होईल. येणारा काळ 

आपल्या जगण्याची वनवितच दखल घेईल. जीिन अ े जगािे 

की वकमान आपल्या  हिा ातील चार माण ाांनी, कुटुांबाांने, 

 माजाने आपली दखल घेतली पावहजे. आपल्या जगण्याने 

चार लोकाांना पे्ररणा वमळािी तरच मनषु्य योनीत जन्माला येऊन 

फायदा झाला अ े म्हणता येईल. नाहीतर इतर जीि-जांत ुप्रमाणे 

आपण किी जन्माला आलो ि किी मरण पािलो याची दखल 

कोणीच घेणार नाही.  

 

‘‘ या जन्मािि, या जगण्यािि, ितदा पे्रम किािे ’’. 

‘‘ या जन्मािि, या जगण्यािि, ितदा पे्रम किािे ’’. 
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प्रवतभा ांपन्न किी मांगेश पाडगािकर याांच्या या दोन ओळी 

जगण्याला  दैि प्रेरणा दतेात. त्याप्रमाणे फक्त प्रत्येकाने मानिी 

जन्मािर प्रेम करत रावहले पावहजे.  
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बारा 

 ‘‘ क्रोध ’’ त्रिनािाि आमांिण 

 

माण ाचे मन ह े उिळणाऱया घोडटयाच्या टाका  ारखे 

अ ते. वमळेल त्या जागेिर दौडत राहते. क्षणात जगाची  फर 

करण्याची ताकत मनात अ ते. मनाचा मागोिा घेणे म्हणजे 

 मदु्राच्या पाण्याचा तळ गाठण्या ारखे आह.े मना ारख्या 

गोष्टी घडल्या तर मन आनांदी होते. एखादी नको अ लेली 

 हज गोष्ट घडली तर लगेच मन दखुािते. ती भािनेतनू प्रगट 

होते. त्यालाच क्रोि आला अ े आपण म्हणतो. क्रोि म्हणजे 
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विनाशाचे आमांत्रण होय. माण ाला क्रोि आला की, त्याच्या 

मनािर ि विचारािर त्याचा ताबा राहत नाही. आपण 

कुणा मोर बोलतो, काय बोलतो याचे भान माण ाला राहत 

नाही. क्रोि मळुात प्रत्येकात अ तो. फक्त काही जण प्रगट 

करतात. तर काहीजण याला आिर घालतात. क्षणाक्षणाला 

 ैरािैरा िायचू्या िेगाने िािणाऱया मनािर ताबा वमळिला तर 

क्रोि येणारच नाही. क्रोि आमचा चाांगलुपणा आहे. चाांगले 

िाईट क्षणात ओळखनू विचाराांना प्रगट व्हायला लािते ते मन. 

आयषु्यात जन्माबरोबर प्रत्येकाला  ुांदर शरीर ि  ुांदर मन 

वमळते. पढुे याच शरीराच्या  ाथीने मन इच्छा, आकाांक्षाांचा 

डोंगर  जिायला लागते. यशाची वशखरे ि प्रवतष्ठेचा डोंगर 

रोजच काबीज करािे अ े िाटते. आयषु्याच्या थिप्नाांना पणुप 

करण्या ाठी माण ू क्षण क्षण वझजत राहतो. किीकिी मात्र ही 

वशखरे ि डोंगर काबीज होत नाही. याचा माण ाला प्रचांड राग 

येतो. मनषु्य  तत क्रोवित राहतो. यामिनू वतरथकाराच्या 

भािनाांनी  तत व्यक्त होतो. त्याचाच क्रोि त्याला जाळत 

अ तो. क्रोि हा थितुःचाच शत्र ूआह.े तो एकदा आपल्या 

मनािर ताबा करायला लागला की, आपल्या हातनू नको 

अ लेल्या चुका घडत जातात. क्रोिामळेु नाती-गोती, यश, 
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प्रवतष्ठा क्षणात िळुी  वम ळते. क्रोिािर वनयांत्रण ठेिले नाही 

तर माण ू अनेक गोष्टींपा ून दरुाित जातो. क्रोिाला  ांयमात 

रूपाांतर करता आले पावहजे. क्रोिाला आिर घालण्या ाठी 

योग्य औषि म्हणजे नम्रता होय. नम्रपणा  तत जिळ ठेिला 

तर क्रोि जिळही भटकत नाही. अहांकाराची िलयां हळूहळू 

नाहीशी होत जाते. माण ाचा थिभाि हा िेगिेगळ्या फुलाांच्या 

अलांकाराांनी नटलेला आह.े राग, लोभ, मत् र, अहांकार, 

नम्रपणा, प्रामावणकपणा या अलांकाराांना ओळखता आले 

पावहजे. क्रोिाच्या अांलकारा पेक्षा नम्रतेचा अलांकार अांगी 

बाळगला, तर जीिन रांगाप्रमाणे उमटून ि  ुगांिा प्रमाणे  िुाच्छ 

होऊन जाते. जीिनात वमळविलेल्या अनेक गोष्टींना 

वटकिण्या ाठी क्रोि आिरता आला पावहजे. माण ाला 

जगातील कोणतेच विचार हरित नाही. तर त्याचा क्रोि त्याला 

अपयशाची पायरी चढायला लाितो. जगात  ुांदर नाती,  ुांदर 

माण ां आह.े ती जपताांना फक्त त्याांना आपल्या क्रोिाचा थपशप 

होऊ दतेा कामा नये.  ुांदर विचाराांची िे न मनाला  तत घालनू 

ठेिली. ि  ांयमाचा ओलािा पाझरत रावहला तर क्रोि किीच 

आपले डोके िर काढणार नाही. एकदा क्रोि नाही ा झाला 
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की, मनषु्य चांदनाच्या िकृ्षाप्रमाणे  तत  गुांिी होऊन जाईल. 

तो  ुांगि  गळीकडे दरिळत राहील.  

 

आनांद या जीिनाचा िुांगधापिी दििळािा,  

त्रिजून स्ितः चांदनाने दुिऱ्याि मधुगांध द्यािा…. 

पाव्यातला िूि जैिा ओठाांनी ओघळािा, 

आनांद या जीिनाचा िुांगधापिी दििळािा….  
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 तेरा 

 आत्मत्रिश्वाि 

  

विश्वा  हा विचाराांचा िागा आह.े चाांगले विचार माांडताना 

ते विश्वा ाने आपण द ुऱया  मोर माांडतो. ते विचार चाांगले की 

िाईट याचा विचार न करता  मोरची व्यक्ती ते आत्म ात करत 

अ ते. अ ाच विश्वा  मनषु्य थितुःच्या आत्म्याला दते 

अ तो. मी करत अ लेले काम प्रामावणक आह.े माझे आचार, 

विचार ह े  त्य आह.े न्यायनीती ि िमापला िरून आह.े हा 

विश्वा  थितुःच्या आत्म्याला वदला की, मनषु्य कोणतेही काम 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/6120091292444718282/4896588511969522508
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प्रभािी करू शकतो. थितुःच्या जीिनात ज्ञान ि क्षमता याला 

िरून मनषु्य काम वनिडत अ तो. मनषु्याला जीिन जगताांना 

कष्ट करािे लागते. थितुःच्या गरजा थितुःला भागिाव्या 

लागतात. जीिनात कोणतेही काम करताना ते आत्मविश्वा ाने 

ि प्रामावणकपणे करािे. थितुःमिील विश्वा  हा कोणतेही 

कठीण कायप  हज पणूप करू शकतो. व्यिहारात एकमेकाांिर 

विश्वा  ठेिनूच व्यिहार करािा लागतो. द ुऱयाला वदलेला 

शब्द वकां िा िचन म्हणजेच विश्वा  होय. माण ाची नाती  ांबांि 

ही विश्वा ाच्या िाग्याांिरच जोडलेली अ ते. नाते ांबांि, मैत्री, 

व्यिहार ह े विश्वा ािर चालत अ ते. प्रत्येकामध्ये 

आत्मविश्वा  हा अ तोच काहीजण तो ओळखतात तर 

काहीजण त्याला ओळखायला खपू अििी लाितात. जे 

थितुःमिील आत्मविश्वा  ओळखतात ते वनवितच थितुःचे 

िेगळे अवथतत्ि वनमापण केल्यावशिाय राहत नाही. ते 

 माजा ाठी पे्ररणादायी बननु राहतात. मनषु्य हा  िपगणु ांपन्न 

ि बवुद्धमान आह.े तो कोणतेही कठीण कायप  हज पणूप करू 

शकतो. ते थितुःच्या आत्मविश्वा ािर होय. प्रत्येकाने मी 

 काळी झोपेतून उठल्यापा नू ते रात्री झोपेपयंत प्रामावणक 

जीिन जगेल अ ा आत्मविश्वा  थितुःमध्ये जागतृ केला 
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पावहजे. िाईट व्य न, िाईट प्रितृ्ती, िाईट  ांबांि त्यापा नू 

थितुःला दरू ठेिण्याचा विश्वा  थितुःमध्ये वनमापण केला 

पावहजे. मनषु्यामध्ये अांहकारापेक्षा आत्मविश्वा  अविक 

अ ािा. आयषु्याचा प्रत्येक टप्पा  र करताना तो  हज ि 

उत्तम करता आला पावहजे. एिढा आत्मविश्वा  मनी बाळगला 

पावहजे. जीिनातील ध्येय गाठण्या ाठी थितुःचा विश्वा  प्रखर 

अ ािा. थितुःचे मन, भािना ि विचार याांचे कायप थितुःमिील 

विश्वा ािर चालत अ ते. जीिनातील  खु, दुुःख, ि  ांकटाचे 

प्र ांग याला न घाबरता आत्मविश्वा ाने  ामोरे गेले पावहजे. 

जगात प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर आह.े फक्त ते शोिण्याचा विश्वा  

आपल्यात अ ला पावहजे. थितुःमध्ये  कारात्मक 

आत्मविश्वा  अ ला की, कोणतेही कठीण कायप  हज पणुप 

करता येत.े दिेाने प्रत्येकाला मन, भािना वदलेल्या आहते. 

माण ाने फक्त थितुःमिील आत्मविश्वा  जागतृ ठेिला 

पावहजे. 
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चौदा 

कुटुांबात िांस्कािाचे त्रबज रुजिा 

 

महाराष्र ह े ांताांचे,  माज ुिारकाांचे ि विचारिांताांचे राजय 

आह.े महाराष्रा ारख्या राजयात  ांथकार वमळण्याचे वठकाण 

कुटुांब, शाळा आवण  माज ह ेआह.े पिूीच्या काळात  ांथकार 

कुटुांब,  माज ि गरुुकुलामिनू वमळायचे. मग ते आध्यावत्मक 

 ांथकार अ ो िा शैक्षवणक  ांथकार अ ो. आज मात्र पररवथथती 

थोडीशी बदललेली वद ते.  ांथकार हे फक्त शाळेतूनच वमळािे 
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वकां िा मोठटया वशकिणी िगापतनू वमळािे ही पालकाांची भूवमका 

झाली आह.े मलुाांना मोठी-मोठी पथुतके वमळाली, चाांगला 

गणिेश वमळाला ि शहराच्या नामाांवकत शाळेत प्रिेश वमळाला 

म्हणजे, मलुगा   ुांथकाररत ि उच्चवशवक्षत होणार अ ा मोठा 

गैर मज आजकालच्या पालकाचा झाला आह.े कुटुांबाची ि 

आई-िवडलाांची भूवमका मात्र  गळेजण वि रत चालले आह.े 

आपल्या मलुािर  ांथकार करायला आई-िवडलाांकडे िेळ 

नाही. शहरी भागात आई-िडील दोघेजण नोकरी करतात. तर 

ग्रामीण भागात आई-िडील दोघे शेतात काम करतात. त ेच 

शहरी ि ग्रामीण भागात आई-िडील दोघेही व्याि ावयक 

आहते. अशा परवथथतीत कुटुांबाचा िेळ कामामध्ये 

विभागलेला आह.े प्रत्येक कुटुांब ही व्यथत झालेली आह.े 

त्यामळेु मलुाांनिर  ांथकार करायला आजकाल िेळ वमळत 

नाही. ह े  त्य आह.े घरामध्ये मलुाांकडे लक्ष दणेारी आजी-

आजोबा कुटुांबातनू गायब झालेली पाहािया  वमळत आह.े 

याचे कारण म्हणजे कौटुांवबक व्यिथथा ही एकवत्रत रावहली 

नाही. विभक्त कुटुांब पद्धतीमळेु आई-िडील आवण मलेु अ ा 

छोटा पररिार वनमापण झाला आह.े कुटुांबातनू घरातील मोठी 

व्यक्ती म्हणनू आजी-आजोबा नातिाांना  ांथकार दऊे शकतात. 
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िेळ दऊे शकतात. मात्र विभक्त कुटुांब व्यिथथेमळेु आजी-

आजोबाांचे िेगळे कुटुांब पहािया  वमळत आह.े याउलट थोडे 

मागे िळून पावहले तर, ग्रामीण भागात एकत्र कुटुांबपद्धती होती. 

कुटुांबात आई-िडील, आजी-आजोबा, काका-काकू, चलुत 

भाऊ, चलुत बहीण अ े  िप जण एकत्र राहायचे.  णिार, 

उत् ि, रुढी परांपरा एकत्र  ाजरे करायचे. त्यामळेु  ाहजीकच 

आई-िडील कामावनवमत्त वदि भर बाहेर रावहले तरी, आजी-

आजोबा नातिांडाांना िेळ द्यायचे. नातिांडा  ोबत खेळायचे. 

रात्री आजी आपल्या नातिाांना रामायण-महाभारतातील कृष्ण, 

बळीराम, राम-लक्ष्मण, अजुपन, श्रािण कुमार, कणप, त ेच 

इवतहा ातील छत्रपती वशिाजी महाराज, छत्रपती  ांभाजी 

महाराज, राष्रमाता राजमाता वजजाऊ मॉ  ाहेब याांच्या गोष्टी 

 ाांगायच्या. यातून मलुाांिर चाांगले  ांथकार घडायचे. गोष्टी, 

गाणी, पाळणा या ारख्या गोष्टींमिनू मलुाांिर चाांगले  ांथकार 

होत अ त. मलुाांना चाांगल्या गोष्टी, िाईट गोष्टीची जाणीि 

लहान ियातच व्हायची. चाांगला आवण िाईट हा फरक मलुाांना 

लहानपणीच कळायचा. नकळत मलुाांिर िाढत्या ियाबरोबर 

चाांगले  ांथकार व्हायचे. कुटुांबातील मोठी व्यक्ती म्हणून आजी-

आजोबा नातिांडाांचे लाड करायचे, त्याचबरोबर वशथत  दु्धा 
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लािायचे. वशथत मोडल्यािर वशक्षा  दु्धा करायचे. यामळेु 

अांगात  ाहवजकच वशथत वभांनली जायची. आजकाल मात्र 

कुटुांबात मलुाांचे लाड होतात. वशथत मात्र मलुाांमध्ये फारशी 

वद त नाही. कारण आजकालचे पालक मलुाांना वशक्षा 

करण्यापेक्षा, लाडच अविक करतात. आवण म्हणनू 

आजकालची मलुां वशक्षणाने  वुशवक्षत होताांना वद तात. परांतु 

 ांथकाराांनी अवशवक्षत अ ल्याचे जाणिते. आजच्या वपढीतील 

तरुण मलुाांच्या ितपनािरून तरी हचे वद त आह.े आजचा तरुण 

कॉलेजच्या नािाखाली ि फॅशनच्या नािाखाली  ांथकार ि 

 ांथकृती पायदळी तडुिताांना वद त आह.े फॅशनच्या 

नािाखाली अिपिट अांग झाकणारी कपडे घालायचे. अांग उघडे 

ठेिले म्हणजे फॅशन, िेगिेगळे व्य न केले म्हणजे फॅशन, 

मैत्रीच्या नािाखाली पाटी, नाच-गाणी केली म्हणजे मैत्री. अशा 

अनेक गैर मजतुीने वकां िा पढुारलेल्या विचार रणीने तरुणाई 

भरकटलेली वद त आह.े आवण यातनूच  ामावजक भान 

वि रून हीच तरुणाई भारताचे नागररक म्हणनू  मोर येत आह.े 

आपण पाहतो  माजाचे िैचाररक  ांतलुन वबघडत चाललेले 

आह.े याला कारणीभतू  माज, फॅशन, वचत्रपट, तांत्रज्ञान, 

मोबाइल, राहणीमान ि पढुारलेली विचार रणी याबरोबच 
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कुटुांब  दु्धा जबाबदार आह.े आज  माजात गेल्या काही 

वदि ापा नू महाराष्रात ि महाराष्र बरोबर  ांपणूप भारत दशेात 

जया काही िेगिेगळ्या घटना घडत आह.े यामध्ये बलात्कार, 

छेड काढणे, मलुींना त्रा  दणेे, वििाहीत वस्त्रयाांचा छळ करणे 

अशा घटना मनाला  ुन्न करणाऱया आहते.  काळी 

उठल्याबरोबर ितपमानपत्राचे पान उलटल्या बरोबर अशा घटना 

िाचािया  वमळतात. टीव्हीचे बटन दाबनू न्यजू चैनल  रुू 

करताच क्षणी अशा घटनाांच्या बातम्या कानािर ऐकायला 

येतात. यामळेु या घटना माण ाच्या मनाला प्रचांड िेदना 

दणेाऱया ि उच्चवशवक्षत म्हणनू घेणाऱया  माजाला काळीमा 

फा णाऱया आहते. जेव्हा अशा घटना घडतात. तेव्हा 

 ाहवजकच प्रत्येक जण  माजाला, प्रशा नाला, पोवल  

यांत्रणेला,  रकारला जबाबदार िरतात. अनेकाांकडून 

पोवल ाांचे लक्ष नव्हते का?,  रकार काय करते?, मवहला 

आयोग कुठे आह?े अ े प्रश्न उपवथथत केले जातात. पण 

प्रत्येकाने हा विचार केला पावहजे की,  माजातील जया 

मलुीिर, मवहलाांिर अत्याचार होत आह.े जया मवहलाांचा छळ 

होत आह.े त्या कुणाच्या तरी आई, बहीण, मलुगी आह.े 

अत्याचार करणारे  दु्धा कोणाचेतरी िडील, भाऊ, काका, 
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मामा, दादा आह.े शेिटी या िाईट घटनाांमागे  माजातीलच 

कुणाच्या तरी कुटुांबातील व्यक्ती आह.े म्हणजे  माजातील 

कुटुांबाच्या  ांथकारा अभािी अशा घटना घडतात अ े म्हणता 

येईल. या ाठी प्रत्येक कुटुांबातनु आपल्या मलुा-मुलींना जर 

चाांगले  ांथकार वदले. तर या घटना कुठेतरी कमी होताना वद ेल. 

मग मलुा-मलुींचे राहणीमान, मैत्री करणे, वशक्षण घेणे,  ण-

उत् ि  ाजरा करणे, फॅशनची आिड बाळगणे, या ारख्या 

गोष्टी करण्याअगोदरच उत्तम  ांथकार घालून वदले. तर िाईट 

घटना घडणे वनवितच थाांबेल. कुटुांबातील आईने आपल्या 

मलुाला लहानपणापा नू चाांगले  ांथकार वदले, तर त्याला 

 माजातील प्रत्येक स्त्री आई, मािशी, बवहण िाटेल. 

 माजातील स्त्री ही थितुःच्या आई ि बवहणी प्रमाणे िाटायला 

लागेल. अ े  ांथकार मलुाांमध्ये रुजिायला प्रत्येक आईने ि 

िवडलाांने  मोर आले पावहजे.  माजात घडणाऱया िाईट 

गोष्टीिर चचाप करत ब ण्यापेक्षा त्याची कारणे शोिनू, जर 

प्रत्येकाने तर िाईट घटना घडणारच नाही.  ांथकार कुठे विकत 

वमळत नाही. वकां िा  ांथकाराची कुठे क्ला े   दु्धा चालत 

नाही. ती प्रत्येकाला थितुःमध्ये रुजिािी लागतात. पालक या 

नात्याने प्रत्येकाची जबाबदारी आह ेकी, आपल्या मलुाांमध्ये 



विचाराांची श्रीमांती  राजेंद्र शेळके 

85 

 

आपण चाांगले  ांथकार रुजिले पावहजे. या ाठी प्रत्येक आई-

िडीलाने आपल्या मलुाांन ोबत िेळ वदला पावहजे. व्यि ाय, 

नोकरी, काम िांदा याबरोबरच मलुाांना  दु्धा परेु ा िेळ दणेे, ह े

गरजेचे आह.े ह ेउच्चवशवक्षत पालकाांनी लक्षात घेतले पावहजे. 

 ांथकृतीची, परांपरेची ओळख करून वदली पावहजे. मलुाांना 

चाांगले कपडे, चाांगली खाद्यपदाथप याबरोबरच चाांगली पथुतके 

घेऊन वदली पावहजे.  ांथकार घडिणारी पथुतके मलुाांना 

िाचायला  ाांवगतली तर वनवितच मलुाांिर चाांगले  ांथकार 

होतील.  ण, उत् ि, परांपरा याांची मलुाांना योग्य ओळख करून 

वदली पावहजे. मलुाांना योग्य िेळी, योग्य वठकाणी, योग्य 

मागपदशपन करून योग्य ती बांिने घातली. तरच येणारी वपढी 

  ुांथकाररत ि  ांथकृतीला जोपा णारी वनमापण होईल. या ाठी 

 माज,  रकार, प्रशा न याांना दोष न दतेा प्रत्येक पालकाने 

 ांथकाराचे बीज कुटुांबातच रुजिले पावहजे. 
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 पांिरा 

‘‘ ित्य ’’ मुखी िदािे ििपकाळ ! 

मानिी जीिन  ांथकार ि  ांथकृतीने घडलेले अ ते. 

 ांथकार ि  ांथकृतीचे पालन करताना, अनेक चाांगल्या गोष्टीचे 

पालन केले जाते. चाांगल्या  ियी माण ाला उत्तम घडितात. 

चाांगल्या  ियी ि चाांगली माण ां ह े माजाची प्रतीक आह.े 

माण ू अनेक कलागणुाांनी नटलेला अ तो. अनेक चाांगल्या 

 ियींनी घडलेला अ तो. मानिाची प्रवतमा ही त्याच्या 

 त्यािर अिलांबून अ ते.  त्याची परीक्षा ही कठोर अ ते. 

परांत ु त्याचा विजय दीघपकाळ वटकणारा अ तो. माण ाला 

जगत अ ताांना पािला पािलािर  त्याची परीक्षा द्यािी 

लागते. माण ाला चाांगल्या  ियी बालपणापा ून अांगिळणी 
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पडलेल्या अ तात. यातीलच एक चाांगली  िय म्हणजे खरे 

बोलणे.  त्य बोलणारी माण ां नेहमी  यूापच्या प्रकाशा  ारखे 

उठुन वद त अ तात.  त्य ह ेनेहमी  यूाप ारखे प्रखर ि गांगेच्या 

पाण्या ारखे वनतळ अ ते.  त्याचा  गुांि हा चोहीकडे  दिै 

दरिळत अ तो. आयषु्यात नेहमी  त्य बोलािे. माण ाच्या 

िाणीतनू वनघणारे शब्द ह े त्याचे प्रवतवबांब उमटित अ तात. 

माण ाचे कतपव्य मान- न्मान अबावित राखण्या ाठी मनषु्य 

हा  त्यिचनी अ ािा.  माजात माण ाचे व्यवक्तमत्त्ि त्याच्या 

खऱया बोलण्यािरून ठरत अ ते.  त्य बोलणारी माण ां ही 

 माजाला आिडणारी अ तात. जीिनात वकतीही  ांकटे 

आली, वकतीही मोठा थिाथप, फायदा अ ला तरी  त्य 

िचनाचा मागप  ोडू नये.  त्य नेहमी परीक्षा घेत अ ते. पण 

 त्याचा वनकाल हा वचरकाल वटकणारा अ तो.  माजात  त्य 

बोलणाऱया लोकाांना त्रा  झालेला आह.े  ांत महात्म्य, 

 माज िुारक, राजे-महाराजे, थोर विचारिांत याांना अनेक 

गोष्टीचा त्रा  झाला. अनेक  ांकटाांना तोंड द्यािे लागले. परांत ु

त्याांनी  त्याचा मागप  ोडला नाही.  त्याचा जीिनात  दिै 

प्रकाश तेित ठेिला. त्यामुळे ते आज  माजात आदशप ठरले. 

 माजात न्याय, नीती ि िमप वटकून आह ेतो  त्यािरच. जेव्हा 
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जेव्हा  माजात अन्याय िाढतो.  त्याला वकां मत राहत नाही. 

अ त्य िाढू लागते. तेव्हा क्राांती घडल्यावशिाय राहत नाही. 

आज दशेात िमप वटकून आह.े  ांथकृती वटकून आह.े याच्या 

मळुाशी  त्य हे खोलिर रुजलेले आह.े या दशेात राहताांना 

 ांथकार ि  ांथकृती बरोबरच थितुःमध्ये  त्य  दु्धा ठा नू भरले 

पावहजे. तरच माण ाचे व्यवक्तमत्त्ि उत्तम घडेल.  त्य हीच 

माण ाच्या जीिनाची खरी परीक्षा आह.े आयषु्यात जन्माला 

येताना  ोबत काही आणले नव्हते ि जाताना  दु्धा  ोबत 

काहीच येणार नाही. येथेच वमळिलेले ज्ञान, दहे, शरीर  िप एक 

वदि  येथेच  ोडून जायचे आह.े पण  त्याांनी कमािलेली 

कीती तमुच्या  ोबत येणार आह.े माण ाच्या पिात त्याची 

कीतीच त्याची ओळख बननू राहते. माण ाने आयषु्यात  दा 

 िपकाळ  त्य बोलािे,  त्य िागािे. येणाऱया काळात 

 त्याची मिरु फळां चाखायची अ ेल तर जन्माला आलेल्या 

मलुामध्ये चाांगले  ांथकार ि खरे बोलण्याची  िय बालपणीच 

रुजिली पावहजे. 

‘‘ ित्य पिेिान हो िकता है, पिात्रजत नही ’’ 
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 ोळा 

 पांढिीची िािी भेटी लागे जीिा 

 

उन्हाळाभर  यूप उष्णतेची आग ओकत अ तो. चार 

मवहन्याच्या या ऋतमूध्ये मे हा शेिटचा मवहना अती तापमानाचे 

उच्चाांक गाठत राहतो.  यूप उष्णतेची आग ओकताांना किी 

थाांबतो अ े  िांना िाटते. मे मवहना  ांपताच पाि ाळा ऋतचूी 

चाहूल लागते. चातक पक्षी आकाशाकडे पाि ाच्या थेंबा ाठी 

िाट बघतो. शेतकरी िाट बघतो िो-िो पाि ा ाठी, त ा 

िारकरी िाट पाहतो पांढरीच्या िारीची. दरिषी जनू मवहन्यात 

पाि ाच्या  री पडल्या की शेतीच्या कामाांना िेग येतो. त ा 
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िारकरी पांढरीच्या िारी ाठी  जज होत अ तो. लहान 

लेकराला खूप िेळ आईपा नू दरू ठेिले की, त्याला आईजिळ 

जाण्याची घाही होते. त े  िप भक्ताांना पाांडुरांगाच्या भेटीची 

आ  लागते. पांढरीचा पाांडुरांग विटेिर हात जोडून  िप भक्ताांची 

िाट पाहत अ तो. जशी जशी िारी जिळ येईल. त े त े 

िारकरी हातातील कामे  ांपितात. िारीला जायचे या ाठी 

दहेभान वि रून काबाडकष्ट करणारे शेतकरी, मजरू हातातील 

काम  ांपितात. िारकरी म्हटले म्हणजे गळ्यात तुळशीची 

माळ, कपाळािर चांदनाचा वटळा, मखुात पाांडुरांगाच्या 

हररनामाचे गणुगान होय.  ां ारात आल्यापा नू दुुःख भोगत 

अ णारा मनषु्य, आयषु्यभर  खुाच्या शोिात वझजत राहतो. 

मात्र त्याला  खुाची प्राप्ती होत नाही. मात्र त्याला एक वदि  

पाांडुरांगाच्या चरणी मथतक ठेिल्यािर वमळणारे  खु हे  ां ारा 

पेक्षा अविक मोलाचे िाटते. म्हणनू िारकरी घरादारािर 

तळुशीपत्र ठेिनू िारी ाठी वनघनू जातात. कुणाची पेरणी होते. 

कुणाची पेरणी बाकी राहते. कुणाची लेकरां लहान अ तात. तर 

कुणाचे आई-िडील म्हातारी अ तात.  ां ारातील अनांत 

अडचणी वदि ागवणक  मोर उभ्या अ तात. या  िप 

अडचणीचे डोंगर मागे  ोडून पाांडुरांगाच्या िारीत  हभागी 
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होण्याचे भाग्य िारकरी वमळितात. िषपभर  ां ाराचा रथगाडा 

हाकणे चालचू अ ते. जीिनात किीच  िड वमळत नाही. 

मोह, लोभ मनषु्याला  ां ारात खपु गुांतनू ठेितो. आयषु्यात 

प्रगती, पै ा, मान  न्मान, प्रवतटष्ठा या ाठी मनषु्य झगडत 

अ तो. जीिनात त्याला किीच  िड वमळत नाही. काम 

आवण पै ा याचा मोह त्याला शाांत ब  ुदते नाही. पण आषाढी 

एकादशी ज ी ज ी जिळ येईल. त ा पांढरीच्या िारी ाठी 

आिजूपन  िड काढून िारकरी घराबाहेर पडतो. लेकरां बाळां, 

घरदार, शेतीबाडी, मानपान, प्रवतष्ठा, िन-दौलत  गळां मागे 

 ोडून भगिी पताका खाांद्यािर घेऊन, तर कोणी गळ्यात टाळ 

घेऊन, कोणी गळ्यात मदृांग िीणा घेऊन, तर कोणी तळु ी 

िदृाांिन डोक्यािर घेऊन िारी ाठी वनघतात. घरची वचांता आता 

पाांडुरांगािर थिािीन करून िारकरी िारीत  ामील होतो. त्याला 

मावहती आह े आयषु्यभर पाांडुरांगाने आपणाला  ाांभाळले. 

आपल्या अनांत अडचणीत मागप दाखिण्याचे कामही त्यानीच 

केले. आता िारीत जाऊन येईपयंत तो आपला  ां ार 

 ाांभाळेल हा विश्वा  िारकऱयाांच्या मनी अ तो. परमाथापत 

 खु आह.े ते उपभोगण्या ाठी हररनामाचा गजर आवण 

पाांडुरांगाच्या चरण्याचा थपशप झाला पावहजे. िारीमध्ये ही दोन्ही 
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 फल होते. िारी ाठी वनघताांना पाांडुरांगाच्या दशपनाची आ  

डोळ्यात  ाठिनू िारकरी पांढरीकडे िाटचाल करतात. 

वदि भर चालत चालत पाांडूरांगाच्या नामाचा गजर करत 

दरगाि दर मकु्काम करत िारीमध्ये पांढरीच्या वदशेने िारकरी 

जात अ तात. अनेक िारकरी घराण्यात िारीची खपू 

वदि ापा नू परांपरा आह.े अनेक वपढटयाांपा नू ही िारीची 

परांपरा पढुे चाल ूआह.े जीिनात भगिांताांनी खपू वदले. पण 

 मािान मात्र त्याच्या चरणाशी आह.े त्याचा चरणथपशप 

भक्तीच्या मागापने प्राप्त करता येतो. िारी ही जीिनात  ां ारातील 

कामाचा वि ािा आह.े जीिनातील  िप दुुःखािरचे औषि 

िारी आह.े िारीच्या दरम्यान िारकरी पणूप वचत्ताने पाांडुरांगाच्या 

हररनामात िुांद होऊन जातात. भजन, कीतपन, गिळण, भारुड, 

अभांग या  िांचा टाळमदृांगाच्या गजरात जयघोष  रुू अ तो. 

एकवचत्त होऊन िारीत  िपजण पाांडुरांगाचा जयघोष करत 

अ तात. ऊन, िारा, पाऊ  याची तमा न बाळगता अवतशय 

उत् ाहाने िारकरी या िारीत  हभागी होतात. दहेभान वि रून 

िारीचा आनांद लटुला जातो. िारीत मोह, मत् र, गिप, याला 

थारा नाही. जमेल त े जमेल त्या वठकाणी थोडा वि ािा 

घ्यायचा. वमळेल ते अन्न  ेिन करायचे. िारीत  िप  खुाचा 
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त्याग करुन िारकरी आलेले अ तात. त्यामळेु येथे कोणतीच 

तक्रार उरत नाही. विटेिरचा पाांडुरांग लाखो िारकऱयाांना अगदी 

 खुात घेऊन चालत अ तो. िारी ह ेप्रत्यक्ष भगिांताचे िा  

अ लेले वठकाण होय. परमाथापत िारीच्या  खुाची तलुना 

 ां ारात कशाशीच होऊ शकत नाही. िारी म्हणजे कष्टकरी गोर 

गोरीबाांचा श्वा , िारी म्हणजे थकलेल्या िदृ्ध चेहऱयािरचे 

ताजेतिाने ह ,ु िारी म्हणजे हरीनामाच्या र ाने भरलेले अमतृ, 

िारी म्हणजे  ां ार  खुाचा त्याग, िारी म्हणजे पाांडुरांगाच्या 

चरणी वलन झालेले वचत्त होय. या  िप अनभुिा ाठी 

प्रत्येकजण  हकुटुांब िारी करतात. तर अनेक जण जोडीने िारी 

करतात. प्रत्येक जण आयषु्यभर थितुःच्या जीिनात थिाथापच्या 

मगृजळामागे िाित िाित आयषु्यात पढुे  रकत अ तो. कष्ट, 

हाल, अपेष्टा  हन करत पररवथथतीशी दोन हात करत 

अनेकजण जीिन जगत अ तात. भगिांताने या पृ् िीतलािर 

प्रत्येकाला आपल्या कमापन ुार मनषु्य जन्माला घातले आह.े 

त्यामळेु मनषु्य जीिनात प्रत्येकजण रांगरूप, शरीरयष्टी, 

पररवथथती याांनी वभन्न आहे. ऐरिी पै ा, प्रवतष्ठा, मान,  न्मान 

वमळिणारे लोकां , िारीत मात्र  हभागी होताना  गळे पाांडुरांगाचे 

िारकरी म्हणनू  हभागी होतात. िारीत  गळेजण  ारखे आह.े 
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येथे कोणालाच कोणताच मतभेद नाही. पाांडुरांगाचे भक्त ह े

 ारखेच आह.े परमाथापत भक्ती श्रेष्ठ आह.े भक्तीच्या या 

प्रिाहात  गळेजण पाांडुरांगाचा एक  ामान्य िारकरी म्हणनू 

 हभागी होतात. जीिनात पाांडुरांगाने  गळे काही वदले. जीिन 

ह ेएक मगृजळ आह.े या मगृजळामागे िाित आयषु्य  ांपते. 

परांत ु  खु वमळत नाही. भौवतक  वुििेणे वमळणारे  खु ह े

क्षवणक आह.े तर परमाथापत भक्तीच्या मागापने वमळणारे  खु ह े

दीघपकाळ आह.े याच  खुा ाठी िारकरी दरिषी न चुकता िारी 

करतात. िारी मानिाला अनेक  ांदशे दतेे. भक्ती, पे्रम,  मािान, 

वजव्हाळा याबरोबरच ऐकोपा, आत्मविश्वा , दृढ इच्छाशक्ती 

प्रदान करते. िारीला जाऊन आलेला िारकरी पाांडुरांगाच्या 

दशपनाने प्र न्न, प्रफुवल्लत होतो.  ां ारातील दुुःखाला  ामोरे 

जाण्या ाठी  जज होतो. पाांडुरांगाच्या दशपना ाठी 

महाराष्रातील िेगिेगळ्या वठकाणाहून दर िषी वदांडटया वनघत 

अ तात. या वदांडटया मध्ये लाखो िारकरी  हभागी होतात. 

शेगाि वजल्हा बलुडाणा येथनू  ांतश्रेष्ठ गजानन महाराजाांची 

वदांडी पांढरीकडे  िपप्रथम मागपक्रमण करत अ ते. देहु वजल्हा 

पणुे येथनु श्रीमांत श्री जगद्गरुु  ांत तकुाराम महाराजाांच्या 

पालखीचे प्रथथान होते. तर आळांदीहून  ांतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर 
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माऊलींच्या पालखीचे प्रथथान होते. याचबरोबर महाराष्रातील 

काना कोपऱयातून हजारो वदांडटया दरिषी पाांडुरांगाच्या 

दशपना ाठी जात अ तात. याच वदांडटयाांमध्ये िेगिेगळ्या 

भागातून िारकरी  हभागी होतात. मवहला, परुुष, म्हातारी 

माण े, अपांग बाांिि अ े  गळेजण  हभागी होतात. उद्दशे 

एकच अ तो पाांडुरांगाचे दशपन घेणे. पाांडुरांगाच्या चरणािर 

मथतक ठेिायचे. मनभरुन डोळ्यात पाांडुरांग  ाठिायचा. याची 

दहेी याची डोळा पाांडुरांग मनात  ाठिायचा. 
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 तरा 

जाणून घेऊया िक्तदानाचे महत्त्ि 

जगात विज्ञानाने अनेक शोि लािले. विज्ञानाने माण ाच े

जीिनमान उांचािले गेले. पिूीच्या काळी मनषु्य अवतशय 

 ाध्या पद्धतीने जीिन जगत होता. मानिाच्या मलूभूत गरजा 

अन्न, िस्त्र ि वनिारा या  ुद्धा परेुशा प्रमाणात त्याला भागिता 

येत नव्हत्या. यावशिाय त्याला इतर गरजा नव्हत्या अ े नाही. 

परांत ु त्या त्या पररवथथतीत तो जीिन जगण्याला प्रािान्य दते 

होता. वजिांत राहण्या ाठी त्याची िडपड चालत अ े. मळुात 

विचार करणे, वशक्षण घेणे, शोिक ितृ्तीला चालना दणेे या गोष्टी 

त्या काळात घडत न त. यामळेु  ािे जीिन जगणे हाच पयापय 

त्याच्यापढुे होता. हळूहळू मनषु्य विचार करू लागला. 
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वशक्षणाचे माध्यम उपलब्ि झाले. त्याच्या शोिक ितृ्तीचा 

विका  होत गेला. याच्या जोरािर मनषु्य अनेक शोि  ाध्य 

करू लागला. यातनूच वशक्षण, शोि ि विज्ञान याच्या जोरािर 

अनेक निीन शोि लागत गेले. निीन शोिाच्या 

उपलब्ितेन ुार मानिाच्या गरजा  दु्धा िाढत गेल्या. 

थितुःच्या मलूभतू गरजाांबरोबरच वशक्षण, मनोरांजन, आरोग्य, 

शोि,  ांशोिन या गरजा वनमापण होत गेल्या. यातून मानिाने 

थितुःचे विचार, वशक्षण ि बवुद्धमत्तेच्या जोरािर अनेक शोि 

लािले. मग ते शोि प्रत्येक क्षेत्रात लािले गेले. आरोग्याच्या 

क्षेत्रात मानिाच्या  ांपणूप शरीराचा अभ्या  करणारे शास्त्र 

वशक्षणाच्या रुपाने  मोर आले. आज  ांपणूप मानिी शरीरािर 

उपचार केले जातात. एिढा प्रचांड मोठा शोि विज्ञानाने 

लािला. रक्तगट ि रक्तातील पेशींचा शोि लािला गेला. परांतु 

जगात आजही विज्ञान ि विज्ञानिादी शास्त्रज्ञ याांना मानिी 

शरीरातील रक्ताप्रमाणे नविन रक्त वनमापण करता आले नाही. रक्त 

वनमापण करुन मानिाच्या शरीरात  ोडता आले नाही. रक्त 

वनमापण करण्याचे अनेक प्रयोग झाले. परांत ुत्यात अद्यापही यश 

आले नाही. आज आपण पाहतो मानिाच्या आजारपणात 

अनेक व्यािीिर शस्त्रवक्रया केली जाते. त ेच नै वगपक 
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अपघातातून  दु्धा मनषु्यािर शारीररक  ांकटाचे प्र ांग 

ओढािले जाते. या िेळी त्याला िाचिताांना रक्ताची गरज 

भा ते. मळुात रक्ताची वनवमपती केली जात नाही. रक्त कुठे 

बाजारात, दकुानात विकत वमळत नाही. रक्त शेतात वपकिता 

येत नाही. ह े दानाच्या थिरूपाने एकाकडून द ुऱया पयंत 

पोहचिता येते. त्या ाठी  दु्धा खपू तपा ण्या, रक्त काढणे, 

रक्ततपा णी, रक्त वटकविणे ि गरजेन ुार  मोरच्या व्यक्तीला 

रक्तगट जळुिनू रक्त दणेे. या  िप प्रवक्रयेला खचप येतो. अथापत 

या प्रवक्रया घडण्या ाठी मनषु्याच्या शरीरातनू रक्त काढणे 

गरजेचे अ ते. आजकाल आरोग्य यांत्रणेत औषिी बरोबरच 

रक्त ही महत्त्िाची गोष्ट बनली आह.े याचा विचार करून 

गािोगाि रक्त  ांकलन करण्या ाठी रक्तदान वशवबराचे 

आयोजन केले जाते.  माजात रक्तदाना ाठी आव्हान केले 

जाते. परांत ु  माजात आजही रक्तदानाविषयी पावहजे तेिढी 

जागतृी झाली नाही. रक्त वदल्याने प्रकृती वबघडेल, प्रकृती 

खालािली तर िजन कमी होईल, परत रक्त येणार नाही, रक्ताची 

ररकव्हरी झाली नाही तर कदावचत जीविता  िोका वनमापण 

होईल. अशा िेगिेगळ्या िैचाररक गैर मजतुी आहेत. यामळेु 

अनेक जण रक्तदान करत नाही. रक्तदान ह ेअतीशय महत्त्िाचे 
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दान आह.े दानाचे अनेक प्रकार आहते. अन्नदान, ज्ञानदान, 

मतदान, अियिदान, नेत्रदान, रक्तदान अशा थिरूपाने दान वदले 

जाते. प्रत्येकाला दान दणेे शक्य आह.े जो तो आपआपल्या 

परीने दान करत अ तो. परमाथापत अन्नदानाला महत्त्ि आह.े 

वशक्षण क्षेत्रात ज्ञान दानाला महत्त्ि आह.े राजकारणात 

मतदानाला महत्त्ि आह.े आरोग्य क्षेत्रात अियिदानाला महत्त्ि 

आह.े त ेच मनषु्याला शारीररक व्यािीच्या  ांकटातनू 

िाचण्या ाठी रक्ताची गरज आह.े त्या ाठी रक्तदान  दु्धा 

महत्िाचे दान आह.े आयषु्यात किी कोणाच्या कुटुांबािर, 

कुटुांबातील व्यक्तीिर जीिन-मरणाचा प्र ांग ओढािेल  ाांगता 

येत नाही. अशा िेळी डॉक्टर रक्ताची गरज आहे अ े  ाांगतात. 

रक्त त्िररत उपलब्ि करािे लागेल अशा  चूना करतात. 

अशािेळी मनषु्य िाित पळत रक्तपेढीची पायरी ओलाांडतो. 

त्यावठकाणी रक्ताची वपशिी उपलब्ि न ेल तर खपू मोठे  ांकट 

उभे राहते. अशािेळी रक्तदानाचे महत्त्ि कळते. थितुःचे प्राण, 

थितुःच्या कुटुांबातील व्यक्तीचे प्राण वकां िा जिळच्या 

नातेिाईकाांचे प्राण आपल्याला महत्त्िाचे िाटतात. परांत ु या 

पृ् िीिरील प्रत्येक मनषु्याचे प्राणही तेिढेच महत्त्िाचे आह.े 

मग तो आपला जिळचा अ ो वकां िा आपला नातेिाईक न ो. 
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आपल्या एका रक्तदानाने आपण त्याचे प्राण िाच ू शकतो. 

रक्तदान ह ेअ े िन आह ेकी, मनषु्याचे प्राण िाचि ूशकतात. 

एका रक्तदानामळेु तीन जणाांचे प्राण िाच ूशकतात. माण ाने 

माण ाला जीिदान दणेारे दान म्हणजे रक्तदान होय. आजकाल 

नै वगपक  ांकटे खपू ओढिली जातात. अपघाता  ारखे  ांकटे 

पािला पािलािर उभी आह.े त ेच आरोग्याच्या व्यािीमळेु 

अनेकाांना  जपरी करािी लागते.  जपरी करण्याचे प्रमाण  दु्धा 

िाढत चालले आह.े या ाठी रक्ताची खपू गरज भा ते. या ाठी 

 माजातील तरुण वपढीने पढुे आले पावहजे. थितुः रक्तदान 

करून इतराांना रक्तदान करण्या ाठी पे्रररत केले पावहजे. 

रक्तदानाचे अनेक फायदे आहते. ह े फायद े  माजापयंत 

पोहोचले पावहजे. रक्तदानाची महती प्रत्येकाला कळली पावहजे. 

लाखो करोडो रुपये खचप करून मनषु्य थितुःचा प्राण िाचि ू

शकत नाही. पै ा,  ांपत्ती, प्रवतष्ठा यामळेु प्राण िाचत नाही. तर 

योग्य उपचार, योग्य औषिे ि िेळेिर रक्त यामळेु मात्र अनेकाांचे 

प्राण िाचिले जाऊ शकते. पैशाची मदत अनेकजण करतात. 

उपचाराची मदत डॉक्टर करतात. पण रक्तदानाची मदत मात्र 

 ामान्य माण ूच करू शकतो. रक्तदान ह ेवनथिाथी दान आह.े 

आपण वदलेले रक्त किी कुणाला कामी येईल ह ेआपल्याला 
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मावहत नाही. परांत ुवनवितच एखाद्याचे प्राण िाचेल ऐिढे मात्र 

खरे.  माजाने रक्तदाना ाठी पढुे आले पावहजे. अनेक गािात, 

शहरात िेळोिेळी रक्तदानाच्या वशवबराचे आयोजन केले 

पावहजे. अशा वशवबराांमध्ये अनेकाांनी रक्तदान केले पावहजे. दर 

तीन मवहन्यानांतर रक्तदाता रक्तदान करू शकतो. अमलू्य अ े 

रक्तदान वनथिाथी  ेिा भािनेने केले जाते. त्याचा मोबदला 

िाचलेल्या मनषु्याच्या आशीिापदाने आपल्याला वमळत 

अ तो. जनमान ात आलेल्या  ांकटात आपण माण ु म्हणनू 

एकमेकाां ाठी िािनू जाऊया. आपल्या आपल्या परीने रक्तदान 

करण्या ाठी पढुे येऊया.  ामावजक बाांविलकी,  ामावजक 

जबाबदारी  मजनू रक्तदान करूया. अनेकाांना रक्तदान 

करण्या ाठी प्रोत् ावहत करूया. अनेकाांचे प्राण िाचियूा. चला 

पनु्हा एकदा रक्तदान करू या. 

‘‘ एक िक्तदान िाचिेल अनेकाांचे प्राण ’’ 

‘‘ िक्तदान हेच ििपशे्रष्ठ दान ’’ 

‘‘ थेंब आहे हा िक्ताचा, आधाि आहे दुियापच्या जीिनाचा.’’ 
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अठरा 

आजकालच्या पालकाांच्या मुलाांकडून 

अपेक्षा… 

 

महाराष्रात महात्मा जयोवतबा फुले ि  ावित्रीबाई फुले 

याांनी अठराशे च्या दशकात वशक्षणाचे छोटेशे रोप लािले. 

आज त्याचा वशक्षणरुपी मोठा िटिकृ्ष तयार झाला. आज 

तमु्हा-आम्हाला  िांना या िटिकृ्षाने थितुःच्या ज्ञानरुपी 

 ािलीत  ामािनू घेतले. एकेकाळी वस्त्रयाांनी चलू आवण मलू 

या मध्ये अडकून राहण्याची परांपरा होती. वशक्षणाचे नाि घेणे 
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पाप  मजले जायचे. याकाळी वशक्षणाला  माजाचा तीव्र 

विरोि होता. हा विरोि पत्करून फुले दाांपत्याांनी 1 जानेिारी 

1848 रोजी पणु्याच्या बिुिार पेठेतील वभडे िाडटयात मलुींची 

पवहली शाळा  रुू केली. ज्ञानरुपी वशक्षणाचा वदिा पेटिला. 

आज लख्ख प्रकाशात वशक्षणाच्या प्रिाहात घराघरात, 

 माजात, प्रचांड बदल झाले. वशक्षण गवतमान झाले ि 

काळानरुूप बदललेली वशक्षण पद्धती थिीकारण्या ाठी प्रत्येक 

जण िडपड करतोय. शाळा, वशकिणी, अभ्या ीका अ े 

िेगिेगळे पयापय वनिडून विद्याथी वशक्षण घेत आह.े आजच्या 

वशक्षण पद्धतीत पालकाांच्या आपल्या पाल्याकडून प्रचांड 

अपेक्षा िाढलेल्या आहते. प्रत्येक पालकाला िाटते आपल्या 

मलुाांनी डॉक्टर वकां िा इांवजवनअर व्हािे, िकील व्हािे, पोली  

व्हािे, कलेक्टर व्हािे, तह ीलदार व्हािे िेगिेगळ्या 

उच्चपदथथ पदी त्याांनी गि णी घालािी.  रकारी नोकरच 

व्हािे. या हट्ापायी मलुाांनिर थितुःच्या अपेक्षा लादल्या जात 

आह.े अथापत आपल्या पाल्याला कशात आिड आह.े त्याच्या 

जन्मापा नूचा कल, आिड कशात आह ेह ेजाणनू घ्यायला 

कोणीच तयार नाही. त्याांच्यािर पालकाांच्या अपेक्षाांचे ओझ े

खपु आह.े ह ेअपेक्षाांचे ओझे घेऊन विद्याथी वशक्षण घेत आह.े 
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आपल्या मलुाांनी वशक्षण घेऊन मालक व्हािे अ े कुणालाच 

िाटत नाही. उलट मलुाांनी नोकर व्हािे या ाठी  िांचा 

अट्ाहा   रुू आह.े आपल्या दशेाचे माजी राष्रपती डॉक्टर 

ए.पी.जे अब्दलु कलाम एका वठकाणी अ े म्हणतात. जोपयंत 

या दशेात नोकर होण्याचे थिप्न पाहणे बांद होत नाही तोपयंत 

दशेात मालक जन्माला येणार नाही. याचा अथप व्यि ाय, 

उद्योगिांद,े शेती, अवभनय, खेळ, कला या ारख्या के्षत्रात 

कुणालाच र  रावहलेला नाही. विद्याथी िेगिेगळ्या कलेमध्ये 

वनपणु अ तात. विद्या्यांना िेगिेगळ्या क्षेत्रात आिड अ ते. 

कुणाला गायनाची, कुणाला िादनाची, कुणाला खेळाची, 

कुणाला वचत्र काढण्याची, कुणाला भाषण करण्याची, कुणाला 

लेखन करण्याची, कुणाला अवभनयाची अशा िेगिेगळ्या 

कलेमध्ये विद्या्यांना र  अ तो. पालकाांनी त्याांच्या कलेन ुार 

जर वशक्षणाला प्रोत् ाहन वदले तर विद्याथी जीिनात खऱया 

अथापने यश  ांपादन केल्यावशिाय राहणार नाही. जर प्रत्येकच 

पालकाांनी थितुःच्या अपेक्षा मलुाांनिर लादल्या अ त्या तर या 

दशेात  वचन तेंडुलकर, लता मांगेशकर, पी.टी.उषा, कल्पना 

चािला, अवमताभ बच्चन या ारखी विविि क्षेत्रात यश 

 ांपादन करणारी मांडळी तयार झाली न ती. म्हणनू पालकाांनी 
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मलुाांकडून आपल्या िाढत्या अपेक्षा ठेि ू नये. आजकाल 

पालक मलुाांना  मजनू घ्यायला तयार नाही. मलुाांना गणुाांच्या 

थपिेत ढकलनू पवहला नांबर क ा येईल, शांभर पैकी शांभर टक्के 

माकप  क े वमळतील. इतराांपेक्षा माझा मलुगा गणुानकु्रमे पहीला 

क ा येईल या ाठी पालक  तत विद्या्यांच्या मागे लागलेले 

अ तात. उच्च वशक्षणा ाठी इतराांपेक्षा  िपप्रथम आपल्याच 

पाल्याचा नांबर क ा लागेल या ाठी  तत पाठपुरािा करत 

अ तात. उलट आपल्या मलुाांना आपण  मजनू घ्यायला 

तयार नाही. त्याला अभ्या क्रम क ा िाटतो, त्याला शाळेत 

वशकलेले वकतपत  मजते, तो अभ्या क्रमाला कशाप्रकारे पेल ु

शकतो. या ाठी त्याची शारीररक क्षमता वकतपत योग्य आह.े 

त्याची मानव क क्षमता कशी आह.े याचा आपण विचार करत 

नाही. मलुाांना आपण मानव क बळ द्यायला हिेत. त्याला 

िेळोिेळी प्रोत् ाहन द्यायला पावहजे. आजच्या तरुण मलुाांचे 

बालपण वहरािनू घेतल्या जात आह.े लहानपणापा ुन खेळणे, 

बागडणे, गप्पा मारणे,  ांिाद  ािने, टीव्ही पाहणे, वमत्राां ोबत 

िेळ घालणे, या ारख्या गोष्टींना लगाम घालण्यात येत आह.े 

मलुाांना मन ोक्त खेळणे, वमत्राां ोबत बाहेर जाणे, मामाच्या 

गािाला जाणे, िेगिेगळ्या नातेिाईकाांकडे जाणे,  णिार, 
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उत् ि एकत्र येऊन  ाजरा करणे. या गोष्टीचा आनांद 

आजकालच्या मलुाांना वमळत नाही. याचे कारण म्हणज े

पालकाांनी आणलेले बांिन होय. कारण पालकाांना िाटते माझ्या 

मलुाांनी या  िप गोष्टी जर केल्या, तर त्याचा अभ्या ािर 

पररणाम होईल. त्याचा िेळ व्यथप जाईल. त्याची गुणित्तेची 

क्रमिारी घ रेल. आपण आपल्या पाल्याांना जया प्रकारे 

शैक्षवणक बांिने घालून वदलेली आहते. यामळेु मलुाांना 

थितुःच्या कला, आिड, छांद जोपा ता येत नाही. मलुाांचे 

बालपण हरिले जात आहे. मनाच्या विरोिात जाऊन त्याांना 

अभ्या  आवण फक्त अभ्या च करािा लागतो. यातनूच 

मलुाांची वनराशा िाढत जाते. मलुाांना नैराश्यात ढकललेले जाते. 

यातनु मलेु आत्महत्या  ारखा पयापय वनिडतात. याला 

कुठलीही वशक्षणपद्धती वकां िा अभ्या क्रम, शाळा जबाबदार 

नाही. तर पालकाांच्या आपल्या मलुाप्रती िाढलेल्या अपेक्षा 

आह.े म्हणनू येणाऱया काळात पालकाांनी आपल्या अपेक्षाांचे 

ओझे मलुाांिर न लादता त्याांना त्याांच्या कलेन ुार, 

आिडीन ुार वशक्षण घेऊ द्यायला हिे. तरच दशेात कलाकार, 

खेळाडू, लेखक,  माज ुिारक, विचारिांत, पढुारी वनमापण 

होईल. दशेात  वुशवक्षत बेरोजगाराांची  ांख्या कमी 
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होईल.कारण नोकर होण्याऐिजी मालक या दशेात तयार 

होतील. वशक्षण फक्त नोकरी ाठी न नू ते व्यवक्तमत्ि विका  

 ािण्या ाठी आह.े माण ू उत्तम घडला पावहजे. आजचा तरुण 

आपल्या दशेाचा उद्याचा नागररक आह.े तो थितुःच्या 

विचाराांनी ि कतुपत्िाने घडलेला अ ला पावहजे. आपण 

आपल्या पाल्याकडून िाढलेल्या अपेक्षा कमी करूया ि 

मलुाांना थितुःच्या आयषु्यात मनमरुाद जगण्याचे थिातांत्र्य 

दऊेया. थितुःच्या कलागणुाांना जोपा ण्याचे, थितुःचे आयषु्य 

घडविण्याचे थिातांत्र्य मलुाांना दऊेया. तरच खऱया अथापने 

महात्मा फुले ि  ावित्रीबाई फुले याांचे वशक्षणरुपी थिप्न पणूप 

होईल. 
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एकोणिी  

 हॅलो ....! मी मोबाईल बोलतोय 

हलॅो…! मी मोबाईल बोलतोय…. मी आज तमु्हाला 

माझी ओळख करून दतेो. मला  गळे जण ओळखतात. मला 

मराठीत भ्रमणध्िनी ि इांग्रजीमध्ये मोबाईल फोन वकां िा  ेल 

फोन अ े म्हणतात. माझा िापर  ांभाषणा ाठी ि मावहतीची 

दिेाणघेिाण करण्या ाठी करतात. जगात  िपप्रथम मला 

मोटोरोला कां पनीच्या मावटपन कपरू ह्या व्यक्तीने 1973 मध्य े

विकव त केले. माझा िापर करून पावहले गेले. हळू हळू माझी 

िाढ होत गेली. मी अनेकाांच्या जिळ गेलो. माझी िाढ 

झपाटटयाने होत गेली. आज विकव त दशेाांमध्ये 100 

व्यक्तीपैकी 97 जणाांकडे मी आह.े तर जगात 100 व्यक्तीपैकी 
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45 व्यक्तीजिळ मी आह.े भारतात  िपप्रथम माझा िापर करून 

1995 मध्ये  ांभाषण  ािण्यात आले.  रुुिातीला शहरी 

भागातच माझे िाथतव्य होते. हळूहळू शहरी-ग्रामीण  िप 

वठकाणी मी िाथतिात आलो. अगोदर माझा िापर फक्त 

बोलण्या ाठी व्हायचा. मी अगदी लोकाांच्या चेहऱयािर ह  ू

फुलिायचो. माझा िापर होत अ तानाच माझ्यात काही बदल 

केले गेले. मी  ांभाषण  ािण्याबरोबरच गाणे ऐकण्या ाठी 

कामी येऊ लागलो. माझ्या मध्ये मेमरी काडप च्या रूपाने 

ऑवडओ गाणी भरून माझ्यात  ाठिले जाऊ लागले. िाटेल 

तेव्हा, िाटेल त्या वठकाणी गाणी िाजिली जाऊ लागली. 

माझ्यामळेु अनेकाांना जनुी-निी मराठी, वहांदी गाणी ऐकायला 

वमळू लागली. तेिढटयािर न थाांबता मानिाने माझी आणखी 

प्रगती करायचे ठरिले. मोठी वथक्रन, कॅमेरा, ऑवडओ बरोबरच 

वव्हवडओ पाहण्याची  ुवििा वनमापण करून मला निीन रुपात 

प्रगट केले. यामळेु अनेक जण माझा िापर फोटो काढण्या ाठी 

करू लागला. माझ्यामळेु मी अनेकाांना फोटोच्या रूपाने एकत्र 

करू लागलो. छोटी छोटी गाणी ऐकण्या बरोबरच आता वद  ू

लागली होती. मोठटया मोठटया कॅमेऱ याची जागा आता मी घेतली 

होती.िेगिेगळ्या  मारांभात, िेगिेगळ्या आनांदाच्या क्षणी 
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िाटेल तेव्हा माझ्यामळेु मी अनेक क्षण वटपू लागलो. 

याबरोबरच टेक्  मे ेजच्या रूपाने शुभ  काळ, शुभ रात्री, 

िाढवदि ाच्या शभेुच्छा, अवभनांदनाचे मे ेज द ुऱया पयंत 

जाऊ लागले. वदि भरात न भेटलेल्या माण ाला मे ेज च्या 

रूपाने शुभेच्छा वमळू लागल्या. गाणी, फोटो, मे ेज अ ा िापर 

होऊ लागला. पण माण ू एिढटयािरच  मािानी नव्हता. त्याांने 

त्याच्या शोि ितृ्तीन ुार माझ्यात पनु्हा बदल कराियाचे 

ठरिले. मला आिवुनक तांत्रज्ञानाच्या िापरामध्ये जोडायचे 

ठरिले. व म काडप ि मेमरी काडप याबरोबरच इांटरनेट जोडायचे 

ठरविले. मला निीन रुपात अँड्रॉइड मोबाईल म्हणनू 

लोकाां मोर आणले गेले. आिवुनक तांत्रज्ञानाच्या ि 

विज्ञानाच्या यगुात मी अत्यािवुनक  ुवििे ह  िां मोर निीन 

रुपात प्रकट झालो. या निीन रूपात बटणाच्या जागी थक्रीन टच 

पॅड आला. मोठा आिवुनक कॅमेरा, टीव्ही, वव्हवडओ,  ांगणका 

प्रमाणे वलवहण्या ाठी कीपॅड, गेम्  अशा अनेक ॲप्  ह माझी 

वनवमपती झाली.या बदलाांमध्ये माझी  ाठिण क्षमता 

िाढविण्यात आली होती. मी आकाराने ि क्षमतेने  ुद्धा मोठा 

झालो होतो. आता मी आिवुनक तांत्रज्ञानाचा शवक्तशाली 

इलेक्रॉवनक िथत ू मध्ये वप्रय अ ा झालो. या बदलान ुार 
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माझ्यात अनेक नविन गोष्टी जोडल्या गेल्या. ह्या गोष्टी मानिाांना 

एकमेकाांशी जोडत गेल्या. यामध्ये व्हाटट अप, फे बकु, 

टटविटर, इन्थटाग्राम या ारख्या निीन गोष्टी माझ्यात वनमापण 

करण्यात आल्या आह.े या माध्यमातनू जग एकमेकाांशी 

जोडल्या गेले. अगदी जिळ आले. या माध्यमाचा िापर 

करताना मी प्रचांड लोकवप्रय झालो. फोटो, गाणी, वव्हवडओ, 

लेखन  ावहत्य आदी  िप गोष्टींची दिेाणघेिाण  रुू झाली. 

ज्ञान ि मावहतीची दिेाणघेिाण या गोष्टीं ाठी आता िापर होऊ 

लागला. चालता-वफरता ज्ञानाचा खवजना म्हणनू मला  ोबत 

घेऊन वफरणे  हज शक्य होते. त्यामळेु मी लोकाांना हिाहिा ा 

िाटू लागलो. प्रत्येकाजिळ माझा िापर िाढला. अगदी 

तरुणाांनी मला खपू लोकवप्रय केले. आज लहान मलुापा नू ते 

िदृ्ध व्यक्ती पयंत माझा िापर  िपजण करतात. मी अगदी 

 गळ्याांना माझ्यात खपू गुांतनू ठेितो. मी एका टचिर जगातील 

मावहती दतेो.  ांभाषण, मावहतीची दिेाण-घेिाण याबरोबरच 

ज्ञान वमळिण्या ाठी माझा िापर होत आह.े इांटरनेट जोडणीमळेु 

मी जगातील कोणतीही मावहती लिकर, अचकू दणे्याचा प्रयत्न 

करतो. माझा ऑनलाईन िापर करून अनेक महत्त्िाची कामे 

आज केली जात आह.े माझा होत अ लेला िापर ि 
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मानिाच्या वहता ाठी मी उपयोगी येतो. याचा मला आनांद 

आह.े पण किीकिी अनेक जण माझा चकुीचा िापर करतात. 

त्यामळेु मी फार दुुःखी होतो. अनेकजण माझा िापर चकुीच्या 

कामा ाठी करतात. अनेकाांची चकुीची फोटो काढणे, बँकेचे 

पै े चोरण्या ाठी माझी मदत घेणे, महत्िाच्या फाईलची चोरी 

करणे, चकुीची मावहती व्हायरल करणे, याबरोबरच जातीय तेढ 

वनमापण करणे. िमापिमापत चकुीची मावहती प रविणे. अ े 

प्रकार माझ्या माध्यमातनू केले जातात. मला बदनाम केले जाते. 

याबरोबरच लहान मलुां गेम् च्या माध्यमातनू माझा अवत िापर 

करतात. मैदानािर खेळली जाणारी खेळ, अांगणात खेळले 

जाणारे खेळ, घरामध्ये खेळले जाणारे खेळ ह े  िप माझ्यात 

 ाठिले अ ल्यामळेु ही  िप खेळ आता माझ्यातच खेळली 

जातात. मलेु आिवुनक खेळाच्या मोहात पडुन त्याचा 

अवतिापर करतात. या आिवुनक खेळामळेु अनेक जण 

आत्महत्या करतात. माझ्या ाठी पालकाकडे अट्ाहा  

करतात. घरच्याांनी मोबाईल घेऊन दणे्या  नकार वदला. तर 

आत्महत्या करतात. माझ्यामळेु जेव्हा लोकाांचा जीि जातो. 

त्यािेळी मी फार व्यवथत होतो. माझ्या ाठी कोणी जीि 

गमािला तर मला दुुःख होते. मला फार िाईट िाटते. मी मळुात 
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चाांगलाच आह.े माझा चाांगला िापर करून अनेक फायद े

मानिाने करून घ्यािे. माझा चकुीचा िापर, अवत िापर करू 

नये. अनेक जण माझा अवत िापर करतात. यामळेु येणाऱया 

काळात त्याचे पररणाम मानिाला भोगािे लागतील. 

मोबाईलिर जाथत बोलणे, मोबाईलिर जाथत िेळ काम करणे, 

मोबाईलचा अवतिापर यामळेु येणाऱया काळात दषु्पररणाम 

होऊ शकतात. डोळे, कान याांची क्षमता कमी होणे, या बरोबरच 

मलेु एकलकोंडी, थिमग्न होण्याची भीती आह.े म्हणनू माझा 

योग्य तेिढाच िापर करा. मला लहान मलुाांच्या हाती फार े 

दऊे नका. मी जेिढा चाांगला आह.े तेिढाच िाईट  दु्धा आह.े 

माझा िापर  िांनी  मजनू उमजनू ि पररणामाचा विचार करून 

करािा. माझ्या अवतिापरामळेु मी नष्ट होऊ नये. मी या 

एकवि ाव्या शतकात वटकलो पावहजे. मानिा ाठी मी 

फायद्याचा ठरािा अ े मला िाटते. चला काही वदि ाांनी पुन्हा 

आिवुनक बदलाने मी तमुच्या  ेिेत हजर होईल. तमु्ही पनु्हा 

एकदा माझा आनांदाने वथिकार कराल अ ी मी अपेक्षा करतो. 
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 िी  

जगाचा पोत्रिांदा ‘‘ बळीिाजा ’’ 

 

भारत हा कृवषप्रिान दशे आह.े एकवि ाव्या शतकात 

भारतात अनेक मोठे-मोठे व्यि ाय, उद्योग िांद ेउभारले गेले. 

यामध्ये तरुण आवण उच्चवशवक्षत लोकाांना काम वमळाले. उत्तम 

काम उत्तम दाम यामळेु आजचा तरुण याकडे ओढला गेला. 

भारताची आिवुनक तांत्रज्ञानाने व्यि ायात प्रगती केली. पण या 

थपिेच्या जगात आजही माझ्या दशेात शेती हा व्यि ाय त्याच 

तोला मोलाने वटकून आह.े अनेक नै वगपक, आवथपक, राजकीय 

 ांकटाांचा  ामना करून शेती हा व्यि ाय माझा शेतकरी बाांिि 
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दरिषी करतो. बळीराजाला िांशपरांपरेने वमळालेला हा शेतीचा 

िार ा आनांदाने पढुे नेत आह.े बळीराजाला माहीत आह.े शेती 

वपकली तरच माझा दशे वजिांत राहील. आज प्रत्येकाच्या 

मखुात अन्नाचा घा  पडतो, तो बळीराजा मळेुच. तो जीिाचे 

रान करून कष्टाच्या घामाने दरिषी शेती फुलवितो. शेती हा 

व्यि ाय पणूपतुः वन गापिर अिलांबून आह.े दरिषी िाढत्या 

प्रदषूणामळेु, अवतप्रमाणात िकृ्षतोड, जवमनीची िपू, िाढते 

तापमान, आिी गोष्टीमळेु पाऊ  पडण्यामध्ये अवनयवमतता 

वद नू येते. दरिषी पाि ाची हुलकािणी बळीराजाच्या 

जीिािर बेतते. किी पाऊ  खपू कमी पडतो. दषु्काळ  दृश्य 

पररवथथती वनमापण होते. या दषु्काळ पररवथथतीचा  ामना करून 

थितुःच्या लेकराप्रमाणे शेतातील वपकाला जपािे लागते. तर 

किी जाथत पाऊ  पडून अवतिषृ्टी, महापुराचा  ामना करािा 

लागतो. डोळ्यादखेत शेतातील माल खराब होताना बघािा 

लागतो. कष्ट करून हातातोंडाशी आलेला घा  नै वगपक 

 ांकटामळेु वह कािनू घेतला जातो. कोणाच्या नािाने रडणार, 

कुणाला दोष दणेार कारण ह े िप काही दरिषीच ठरलेलां. रोज 

मरे त्याला कोण रडे म्हणीप्रमाणे या  ांकटाांची आता 

बळीराजाला  िय झाली आह.े शेती ि नै वगपक  ांकट ह े तू्र 
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ठरलेलांच आह.े ह े लक्षात घेऊनच शेती व्यि ाय करािा 

लागतो. दशेातील तरुण वपढी उच्च वशक्षण, विज्ञान, तांत्रज्ञान, 

प्रगीतीचे िेड, अवत महत्िकाांक्षा यामळेु नोकरी, उद्योग, 

थितुःचा व्यि ाय, याकडे झकुलेला पाहायला वमळतो. 

आजच्या तरुणाला शेती करणे ह ेकमीपणाचे िाटते. त ेच शेती 

हा आवथपक स्रोत न नू तो कष्टाचा डोंगर आह.े अवत कष्ट, अवत 

िेळ खचप करून हातात मात्र परेु ा पै ा येत नाही. म्हणनूच 

तरुण वपढीला शेती हा व्यि ाय नको ा िाटतोय. परांतु याउलट 

आिवुनक तांत्रज्ञानाचा िापर करून शेती केल्या  वनवितच 

आवथपक उत्पन्न वमळू शकते. शेती हा फक्त आवथपक स्रोताचा 

व्यि ाय नाही. तर तो मानिाच्या मलूभतू गरजा भागिणारा 

व्यि ाय आह.े माण ाने वदि भर कोणत्याही क्षेत्रात काम 

केल.े वकतीही पै ा वमळविला, तरी रात्री त्याला पोटभर अन्न 

वमळते.ते या शेती व्यि ायामळेुच. शेती हा फक्त आवथपक 

थितुःचा व्यि ाय न ून तो मानि जातीला पो णारा व्यि ाय 

आह.े बळीराजा थितुः उपाशीपोटी शेतात राबतो. थितुःच्या 

कष्टाच्या घामाने मात्र प्रत्येकाच्या पोटात अन्नाचा घा  

घालतो. फुले, फळे, भाजीपाला, अन्निान्य ह े शेतीतनूच 

वमळते. या शेतीला, बळीराजाला चाांगले वदि  यायचे अ े 
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िाटत अ ेल, तर वन गापबरोबरच  रकारची िोरणे  दु्धा 

शेतीच्या वहताची अ ली पावहजे. शेतीच्या मालाला हमीभािा 

प्रमाणे वकां मत वमळणे, दरिषी शेतीला विम्याचे किच अ ािे. 

शेती ाठी शेतकऱयाांना कजप व्यिथथा उपलब्ि अ ािी. त ेच 

मबुलक पाणी ि मोफत विजेची  ुवििा  रकारने करािी. 

शेतकऱयाांना शेतातील माल विकण्या ाठी जिळच हक्काची 

बाजारपेठ अ ािी. शेतीविषयक िोरण चाांगले अ ले तर 

शेतकऱयाला थितुःचा उदरवनिापह बरोबर दोन पै े दु्धा 

वमळतील. इतर व्यि ाय  ारखाच शेती हा चाांगला व्यि ाय 

आह.े अशी निीन वपढीची िारणा होईल. दशेात  िापत मोठा 

व्यि ाय शेतीच आह.े शेतीिर दशेाच्या अथपव्यिथथेचा पाया 

अिलांबनू आह.े देशाची आवथपक गवतमानता शेतीमुळेच तेजीत 

येते.  रकारने शेती विषयक िोरण जाहीर करािे. शेतीला उच्च 

व्यि ायाचा दजाप वमळिनू द्यािा. या काळ्या आईच्या 

कुशीतनू वनघणारा घा  मानिाला जगित अ तो. ह े कोणी 

वि रता कामा नये.  रकारने शेती व्यि ायाला चाांगला दजाप 

वमळिनू वदला. तर जगात भारताला महा त्ता होण्यापा ून 

कोणीही रोख ूशकणार नाही. दशेाच्या प्रत्येक  ांकटाच्या िेळी 

दशेाच्या पाठीशी भक्कम पणे बळीराजा उभा राहतो. 
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त्याचप्रमाणे बळीराजाच्या  ांकटाच्या िेळी  िप भारतीयाांनी 

त्याच्या पाठीशी खांबीरपणे उभे राहायला पावहजे. शेतकरी 

जगला तरच आपण जग.ू शेतकरी हा या भमूीचा खरा 

पालनकताप आह.े त्याचा  न्मान ि अवभमान  िांनी बाळगयुा. 

भारतभवुमच्या बळीराजा ाठी परमेश्वराकडे प्राथपना करुया. की 

बळीराजा च्या कष्टाला चाांगले दान द.े त्याांची झोळी  दिै 

भरभरून िाहुद.े 

 

ईडा त्रपडा टळु दे, बळीचे िाज्य येऊ दे… 

ईडा त्रपडा टळु दे, बळीचे िाज्य येऊ दे…   
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वमत्रहो 

पसु्तकां  िाचनू कोणी शहाणां होतां का? 

हो! आम्ही म्हणतो होतां. िाचन करणारी माणसां त्ाांच््ाबरोबरच््ा िाचन न 

करणार् ् ा माणसाांहून अविक प्रगल्भ आवण विचारी असतात.  

कोणत्ाही प्राण््ाला, सजीिाला, अनुभिाने शहाणपण ्ेतां. इतर प्राण््ाांना काही 

प्रमाणात त्ाांचे जन्मदाते र्ोडांफ़ार वशक्षण दतेात. पण मानि हा असा प्राणी आह े

ज््ाला पिुी जगलेल््ा आवण आता वजिांत नसलेल््ा माणसाांच े अनुभिही 

वशकता ्ेतात. ते पसु्तकाांद्वारे. माणसाला आपल््ा सभोिताली नसलेल््ा, दरू 

दशेातल््ा माणसाांच ेअनुभि समजनू घेऊन वशकता ्ेतां. तेही पसु्तकाांद्वारे. प्रत्क्ष 

अनुभिाांहून चाांगला वशक्षक नाहीच. पण इतराांना आलले े अनुभि, त्ाांनी 

खाल्लेल््ा ठेचा ्ाही माणसाला वशकितात आवण शहाणे करून सोडतात.  

म्हणनू िाचा. िाचत रहा. इतराांना िाचा्चा आग्रह करा. िाचाल तर िाचाल ह े

शांभर टक्के सत् आह.े  

 मांडळी!  

िाचायला तर हिांच! 

पण िाचनू झाल्यािर प्रवत ादायलाही हिां… 

…आवण स्ितःही वलहा्ला हिां. 

www.esahity.com  
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