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हवनामूल्य हविरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले वाचून झाल्यावर आपण िे फ़ॉरवडय करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक वेबसाईटवर ठे वण्यापुवी ककवा वाचनाव्यहिररक्त कोणिािी वापर

करण्यापुवी ई-साहित्य प्रहिष्ठानची परवानगी घेणे आवश्यक आिे.

अपयण पहत्रका

जयांचे कायमच आशीवायद आिेि िे

स्व. वेदशास्त्रसंपन्न िररभाऊ जोशी (बप्पा,आजोबा)
व स्व.सौ.हमनाक्षी (बहिण)
यांच्या पावन स्मृिीस
आहण

सदगुरू व मािा,हपिा
यांचे चरणी अपयण

प्रसाद जोशी

प्रकाशकाचे दोन शब्द
प्रसाद जोशी िे नांव खुपच कॉमन आिे. आहण त्यांनी पाठवलेल्या लेखांची हशर्षयकं आहण हवर्षयिी
कॉमन िोिे. त्यामुळे वाचायला घेण्यापुवीच कािी पुवयग्रि हनमायण झाले. िसे वाचकांचे िोऊ नयेि म्िणून िे दोन
शब्द.
नवहनर्ममिी, प्रगिी, चैिन्य, आनंदयात्रा, हवर्षमिा, समृद्ध, असे शब्द हशर्षयकांि आहण हववेकानंद,
वारी, धमायचायय, राजकारण असे हवर्षय जरी कॉमन असले िरी प्रसादचे हवचार मात्र अनकॉमन रस्िा धुंडाळि
असिाि. त्याच्या प्रत्येक लेखाि कािी न कािी अनोखे, ओररहजनल हवचार आिेि. िे सगळे हवचार सगळयांना
आवडिील ककवा मान्य िोिील िे अशक्य आिे ( इ्ेच िे सांगून टाकिो की : वैधाहनक इशारा: या पुस्िकािील
हवचारांशी प्रकाशक सिमि असिीलच असे नािी. ) पण नव्या हवचारांची िीच िर खरी टेस्ट आिे की सुरुवािीला
िास्यास्पद, नंिर अदखलपात्र, आहण नंिर चुकीचे आहण घािक वाटिाि. अखेरीला िे िळू िळू पटायला लागिाि.
प्रसाद स्विःला पत्रकार म्िणविो. पण पत्रकारांमध्ये कालांिराने (सवयच प्रकारच्या बािम्या पाहून) येणारी हनबरिा
आहण हसहनहसझम त्याि नािी. िो खुपच संवेदनाशील आिे. त्याला सामाहजक पररहस््िी पाहून वेदना िोिाि.
आहण त्यामुळे त्याच्या हलखाणाि प्रामाहणक कळकळ आिे. िी कळकळ आहण प्र्श्ांचे मूळ शोधायची त्याची वृत्ती
यािून आपल्याला लवकरच एक सेलेहिटी लेखक हमळणार याची आम्िाला खात्री आिे.
ई साहित्य प्रहिष्ठान िी एक वैचाररक सामाहजक संस््ा असली िरी सवयच (अगदी वरवर वेडगळ
ककवा घािक वाटणार्या) हवचारांना व्यासपीठ देऊ इहच्ििे. त्यामुळे आम्िी जयोहिर्षशास्त्रावरची पुस्िकं आणिो
िशीच हवज्ञानावरची. आपण कायम आमच्यासोबि रिा आहण नवनव्या हवचारांना हनदान पिा आहण वाचा िर!
प्रसादचे िे पहिले पुस्िक प्रकाहशि करिाना आम्िाला आनंद आहण अहभमान वाटिो.

सुहनल सामंि
ई साहित्य प्रहिष्ठान टीम

मनोगि

आपल्या

आजूबाजूला

घडणा-या

घटना,प्रसंगांचे

आपण नेिमीच हनरीक्षण करि असिो.त्यावर आपली प्रहिदक्रया िी
असिे.अनेकदा

घटना,प्रसंग

आपल्याला

व्यह्ि

करिाि,अस्वस््

करिाि.या सवाांचा खोलवर पररणाम आपल्या अंिरं गाि िोि असिो.
एक पत्रकार नेिमीच या घटनांचा धांडोळा एका वेगळया दृष्टीकोनािून
घेि असिो. जयाला आपण वाईड अॅन्गल असेिी म्िणू शकिो. अशाच
एका वाईड अॅन्गलमधून घेिलेल्या या नोंदी आिेि. या नोंदींचे पुस्िक
प्रहसद्ध के ल्याबद्दल ई-साहित्य प्रहिष्ठान चा आयुष्यभर ऋणी रािील.
माझे कु टुंब ग्रामीण भागािील जेमिेम आर्म्क पररहस््िीचे असले िरी आई (सौ.शाहलनी) - अप्पा
(श्री.हशवाजी) यांनी हशक्षण,इिर िंद याबाबिीि कु ठे िी उणीव पडू ददली नािी. कै .िरीप्रसादजी काबरा व त्यांचे
कु टुंबीय, मा.श्री.बालाकीशनजी चांडक व पररवार यांनी माझ्या कु टुंबाला कायम मायेचा आधार ददला दकबहुना
आजिी देिच आिेि. माझे कु टुंब त्यांच्या कायम ऋणाि रािील. जयेष्ठ बहिण सौ. महनर्षा व श्री. गणेशराव देशमुख,
सौ.मंजुर्षा व श्री.दुगायदासराव उन्िाळे यांचा माझ्या जडणघडणीि मोठाच वाटा आिे. िसेच सौ. उजवलाकाकू
भोसले, श्री.िगन चव्िाण व सौ. हवमलबाई लाड िे आमच्या कु टुंबाला रक्ताच्या नात्यापेक्षा कु ठे िी कमी नािीि
दकबहुना यांच्याशी काकणभर जास्िच घट्ट ऋणानुबंध हवणले गेले आिेि .
शालेय जीवनापासून वृत्तपत्र वाचनाची आवड हनमायण झाली.पुढे वाचकपत्र हलिायला लागलो,नंिर
मिाहवद्यालयाि प्रवेश झाल्यावर एका दैहनक सकाळ चा मिाहवद्यालयीन प्रहिहनधी म्िणून बािम्या पाठवि असे.
पुढे दैहनक देवहगरी िरुण भारि मध्ये प्रहिहनधी म्िणून वृत्तपत्रीय हलखाणाला सुरुवाि झाली. प्रा.भगवान टेकाळे
सर,िनुमंि हचटणीस सर यांनी सुरुवािीच्या काळाि मोलाचे मागयदशयन के ले. मानवि शिराचे सांस्कृ हिक वैभव
असणारी व चार दशकाहून अहधक काळ अव्याििपणे प्रवाहिि असणारी शारदोत्सव व्याख्यानमाला आमच्या
हपढीसाठी वरदान ठरली. इ्ली व्याख्याने ऐकू न आम्िा िरुणाची वैचाररक बैठक अहधक प्रगल्भ झाली. प्राचायय
डॉ.ओमप्रकाशजी समदाणी सरांशी संवाद म्िणजे वैचाररक मेजवानी असिे. त्यांच्या हवचारािील प्रगल्भिेने कु णीिी
सिजच प्रभाहवि िोईल.सरांसोबि हवहवध सामाहजक उपक्रमाि कायय करण्याची संधी हमळाली.सर नेिमीच
मागयदशयन करि असिाि,प्रोत्साहिि करिाि.
मिाहवद्यालयीन हशक्षणानंिर स्व.गोपीना्जी मुंडे व मा.खा.पूनमदीदी मिाजन यांनी मुंबई ये्े
रामभाऊ म्िाळगी प्रबोहधनीि काम करण्याची संधी ददली.या रठकाणी कामािील उत्कृ ष्टिा व नेमके पणा हशकिा

आला. प्रबोहधनीचे मिासंचालक डॉ.vinayहवनय सिस्रबुद्धे व काययकारी संचालक श्री.रवींद्र साठे यांचक
े डू न खूप
कािी हशकायला हमळाले. माझ्या आयुष्याि प्रबोहधनी व ये्ील सिकारी हमत्र यांचे स््ान नेिमीच मित्वपूणय
रािीले आिे. ज्ञानप्रबोहधनी चे कायय करणारे श्री.प्रसाद हचक्षे यांच्या सिवासािून खूप कािी गवसले. त्यांची प्रेरणा
दीप स्िंभासारखी आिे.
राष्ट्रीय साप्ताहिक ओगयनायझर चे संपादक मा.श्री.प्रफु ल्लजी के िकर यांनी माझ्यावर दाखवलेला
हवश्वास मला खूप मित्वाची जबाबदारी वाटिे. त्यांनी नेिमीच न कं टाळिा मला हलखाणािील िंत्र व कौशल्ये
सांहगिली.
दै.पुण्यनगरी च्या मराठवाडा आवृत्तीमध्ये स्िंभ हलिायला संधी ददल्याबद्दल संपादक श्री.सुशील
कु लकणी सर व संपादकीय हवभागाचे श्री.रमेश नांदड
े कर यांचे मन:पूवयक आभार.
श्री.अहभहजिजी िाम्िाणे सर (दै.लोकसत्ता,मुंबई) लेख हलहिण्या संदभायि अत्यंि मित्वपूणय
मागयदशयन करि असिाि. िसेच श्री.राजू परुळे कर, श्री.ददलीप धारूरकर, श्री.प्रवीण बदायपूरकर, श्री.संजीव उन्िाळे ,
श्री.राजीव इनामदार (दै.लोकमि,पुणे), श्री.सुनील कु िीकर (दै.िरुण भारि,नागपूर), श्री.हमललद आरोलकर
(न्यूजभारिी वेबपोटयल), श्री.श्रीकांि उमरीकर (जनशक्ती वाचक चळवळ,औरंगाबाद) , श्री.हनरं जन आगाशे
(दै.सकाळ,पुणे), श्रीमिी हप्रया खान, श्रीमिी संध्या हलमये (दै.अग्रोवन,पुणे), श्री.राके शजी चौधरी, श्री.आहशर्ष
चांदोरकर (दै.मिाराष्ट्र टाईम्स,पुणे) , श्री.अजय िेलंग(सा.हवजयंि,सांगली), श्री.शंकरभाऊ मिाजन, डॉ.सहचन
हचद्रवार, डॉ.राजकु मारजी लड्डा, मानवि, के शवजी उपाध्ये या सवायनी वेळोवेळी मागयदशयन के ले,प्रोत्सािन ददले.
पत्रकाररिेिील या सवय अनुभवी व जयेष्ठ मागयदशयकांचा आभारी आिे
जगािले सवायि हनिांिसुंदर असे नािे म्िणजे हमत्रत्व. याबाबिीि मी खूपच श्रीमंि आिे. त्यांचे
आभार मानणे त्यांना आवडणार नािी. आयुष्याचा हवहवध टप्प्यावर यांची सोबि िोिी म्िणून अनेक कठीण
प्रसंगाना सिजिेने सामोरे जािा आले. वेगवेगळया सामाहजक उपक्रमाि सिभागी िोण्याबाबि, आयोजन
करण्याबाबि मी िक्काने िुम्िाला त्रास देिो आहण िुम्िीिी मोठ्या उत्सािाने सिभागी िोिा. िुम्िा सवाांच्या
व्यहक्तमत्वामध्ये असलेला मैत्रीचा ओलावा माझ्यासाठी जीवनदायी शक्ती आिे. हमत्रिो, िुम्िी अक्षयी उजाय आिाि.
सवाांचे खूप धन्यवाद.

प्रसाद हशवाजीराव जोशी

लललत

आजपर्यंत अंत:करणातील वेदनेला डोळर्यांपर्यंत कसे जार्यचे र्याचा रस्ता सापडू ददला नव्हता. कारण
वेदनेला हृदर्याशी कवटाळले होते. श्वासांची प्रचंड घुसमट व्हार्यची खरी, पण एकदा वेदनेला आपलेसे
केल्र्यावर ततला हृदर्यापासून दरू करणे जमले नाही.माझा अववचल भाव बघून श्वासाला सुद्धा वेदनेची
सवर्य झाली.
अनेकदा लमत्र ववचारत होते एकटा बसन
ू कार्य ववचार करतो आहे स..
मी हसार्यचो कारण मी एकटा कुठे होतो ?
माझ्र्यासोबत वेदना होती ना.......
आम्ही दोघे अनेक वेळ गप्पा मारार्यचो..
मी ततला एकदा ववचारले, कार्य ग माझ्र्याकडे आलीस तरी कशी?
ततने करुनार्यक्
ु त शबदांनी सांगगतले की, मला तनर्यतीने लशक्षा ददली आहे .
मी सगळर्याना नकोशी आहे . कोणाकडे गेले की त्र्याला त्रास होतो.
मग मला घालवून दे ण्र्यासाठी प्रत्र्येकजण खप
ू प्रर्यत्न करतो.
मला ते बघवत नाही
शेवटी डोळर्याच्र्या मागे अश्रू च्र्या सोबतीने मी तनघन
ू जाण्र्याचा प्रर्यत्न करते.
खरे तर मला लपून बसार्यला आवडते.
मला मादहत होते की, तुझ्र्याकडे आल्र्यावर
तुझ्र्या हृदर्यात तू मला कुणाचीही नजर न पडता
सांभाळून ठे वशील...
मी क्षणभर गप्प झालो आणण थोडे बरे सध्
ु दा वाटले

चला कोणीतरी आपला आहे ....
कोणालातरी माझ्र्यावर ववश्वास वाटतोर्य...
र्या भावनेने छान वाटले....
मी म्हणालो, आपले सगळे सेमच आहे म्हणन
ू च आपली मैत्री जमली..
हे वाक्र्य संपताक्षणीच दहरमुसून जावून वेदनेने सांगगतले
'पण तुला मी लवकरच सोडून जाणार आहे .'
मी म्हणालो ' का ?'
ततने सांगगतले 'माझे काम आता संपले आहे . '
माझे अस्स्तत्व जगणे लशकवते, फुलणे लशकवते.
आर्युष्र्याला अथथ प्राप्त करार्यला लशकवते.
माझ्र्या अस्स्तत्वाने अंत: करणात संवेदनेचे रोप लावले जाते.
तू माझ्र्यासोबत राहून हसार्याला लशकलास
माझ्र्या स्जवलग लमत्रा माझ्र्या अस्स्तत्वाने हे कार्यथ संपन्न झाले आहे .
आता मी जास्त काळ इथे राहू शकत नाही.
मी काही म्हणार्यच्र्या आत वेदनेनी आपली वाट शोधली आणण अश्रूंचा प्रवाह वेगाने अंत:करणा पर्यंत
आला. जणू काही वेदनेनी लावलेल्र्या संवेदनेच्र्या रोपट्र्याला जगवण्र्याच्र्या वसा आता अश्रन
ुं ी घेतला
आहे .

ध्यास नवहनर्ममिीचा

सृष्टीमध्ये अहस्ित्वाि असलेल्या प्रत्येक प्राणीमात्रामध्ये नवहनर्ममिी िा एक समान
गुणधमय आढळिो. नवहनमायणाकडे असलेली ओढ याची साक्ष देिे. जगण्याचा लढा देि, अनंि
अडचणींचा सामना करि जगणे फ़ु लवणे िी नवहनर्ममिीची अहवकहसि शक्तीच िोय. अ्ायि के वळ
जगणे म्िणजेच कािी नवहनर्ममिी नव्िे, िर आपल्या अहस्ित्वाला एक वेगळा अ्य हनमायण करणे.
स्वि:च्या कोशाि न रमिा इिरांच्या आयुष्यािील दु:ख वेदना कमी करण्यासाठी हनहमत्त िोणे.
जयांनी अशाप्रकारे आपल्या नवहनर्ममिीच्या शक्तीचा म्िणजेच सृजन शक्तीचा हवकास के ला आिे
त्यांची आयुष्यं इिरांसाठी आधार ठरली, सामान्यांच्या जगण्याला कलाटणी देणारी ठरली ककबहुना
ठरि आिेि. आपल्या भोविीच्या प्रचंड नकारात्मक वािावरणाि त्यांनी सकारात्मक बदल घडवले.
दुदम्य य आशावाद, प्रबळ इच्िाशक्ती व प्रयत्नािील साित्य िी या सृजन शक्तीची बलस््ाने. या
िीनिी गुणांचा समुच्चय एकाच रठकाणी दुर्ममळिेने पािायला हमळिो. म्िणजे समाजाि चांगल्या
घटना घडाव्या असे सगळयानांच वाटिे, परं िु त्यासाठी फार ्ोडे लोक प्रयत्न करिाि. एखाद्याने
प्रयत्न करण्यास सुरुवाि के ली िरी मागायिील अड्ळयाना िोंड देि प्रयत्न सोडु न ददले जािाि. परं िु
मोजके च व्यहक्तमत्वे प्रबळ इच्िाशक्तीच्या जोरावर संकटांचा धैयायने सामना करि सृजनाचा नवा
अध्याय हनमायण करिाि.
कु ठल्यािी संवेदनाक्षम मनाला व्यह्ि व अस्वस्् करे ल अशी समाजाची सध्याची
पररहस््िी आिे. कािी प्रसंगी सृजनाचे िर सोडाच, व्यक्तीच्या माणूसपणाच्या अहस्ित्वावरच शंका
यावी इ्पयांि पररहस््िी हबघडली आिे असे भासू लागिे. अशा पररहस््िीि सृजनाचे कायय
करणार्याने दकिीिी सकारात्मक हवचार के ला िरी एखाद्या प्रसंगी नैराश्य येणे सािहजकच आिे.
दररोजच घडणारे बलात्कार, खून, आर्म्क फसवणूक यासारखे गुन्िे समाजाची वाटचाल मूल्यिीन
व अराजकसदृश्य ददशेने जाि आिे असेिी प्रत्ययास येऊ शकिे. हवकासाच्या आधुहनक संकल्पना

पैसा, प्रहिष्ठा व सोयी सुहवधा अशा हचत्ताकर्षयक घटकांपुरत्या झाल्याने सृजनाचा मागय रुक्ष,
हनरुपयोगी वाटु लागण्याचे क्षणिी येिील. परं िु समाजहििाची िळमळ व ध्येयाप्रिी असलेली
प्रामाहणकिा सृजनाचा दीप हवझू देणार नािी.

अशी सृजनशक्ती हवकहसि झालेले नागररक देशाच्या उज्ज्वल भहविव्याचे आधारस्िंभ
आिेि. याकररिा प्रत्येकाने स्वि:मधील असलेली सृजनशक्ती हवकहसि करून समाजहििासाठी, राष्ट्र
बांधणीसाठी स्विाचे योगदान देणे िी देशाची सवायि मोठी गरज आिे. आपल्यामधील प्रत्येकाला
के व्िा िरी असे वाटलेलच
े असिे की समाज व राष्ट्रहििासाठी आपण कािीिरी के ले पाहिजे. परं िु या
भावनेला आपण न्याय देि नािी. िा आिला आवाज आपण ऐकि नािी. त्याची कारणे वेगवेगळी
शकिील परं िु िा आवाज जर आपण ऐकला व कािी हनहिि ददशा ठरवून सकारात्मक बदल
घडवण्यासाठी प्रयत्न के ले िर नक्कीच पररहस््िीि बदलाची सुरुवाि िोऊ शके ल व आपल्या
अहस्ित्वाला एक नवा अ्य प्राप्त िोऊ शके ल. आपल्या असण्याने एखाद्याच्या वेदना, दुःख कमी िोि
असले िर यापेक्षा वेगळी सृजनशक्ती िी काय असू शके ल?

समाजािील बुहध्दवंि वगायने जाणीवपूवयक समाजासाठी आक्षेपािय असणार्या
घटकाहवरुध्द बोलले पाहिजे व हवधायक गोष्टींचा पुरस्कार के ला पाहिजे. या वगायचे शांि बसणे,
हनहष्क्रय रािणे समाजासाठी अत्यंि धोकादायक आिे. सामान्य नागररक प्रगल्भ व्िायचा असेल िर
त्याची वैचाररक बैठक मजबूि िोणे गरजेचे असिे म्िणून प्रबोधनपवायचे पालकत्व या वगायकडे
नैसर्मगकिेने येिे.
इ्ला सामान्य नागररक प्रगल्भ झाला िरच समाजाचा, राष्ट्राचा खरा हवकास िोऊ
शके ल. समाजािील व्यक्तींची मने बहधर व संवेदनाशून्य िोणे िे सामाहजक आरोग्य हबघडल्याचे

लक्षण आिे. संवेदनाक्षम मन असलेला व्यक्ती स्वि:ला सुख हमळवण्यासाठी इिराना दुःख देि नािी,
व त्यािीपुढे जाऊन स्वि:च्या सुखाचा त्याग करून इिरांची दुःखे दूर करण्याचा प्रयत्न करू लागिो.
मने संवेदनाक्षम िोण्यासाठी समाजाि मोठया प्रमाणावर प्रबोधनाची गरज आिे. परस्परांि संवाद
िोण्याची हनिांि आवश्यकिा आिे. याकररिा समाजािील बुहद्धवंि वगायने पुढाकार घेण्याची गरज
आिे. त्यासाठी स्वि: एक उत्कृ ष्ट संयोजक िोणे गरजेचे आिे. 'हवधायक कायय व्िावे' या व्यहक्तगि
पािळीवर असलेल्या इच्िेला सामुहिक स्वरूप देऊन प्रत्यक्ष कायायि त्याचे रुपांिर झाले पाहिजे.
आपले पुढाकाराचे एक पाउल इिराना प्रेरक ठरून त्यानािी सृजन शक्ती हवकहसि
करण्याची संधी उपलब्ध करून देउ शकिे. कारण के वळ उदरहनवायिासाठी जगणे िी आपली
भारिीय संस्कृ िी नािी, िर ' हशवभावे जीवसेवा ' िा आपल्या संस्कृ िीचा मूलमंत्र आिे. जयायोगे
स्वि:चे आयुष्याि ददव्यिा हनमायण िोऊ शके ल. जयाक्षणी आपले िाि समाजािील जणांच,े
शोहर्षिांचे दुःख दूर करण्यासाठी प्रवृत्त िोिील िो क्षण आपल्यामधल्या सृजन शक्तीच्या हवकासाचा
आरं भ लबदू व इहििासाचे एक नवे पान हलहिण्याची सुरुवाि असेल याि शंका नािी.

(िा लेख, रहववार दद. १९/०७/२०१४ रोजी दैहनक पुण्यनगरीच्या मराठवाडा
आवृत्तीि प्रहसध्द झालेला आिे. )

प्रगिीच्या वाटा

अनादद काळापासून िह्ांडाचे रिाटगाडगे अहवरिपणे चालू आिे. काळाचा महिमा
अगाध आिे. प्रगिीच्या ददशेने अहधकाहधक टप्पे पार करि आिे. वैज्ञाहनक संशोधनाने अनेकानेक
सोई सुहवधा उपलब्ध िोि आिेि. एकू णच अत्याधुहनक जीवन शैलीने प्रगिीचा व्याविाररक टप्पा
हनहििच गाठला आिे. परं िु, मानवाची प्रगिी के वळ सोयी-सुहवधा वाढवण्यासाठी संपत्ती हनमायण
करून पररपूणय िोईल असा समज पक्का िोि आिे. अ्ायि, संपत्ती हनमायण िे एक मोठे च सामाहजक
कु कृ त्य आिे असे नव्िे, िर प्रगिीचा िा एक भाग आिे व स्विःच्या अहस्ित्वाला कािी एक अ्य
हनमायण झाल्यास, आपल्या व्यहक्तमत्वाचा खऱ्या अ्ायने हवकास झाला िरच प्रगिीला पररपूणि
य ा
येऊ शके ल. रवीन्द्रना् टागोर म्िणिाि ' भावभावनांचे क्षेत्र व्यापक िोणे याि खरी प्रगिी आिे '.
आपण िे जाणिो की, उत्तरोत्तर व्यक्तीच्या भावनांचे क्षेत्र संकुहचि िोि चालले आिे. संवेदना बहधर
िोि चालल्या आिेि. व्याविाररक सोयी- सुहवधा िे आनंद हमळवण्या चे प्रमुख साधन बनले आिे.
मग यासाठी संपत्ती हनमायण करण्याची अिोरात्र धडपड चालू असिे. अशा पररहस््िीि आपल्या
संवेदना, भावभावनांचे क्षेत्र आखुडले जाि आिे. याकडे आपले लक्ष नसिे. पररणामी व्याविाररक
सोयी-सुहवधा व संपत्ती हनमायणाचे हवहवध टप्पे प्राप्त करूनिी एक अस्वस््िा कायम राििे. साधन
िे साध्य बनल्यामुळे अखंड धावूनिी िािी कािीच लागि नािी. ्ोडक्याि असे म्िणिा येईल की
आयुष्य िे ररकामे वाटु लागिे.
खरे िर भारिीय संस्कृ िीि असणारे साहित्य, उपासना पध्दिी या व्यक्तीच्या
भावभावनांचे क्षेत्र व्यापक िोण्यासाठी आिेि. आध्याहत्मकिेचा मुळ गाभा याच ध्येयावर उभा आिे.
भावनांचे क्षेत्र हवस्िारले की दृष्टी व्यापक िोिे. त्यामुळे आनंद, समाधान हमळवण्यासाठी कु ठल्यािी

बाह्य गोष्टीवर अवलंबून रािण्याची गरज उरि नािी. आध्याहत्मकिेच्या साधनांनी व्यक्ती अंिमुख
य
झाली की आनंदाचा झरा आिच सापडिो. त्याि अंिकरण मनसोक्त हभजले की हनस्िेज संवेदना
प्रफु ल्लीि िोिाि. अशी व्यक्ती आसपासच्या वािावरणाि िी आपल्या अहस्ित्वाने सुगंध दरवळू
लागिे. हवहवध परीिापांच्या अग्नीि हशणलेल्या जीवासोबि क्षणभर आनंदाची उधळण के ली असिा
त्यांच्या चेिऱ्यावर उमटलेले िृप्तीचे भाव जगण्याला समृद्धिा देिाि.

कािी ददवसांपूवी लिदीिील प्रहसद्ध कवी अशोक चक्रधर यांच्या फे सबुक वोल वरचा
एक स्टेटस हृदय हपळवटून टाकणारा िोिा.
'मैने रीक्षेवालेसे पुिा भाई पैर को क्या हुआ, जखम बडी ददखा रिी िै ।
उसने बोला 'भाई सािब ' ररक्षा पैर से निी, पेट से चलिा िै। '
जगण्याची िी रोजची लढाई दकिी दािक आिे. अशा वेळी आपले दोन शब्द त्यांच्या
आयुष्याि आनंदाचा हशडकावा करू शकिाि. समाधानाचे खरे सूत्र हनरपेक्षपणे आनंद देण्याि आिे.
आपण अंिमुख
य िोण्यासाठी स्विःच्या आयुष्याि ्ोडे डोकावून बघायला िवे. आपण दैनंददन करि
असलेल्या कामापैकी अशी दकिी कामे आिेि जयाि आपण एखाद्याला हनरपेक्षपणे मदि के ली,
एखाद्या चे दुःख, अडचण दूर करण्यासाठी प्रयत्न के ले. फार कािी नािी जमले िर दकमान जेवण
करि वेळेस कोणीिी उपाशी राहू नये अशी प्रा्यना करू शकिो. या कृ िी ने खरे िर आपल्यालाच
हवलक्षण आनंदाचा, अक्षय समाधानाचा ठे वा हमळणार आिे. या कृ िी आपल्याला ' मी आहण माझा '
िी गाठ सोडवण्यास मदि करिाि. जयामुळे अंिःकरण हवशाल िोऊ लागेल. व वसुधैव कु टु म्बकम िी
भारिीय संस्कृ िीिील उदात्त कल्पना आपण जगायला हशकू . या संस्कृ िीि या हवचार प्रवािांचा
अखंड प्रवाि चालू आिे. या प्रवािािील चैिन्या मुळे साऱ्या हवश्वािील प्रज्ञावान भारि भूमीकडे

आकर्मर्षले जािाि. इ्ल्या मािीि एक अशी हवलक्षण शक्ती आिे जयामुळे व्यक्तीच्या आयुष्याि
दकिीिी आहधभौहिक, आहधदैहवक संकटे आली िरीिी नैराश्यग्रस्ि िोऊन कु ढि बसि नािी.
कु ठल्यािी शाळे ि न हशकविा येणारी जीवन जगण्याची कला इ्ल्या सामान्य व्यक्तीला
सिजीवनािून अवगि िोिे. याकररिा सिजीवन, संवाद या बाबी आपल्या आयुष्यािून कमी िोिा
कामा नयेि. िरच आपण प्रगिीचा िा दुसरा टप्पा प्राप्त करू शकू . भावनांचे क्षेत्र हवस्िारले गेले
िरच आपण संि ज्ञानेश्वरांच्या पसायदानाचे ममय जाणून घेऊ शकू . पुढील ओळी कोणाच्या आिेि
माहिि नािी. पण त्याना खूप धन्यवाद.

खुहशया बटोरिे बटोरिे उमर गुजर गई पर खुश ना िो सके
एक ददन अिसास हुआ
खुश िो वो लोग ्े जो खुहशया बाट रिे ्े ।

(दपयण, साप्ताहिक स्िंभ, दै. पुण्यनगरी )

प्रवाि चैिन्याचा. .

मिाराष्ट्र िा शब्द उच्चारला, की डोळयांसमोर गणेशोत्सव व पंढरपूरच्या वारीचे हचत्र
उभे राििे. वारकरी संप्रदाय िा मिाराष्ट्राच्या लोकजीवनाचे अहभन्न अंग आिे व त्याचे मुख्य सूत्र
वारी िे आिे. सीगल या समुद्रपक्ष्याची क्ा आपल्यापैकी बहुिेकांना ज्ञाि असेल. िा समुद्रपक्षी
के वळ अन्नाच्या शोधा्य न भटकिा उं च भरारी घेण्याची कला अत्यंि कष्टाने हशकिो व त्या अगम्य
प्रदेशाि हविार करिो; परं िु इिर समुद्रपक्ष्यांना िी कला यावी याकरिा िो परि आपल्या मूळ
रठकाणी येिो व त्यांना िी कला हशकवू लागिो. अ्ायिच, त्याला प्रवािाच्या हवरुद्ध जावे लागिे;
परं िु अत्यंि हनष्ठेने िो िे काम करि राििो. वारकरी संप्रदायाि िोऊन गेलेले संि िे खर्या अ्ायने
सीगलच आिेि. जयांनी यािना सिन करून सामान्य जनांच्या जीवनाि ददव्यत्व येण्यासाठी आयुष्य
वेचले. या संिांनी वारकरी संप्रदायाची हनर्ममिी करून एका हवलक्षण जगाची ओळख त्यांना करून
ददली व प्रपंचाि राहून आयुष्याचे मयम समजून घेण्यासाठी जीवन जगण्याची कला हशकवली.
व्यक्तीचे आयुष्य समाधानी-सुखी िोण्यासाठी िे प्रवािी असले पाहिजे; परं िु आपल्या
सुखाच्या- समाधानाच्या संकल्पना बदलल्या गेल्याने िा प्रवाि अनेक रठकाणी ्ांबिो व त्याचे
रूपांिर डबक्याि िोिे आहण अ्ायिच या डबक्यािून दुगांधी हनमायण िोि. अशा व्यक्ती स्वि:ला व
इिरांनािी नकोशा िोि जािाि. नैराश्य व मानहसक िाणिणाव आयुष्याच्या प्रवािाचे डबके करिो.
या पाश्वयभम
ू ीवर वारीमध्ये असे कोणिे आकर्षयण आिे, की जयामुळे इिक्या मोठय़ा प्रमाणावर
लोकसमूि त्याकडे आकृ ष्ट िोिो? सांसाररक हववंचना त्रस्ि करि असिानािी अशी कोणिी उमेद
आिे, जी सामान्य जनाला वारीकडे खेचून नेि?
े या प्र्ाचे उत्तर शोधिाना आपल्याला असे आढळू न
येईल, की वारी िी के वळ एक परं परा नसून, िो एक चैिन्याचा प्रवाि आिे. त्याच्याि मनसोक्त
डु ब
ं णार्याचे आयुष्य प्रवािी िोिे. वारीि सामील झालेल्या व्यक्तीला ददव्य आयुष्याची प्रहचिी येिे व
त्या व्यक्तीचे अंिरं ग समृद्ध िोिे. मागणे स्वि:पुरिे न राििा व्यापक िोिे. हनरपेक्षिेने कमय के ल्याने
अंिरं ग समृद्ध िोिे, िे आपण जाणिो; परं िु हनरपेक्ष देणे सध्याच्या व्याविाररक जगाि फारच क्वहचि

स्वरूपाि ददसिे आिे. अहिशयोक्ती वाटू नये; परं िु अनेक रठकाणी िर चांगल्या कामाचे कौिुक
करिाना, कृ िज्ञिा व्यक्त करिानासुद्धा माणसे संकुहचि मनोवृत्ती ठे विाि. िल्ली सेवा करणे म्िणजे
वृत्तपत्राि प्रहसद्धी अ्वा मानसन्मान, असे हिशोब मांडले जािाि; पण वारीमधून हनरपेक्ष सेवा
करण्याची हशकवण हमळिे.
व्यक्तीमध्ये असलेले माणूसपण उत्तरोत्तर कमी िोि जाणे िी समाजाची सवाांि मोठी
िानी आिे. त्यामुळेच महिलांवरील अत्याचार व आर्म्क शोर्षण वाढले आिे. िी िानी झाली नसिी,
िर स्वि:च्या सुखासाठी इिरांना त्रास झाला, िरी त्याची िमा न बाळगण्याची व बघ्याची वृत्ती
वाढली नसिी. वारीमध्ये माणूसपण जपले जािे. वैष्णव जन िो िेणे कहिये, पीड पराई जाणे रे या
उक्तीचे प्रत्यक्ष आचरण वारीमध्ये पािावयास हमळिे. वारी व्यक्तीला मी व माझे या हववरािून
बािेर काढिे. अनेक सांसाररक दु:खे असूनिी वारकर्यांच्या चेिर्यावर समाधान असिे. याचे गमक
वारकरी संप्रदायाच्या ऊजाय स्रोिामध्ये आिे. ज्ञानदेवे रहचला पाया िुका झालासे कळस अशा या
वारकरी संप्रदायािील संि मंडळींनी आपल्या आचरणाने जो आदशय हनमायण के ला आिे, िो आजिी
अनेकांना ददव्यत्वाची प्रहचिी देि आिे. सध्या संि या संकल्पनेचािी बाजार भरलेला ददसिो आिे.
वास्िहवक संि म्िणजे ऐसी कळवळयाची जािी करी लाभाहवण प्रीिी. िा कळवळा कोणाचा? िर
सामान्य जनांचा. जे प्रापंहचक हववंचनेि दु:खी, कष्टी िोि आिेि, जयांना मनुष्यजन्माचे सा्यक
कशामध्ये आिे, याची जाणीव नािी, त्यांचा. संि िुकाराम म्िणिाि, की बुडिे िे जन न देखावे
डोळा. मग आयुष्य सा्यकी िोण्यासाठी काय पाहिजे, याचे हनरुपण संिांनी त्यांच्या ग्रं्ांिून के ले
आिे. त्यांनी दाखावलेला भक्तीचा मागय हिच खरी वारकरी संप्रदायाची संपत्ती आिे.
आपले सद्भाग्य, की अजून आपल्याकडे चमत्कार दाखवा आहण संिपद हमळवा अशी
योजना हनमायण झाली नािी. अन्य्ा, संित्वाचे मित्त्वाकांक्षी आहण त्यांचे स्िुहिपाठक यांनी
अध्यात्माच्या क्षेत्राि दिशिवाद माजवला असिा. संित्व म्िणजे एखाद्याच्या व्यहक्तमत्त्वाि
सकारात्मकदृष्टीने बदल घडविा येण्याची क्षमिा. अ्ायिच, िी क्षमिा िपश्चयेिून येिे. िी िपश्चयाय

म्िणजे समाजहिि करिाना अनुभवास येणारे हवहवध अहप्रय प्रसंग. अपमान, अपेक्षाभंग अशा अनेक
प्रसंगांि मानहसक हस््िीची सत्त्वपरीक्षा बघणार्या कसोट्यांमधून यशस्वी रीिीने बािेर पडणे. िी
प्रदक्रया व्यक्तीमध्ये अंिगयि क्षमिा हवकहसि करिे व त्यानंिरच एखाद्या व्यक्तीच्या अंिरं गाि
आमूलाग्र बदल घडवण्याची क्षमिा हनमायण िोिे. संि चररत्राच्या हवहवध दृष्टांिािून िी बाब
प्रकर्षायने आपल्या हनदशयनास येिे. या कसोटीवर अनेक संि परं परा वारकरी संप्रदायाि दृहष्टप्ास
येिाि. संि ज्ञानदेव व भावंडे, संि एकना्, संि नामदेव, संि िुकाराम, संि चोखामेळा, संि
दामाजीपंि असे परोपकारी, वारकरी संप्रदायाचे आदशय आिेि.
जी मूल्ये आपण सिजिेने हशकिो, िी आपल्या व्यहक्तमत्त्वाि भक्कमपणे रुजिाि.
याउलट जबरदस्िीने हशकवलेले आपण हवसरून जािो. आपल्या अंिरं गावर त्याचा कािीच पररणाम
िोि नािी. वारीमध्ये नैहिक मूल्यांची हशकवण सिजिेने आपल्या व्यहक्तमत्त्वामध्ये रुजिे. समाजाि
वावरिाना व्यक्तीने व्यक्तीशी कशा पद्धिीने वागले पाहिजे, याची आदशय हशकवण आपल्याला
वारीिून हमळिे. प्रत्येकाने आपले आयुष्य प्रवािी ठे ण्यासाठी कािी मूल्ये बाळगून, कु ठलीिी िडजोड
न करिा आचरणाि आणली पाहिजेि, िरच अव्यक्त स्वरूपािील पांडुरंगाची भेट िोऊ शके ल. वारी
आपल्या व्यहक्तमत्त्वाला वेगळाच आकार देिे, त्यामुळे आपण कु ठल्यािी प्रसंगाि न डगमगिा
पररहस््िीला समय्पणे िोंड देण्याची क्षमिा आपल्याि हनमायण िोिे. म्िणून वारीचा िा प्रवाि
चैिन्याचा आिे, जयामध्ये प्रत्येकाचे आयुष्य प्रवािी करण्याची क्षमिा आिे. म्िणूनच वारीचा िा
चैिन्यरूपी प्रवाि अव्याििपणे चालूच आिे.

(िा लेख बुधवार, दद. ९ जुलै २०१४ रोजी दैहनक लोकमि मध्ये संपादकीय पानावर
प्रहसध्द झालेला आिे. )

वारी : स्वान्ि सुखाची आनंदयात्रा

जय जय हवठ्ठल रुखमाई म्िणि पखवाजावर ्ाप पडली की मन आपोआप त्या मधुर
भजनाकडे आकर्मर्षले जािे. आपल्यािी नकळि भूिकाळािल्या त्रासदायक आठवणीच्या गाठी आहण
भहवष्यािील लचिेने म्लान झालेला चेिरा एका हवलक्षण िेजाने उजळु न हनघिो. असे िे मंगलमय
वािावरण ददसले की आर्षाढी एकादशी आली असे हनहित्पणे जाणावे. वारकरी आहण पंढरीची
वारी िे जणू मिाराष्ट्राच्या ग्रामीण जीवनाचा श्वासच. गळयाि िुळशीमाळ, कपाळी बुक्का,
डोक्यावर टोपी आहण खांद्यावर भागवि धमायची भगवी पिाका अश्या बाह्य आभूर्षणाने शोहभवंि
झालेला वारकरी जीवनाचा एका अदभूि वाटेवर मागयक्रमण करि असिो. या सवय बाह्य आभूर्षणा
पहलकडे एक अंिस्् चैिन्य कृ िा्यिेचा, अनुपम समाधानाचा अनुभव घेि असिे. िे चैिन्य आपल्या
सनािन आधाराला भेटण्यासाठी वर्षयभर आसुसलेले असिे. राम कृ ष्ण िरी िा मंत्र जपि असिाना
त्या परम चैिन्याचे हनत्य स्मरण करि असिे. अध्यात्म िे के वळ प्रत्यक्ष आचरणाचा हवर्षय आिे हि
हशकवण संिानी रचलेल्या अभंगािून हशकू न िो जगि असिो. त्याचा भहक्तयोग
जे जे भेटे भूि िे िे जाहणजे भगवंि
िाच भहक्तयोग हनहिि जाण माझा
याप्रमाणे असिो. आपल्या क्षणोक्षणी दांहभकिा, फसवणूक यांच्या वादळाशी सामना
करि असिाना पांडुरंगावर हनहस्सम हवश्वास टाकू न आपल्या प्रामाहणकपणाची जयोि िेवि ठे विो.
दकत्येकदा मन बहधर व्िावे असे अनुभव आप्त स्वदकयांच्या ििेवाईक वागण्याने येिाि, प्रपंचाचे
चटके बसि असिाि िरीिी हवठ्ठलावर असणारा हवश्वास जरािी कमी िोि नािी. मनािील

संवेदनशीलिा नष्ट िोि नािी. वारकरी प्रारब्धभोग म्िणून त्याकडे पाििो आहण फक्त सिन करिो.
व्याविाररक अनुभवांनी त्याच्या मनाि कु ठलेिी हवक्षेप हनमायण िोिा नािीि. कमय करि रािाणे माझे
काम आिे बाकी आपला सारा भार िो हवठ्ठलावर सोपवून स्वस्् असिो. म्िणून वारकरी िा
खरोखर कमययोगीच.
कांदा मुळा भाजी अवघी हवठाई माझी असे म्िणिाना
आपले व्याविारीक कियव्य िीच ईश्वराची सेवा आिे अशी त्याची पक्की समजूि असिे.
त्यामुळे िो आपल्या कियव्याि कधी चुकि नािी. असा िा वारकरी आहण भागवि धमय अत्यंि साध्या
सोप्या पध्दिीने सामान्य जनांना भक्तीचा मागय दाखवि आिे. या भागवि धमायचा पाया रचणारे
संिश्रेठ ज्ञानेश्वर माऊली आहण िीन भावंडे यांनी समाजाच्या उपेक्षा, अिोनाि िाल, सिन के ली. या
ददव्य बालकांचे मागणेिी ददव्यच. पसायदानािील मागणे िे जगाच्या कल्याणासाठी. भागवि
धमायची पिाका अवघ्या भुमंडळाि डौलाने फडकि आिे कारण संिानी आपल्या आचरणािून
हशकवण ददली. िसेच गिन असलेले शास्त्रज्ञान अभंगाच्या माध्यमािून सिज सोप्या भार्षेि उपलब्ध
समाजाच्या शेवटच्या स्िरािील जीवाला करून ददले. मनुष्यत्वाचा संपण
ू य हवकास भागवि धमायच्या
या हशकवणुकीने झालेला आढळिो. समर्मपि भावना िा वाराकायायिील वारकर्यामध्ये असणारा
स््ायी गुण. हवशेर्ष उल्लेख याच्यासाठी दक हि समर्मपि भावना कु ठल्यािी व्याविाररक फायद्यासाठी
नािी. िर के वळ आंिररक समाधानासाठी. पैसा कमवण्यापहलकडे कािी कािी कािी हवलक्षण असे
जगणे आिे. आहण त्याचाच अनुभव या वारीिील प्रत्येक जन घेिो. राम कृ ष्ण िरी जपि, हवठ्ठलहवठ्ठल म्िणि उडी मारिाना मन पुन्िा िरुण िोिे.
सिजीवन िा वारीचा सवायि मित्वाचा गुणधमय. आज दकत्येक जण काम करिाना
टीमचा सदस्य िोिा न आल्याने नैराश्यग्रस्ि िोिाि. वािावरणाशी जुळवून न घेिा आल्याने काम
उरकणे िीच भावना असिे. वारीि मात्र प्रत्येक जण आपल्या सिकार्याशी अत्यंि प्रेमाने व्यविार

करिाना ददसिाि. 'माउली ' अशी िाक मारिाि. 'एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपं् ' या रीिीने
सवय वािावरण उत्सािमय असिे.
वारकरी संप्रदायाि समानिा ठायी ठायी ददसून येिे. गरीब-श्रीमंि, उच्च नीच, पुरुर्ष
-महिला असा कु ठलािी भेद ददसि नािी. म्िणूनच िर समाजाने वाळीि टाकलेली अना् चार
भावंडे या संप्रदायाचा आधार झाली, संि िुकारामांचे अभंग लाखो लोकांच्यािी वाणीि हनत्य येऊ
लागिाि, ना् मिाराजांच्या चररत्रािून सारे भेदभाव अव्याविाररक असल्याचा संदश
े हमळिो. संि
चोखामेळा, संि साविा, संि जनाबाई यांनी दाखवलेल्या भहक्तपं्ाचा मागय अनुसरून लाखो
वारकरी परमा्य साधि आिेि. कदाहचि यामुळेच वारकर्याला कोणीिी बोलावणे पाठवि नािी की
हनमंत्रण देि नािी िरीिी आंिररक ओढीने पाय पंढरपूर कडे चालि जािाि. वाणी राम कृ ष्ण िरी
जपि जािे. डोळे हवठ्ठल दशयनासाठी आसुसलेले असिाि.
सामान्य जणांना अत्यंि सिज सोप्या साधनांनी जीवनाची कृ िा्यिा प्राप्त करून
देणारा िा वारकरी संप्रदाय खरोखरच हवलक्षण आिे आहण वारी िी िर मिाराष्ट्राचे वैभव बनली
आिे. जीवा-हशवाच्या भेटीच्या या सोिळयाि या आनंद यात्रेि प्रत्येकाला स्विःच्या आिील
पांडूरंगाचे दशयन घडावे िीच हवठ्ठलाकडे प्रा्यना.
(िा लेख दैहनक लोकमिच्या मं्न पुरवणीि प्रहसद्ध झालेला आिे. )

सवय प्र्ाचे मूळ : आर्म्क हवर्षमिा

भारिीय समाजाि अ्वा या देशाि बहुसंख्य असणाऱ्या लिदू समाजाि चािुवयण्यय
व्यवस््ा नसिी िर कदाहचि आज आपण जया प्रगि अवस््ेि आिोि त्याच्या दकिीिरी पटीने
अहधक प्रगि असिो. माणुसकीला मुठमािी देऊन उच्चवणीय दहलि समाजाचे शोर्षण करिा िोिा.
धमायचा मूळ गाभा व्याविाररक हििाने झाकू न गेला. ‘वसुधैव कु टुंबकम’, सवेहप सुहखन: संिु असे
के वळ व्यहक्तगि स्वा्ायपायी उच्चारले जाऊ लागले. प्रत्यक्ष व्यविार मात्र याच्या अगदी हवरुद्ध िोि
िोिा. पररणामी समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर हवघटन झाले आहण राष्ट्र अशक्त, गुलाम बनले. डॉ.
बाबासािेब आंबेडकर व अन्य समाजसुधारकांनी या पररहस््िीशी लढा देि सामाहजक अहभसरण
घडवून आणले व दहलि समाजाला न्याय हमळवून ददला. स्वािंत्र्यानंिर आपल्या राजयघटनेने
अहधकृ िररत्या चािुवयण्यय व्यवस््ा नष्ट करून सवाांना समान दजाय देण्याि आला िसेच
वर्षायनुवर्षायपासून मागास असलेल्या वगायना समान स्िरावर आणण्यासाठी जािीय आरक्षण देण्याि
आले. जया व्यक्तीसमुिास स्वि:ची आर्म्क सामाहजक उन्निी करण्याची संधी नाकारण्याि आली
त्यांच्यासाठी आरक्षण िे लाभदायी ठरले मात्र त्याचा मुख्य िेिू जािी अंिाचा िोिा. ‘कोणत्यािी
व्यक्तीस त्याच्या जािीच्या आधारावरून उन्निीची संधी नाकारण्याि येऊ नये’ िा हनरोगी
समाजव्यवस््ेचा पाया असिो. मागील अनेक वर्षय झालेल्या अन्याय दूर करण्याचे साधन म्िणून
आरक्षण आिे. परं िु आपण नेिमीप्रमाणे साध्य हवसरून जाऊन साधन िेच साध्य मानुन मागयक्रमण
करि आिोि. कारण आज अनेक जािी आम्िी मागास आिोि िे हसद्ध करण्याची अिोरात्र मेिनि
करि आिेि. जािीव्यवस््ेचा अंि िोण्याऐवजी प्रत्येक जाि अहधकाहधक प्रबळ िोि चालली आिे.
आर्म्क शोर्षण करण्यासाठी व्यक्तीचे गुण, कौशल्ये यांवरून त्याचा व्यवसाय
असण्याऐवजी त्याची जाि बघून व्यवसाय ठरवला जाि िोिा. म्िणजे एका बाजूला मागास

समाजािील गुणवान व्यक्तीला त्याची जाि मागास असल्याने आर्म्क हवकासाची संधी उपलब्ध
िोऊ ददली जाि नव्ििी िर दुसरीकडे कौशल्ये, गुण नसिानािी के वळ जाि बघून िो श्रेष्ठ गणला
जाि असे. म्िणजेच समाजािील हवहशष्ट जािीसमुिाला हशक्षण घेण्याची संधी नाकारण्याि येि
िोिी. अ्ायिच िे आर्म्क शोर्षण करणारे िोिे. मिात्मा फु लेंच्या शब्दाि सांगायचे िर
हवद्येहवना मिी गेली | मिीहवना नीहि गेली | नीिीहवना गिी गेली |गिीहवना हवत्त
गेले |
हवत्ताहवना शुद्र खचले | इिके अन्य एका अहवद्येने के ले!

आर्म्क मागासलेले असल्याने मिागडे हशक्षण परवडि नािी आहण हशक्षण नसल्याने
पुन्िा चांगल्या संधी नािी. असे दुष्टचक्र समाजाच्या आर्म्क असमानिेचे कारण आिे. आर्म्क उन्निी
करण्यासाठी आर्म्क दृष्ट्या मागासलेल्या हवद्यार्थयायला कौशल्यावर आधाररि हशक्षण िसेच
व्यावसाहयक हशक्षण माफक शुल्काि हमळाले िर त्याची प्रगिी हनहिि िोऊ शकिे. कारण,
आजच्या प्रगि युगाि कौशल्ये, गुणवत्ता असलेल्या व्यक्तीस के वळ जाि-धमय बघून नक्कीच डावलले
जाि नािी. म्िणजेच एखादा के वळ उच्चवणीय आिे म्िणून त्यास गुणवत्ता नसिानािी संधी हमळिे
असे िोि नािी. ्ोडक्याि व्यावसाहयक स्पधेच्या, सवोत्कृ ष्टिेच्या आग्रिाच्या या युगाि कोणाचीिी
हनवड जाि अ्वा धमायवरून के ली जाि नािी. म्िणून गुणवत्ता प्राप्त करण्यासाठी परवडणाऱ्या
हशक्षणाच्या समान संधी हनमायण िोणे गरजेचे आिे. असे झाले िरच गरीब श्रीमंि अशी आर्म्क दरी
कमी िोऊ शके ल.

आजच्या पररहस््िीि एखाद्या हवहशष्ट धमायिील-जािीिील सवय व्यक्ती मागास आिेि
ककवा दुसर्या समाजािील सवय व्यक्ती हवकहसि आिेि असे म्िणिा येणार नािी. या अ्ायने एखाद्या
धमय अ्वा समाज हवकहसि अ्वा मागास असे कसे ठरविा येईल? म्िणजेच एखाद्या व्यक्तीला
त्याच्या आर्म्क स्िरावरून मागासलेपण न ठरविा त्याच्या जािी-धमायवरून मागासलेपण ठरवणे
वैचाररक प्रगल्भिेचे लक्षण आिे असे आपण म्िणू शकि नािी. एखाद्या समाजाचे व्यक्तीचे
मागासलेले असणे िा हनकर्ष ठरवायचा असल्यास त्यांना हवकास करण्यासाठी हमळि असलेल्या
संधी याचाच हवचार करावा लागेल. म्िणजे संधी उपलब्ध असिाना िो व्यक्ती स्वि:ची आर्म्क
उन्निी करू शकि नसेल िर त्याला मागास कसे ठरवले जाऊ शकिे?
प्रत्येक धमायि-समाजाि गरीब आिेि. त्यांना सवाांसोबि आणायचे असल्यास त्याना
आर्म्क हवकासाची संधी उपलब्ध करून ददली पाहिजे. इ्े जािी-धमायचा प्र्च येि नािी. आर्म्क
असमानिा िे समाज दुभंगण्याचे मूळ कारण आिे. नक्षलवादा सारखे गंभीर प्र् के वळ आर्म्क
असमानिा या मूळ मुद्यावर फोफावि चालले आिेि. दिशिवादी गट गरीब युवकांनाच आपले लक्ष्य
बनविो. म्िणून कौशल्यावर आधाररि व्यावसाहयक हशक्षणाच्या व्यापक संधी आहण त्यािून आर्म्क
उन्निी असे आपले धोरण असल्यास देश िसेच समाजासमोरील अनेक प्र् सुटू शकिाि.
जािीअंिाची लढाई आणखी गहिमान िोऊ शकिे. अ्ायि यासाठी हवकासाची प्रामाहणक राजकीय
इच्िाशक्ती िवी. राजकीय लाभासाठी जािी संस््ा बळकट करणारे संधीसाधू नेिे िीच खरी
देशासमोरची अडचण आिे.
(िा लेख दैहनक ददव्य मराठी मध्ये दद. ११/०३/२०१४ रोजी प्रकाहशि झालेला आिे.
)

स्वामी हववेकानंद : स्फू िीदायी स्मरण
प्रत्येक जण धावि असिो. पैसा, मान सन्मान, सत्ता, प्रहसद्धी हमळवल्यानंिरहि
कशाची िरी कमिरिा जाणविे. कारण जायचे कु ठे आिे? आहण िे ध्येय स्वि:स हनहििपणे जाणून,
िपासून घेिले आिे का? अशा प्र्ांची उत्तरे नकारा्ीच येण्याची शक्यिा आिे. हि कमिरिा नेमकी
काय आिे िे कळण्यासाठी ककवा मानवजन्माची सा्यकिा कशाि आिे िे समजण्यासाठी स्वामीजींचे
स्मरण आवश्यक ठरिे. प्रत्येकाने आपल्या आयुष्याि ददव्यिा येण्यासाठी काययरि असले पाहिजे
आहण त्यासाठी आवश्यक असणारी प्रेरणा, स्फू िी स्वामी हववेकानंदांच्या चररत्रािून हनमायण िोऊ
शकिे.
हववेकानंदांच्या चररत्रािील सवायि प्रेरक आिे िे त्यांचे सत्यशोधनासाठी असलेले
प्रामाहणक प्रयत्न, त्याच्यासाठी आवश्यक त्याग, िळमळ, समपयण आहण एकदा िे सापडल्यावर
आपल्यासारखा लाभ इिरांनािी व्िावा हि इच्िा. स्वामीजींनी कोणिेिी ित्व, प्रमाण स्वीकारिाना
िे बौहद्धक पािळीवर घासून पडिाळू न घेिले. हववेकवादाची हि खरी साधना म्िणावयास िवी.
सध्याच्या काळाि अनेकजण 'हवचारवंि' या उपाधीला प्राप्त करून घेण्यासाठी
हबनददक्किपणे ित्व, हवचार नाकारिाि. ित्व खरे दक खोटे याचा प्रामाहणक सत्यशोधनाि हि
मंडळी जाि नािीि. आहण एखादे वेळेस स्वि:ला पटू न देखील के वळ 'प्रहिमा' जपण्यासाठी सत्य न
स्वीकारिा बौद्धीक अनाचार माजविाि. हववेकानंदांचे स्मरण याकररिा आवश्यक आिे त्यांच्या
सारखा एक नाहस्िक व्यक्ती पुढे कालीमािेचा परमभक्त बनिो आहण वेदांिाचे ित्वज्ञान अवघ्या
हवश्वाला हशकवू लागिो. नाहस्िक नरें द्र िे संन्यासी हववेकानंद िा प्रवास अत्यंि हवलक्षण असाच
आिे.
दुसरे असे दक, जयाप्रमाणे अनेक जण मोक्षप्राप्तीसाठी हिमालयाि जाऊन वर्षायनुवर्षे
एकांि वासाि साधना करिाि. परं िु स्वामी हववेकानंदांचे वेगळे पण असे दक त्यांनी 'हशवभावे
जीवसेवा ' िे िीद आपल्या आयुष्याचे ध्येय हनहिि के ले. आपल्याला झालेला मुक्तीलाभ हवश्वािील

सवय प्राणीमात्रांना व्िावा यासाठी त्यांनी अिोरात्र प्रयत्न के ले. सामान्य जनाची दैन्यावस््ा पाहून
त्यांचे अंिकरण व्याकू ळ िोि असि. म्िणून त्यांनी त्यांच्या दु:ख हनवारणासाठी, त्यांना जमेल िे
सािाय्य करण्यासाठी स्वि:स झोकू न ददले. स्वामीजी के वळ पो्ी पंहडि नव्ििे िर दक्रयाशील िोिे.
त्यांचा असा दृढ हवश्वास िोिा दक 'जर लोकांचे बाले करण्याची िुमची खरोखर इच्िा असेल िर
सवय हवश्व जरी िुमच्या हवरुद्ध उभे राहिले िरी िे िुम्िास अपाय करू शकणार नािी. िूम्िी जर
हनष्ठावान आहण खरोखर हनस्वा्ी असाल िर िुमच्यािील त्या परमेश्वरी शक्तीपुढे त्या हवरोधाचा
धुव्वा उडेल '
अशा प्रकारे त्यांनी मरगळलेल्या, आत्महवश्वास गमावलेल्या सामान्य जनास
जगण्याची स्फू िी ददली. भारिाच्या गौरवशाली इहििासाचे स्मरण करून ददले. स्वामीजींच्या
प्रेरणेने दकत्येकांनी आपले आयुष्य भारिमािेच्या सेवस
े ाठी अपयण के ले. हि खहचिच सोपी गोष्ट नव्िे.
त्यांनी स्वि:च्या चररत्रािून इिरांना प्रेरणा ददली. यामुळे िा युवा संन्याशी लोकांचा िा संघ
भारिमािेच्या सेवस
े ाठी अवघा भारि पादाक्रांि करि िोिा. प्रत्येक जीवात्म्याला सांगि िोिा दक '
िू अमृिाचा पुत्र आिेस. आपले जीवन ददव्य बनवण्याचा िुला पूणय अहधकार आिे. ' स्वामीजींनी
कु ठलेिी व्यहक्तस्िोम माजवले नािी दक कमयकांडाचा बागुलबुवा के ला नािी. त्यांनी जाणले िोिे दक
धमय िा भारिाच्या सांस्कृ हिक जीवनाचा पाया आिे. परं िु त्याची अवस््ा जीणय झाली आिे. म्िणून
त्यांनी धार्ममक िोणे म्िणजे नेमके काय? िे सांहगिले िे म्िणिाि ' धमायहवर्षयी नुसत्या लांबलचक
बािा मारूनच धमय आचरण िोि नसिे;असे जीवन दाखवा बघू दक जयाि त्याग, आध्याहत्मकिा
हिहिक्षा आहण अनंि प्रेम मूिय झाले आिे. िे सारे गुण असिील िरच िुम्िी धार्ममक व्यक्ती झालाि.
'भारिासारख्या देशाि धार्ममकिेची हि व्याख्या प्रत्येकाने स्वि:च्या अंगी बाणली िर हनहििच एका
सृजनशील समाजाची हनर्ममिी िोण्यास वेळ लागणार नािी.
हववेकानंदांना देशािील युवकांकडू न खूप अपेक्षा िोत्या त्यांन वाटे दक जयाचे देशावर
प्रेम आिे, जयाचे स्वि:च्या धमायवर प्रेम आिे त्याने सवयसाधारण लोकांना दुरापास्ि झालेल्या
शास्त्रािील ज्ञान प्रदान करावे कारण िेच खरे वारसदार आिेि. स्वामीजींनी आपल्या आयुष्याि
भरपूर प्रवास के ला. प्रवासाि त्यांनी देशािील हवहवधिा अनुभवली. अनेकांना हि हवहवधिा

कायायिील अड्ळा वाटिे. परं िु हववेकानंद म्िणि ' हवचार पद्धिीिील हवहभन्निा रािील िोपयांिच
आपण अहस्ित्वाि राहू. मात्र हवहभन्निा आिे म्िणजे परस्पर कलि, एकमेकाि भांडणे असली
पाहिजेि असे मात्र मुळीच नािी. माझा मागय माझ्यापक्षी ठीक आिे िुमच्यापक्षी नािी. याला इष्ट
असे म्िणिाि आहण प्रत्येकाचे इष्ट वेगवेगळे असू शकिे. ' हववेकानंदांचे स्मरण यासाठी आवश्यक
आिे. भारिासारख्या पावलोपावली हवहवधिा असलेल्या देशाि इिका प्रगल्भ हवचार रुजू लागला
िर आपण खर् या अ्ायने सामाहजक सदभाव हनमायण करू शकू .
आयुष्याच्या पररपूणयिे हवर्षयी स्वामीजी आत्म्याचे सवयज्ञत्व अ्वा पूणत्य व िोण्याि
असल्याचे हवर्षद करिाि. यासाठी वासनांना लजकल्या खेरीज िे शक्य नसल्याचे ठामपणे सांगिाि.
भारिाच्या वियमान पररहस््िीि स्वामीजींचे हवचारधन अत्यंि प्रभावी वाटिे. के वळ देशवासीय
नव्िे िर हवदेशाििी आपल्या अहििीय प्रहिभेने वेदांिाची खरी हशकवण स्वामीजींनी अवघ्या
हवश्वाला हशकहवली.
भारिमािेच्या उत््ानासाठी िरुणांना काययप्रवण करणारे हववेकानंद खरे खरु े
हववेकवादी आिेि. ईश्वर प्राप्ती म्िणजे के वळ पो्ी पंहडि पणा नव्िे कमयकांड हि नव्िे िर प्रत्येक
जीवात्म्याचे दु:ख करण्यासाठी त्याला जमेल िे सिाय्य करणे िोय. अशी वास्िववादी
आध्याहत्मकिा हववेकानंदानी प्रत्यक्ष आचरणाि आणून एक आदशय हनमायण के ला. प्रसंगी आपल्या
कु टुंहबयांची आर्म्क ससेिोलपट सिन के ली पण भारिमािेच्या सेवेचे व्रि सोडले नािी. याकररिा
या मिान भारिमािेच्या पुत्राचे स्मरण आिे. भारिमािेचे गिवैभव प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक
असणारी हवचारांची नवसंजीवनी याच्याि आिे. आपणिी प्रेरणा घेऊन भारिमािेच्या सेवेि आपले
योगदान देऊया. हशवभावे जीवसेवा करूया.

(िा लेख दैहनक लोकसत्ताच्या लोकरं ग पुरवणीि दद. १२/०१/२०१४ रोजी प्रहसध्द
झालेला आिे. )

हशक्षक नावाचे हवद्यापीठ

समाजामध्ये जया व्यक्तींना सवायि जास्ि मान -सन्मान व एका अ्ायनेसमाजावर
जयांचा नैहिक दरारा आिे त्यामध्ये हशक्षकांचा क्रमांक सवायि वरचा आिे. प्रत्येकाच्या आयुष्याि
पालकानंिर हशक्षक अशी एक व्यक्ती असिे जीच्याबद्दल आपल्या मनाि कायम आदराचे स््ान
असिे. याचे कारणपौगंडावस््ेि असलेल्या आपल्या बेधुंद मनाला आकार देण्याचे सृजनशील
काययहशक्षक करिाि. हशक्षक म्िणजे िािाि फक्त िडी घेऊन मोठ्याने खेकसणाराखडू स व्यक्ती असेच
हचत्र अनेकांच्या मनाि असिे. शैक्षहणक क्षेत्राि अहधकाहधक धोरणात्मक बदल िोि असिाना,
गुणवत्ता की सावयहत्रकीकरण यासारख्या कािी गुंिागुंिीच्या संकल्पनाबाबि सुवणयमध्य ददसि
नसिाना हशक्षकांचे कायय हनहििच आव्िानात्मक आिे. अशा पररहस््िीि हशक्षकांच्या क्षमिेची खरी
कसोटी लागिे व त्यामुळे जबाबदारीिी वाढिे. हशक्षक-हवद्या्ी संबंधाि कािीवेळेस हशस्िीचा
अहिरे क के ला जािो, िर कािी वेळेस हशस्ि नावाची कािी गोष्ट आिे याचा ठावरठकाणा िी सापडि
नािी. खरे िर हशक्षक िा पालक असिो. त्याने हवद्यार्थयाांच्या भाव हवश्वाि डोकावले पाहिजे. त्यांच्या
अडी-अडचणी समजून घेिल्या पाहिजेि. असे के ल्याने हवद्या्ी जया गोष्टीची चचाय आपल्या
पालकांसोबि करू शकि नािीि त्या हशक्षकांसोबि सिजिेने मांडून आपले मन मोकळे करू
शकिाि. हवद्यार्थयाांच्या मनािील अनेक भय-लचिा यांच्या गाठी हशक्षकांच्या सिज संवादाने दूर
िोऊ शकिाि. हवद्यार्थयायचा कल, त्याची आवड व त्याच्यािील क्षमिा ओळखून त्याला आयुष्याि
यशस्वी िोण्यासाठी हशक्षक योग्य मागयदशयन करू शकिाि. इहििासाि डोकावून पाहिल्यास असे
अनेक कमययोगी सापडिील की जयांनी हशक्षकी पेशा िा व्रि म्िणून स्वीकारले. वैयहक्तक आयुष्याि
हनलोभी वृत्तीने प्रपंचाचा गाडा चालवला, प्रसंगी अनेक आघािसिन के ले परं िु आपल्या मूल्यांशी

कधीिी िडजोड के ली नािी. या सृजनाच्यासाधकांनी आपल्या हवद्यार्थयायमध्ये या जीवनमूल्यांचा
वस्िुपाठ आपल्याआचरणाने घालून ददला. म्िणून आपण पाििो की, जया व्यक्तींनी स्वि:च्या क्षेत्राि
उत्तुंग यश कमावले आिे त्यांच्या आयुष्याि हशक्षकाचा अत्यंि जबरदस्ि प्रभाव प्रकर्षायने ददसून येिो.
कािीनी िर आपल्या हशक्षकाच्या घरी राहून आपले हशक्षण पूणय के ले. स्वि:च्या आयुष्याि नैहिक
मूल्यांचे आचरण करून समाजासमोर एक आदशय मांडणारे हशक्षक एका अ्ायने समाजालाच
घडवणारे हशल्पकार आिेि. समाज हनरोगी रािण्याि, समाजाची संवद
े नशीलिा रटकवूनठे वण्याि
हशक्षकांची भूहमका अत्यंि हनणाययक स्वरूपाची आिे. एका अ्ायने हशक्षकाकडे समाजाच्या बौहद्धक
क्षेत्राचे नेिृत्व असिे. म्िणजे एखादया व्यक्ती, घटना अ्वा परं परा या हवर्षयी हशक्षकाचे मि िे
ददशादशयक असिे.
हशक्षकांप्रिी समाजाि असलेला अनादर वाढावा अशा अनेक घटना घडि असल्या
िरी सुध्दा आजिी अनेक रठकाणी हवद्या्ी घडवण्याचे राष्ट्रकायय करणारे हशक्षक काययरि आिेि.
त्यांची संख्या कमी असेलिी, पण म्िणून हशक्षकांहवर्षयी नकारात्मक सूर आळवन्यापेक्षा हशक्षकी
पेशा मधील क्षमिांचा जागर िोणे अत्यंि आवश्यक आिे. हशक्षक िा अनेक हपढ्ांना घडवि असिो.
हवद्यार्थयाांमध्ये राष्ट्रप्रेम, नीहिमूल्ये यांची हशकवण िो रुजवू शकिो. आपल्या सिज संवादाच्या
माध्यमािून सामाहजक जाहणवा व श्रम शक्ती हवर्षयी प्रहिष्ठा हनमायण करण्याि हशक्षकाची भूहमका
अत्यंि मित्वाची आिे. खरे िर, हवद्यार्थयायशी संवादाचा सेिू बांधून त्यांच्या हनरागस भाव हवश्वाशी
जोडले गेल्यास अनेक कोमेजणाऱ्या कळयाना नवसंजीवनी हमळू शके ल.
हशक्षक िी के वळ व्यक्ती नसून संस्कारांचे एक हवद्यापीठ असिे याचे उदािरण म्िणजे
'शामची आई' या अजरामर ग्रं्ाचे लेखक साने गुरुजी. हशक्षक िा कसा असावा याचा आदशय
वस्िुपाठ म्िणजे साने गुरुजी. मािृ हृदयी असणाऱ्या साने गुरुजींच्या मनाि राष्ट्र व सामाहजक
संवेदना के वळ बोलन्यापुरिा नव्ित्या िर प्रत्यक्ष आचरणाने त्यांनी समाजाि जीवन मुल्यांची

पुनस््ायपना के ली. यािून समाज हनर्ममिीच्या कायायि हशक्षकांच्या अफ़ाट क्षमिांचे दशयनिोिे. आजिी
ग्रामीण भागािील अनेक गावाि हशक्षकांच्या माध्यमािून हवकासाची सामुहिक इच्िाशक्ती हनमायण
झालेली ददसून येईल. जयामुळे गावाचा, पररसराचा कायापालट िोऊन हवकासाची गंगा प्रवाहिि
झाल्याचे ददसून येईल. हवशेर्षकरून व्यसनमुक्ती, वृक्षारोपण यासारखे सामुहिक हवकासाला ददशा
देणाऱ्या मुद्यांची अंमलबजावणी हशक्षकांच्या पुढाकाराने प्रत्यक्ष स्वरूपाि झाल्याचे ददसून येईल.
हवद्या्ी घडवून एक संवद
े नशील नागररक घडवणे व अशा नागररकांच्या माध्यमािून राष्ट्रहनर्ममिी व
एका अ्ायने मनुष्य हनमायणाचे कायय करून हशक्षक िा खऱ्या अ्ायने सृजनाचा साधक िोऊ शकिो.
हवकासाची अंि:प्रेरणा व आपल्या कायाय हवर्षयी समपयण वृिी हशक्षकाला एका
वेगळया उं चीवर नेऊन ठे विे. या उं चीवर असल्याने एक जबाबदारी येिे. हशक्षकामध्ये असलेल्या या
हनिीमुल्यांच्या भक्कम आधारावर समाजािीलसंवद
े ना उभी आिे. सामाहजक जाहणवा रटकू न आिेि.
समाजािील वैचाररकप्रगल्भपणा हवकास पावि आिे. एकू णच समाजाची जडणघडण िोि आिे. असे
िे हशक्षकपण स्वीकारलेल्या या व्रिस््ानी स्वि:मधील कमययोगी जागवावा, समाजाचे बौहद्धक
नेिृत्व स्वीकारावे व खरऱ्या अ्ायने संस्कारांचे हवद्यापीठ व्िावे याकररिा िा जागर. हशक्षक
ददनाच्या हनहमत्ताने अशाच कािी कमययोग्यांचे कायय स्मरण िोणे गरजेचे आिे. जयामुळे प्रेरणा
हनमायण िोऊन सृजनाची िी प्रदक्रया अहधकाहधक गहिमान िोऊ शके ल
(दपयण, साप्ताहिक स्िंभ, दै. पुण्यनगरी )

प्रेम नावाची समृध्द अडगळ

‘या जन्मावर या जगण्यावर शिदा प्रेम करावे’ या ओळीिून प्रेम या व्यापक
संकल्पनेची, पहवत्र भावनेची व एका िळु वार नात्याची खोली स्पष्ट िोिे. प्रेम म्िणजे हनरपेक्ष देण.े िे
नािे बांहधलकी, हवश्वासावर वर रटकिे. प्रेमाचे नािे हनमायण झाल्यावर िे्े िव्यास नसिो िर
समपयण असिे. जगण्याचे क्षण िे यज्ञािील सहमधेसमान असिे. प्रेमाचे नािे म्िणजे जगण्यािील खरे
ममय समजिे. एखाद्या व्यक्तीहवर्षयी, ित्वाहवर्षयी अ्वा देशाहवर्षयी प्रेम हनमायण झाल्यावर एक
भावाहनक बंध हनमायण िोिाि, बंधने नािी. प्रेम म्िणजे आपल्या प्रेमास्पदाहवर्षयीचा हनिांि आदर
सिजपणे हनमायण िोिो.
परं िु दुदव
ै ाने प्रेमाच्या व्याख्या काळानुरूप बदलल्या गेल्या आिेि. सध्याचे प्रेम
म्िणजे के वळ शरीर सुखापुरिेच संकुहचि झाले आिे. त्यािून मग एकिफी प्रेम व त्यामुळे िरुणींवर
िोणारे अत्याचार या बाबी अत्यंि दुदव
ै ी आिेि. जन्मोंजन्मी सा् देण्याची शप्ा घेणारे प्रेमवीर
सध्या िेक अप, हलव्ि इन यांसारख्या शब्दाि अहधक रमले आिेि. मृगजळासमान क्षहणक
आकर्षयणाकडे बेधुंद िोऊन धावि जािाि हसमकाडयसारखे बॉयफ्रेंड-गलयफ्रेंड बदलले जािाि. याि खरे
प्रेम कमी व देखावा जास्ि असल्याने असले प्रेमनाट्य जास्ि काळ रटकि नािी. लिदी- मराठी
हचत्रपटािील नायक व नाहयका यांच्या प्रेमक्ांनी प्रेररि िोऊन त्यांचे अनुकरण करण्याकडे जास्ि
कल असिो. म्िणजे आपल्या डोक्यावरील के शरचनेपासून िे कपडे व बोलण्यापयांि सवय कािी
कोणाला िरी इम्प्रेस करण्यासाठीच असिे. स्वि:च्या व्यहक्तमत्वाला साजेसे व स्वि:स अनुरूप
असणारे वागणे-बोलणे फारच कमी प्रमाणाि आढळू न येिे. अशा जगण्याने आयुष्याि कृ हत्रमिा येिे.
स्वि:शीच सारखी फसवणूक के ल्याने एक अस्वस््िा कायम असिे. आपल्या संपकायि येणाऱ्या
प्रत्येकाने आपली सिि स्िुिी करावी अशी भावना प्रबळ िोणे िे कृ िीम जगण्याचे लक्षण आिे. अशा
ि-िेने ‘इम्प्रेस’ करून ियार झालेले नािे िे प्रेम नक्कीच नव्िे. असला देखावा कधी ना कधी
कोसळणारच. परं िु बेभान स्वािंत्र्याच्या धुंदीने मनाचा िाबा घेिला की हववेकाचे अहस्ित्व नािीसे

िोिे. या हवकृ िीचा दुष्पररणाम समाजावर िोिो. ‘पहब्लक हडसप्ले ऑफ अफे क्शन’ िी अशाच हवकृ ि
वृक्षाची फळे देशाच्या अनेक भागाि पसरि आिेि. असल्या हवकृ िीि प्रेमीयुगुले जािीरपणे
शारीररक लगट करिाि. शरीरसुख म्िणजे प्रेम नव्िे व दुसरे िेिी असे उघडपणे करणे म्िणजे
स्वािंत्र्याचे अपचन झाल्याचे लक्षण आिे. ’आम्िी वाट्टेल िे, आम्िाला आवडेल त्या पध्दिीने करू
शकिो आम्िाला कोणीच अडवू शकि नािी कारण आम्िी स्विंत्र आिोि ’. असला माज स्वािंत्र्याचे
अपचन झालेल्या व्यक्तींच्याच ओठी असू शकिो. असल्या लाज सोडलेल्या उपटसुंभाना वेळीच समज
ददली पाहिजे. स्वािंत्र्य म्िणजे स्वैराचार नव्िे. समाजाि कु टुंबाि वावरि असिाना कािी बाबी या
अगदीच खासगी असिाि. पिी-पत्नी सुध्दा कु टुंबाि वावरि असिाना सवाांसमक्ष शारीररक लगट
करि नािीि. व्यक्तीस्वािंत्र्याच्या नावाने कोणी रस्त्याने नागडा दफरि नािी. िी दकमान समज
जयांच्या बुद्धीच्या पररघाबािेर जाि असेल िर त्यांचे प्रबोधन कायद्यानेच के ले पाहिजे. कोणिेिी
कायय करि असिाना स््ळ-काळ-वेळ यांचा हवचार करावा असा संकेि आिे. त्या अनुकूल असिील
िर कायय चांगल्या पध्दिीने िोऊ शकिे असा सारासारहववेक आिे. परं िु हववेकाची बोळवण
के लेल्यांकडू न अशी अपेक्षा करणेच हनर्यक आिे. स्वािंत्र्याला हववेकाची सा् असणे
समाजहििाच्या दृष्टीने अत्यंि आवश्यक आिे.
याचे कारण असे की, ‘पहब्लक हडस्प्ले ऑफ अफे क्शन’ िी मानहसकिा स्वािंत्र्य व
अहववेकाची पैदास आिे. िी हवकृ िी वाढि गेली िर उद्या मिाहवद्यालये िी के वळ शारीररक सुख
हमळवण्याचे िक्काचे रठकाण िोऊन जािील. पररणामी िरुणाई व्यसने, अश्लीलिा यांच्या आिारी
जाऊन हववेकिीन बनण्याची शक्यिा नाकारिा येि नािी. स्वािंत्र्य व त्यासोबि असलेली
जबाबदारी लक्षाि घेऊन बेभान न िोिा हववेकयुक्त सामाहजक आचरण झाले पाहिजे.
प्रेम िी समृद्ध अडगळ िोऊ नये िी शरीरसुखाच्या पलीकडे असणारी हनिांिसुंदर
अशी भावना आिे. या भावनेला जपावे, त्याचा देखावा करू नये. त्याग व समपयण या आभूर्षणानी
त्या पहवत्र भावनेला सजवावे. िरच िी समृद्ध अडगळ न िोिा जगण्याची शक्ती बनेल.
(दपयण, साप्ताहिक स्िंभ, दै. पुण्यनगरी )

निदृष्टांचे रडगाणे

‘घर की मुगी दाल बराबर’ अशी एक म्िण प्रचहलि आिे. एखादे ऐहििाहसक मित्व
असलेले साहित्य, स््ान आपल्या जवळ असेल िर िर त्याचे मित्व आपल्या दृष्टीने अडगळीचेच
असिे. हवशेर्षकरून व्यक्तींच्या बाबिीि िर िो व्यक्ती आपल्यािून हनघून गेल्याहशवाय त्याचे मुल्य
कळिच नािी. त्यानंिर त्या व्यक्तीचे पुिळे उभे करण्याि मात्र आपल्याला प्रचंड उत्साि असिो.
अनेकवेळा िर मित्व कळू निी जाणीवपूवयक त्याकडे दुलक्ष
य के ले जािे. जेव्िा त्या व्यक्ती, साहित्य,
स््ाने यांचे श्रेष्ठत्व हवदेशाि मान्य के ले जािे िेव्िा आपण त्याच्या श्रेष्ठत्वाला मान्यिा देिो ककबहुना
त्यांच्या श्रेष्ठत्वाबद्दल आिापयांि असलेली आपली िरकि मागे घेिो. अशा िी निदृष्टपणाची कीड
भारिाच्या

स्वािंत्र्यसंग्रामाि

सुध्दा

प्रभावी

िोिी.

ित्कालीन

पुढारी

इं ग्रजाची

मजी

सांभाळण्यासाठी स्वदेश, स्वसंस्कृ िी, स्वदेशाहभमान, ये्ील सामान्य जनिा यांची जमेल त्या वेळेस
मानिानी करायचे. असल्या निदृष्टांनी िात्काहलक फायद्यासाठी स्वि:च्या बुद्धीला गिाण ठे वन
ू
राष्ट्रभावनेचे अिोनाि नुकसान के ले. दुदव
ै ाने अशांची वंशावळ आजिी आपल्या पूवयजांचा वारसा
चालवि आिे. रवीन्द्रना्ानी असल्या घाणेरा ा वृत्तीवर ‘िािे कलमे’ नावाचा हनबंध हलहून
कडाडू न टीका के ली िोिी. अनेकजण हवचारवंि उपाधी हमळवण्यासाठी अक्षरशः घायकु िीला
आलेले असिाि. यासाठी त्यांना िािडीने पुरस्कार, मानसन्मान हमळवायचा असिो. म्िणून
स्वदेशाहभमान खुंटीला टांगून स्वदेश, स्वभार्षा, स्वसंस्कृ िी यांच्यावर टीका करायची व आपले
उपद्रवमूल्य वाढवून घ्यायचे या मागायचा अवलंब िे करिाि. यामुळे त्यांची हवित्ता (? ) हसद्ध िोईल
या भाबा ा आशावादाने त्यांना घेरलेले असिे. प्रहसद्धी झोिाचे अधाशी असणारे मिाभाग अशाना
गाठिाि व त्यामुळे दोघांचेिी िेिू साध्य िोिाि. परं िु असल्या अहनष्ट चालीरीिींनी राष्ट्रभावनेचे

अिोनाि नुकसान िोिे. िी मंडळी आपल्या सोयीनुसार पुरोगाहमत्व, धमयहनरपेक्षिा यांच्या व्याख्या
बनविाि व आपल्या मनसुब्यांना हवरोध करणा-यांना मागासलेले अ्वा धमाांध ठरविाि.
भारिाच्या आध्याहत्मक परं परे ि अनेक ग्रं्ांनी वैहश्वक बुहद्धवंिांच्या पािळीवर
मान्यिा, मानसन्मान हमळवला आिे. याि ‘श्रीमदभगवदगीिा’ या अलौदकक ग्रं्ांचे नाव अग्रक्रमाने
घ्यावे लागेल. मिात्मा गांधी, हवनोबा भावे, लोकमान्य रटळक या व अशा अनेक जगन्मान्य
हवभूिींच्या जीवनाची िाहत्वक बैठक गीिेवर आधारलेली आिे. संि ज्ञानदेवानी गीिेिील ज्ञानाचा
अनुपम रस सामान्य जणांना हमळावा याकररिा संस्कृ ि श्लोकाचे भार्षांिर प्राकृ ि भार्षेि के ले. िी
ज्ञानेश्वरी आजिी करोडो वारक-यांच्या मनावर अहधराजय गाजविे आिे. अशा या भूर्षण असलेल्या
ग्रं्ाला के वळ लिदू धमायचा असल्याकारणाने दुय्यम स््ान देण्याचा प्रयत्न िोि आिे. वास्िहवक या
ग्रं्ाि जीवनहवद्येचे हशक्षण आिे. िा लढा सत्तेसाठी नसून सत्कमय व कु कमय यांच्यामधील आिे. नीिी
व अनीिी यांच्या युद्धाि प्रसंगी आपल्या नािेवाईकांशी लढावे लागले िरी त्यास न डगमगिा
सम्यपणे सामोरे जाण्याची हशकवण गीिेि आिे. गीिेचा संदश
े िा गहलिगात्र झालेल्या
समाजपुरुर्षास कमययोगी िोण्यास प्रेरणा देिो. दैनददन जीवनाि आपण नैहिक मुल्ये आचरणाि
आणावी यासाठीचा िा संदश
े आिे. गीिा समजुन घेणारा आहण त्याप्रमाणे आचरण करणारा
कु ठलािी व्यक्ती सृजनशील बनिो. समाजाि मनुष्यहनमायण घडवणारी हनिांिसुंदर अशी िी उजाय
शक्ती आिे. अ्ायि यावर जरूर हचदकत्सा करावी, हवहवध पैलू पडिाळू न बघावेि, परं िु प्र् आिे िो
प्रामाहणक सत्यशोधनाचे प्रयत्न करण्याचा. बहुिेकजण पूवयग्रिदुहर्षि िोऊन मांडणी करिाि त्यामुळे
त्यांच्या िािी फार कािी लागि नािी. प्र् आिे िो या ग्रं्ाला लिदू धमीय आिे म्िणून दुय्यम
ठरवण्याच्या निदृष््पणाचा.
योगहवद्येच्या बाबिीििी असाच सूर उमटि िोिा. शाळे ि योगासने, प्राणायाम
हशकवणे म्िणजे हशक्षणाचे भगवेकरण करणे असा प्रचार संहधसाधू धमयहनरपेक्षिावाद्याकडू न के ला

गेला. वास्िहवक गीिा िा ग्रं् मन हनरोगी करि असेल िर योगहवद्या मनगट मजबूि करिे. या
देशािील मिान आचायय परं परा योगशास्त्राची जनक आिे. या अ्ायने खरे िर देशािील प्रत्येकाने
योगहवद्येचा अहभमान बाळगून त्याचा अभ्यास के ला पाहिजे. देशहवदेशािील करोडो लोक
योगशास्त्र हशकण्यासाठी भारिाि येि असिाि. आपली आध्याहत्मक शास्त्रे, ित्वज्ञान, योगहवद्या
ये्ील मिापुरुर्ष िे आपले ज्ञानाचे, सांस्कृ हिकिेचे ऐश्वयय आिेि. या देशाि जन्म घेणारा प्रत्येकजण
याचा वारसदार आिे. परं िु या अहभमानास्पद असलेल्या बाबींवर एखादा हशक्का मारून त्याची
मानिानी करणे निदृष््पानाचे आचरण आिे. यांच्या रडगाण्याने त्याना काडीचेिी समाधान
हमळणार नािी. त्याना सुचवावेसे वाटिे, जर आपण स्वदेश, स्वभार्षा, स्व-संस्कृ िी यांचा सन्मान
के ला िरच इिर लोक आपल्याला सन्मानाची वागणूक देिील. स्वि:च्याच कु टुंबािील सदस्यांचा
अपमान करणारा, सांगणारा जगाि कु ठे िी सन्मान हमळवू शकि नािी. गीिा राष्ट्रीय ग्रं् िोईल
अ्वा िोणारिी नािी परं िू आपल्या िात्काहलक स्वा्ायपोटी राष्ट्राहभमानाला िानी पोिोचेल असे
वियन करू नये. याचा अ्य असा नक्कीच नव्िे की, स्वि:ची बुद्धी न चालविा ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम’
या प्रमाणे आंधळे पणाने सवय कािी मान्य करावे. याउलट प्रत्येक बाबी बुद्धीच्या पािळीवर िपासून
बघाव्याि. मात्र यासाठी आवश्यकिा आिे िी प्रामाहणक प्रयत्न करण्याची. याचे पररपूणय उदािरण
म्िणजे जगभराि आपल्या मािृभूमीला, स्व-संस्कृ िी ला सन्मान प्राप्त करून देणाऱ्या स्वामी
हववेकानंदाचे. जयांनी सखोल अभ्यास, लचिनाच्या बळावर ये्ील आध्यहत्त्मक शास्त्राि प्राहवण्य
हमळवले व मनुष्यत्वाचा संपूणय हवकास कशाि आिे िे स्पष्ट के ले. सवय सामान्यांना या मागायवर
चालण्यासाठी ददशा दाखवली. शेवटी इिके च म्िणावेसे वाटिे की, निदृष््पणाचे रडगाणे बंद करावे
व स्वदेशाहभमान जागृि ठे वून राष्ट्रभावना मजबूि करावी.
(दपयण, साप्ताहिक स्िंभ, दै. पुण्यनगरी )

सावर रे मना. . . . .

जगण्याचा आनंद घेण्यासाठी जयाप्रमाणे हनरोगी शरीर आवश्यक आिे त्याचप्रमाणे
मन िी हनरोगी असणे अत्यंि आवश्यक आिे. मनाचे अंिरं ग जाणणे अ्वा त्याचा ्ांग लागणे िे
हनहििच सोपे काम नािी. परं िु एक मात्र नक्की की, व्यक्तीच्या दैनददन आचरणाि मनाच्या
व्यविाराचे हनरीक्षण के ले िर असे जाणवेल की आपल्याला अस्वस्् करणाऱ्या अनेक मानहसक
त्रासाचे कारण आपल्या मनाच्या गाभाऱ्याि दडलेले आिे, परं िु िे हनरोगी रािावे यासाठी आपण
फारच ्ोडे प्रयत्न करिो. मनाचा व्यविार सुरळीि चालावा यासाठी संि साहित्याि सहवस्िर
संशोधन-चचाय करण्याि आली आिे. हवशेर्षकरून आध्याहत्मक प्रगिी साठी मनाच्या अहनयंहत्रि
व्यविारावर अंकुश हनमायण करण्याकरीिा प्रयत्न के ले जािाि. चंचलिा, अहस््रिा िा मनाचा
नैसर्मगक स्वभावच आिे, परं िु प्रयत्नांनी त्याची चंचलिा हनयंहत्रि िोऊ शकिे. भूिकाळािील
त्रासदायक अनुभवांचा शोक अनावर झाला की मन हि्ेच गुंिून जािे, परं िु यामुळे वियमानाि भान
िरपलेला व्यक्ती एकाग्रिेने आपले काम करू शकि नािी पररणामी जगण्याचा कं टाळा येिो, ककवा
भहवष्यकाळािील लचिेने मनाचा िाबा घेिला की सदैव भीिी वाटि राििे. या व अशा अनेक
मानहसक समस्या आपले जगणे कु रिडू न टाकि आिेि. हडप्रेशन, उच्च रक्तदाब यासारख्या हवहवध
प्रकारच्या आजारांनी अनेकांच्या आयुष्यािून आनंदाला िद्दपार के ले आिे. याकररिा मनाच्या
आरोग्य संवधयनासाठी आपल्या ददनचयेिील कािी हनहिि वेळ गांभीययपूवयक राखून ठे वला पाहिजे.
संि िुकाराम मिाराज आपल्या अभंगाि म्िणिाि ’मन करा रे प्रसन्न सवय हसद्धीचे कारण ’, सम्य
रामदासांनी मनाचे श्लोक रचून मनालाच बोध के ला आिे. प्रत्येक यश अ्वा अपयश िे प्र्म
मनामध्येच ियार िोि असिे. मनाच्या उत्तम आरोग्यासाठी आपला स्वि:शीच सुसंवाद असला

पाहिजे. आपली दृष्टी िी अंिमुयख असली पाहिजे. स्वि:चे कठोर, हनरपेक्ष परीक्षण करिा आले
पाहिजे. म्िणजेच आपण सवायि अगोदर स्वि:ला पूणयपणे ओळखले पाहिजे. एकदा स्वि:शीच ओळख
झाली म्िणजे पुढचा मागय सोपा बनि जािो.
आपले जगणे म्िणजे डोळयावर पट्टी बांधून पळणा-यांची शययिीिला एक स्पधयक असे
असिा कामा नये. आपल्याला आयुष्याि काय हमळवायचे आिे. यशाची आपली व्याख्या कोणिी
आिे, िे हमळवण्याचा मागय कोणिा याची पूणय जान ठे वून मागयक्रमण के ल्यास आयुष्य भरकटणार
नािी. आपल्या वाट्याला येणारे दु:ख, अपेक्षाभंग यांचे व मान-सन्मान, पद प्रहिष्ठा यांचे पचन
करिा येणे अत्यंि आवश्यक आिे. याचे कारण असे की, कारण अत्यंि अनुकूल पररहस््िी असिाना
सामान्यांप्रिी असणारा आपला व्यविार, हवशेर्षकरून भार्षा बदलिे. िसेच अत्यंि प्रहिकू ल
परीहस््िी असिाना आपण खचून जािो, हवमनस्किा हनमायण िोिे. या दोन्िी प्रसंगी आपण हस््र
राहून पररहस््िीचा सामना करण्याि जगण्याचे सूत्र दडलेले आिे याची जाणीव झाली की, सुखाने
पराकोटीचा िर्षय अ्वा दुःखाने मनस्िाप िोि नािी.
दैवदुर्मवलास म्िणजे संवादाची अत्याधुहनक माध्यमे उपलब्ध असिाना व्यक्ती
उत्तरोत्तर एकलकोंडया िोि चालल्या आिेि. संवादाचा अभाव िा अनेक मानहसक समस्यांची
जननी आिे.
दुःखाचा अहिरे क झाला की आत्मित्येचा मागय हनवडला जािो. आत्मित्या करणायांच्या आयुष्याि िो हनणयय घेण्यापूवी दकमान एकदा कोणाशी िरी संवाद झाला असिा िर
त्यापैकी अनेकांनी आत्मित्या के ल्या नसत्या आपल्या आजूबाजूला असे अनेकजण ददसिील की,
त्याना बोलिे करण्याची खूप आवश्यकिा आिे. अनेकवेळेस आपल्या कामाप्रिी श्रध्दा व यशाहवर्षयी
सबुरी यांची कमिरिा जाणविे आिे. सवायना झटपट मोठया पदावर जायचे आिे. मात्र अनेकवेळा

त्याकररिा आवश्यक असणारी समर्मपि भावना, कष्ट घेण्याची ियारी ददसि नािी. खरे िर अशा
वेळेस अपेहक्षि यश न येणे अ्वा शोटयकट चा मागय वापरून हमळालेल्या िापुरत्या यशाने समाधान
न हमळणे िे अगदीच नैसर्मगक आिे. पररणामी एकिर आयुष्याची फरपट िोिे अ्वा स्वि:चीच
फसवणूक के ल्याने मनाच्या अंिरं गाि एक अस्वस््िा सदैव घर करून राििे. िे टाळण्यासाठी वर
उल्लेख के ल्याप्रमाणे स्वि:ला ओळखणे अत्यंि आवश्यक आिे.
स्विःशी सुसंवाद असावा, आपल्या संपकायि असणाऱ्या एखाद्याशी संवाद साधून
त्याचे दु:ख िलके के ल्यास त्याच्या मनावरचे ओझे दूर िोिेच हशवाय आपल्यालािी जगण्याचे अनके
पैलू समजून घेिा येिाि. आपले कािी शब्द त्याच्या जगण्याचे आधार बनू शकिाि. यापेक्षा मोठी
समाजसेवा कोणिी असू शकिे. जगण्याची लढाई समजून घेण्यासाठी दकमान एकदा अना्ांची माय
असलेल्या लसधुिाई सपकाळ यांचे चररत्र वाचावे, त्यावर आधाररि हचत्रपट पािावा. मी िे खात्रीने
सांगु शकिो की असा संघर्षय जाणून घेिल्यावर कोणीिी आत्मित्या करण्याचा मूखयपणा करणार
नािी. गडहचरोली, चंद्रपूर, मेळघाट अशा दुगयम भागाि आपले जीवन व्यिीि करणाऱ्या वनवासींचे
जीवन बघावे. यािून आपल्याला जगण्याची नवी उमेद, प्रेरणा हमळे ल. अशा लोकांसाठी आधार
बनलेल्या बाबा आमटे, डॉ. अभय बंग यांच्या कायायचा अभ्यास करावा. जीवनाला अ्यपूणय वळण
हमळे ल. ‘सावर रे मना’ िा मंत्र आपण सवायनी समजून घेिल्यास अनेक खुडणाऱ्या, कोमेजणाऱ्या
कळया फु लू लागिील.

(दपयण, साप्ताहिक स्िंभ, दै. पुण्यनगरी )

अधमायचा धार्ममक देखावा

अनाददकाळापासून मानवसमुि धमयभावनेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीिीने जोडला
गेलेला आिे. समाजमनावर धमयसत्तेचा मोठा प्रभाव िोिा दकबहुना आजिी आिे. नैहिक -अनैहिक
संकल्पना, सृष्टीची उत्पत्ती, काययकारण भाव, कमय त्याचा पररणाम या सवाांची चचाय, ज्ञान ित्वांच्या
िारे धमायच्या माध्यमािून समाजमनावर मांडली जािे. व्यक्तीची जाणीव हवस्िारली जावी, त्याला
आपल्या अहस्ित्वाचे कारण उमजावे व जीवनध्येय साध्य करण्याचा मागय सापडला जावा जयामुळे
त्याचे आचरण आदशय िोऊ शके ल याकररिा धमायचे हनहमत्त आिे. साधारणपणे असे म्िणिा येईल
की, धमय म्िणजे आदशय आचारसंहििा अ्वा अशी ित्वे जयामध्ये सवय जीवांचे कल्याण सामावले
आिे. परं िु भारिीय समाजमनावर प्रबळ असलेल्या धार्ममक भावनेचा अनेक जण दुरुपयोग करिाना
ददसि आिेि. दांहभकाना स्िुिीपाठकांचे कोंडाळे जमवून व्यहक्तस्िोम माजवणे आवडिे. गुन्िेगारांनी
जेवढे समाजाचे नुकसान नसेल के ले त्यापेक्षा कै कपटीने जास्ि नुकसान असल्या मिाभागांनी के ले
आिे. हनयिी य्ावकाश त्यांना त्यांच्या कमायचे फळ देईलच.

करिा ्ा िब करी रिा, अब क्यो पहििाए
बोवे पेड बबुल के आम किां िे खाए

संि कबीरांनी असे आपल्या दोह्याि सांहगिलेच आिे,

परं िु खरा प्र् आिे िो स्िुिीपाठकांचा. खरे िर धमयित्व नेमके कोणिे आिे? खरा
साधू कोणास म्िणावे याहवर्षयी अत्यंि स्पष्ट हववेचन संि साहित्याि आिे. अत्यंि ्ोडक्याि
सांगायचे िर ‘ऐसी कळवळयाची जािी, करी लाभाहवण प्रीिी’ असा जयांच्या स्वभाव आिे. जयाना
व्यहक्तस्िोम मान्य नािी. अशा हवभूिी आपल्या संित्वाचे प्रदशयन करि नािीि. आयुष्याची सा्यकिा
त्यांच्या सिवासाने कळू न येिे. स्वामी हववेकानंद व त्यांचे गुरु रामकृ ष्ण परमिंस यांचा संवाद,
त्यांचे चररत्र यांचा अभ्यास प्रत्येक हजज्ञासूने के ला पाहिजे.
धमयित्वांचे वास्िहवक आकलन झालेल्या मिापुरुर्षांनी धमय ित्वांचा सोपा अ्य
जनसामान्याना स्पष्ट करून सांहगिला. यासाठी त्यांनी भौहिक सुखोपभोगाचा त्याग करून धमयित्वे
आपल्या प्रत्यक्ष आचरणाि आणली. त्यांच्या हृदयाि सामान्याहवर्षयी अपार करूणा असल्याने
त्यांनी भोळया भाबा ा भाहवकांना परमा्ायचे सूत्र उलगडू न दाखवले. संि िुकारामांच्या भार्षेि
सांगायचे िर ‘बुडिे िे जन न देखवे डोळा ’ या भावनेने त्यांनी अनेकांचे आयुष्य आध्याहत्मकिेने
भारावून टाकले. संि िे के वळ लोककल्याणाकरिा जगि असिाि. पद, प्रहिष्ठा, मान-सन्मान, पैसा,
स्िुिी, बडेजाव यांच्यामध्ये त्याना काडीमात्र रस नसिो. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आयुष्याि
ददव्यिा प्राप्त व्िावी िीच त्यांची िळमळ असिे. अनेक वेळा समाजाचाच्या कल्याणाचा हवचार
करण्याऱ्याला समाजाकडू न उपेक्षा, त्रास सिन करावा लागिो. परं िु आपल्या ध्येयमागायवरून िे
जरािी हवचहलि िोि नािीि. संि ज्ञानेश्वर व त्यांच्या भावंडाना समाजाकडू न, ित्कालीन धमय
मािांडाकडू न अिोनाि िळ, मानहसक क्लेर्ष सिन करावा लागला. परं िु शेकडो वर्षाांपासून मराठी
माणसाच्या मनोराजयावर अहधराजय करणाऱ्या आपल्या ज्ञानेश्वरी या ददव्य ग्रं्ाि त्यांनी एकािी
रठकाणी याचा साधा उल्लेखिी के ला नािी, उलट जगहनयंत्याला ‘जो जे वांिील िो िे लािो’ अशीच

प्रा्यना के ली. समाजाि आजिी अनेक रठकाणी अशा संि प्रवृिीचे व्यहक्तमत्वे आपल्या कमययोगाचे
प्रामाहणकपणे पालन करिच आिेि. प्रहसद्धी, पुरस्कार आदी बाबींपासून िे कोसो दूर आिेि.
संित्व िे येऱ्या गबाळयाचे काम नािी ककवा एखादी पदवीिी नािी. संित्व िी वृत्ती
आिे. िी वृिी आपल्या व्यक्तीमत्वाि रुजण्यासाठी हझजावे लागिे. स्िुिीपाठकांच्या गराा ाि
रममाण असणारे स्वि:चीच फसवणूक करि असिाि. अनेकांच्या आयुष्याशी खेळि असिाि.
समाजािील व्यक्ती अशा व्यक्तीस्िोमाला आिारी जािाि याचे कारण त्यांच्या मानहसकिेि आिे.
अनेकांना कमी कष्टाि जास्िीि जास्ि सुखसोयी-लाभ हमळण्याची अपेक्षा असिे. म्िणजे अभ्यास न
करिा पास व्िावे अशी अपेक्षा करणारा हवद्या्ी, कष्ट न करिा गुप्तधन हमळू न श्रीमंि िोऊ
इहच्िणारा आळशी व्यक्ती व हवशेर्ष करून आपल्या कियव्याला चुकवून यशस्वी िोण्याची अपेक्षा
करणारा प्रत्येकजण असल्या मिाभागांचे सावज. वास्िहवक िे अगदीच सिजपणे समजण्यासारखे
आिे की कष्ट न करिा, प्रयत्न न करिा फलाची अपेक्षा ठे वणे शुद्ध भाबडेपणाचे िर आिेच हशवाय
स्वि:ची फसवणूक करण्यासारखे आिे. अध्यात्माच्या अभ्यासाने, आचरणाने व्यक्ती काययप्रवण िोिो,
प्रयत्नशील िोिो. श्रीमदभगवदगीिा याचा सवोत्तम पुरावा आिे. नात्यापेक्षा कियव्य श्रेष्ठ समजून
न्यायासाठी प्रसंगी आप्तस्वकीयांशी युद्ध करावे लागले िरी त्यास आनंदाने सामोरे जाण्याची
हशकवण श्रीमदभगवदगीिेमध्ये आिे. िी हशकवण लक्षाि घेऊन आपण कियव्यप्रवण बनावे,
आध्याहत्मक बनावे. आळश्याला कु ठलीिी देविा कधीच प्रसन्न िोणार नािी िे अगदी खात्रीने
समजावे. एखादा मागय स्वीकारिाना अ्वा व्यक्तीच्या हवचारांचा अनुनय करिाना पारखून घ्यावे.
संित्व ओळखण्याची पात्रिा स्वि:मध्ये हनमायण करावी. िरच स्वि:चे व समाजाचे िीि आिे.
अन्य्ा यापुढेिी अधार्ममक ित्वे धमायचा पोशाख घालून आपला देखावा सादर करिच राििील.

धमायचायाांचा(? ) अधमय

संपूणय हवश्वािील आध्याहत्मक क्षेत्राि भारिाचे स््ान िे नेिमीच मित्वाचे राहिलेले
आिे. उदात्त आध्यात्मीक मुल्यांचा अंिभायव असणाऱ्या भारिीय संस्कृ िी हवर्षयी जगभराि कु िुिल
आिे. ईश्वर, ज्ञान, भक्ती, मोक्ष, अनुभूिी यांच्या बाबिीि आपल्या देशाि चचाय, मं्न चालूच असिे.
प्रत्येक व्यक्तीला स्वि:चे जगणे समृध्द करिा यावे याकररिा आचरणाहवर्षयी कािी मुल्ये हवहवध
मागाांनी सांहगिली गेली जयाि ग्रं्ांचा प्रामुख्याने समावेश िोिो. व्यक्तीमधील जगण्याचा दृष्टीकोण
व्यापक व्िावा, उदात्त हवचार जगण्याच्या कें द्रस््ानी असावेि जेणेकरून त्याच्यािील मनुष्यत्वाचा,
सद्गुणांचा संपूणय हवकास िोऊ शके ल व त्याचे जगणे सुखकारक िोईल यासाठी एक आदशय
हनयमावली आपण स्वीकारली जयाला धमय िे नाव ददले गेले. आत्मोन्निी साधण्यासाठी उदात्त
नीिीमूल्यांचा समावेश असणारी जीवनपध्दिी असे आपण धमय या संकल्पनेकडे पाििो. िी
जीवनपद्धिी प्रत्येकाने आचरणाि आणावी, त्याने सदवियनाकडे प्रेररि व्िावे यासाठी प्रेरणा
आवश्यक असिे. िी प्रेरणा हनमायण िोण्यासाठी आपल्यासमोर मूिय स्वरूपाि कोणीिरी िवे असिे.
याकररिा ग्रं्ामधुन अविारक्ा व हवहवध आदशय सांहगिले गेले. जयािून व्यक्ती-व्यक्ती मधील
नािेसंबंधाि मागयदशयन हमळि गेले व िसेच
व्यविाराि येणाऱ्या अनेक अडी-अडचणी, समस्या यांचे समाधान या व्यवस््ेकडू न
िोऊ लागल्याने िी व्यवस््ा रुजली. ्ोडक्याि असे म्िणिा येईल की, व्यक्तीला या व्यवस््ेकडू न
जीवन जगण्याच्या कलेचे हशक्षण हमळाले. परं िु कालपरत्वे या व्यवस््ेमधील कािी अपात्र व
धमायिील ित्वांचे आकलन न झालेल्या व्यक्तींकडू न कािी अनावश्यक भाग धमायचा भाग असल्याचा
भास हनमायण के ला गेला. जयाचा हवपरीि पररणाम समाजमनावर झाला व या व्यवस््ेला हवहवध
समस्येने ग्रस्ि के ले. साधन िे साध्य बनले व पुढे चालून िर त्याचे इिके अवडंबर माजले की कािी
व्यक्तीसमुिाना जगणेच असह्य िोऊ लागले.

जयाना आपण खरे धमायचायय म्िणू त्यांचे भूहमका इ्े सुरु िोिे. त्यानी धमायिील िा
अनावश्यक भाग ित्काळ दूर करून सत्य धमय ित्वांची पुनस््ायपना करणे गरजेचे िोिे. धमायचायय
म्िणवून घेणा-यांचे िे आद्य कियव्य आिे. कारण जयांनी स्वि: अशा उदात्त धमयित्वे आपल्या
आचरणाि आणून आत्मोन्निी साधली आिे व जे के वळ लोककल्याणासाठी आपले जीवन व्यिीि
करिाि. जयांनी लोककल्याण िे जीवनव्रि म्िणून स्वीकारले आिे व याकरिा त्यांनी स्वि:
व्याविाररक जगािील सवय आकर्षयणांचा त्याग के ला आिे अशा व्यक्तीना आपण धमायचायय म्िणिो.
‘हशवभावे जीवसेवा’ िे ध्यानी धरून प्रत्येक व्यक्तीला आध्याहत्मक मागयदशयन करणे धमायचायाांकडू न
अपेहक्षि असिे. समाजािील सत्प्रवृत्ती वाढावी, समाज हनरोगी असावा याकररिा त्यानी प्रयत्न
करायला िवेि. दाररद्रीनारायनाची सेवा करावी, त्याला दु:ख मुक्त करावे.
सध्या जया पद्धिीने व्यक्ती स्वि:ला धमायचायय म्िणवून घेि आिेि, त्यांच्याि या
बाबींचा सुिराम संबंध नािी. मुळाि त्यांचे ध्येय के वळ स्वि:ची उन्निी व िी सुद्धा स्वि:चा मठ
संप्रदाय हनमायण करण्याि असल्याने पायामाध्येच गडबड आिे. अ्ायि यालािी आक्षेप नसिा जर
यांनी आपली मयायदा ओळखून आचरण के ले असिे. परं िु जया समाजाि रािायचे िे्ील व्यक्तींशी,
त्यांच्या सुख: दुःखाशी आपली नाळ जोडली असली पाहिजे. अन्य्ा समाजाि राहून जो सन्याशी
के वळ मठ व हशष्य यांच्याि रमला त्याना धमय ित्वांचे व्यवहस््ि आकलन झालेच नािी असे
समजावे. जर असे नसिे िर त्यानी सवय सामान्यासाठी आध्याहत्मक मागयदशयन के ले असिे. आपल्या
आजूबाजूला स्िुिीपाठकांचा घोळका त्याना आवडला नसिा व खरा कमययोग आचरला असिा.
त्यामुळे अशा प्रकारच्या धमायचायाांनी दकिीिी आवािन के ले िरी त्यांचा समाजमनावरील प्रभाव िा
शून्यच रािणार आिे.
वारकरी संप्रदायाि संिाहवर्षयी अत्यंि स्पष्ट हचत्र आिे.
ऐसी कळवळयाची जािी | करी लाभाहवण प्रीिी
संिाना सामान्य जणांकडू न कसल्यािी लाभाची अपेक्षा नसिे. त्यांच्या कल्याणासाठी
िे सदैव मागयदशयन करि असिाि. अनेकवेळा िर त्याना समाजाची उपेक्षाच सिन करावी लागिे.
अशी उपेक्षा सिन करूनिी िे आपले कायय सोडू न देि नािीि. दीन जणांच्या सेवा करण्याि त्याना

दु:खमुक्त करण्यािच ईश्वराची खरी सेवा आिे याची त्याना खात्री असिे. खऱ्या संिांच्या जीवन
चररत्राि कु ठे च आध्याहत्मक ज्ञानाचा काटेरी दंभ आढळि नािी. िेव्िा सामान्यजन त्यांच्यावर श्रध्दा
ठे वून सिवियनाकडे प्रवृत्त िोि असिील, त्यांच्या अस्वस्् मनाला क्षणभर हवश्रांिी हमळि असेल िर
धमायचायाांनी संिांचा सन्मान के लाच पाहिजे. संि िे सामान्यजणांच्या वृिीि सकारात्मक बदल
घडवू शकिाि. एका अ्ायने त्याना देवाच्या जवळ नेणारे आिेि म्िणून त्याना देवाच्यािी अगोदर
वंदन के ले पाहिजे. संि कबीरांच्या शब्दाि सांगायचे िर

गुरु गोलबद दोनो खडे काके लागू पाय
बहलिारी गुरु की हजन्ि गोलबद ददनो ददखाय

िेव्िा देव की संि अशा प्रकारचे बुद्धीरम म करणारे वक्तव्ये करणे िे धमायचायायचे काम
नािी. त्यांनी शब्द पांहडत्य माजवून स्वि:ची पाठ ्ोपटू न घेण्याि कसलािी परमा्य नािी. शब्द
ज्ञानाचा वृ्ा अहभमान बाळगून त्या चैिन्य स्वरूपाची प्राप्ती िोणे कधीच शक्य नािी.
व्यक्तींचे जगणे समृद्ध करणारी, त्याला साहत्वक अ्य प्राप्त करून देणारी व
त्याच्यामधील मनुष्यपण हजवंि ठे वणारी ‘जीवन जगण्याची कला’ अंगी बाळगणारे व िी
सामान्यजनाना हशकवणारे संि समाजाला िवे आिेि.

(िा लेख साप्ताहिक लोकप्रभा मध्ये प्रहसध्द झालेला आिे )

राजकारणािील लोकानुनय

लोकांनी, लोकांकररिा लोकांच्यासाठी हनमायण के लेल्या शासनव्यवस््ेला आपण
लोकशािी असे म्िणिो. परं िु जया लोकानाकारीिा िी व्यवस््ा आिे िे खरे च प्रगल्भ झाले आिेि
का? अ्वा नेिृत्वाकडू न िसे प्रयत्न झाले आिेि का? असा प्र् हवचारला गेला िर त्याचे उत्तर
हनराशादायकच असेल. उलटपक्षी नेिृत्व हनमायण व्िावे यासाठी कािी मंडळी लोकसमूिाला
िात्काहलक फायदा िोऊ शकणार्या मागण्या मान्य करून घेण्याच्या प्रयत्नाि असल्याचे अत्यंि दुदव
ै ी
हचत्र देशासमोर वारं वार ददसि आिे. वेगवेगळया लोकसमूिाच्या मागण्या व त्यासंबंधी नाराजी
ओढवून न घेण्याचे नेित्ृ वाचे धोरण बहघिले िर याची प्रचीिी यावी. याप्रकारच्या गलीछ्च
राजकारणाचा कळस म्िणजे एखाद्या लोकसमूिाची सिानुभूिी हमळवण्यासाठी नेत्यांची बेजाबदार
बेिाल वक्तव्ये. खरे दुःखणे िे आिे की, अशावेळी समाजािून प्रखर हवरोध िोि नािी. वास्िहवक
स्वािंत्र्यानंिर आपल्याला अत्यंि व्यापक दूरदर्मशत्व असणार्या नेिृत्वाची गरज िोिी. आपण
नेिृत्वाने व्यापक द्र्ष्ष्टीकोन ठे ऊन लोकमानसाला प्रगल्भ, प्रहशहक्षि बनवणारी सक्षम व्यवस््ा, संस््ा
हनमायण करणे गरजेचे िोिे. व्यवस््ेमध्ये असणारे मनुष्यबळ आपले कियव्य प्रामाहणकपणे पार पाडि
नािी. िे देशाच्या आजच्या हवपन्नावस््ेचे एकमेव कारण आिे. असे नसिे िर रम ष्टाचाराचा आगडोंब
एवढा उसळला नसिा.
सामान्य व्यक्तीना, लोकसमूिांना िात्काहलक फायदा आकर्मर्षि करिो. परं िु
िात्काहलक फायद्यामुळे भहवष्याि हनमायण िोणायाय समस्याकडे त्यांचे लक्ष नसिे. िी पररहस््िी
नव्याने नेिे िोण्याची इच्िा असलेल्याना अत्यंि पूरक ठरिे. म्िणून नेिे अशा मागण्यांना पाठठबा
देिाि. त्यांच्यासाठी रस्त्यावर उिरून आंदोलने करिाि िे के वळ आपले ‘राजकीय कररयर’पक्के
व्िावे या िेिुने. लोकसमूिाला मग आपल्या मागण्यांना पुढे नेणारा नेिा आपला वाटू लागिो.
अशावेळी सारासार हववेक मागे पडिो आहण उरिो िो फक्त लोकानुनय. याि त्या ना त्या
लोकसमुिाचे भले िोिे ना समाजाचे. िा देश अशा लोकानुनयाचा अनेकवेळा साक्षीदार झालेला
आिे ककबहुना िे ओझे अजूनिी वाििो आिे.

देश, समाजाच्या व्यापक हििाचा हवचार करून नेिृत्वाने प्रसंगी कठोर भूहमका घेि
िात्काहलक फायद्याच्या मागण्यांना प्रखर हवरोध करायला िवा. परं िु कदाहचि यासाठी आपल्याला
लोकसमूिाचा रोर्ष पत्करून आपले राजकीय भहविव्य धोक्याि येईल या भीिीने कोणिािी नेिा
अशी भूहमका घेि नािी. पररणामी लोकसमूिाचा नेिा आपले राजकीय वजन वाढविो. अशा
पररहस््िीि सवायि क्लेशकारक असिे िी समाजाचे बौहद्धक नेिृत्व करणाऱ्या वगायची हनहष्क्रयिा.
याि वकील, वैद्यकीय व्यावसाहयक, प्राध्यापक, पत्रकार असा समाजाचा एक मोठा वगय जो की
बौहद्धक म्िणून गणला जािो. त्याना या पररहस््िीचे आकलन नसिे असे नािी िर त्यांचा
अहलप्तपणा त्याना बांधन
ू ठे विो. त्यांच्या हवचारावरून अनेक जन आपली मिे ठरवि असिाि.
िेव्िा या वगायने देश आहण समाजहििासाठी आपले मिप्रदशयन ठामपणे करणे िे कियव्यच आिे. परं िु
बहुिेक वेळी िा वगय भूहमकाच घेि नािी आहण घेिलीच िर िी भूहमका लोकानुनयायीच असिे
ककवा आपल्या कु ठल्यािी व्यावसाहयक हिि संबधाला बाधा पोिोचू नये अशीच काळजी घेिली
जािे. ’मी समाजाचे देशाचे कािीिरी देणे लागिो’ िी भावना सामान्य नागरीकापेक्षा बौहद्धक
वगायकडे अहधक प्रखर असायला िवी. परं िु ददसिे असे की भूहमका िर सोडाच िा वगय दकमान
मिदानाकडेिी पाठ दफरविो. देशाप्रिी आपल्याला कािीच वाटू नये िे खरे दुदव
ै आिे. या वगायने
समाजहििैर्षी भूहमका मांडल्या िर लोकानुयायी मागण्या नक्कीच आधारिीन िोऊ लागिील.
दुसरीकडे, समाजािील िरुण वगय आिे जो खर्या अ्ायने लोकानुयायी मागण्या पुढे
रे टण्यासाठी नेत्यांकडू न वापरला जािो. कारण िो प्रचंड भावहनक असिो. आपल्या मागण्या पूणय
झाल्या की, आपल्या आयुष्याि नवे पवय सुरु िोईल या भाबा ा आशेवर िो जीव िोडू न काम करिो.
जसे की, मोफि संगणक वाटप, मोफि सायकल इ. िरुण वगायला आवश्यकिा आिे िी कौशल्यावर
आधाररि हशक्षणाची व िे परवडनार्या शुल्काि. असे हशक्षण ददले गेले िर मोठ्या प्रमाणावर
स्वयंरोजगार हनर्ममिी िोऊ शकिे. पण असे झाले िर नेत्यांच्या मागे मागे दफरायला काययकिे
रािणार नािीि. म्िणून िरुणांना रोजगार इिकाच शब्द वापरला की टाळया.
आपल्याकडे लोकानुयायी नेिृत्व मोठे िोिाि त्याला सामान्य नागररक िेवढाच
जबाबदार आिे. नेत्याकडे जनिा िेव्िाच जािे जेव्िा सनदशीर मागायने काम िोि नसेल.
बेकायदेशीर काम असले की नेत्यांकडे जायचे. नेिे आपले राजकीय वजन वापरून सवय बेकायदेशीर

कामे राजरोसपणे करून देिाि िा ठाम हवश्वास सवय सामान्य जनिेला आिे. मग िे शाळा प्रवेश
असो की इमारिीचे बांधकाम असो. सवय बेकायदेशीर कामाना नेत्यांचा आसरा हमळू लागल्याने नेिे
लवकरच मोठे नेिे िोिाि िर गुंड पोसले जािाि. यािून दकिी मोठा रम ष्टाचार िोऊ शकिो आहण
त्याि नेिे आणी शासकीय अहधकारी दकिी संगनमिाने रम ष्टाचार करिाि याचे अनेक उदािरणे
मिाराष्ट्राि घडलेली आपण पाहिलेली आिेि. यािून हनमायण िोणारी हवर्षवल्ली समाजाि आर्म्क
असमानिा, जािीय हविेर्ष हनमायण करि आिे.
नेिृत्व, अहधकारी, कमयचारी, आहण सामान्य नागररक असे मनुष्यबळ हनमायण िोिे िे
हशक्षण व्यवस््ेिून. खरे बदल इ्े आवश्यक आिेि. हशक्षण व्यवस््ेि अत्यंि गांभीययपूवयक दुरगामी
पररणाम करणारे बदल िवे आिेि. सध्याच्या पररहस््िीि अत्यंि प्रभावी राजकीय इच्िाशक्ती
असेल िरच असे बदल िोऊ शकिील. आपल्याकडे हशक्षण क्षेत्रािील नामवंि िज्ञ आिेि त्यांच्या
हवित्तेचा उपयोग करून व अत्याधुहनक िंत्रज्ञाचा वापर करून मनुष्यहनमायण करणारी
हशक्षणव्यवस््ा आपण नक्कीच उभारू शकिो. जे चुकीचे आिे त्याला प्रखरिेने नािी म्िणणे व जे
समाजाच्या हििाचे आिे त्याला हििक्याच ठामपणे िो म्िणणे व जमल्यास त्यासाठी प्रत्यक्ष कायय
करणे आपले राष्ट्रीय कियव्य आिे. आहण िे कियव्य पार पाडण्यास आपण चुकलो िर येणारी हपढी
आपल्याला माफ करणार नािी.

(िा लेख दै. मिाराष्ट्र टाईम्स औरं गाबाद आवृत्ती मध्ये प्रहसध्द झालेला आिे. )

राजे आम्िाला माफ करा ….

आम्िाला याची पुणय खात्री आिे की, िे शब्द आपल्याला आवडणार नािीि; परं िु
िरीिी आपल्यासमोर उभे राहिल्या नंिर खोटे बोलिा येि नािी. रायगडावर चढिाना प्रत्येक
पाउलावर आपल्या अिुल्य शौयायची, सामर्थयायची जाणीव िोि िोिी. कानामध्ये वीर रसाची
स्फु िीगीिे ऐकू येि िोिी. आपल्या शौयायची जीवंि साक्षीदार असलेली, आपल्या पदस्पशायने पावन
झालेली मािीिून एक वेगळाच ददव्य स्पशय जाणवि िोिा. डोळयासमोर पराक्रमी योध्यांच्या
युद्धप्रसंग सिज ददसू लागि िोिे. कडे कपारीिून 'िर िर मिादेव' िी गगनभेदी गजयना घुमि िोिी.
मावळयांच्या अिुल्य त्यागाचे, हनष्ठेचे प्रसंग ऐकू न वारं वार उर भरून येि िोिा. मनाच्या अशा
अवस््ेि राजे िुमच्या लसिासनासमोर उभे राहिलो अन आपल्याला मुजरा करिाना आयुष्याचे
सा्यक झाल्यासारखे वाटले. परं िु लगेचच देदीप्यमान भूिकाळािून अस्वस्र्थय करणारे वियमानाचे
भान आले ित्क्षणी स्वि:चीच लाज वाटली. वियमानािील काळोखाने श्वास गुदमरून गेला. आहण
अत्यंि अपराधी भावनेने आपल्या समोर निमस्िक िोऊन अश्रूना वाट मोकळी करून ददली. आवंढा
हगळि बोलण्याचा प्रयत्न करि िोिो. शेवटी अडखळि का िोईना एकच वाक्य बोलू शकलो 'राजे
आम्िाला खरच माफ करा'.

आम्िी स्वराजयाचे वारसदार गहलि गात्र झालो आिोि की काय अशी शंका येिे. सवय
जािी-जमािी िील मावळयाना आपण एकत्र के लेि त्याना स्वराजयासाठी लढण्यास प्रवृत्त के लेि.
राजे मराठी रयिेिील जािी-जािी मधील भांडणे बघून काळजाला िीव्र वेदना िोिाि. आपण

आम्िाला स्वाहभमान हशकवला. आमचे नेिे मात्र सत्तेच्या मोिापायी वारं वार स्वाहभमान हवकिाना
ददसिाि. राजे गनीम आिा शस्त्राने नािी िर बुद्धीरम म पसरवि िल्ला करि आक्रमण करि आिे.
आमच्या नेत्यांना सत्तेच्या मोिाि अडकवून मराठी रयिेि जािी-जािी मध्ये हविुष्ट हनमायण करून
आपला डाव साधि आिे. दुदव
ै म्िणजे आम्िी सुध्दा अत्यंि स्वा्ी झालो आिोि. स्वराजयासाठी
कािी त्याग करण्याचे िर दूरच रािो, आम्िाला स्वराजयाची प्रहिष्ठा असणारे गडदकल्ले यांचे जिन
करणे सुध्दा आवश्यक वाटि नािी. िळपायाची आग मस्िकाि जािे जेव्िा गडकील्लॆ िे हपकहनक
स्पौट बनून जािाि, स्वराजयाच्या या हजवंि स्मारकावर अलीकडील प्रेमवीर स्विःची नावे
हलहििाि. परं िु आम्िी इिके दुबळे झालो आिोि की आमच्या रागाला, संिापाला कािीच अ्य
उरला नािी.

स्वराजयाचे वारसदार आम्िी अत्यंि बेजबाबदार झालो आिोि की काय अशी शंका
वारं वार उत्पन्न िोिे. नव्या हपढीमध्ये स्वराजयाचा अहभमान रुजवण्याचे आम्िाला कािीच मित्व
वाटि नािी. खरे िर आपल्या प्रेरणादायी चररत्राचा घरा-घराि दकमान पररचय व्िायला िवा
त्याऐवजी काटूयन, हव्िहडओ गेमच्या खोल दरीि आम्िी आमच्या पाल्यांना ढकलून देि आिोि.
शारीररक संपत्ती कमावण्यास प्रोत्सािन देणे आम्िाला मित्वाचे वाटि नािी. देशाच्या भल्या
बुऱ्याचा हवचार करणे आम्िाला हनर्यक वाटिे. आमच्या िरुणाईला व्यसनाधीन िोण्याि, प्रेयसी
बरोबर दफरण्याि, शरीर सुख हमळवण्याि आयुष्याची सा्यकिा वाटिे आिे. शरीर प्रदशयन म्िणजेच
के वळ स्वािंत्र्याची अहभव्यक्ती असल्याची बाहलश मनोधारणा मान्यिा पावि आिे. डोक्याि
हझणहझन्या येिाि जेव्िा एखाद्या बारसमोर उभे असलेल्या चारचाकी वर आपला फोटो असिो.
कािी किुयत्व गाजवण्याऐवजी जाहिरािबाजी व आत्मप्रौढी आम्िा लोकाना अहधक आवडू लागली
आिे. खा, प्या व मजा करा असे आचरण हशकवणारी अवदसा मराठी रयिेि उत्तरोिर रुजू पािि

आिे. राजे, खरे सांगायचे िर आम्िी के वळ स्िुहिपाठक झालो आिोि. आम्िाला जयजयकार
करायला आवडिो. परं िु स्वराजयासाठी स्वि:च्या आचरणाि बदल घडवून आणणे, उत्तम चाररत्र्य
हनमायण करणे, व्यसनापासून परावृत्त िोणे, इिराना परावृत्त करणे, अन्यायाला वाचा फोडणे,
लोककल्याणासाठी हनरपेक्ष िेिूने हवधायक कायय करण्याचे कष्ट घेणे आम्िाला नकोसे वाटिे.
स्वराजयाच्या रक्षणासाठी आम्िी आपापसािील मिभेद हमटवू शकि नािी. याउलट गनीमाच्या
फोडा आहण राजय करा या नीिीला बळी पडिो आिोि. राजे ्ोडक्याि सांगायचे िर आमच्या
संवेदना मेल्या आिेि. स्वदेश, स्वसंस्कृ िी यांच्या हवर्षयीची बांहधलकी झाडाच्या वाळलेल्या
पानाप्रमाणे झाली आिे.
राजे, अशा या भयान वास्िवाचे क्न करिाना हृदयाला पीळ पडि आिे. परं िु
अजुनिी हवश्वास आिे की, आपल्या वास्िवाने पुनीि झालेली िी गड- दकल्ल्यावरील मािीच मराठी
रयिेची या ग्रिणािून लवकर सुटका करे न. भव्य-ददव्य अशा इहििासािून प्रेरणा घेऊन वियमानाि
स्वकिृयत्वाने पराक्रम गाजवण्यासाठी व स्वराजयाची गगनचुंबी पिाका उभारण्यासाठी शक्ती, स्फू िी
या हजवंि स्मारकािुनच हमळे ल. याकररिा गडदकल्ल्यांचा सांभाळ आम्िी मंददराप्रमाणे करायला
िवा. आपल्या परम-प्रिापी चररत्रािून प्रेरणा हमळावी व मराठी रयिेने पुन्िा एकदा आपले
गमावलेले िेज प्राप्त करण्यास प्रवृत्त व्िावे. शरीर संपत्ती, नैहिक मुल्यांचे मजबूि संस्कार, उज्ज्वल
चाररत्र्य, अिुट स्वामीहनष्ठा, स्वराजय, स्वसंस्कृ िी चा स्वाहभमान या गुणांनी आजची िरुणाई समृध्द
िोवो. आमच्या प्रयत्नाना आपल्या आशीवायदाचे बळ हमळो िीच आपल्या चरणी प्रा्यना.

ई साहित्य प्रहिष्ठान
हमत्रिो , सिजासिजी कािीच हमळि नािी. न आरोग्य न धन न संपदा. कािीिी हमळवायचं िर
संघर्षय आहण श्रम करावेच लागिाि. “गोलमाल” करून, मेकओव्िर सवय कािी हमळविा येिं असा गैरसमज
माध्यमांिारे सवयत्र पसरवला जाि आिे. झटपट श्रीमंिी, आठ ददवसांि गोरेपणा, महिन्याभराि लांबसडक
के स, एक िनुमान यंत्र गळयाि बाधले की आजारांपासून मुक्ती अशा जाहिरािी मा्ी मारल्या जाि आिेि.
अशा वेळी अशी पुस्िकं वाचून माणूस “जहमनीवर” येिो. फ़ु कट कािीच हमळि नसिं. प्रत्येक गोष्टीसाठी
कु णाला न कु णाला कष्ट पडिाि. कधी आपल्याला, कधी आपल्या आईवडलांना, गुरूंना, िर कधी
समाजािील इिरांना.
ई साहित्य प्रहिष्ठानची पुस्िकं हवनामूल्य हमळिाि. पण िी हलहिण्यासाठी लेखकांचे कष्ट व बुद्धी
लागलेले असिाि. आहण या एके का पुस्िकाची ककमि म्िणुन लेखक िजारो लाखो रुपये हमळवू शकिाि.
पण मराठी वाचकांना हवनामूल्य पुस्िकं हमळावी, व मराठीि वाचन संस्कृ िी वाढावी म्िणून असंख्य लोक
प्रयत्न करीि आिेि. या प्रयत्नांि ई साहित्य प्रहिष्ठान व िे सवय लेखक सिभागी आिेि. आपण या अहभयानाि
सिभागी झालाि का?
आपण ई साहित्य प्रहिष्ठानचे VIP सभासद झालाि का?
VIP सभासद बनणं अगदी सोप्पं आिे.
आपल्या ओळखीच्या दिा मराठी लोकांचे मेल आय डी कळवा आहण बना VIP सभासद.
एका दमाि िीन कामं.
1. पहिलं म्िणजे िुम्िी VIP सभासद बनिा. िुम्िाला ई साहित्य प्रहिष्ठानचं पुस्िक ई मेलवर
सवायि आधी हमळिं. त्यांच्या काययक्रमाचं आमंत्रण हमळिं. त्यांच्या योजनांची माहििी हमळिे. त्यांच्या
कामाि स्विः सिभागी िोण्याची संधी हमळिे.

2. जया दिा ककवा अहधक हमत्रांना िुमच्यामुळे फ़्री पुस्िकं हमळिाि िे खुश िोिाि. त्यांना
त्यांच्या आवडीची पुस्िकं हमळाली की िे इिर लोकांना िुमच्याबद्दल सांगिाि. त्यांच्यासाठी िुम्िी
म्िणजेच ई साहित्यचे प्रहिहनधी बनिा.
3. यािून िुम्िी मराठी भार्षेच्या संवधयनाला अमूल्य असा िािभार लाविा. आमचा उद्देश आिे
मराठीिल्या सिा कोटी साक्षरांना वाचक बनवणं. आहण िे लक्ष्य साध्य करणं िे के वळ आहण के वळ मराठी
लोकांना त्यांच्या भार्षेवर असलेल्या प्रेमािूनच शक्य आिे. आपल्या भार्षेचं राजय व्िावं म्िणून १०६ हुिात्मे
झाले. आपल्या भार्षेनं राजा व्िावं म्िणून आपण एक दिा-वीस ई मेल आयडी देणारच ना! वाचनाची आवड
असो वा नसो. फ़क्त मराठी साक्षर अशा दिा लोकांचे ई मेल पत्ते पाठवा. त्यांना वाचनाची आवड आपोआप
लागेल. आपणच लावू. लावूच लावू. करूनच दाखवू.
आिे ना : एक दम : िीन कामं.
संपकय साधा : esahity@gmail.com
िी सेवा पूणयपणे हनःशुल्क आिे. त्यामुळे आपले हमत्र आपल्यावर खुश िोिील. हशवाय आम्िी िी
खात्री देिो की या ई मेल्सचा वापर फ़क्त आहण फ़क्त मराठी साहित्य पाठवण्यासाठीच के ला जाईल. इिर
कसल्यािी जाहिरािी पाठवून त्यांना त्रास ददला जाणार नािी. िेव्िा लवकराि लवकर आपल्या
माहििीिल्या दिा ककवा अहधक मराठी साक्षरांचे ई मेल पत्ते आम्िाला द्या.
अहधक माहििीसाठी, आम्िी कोण िे जाणून घेण्यासाठी एकदािरी www.esahity.com या
वेबसाईटला भॆट द्या.
आपल्या पत्राची वाट पिाि आिोि.
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