
[शशिक्षण ससपववून गगृहस्थथाश्रमथात प्रववशि करण्यथाच्यथा तयथाररीस लथागलवल्यथा नवजवथानथानव  
शनररोप्यथालथा म्हटलव – ]

“आजवर ममी जथान शमळवलव . यथापपुढव  झथालवल्यथा जथानससचयथाचथा ममी जमीवनभर ववशनमय 
कररीन. शमळवलवलव  जथान मलथा परोटथालथा दव ईल आणण ससततमीच्यथा मथाध्यमथानव  तव पपुढव  टटकवू न 
रथाहरील ! पवरलवल्यथा बमी प्रमथाणव  तव  जथान वगृवदसगत हरोवरो आणण मथाझव जमीवन सपुखथाचव जथावरो, 
म्हणवून तवू मलथा आशिमीवथार्वाद दव . ”

– सवथार्वांचव शिपुभ इणच्च्छिण्यथापलरीकडव  ममी आजवर जमीवनथात कव लवच कथाय आहव  ?  तवव्हथा मथाझमी 
शिपुभवच्च्छिथा तपुझ्यथाबररोबर रथाहरील.

पण तवू जमीवनथाचथा नमीट अथर्वा समजवून घ्यथावथास असव मलथा वथाटतव. 

जमीवनथाचथा शिरोध घवण्यथाच्यथा भथानगडमीत न पडणथारथाहरी झरोपतरो, जववतरो आणण व्यवहथार करतरो. 
आणण जमीवन उलगडलवल्यथाच्यथा आचरणथातटह हथा टक्रियथा घडत असतथात ! पण लक्षथात घव , 
दशिर्वानथानसतरचव व्यवहथार मथाणसथालथा शलप्त कररीत नथाहरीत.

म्हणवून तवू प्रथम जमीवनथाचथा शिरोध घ्यथावथास.

तपुझ्यथा सथावर्वाभभौमत्वथापथासवून तपुलथा पथारखमी करणथाररी जमी करोणतमी टक्रियथा घडवल तमी त्यथाज्य़ समज. तव
ममत्व आहव  !

ऋजपुबपुवद ससस्कथारक्षम, पण तमी बथालकथासथारखमी नकरो. कथारण गथाहथागथाह शनवडमीचमी शिकमी तमीत 
नथाहरी.

तसवच नमीतमीचमी पवथार्वा न करणथाररी वगृवत्ति पथाशिवमी आहव , कथारण तमी बवभथान आहव .

नमीतमीचमी दृषमीच नसलवलरी वगृवत्ति बथावळट आहव , कथारण वतचव अजवून दपुधथाचव दथात पडलवलव नथाहरीत. 

पण नमीतमीलथा परोटथात घथालवून वथावरणथारव  जमीवन रवसथ करतव, आणण म्हणवून तव अखसड दपुग्धपथान 
करवतव !

जमीवन म्हणजव अखसड शशिक्षण; आणण शशिक्षण म्हणजव सत्ससगवत ! सत्ससगतमीहवू न शभन्न अशिथा 
शशिक्षणथाचमी ममी कल्पनथाच कररू शिकत नथाहरी !

मथाझ्यथात अभथाव असलवल्यथा गपुणथासनमी टकस वथा अल्पप्रमथाणथात असलवल्यथा गपुणथासनमी जरो समगृद आहव , तरो
मथाझ्यथाहवू न श्रवष्ठ हरोय, म्हणजव तरो मथाझ्यथासथाठठी ससत हरोय.

पण त्यथाबररोबरच ममी हव  सथासगवन, ससतथासपवक्षथाटह सत्य श्रवष्ठ आहव . कथारण त्यथा सत्यथाचथा अशिमथात्र हव  
ससत आहवत.



ससत प्रवमळटह असतथात आणण कठरोरटह. जवव्हथा सत्य दयवच्यथा शमश्रणथात कथालववून तपुम्हथालथा वथाढलव
जथातव, तवव्हथा त्यथालथा प्रवम समजवून त्यथाचव तपुम्हरी भपुरकव  मथारतथा !

आणण ररुशच गवलवल्यथा तपुमच्यथा णजभवलथा नकरो नकरोसव वथाटणथारव  कडवू  औषध बनवून तपुमच्यथाजवळ 
सत्य यवतव, तवव्हथा त्यथालथा तपुम्हरी कठरोर म्हणतथा ?

पण यथा कठरोरतवत लपलवलव प्रवम, आणण ररुचकर बनवून आलवल्यथा त्यथा पवयथातटह ज्यथानव कठरोरतथा 
पथाटहलरी त्यथानवच खररोखर जमीवन पथाटहलव !

उदथाच्यथा टदवसथासथाठठी लथागणथाऱ्यथा हववचथा सथाठथा आज तवू कररून ठववलवलथा मलथा टदसत नथाहरी ! पण
भथावमी जमीवनथाच्यथा दृषमीनव तवू जथानथाचथा सथाठथा आजच कररून ठववलथा आहवस खरथा !

खररोखर, तवू मरोठथा धवूतर्वा म्हणवून ओळखलथा जथात असशिमील, नथाहरी ? आणण ममीच बथावळट रथाटहलरो 
कथा रव  ?

जवथान मपुलथा, शनत्यथाच्यथा जमीवनथाच्यथा गरजथा हरी वसपुसधरथा ररोजच्यथा ररोज पपुरवमीत असतथा, तवू भथावमी 
ससगह कशिथाचथा बरव  कररू शिकशिमील ?

आणण खररोखरच तरो ससगह असवल तर तरो ससगह नव्हव , तर तरो तपुझथा मगृत्यवू आहव  !

कथारण, अनवकथासच्यथा अभथावथासचमी हथायहथाय त्यथात कथालवलरी गवलवलरी आहव  !

म्हणवून वस्तवूसचथा ससगह तवू कररू नकरोस ; आणण त्यथाचप्रमथाणव व्यथर्वाच्यथा जथानथाचथा पण !

कथारण, जव जथान म्हणवून सथाठवत आहवस, तव जथान नव्हव ; तमी मथाटहतमी आहव  !

आणण गरज ससपल्यथावर तमी ववस्मगृतमीच्यथा खरोलरीत झरोपथायलथा जथाईल !

पथाठथासतरथानव टकस वथा पपुन्हथा पपुन्हथा उजळथा दवऊन तवू तमी तथाजमी ठवववू पथाहशिमील तर त्यथानव बपुदमीलथा क्षमीण
यवईल.

यथास्तव, ज्यथालथा जथान म्हणवून डरोक्यथावर घवऊन नथाचलव जथातव, तमी कव वळ दृषमी हरोय !

आणण हरी दृषमी जमीवनथाचथा अथर्वा उलगडल्यथाशशिवथाय तपुलथा कळणथार नथाहरी.

आणण ज्यथा श्रदवलथा म्हणजव एकथा ववचथारथालथा तवू वबलगवून रथाहत असशिमील त्यथाहवून तमी शभन्न 
नथाहरी.

शन, हरी अमपुकच श्रदथा तपुलथा कथा लथाभलरी असथावमी हथाचव उत्तिर न मथाझ्यथाजवळ आहव , न 
तपुझ्यथाजवळ !



म्हणवून फक तमी श्रदथा पररष्कगृ त नसल्यथास आपण तमी कररून घ्यथावमी एवढवच ममी म्हणवन. 

बपुडणथाऱ्यथानव हथातमी असलवलव पथात्र उघडव  ठववथावव म्हणजव झथालव .

सटद्विचथारथावर बपुवद णस्थर करणव म्हणजवच श्रदथा हरोय. हरीच श्रदथा सथामरयर्वा दवतव, जमीवन घडवतव व 
प्रवरणथा दवत रथाहतव !

शनखळ अश्रदथावथान व्यवक आजवर ममी पथाटहलवलरी नथाहरी !

परसतपु ज्यथालथा तपुम्हरी अश्रदथाळपु  समजतथा तरो तपुमच्यथा श्रदवच्यथा व्यथाख्यवत बसत नसतरो इतकव च. 

त्यथाचव आणण तपुमचव श्रदवचव स्थथान शभन्न असतव !

म्हणवून जरो अश्रदथावथान टदसतरो, तरो पण श्रदथावथान असतरो.

जपुनमी पपुण्यथाई, ज्यथात तपुझथा पपुररुषथाथर्वा नथाहरी, अशिमी तपुझमी पपुसजमी म्हणजव श्रदथा हरोय ! बथालपण टकस वथा 
एकथा ववशशिष मयथार्वादवपयर्वांतचथा कथाळ शशिक्षणप्रथाप्तमीसथाठठी असतरो अशिमी तपुझमी कल्पनथा आहव , खरव  नथा ?

प्रजथा हव  तपुझव बमीज आहव , आणण तव णजतकव  टणक करतथा यवईल वततकव  तव तवू करथाववस.

आणण मगृत्यवू त्यथा बमीजथाच्यथा पपुढच्यथा पवरणमीसथाठठी भवूममीत झथाककीत नथाहरी तरोवर त्यथावर त्यथाचथा 
ववकथास तपुलथा करथावयथाचथा आहव .

तवव्हथा दृवष लथाभल्यथानसतरटह जगथात उघड्यथा डरोळ्यथासनमी वथावरणव सरोडवू  नकरो.

शिववटरी प्रयतथासचव ररूपथासतर सहजतवत झथालव म्हणजव तपुलथा त्यथाचव ओझव वथाटणथार नथाहरी.

हरी कल्पनथा नथाहरी. स्वथानपुभव सथासगत आहव  ममी तपुलथा !

ववचथारथाच्यथा मथासडवथावर कगृ तमीचमी ववल सतत चढवमीत ठववण्यथाचथा ममी जन्मभर प्रयत कव लवलथा आहव ; 
आणण तवच मथाझव बळ आहव .

यथा मसडपथाचव ववळवू  चसद-सवूयर्वा-धपुव-शिपुक्रि आटद गहतथाऱ्यथापयर्वांत पसरलवलव असल्यथानव मथाझमी ववल प्रयत
कररूनहरी वततककी आजवर फरोफथावलवलरी नथाहरी ! पण त्यथालथा ममी कथाय करथावव ?

आचथारथाच्यथा उसचमीबररोबरच शचसतनथाचमीटह उस चमी वथाढत असतव असथा मथाझथा अनपुभव आहव .

कगृ तमीशशिवथायचव शचसतन थकतव , त्यथालथा नवनवमीन पथालवमी फपु टत नथाहरी, तव करपतव ! म्हणवून श्रदथा 
आणण प्रयरोग हथा दरोन पसखथासनमी ममी जमीवनथाच्यथा आकथाशिथात ववहथार कव लवलथा आहव .

आणखमी एक गरोष लक्षथात घव. जथानदथात्यथालथा तवू जर दवूध दवणथाररी गथाय समजवून वथागलथा असशिमील 
तर तपुलथा तपुझमी मपुलव भववष्यकथाळमी धनप्रथाशप्त कररून दवणथाऱ्यथा ककोंबडमीहवू न शभन्न मथानणथार नथाहरीत
!



कथारण तवू जव पवरलवस, तवच उगवणथार आहव  !

मपुलथासनथा जमीवन म्हणजव भयथानक जसगल, अशिथा भ्रमथात ठवववू नयव . त्यथाचमी वथास्तववकतथा त्यथासनथा 
प्रथमपथासवूनच समजथाववून दथावमी. जमीवन हव  गपुसतथागपुसतमीचव कडबरोळव  नथाहरी; तर दथाक्षरसथाहवूनटह अवत 
सपुपथाच्य आणण ररुचकर आहव  !

पण जमीवनथाचथा अथर्वाच चपुककीचथा कव ल्यथामपुळव  तव आज तपुम्हथालथा शिथापररूप झथालव आहव , त्यथालथा ममी 
कथाय करणथार ?

ववचथारथानव आणण स्वततःच्यथा आचरणथानव समजथावण्यथापलरीकडव  मथाझ्यथा जवऴ आहव  तररी कथाय ?

जमीवनथातल्यथा बहपु तवक गपुसतथागपुतमी ववचथारथानव सपुटतथात. पण तसव न करतथा त्यथा सरोडवण्यथासथाठठी जवव्हथा
तपुम्हरी कथायदथा शन दसड, स्वगर्वा शन नरक उभव करतथा तवव्हथा प्रश्न लवकर सरोडवण्यथाचमी यपुवक 
लथाभल्यथाचथा आनसद तपुम्हथालथा हरोतरो; पण हव  क्षणभरच.

कथारण, तपुम्हरी कव लवल्यथा हथा मथागथार्वात बभौवदक आळसथाशशिवथाय मलथा दपुसरव  कथाहरीच टदसलवलव नथाहरी !

आणण परसपरवनव प्रथाप्त झथालवलथा हथा आळस तवू मपुलथासनथा कगृ पथा कररून दवऊ नकरोस बरस ! 


