
फेब्रुवारी २०२२ • वर्ष ४ • अकं २ • जळगाव • पषेृ् ६० • मूल्य `१०

दादाजींच्ा सहवासात, उमलती फुले,  
अनुभवाच्ा चार गोष्ींनी, भववष्ाचा माग्ग खुले!



“निसर्ग म्हटला म्हणजे त्ात सुंदरता आहे, अलंकार आहेत, लावण्य आहे; पण त्ाबरोबरच िारमोडी 
पायवाट आहे, दरड-धोंडे आहेत, खळखळणारे झरे आहेत. काटसेुद्ा आहेत, द:ुख आहे,  

वेदिा आहे, व्यथा आहे, कथा आहे.”                 – भवरलाल जैन
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जैि इरररेशिचे संस्ापक आणण आमचे 
परमपूज्य पपताजी कै. भवरलालजी जैि 
उर्ग  मोठे भाऊ यांची २५ रेब्ुवारीला 
सहावी पुण्यनतथी आहे. आयुष्यभर 
त्ांिी शेती आणण शेतकऱयांची सेवा 
हेच आपले जीवीतकाय्ग मािूि कष्ाची 
उपासिा केली. िवनिममाणाचा प्रयत्न केला. 
उपासिेत भावनिकता महत्ताची मािली. 
संकल्प आणण चचतंि यांचा नमलार 
म्हणजे उपासिा. शेतकऱयांचे कल्ाण व 
प्ररती हाच शेवटपययंत त्ांच्ा चचतंिाचा 
नवषय होता. कोणतेही काम त्ांिी कधी 
कमीपणाचे मािले िाही. रुणवत्ेच्ा 
कामात कधी तडजोड केली िाही. काम 
उत्कृ ष्च व्ायला पाहहजे यासाठी ते कायम 
आग्रही राहहले व िवेिवे संशोधिही करीत 
राहहले. कामावरच्ा भक्तीतूिच त्ांची 
ही रुणवत्ेची उपासिा वाढीला लारली 
होती. उपासिेत मि, अभ्ास, सु्रण, 
प्रयत्न या चांरल्ा बाबींचा अंतभमाव होतो. 
त्ामुळे िविवीि सु्रणे निममाण होतात. 
उपासिा ही पंचमहाभूतांच्ा माध्यमातूि 
झाली तर ती माणसाला दीर्मायुष्य देते. 
म्हणूि कामाला, कष्ाला कधी कमी लेखू 
िका आणण हाती र्ेतलेले काम रुणवत्ेचेच 
करीि असा निधमार करा. भाऊंच्ा शब्ात 
सांरायचे तर याचाही अिुभव घ्ा.

चांगल्ा कामाचा भाऊंना अखंड ध्ास होता. काम चोखच केले पाहहजे याबाबत ते 
आग्रही होते. असे काम झाले तरच आत्ानंद लाभतो. यातून सामर्थ्य ममळते. पामवत्र्य कळते. हे 
अनंतत्ाचे तत् होय असे ते मानीत. प्रत्ेक जजवाला त्ाच्ा जन्ापासूनच सांगगतले पाहहजे, 'तू 
शरुद्ध आत्तत् आहेस. तरुझी भावना मनमथ्यल आहे. म्हणून तू शगतिशाली आहेस' हे भान ठेवले की 
आपल्ातला मोठेपणा नकळत जागा होतो. म्हणून चांगले काम शोधा. ते प्राप्त करून घ्ा. हीच 
शरुभ वेळ आहे. काम मनममाण केले की, सवथ्य गोष्ी अनरुकूल होतात. त्ासाठी धीट व्ावे लागते. 
मनभथ्ययता हो कोणत्ाही कममाचे बलस्ान आहे. आपल्ा देशात असे मोठे कमथ्ययोगी मनममाण झाले 
पाहहजेत ही भाऊंची आंतररक इच्ा होती म्हणून लहानपणापासून म्हणजे शाळकरी मरुलांवरच 
ते या मवचारांचा संस्ार करण्ाचा प्रयत्न कररत होते. तरुणच हे करू शकतात असा त्ांचा 
आशावाद होता. म्हणून उत्कृ ष् कामासाठी उत्ाही तरुणांची फळी मनममाण करून ती मजबरुतीने 
उभी करण्ाचा त्ांनी सदोहदत प्रयत्न केला. भाऊ नेहमी म्हणायचे, 'माणूस पैसा मनममाण करतो 
ना? परंतरु पैशांनी माणसे मनममाण झाल्ाचे कधी कोणी कोठे ऐकले आहे काय?'यासाठी मन 
आणण मरुख एक व्ायला हवेत. आपल्ा कामात आपण बोलल्ासारखे वागू शकलो, तर पैसा 
तरुमच्ा पायाशी पाण्ासारखा वाहत येईल. परुढे काय होणार असे जे कममात मवचार करतात 
त्ांच्ा हातून काहीही होत नाही. वतथ्यमानात आपल्ासमोर जे आहे ते तत्ाळ ककृ तीत उतरले 
पाहहजे. परुढे काय, याचे करायचे काय? दो घडीचे जीवन. त्ात जर नफा-तोट्ाचा हहशेब कररत 
बसलो, तर काहीही साधता येत नाही.

भाऊ नेहमी म्हणायचे, “आज आपल्ा देशाला खरी व महत्ताची गरज आहे ती मनष्ाम 
कमथ्ययोग्ांच्ा मांहदयाळीची, लोखंडी स्ायूंची आणण पोलादी मज्ातंतूची. दरुदथ्यम्य इच्ाशतिीची 
आज वानवा आहे. जरूर पडल्ास तरूणांची फळी तयार करायला मला आवडेल.” त्ाप्रमाणे 
ते काम करीत गेले. प्रत्ेकाच्ा गरुणांचा व आवडीचा अभ्ास करून त्ा कामात त्ांनी तरूणांना 
गरुंतमवले. महासागराच्ा तळाशी झेप घेण्ाची इच्ा असणारे तरूण त्ांना खूप आवडत. आपण 
करीत असलेल्ा प्रत्ेक कामातून, उपमनषदांचा आवाज मला ऐकू येतो असे स्ामी मववेकानंद 
म्हणायचे. त्ांच्ा या मवधानावर मोठ्ा भाऊंची मनतांत श्रद्धा होती. त्ामरुळे त्ांनी काम हाच 
आयरुष्यभर परमेश्वर मानला. काम हाच जगण्ातला मोठा उपदेश आहे. असे ग्राहय् मानून अनेक 
जन्ीची कामे त्ांनी एकाच जन्ात करून टाकली. आज अनेकांना नवल वाटते की एका 
जन्ात भाऊंनी एवढी सवथ्य मोठी कामे कशी केली असतील? हा अनेकांच्ा करु तूहल व अचंमबत 
करणारा  मवषय आहे. यांचे अचूक व समपथ्यक उत्तर देणे मला देखील शक्य नाही. पण मी एवढेच 
सांगू शकेन. त्ांना कामाबद्दलची जशी आस्ा होती, तशी ज्ानाबद्दल मनष्ा होती. या दोन बाबी 
एकत्र आल्ा की, संदेह पळतो. मनामध्े बारीकशीही शंका उरत नाही. याचे काय, त्ाचे काय 
असले करु मवचार मनात येत नाहीत. मन कामाने ओथंबते. कोणीही आपल्ाला रोधू शकत नाही. 
श्रद्धायरुति मनाने काम करीत गेलो की, आत्मवश्वासातून नवे समाधान ममळते. असे काम ही 
जनताजनमादनाची पूजा आहे, असे मानून जर आपण काम करीत राहहलो तर आपले जगणे सरुंदर 
होईल. जेवढे शक्य असेल तेवढे समाजासाठी चांगले करीत जावे.  दोन प्रेमाचे शब्द महत्ाचे 
असतात. ते देण्ात करु चराई करू नका. त्ामरुळे कठीण काम सोपे होते. थकवा नाहीसा होतो. 
कामामवषयी प्रेम वाटते. आपण आपल्ा कामामरुळे जगाला ज्ात होतो. आपल्ा कामातून 
ममळणारा हा ज्ानप्रकाश ही राष्ट् ाची संपत्ती आहे. तो प्रकाश आपल्ाकडे उत्रुकतेने पाहत आहे. 
या प्रकाशात मवश्व प्रकाजशत होणार आहे. म्हणून मोठे भाऊ म्हणायचे  त्ा प्रमाणे चांगल्ा 
कायमासाठी तरुमचा जन् आहे. दरुसऱयाच्ा बोलण्ाने थांबू नका. आकाशातून वज्रपात झाला तरी 
घाबरू नका. तरुमचे काम तरुम्हाला ताकद देईल. चांगल्ा कममातून समकृद्ध व्ा! मनस्ाथथी व्ा! 
मनभथ्यय व्ा!

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन जसस्ीम्् जल.

अध्यक्षीय

कामातूनच जगणे सुंदर, वनभ्गय व वनसवार्ग होईल!
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रुरू आणण शशष्य दोर्ेही एकमेकांच्ा 
आचरणातूि शशकतात. दोर्े आजन्म नवद्ाथथी 
असतात. जे हदले जात िाही तेच शशक्षण 
असते. जे र्ेतले असतािा व्यक्क्त्व उमलते ते 
शशक्षण असते. म्हणूि रुरूकुलाची मोजदाद 
करता येत िाही. जीविातूि शशक्षण घ्ायचे 
असते. रुरूकुलातील शशक्षकाला वेदात 
‘रातुनवत’ म्हणजे मार्ग शोधूि काढणारा 
(पाथ-राइन्डर) म्हटले आहे. रुरू हा समथ्ग 
मार्गदश्गक आहे. तो शशष्याला ज्ािरूपािे 
िव्या जन्माला र्ालतो. त्ाला ‘शाचचष्ठ’ 
म्हणजे 'शक्क्शाली' म्हटले आहे. तो िुसता 
ज्ािात प्रवीण िको. त्ाला ‘सकृष्ीज्ाि'’अवरत 
पाहहजे. जीविात नवनवध अिुभवांिा समथ्ग 
मिािे जाणारी जी नववेकनिष्ठ जाणीव असते 
नतला रुरूकुलातले शशक्षण म्हणतात आणण 
रुरूकुलातल्ा शशक्षकाला 'आचाय्ग' म्हणतात. 
आचाय्ग म्हणजे आचार संपन्न. स्वत: आदश्ग 
जीवि जरूि ते आचरवूि र्ेणार तो आचाय्ग. 
सव्ग शास्त्ांचे ज्ाि नमळवूि जो आपल्ा 
नवद्ार्थ्यांिा देतो आणण त्ा ज्ािाला अिुसरूि 
जो स्वत:चे वत्गि करतो तोच रकृहस्थ अाचाय्ग  
या पदवीला प्राप्त ठरतो.अशा आचाय्यांिी राष्ट्र  
निममाण केले. भवरलाल जैि ऊर्ग  मोठे भाऊ हे 
अशा आचाय्यांपैकती एक होते ही आमच्ासाठी 
केवढी अभभमािाची रोष् आहे.  

जशक्षणात मनाच्ा मवमवध शतितींची जोपासना आहे. समाज कायथ्यशील व मवनयशील 
होण्ासाठी जशक्षण आवश्यक आहे. वेदात जशक्षण पूणथ्य झाल्ावर मवद्ाथथी म्हणतो, 'चारही 
हदशा माझ्ासमोर नम्र होवोत.’ स्ाध्ायातून आणण प्रवचनातून श्रवणाची आणण संवादाची 
परंपरा भारतीय मनात अखंड राहहली. आचायथ्य मवनोबा भावे यांच्ा मते एक महत्ाचे सूत्र 
गरुरुकरु ल जशक्षण पद्धतीत होते, आणण ते म्हणजे “परुस्तकात शब्द असतात, अथथ्य सकृष्ीत 
असतो.” हे जेव्ा कळेल तेव्ा परुनरुत्ान समरसता गरुरुकरु लचा अथथ्य कळेल. केवळ शब्द 
घोकण्ात जर बरुद्धी राहहली, तर ती अथथ्यहीन होते. त्ासाठी गरुरुकरु ल पद्धती महत्ाची आहे. 
हे अचूक व चाणाक्ष बरुद्धीच्ा भवरलालजी जैन उफथ्य  मोठेभाऊ यांनी वेळीच ओळखून   १५ 
वषषांपूवथी जळगावात गरुरुकरु ल पद्धतीच्ा जशक्षणाशी साधम्यथ्य साधणारी ‘अनरुभूती’ नावाची 
शाळा सरुरु केली. या शाळेत ते स्तः मनत्नेमाने जाऊन लहान मरुलांमध्े लहानगे होऊन 
जात असत. लहान मरुलांशी समरस होऊन त्ांच्ातलेच होऊन राहणे ही मततकीशी 
सहजसोपी गोष् नाही. 

शाळा सरुरु झाल्ानंतर सरुरुवातीच्ा काळात मी अनेकदा त्ांच्ाबरोबर जाऊन ते 
लहान मरुलांशी कसा संवाद साधतात, ममत् कसे मनममाण करतात हे करु तूहलाने मागे लांब 
बसून पाहात असे. आज जेव्ा त्ांचे बोलणे, लहानांशी ममसळून समरस होणे हे आठवते 
आणण तटस्पणे मवचार करु लागतो तेव्ा एक गोष् प्राधान्ाने माझ्ा लक्षात येते ती म्हणजे 
मोठेभाऊ हे खरे आत्ज्ानी आणण अध्ात् जाणणारे होते. उपमनषदकारांनी सांगगतलेल्ा 
अध्ात्ाच्ा पायऱया त्ांनी स्तःच्ा जीवनात तंतोतंत उतरमवल्ा होत्ा. त्ातली पहहली 
पायरी श्रवण ही आहे. भाऊ लहानांशीच काय पण मोठ्ांशी देखील जे बोलायचे ते सारे 

भवरलालजषी : जैन गुरुकुलाचे गुरु

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय
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श्रवणीय असायचे आणण मरुख्य म्हणजे अमतशय हलक्या आवाजात व 
प्रेमळ भावाने ते सांगत. ज्ाला श्रवणातला कान आहे त्ाला ते बरोबर 
ऐकू येत असे. सतत बरोबर राहहलो आणण मागे परुढे करीत राहण्ाने 
सहवास घडतोच असे नाही. त्ासाठी त्ांनी जलहहलेले ग्रंथ वाचणे, श्रवण 
करणे आवश्यक ठरते.

श्रवण म्हणचे केवळ ऐकणे नवे्. कानांना श्ररुती करणे. श्ररुतयरुति 
ऐकण्ाची वा चांगले ऐकण्ाची सवय लावणे. कान कायम उघडे असले 
तरी कानांनी कायम आपण ऐकतोच असे नाही. माणूस तर फार मजेशीर 
प्राणी आहे. तो आपल्ाला सोयीचे असेल ते ऐकतो. गैरसोयीचे असेल ते 
सोडून देतो. कधी कधी सोडून देण्ात महत्ाचे श्रवण असते. ते त्ाच्ा 
हहताचे असते हे त्ाच्ा लक्षातच येत नाही. यासाठी सारी इंहरिये सतत 
सावधान ठेवावी लागतात. त्ाकररता श्रद्धा व सबरुरी लागते. सोजशकता 
श्रवणातली आंतररक सरुक्ष्मता वाढमवते. ऐकताना अनरुभव होऊन जाण्ात 
श्रवणाचे खरे गरुह्य असते. फार मोजक्या लोकांना भाऊंच्ा बोलण्ाचा 
हा अनरुभव आलेला असेल. फार थोड्ा लोकांना 'नीट’ ऐकणे जमते. 
बहरुतांश माणसे घोड्ावरच स्ार असतात. आपल्ातच रममाण झालेली 
असतात. करु णाचे ऐकण्ाच्ा मनस्स्तीत ती नसतात पण दरुसऱयांना 
ऐकमवण्ाच्ा खटपटीत असतात. ऐकमवण्ासारखे स्तःपाशी काही 
मरुळात असावे लागते. असंख्य अज्ानी जीवांना आपण महाज्ानी आहोत 

असे वाटते. ते त्ाच भ्रमात मवराजमान होतात. त्ातून त्ांचे आवाज 
ककथ्य श होतात. ज्ाच्ापाशी अस्सल आतला आवाज असतो ते ओरडून 
माणसे गोळा करीत नाहीत. मकृद,ू मोजके व काेंदणातले शब्द भाऊंच्ा 
मरुखातून बाहेर पडत. मेहनत व अनरुभवाच्ा तालमीतून ते तावून सरुलाखून 
मनघालेले असल्ामरुळे व मननाची धार असल्ाने ते नेहमीच बोधप्रद व 
श्रवणीय राहहले.

मनन ही अध्ात्ातली दरुसरी पायरी मवज्ानात महत्ाची आहे. भाऊंचे 
शेती-माती-प्रक्रिया उद्ोग-पाणलोट मवकास हे सगळे काम मवज्ानावरच 
आधाररत होते. श्रवण केलेले मनात घेणे आणण त्ाचा साधकबाधक मवचार 
करुन आत्स्रुपाचा मनश्चय करणे यास मनन म्हणतात. कोणतीही गोष् 
तडीला व पररपूणथ्यतेकडे नेण्ामध्े मननाचा मोठा सहभाग असतो. मनन 
हा एक प्रकारे दृढमनश्चयच असतो. येणाऱया प्रत्ेक संकटावर व समोर 
उभ्ा राहणाऱया समस्ेवर मात करण्ाचा व त्ाच्ाशी लढण्ाची उमथी 
या मननातूनच प्राप्त होत असते. भवरलालजींनी एवढे प्रचंड दैदीप्यमान 
काम एका आयरुष्यात उभे करताना क्कती प्रश्न व संकटांशी दोन हात केले 
असतील याची नरुसती कल्पना केली तरी थक्क व्ायला होते. मवशेष 
म्हणजे या सवथ्य प्रश्नांशी लढताना ते अमवचल आणण हहमालयासारखे 
खंबीरपणे न डगमगता उभे राहहले. इथे मननाचे महत् कळते. मननाने 
अधधकतम आपण आपल्ाला तपासतो. आत्ज्ान्ांच्ा सामनध्ात 

अनरुभूती मनवासी शाळेतील मवद्ार्षांना सौर ऊजजेचे महत्त व  मवजेची मनममथ्यती कशी होते हे दादाजी प्रात्जक्षकासह समजून सांगताना.
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केलेले मनन अनरुभवी करते. ते आत्ानात्मववेक देते. मननाने मवद्वत्ता 
वाढत नाही, तर मवद्वत्तेला मवनम्रतेची खोली लाभते. आपण समोरच्ाशी 
कसे वागतोय यावर मनन नसते. समोरच्ाचे खरे स्रुप त्ाला क्कतपत 
आकळतेय, तो त्ाच्ा मनाच्ा डोहातल्ा तळाचा क्कतपत वेध घेतोय 
यावर मनन असते. मननात मन असते. ते कळायला अभ्ास, श्रवण, 
परीक्षण, आकलन हे लागते. मन समजायला मन लागते.

पहाटे उठून चालायला गेले आणण जाता जाता कामांचा मनपटारा 
केला की मोठेभाऊ एखाद्ा जागी झाडाखाली, जशळेवर, खरुचथी टाकून 

डोळे ममटून शांत बसायचे. यावेळी ते संवादापेक्षा काही काळ मनन 
करीत.  मनाचा आवाज ऐकू यायला लागला की आपण हलके होत जातो. 
मनव्वळ जडभारी असून जमत नाही. बऱयाचदा हे मनन झाले की नाश्त्ाची 
चाहूल लागत असे. भरुकेचा डोंब कसा व क्कती उसळला आहे यावर 
नाश्ा बसल्ा जागी मागवायचा की घरी जाऊन करायचा याचा मनणथ्यय 
होत असे. बसलेल्ा जागी नाश्ा मागमवला तर सभोवताली जमलेल्ा 
सवषांनाच नाश्ा ममळत असे. एक तीळ सात जणांनी ममळून खायचा हीच 
भाऊंची वकृत्ती होती. वकृत्तीमधली चंचलता उपयोगाची नसते याची त्ांना 

आकाशाशी मोकळा संवाद
मनसगथ्य आणण आकाश रोज आपल्ाला काहीना काही नवे जशकवीत असतो. म्हणून भवरलालजी म्हणजे ‘अनरुभूती’ 

सू्लमधील मरुलांचे दादाजी त्ांना आग्रहपूवथ्यक आठवड्ातून एकदा तरी डोंगरावर, खरुल्ा वातावरणात, मनसगमाच्ा सामनध्ात 
घेऊन जात. प्रमतभावंतांनी आकाशात आपले आकाश मनममाण केले आहे. खगोलशास्त्रज्ांनी आकाश मनरीक्षणाच्ा छंदातून 
आपल्ाला व्ापक केले आहे. संकरु चचतपणा नाहीसा करुन आपण व्ापक होणे हे आकाश जशकमवते. म्हणून भाऊंना आकाश 
क्प्रय होते. जैन हहल्सच्ा टाॅवरवर खरुचथी टाकून बऱयाचदा ते सूयमाची क्करणे अंगावर घेत आकाशाचे मनरीक्षण करीत. कामाचीही 
तजवीज लावीत आणण गप्ांची मैफलही झोडीत. भाऊ प्रमतभावंत असल्ामरुळे आकाश त्ांच्ाशी मनमोकळेपणाने बोलत 
असे. आकाशाकडून ममळालेला संदेश भाऊ मरुलांपययंत पोहचवीत. या जगात करु णीही मोठा नाही आणण करु णीही छोटा नाही, हे 
समानतेचे तत् भाऊंना आकाशाने जशकमवले. आकाशाशी झालेला हा मोकळा संवाद त्ांनी मरुलांच्ा मनावर मबबंमवला. मरुले 
आकाशवेडी झाली आणण दादाजी कधी एकदा येऊन डोंगरावर घेऊन जाताहेत याची वाट पाहू लागली. हा आकाशाचा भाऊंनी 
केलेला उचचत गौरव होता. 
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परुरेपूर जाणीव होती. एकाग्रपणे इंहरियांना लववून मनाचा खोल मवचार 
करु लागलो की मननाचा आरंभ होतो. मन म्हणजे फति माणसापरुरता 
मवचार असे नाही. मनात सकृष्ी, मवश्व, करु तूहल, जजज्ासा असे सगळे येते. 
स्तःचे मन स्तःला समजणे दरुगथ्यम आहे. स्तःचेच मन जजथे धड कळत 
नाही, मतथे दरुसऱयांचे मन काय कळणार? पण भाऊ याला अपवाद होते. 
आधी मन कळावे, मग ते वळावे, मन नंतर सखोल चचतंनात रमावे हे फति 
ऋषी, मरुनी, संत, गरुरु यांना जे जमले ते जैन गरुरुकरु लाचे ऋषी असलेल्ा 

भवरलालजींनाही बरोबर जमले. श्रवणाने आत्माची कल्पना येते. 
मननाने अनेक शंकाकरु शंकांचे मनराकरण होते. बरुद्धी ज्ानाबद्दल मनजश्चतं 
होते. मवज्ानात मवमवध प्रयोग करायला मननाची गरज असते. शेती ही 
शेवटी ज्ान, मवज्ान आणण तंत्रज्ानाचाच एक भाग आहे. त्ाची कास 
धरल्ाजशवाय शेती यशस्ी होणे अवघडच. भाऊंनी ते जाणले, बरोबर 
ओळखले आणण शेवटपययंत मननाची साथ सोडली नाही. त्ामरुळे जगाच्ा 
बाजारपेठेत ते स्तःचा आणण जैन कंपनीचा नावलौक्कक व सरुगंध 

कममातच अखंड समरसता
सतत कोणत्ा ना कोणत्ा कामात व्ग्र असले तरी भाऊंचे नामवन्ाचे चचतंन अखंड चालूच असे. अमवरत कामामरुळेच 

त्ांच्ा मवचारांना नवनवीन धरुमारे फरु टले. कमथ्यफलत्ागातून जीवनात परम शांतीची आनंदमयी अवस्ा लाभण्ासाठी 
अंतरंगात स्रु रणारा कतकृथ्यत्ाचा अहंकार शमला पाहहजे यावर त्ांचा कटाक्ष होता. फलाच्ा अधभलाषेने अंतरंगात उमटणारे 
संकल्प मवरले, तरीही कतकृथ्यत्ाचे स्रु रण शमेल असे नाही. फलाधभलाषा लोपल्ामरुळे मनावरील कमथ्यप्रवकृत्तीचे एक ओझे हलके 
झाले, तरीही फलमनरपेक्ष  कायथ्य करीत असल्ाची जाणीव मनात जागकृत असेपययंत मनावरील कतजेपणाचे ओझे नाहीसे होत 
नाही. मनातील फलाधभषेमरुळे उफाळणारी प्रवकृत्ती वा फलत्ागाच्ा प्रेरणेमरुळे उमटणारी मनवकृत्ती या दोन्ीही कतकृथ्यत् जागकृत 
असल्ाच्ाच द्ोतक आहेत. कमथ्यफलाचा त्ाग करायचा ठरवून कमथ्य करणे म्हणजे ककृ क्त्रमता जोपासणे! अशा लादनू घेतलेल्ा 
मनवकृत्तीतून कमथ्य पररपूणथ्यतेने घडूच शकत नाही. फलाची अधभलाषा व फलत्ागाची संकल्प- प्रवकृत्ती आणण मनवकृत्ती ही दोन्ीही 
अंतरंगावरील दडपणेच आहेत. ही दोन्ी ओझी उतरली, तरच समरसतेने कमथ्य होऊ शकते. भाऊंचे हे मनोमवश्ेषण क्कती सूक्ष्म 
आहे! त्ाची कास धरीतच शेवटपययंत ते सहकाऱयांबरोबर या मवचारानेच काम करीत राहहले.

गगमी फरहाद व मोठेभाऊ शाळेतील मवद्ार्षांना अनरुभवाचे बोधामकृत देताना शेजारी डॉ. दोशी. 
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दरवळत ठेवू शकले. मननाने मन मोठे होते. ते अनेक मनांना जोडते. मन 
जोडण्ाला जीवनात फार महत् आहे. देवाचे असलेले मन असे भाऊंचेही 
होते हा दैवदरुलथ्यभ योग मानला पाहहजे. 

भाऊंच्ा जीवनातील यशस्ीतेची मनहदध्ास ही मतसरी पायरी 
आहे. मननाने माणसात आत्मवश्वास येतो. यातून तो आत्मवचारात 
गढतो. आत्मवचार म्हणजे आत्माबद्दलची सरुक्ष्म जाणीव. आत्माच्ा 
सतत चचतंनशील प्रक्रियेस मनहदध्ास म्हणतात. सत्रुरुषांकडून श्रवण 
केलेले, सत्ंगात श्रवण केलेले, क्कंवा सत्ंगात सरुसंवादातून घडलेले, 
स्तःतल्ा मननातून मवचाराने मनजश्चत केलेले ज्ान मनहदध्ासात येते. ते 
जेव्ा प्रत्क्ष जीवनात प्रकटते तेव्ा जगण्ातला जजवंतपणा चोहोबाजूंनी 
फरु लतो. आत्चचतंनातून आत्ज्ान स्रवते. संत ज्ानदेवांच्ा शब्दात 
सांगायचे तर ते 'स्संवेद्’ होते. स्तःच्ा संवेदना अथथ्यपूणथ्य आकळतात. 
मननातला 'स्’ हे सारे समजायला सहाय्य करतो. भवरलाल जैन यांनी 
२००१ मध्े जलहहलेल्ा 'आजची समाजरचना, मतचे स्रूप व परुनथ्यबांधणी’ 
या छोटेखानी पण मौल्वान ग्रंथात आचायथ्य मवनोबा भावे यांच्ा मवचारांचा 

एक पररचे्द उदघ्कृत केला आहे. त्ात ते म्हणतात, “कीतथ्यनघोषात म्हटले 
आहे ः राजनाती हे राक्षसाचे शास्त्र आहे. ही राजनीती नष् होईल तेव्ाच 
दरुमनयेचा बचाव होईल. राजकारणी लोकांच्ा हातात जगाचे भमवष्य 
धोक्यात आहे. समाज राजनीतीमरुति झाला पाहहजे ही या काळाची 
मागणी आहे. ही गोष् होणारच आहे. मग ती एखाद्ा महायरुधदानंतर का 
होईना! मला तेवढा धीर आहे. कारण त्ाजशवाय जगाची धडगत नाही. 
पक्षीय राजकारण बंद भरुयारासारखे आहे. ते करु ठेच नेणार नाही हे आता 
लोकांच्ा लक्षात येऊ लागले आहे. सत्ता स्पधजेची मनरथथ्यकताही त्ांना 
जाणवू लागली आहे. राजकीय पक्षाच्ा परुढाऱयांना सरुधदा राजकारणाच्ा 
मयमादा हदसू लागल्ा आहेत. ”

“...परस्परांवर मवश्वास नसला आणण केवळ 'मवरोधासाठी मवरोध’ होत 
असला तर पक्षपद्धती एखाद्ा तमाशाचे स्रुप धारण करते. क्कमानपक्षी 
राष्ट् ीय महत्ाच्ा मवषयांबद्दल तरी सहमतीने, परस्परांवर मवश्वास ठेवूनच 
पक्ष चालले पाहहजेत. तसे न केल्ास राजनीती मार खाईल आणण हारही 
जाईल.”

भाऊही गुंतले कृष्णप्ेमात
भगवान श्रीककृ ष्ावर भाऊंची अपार भतिी व श्रद्धा होती. 

अमनवासी भारतीयांसमोर एकदा भाषण करताना भाऊ 
असे म्हणाले होते, “पकृथ्ीच्ा पाठीवर श्रीककृ ष्ासारखा 
लोकव्वहारात इतका मनष्ात मरुत्द्दी मी अजून पाहहला नाही. 
त्ाचे तत्ज्ान ककृ मतप्रधान आहे.” या ककृ तीची सतत आठवण 
राहावी म्हणून स्तःच्ा कायमालयासमोर भाऊंनी श्रीककृ ष्ाची 
अमतशय सरुंदर व देखणी अशी संगमरवरी मूतथी बसमवली. 
मतची कलाकरु सर सतत न्ाहळतच बसावी अशी आहे. मीरा 
श्रीककृ ष्ाशी एकरुप झाली. मतच्ा अंगभर प्रकाशच प्रकाश 
झाला. मतने आत्ज्ानाशी रमतक्रिडेला आरंभ केला. मतला रंगच 
रंग अनरुभवास आले. रंगातून मनळे मोरक्पस बासरीच्ा टोकावर 
आले. ते मतच्ा सात्त्क रसयरुति चेहऱयावरुन ककृ ष्ाने क्फरमवले. 
ती रोमांचचत झाली. स्ेद, अश्रू, कंप, अशब्द असे भाव मनममाण 
झाले. ती, ती उरलीच नाही. तीच बासरी होऊन श्रीककृ ष्ाच्ा 
अधरावर कायम स्स्रावली. मतच्ातल्ा प्रेमळ भतिीने मतला 
ककृ ष्ापथ्यण प्राप्त झाले. यातली मतची समपथ्यणशीलता फति 
मतलाच जमली. मतचे आरपार मनखळ मनतळपण घनककृ ष् झाले. 
असे आत्ज्ान एखाद्ा मीरेला, एखाद्ा राधेला, एखाद्ा ककृ ष्ेला 
होते. ‘मीरा कहे प्रभरु गगरीधर नागर | चरन कमल बलबीर |’ 
अशी भावावस्ा झाली तरच आत्दशथ्यन होते. भाऊंनी ते बरोबर 
ओळखले होते. म्हणूनच ते ककृ ष्प्रेमात गरुंतले होते. 
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मवनोबाजींनी अचूक व माममथ्यक मवश्ेषण केलेला पररचे्द उदघ्कृत 
करुन मोठ्ा भाऊंनी वाचन व मननातून घडलेल्ा सरुसंवादाचे दशथ्यन 
आपल्ापरुढे ठेवले आहे. आजच्ा काळालाही तंतोतंत लागू होणारा असा 
हा पररचे्द आहे. 

योगी अरमवदंांनी ‘सामवत्री’ या महाकाव्ात सामवत्रीच्ा मरुखात एक 
वचन घातले. ते असे, “मी आत्माच्ा मनहदध्ासातून अरण्े” तरुडवीत; 
वादळे उलथवीत; लाटांच्ा तांडवांवर स्ार होऊन आले आहे. हे यमा !  

मला वरवर भोगात मळणारे ज्ान नकोय. मला आत्ज्ान हवे. ते तू मला 
सांग. मी मनहदध्ासाने तरुझ्ापययंत पोहोचलेय. आता मला आत्ज्ानातून 
साक्षात्ारी व्ायचेय.” 

 भवरलाल जैन यांचे मौजलक मवचार संग्रहीत केलेल्ा 'जीवनातील 
शाश्वत मूल्े' या ग्रंथात भाऊंचा  मवज्ान आणण अध्ात् या संबंधीचा 
एक मवचार हदला आहे. त्ात म्हटलंय, मवज्ानाने बरुद्धी मवशाल व धारदार 
होते, तर अध्ात्ाने हदय व आत्ाही सरुसंस्ाररत होतो. " याचा अथथ्य 
अध्ात् व मवज्ान दोन्ीही अनरुभवाला प्राधान्  देतात. इंहरियांनी 
मनरीक्षण करून बरुद्धीच्ा मनकषांवर ते तपासणे हे मवज्ानाचे काम आहे. 
इंहरियांच्ा पलीकडे जाऊन मवश्वाचा वेध घेणे आणण जीवनाचे सववोत्कृ ष् 

मूल् सांगणे हे अध्ात्ाचे काम आहे. मनरीक्षणावर आणण परीक्षणावर 
मवज्ान आधाररत आहे. मववेकावर आणण ध्ानावर अध्ात् आधाररत 
आहे. मवज्ानाचे व अध्ात्ाचे भांडण नाही. तथाक्प माणसाच्ा जजज्ासेत 
सूक्ष्माचा शोध घेण्ाची जी लालसा आहे ती अध्ात्ाने तकृप्त होते. 
धममाचे पयथ्यवसानही अध्ात्ात होते. मी पणाचा खरा शोध येथे लागतो. 
तो नीतीशास्त्राचा पाया ठरतो. मवज्ान भौमतकीत अधधक रमते.  अध्ात् 
अंतरंगात अधधक खरुलते. चचरंजीव मूल्ांचा शोध अध्ात् घेते.

आजच्ा मवज्ानयरुगात आत्ज्ानाचे भान महत्ताचे आहे. मवज्ान 
आणण आत्ज्ान दोन्ी पूरक आहेत. तू आपले सवथ्य काही हदलेस तर 
ते श्रेय होईल. आत्ज्ानाच्ा मागणीत मवज्ान येते. या मवज्ान यरुगात 
कोणतेही राष्ट्  मवभति राहू शकत नाही. तसे नीट पाहहले तर ते जगूही 
शकणार नाही. एक व्ाल तर जगाल. आपले श्रेय व कल्ाण संघक्टत 
होण्ात आहे. यामरुळे ऐहहक जीवन सरुधारेल, असे मवचार मोठ्ा भाऊंनी 
शाळकरी मरुलांच्ा मनावर मबबंमवण्ाचा प्रयत्न केला. “कहठण समस्ेवर, 
मनमवथ्यकार व सोपा मागथ्य शोधायचा असेल तर संतांच्ा मधरुरवाणीचे श्रवण 
करावे. अध्ात् आणण वास्तव यांचा ममलाफ त्ात असतो.” एवढे सांगून 
भाऊ थांबले नाहीत. त्ांनी "भौमतक मवकासाला अध्ात्ाची जोड हदली 

शाळेतील प्राथथ्यनेत सहभागी झालेले  बन्ीभाऊ, भवरलालभाऊ, सरुरेशदादा जैन, राजा मयूर, दलरु भाऊ जैन व मवद्ाथथी
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नाही तर आपण वाहतच जाऊ", असे स्पष्पणे नमरुद केले आहे. गरुरूकरु ल 
पद्धतीतला एक महत्ताचा शैक्षणणक घटक 'अध्ात्त्क ज्ान' हा होय. 
अध्ात्त्कता म्हणजे अंतरंगाचे भान. अंतरंगाची शरुद्धी मी माझ्ापरुरते 
न पाहता सहवकृत्तीतून सवषांचा होणे. सरुख असेल तर ते सवषांनी ममळून 
भोगायचे. दरु:ख असेल तर ते सवषांनी वाटून घ्ायचे. आम्ही सारे एक 
आहोत. आमच्ा जगण्ाचे मवजशष् भान आम्हाला आहे. यातून सामूहहक 
शतिी मवधायक कायथ्य करते. त्ातून कामाचे मवमवध प्रकल्प तयार होतात. 
बरुद्धी व्ापक होते. उत्तम कायथ्यकतजे मनममाण होतात. ज्ानी तयार होतात. 
वैज्ामनक जन्ाला येतात. मनरुष्याची तीन परमभाग् असतात. पहहले 
भाग् म्हणजे नरदेह प्राप्त झाला आहे. दरुसरे भाग् म्हणजे, मरुतिीसाठी 
अभ्ास, मतसरे भाग् म्हणजे महापरुरुषांच्ा आश्रयाचा लाभ. या तीनही 
बाबी आमच्ा जगण्ाला सामाजजक आणण नैमतक अधधष्ान देतात. 
म्हणून अज्ानाचा अंधार दरू करणे आणण आत्ज्ानांच्ा भानांतून नव्ा 
वाटा मनममाण करीत नव्ा काळाचे नवे सूयथ्य पाहणे हे 'अनरुभूती' गरुरूकरु लाचे 
भाऊंनी ध्ेय मानले. या गरुरूकरु लाचे ते स्त: पहहले गरुरू झाले.

आता मी गरुरू आहे म्हणून तरुम्ही सवषांनी माझेच ऐका अशी दरुराग्रही 
भूममका भाऊंनी कधीच घेतली नाही. कंपनीत काम करताना, मनणथ्यय 
घेताना ही त्ांनी कधीही या मवचारांना थारा हदला नाही. समोरच्ाचे सवथ्य 
म्हणणे शांतपणाने ऐकून घेतल्ानंतर सारासार मववेकाचा आधार घेत 

ते मनणथ्ययाचा मागथ्य चोखाळत. मवद्ार्षांनाही त्ांनी आपली बरुद्धी स्तंत्र 
ठेवा आणण तेच प्रथम कतथ्यव् आहे असे स्पष्पणे बजावले. असे केले तरच 
मवद्ार्षांना पररपूणथ्य स्-तंत्राचा अधधकार प्राप्त होतो. यावर भाऊंची श्रद्धा 
होती. श्रदे्धजशवाय मवद्ा नाही. म्हणून श्रद्धा हवी. त्ाचबरोबर बरु्द्धी दोन्ी 
परुरक आहेत. जसे डोळे आणण कान वेगवेगळ्ा शतिी आहेत. या दोहोंचा 
परस्परांशी मवरोध नाही तसे श्रद्धा आणण बरुद्धीचे आहे.ज्ानाचा आरंभ 
श्रदे्धने होतो. पण ज्ानाची पररसमाप्ती बरुद्धीत आहे. याला मवनोबाजींनी 
चचतंन स्ातंत्र्य म्हटले आहे. मवद्ार्षांवर जबरदस्ती करून हे ममळत 
नाही. माझे म्हणणे पटत असेल तर ऐका, पटत नसेल तर मरुळीच ऐकू 
नका. असे हाडाचा जशक्षकच म्हणू शकतो. बरुद्धीस्ातंत्र्य हे महत्ाचे 
आहे. महापरुरुषांमवषयी आदर जरूर बाळगावा, पण महापरुरूष म्हणून 
त्ांचे सारेच म्हणणे ऐकावे हे म्हणणे यरुति नाही. यासाठी स्च् मनाने 
अभ्ासूवकृत्ती जपली पाहहजे असे भाऊ आवजूथ्यन सांगत.

स्त: वर ताबा ममळमवणे हे मवद्ार्षांचे दरुसरे कतथ्यव् आहे असे ते नेहमी 
सांगत. असा मवद्ाथथी स्ातंत्र्याचा पूरक असतो. जो संकल्प मी करीन 
तो जसद्धीस नेईन, अशी मनष्ा असली पाहहजे. म्हणून देह, बरुद्धी आणण मन 
यावर संयम हवा. प्रज्ेने योग् मनणथ्यय घेण्ाची जाणीव ठेवावी. मनणथ्ययातून 
काळाची पावले ओळखता आली पाहहजेत. नव्ा संकल्पनांना नवी मैदाने 
ममळाली पाहहजेत. त्ासाठी अभ्ासासह आपली सवथ्य शतिी मवद्ार्षांनी 

स्स्तप्रज् दादाजी ऐकती, छोट्ांचे बोल, करता येत नाही त्ा बडबडीचे मोल.
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पणाला लावली पाहहजे. इंहरियांवर ताबा ममळवून मवधायक कामांसाठी त्ा 
शतिीचा उपयोग करणे हा मवद्ार्षांचा श्रेष् मनष्ाम कमथ्ययोग आहे.

मनरंतर सेवा परायणता हे मवद्ार्षांचे मतसरे कतथ्यव् आहे असे भाऊ 
आवजूथ्यन सांगायचे. सेवेमवना ज्ानप्राप्ती नाही. यासाठी संदभथ्य म्हणून ते 
महाभारतातली एक गोष् नेहमी सांगायचे. अजरुथ्यन, श्रीककृ ष्, धमथ्यराज एकत्र 
बसले होते. तेथे अजरुथ्यनाने “जो माझ्ा गांडीव धनरुष्याची मनदंा करील, 
त्ाला मी ठार करीन,” अशी प्रमतज्ा केली. परुढे यरुद्धात धमथ्यराजांनी 
अजरुथ्यनाच्ा धनरुष्याची मनदंा केली. अजरुथ्यनाला ते सहन झाले नाही. म्हणून 
तो धमथ्यराजावर हात उचलणार तोच ककृ ष्ानी त्ाचा हात मागे खेचला. 
ककृ ष् म्हणाले, “तू मूखथ्य आहेस. तरुला ज्ान नाही. तू वकृद्धांची सेवा केली 
नाहीस तर तरुला ज्ान कसे ममळणार?”.  यातील भावाथथ्य महत्ाचा आहे. 
ज्ानवानांकडून सेवेतून असे अनरुभव ममळतात. म्हणून मवद्ार्षांनी ज्ानी 
माणसांना ओळखले पाहहजे. त्ांचे जे चांगले आहे ते क्टपून आपल्ात 
उतरमवण्ाचा प्रयत्न केला पाहहजे.

सवथ्यसावधानता हे मवद्ार्षांचे चौथे कतथ्यव् असले पाहहजे असे भाऊ 
म्हणाले होते. मवश्वात क्कंवा जगात ज्ा हालचाली चालतात, घडामोडी 
होतात, त्ा सवषांचे मव्दयार्षांनी अध्यन करावे. मनरमनराळ्ा वादांचा 
व भूममकांचा तटस् बरुद्धीने अभ्ास करावा. त्ातून सवथ्यव्ापक व्ावे. 
बरुद्धी संकरु चचत असता कामा नये. ती व्ापकच हवी. मी मवजशष् जातीचा, 
धममाचा, प्रांताचा,पंथाचा, संप्रदायाचा आहे. असे मानण्ाऐवजी मी भारतीय 
आहे अशी बरुद्धी हवी. व्ापक बरुद्धीने मवचार व्ावा. आता तर मवश्व जवळ 
आले आहे. सगळे जग एक करु टरुबं होऊन बसले आहे. त्ामरुळे मवनोबांची 
मवश्वमानवाची कल्पना आपण आज अनरुभवीत आहोत. ‘जय जगत’ हे सूत्र 
आता अस्स्तत्ात आहे. हा मवचार समाजाला अभय देईल. सवमात जास्त जो 
दरुःखी आहे त्ाला प्रथम मदत केली पाहहजे. उच्च नीच भाव नाहीसे झाले 

पाहहजेत. शरीर श्रमांवर चालणारे जशक्षण हदले पाहहजे तरच ‘जय जवान, 
जय क्कसान’ आणण ‘जय मवज्ान’ ही क्त्रममती गरुरूकरु लाचे ब्ीदवाक्य होईल. 
भारतीय संस्कृ तीतील मवकजसत मानव् मवश्वाचा आधार ठरले आहे. हे 
लक्षात घेतले तर आम्ही सवषांना घेऊन मवकसनशील झाले पाहहजे. ही 
भाऊंनी स्ाक्पलेल्ा अनरुभूती गरुरूकरु लाची भूममका आहे. ‘अनरुभूती’ ही 
नरुसती इंग्रजी माध्माची शाळा नाही. जशक्षणातून धमथ्यचचतंनाची वैजश्वक 
मूल्े जशकमवणारी व उत्कृ ष् दज्षांचे संस्ारी क्पढी घडमवणारी एका 
ध्ेयवेडयाची तळहातावरच्ा फोडाप्रमाणे जपलेली संस्ा आहे. अशा 
प्रकारच्ा जशक्षणामरुळे ‘स्’ आणण ‘पर’ हा भेद नाहीसा होतो. मवद्ाथथी 
सववोपकारी बनतो. त्ाचे हदय प्रेमाने ओतप्रोत भरलेले असते. तो उदार 
होतो. बरुद्धीमान ठरतो. 

परुराणात दधीची ऋषींची सरुंदर गोष् आहे. ते महान तपस्ी होते. मनत् 
चचतंनात राहत. त्ांच्ा शरीरावर फारसे मांस नव्ते. फति हाडे जशल्लक 
होती. लोक त्ांच्ा जवळ आले , म्हणाले, "आम्हाला वकृत्रासरुराचा त्रास होत 
आहे. तरुमच्ा हाडांपासून जर आम्ही वज्र तयार केले तर त्ाचा पराभव 
होऊ शकेल. म्हणून आपण ककृ पावंत होऊन आपल्ा अस्ी आम्हांला  
द्ा. अगस्ती ऋक्षनंी ते आनंदाने मान् केले. आपल्ा अस्ी समाजाला 
अपथ्यण केल्ा. या त्ागाला तोड नाही.आपले सवथ्यस् आपण समाजाला 
हदले पाहहजे. सवथ्य धमषांची जशकवण हीच आहे. याचे जशक्षण अवश्य हदले 
पाहहजे. करूणा, त्ाग, प्रेम, शांतता, अहहसंा, सत्ाग्रह ही गरुरूकरु लाची 
मूल्े आज जगाची मूल्े ठरली आहेत. याचा गरुरूकरु लात मनत् अभ्ास 
होईल यावर भाऊंचा कटाक्ष होता. त्ाप्रमाणे त्ांनी व्वस्ेचे वेळापत्रक 
बसमवले होते. 

आजच्ा मवज्ानयरुगात आत्ज्ानाचे भान महत्ताचे आहे. मवज्ान 
आणण आत्ज्ान दोन्ी पूरक आहेत. तू आपले सवथ्य काही हदलेस तर 

अनरुभूती मनवासी शाळेमध्े नातू आत्न याच्ाबरोबर टेबल टेमनस खेळाचा मनमरुराद आनंद घेताना मोठेभाऊ, शेजारी अशोक जैन, दलरु भाऊ व इतर
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ते श्रेय होईल. आत्ज्ानाच्ा मागणीत मवज्ान येते. आत्ज्ानाच्ा 
मननातून अभ्ासात अनेक लाभ होतात. परंतरु त्ातून होणारा आत्लाभ 
हा सवमात महत्ताचा आहे. संत ज्ानदेवांनी आत्ज्ानाचे तत्ज्ान 
अनरुभूतीच्ा चचक्कत्ेतून मांडलेले आहे. आपले तत्चचतंन श्रोत्ांनी 
तकमाच्ा क्कंवा बरु्द्धीच्ा आधारे जाणून घ्ावे असे त्ांना वाटत नाही. 
आपली कथा श्रोत्ांनी अनरुभवावी असे त्ांना वाटते. ज्ानदेवांनी ज्ानाचे 
महत् सांगताना गरुरूचेही महत्त सांगगतले आहे. गरुरू हा ज्ानाचे मवश्ेषण 
करतो. जशष्याशी सरुसंवाद साधतो. त्ामरुळे भावाथमाबरोबर जीवनाची 
संगती लागते. हे लक्षात घेण्ासारखे आहे. ज्ा ज्ानाने मनाचे समाधान 
होते. ते ज्ान अथथ्यपूणथ्य असते. मात्र तात्रुरते समाधान नसावे. समाधानातून 
नव्ा मवचारांचा नवा प्रवाह जन्ावा. यासाठी मवश्वशतिीची जाणीवयरुति 
रूपे बघण्ाची तयारी ठेवावी. प्रककृ तीने मनममाण केलेल्ा मवमवध तऱहांमध्े 
प्रककृ तीचा व्ापार ओळखावा लागतो. काहींची प्रककृ ती मरुळात शांत 
असते. तर काहींची वळवळी असते. काहींना आपली प्रककृ ती कोणती 
आहे हे कळतच नाही. प्रककृ तीचा वेगळा अभ्ास असतो. मोठ्ाभाऊंनी 
प्रत्ेक माणसाच्ा प्रककृ तीचा अभ्ास करून त्ाला साजेसे होईल व 
जमेल असेच काम देण्ाचा प्रयत्न केला. माणसाच्ा स्भावाचीही त्ांना 
चांगलीच पारख होती. त्ामरुळे स्भाव पाहून संवाद साधण्ाची हातोटी 
व कला त्ांना चांगली साधली होती. प्रककृ तीत समतोल मनममाण झाला 
की, अभ्ासात संवाहदत् येते. जाणणे खोलखोल होते. ज्ानाचे वगथीकरण 

करुन अभ्ासात सरुसूत्रता येते. प्रककृ ती ही परात्माची शतिी आहे. ती 
स्यंप्रेरणेने कमथ्यप्रवण होते.

लहानपणीच जर मरुलांच्ा मनावर मनभथ्ययता मबबंवली तर ती आयरुष्यभर 
मोठी कामे करु शकतात यावर मनतांत श्रद्धा व गाढ मवश्वास असणारे भाऊ 
शाळेतल्ा मरुलांना एकदा मनभथ्ययतेचे महत् अगदी साध्ा व लहानग्ांना 
समजेल अशा शब्दात समजून सांगत होते. माणूस जर सतत भीत राहहला 
तर त्ाच्ा वाट्ाला अपमान येतो. आपल्ातल्ा चांगल्ा कामाने आपण 
तडफदार व्ायला हवे. चांगले काम म्हणजे साहस आहे हे मानून काम 
करायचे म्हणजे मन मवशाल होते. ह्रदयात कळकळ मनममाण होते. बरुद्धी 
आणण तकथ्य  आपल्ाला काही प्रमाणात परुढे घेऊन जाऊ शकतात. परंतरु 
कामाची सू्तथी ह्रदयातून ममळते. चांगल्ा कामातून प्रेम लाभते. म्हणून 
हृदयातली तळमळ नेहमी मनमथ्यळ राहहली पाहहजे. केवढा मोलाचा हा संदेश 
आहे. एवढ्ावरच ते थांबत नाहीत. भाऊ परुढे सांगतात, “तरुम्ही क्कती 
काम करता यापेक्षा तरुम्ही तरुमच्ा कामात क्कती जीव ओतता, हे जास्त 
महत्ताचे आहे.” श्रद्धायरुति मनाने काम करीत गेलो की, आत्मवश्वासातून 
नवे समाधान ममळते. असे काम ही जनताजनादथ्यनाची पूजा आहे, असे 
मानून जर आपण काम करीत राहहलो तर, आपले जगणे सरुंदर होईल. 
केवळ यंत्रासारखे जगणे, हे जगणे नवे्. यातून मनाची शतिी मनममाण 
होत नाही. मनापासून केलेले कोणतेही चांगले काम चाररत्र्य मनममाण 
करते. व्वसायात सचोटी आणते. त्ामरुळे उद्ोगात मनजश्चतता येऊन 

मरुलांच्ा समवेत, चवीचवी घेऊ घास, आनंद हा मनत्ास, भरूनी वाहे.
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अभिनंदनाची ओळ-उत्तर अनतु्तरीत
संत, संतसाहहत् आणण संतांची जशकवण याबाबतचे मूलगामी चचतंन भवरलालजींनी करून त्ाबाबत स्तःची 

अशी काही ठाम मते बनमवली होती. पूज् मधरुक््मताजी यांनी साठाव्ा वषमात पदापथ्यण केले तेव्हां म्हणजे २०१० साली 
भाऊंनी त्ांना जे अधभनंदन व शरुभेच्ांचे पत्र पाठमवले त्ात, “कठीण समस्ेवर, मनमवथ्यकार व सोपा मागथ्य शोधायचा 
असेल तर संतांच्ा मधरुरवाणीचे श्रवण करावे. अध्ात् आणण वा्तव यांचा ममलाफ त्ात असतो,” असे वाक्य नमूद 
केले आहे. हे वाक्य संत साहहत्ाचे आणण संत कायमाचे सार आहे. संतांनी भक््तला ज्ानाचे डोळे हदले आणण चरणाला 
कममाची दृष्ी हदली. संतांच्ा भ्तीपरुढे योगाने नम्कार केला. योगाचा गौरव करूनही भ्तीत संत अधधक रमले. 
कारण, मानजसक शरणागतीचे सामर्थ्य मानवी मनाला योगापेक्षा लवकर लक्षात येईल. संतांनी भ्ती ही समाजाच्ा 
गरुणमवकासाशी जोडली. गरुणमवकासाजशवाय अध्ात्ाचे दरवाजे उघडत नाहीत. हे गरुण मानव्ाला मवकजसत करतात. 
मवकजसत मानव् म्हणजे आत्माचे  माऊलीपण आहे. संतांनी आचारमवधी सरुलभ केला. मानसपरुजेला ्थान हदले. 
नामजप हा श्रेष् यज् मानला. जीवन हे ‘सरुंदर आहे. ते सरुंदर’ ते ध्ानात रूपांतररत करण्ासाठी सरुमन व्हावे म्हणून 
संतांनी वतथ्यमानातल्ा जाणीवा महत्ताच्ा मानल्ा. वतथ्यमानाचे नेमके भान हदले. या भानानेच भाऊंना अधभनंदनाची 
ओळ हदली असेल का? याचे उत्तर आता कोण देईल.?

मवश्वासाहथ्यता वाढीला लागते. अंतरंगातली साधना एकाग्रता मनममाण करते. 
मनरमनराळी इंहरिये यात मदत करतात. जीवनशतिीचा लाभ होतो. सहज 
होणाऱया कामांना महत्त येते. आपली चचकाटी याबाबतीत सतत ठेवावी 
लागते. माणूस केवळ ज्ानाने मोठा होत नाही. ज्ानयरुति मवनम्र मनाने तो 

मोठा होतो. मनाची पमवत्रता मनामनांना जोडण्ात असते. मनाने आणण 
वागण्ाने सशति असणे हे मनरोगीपणाचे लक्षण आहे. हे भाऊंचे सांगणे 
क्कती मोलाचे आहे, ते आपल्ाला कधी कळेल?
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‘बडे भाऊंच्ा’ स्मरणार्थ

तुम्षी अनुभवल्ापेक्ा अधधक  
चांगल्ा स्थितषीत जग सोडून जा!

बडे भाऊंनी साधी राहणी व उच्च मवचारसरणीतून भारताच्ा 
नवमनममाणाच्ा प्रक्रियेत त्ांचे अमूल् असे योगदान हदले आहे. आज 

भारत स्ातंत्र्याचा अमकृत महोत्व (७५ वषजे) साजरा करीत असताना 
त्ांच्ा मवचारांच्ा वाटेने वाटचाल करणे यापेक्षा त्ांना अधधक उचचत 
श्रद्धांजली आणखी कोणती असू शकेल?

-प्ाध्यापपका गषीता धर्थपाल,
(डीन - ररसचथ्य, गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन)
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पद्मश्री आदरणीय श्री. भवरलाल जैन (१२.१२.१९३७-२५.०२.२०१६) 
हे एक असाधारण असे व्गतिमत् होतेे, ते कमालीचे ज्ानी, बरुणद्धवंत असे 
अत्रुत्तम उद्ोजक आणण जैन इररगेशन जसस्ीम् जल. (जेआयएसएल), 
चे संस्ापक अध्क्ष होते की, जी कंपनी आज जगात दरुसऱया रिमांकाची 
सूक्ष्म जलजसचंन कंपनी आहे.

या खेरीज ते गांधीवादी मवचारसरणीचे कट्टर समथथ्यक, परोपकारी 
स्भावाचे होते आणण गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशनचे (जीआरएफ) संस्ापक 
होते. शेवटचा पण मततकाच महत्ताचा मरुद्दा म्हणजे, ते मोठ्ा प्रमाणावर 
असलेल्ा एकत्र करु टरुबंाचे प्रमरुख होते. ते आठ नातवंडांसह चार मरुलांचे 
क्पता होते. २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी त्ांचे अचानक देहावसान 
झाल्ाने केवळ वटवकृक्षाप्रमाणे मवशाल असलेल्ा त्ांच्ा करु टरुबंाचेच 
नवे् तर, त्ांच्ा बहरुराष्ट् ीय उपरिमाची आणण एकूणच समाजाची फार 
मोठी हानी झाली आहे. आदरणीय बडे भाऊ(त्ांंना सवथ्यजण प्रेमाने 
याच नावाने संबोधतात आणण या छोट्ाशा लेखातही मी बडे भाऊ 
असा उल्लेख केला आहे.) आम्हा सवषांचे प्रमतमनधधत् करीत होते आणण 
आजही प्रमतमनधधत् करीत आहेत आणण त्ांना प्रत्क्ष ओळखणारे 
हजारोंच्ा संख्येतील अनेकजण हे खरोखरीच भाग्वान म्हटले 
पाहहजेत. त्ांचे औदायथ्य, कामावरील मनष्ा, कमालीचा धाडसीपणा, 
वचनबद्धता, त्ांची कडक जशस्त या त्ांच्ातील अनरुकरणीय गरुणांचे 
आकषथ्यण वाटायचे आणण सगळ्ात शेवटचा व मततकाच महत्ताचा 
मरुद्दा म्हणजे, सवथ्यसामान्ांच्ा मवशेषत: भारतातील शेतकऱयांच्ा 
गरजांची त्ांना परुरेपूर जाणणव होती.

त्ांच्ा व्गतिमत्ाच्ा उत्जजथ्यत क्करणांमरुळे आणण त्ांच्ा 
जीवनातील अतरुलनीय यशाच्ा लाभांशामरुळे, त्ांच्ा चैतन्दायी 
अस्स्तत्ामरुळे, त्ांच्ापासून ममळणाऱया प्रेरणेतून त्ांच्ा दरूदृष्ीचा भावी 
क्पढ्ांना फायदाच होईल, हे मन:संशय! फेब्रुवारी २०११ मध्े योगायोगाने 
त्ांची प्रथमच भेट होण्ाचे भाग् मला लाभले. या भेटीत, त्ांच्ामवषयी 
वाटणाऱया आदराचा, सौहादथ्यपूणथ्यतेचा आणण कक्टबद्धतेचा पाया घातला 
गेला होता. २०११ च्ा वसंत ऋतूमध्े मी सरुट्टीवर होते. जमथ्यनीतील 
हेडलबगथ्य मवद्ापीठातील प्राध्ापकपदातून मवरंगरुळा म्हणून काही हदवस 
सरुट्टी घेतली होती. त्ा मवद्ापीठातील दजक्षण आजशया संस्ेत मी इमतहास 
मवभाग प्रमरुख होते. मी सेवाग्रामला आले होते. माझे गांधीवादी मवचारवंत 
असलेले वक्डल श्री. धमथ्यपाल (१९२२-२००६) येथे अनेक दशके राहात होते. 
२००६ च्ा ऑक्ोबर महहन्ात त्ांचे मनधन झाले होते. माझ्ा वक्डलांचे 
ऐमतहाजसक संशोधन बडे भाऊंच्ा चांगले पररचचत होते. माझे वक्डल 
गांधीजींच्ा सेवाग्राम आश्रमात अनेक दशके राहहले होते. म्हणून, त्ांनी 
केलेल्ा संग्रहाचा फार मोठा खजजना गांधी सेवाग्रामच्ा ग्रंथालयाकडे 
सरुपूदथ्य करण्ात आला होता. एवढ्ा मोठ्ा संग्रहाच्ा वारशाचे जतन 
कसे करावे, याची मला काळजी वाटत होती आणण हा ऐमतहाजसक 
अमूल् असा संग्रह, ज्ात ३० ते ४० हजार कागदपत्रांचा समावेश 
होता, त्ाचे क्डजजटलायझेशन करून तो सवथ्यसामान्ांसाठी उपलब्ध 
व्ावा ही इच्ा होती. आश्चयमाची गोष् अशी की, बडे भाऊंनी अत्ंत 
सहृदयतेने गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशनच्ा क्डजजटलायझेशन मवभागाकडून 
या सवथ्य कागदपत्रांचे क्डजजटलायझेशन करून देण्ाची तयारी दशथ्यवली.  

सेवाग्राम येथील महात्ा गांधींचे मनवास्थान
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बडे भाऊंनी क्डजजटलायझेशन कामावर लक्ष ठेवण्ासाठी मला पाचारण 
केले. त्ामरुळे हेडलबगथ्य मवद्ापीठाने हदलेल्ा सरुट्टीच्ा कालावधीत मला 
जैन हहल्स येथे ऑक्ोबर २०११ ते माचथ्य २०१२ पययंत ‘स्ॉलर रेसीडन्’ 
मध्े राहण्ाची आणण ‘गांधी तीथथ्य’ च्ा अखेरच्ा टप्प्यातील बांधकामात 
सहभागी होण्ाची दरुममथ्यळ संधी ममळाली. तसेच, २५ माचथ्य २०१२ रोजी 
त्ाच्ा उदघ्ाटन समारंभास उपस्स्त राहण्ाचे भाग् लाभले. तत्ालीन 
राष्ट् पती श्रीमती प्रमतभा पाटील यांच्ा शरुभहस्ते उदघ्ाटन झाले होते.

सहा महहन्ांच्ा माझ्ा वास्तव्ात, जैन पररवाराचा एक सन्ाननीय 
पाहरुणा म्हणून वागणूक ममळाली व त्ांच्ा असाधारण आदरामतर्ाचा 
व मनखळ मैत्रीचा अनरुभव घेण्ाचे भाग् मला लाभले. अशा प्रकारे, बडे 
भाऊंनी मला लवकरात लवकर गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशनमध्े ‘डीन’ म्हणून 
सहभागी व्ावे, अशी मवनंती केली. मी त्ांना हेडलबगथ्य मवद्ापीठातून 
मनवकृत्त झाल्ावर नवीन जबाबदारी मानद तत्तावर(ऑनररी बेसीस) 
स्ीकारेन व सेवा करेन असा शब्द हदला. फेब्रुवारी २०१६ मध्े त्ांच्ा 

देहावसानानंतरही मी त्ांच्ा दरूदृष्ीमरुळे तेथे कायथ्यरत राहहले.

‘गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन’ हेे बडे भाऊंच्ा प्रेमळ स्प्ाचे प्रमतमनधधत् 
करीत आहे. त्ांच्ा संपूणथ्य आयरुष्यभराच्ा वाटचालीत गांधीजी हे त्ांचे 
प्रेरणादायी वाटाड्ा होते. त्ामरुळेच त्ांनी जैन इररगेशन या भारतातील 
:एका आघाडीच्ा बहरुराष्ट् ीय कंपनीची यशस्ीरीत्ा स्ापना केली. 
गांधीजींच्ा जीवनाचा, मवचारांचा, कायमाचा वारसा जतन करण्ासाठी 
स्त:ला वाहून घेण्ाचा मनणथ्यय बडे भाऊंनी घेतला होता. भारतातील 
आणण संपूणथ्य जगातील तरुणांमध्े सत् व अहहसंेच्ा मूल्ांची प्रेरणा 
मनममाण व्ावी, त्ाला उत्तेजन देण्ासाठी व त्ाचा प्रसार करण्ासाठी 
कायथ्यरत राहणेच हे आपले जीमवतकायथ्य आहे, ममशन आहे, असे ते मानत 
होते. गांधीजींचा वारसा म्हणून ‘गांधी तीथथ्य’ या भव् आधरुमनक मंहदराची 
उभारणी करताना बांधकामासाठी जोधपरुरी दगडांचा वापर करण्ात 
आला. बडे भाऊंना गांधीजींच्ा भव् आत्माची खरोखर जाणणव होती. 
कारण जरी गांधीजी हे साधेपणाचे परुरस्तजे होते हे आपणा सवषांना 

‘तरुम्ही अनरुभवल्ापेक्षा अधधक चांगल्ा स्स्तीत 
जग सोडून जा.’ हा त्ांचा एका वाक्यात 
असलेला संदेश असून त्ांचा अधभनव मवचार 
म्हणजे, ‘गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन’ होय.

“
”
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माहहती असले तरी, ते दाररद्राचे समथथ्यक नव्ते. खरोखर त्ांना 
साधेपणातील भव्तेचे मवजेते म्हणावे लागेल. त्ाही पेक्षा महत्ताचे 
म्हणजे, ते स्देशीच्ा वापराचेही मवजेते होते. प्रत्क्षात बडे भाऊंना हे 
माहहती होते की, जेव्ा आपण गांधीजींचा संबंध दाररद्राशी जोडतो 
तेव्ा आपण त्ांच्ा जन्जात भव् चैतन्ाला नाकारत असतो. खऱया 
गांधीवादी चैतन्ाचा आणण आपल्ा ग्रामीण अथथ्यव्वस्ेत सध्ाच्ा 
स्देशी स्रोताची परुनमनममथ्यती करण्ासाठी गांधींनी आयरुष्यभर केलेल्ा 
संघषमाने, प्रयत्नांमरुळे तसेच, शेतकऱयांच्ा कल्ाणासाठी आणण सवषांत 
महत्ताचे म्हणजे, ग्रामीण-शहरी वादावर मात करून समाजात जीवंतपणा 
आणून ऐक्य मनममाण करण्ाचे जे कायथ्य केले त्ामरुळे बडे भाऊंना खऱया 
अथमाने प्रेरणा ममळाली.

‘तरुम्ही अनरुभवल्ापेक्षा अधधक चांगल्ा स्स्तीत जग सोडून जा.’ 
हा त्ांचा एका वाक्यात असलेला संदेश असून त्ांचा अधभनव मवचार 
म्हणजे, ‘गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन’ होय. त्ाचे उदघ्ाटन होऊन आता 

एक दशकाचा कालावधी पूणथ्य झाला आहे. या कालावधीत शहरी व 
ग्रामीण भागातील समाजावर त्ाचा चांगला ठसा उमटला असून एक 
प्रकारची प्रेरणा ममळाली आहे. अधधक माहहतीसाठी ककृ पया आमच्ा 
www.gandhifoundation.net या संकेत स्ळाला भेट द्ा आणण 
आपल्ापैकी प्रत्ेकाने ‘गांधी तीथथ्य’ ला भेट देणे स्ागताहथ्य ठरेल यात 
शंका नाही. उत्तर महाराष्ट् ातील, खाने्शातील ते ‘ओयासीस’ आहे, असे 
म्हटल्ास चरुकीचे ठरणार नाही.

गांधीजींचे परुढील वचन हे अगदी खरे आहे. “जगात जे बदल 
झालेले पाहण्ास तरुम्हाला आवडेल, ते बदल आधी स्त:त करा.” बडे 
भाऊंनी साधी राहणी व उच्च मवचारसरणीतून भारताच्ा नवमनममाणाच्ा 
प्रक्रियेत त्ांचे अमूल् असे योगदान हदले आहे. आज भारत स्ातंत्र्याचा 
अमकृत महोत्व (७५ वषजे) साजरा करीत असताना त्ांच्ा मवचारांच्ा 
वाटेने वाटचाल करणे यापेक्षा त्ांना अधधक उचचत श्रद्धांजली आणखी 
कोणती असू शकेल?

भारतातील आणण संपूणथ्य जगातील तरुणांमध्े सत् व 
अहहसंेच्ा मूल्ांची प्रेरणा मनममाण व्ावी,  त्ाला उत्तेजन 
देण्ासाठी व त्ाचा प्रसार करण्ासाठी कायथ्यरत राहणे हेच 
आपले जीमवतकायथ्य आहे, ममशन आहे, असे बडेभाऊ मानत होते. 
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भवरलाल जैन यांना श्रद्ांजलषी....

आमच्ा हातून जास्तीत जास्त चांगले काम व्ावे, यासाठी बडे भाऊ आम्हाला 
सतत प्रेरणा देत होते, आपण त्ाच प्रेरणेने सातत्ाने अधधक चांगले काम करणे, 

सेवा करणे, हीच खरी बडे भाऊंना उचचत श्रद्धांजली ठरेल, त्ांनाही मान् 
होईल व आमच्ा हृदयात त्ांचे स्ान हदवसेंहदवस अधधक घट्ट होईल, यात 
तीळमात्र शंका नाही.

- तुषार गांधषी
(संचालक, गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन)

कार हषीच पूजा!
बडे भाऊंच्ा दृष्षीने 
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‘कर के देखो’, ‘प्रथम करण्ाचा प्रयत्न करा’, हा बापूंनी आम्हाला 
घालून हदलेला आदशथ्य! बडे भाऊंनी त्ांच्ा जीवनात त्ाची सवय लावून 
घेतली होती. त्ांच्ा ते अंगवळणी पडले होते. त्ांनी त्ाच आदशमाचे 
अनरुकरण आयरुष्यभर केले, त्ाच मागमाने ते वाटचाल करीत राहहले. त्ांचा 
एक अहद्वतीय असा गरुण म्हणजे, इतरांनी जे करावे अशी आपली अपेक्षा 
असते, ते स्त: प्रथम करणे होय. हा गरुणदेखील बापूंच्ा ठायी होता. बडे 
भाऊंनी त्ांच्ा रोजच्ा उद्ोग-व्वसायात, सामाजजक कायमात आणण 
कौटरु ंमबक जीवनातदेखील हे सवथ्य आदशथ्य आत्सात केले होते.

त्ांच्ा पररवाराची काळजी घेताना, त्ांच्ा संपकमात येणाऱया 
प्रत्ेकास ते भेटत असत आणण त्ा सवषांबद्दल असलेले प्रेम, स्ेह, 
त्ाच्ाबद्दल त्ांना सतत वाटणारी काळजी यामरुळे ते सवषांना चकीत 
करीत असत. मला त्ांचे प्रेम, आशीवमाद फार अल्प काळ लाभले असले 
तरी, त्ाचा ठसा माझ्ा जीवनावर प्रदीघथ्य काळ उमटला आहे. या अल्प 
काळातही आयरुष्यभराचे प्रेम, 
स्ेह त्ांच्ाकडून ममळाले असे 
मला वाटते. परंतरु, भाऊ हे कठोर 
पररश्रम करणारेही होते. त्ामरुळे 
त्ांच्ाबरोबर काम करणे हे 
आणखीनच कठीण वाटत असे. 
त्ांच्ा बरोबर काम करणाऱया 
कोणालाही आपण त्ांच्ासाठी 
काम करतोय, असे भाऊ वाटू 
देत नसत. प्रत्ेकाने त्ाचे काम 

जास्तीत जास्त चांगले करावे, अशी भाऊंची अपेक्षा असे. त्ापेक्षा त्ांची 
अन् काहीही अपेक्षा नसे. जर एखाद्ाचे काम चांगले, दजजेदार झाले नाही 
तर, भाऊ ते काम स्त: पूणथ्य करीत आणण अधधक चांगले पररणाम हदसून 
येत. त्ामरुळे प्रत्ेकजण आपले स्त:चे काम जास्तीत जास्त चांगले कसे 
होईल, यावर अधधक भर देत असे. मग ते व्वसाय उभारणी असो की, 
मनव्वळ कल्पनेच्ा पायावर एखादी संस्ा उभारणी असो की, हररत क्षेत्र 
प्रकल्पाची सरुरुवात असो, ती करताना त्ात सातत्ाने नावीन्, सरुधारणा 
व दरूदृष्ी असली पहहजे, असे ते म्हणायचे. बडे भाऊंना कोणीही थांबवू 
शकत नसे.

जेव्ा मी प्रथम भाऊंना भेटलो, तेव्ा ‘गांधी तीथथ्य’ मनममाण करण्ाचे 
स्प् ते पाहात होते. जेव्ा त्ांनी मला त्ाचे प्रथम वणथ्यन केले तेव्ा मी 
अमतशय प्रभामवत झालो होतो; मात्र, मी त्ाबद्दल साशंकही होतो. अशा 
प्रकारच्ा अनेक भव् कल्पनांबाबत मी ऐकले होतेे आणण त्ापैकी 

बहरुसंख्य धडपडत, रडतखडत 
वाटचाल करीत आहेत. परंतरु, 
मी बडे भाऊंची आवड, त्ांचा 
मनधमार, त्ांची जजद्द याला तेच 
मापदंड लावले नाहीत. नंतर, काळ 
जसजसा परुढे गेला, तसे त्ात 
प्रगती होऊन, ज्ा कल्पनांबाबत 
मी साशंक होतो, त्ा मूतथ्य स्रूपात 
साकार झाल्ा. त्ा कल्पना 
वास्तवात साकारल्ा. ‘गांधी 

गांधी तीथथ्यच्ा उद ्घाटनप्रसंगकृी तरुषार गांधी 
यांचा भवरलाल जैन सत्ार करताना शेजारी 
राष्पती महामहीम सौ.प्रमतभाताई पाटील

गांधीतीथमात दाखमवलेले जाजलयनवाला बागेतील हत्ाकांडाचे दृश्य.
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तीथथ्य’ मनममथ्यतीच्ा वाटचालीत बहरुसंख्य वेळा मी भाऊंच्ा बरोबर होतो, 
त्ाबद्दल मी स्त:ला भाग्वान समजतो. 

दंतकथा झालेला ताजमहाल तयार होत असताना त्ाचे साक्षीदार 

असण्ासारखेच हे आहे. भव्तेत कोठेही कमी नाही, 
आकषथ्यकपणातही तसूभर कमी नाही. तथाक्प, बडे 
भाऊंसाठी ही केवळ एका स्ारकाची भव् वास्तू नाही. 
त्ांनी अखेरच्ा श्वासापययंत आपले संपूणथ्य आयरुष्य 
त्ासाठी पणाला लावण्ाचा मनधमार केला होता. 
आत्समपथ्यण केले होते. एकीकडे हा सांगाडा उभा 
करीत असताना दरुसरीकडे त्ाच वेळी ते ‘गांधी तीथथ्य’ 
चालमवण्ासाठी जीव ओतून काम करणारा एक संच 
तयार करीत होते. एक टीम तयार करीत होते. त्ाच 
वेळी त्ा हठकाणी त्ांनी अशी एक़ यंत्रणा उभी केली 
होती की, ज्ाद्वारे ‘गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशन’ ही एक 
शाश्वत संस्ा मनममाण होईल. केवळ ते एका माणसाचे 
स्प् राहणार नाही. तर तो एका माणसानेे मानवतेसाठी 
मागे ठेवलेला शाश्वत असा वारसा होय.

संस्ा उभारणेे हे अमतशय सोपे असते. अनेकदा 
अशा संस्ांची भरभराट जोपययंत संस्ापक हयात 

असतो, तोपययंत होते, त्ा संस्ा क्टकून राहतात. संस्ापक हेच त्ा 
संस्ेचे कवचकरुं डल असते. परंतरु, त्ा व्तिीच्ा माघारी त्ा संस्ेची 
पडझड सरुरू होऊन अल्पावधीत ती संस्ा मकृतप्राय होते. लयास जाते. 

बांधकाम चालू असलेल्ा गांधीतीथमाची मोठे भाऊ हे तरुषार गांधी यांना माहहती देताना. 
शेजारी उदय महाजन.
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मला खात्री आहे की, बडे भाऊंनाही अशा पेचप्रसंगांंना सामोरे जावे लागले 
असेल. परंतरु, नेहमीप्रमाणे अशा चचतंा, काळजीची त्ांनी कधीच पवमा 
केली नाही. त्ांनी आपल्ा संस्ेची ‘ब्लू क्प्रन्ट’ अशी तयार केली होती, 
ती भावी क्पढ्ांसाठी कायमस्रूपी वारसा बनून राहहल. त्ाच समपथ्यण 
भावनेने ते मनरंतर कायथ्यरत राहहले, त्ामरुळे ते स्त:चे असे ममशनही तयार 
करू शकले. रोजच्ा दैनंहदन कामाची जबाबदारी असलेल्ा टीममध्े 
अधभमानाची व स्ाममत्ाची भावना त्ांनी मनममाण केली ज्ामरुळे ती 
टीम त्ाच भावनेने, आवडीने काम करेल. जेव्ा स्त: ते प्रत्ेक गोष्ीत 
बारकाईने लक्ष घालत होते, तेव्ा त्ांनी भमवष्यात संस्ेची वाटचाल 
चांगली व्ावी, यासाठी मनवडक, सक्षम हातात त्ांनी संस्ेचे सरुकाणू 
सोपमवले. केवळ दरूदृष्ी असलेली व्तिीच असे करू शकते. बडे भाऊ 
या बाबतीत कोठेही तसूभरही कमी नव्ते.

ऑगस् १९४७ मध्े जेव्ा भारताला स्ातंत्र्य ममळणार होते, तेव्ा 
बापू जलहहतात-

“जोपययंत माझ्ा श्रद्धा प्रखर, तेजस्ी आहेत, तोपययंत मी एकटा 
जरी असलो तरी थडग्ातही मी जीवंत असेन आणण तेथून बोलत राहीन, 
७४ वषषांच्ा बापूंचा आवाज आजही ऐकू येतो. गदारोळातही मोठ्ाने 
ऐकू येत आहे. पथभ्रष् न होण्ाबाबत आजही ते सावधगगरीचा इशारा 
देत आहेत. बडे भाऊ आज जरी आपल्ात नसले तरी, त्ांचा वारसा परुढे 

नेण्ाबाबत, त्ांचे स्प् आमचे म्हणून साकार करण्ाबाबत आम्ही त्ांना 
जे वचन हदले आहे, त्ाचे स्रण आम्हाला सदैव होत आहे. मग ते त्ांनी 
स्ापन केलेल्ा व मवकजसत केलेल्ा उद्ोग साम्राजामवषयी असो की, 
त्ांनी स्ापन केलेल्ा संस्ा असोत, त्ांनी त्ाची जबाबदारी स्त:च्ा 
आयरुष्यात जे मजबूत खांदे तयार केले होते, त्ा मजबूत खांद्ावर 
सोपमवली होती.

‘बडे भाऊ’ हे स्त:च एक चमत्ार होते, एक अहद्वतीय असे 
व्गतिमत् होते. त्ांनाही बापू आवडायचे. त्ांच्ा शाश्वत मूल्ांचा त्ांनी 
अंगीकार केला. फार कमी लोकांच्ा नजशबात हा योग असतो. बापूंच्ा 
बाबतीत उदूथ्यतील या दोन ओळी अमतशय चपखल लागू होतात-

“खरुदी को कर बरुलंद इतना की हर तकदीर से पहले

खरुदा बंदे से खरुद परुछे, बता तेरी रझा क्या है?

बडे भाऊंचे अनरुकरण करणे हे फार अवघड आहे. मात्र, त्ांच्ासारखे 
होण्ाचा प्रयत्न करण्ासाठी झगडले पाहहजे. त्ांच्ा हयातीत त्ांचा 
आम्हाला सहवास लाभला, त्ांचा आशीवमाद आम्हाला ममळाला, 
त्ांच्ापासून प्रेरणा घेऊ शकलो, हे आमचे भाग़य होय. कोणालाही 
हेवा वाटेल असे हे भाग् म्हणावे लागेल. बडे भाऊ हयात असताना ते 
जसे आमच्ा हातून जास्तीत जास्त चांगले काम व्ावे, यासाठी सतत 
प्रेरणा देत होते, आम्ही त्ाच प्रेरणेने सातत्ाने कायथ्य केले पाहहजे, सेवा 
केली पाहहजे. कारण, मतच खरी श्रद्धांजली बडे भाऊंना मान् होईल 
व आमच्ा हृदयात त्ांचे स्ान हदवसेंहदवस अधधक घट्ट होईल, यात 
तीळमात्र शंका नाही.

सवथ्य मवदेशी मालावर बहहष्ार टाकण्ाची हांक गांधीजींनी 
हदली होती. त्ाचा पररणाम म्हणून कपड्ांच्ा होळीच्ा ज्ाळा 
गगनाला धभडल्ा. मंत्रमरुग्ध करणारं हे चचत्र क्कत्ेक घटनांच्ा 
नाट्मय सादरीकरणापैकी एक आहे.

अधधक माहहतीसाठी सॅ्न करा
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जीवनशैलीतली दरूदृष्ी
डॉ. भालचंद्र नेमाडे

ज्ािपीठकार डॉ. भालचंद्र िेमाडे आणण डॉ. भवरलाल जैि यांची र्िदाट मैत्ी सव्गश्कृत आहे. दोर्ांिी 
एकमेकांवर निस्ीम प्रेम केले. आपल्ा दृष्ीिे हे प्रकाश देणारे दोि हदवे आहेत. ते िुसता प्रकाश देत 
िाहीत तर अंतरंरातल्ा जाणणवा प्रकाशतात. हदव्यािे पररसर उजळतो. उजळण्यातूि आयुष्याची 
उजळणी सुरू होते. हदवा जन्मजात आत्मप्रकाशी असतो. मिाला सुख नमळते. मिोमीलिासाठी हदवा 
तेवतो. ककृ तज्तेच्ा मोरपंखी स्वप्ांिा सांभाळतो. काही हदव्यांच्ा संरतीत िुसते आपण असलो तरी 
अस्तित्वाचा समग्र राभा ढवळूि निर्तो. आपण आपला हदवा होतो. आपल्ा प्रकाश वाटा शोधतािा 
अंधाराच्ा िरकासुरांिा भ्ायचे िसते. अंधार उराच कधी कधी भभवनवतो. शंकांच्ा पाली चुकचुकतात. 
भीतीची वटवार्ळे निममाण होतात. यासाठी हदव्याच्ा जळण्यातले मौि जपायचे असते. मिामिांच्ा 
प्रकाशांरणात एकमेकांिी एकमेकांच्ा संरतीिे वाढायचे असते. याला  ‘हदव्यािे हदवा लावणे’ असे 
म्हणतात. भवरलालजींच्ा आठवणींचा हा हदवा जो डॉ. भालचंद्र िेमाडे यांिी या लेखातूि लावला आहे, 
तो आपले आयुष्य निशचित उजळूि टाकतील या नवश्ासासह सादर.
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भवरलाल भाऊ हल्ली सदैव माझ्ाबरोबर असतात. मी इथे जळगावात 
आल्ापासून करु ठेही फेरी मारली की, भाऊंचा सहवास जाणवतो.  जैन 
हहल्सच्ा पररसरात भाऊंच्ाबरोबर मी करु ठे झाडं लावलेली आहेत, 
करु ठे आम्ही बसून गप्ा मारल्ा आहेत, करु ठे काही मवचार सरुचले आहेत, 
ते कधी-कधी माझं मत ऐकून म्हणायचे, “तरुला त्ातलं काही कळत 
नाही.” ते मला नेहमी आठवतं. कधी कधी म्हणायचे,  “मी तरुझ्ापेक्षा चार 
महहन्ांनी मोठा आहे. त्ामरुळे माझं तू ऐकलं पाहहजेस. 
तरुला हा माझा देशीवाद मान्च करावा लागेल.” अशी 
ती हरुशारी होती आणण आमच्ात नंतर खूप घमनष् मैत्री 
झाली.  त्ांनी फार उत्तम परुस्तकंही जलहहली आहेत. 
त्ावेळी मी त्ांना म्हणालो होतो, “भाऊ तरुम्ही खरं तर 
लेखक व्ायला पाहहजे होते, पण बरं झालं तरुम्ही लेखक 
झाला नाही. नाही तर आमच्ासारख्यांचं काही खरं 
नव्तं, आम्हांला कोणी लेखक म्हणून मवचारलं नसतं.” 
त्ावर ते भयंकर हसले. इतकं मोठ्ानं हसतांना त्ांना 
मी कधी पाहहलं नव्तं.   

 काय्गशैलीत सज्गनशीलता 
जी सजथ्यनशीलता - क्रिएक्टव्व्टी - असते ती 

अनेक क्षेत्रांत असते.  इथेच करु ठे तरी मी साहहत् 
अकादमीतफजे  भाषांतराचं एक वकथ्य शाॅप घेतलं होतं, त्ात मी उदघ्ाटनपर 
बोललो. त्ाचे भवरलाल भाऊ अध्क्ष होते. त्ावेळी मी सांगगतलं होतं 
: आपल्ाकडे संस्कृ त साहहत् शास्त्रात ६४ कला सांगगतलेल्ा आहेत, 
पण जैन आगमांत ७२ कला सांगगतल्ा आहेत. पाश्चात् समीक्षक सातच 
कला मानतात. चचत्र, जशल्प, साहहत्, नाटक वगैरे. त्ा आता एकदम सात 
झाल्ा, हे चरुकीचं आहे. या जैन आगमांतल्ा कलांमध्े स्यंपाक कसा 
करावा, भाजी  वाढताना ती कशी वाढावी, ताटात पदाथथ्य कसे लावावे, 
हीसरुद्धा कला मानली आहे आणण जगण्ासाठी अशा अनेक कला 
महत्ताच्ा आहेत, त्ा लहान-मोठ्ा असतील. पण त्ात काही मनजश्चतच 
सौंदयथ्यमनममथ्यमत आहे. भाऊंचं उद्ान म्हणा क्कंवा भाऊंनी लावलेली झाडं, 
सवथ्यत्र केलेली पाण्ाची व्वस्ा, इथले प्राणी, पक्षी, भूगोलाचा सजथ्यनशील 
वापर - हे सगळं कलेचाच एक प्रकार आहे, सजथ्यनाचाच एक प्रकार आहे, 
हे मला भाऊंमरुळे अगदी मनापासून पटलं. 

सज्जनशक्तीच्ा ववचारातून मैत्ी
आमची पहहली ओळख झाली ती १९९२ च्ा सरुमारास. मला आणण 

आशा भोसले यांना जळगावच्ा उत्तर महाराष्ट्  मवद्ापीठात - आताचं 
कवगयत्री बहहणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्  मवद्ापीठात डी.जलट. हदली 
होती. तोपययंत माझा भाऊंशी वैयगतिक पररचय नव्ता. आमचे ममत्र डाॅ. 
मनम्ा ठाकरे करु लगरुरू झाले, तेव्ा ह्या डी.जलट.च्ावेळी भवरलालजींनी 
आदरानं आम्हा दोघांना आमच्ाकडे एक हदवस तरी थांबा, असं म्हणून 
ना. धों. महानोरांमाफजे त आग्रहाचं आमंत्रण पाठवलं. 

त्ाआधी मी त्ांची सज्न शतिी  ह्या मवषयावर एक परुस्स्तका 
नरुकतीच वाचली होती, आणण ती मला अमतशय आवडली होती, आजच्ा 
दरुष् प्रवकृत्तींवर चालणाऱया समाजात आपल्ाला फार काही बदल करता 
येत नाही. पण मनदान जे सज्न लोक आहेत, त्ांनी तरी सगळ्ांनी 
एकक्त्रत आल्ास काहीतरी मवधायक कायथ्य थोडफार तरी होऊ शकेल, 
हा भाऊंचा मवचार मौजलक होता, तो मला पटला, कारण मी आतापययंत 

अनेक मवद्ापीठांमध्े, जशक्षणक्षेत्रात सरुधारणा 
करण्ाचा प्रयत्न केला, करु ठे करु ठे वाईटपणाही घेतला 
खूप. पण भाऊंची सज्नशतिी एकत्र करणं ही जी दृष्ी 
आहे, ती लक्षात आली नव्ती. त्ा-त्ा क्षेत्रात चांगले 
वाईट लोक असतातच, ते वेगळे करणं आणण आपल्ा 
बाजूनं सज्न घेतल्ानं एक दरुदथ्यम्य शतिी तयार होते, हे 
मला पटलं. एखादी चांगली गोष् शंभर लोकांनी केली 
तरच ती प्रभावी ठरते, त्ामरुळे काहीतरी ठोस घडतं - 
एकेकट्ानं वेगवेगळ्ा वेळी क्कंवा हठकाणी केली तर 
मतचा फारसा पररणाम होत नाही.

  त्ामरुळे भवरलालजी जैन यांनी मला आमंत्रण 
हदलं, म्हणून इथे पहहल्ांदा जैन हहल्सवर मी आनंदानं 
आलो. त्ावेळी आमच्ात चांगल्ा गप्ाही झाल्ा, 
त्ावेळी आशा भोसलेसरुद्धा होत्ा. मला सांगवीला 

लगेच जायचं होते, त्ामरुळे मी लवकर गेलो. पण त्ानंतर माझं जाणं-
येणं सारखं वाढत गेलं. नंतर मी कामामनममत्त जेव्ा जेव्ा जळगावला 
मवद्ापीठात यायचो तेव्ा त्ांना कसं कळायचं करु णाच ठाऊक. मला 
परुढे आमचं गाव सांगवीला - ते जवळच आहे एक अध्मातासावर 

समारंभाचे दीपप्रज्लनाने उद ्घाटन करताना भवरलाल जैन, शेजारी 
डॉ. भालचंरि नेमाडे व कवी ना. धों. महानोर
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- मतथे जायचं असायचं. भवरलाल भाऊ मला नेहमी नेहमी बोलावून 
घ्ायचे आणण आजथ्यवानं म्हणायचे की, इथे आमच्ाकडेच थांबत चला.  
माझ्ाकडे आधी आल्ाजशवाय परुढे थेट जायचे नाही. तरुम्ही रेल्ेनी या, 
मवमानाने या… मवद्ापीठाच्ा कामाला या, सांगवीला गावी जा, पण भेटत 
जा. आमच्ाकडे राहा.  तरुमच्ाशी गप्ा मारल्ा की बरं वाटत मला. मी 
स्तः तरुमची सगळी व्वस्ा करत जाईन. आम्ही तरुम्हाला परत मरुंबईच्ा, 
हदल्लीच्ा गाडीत बसवून देत जावू. मग मी त्ावेळी हो म्हणालो. तेव्ा 
ते म्हणाले, “नरुसतं ‘हो’ नाही, वचन द्ा.” त्ांचं ‘वचन द्ा’ हे मला फार 
घरच्ासारखं वाटलं. कारण काय ते मला पटलं,  मी इथे उतरलो की, परुढे 
सांगवीला जाणं हे मरुंबईहून-हदल्लीहून येण्ाइतकंच तापदायक असतं. 
तेव्ापासून मी जैन करु टरुबंाचा एक सभासद झालो. मग दर वेळी घाई 
असली तरी यांच्ाकडे जाणं-येणं घरी गावातही 
असायचं. त्ानंतर गावी जातांना त्ांच्ाकडे 
राहणं, हा एक मनयममत कायथ्यरिम ठरला. 
भाऊंनी माझ्ासाठी अनरुभूती शाळेच्ा आवारात  
स्वैंपाकघर वगैरे सोयी असलेलं एक क्ाटथ्यसथ्यसरुद्धा 
तयार करून हदलं होतं.

श्ामची आई  पुस्तक आम्ा दोघांच्ा 
आवडीचे

अशीच एक त्ा वेळेची गोष् मला आठवते 
आहे. भाऊ कांताई ऑफीसमध्े त्ावेळी 
बसायचे, आणण काही मतथे लोक बसलेले असले 
की, मी बाजूला बसायचो. ते मला त्ांच्ासमोर 
बोलावून घ्ायचे. म्हणायचे, “या तरुम्ही आत बसा 
इकडे. ऐका, आम्ही काही गरुप्त बोलत नाही.” 

त्ावेळी एकदा करु ठल्ातरी चचजेत मध्ेच ते मला म्हणाले की, “हे पहा 
श्यामची आई  वर तरुम्ही  तरुमच्ा एका मरुलाखतीत सांगगतलेलं मी करु ठे 
तरी वाचलं आहे. त्ात मराठीत श्यामची आई सवथ्यश्रेष् परुस्तक आहे, असं 
सांगगतलं होतं.” 

तेव्ा साने गरुरूजींना मराठी समीक्षक तरुच् लेखायचे त्ांची 
भावनाप्रधान भाषा रडकी आहे वगैरे वगैरे. पण मी ठासून सांगगतले होतं 
की, हीच एक कादंबरी मराठीत क्टकेल असं हे मौजलक, थोर परुस्तक आहे. 
अजूनही त्ाच्ा लाखो प्रती खपत असतात आणण जवळपास प्रत्ेक 
सरुजशजक्षत मराठी माणसानं ती वाचली आहे, असं हे एकच परुस्तक असेल. 
ज्ानेश्वरी, तरुकाराम गाथेच्ा खालोखाल ते घरोघर वाचलं जातं. हे माझं 
मत त्ांना फार पटलं होतं. भाऊ म्हणाले, “मी सरुद्धा श्यामची आई मरुळे 

प्रभामवत झालो असून मला या परुस्तकानं घडवलं.” 
ह्यामरुळे मला त्ांच्ाबद्दल आणखी प्रेम वाटायला 
लागलं. मी सरुद्धा साने गरुरुजींचा त्ांच्ासारख्या 
कतथ्यबगार उद्ोगपती इतकाच भति आहे, याचा 
मला अधभमान वाटला. आमच्ा दोघांमधला एक 
भक्कम दरुवा राहहला.

भाऊंचा पररसरवाद
मग कधी काहीतरी वकृक्षारोपण कायथ्यरिम 

असायचा. तेव्ा मी कधी नाही ते सकाळी लवकर 
उठून त्ांच्ाबरोबर ह्या पररसरात झाडंही लावली 
आहेत. आता मी जेव्ा क्फरायला जातो तेव्ा 
ती  एवढी मोठी झालेली झाडं पाहून अमतशय 
गहहवरून जातो. कारण भाऊ आणण आम्ही 
गांधीतीथथ्यच्ा मागे जी आंब्ाची झाडंं आहेत ती 

मोठ्ा भाऊंच्ा जळगावातील मनवास्थानी गप्ांमध्े रममाण झालेले डॉ. भालचंरि नेमाडे, सौ. प्रमतभा नेमाडे आणण भवरलाल जैन.
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ममळून लावलेली आहेत. मला माझ्ा 
आईबरोबर लहानपणी आमच्ा 
सांगवीच्ा शेतात लावलेली झाडं 
आहेत, ती आता आठवून वाटतं, तसंच 
मला इथे भाऊंबरोबर ३०-३५ वषषांची 
झालेली ती झाडं पाहून आज अमतशय 
आनंद होतो. आपण लावलेले जीव 
आपोआप कसे वाढतात, काहीही 
आपल्ाला करावं लागत नाही. 
म्हणजे पररसरवाद जो काही आहे, 
तो मला इथे नेहमी तीव्रतेनं जाणवतो. 
भाऊंबरोबर केलेली ही मला 
नेहमी मोठी आनंददायक, अमतशय 
प्रेरणादायी गोष् वाटते. 

भाऊंचं काय्ग अमयमाद
भाऊंनी एवढं अफाट काम केलं 

आहे की, आता मला नरुसतं आठवायचं 
म्हटलं तरी कठीण जाईल. मी 
प्राध्ापक, जशकवतांना महाकाव् 
म्हणजे काय, नाटक म्हणजे काय, 
पंधरा-पंधरा वीस-वीस मरुदे्द माझ्ा डोळ्ासमोर पाठ असतात, पण 
भाऊंनी एकूण उभारलेली कामं म्हटल्ावर मला ती इतकी अफाट 
वाटतात की, ती पंचवीस काय, चाळीस काय अमयमाद क्षेत्रं आहेत : 
शेती, उद्ाेग, व्ापार, संशोधन, अधभयांक्त्रकी, सतत चालणारी जशमबरं, 
शैक्षणणक, सामाजजक, ज्ानाचा प्रसार, आरोग् - यासह ‘स्ेहाची जशदोरी’ 
हे अन्नछत्र, चोपड्ाजवळील गौऱयापाड्ा या आहदवासी बांधवांसाठी 
केलेले प्रकल्प,  नंतर इथल्ा गांधीतीथथ्य च्ा माध्मातून सरुरू असलेलं 
सेवाकायथ्य तर खूप माेठं सांस्कृ मतक कायथ्य आहे. गांधीतीथथ्य मधे एक ग्रेट 
फोटो आहे : दरुसरीकडे तो मी करु ठेच पाहहला नव्ता. मवनोबा भावेंचा. 
दांडी यात्रेच्ा सत्ाग्रहावेळी गांधीजी 
मवनोबाजींच्ा खांद्ावर धीराचा 
हात ठेवताहेत. मवनोबा भावेंचा मी 
अमतशय मोठा भति आहे. त्ावेळचे जे 
गांधींजींच्ा चेहऱयावर योद्धासारखे 
भाव आणण मवनोबांच्ा चेहऱयावरील 
दृढमनश्चयी मनभथ्ययता त्ा फोटोत आली 
आहे, ते  प्रत्ेकानं पाहण्ासारखं 
आहे.  एवढ्ा मोठी जगात प्रथमच 
मब्क्टश साम्राज्ाचा ऱहास सरुरु 
करणारी ही घटना दशथ्यवणारं हे चचत्र 

मला अमतशय भावलं. तर अशा अनेक 
गोष्ी भाऊंनी मतथे जमवल्ा आहेत, 
त्ातली  आता आठवलेली ही एक 
सांगगतली. भाऊंनी अशा क्कतीतरी 
कलाककृ तींचा संग्रह करुन ठेवला 
आहे. साहहत्, कला असो, अध्ात् 
बरेच काही, एकूण अनेक परुरस्ार, 
मेडल्स, जशष्यवकृत्ा अफाटच असं 
काम आहे.  ही प्रगती तर आहेच, पण 
ह्या प्रगतीला मनजश्चत अशी मवधायक 
हदशा आहे. 

भाऊ : दवुम्गळ व्यक्क्मत्त्व 
भाऊंच्ा उद्ानामधल्ा 

वसंत वानखेडे कला दालनामरुळे 
जळगावकरांना चचत्रकलेचीही 
आवड मनममाण होऊ लागली आहे. 
जळगावमध्े अशी गॅलरी नव्ती. 
आता जर मनदान इथे करु णी पेंटर 
असला, तर त्ाची चचत्रं दाखवायची 
सोय झाली. चचत्रं पाहणं हा एक मोठा 

अनरुभव असतो. जळगावच्ा लोकांना तो कधीच नव्ता. कलेशी नातं 
असणं, त्ातला अनरुभव असणं फार महत्ताचं आहे. त्ा सगळ्ा अफाट 
गोष्ी भवरलाल भाऊंनी केल्ा, आणण झाडं-झरुडपं, पशरु-पक्षी जे काही 
इथे - इतकं - ही एक सजथ्यनशीलताच आहे मला ती एक गौरवाची गोष् 
वाटते. भाऊ कसं एक दरुममथ्यळ व्गतिमत्त आहे, हे  मी सगळीकडे सांगत 
असतो. आपल्ा खानदेशात जळगाव शहरात असं व्गतिमत्त असणं, 
म्हणजे आपल्ा सगळ्ांना खानदेशी लोकांना अधभमान वाटण्ासारखी 
गोष् आहे आणण भाऊंच्ा करु टरुबंातल्ा परुढच्ा क्पढीनं हा वारसा क्टकवला 
आहे, तो ते वाढवत आहेत, हीसरुद्धा एक उत्ाहवधथ्यक गोष् आहे. 

भाषांतराचे वक्ग शॉप
आता मला एक आठवतं आहे की, 

भाऊंनी एकदा सांगगतलं होतं मला, 
“काही कायथ्यरिम करायचे असतील 
तर इथे करत जा, तरुमची सगळी 
व्वस्ा आम्ही इथे करु.” मी माझ्ा 
अखत्ारीतले शक्य ते कायथ्यरिम 
फति हदल्ली क्कंवा मरुंबईत न करता 
छोट्ा-छोट्ा हठकाणी जजथे 
कानाकोपऱयातल्ा दरुलथ्य जक्षत लोकांना 
कधीच ऐकायला ममळत नाहीत अशा 

ऑ्टोबर १९४० मध्े वैय्यगतिक सत्ाग्रहाचे नेतकृत् करण्ासाठी मवनोबा 
भावे यांची मनवड करण्ात आली तेव्ा महात्ा गांधी मवनोबाजींच्ा 
खांद्ावर हात ठेवून आंदोलनाची हदशा समजून सांगताना.

भाऊंचे उद्ान - जळगाव मधील वसंत वानखेडे कलादालन 
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आसाम, लक्षद्वीप वगैरे हठकाणी कें रि सरकारचा रोष पत्रून करायचो. 
गडचचरोली, चंरिपूर या हठकाणी पण मी असे काही कायथ्यरिम, सेममनार 
वगैरे मतथल्ा लोकांना ऐकायला-पाहायला ममळावे म्हणून केले. 

तर त्ानरुसार एक साहहत् अकादमीचं भाषांतराचं वकथ्य शाॅप जैन हहल्स 
येथे घेतलं होतं. मराठीतून, हहदंीत, कोकणीत, गरुजराथीत, गरुजराथीतून 
राजस्ानीत, राजस्ानीतून हहदंीत वगैरे भाषांतर करणारे चाळीसेक 
भाषांतरकार लेखक आमंक्त्रत होते. ह्या कायथ्यशाळेच्ा उदघ्ाटनाला 
आमंक्त्रत म्हणून त्ावेळी भाऊ अध्क्षस्ानी होते. भाऊ त्ावेळी 
भाषांतरावर इतके चांगले बोलले, त्ांनी क्कती वाचलं असेल, याची कल्पना 
सवषांना आली. त्ांच्ा स्तःच्ा क्षेत्राबद्दल तर ते उत्कृ ष् बोलले. मला त्ांचं 
एक वाक्य आठवतं, भाषांतर म्हणजे काय ह्या मवषयी ते खरं चचतंन वाटलं. 
ते म्हणाले की, “भाषांतर म्हणजे जे आपल्ा भाषेत नसतं, समाजात नसतं 
ते दरुसरीकडून आणणं. तरच आपण त्ांच्ासारखे होतो.” मला ते अमतशय 
आवडलं. आपण भाषांतरात नेमकं हेच करतं असतो. आपल्ाकडे नाही ते 
आणायचं, जे आपल्ात आहे ते आणण्ात काही अथथ्य नाही. म्हणून इंग्रजीत 
समजा शेक्सक्पअरसारखा आपल्ाकडे एवढा मोठा नाटककार नाही तो 
नेमका मराठीत आणणं. त्ाप्रमाणे भाषांतरमीमांसेत एक मोठा जसद्धांत 
आहे : तरुमच्ा भाषेत जे नाही आणण दरुसरीकडे जे काही वाचलं ते शब्द असो, 
वाक्य असो, एखादी प्रमतमा असते, एखादा फॉमथ्य असो - ते सवथ्य आयात 
करणं, हे एक महत्ताचं काम असतं. 

एकदा आमचं असंही बोलणं झालं होतं : इथे मवद्ापीठामध्े भाऊंनी 
गांधी अध्ासन कें रि सरुरू केलं होतं, त्ाबद्दल बोलणं चाललं होतं. ते 
समाधानकारक वाटत नव्तं. मराठीला अधभजात भाषा म्हणून मान्ता 
ममळवून देण्ाच्ा सरकारी कममटीचा मी भाषाशास्त्रज् म्हणून एक 
सदस् होतो. तर मी असं सरुचवलं की, भाऊ, आपलं एवढं मोठं गरुरुकरु ल 
आहे. जैन संन्ाशीही इथे येत-जात असतात. जीला जैन महाराष्ट् ीही 
म्हणतात ती प्राककृ त भाषा ही मराठीची जननी आहे. महाराष्ट् ी प्राककृ त भाषा 

माझ्ा जजव्ाळ्ाचा मवषय आहे. आपल्ाकडे मराठीच्ा खालोखाल 
महाराष्ट् ी प्राककृ त जशकवली गेली पाहहजे.  तर आपण जळगावात प्राककृ त 
मवद्ापीठ का काढू नये? आणण मरुख्य म्हणजे या प्राककृ त भाषेत मवशेषतः  
इसवी सनाच्ा आधीपासून तर दहाव्ा शतकापययंत आणण नंतरही सगळे 
महाराष्ट् ी प्राककृ तचे मोठमोठे लेखक जैन होते.  कोषवाङमय, व्ाकरणं, 
औषधशास्त्र, कथाकादंबऱया, कमवता, अध्ात् इतर बाकीच्ा क्षेत्रांत 
त्ांनी खूप मोलाचं वाङमय जलहून ठेवलं आहे. ते आपण दरुददैवानं मवसरलाे 
संस्कृ तचं प्रस् वाढल्ामरुळे. संस्कृ त इतकीच प्राककृ तही समकृद्ध भाषा आहे. 
ते प्राककृ त मवद्ापीठ इथे सरुरू करू. तेव्ा ते उत्ाहात म्हणाले, “असं करा 
नेमाडे, तरुम्ही अशा प्रस्तावाची एक नोट तयार करून मला द्ा.” प्राककृ तचं 
मवद्ापीठ कां आवश्यक आहे त्ावर ती नोट त्ांच्ाकडे करु ठंतरी असेल. 
कारण आता एकदाेन हठकाणी काहीतरी पाठशाळेसारखी प्राककृ तची 
मवद्ालयं चालतात. पूणथ्य प्राककृ त भाषा मवषय जशकवणारी संशोधन 
करणारी अशी यरुमनव्जसथ्यटी नाही. सोलापूरच्ा मवद्ापीठात हल्ली एक 
मवषय जशकवला जातो. पण असा एक अमनवायथ्य पेपर मराठी मवभागांमध्े 
सवथ्य मवद्ापीठांत सगळीकडे पाहहजे. 

एकूण भाऊंना पटलं होतं की, प्राककृ त भाषेचं एक मवद्ापीठ 
महाराष्ट् ात आवश्यक आहे. याचे मॉडेल्स पण दाखमवले मी त्ांना काही. 
सरुरूवातीला पंधरा ते वीस लोक फति आपल्ाला नेमावे लागतील. 
यू.जी.सी.ची ग्रॅण्टही आपल्ाला नक्की ममळेल. हळूहळू प्राककृ तचं महत् 
आपल्ाला वाढवता येईलं. ह्या मराठी प्राककृ त मवद्ापीठाची त्ांना मोठी 
आस्ा होती. ते आता त्ांच्ा बरोबर गेलं. सोलापूरच्ा एका प्राककृ तच्ा 
मवद्वान शास्त्रींशी भाऊंची काही चचमाही झाल्ाचं आठवतं, साहहत् 
अकादमीतफजे  आम्ही त्ांना परुरस्ारही हदला आहे, असं एक मोठं प्रोजेक् 
आमचं त्ावेळी ठरलं होतं.

आणखीन भवरलाल अॅण्ड कांताबाई जैन टट्स्तफजे  हदल्ा जाणाऱया 
परुरस्ारांची आधी जी पद्धत होती परुरस्ार द्ायची, त्ाबद्दल नाराजीनं ते 
मला एकदा म्हणाले की, “नेमाडे, आमच्ा साहहत् मवषयक परुरस्ाराचं 
जरा बघा.” म्हटलं, मी आता खूप कामात आहे. मतकडे खूप कामं असायची. 
पंचवीस तीस गोष्ी माझ्ाकडे असायच्ा. मममनस्ट् ी ऑफ ह्यमून ररसोसजेस, 
क्डपाटथ्यमेंट ऑफ कल्चर...नंतर साहहत् अकादमी, नॅशनल बरुक टट्स्, इंक्डयन 
इन्स्टिट्ूट ऑफ अॅडव्ान्ड स्डी वगैरेंचे मी खूप प्रोजेक् सरुरू केले होते.  
तेव्ा उत्ाहही खूप असायचा. तर त्ावर रागावून मवनोदान ते म्हणाले, 
“चार महहने मोठा आहे ना मी तरुमच्ापेक्षा ...मग तरुम्हाला हे करावं लागेल.” 
म्हटलं, चला या मनममत्तानं आपल्ाला इकडेही काही काम करता येईल. मग 
आम्ही परुरस्ार कसे द्ायचे याची एक नवी पद्धत तयार केली : पहहल्ांदा 
महाराष्ट् भराच्ा चार पाचशे लोकांना पत्रं पाठवायची आणण जशफारसी 
मागवायच्ा, मग प्रौढ अनरुभवी अशा लोकांची एक सममती करायची. त्ांनी 
सगळीकडून आलेल्ा जशफारसींमधून उत्तम अशा मनवडक लेखकांची 
मनवड करायची. शेवटी परुरस्ार अध्क्षांनी सवथ्यमान् नावं मनवडून मग 
ते परुरस्ार जाहीर करायचे. ह्या पद्धतीत एकालाच करु णाला आपलंच 

गांधीतीथथ्य मधील ग्रंथालयात डॉ. भवरलाल जैन
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मत चालवता येत नाही.  पण मनदान त्ातल्ा त्ात आपण ज्ांना देतो, ते 
सवषांची मान्ता असलेले असावेत - अशी एक परुरस्ार मवतरणाची नवी 
पद्धत आम्ही  सरुरू केली. 

आणखी मला असं वाटतं आमच्ा बोलण्ात आपली एक मोठी 
लायब्री असणं आवश्यक आहे असा मवषय मनघाला होता. गांधीतीथथ्यची 
लायब्री त्ा स्रूपात आपोआपच झाली आहे. पण एक मोठी लायब्री 
असणं त्ांना पण पटलं होतं, की आपल्ाकडे जळगावात एक अशी 
लायब्री पाहहजे, जजथे प्रत्ेक आवश्यक परुस्तक ममळालं पाहहजे. एखादं 
परुस्तक असं असतं की ते कधी परुढे अनेक क्पढ्ांनंतर मोठी व्तिी मनममाण 
करू शकतं. हेही त्ांना पटलं होतं. असे खूप नवे-नवे मवचार त्ांना 
पटायचे आणण ते मान् करायचे. 

आणखी मला आठवतंय पाहा की, मी जशमल्ाला असताना 
जळगावला ती आणण मी  हे आत्कथन भाऊंनी जलहायला घेतलं होतं. 
त्ावेळी मी जशमल्ातील इंक्डयन इन्स्टिट्ूट ऑफ अॅडव्ान्ड स्डी ह्या 
संस्ेत नॅशनल फेलो होतो. मतथे राहायचं आणण आपापलं काम करायचं, 
एक हदवस फति मतथे तरूण संशोधक प्राध्ापकांना जशकवायचं वगैरे 
असं काम असतं. तर त्ावेळी ते मला त्ांच्ा ह्या आत्कथनाची जलहून 
झालेली पानं पाठवायचे. मतथे जशमल्ातही एक ऑक्फस आहे जैन 
इररगेशनचं. मतथला माणूस मला ती आणून द्ायचा आणण मी तपासून 
दरुरुस्ता वगैरे केलेली पानं परुन्ा येऊन घेऊनही जायचा आणण भाऊंना 
जळगावला पाठवायचा. त्ामरुळे मला काही त्रास होत नव्ता, पण मी 
जलहून पाठवलेल्ात काही स्पष्ीकरण वगैरे मला मवचारायचा त्ांनाच 
त्रास होत असावा. म्हणून ते एकदा मला म्हणाले, ‘हे पहा नेमाडे! तरुम्ही तरुमचं 
जरुनं हे सगळं आता सोडून द्ा, आता तरुम्हाला एक मोबाईल मी पाठवून देतो, 
त्ाच्ावर आपण बोलत जाऊ. म्हणजे काय होईल, मला जलहहतांनाही 
त्ाचा उपयोग होत जाईल, काही दरुरुस्ता वगैरे करायच्ा,  वाटलं तर 
काही फरक करायचा त्ा मजकरु रात याच्ाबद्दलही आपलं बोलणं होत 
जाईल वगैरे. नंतर लगेच त्ांनी एक भारी मोबाईलही त्ांच्ा मतथल्ा 
माणसाकडून माझ्ा क्ाटथ्यसथ्यवर आणून हदला. 

त्ा मोबाईलमध्े इतक्या काही गोष्ी करता 
येत होत्ा, की मला त्ा काहीच माहीत नव्त्ा. 
फति मोबाईलवर त्ांचा कॉल आला, की ऐकणं  
आणण हॅलो हॅलो करून बोलणं एवढचं मला 
करता यायचं... तेवढंच ते मी वापरायचो त्ातलं. 
पण तो भारी मोबाईल मी अधूनमधून दरुसरीकडेही 
वापरायला सरुरूवात केल्ावर इतक्या लोकांना 
तो नंबर कळला, की मला काही कळेना की 
एकाला माझा नंबर कळला की तो शंभर लोकांना 
कसा आठवडाभरात कळला असेल. तर मग मला 
सगळीकडून इतके फोन यायला लागले की, 

तासातासाला “सर, मला मरुलगा झाला,” क्कंवा “नेमाडे, मी इथे इथे 
व्ाइसचॅान्लर झालो. तरुम्हाला इथे एकदा तरी यावं लागेल” आता 
केरळ पासून.. म्हणजे गोव्ातून मी होतो मतथून मतथून सगळीकडून 
मतकडे आसामात इकडे मरुंबई, परुणे सगळीकडे आमचे मव्दयाथथी ममत्र, 
वाचक होते ते केव्ाही फोन करायला लागले आणण माझं कामच 
होईना मग... त्ावेळी हहदं ूकादंबरी जलहहत होतो मी ...तीस पस्तीस वषयं 
वेळेअभावी पडून राहहलेलं, आता काही झालं तरी संपवलंच पाहहजे असं 
मी ठरवून काढलेलं ते काम. त्ात ह्या मोबाईलचा व्त्य सतत. तर 
मी भाऊंना कळवळून म्हटलं की, “भाऊ हे घेऊन जा लफडं परत. नको 
मला ते. परवडत नाहीये, इतके लोक सारखे त्रास देताहेत. माझ्ाकडचा 
नेहमीचा आमच्ा ऑफीसातला जूना लॅण्डलाईनच बरा.” तर ते हसले 
आणण म्हणाले,” छान, ठीक आहे.“ ती आणण मी च्ा काळातला ही एक 
मजेदार आठवण आणण अनरुभव आहे. 

ती आणण मी च्ा वेळेस आणखी एक असा अनरुभव आहे की, भाऊ 
जे लहानपणापासूनच्ा त्ांच्ा घरातल्ा बाहेरच्ा 
घटना, प्रसंग वगैरे जलहून पाठवायचे त्ांत त्ांचे 
अमतशय कडू, गोड अनरुभव, प्रत्क्ष त्ांनी भोगलेले 
मवशेषत: पूवथीच्ा काळातले - ते मवद्ाथथी असतांना 
वाकोद पासूनचे ते बदल, तरूणपणातले.. ते मवषय 
अगदी अनन्साधारण, ह्रदयस्पशथी असे होते. तर 
मी त्ांना म्हणायचो की तरुम्ही हे जास्तीत जास्त 
जलहा आणण ते तरुमच्ा ‘मेकतींग ऑफ मॅन’ म्हणतात 
ना त्ात फार मोलाचे आहेत. मोठा माणूस कसा 
पररस्स्तीतून तयार होत जातो, ते त्ात पहहल्ांदा 
मला हदसलं. ते म्हणायचे, “मी आहे ते जलहहतो.” 
अगदी घरातल्ा खाजगी गोष्ीही ते आत्कथनात 
जलहून पाठवायचे आणण त्ावरही आमची चचमा 

साहहत् अकादमीचा परुर्कार ममळाल्ानंतर डॉ. भालचंरि नेमाडे यांचा 
परुष्पगरुच् देऊन डॉ. भवरलाल जैन सत्ार करताना.
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चालायची.  ते म्हणायचे, मी तरुम्हाला घरातलाच एक समजतो, त्ामरुळे 
सरळ सांगत चला काय वाटलं ते. तरी त्ांना मी लहानपणी त्ांची मरुलं 
कशी वागायची, नंतर मग घरातलं वातावरण, लग्ाच्ा वेळच्ा भानगडी 
- या सगळ्ा गोष्ी मी त्ांना बऱयाच बदलून जलहायला भाग पाडलं. 

त्ांनाही हे पटलं की, आत्चररत्र हा जलटररी फॉमथ्य आहे. केवळ 
सब्ेस्क्व् जलहू नये. आत्चररत्र आणण चररत्र यांच्ात फरक आहे. चररत्र 
मी जेव्ा जलहहतो तेव्ा मला जे काही हदसतं ते सगळं आहे तसं मी मांडायला 
पाहहजे. पण आत्चररत्र असं आहे की, त्ात तरुम्ही तरुमच्ा स्त:च्ा 
जीवनाकडे पाहतांना जरी खरं सांगता, तरी त्ातलं आपलं खाजगी आयरुष्य 
हे नंतर वाचणाऱया वाचकांसाठी मरुख्यत: आपण सावथ्यजमनक करतो. आणण 
आपल्ाला जीवनाचा जो अथथ्य कळला, त्ाचा बोध त्ांनी घ्ायला पाहहजे 
त्ाकडे आपलं जास्त लक्ष असायला पाहहजे. त्ामरुळे 
आपल्ाला जे बारीकसारीक वैयगतिक क्डटेल्स 
महत्ताचे वाटले, तरी ते सावथ्यजमनक करणं एखाद्ा 
वेळेस आपल्ालाच परुढे त्रासदायक ठरू शकतं. 
वाचकाला काही गरजही नसते त्ांची. मी फति तरुम्हाला 
पॉइंट आऊट करतो, ते तरुम्हाला पटलं तर ठेवत चला, 
नाही तर नाही. ह्यावर ते म्हणाले, तरुम्हाला जसं वाटतं तसं 
मबनधास्तपणे मला कळवत चला. तरुम्हाला जे जे बरोबर 
वाटत नाही, ते स्पष्पणे कळवत चला आणण त्ाप्रमाणे 
ते मी दरुरुस्त करत जाईन. असं पाचसहा महहन्ात 
समवस्तर चचमा करत ती आणण मी  सबंध परुस्तक 
व्वस्स्तपणे जलहून झालं, आणण माझ्ा मते ते परुस्तक 
अमतशय चांगलं झालं. मला आवडलं. इतर भाषांमध्ेही 
ते भाषांतरीत व्ायला पाहहजे, कारण भाऊंसारखं 

व्गतिमत् सवथ्य देशभर माहीत झालं पाहहजे, या मताचा मी होतो. म्हणून ते 
हहदंीत मी स्त: माझे प्रकाशक राजकमल प्रकाशनाचे अशोक माहेश्वरी - हे 
मोठे प्रकाशक हहदंीतले, त्ांच्ाकडून भाऊंना लगेच प्रकाजशत करायला 
लावलं.  ते इतर भाषांमध्ेही यायला पाहहजे होतं. पण त्ांचे खूप उद्ोग होते 
आणण मी ही मतकडे आसामकडे अनेक भानगडीत जशमल्ाच्ा संशोधन 
प्रकल्पात अडकलेला. त्ात परुन्ा माझं स्त:चं हहदं ू- परुढचे भाग जलहहणं 
राहून गेलं. हहदं ूचा परुढला भाग जैन हहल्सवर बसून संपवाच, असा त्ांचा 
फार आग्रह होता आणण मी त्ांना तसं वचनही हदलं होतं. पण दरुददैवानं तो योग 
ते असेपययंत जसद्धीला गेला नाही. 

एक मोठी आठवण : हहदं ू : जगण्ाची समकृद्ध अडगळ प्रजसद्ध 
झाल्ाबरोबर त्ांनी ती वाचली आणण मतच्ा पाचशे प्रती एकदम 

प्रकाशकाकडून मवकत घेऊन त्ांच्ा ममत्रांना, 
पररचचतांना भेट पाठवल्ा.  क्कती मी हा. - 

भवरलाल भाऊ शेतकरी
आणखी एक माझी अगदी आतली आठवण अशी 

की, मला जेव्ा सरुवणथ्य महोत्वी ज्ानपीठ ममळालं 
तेव्ा आमच्ा गावी सांगवीला एक कायथ्यरिम मतथल्ा 
ग्रामपंचायतच्ा लोकांनी केला. ती नवीन पोरं आहेत, 
त्ांना फार आनंद झाला आपल्ा गावचाच तो सन्ान 
आहे म्हणून. मलाही वाटलं की आपण जावं मतथे कारण 
त्ांनी माझं नाव देऊन मतथल्ा शाळेचं नामकरण 
केलं. उद्ोगपती भवरलाल माझे ममत्र आहेत, हे त्ांना 
माहीत होतं. कारण आमच्ा गावातलं केळींचं बरंच 
काम जैन अॅग्रीवर चालतं. त्ामरुळे त्ांनी भवरलाल 
भाऊंना अध्क्ष बोलावलं. भाऊही ताबडतोब आले 

ज्ानपीठ परुर्कार  जाहीर झाल्ानंतर डॉ. भालचंरि नेमाडे व सौ. प्रमतभा नेमाडे यांचा मनवास्थानी श्री गणेशाची मूतथी देऊन सत्ार करतांना शेजारी डॉ. 
भवरलाल जैन, मनशा जैन, शोभना जैन, अशोक जैन, अथांग जैन आणण अभंग जैन.
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आणण त्ांच्ाच हस्ते ते नामकरण वगैरे झालं. तर त्ावेळी ते आमच्ा 
राहत्ा घरी आले आणण मतथून चहा वगैरे घेऊन मग आम्ही शाळेत गेलो. 
त्ावेळी मला माझ्ा वक्डलांची तीव्रतेनं आठवण झाली, कारण माझे वडील 
पूवथी त्ांच्ा फार आठवणी काढायचे. आमच्ा सांगवीची सगळी शेतकरी 
मंडळी जी पारावर गप्ा छाटत त्ांत वडीलांसह सगळे भवरलाल भाऊंचं 
सारखं कौतरुक करायचे की, पहा एका सामान् करु टरुबंातल्ा शेतकऱयानं 
केवढं हे आपल्ा शेतकऱयांसाठी काम केलं आहे. ते मला तेव्ा काही 
माहीत नव्ते, कोण आहे भवरलाल जैन? पण भवरलाल भाऊ ..भवरलाल 
भाऊ नाव सारखं… त्ांच्ा तोंडातून यायचं. आता तेच भवरलाल प्रत्क्ष 
आमच्ा घरीच जेव्ा आले तेव्ा आमचे वडील नेमके नाहीत. आधीच 
अकाली वारलेले. एक फोटो फति धभतंीवर. त्ावेळी मला सारखी आमच्ा 
वक्डलांची आठवण आली की, आता आमचे वडील असते तर त्ांना क्कती 
आनंद झाला असता. माझ्ाबद्दलही त्ांना अधभमान वाटला असता की, 
पहा, त्ांना जो वाटायचा इतका मोठा शेतकरी तो आपल्ा मरुलामरुळे 
आपल्ा घरी आला आहे. 

मला सारखं असं वाटतं 
की, भाऊंना एक देणगीच होती 
अशी काहीतरी… इनत्स्न्क् - 
अंत:प्रेरणेसारखी, की आपण 
इतरांसाठी काही केलं पाहहजे. 
म्हणजे आपल्ासाठी जे आहे, 
ते इतरांनासरुद्धा द्ावं. हीच जैन 
महात्मांचीही प्राचीन काळापासून 
जशकवण आहे की, आपल्ातला 
थोडातरी वाटा इतरांना हदला 
पाहहजे - पमवत्र दानकमथ्य म्हणून. 
मला सारखं वाटायचं की एवढं त्ांनी उभं केलं ते इतरांशी जोडून घेण्ाची 
संवेदनशीलता अंगी होती म्हणून. ही संवेदनशीलता फार कमी लोकांमध्े 
असते. तर हे मला भाऊंच्ा एकूण जीवनशैलीचं एक उदाहरण म्हणून 
सांगता येईल की, त्ांनी स्त:मध्े इतरांना सामावून घेण्ाच्ा प्रक्रियेमध्े 
फार मोठमोठ्ा गोष्ी मनममाण करून ठेवल्ा. त्ावेळी एकट्ापरुरत्ा  
ममळकती त्ांनी खूपच केल्ा असत्ा आणण ते आणखी वर गेले असते. 
त्ा पण इतरांसाठी देखील त्ांनी खूप केलं - हजारोंना रोजगारापासून वकृक्ष 
संवधथ्यनापययंत आणण मोठ्ा प्रमाणावर यशस्ी झाले.  

आम्ही ज्ाला भाऊंचा धक्का म्हणायचो मतथे आता अशोकभाऊंनी 
फार सरुंदर पररसर केला आहे तो म्हणजे ‘श्रद्धाधाम.’ मतथे पंचमहा णमोकार 
कोरलेले आहेत. त्ात शेवटचा एक असा आहे. लोए सव्वसाहूणं म्हणजे 
सवथ्य साधू / सज्न लोकांना नमस्ार असो. मला वाटतं की भाऊंच्ा 
जीवनाचं तेसरुद्धा एक तत्त असावं. मतथथ्य संभ्रमम साधरुनाम हे मोठं जैन 
तत्त आहे, ते भाऊंनी पाळलं. ते आपल्ा सगळ्ा संस्कृ तीला धरून आहे, 
कारण आपल्ाकडे बौद्ध धमथ्य धरून सगळेच नंतरचे धमथ्य हे जैन आगमांनी 

प्रभामवत झालेले आहेत. त्ामरुळे हा मंत्र आपल्ाला अमतशय उपयोगी 
आहे. आजही हे सवथ्य साहंूना जवळ घेणं हे फार आवश्यक आहे आणण 
भाऊंनी हे जे जळगावमध्े अनेक क्षेत्रांमध्े अफाट काम केलं आहे, ते 
आपल्ा सगळयांना अनरुकरणीय ठरेल.

मी करु ठेही गेलो तरी - अगदी काझीरंगा अभयारण्ाकडे जातांनासरुद्धा 
करु ठेही रस्तावर अचानक जैन इररगेशनची पाटी हदसली. - हठबक जसचंन 
वगैरे आणण मला अधभमान वाटतो. भाऊंनी अनेकांच्ा आयरुष्याचं भलं 
व्ावं इतक्या संधी अनेक क्षेत्रात मनममाण करून ठेवल्ा आहेत. एकाच 
माणसाला अशक्य अशा अनेक क्षेत्रांमध्े जी काही त्ांची कामगगरी 
हदसते, त्ामागे कष् तर आहेतच पण आणखी खूप मवकासाच्ाही शक्यता 
आहेत. या पाठीमागे कौतरुकास्पद दरूदृष्ी हदसते. हठबक जसचंन कशामरुळे, 
तर परुढे उद्ा पाण्ाचा प्रॉब्ेम होणारच आहे. मवजेसाठी सोलर जसस्ीमचा 
जो काही उपरिम त्ांनी चालू केला तो कशामरुळे, तर उद्ा आपल्ाकडे 
इंधनाची मोठी समस्ा  येणार आहे. मी काही फार मोठा तज्ज्ञ नाही, पण 

मला वाटतं की अगदी पररसरवाद 
घेतला, पाण्ाचे प्रश्न घेतले. शेतीचे 
प्रश्न घेतले, तर ह्या सगळ्ांमध्े 
भमवष्यातले खाण्ाक्पण्ाचे 
आरोग्ाचे प्रश्न आहेत. इथला सगळा 
पररसर सरुद्धा त्ांच्ा ह्या दरूदृष्ीवर 
उभारलेला आहे. त्ामरुळे मला त्ांचा 
सगळ्ात मोठा अत्ंत आदरणीय 
वाटतो असा हा दरूदृष्ीचा गरुण 
आहे. खानदेशात तर सोडाच पण 
महाराष्ट् ात आणण हहदंरुस्ानातसरुद्धा 
हा गरुण दरुममथ्यळच आहे. आजच्ापरुरतं 

फति पहायचं, आपण बेक्फकीर होऊन स्त:चा फायदा करून घ्ायचा, 
परुढची क्पढी मरे ना का - ही वकृत्ती आज सवथ्य क्षेत्रांत हदसते. आपण परुढच्ाही 
क्पढीचं देणं लागतो, ही दरूदृष्ी त्ांच्ा जीवनशैलीत हदसते, ती मला 
अमतशय वंदनीय वाटते आणण जरी आमचे मैत्रीचे संबंध असले तरी मला 
अमतशय आदरणीय आणण सतत आपल्ा समोर आदशथ्य ठेवून वागावं असं 
हे व्गतिमत्त वाटतं.  

शेवटून भवरलाल भाऊंची एक आठवण सांगावशी वाटते : त्ा 
वेळी मी दोनेकवषयं एक्स झेड पोलीस संरक्षणात असतांना जैन हहल्सवर 
येण्ाचा योग आला. तेव्ा  माझ्ाबरोबर कायम हत्ारबंद पोजलस पाहून 
आणण माझी अस्स्ता ओळखून भाऊ म्हणाले, “नेमाडे मी तरुमच्ापेक्षा 
चार महहन्ांनी मोठा आहे, त्ामरुळे तरुम्हांला माझं ऐकावंच लागेल. तरुम्ही 
तरुमच्ा भतिांच्ा गदथीपायी भाषणं देणं, मरुलाखती देणं यासह सवथ्य उद्ोग 
बंद करून आता फति जलहहण्ाकडे लक्ष द्ा.” 

फति जलहा - असं माझा जवळचा ममत्रच मला हक्कानं सांगू शकतो.

डॉ. भवरलाल जैन यांनी जलहहलेल्ा ‘ती आणण मी’ या परु्तकाच्ा उद ्घाटन 
प्रसंगी डॉ. भालचंरि नेमाडे ,सौ. मवजया राजाध्क्ष आणण भवरलाल जैन
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आदरणीय भवरलालभाऊ एक अत्ंत कष्ाळू, मनष्ावंत आणण 
प्रमतभावंत शेतकरी. ज्ांनी हजारो शेतकरी उभे केले. मीही शेतकरी. 
माझा आणण त्ांचाही जीव शेतीत गरुंतलेला. आपल्ा मायभूमीच्ा 
हहरवाईत गरुंफलेला! भाऊंच आणण माझं नात काय तरी आहे? भाऊंच्ा 
मवषयी बोलत असताना माझ्ा एका कमवतेच्ा चार ओळी आणण दरुसऱया 
एका कमवतेच्ा चार ओळी हे जर लक्षात घेतल्ा तर भाऊंचं जगणच 
समोर हदसू लागतं.

“या शेताने लळा लावला असा असा की

सुखदखुांना परस्परांशषी हसलो रडलो

आता तर हा जषीवच अवघा जखडला 

रषी त्ाच्ा हहरव्ा बोलषीचा शब्द जाहलो.’’

आणण हे मूळ सूत्र आहे. कमवतेच सूत्र क्कतथ्यनकारांप्रमाणे दृष्ांत-

दाखल्ासह रसाळ मनरूपण केलं तर ते एक तासही होऊ शकतं. 
हहरव्ागार नंदनवनाचे सकृजनकतजे भाऊंनी जे मनममाण केल त्ामवषयी 
आपल्ाला मनजश्चतच अधभमान वाटतो. आमच्ा दोघांच्ा मैत्रभावाला 
या सकृजनसकृष्ीने जोडलं, शेती-माती ‘क्पकपाणी’ हेच आमचं आयरुष्य आणण 
आमच्ा परुढील क्पढीचाही हाच वसा आणण हाच वारसा! 

मी माझ्ा मरुलखात नांदतो ऐश्वयमाचा राजा हे ऐश्वयथ्य झाडाझरुडपाचं, 
मातीच आणण क्टळ्ाचं आहे. ते ऐश्वयथ्य काही इमारतीचं आणण पैशाचं नाही. 

“रषी राझ्ा रुलखात नांदतो ऐश्वययाचा राजा

इरल्ा रातषीरध्ये रूजवल्ा चैतन्ाच्ा बागा

इरले राघू-रैना सगळीकडे पसरवषीत हहरवषी ग्ाहषी 

झुलत झुलत रस्षीत बुडाले गाणषी आणण कवषीहषी’’

आणण अशा अवस्ेतल्ा हहरव्ा सकृष्ीच्ा रूपाचा हा भाग मी माझ्ा 

भाऊ : प्वतभावंत शेतकरी
 - िा. धों. महािोर
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कमवतेत मांडू शकलो. शेतकऱयाची कमवताही आहेच, मातीची आहे. ह्या 
बलदंड महाराष्ट् ाच्ा-देशाच्ा शेतकऱयाची म्हणूनच मला ही कमवता 
सातासमरुरिापार घेऊन गेली. कारण सगळ्ा जगाच रहस् सार रूप 
शेतीत आणण पाण्ात दडलेलं आहे. 

पाच वषमापूवथी प्रत्क्ष पाहहलेलं आहे, पण ते गेले आहेत असं वाटतच 
नाही, आठवणी सांगताना कंठ दाटून येतो. अनेक गोष्ींचा गरुंता मनात 
गरगर करीत राहतो. आठवणी सांगता येतील, नाही असं नाही मात्र 
संपूणथ्य सांगणं इतक अवाढव् आहे की, त्ाचा व्ाप आणण मवस्तार 
खूप मोठा आहे इतके आम्ही आयरुष्यभर एकमेकांच्ा सोबत आहोत. 
साठ-सत्तर वषषांचा कालावधी. वाकोद आणण पळसखेड तसं अंतर दोन 
क्कलोमीटरचं फति. अजजठं्ाच्ा पायर्ाशी भाऊंच गाव वाकोद. 
माझं गावं शेजारीच पळसखेड. दोन-तीन हजार लोकवस्तीची गाव. 
शंभर-दोनशे घर त्ाकाळची बांधलेली. करु ठल्ाही अत्ाधरुमनक सोयी 
नाहीत, शेतीचे कष् आणण खेडयातलं ते मनमथ्यळ जीवन. मनसगथ्यसकृष्ी, 
नदी-नाले. भाऊ वाकोदला होते. भाऊंचासरुद्धा संपूणथ्य पररवार महानोर 
पररवारातील प्रत्ेक सदस्ाला ओळखत होता. मी नेहमी ‘दैवी’ हा शब्द 
वापरतो. सगळे घरी असले की सरुखानं जगणं. काय असतं हे पहायला 
ममळायचं. आनंदाने क्फरण आणण जगणं आनंदाने व्तीत करणं. सगळया 
करु टरु ंमबयांना आणण ममत्रांना घेऊन चालणं. हे जे होतं ते भाऊंच्ा दृष्ीने जसं 
वाकोदला तसं माझ्ा दृष्ीने पळसखेडलाही होतं. माझंही करु टंब मोठं. 
आम्हीही सवथ्यसाधारण पररस्स्तीतले गररबीतून आम्ही आलो. पण तसं 

आम्ही कधी करु ठे जाणवू हदलं नाही. भाऊंच्ा घरी मतथे गेलो. वाकोदला 
ते मतथे शाळेत असायचे. मोठ्ाभाऊंच्ा वक्डलांची हहरालालजींची 
आणण माझ्ा वक्डलांची ओळख. आधथथ्यक पररस्स्ती सवथ्यसाधारण असली 
दोघाही पररवाराची तरी ऋणानरुबंध घट्ट होते. शेंदरुणथीसारख्या हठकाणी तेथे 
काही शेतमालाची मवरिी करीत असतं, आमचंही तसंच. त्ांच्ा वक्डलांनी 
जसा छोटामोठा धंदा केला. तसंच मी शेती जसं वाडवक्डलांनी केलं तसं 
आमच्ा घरी बागायती जममनी केल्ा आणण त्ावेळी नात्ाची गरुंफण 
मजबूत होती, अथमात आजही आहे. वाकोदला गेलो आम्ही तर त्ांच्ा 
घरी जायचो. पळसखेडला आमच्ाकडेही ते यायचे. आमच्ा गावी त्ांचे 
दोन-चार नातेवाईकही होते. त्ाही वेळी त्ांच्ाकडे जैन मरुनींची प्रवचन 
असायची. आमच्ाकडे दहा-बारा घर होती. एकमेकांच्ा घरी जायचो. 
साधरुसंताची आणण जैनमरुनींचा सत्ंग-प्रवचने जशी वाकोदला होत हाेती 
तशी पळसखेडला संख्या मात्र जास्त होती. त्ांच्ामरुळे त्ांचे करु टरुबंच 
आमच्ाकडे पळसखेडला यायचे. आम्हीसरुद्धा त्ांच्ा जैनमरुनींची प्रवचनं 
ऐकायचो. अशा वेळी आई गौराई असायच्ा. घरातल्ा सगळया बायका 
यायच्ा. हे सगळं ९ ते ११ झाल्ानंतर ते माझ्ा घरी यायचे. आमच्ा 
करु टरुबंाशी गप्ा मारायचे. बाबा म्हणायचे माझ्ाकडे म्हशीचे दधू आहे. 
तरुम्ही दधू घ्ा. दधू घेऊन ते मनरोप घ्ायचे. आम्ही दोघेही श्रीमंतीने नांदत 
होतो असं नाही. आमचंही तसं नव्तं. थो़डीशी भाजी-भाकरी खाऊ. मात्र 
गरुण्ागोमवदंाने राहू ही समजउमज मात्र होती. तर ते जाणं येणं. मोठेभाऊ 
वाकोदला जशक्षण घेत होते, परुढे जळगाव त्ानंतर मरुंबईला गेले. जशक्षणाने 
त्ांच्ा परीने ते मोठे झाले. त्ांनी ते उच्चजशक्षण घेतलं. शेंदरुणथीला मी 
मॅक्टट्क केलं आणण घरी आलो. शेतीत आणण रानात माझा जीवं गरुंतला. 
शेती करायला सरुरूवात केली. सगळयात महत्ताची गोष् अधोरेव्खत 
करायलाच हवी. भाऊंनी मोठं करु टरुबं चालवण्ासाठी त्ांच्ा बाकीच्ा 
सगळया घटकांना जसं हया छोटयामोठया गोष्ी, शेतीची अवजारं वगैरे 
कापसाचे, शेंगांचे वगैरे असे छोटेमोठे उद्ोग असे केले. त्ाहीपेक्षा अमतशय 
पररश्रम वेचले. तशी त्ांची छोटी भरड जमीन होती. हलकी जमीन. माझी 
जमीनही शेतीसाठी होती. अजजठंाच्ा पायर्ाशी भरड जमीन. जममनी 
होत्ा त्ा. शेतीला माउलीच म्हणतो, काळ्ा मातीची सेवा आपण केली 
पाहहजे. हे जे आईंच म्हणणं होतं. त्ांच्ा आणण माझ्ा आईचं सरुद्धा 
हेचं म्हणणं होतं. गौराईंचंही म्हणणं तेचं होत. दोघांच्ाही आईचे मवचार 
सारखे. म्हणून आम्ही शेतीमध्े ज्ारी-बाजरी पेरता-पेरता मवहहरी खोद 
इकडचं पाणी आण, ते मतकडे टाक, असं सरुरु असायचं. क्पकांना पाणी 
वेळच्ावेळी मरुबलक उपलब्ध असायचच असं नाही. दरुष्ाळ आला. 
क्पके बऱयाचदा उद््वस्त झाली आणण आम्ही कजथ्यबाजारीही झालो. हा 
जो शाप असतो शेतकऱयाला तो भाऊंनी आम्ही मी बरोबर भोगला. मी 
अनेक पाईपलाईन केल्ा, नवीन प्रकल्प केले. आम्ही आधरुमनक पद्धतीने 
शेती केली. भाऊ आणण मी कायम सोबत होतो आणण मवशेषतः १९७२च्ा 
दरुष्ाळानंतर अत्तंत कठीण काळात पाईपलाईनचे कामही झाले. 
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वाकोदकडे येणारी पाईपलाईन केली. आधी छोट्ा स्रूपात, नंतर व्ाप 
वाढत गेला. त्ांनी पाणी आणलं. त्ांनी फळबागा केल्ा. आम्ही केळीही 
लावली मोठ्ाभाऊंचं म्हणणं हेच असायचं की, “कठोर पररश्रमाला 
पयमाय नाही!” भाऊंनी जीवनमागथ्य मनजश्चत केला होता. ककृ क्षक्षेत्रात ध्ेय 
उक्द्दष् पक्की होती. नोकरी करायचीच नाही, याबाबत ठाम होते भाऊ. 
वेळप्रसंगी घरातील दागगने गहाण ठेवू-मवकू पण शेतीच शेतीजशवाय 
देशाला भमवतव् नाही. शेतीइतकं पमवत्र आणण सरुंदर दरुसरं असं काहीच 
नाही. सवषांच्ा उदरभरणासाठी, धनधान् सरुजलाम् सरुफलाम् करण्ासाठी 
सगळयात सेवाभावी काही असेल तर ती शेतीच आहे. दरुसरे काही नाही. 
भाऊंनी कष्ाचा मागथ्य मनवडला आणण अथमातच मीही मनवडला होताच. 
आम्ही एकाच क्षेत्रातले ममत्र होतो. ‘एकमेकां साह्य’ हे आमचं ब्ीद होणं, 
कायम राहीलं. यश ममळेल नक्की मवश्वास होता. माझ्ा शेतात वैमवध्पूणथ्य 
प्रयोग करीत असताना जे जे शक्य झालं, ते सारं काही केलं. शेतीसाठी 
पाणी मरुलभूत मवषय. भाऊंनी त्ा हदशेने कायम संशोधन केलं, नवनवीन 
प्रयोग केले. पाण्ाच्ा योग् पद्धतीने, योग् वापराबाबत त्ांच्ा आणण 
माझ्ातील मवचारमवमनमय मला आजही आठवतो. ज्ारी, बाजरी, मका 
होतीच या भागात. मोसंबीच्ा संत्र्याच्ा फळबागाही केल्ा. कडरु जलंबही 
लावलं. जे जे केलं ते मवचारपूवथ्यक. भाऊंचा अभ्ास, भाऊंचं अवलोकन 

महत्ताचं होतचं. आमच्ा एकमेकांच्ा अनरुभवाची जोडही महत्ताची 
होती. भाऊंची शेती पहायला मी जात असे आणण तेही पळसखेडच्ा 
शेतजशवाराला भेट देत. आमचं नातं या मनसगमाने शेतीच्ा माध्मातून 
चैतन्शील ठेवले वाढवले. शेती-मातीत सातत्ाने अभ्ासपूणथ्य प्रयोग 
करुन वैजशष्ट्यपूणथ्य कामजसद्ध करण्ाची भाऊंची जजद्द महत्ताची 
होती. भाऊंमध्े नामवन्ाची आवड असणारा शेतकरी दडलेला होता. 
प्रयोगशीलता हाच या शेतकऱयाचा गरुण होता. या गरुणाला संशोधनांची 
साथ लाभली. उद्ोजकाची दृष्ी होतीच. एकसंध ममत्रत् शेतीमाउलीमरुळे 
होतं. आयरुष्यात मूलभूत आणण महत्ताच्ा बाबींमध्े आमच्ा दोघांच्ाही 
अग्रस्ानी ‘शेती’ हाच मवषय होता आणण आयरुष्यभर राहहला. काही 
केलं नाही, इथून पळून गेलो तर ते हया देशातील धान्ाचे-अन्नाचे प्रश्न 
कोण  जनावरांचा  चारा, घास कसा मनममाण होणार? शेती महत्ताची. 
शेतीने जगवलेली-जोपासलेली माणरुसकी देणारा भूममपरुत्र आम्हाला 
आमच्ा ह्रदयाचा साथीदार वाटला. महत्ताची ती ग्राम संस्कृ ती मोकळी. 
शहरीपणातील ककृ क्त्रमता आम्हाला दोघांना कधीही भावली नाही. अन्नाचा 
घास हे सूत्र घेऊन मी आणण भाऊ जगलो. देश-मवदेशातील ककृ क्षप्रयोगांचं 
वाचन केलं होतं. मी माझ्ा शेतीच्ा संबंधामध्े. अनरुभव सांगायचे. 
दरुष्ाळ पाहहले होते. लदबदलेली क्पके घेतली होती. फळबागा केल्ा.

पळसखेड येथे ना. धों महानोर यांच्ा शेतात झाडाला लागलेल्ा जसताफळांची पाहणी करताना भवरलाल जैन शेजारी कवी महानोर.
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आधथथ्यक पररस्स्ती सशति नव्ती, मनसगमाचीही फारशी नव्ती. जे जे 
काही केलं आहे ते अनेक परुस्तकं वाचूनही अनेकदा केलं. भाऊंच्ा आणण 
त्ांच्ा पत्नी कांताबाई यांनीही भाऊंप्रमाणे आमच्ा पररवारातील सवषांना 
आपलंस केलं. 

काहीवेळा इतकी गंभीर पररस्स्ती मनममाण होते की माणूस हतबल 
होतो. अक्षरश: दरुबळा होतो. त्ा काळात भाऊंनी बाईला आणण माझ्ा 
कमवतेने मला तारलं. शेतीचे नव नवे प्रयोग करीत असताना नवीन 
मबयाणे, खते, नवीन यंत्रसामग्रीचा अत्ाधरुमनक तंत्रज्ानाचा वापर केला. 
त्ावेळी सात रूपयांना जसमेंटची गोणी ममळत हाेती असा तो काळ होता. 
पाईपलाईन शेतकरी टाकणार, कसं होणार, एकरु णच या कामाला मयमादा 
होती आणण म्हणून त्ावेळी जळगावचा सहकारी केळी भरुकटी कारखाना 
जो होता तर तो नेहमीप्रमाणे राज्कत्षांनी नरुकसानीमध्े घातला होता. 
जललाव मनघाला भाऊंनी हहमंत करून पैसे नसताना टोकण हदलं. मवश्वास 
मनममाण केला, आणण मी तरुम्हाला पैसे वाटे्टल ते करून देतो अधभवचन 
हदलं आणण तो कारखाना घेतला. रात्रीचा हदवस करणं काय असतं, श्रम 
काय असतात हे जवळून पाहहलं आम्ही. भाऊ खूप पररश्रम घेत असत. 
घाम गाळणं काय असतं हे अनेकांना माहहती नाही. दारात पैसे मागायला 
आले की अपमान सहन करणं काय असतं हे सहन करणाऱयालाच 
माहहती. भाऊंनी सारा वनवास सहन केला. ममत्र म्हणून सांगतो. मी 
ते काट्ाकरु ट्ातले हदवसही जवळून पाहहले आहेत. अदम्य आपली 
इच्ाशतिी, अदम्य अशा: अशा पद्धतीने भाऊ आघातावर आघात होत 
असताना सक्षमपणे उभे राहहले. दरूवर पाईपलाईनची सरुमवधा करणं, 
तीही रात्रीचा हदवस करुन करणं काय असतं, हे लोकांनी यावेळी पाहहलं. 

पाईपच्ा कारखानामरुळे भाऊंचं नजशब उजळलं आणण हा शेतीसाठी 
आधाररत पाईप हे सूत्र झालं. सवषांना माहीत आहे की कमी पाण्ावर, कमी 
अन्नावर, कमी गरजांवर माणूस जसं सरुटसरुटीत आणण छान जगतो तसं 
कमी पाण्ावर, कमी खतांवर झाडंही जगतात. हे सूत्र घेऊन जगातला 
सगळा जसद्धांत आणण आधरुमनकता घेऊन परंपरेतलं सगळं चांगले घेऊन 
भाऊंनी शेतीत जळगावला जशरसोली रोडवर बरड माळरान मवकत 
घेतलं. रुक्ष जागा. ओसाड जमीन. आज या जागेला जैन हहल्स म्हणतात. 
राष्ट् ीय-आंतरराष्ट् ीय व्ाप मवस्तार असलेल्ा जैन इररगेशन कंपनीचं 
मरुख्य कायमालय जैन हहल्सवर आहे. मनसगथ्यरम्य सकृष्ीतील हहरवेगार 
चैतन् पाहण्ासारखं कवी डाॅ. राजेंरि मलोसे यांची ‘स्प्नवेडा' कमवता 
त्ात आहे हे वणथ्यन जैन हहल्स पूवथी कसं होतं आणण आजकसं आहे. लोक 
हसायचे की आता या जागी मवशेष असं काय होणार आहे, हा वेडा माणूस 
आहे. चांगल्ा जममनीत क्पकत नाही आणण इथं बरड माळरानावर घेतली. 
वेगवेगळी फळं लावली. पाईप लावले ते जोडले आणण शास्त्रशरुद्ध पद्धतीनं 
हठबकने रोपांना पाणी हदले आणण वेगवेळ्ा व्रायटीज लावल्ा देशी-
मवदेशी वाण आणले. आधरुमनक जगातलं जे असेल तेही केलं. त्ा काळात 
हे सारखं नवीन होते. ते सारं काही भाऊंनी केलं. लदबदलेली फरु लं, फळं 
झाडं ममळाले, चार पैसेही ममळाले. लोकांनी जेव्ा प्रत्क्ष डोळ्ांनी हे 
सारंकाही बगघतलं, अनरुभवलं त्ावेळी लोकांचा मवश्वास बसला. मवश्वास 
बसल्ानंतर भाऊ आनंदाने म्हणाले होते, “नामदेव, खरे सेवेचे काम हेच 
आहे. तू तरुझ्ा शेतीत प्रयोग कर, हठबकचा पहहला प्रयोग आहे. तरुझ्ा 
शेतीतलं पाणी देतात अनेक लोक. शेतात आपण हठबक जसचंन माध्मात 
शास्त्रीय पद्धतीने पाणी द्ायला हवं. तरुझ्ा शेतात करू मोसंबी आणण नंतर 

जळगावातील जैन हहल्सवर झालेल्ा ‘डॉ. आप्ासाहेब पवार परुर्कार’ मवतरण समारंभात शरद पवार यांच्ा शेजारी डॉ. भवरलाल जैन आणण कवी ना. धों. महानोर.
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सीताफळावरचा प्रयोग क्कंवा नंतर अऩेक फळांवरचा. १९८४ ते ८६ मध्े 
जैन उद्ोग समूहाने पळसखेडला पहहला प्रयोग केला. माझ्ाकडे येणारे 
साहहत्त्क, राजकारणी, शरदराव पवार, यशवंतराव चव्ाण असो क्कंवा 
कोणत्ाही पक्षाचे नेते ज्ावेळी माझ्ा कमवतेमरुळे पळसखेडला आले 
त्ांची जैन हहल्सवरील प्रयोगही जवळून पाहहले. मवशेषतः शेतकऱयांनी 
पाहहले. जैन हहल्सवरील १० एकर, १०० एकर असे प्रयोग यशस्ी झाले 
आणण जे प्रयोग फसले तेही भाऊंनी सांगगतले. काय करावे आणण काय 
करू नये हेसरुद्धा भाऊंनी सांगगतले. टेकड्ा कापताना बरुलडोझरमधून 
धूर मनघतो आहे, दगड उडत आहेत. एकरु णच सारेच आव्ानात्क. सगळे 
म्हणायचे ही मरायची लक्षणं आहेत का? घरातले, दारातले सगळे जीव 
मरुठीत घेतलेले मी पाहहले आहेत. भाऊ छोटीशी छत्री घ्ायचे, मला 
एक खरुचथी, त्ांची एक खरुचथी असायची. “मी मरणार नाही आणण त्ा 
डट् ायव्रलाही हहमंत द्ायचे, सांगायचे तूही मरणार नाही. तू बरुलडोझर सरुरु 

ठेव. चालू दे, मी उभा आहे ना.” एवढा आत्मवश्वास, एवढी ररस् घेऊन 
माणूस बरुलडोझर चालवतो आहे आणण उतारावर डोंगर कापतो आहे 
अशा वेळी सोळा-सोळा फरु टाचे बेड तयार करताना भाऊंनी आणण मी 
त्ाच हठकाणी, त्ाच वातावरणात एका छोट्ाशा ताटात भाकरी-भाजी 
खाल्ली. त्ातलीच भाजी-भाकरी त्ा डट् ायव्रलाही हदली. पटकन खाऊन 
घे, आम्हीही खातो ते तू खा!” या पद्धतीने जैन हहल्स मधल्ा टेकड्ांचं 
काम सरुरू झालं. मवश्वममत्राने सकृष्ी एक केली असं म्हणतात परंतरु वेगळ्ा 
पद्धतची जी सकृष्ी घास देणारी आहे, भारताच्ा शेतीला आधथथ्यक उलाढाल 
शेतकऱयांना आमच्ा कामाचा कें रिमबदं ूमानून ककृ क्षक्षेत्रात पायाभरणीच 

काम कोणी जर केलं असेल, पैसा ममळवून देण्ाचं काम कोणी केलं 
असेल तर ते प्रमतभावंत शेतकरी भवरलालजी जैन यांनी! प्रमतभावंत कवी 
असतात, प्रमतभावंत गायक, प्रमतभावंत नाटककार असं गौरवाने म्हणतो 
आपण मात्र ‘प्रमतभावंत शेतकरी’ असं करु णालाही  म्हणत नाही. मला मात्र 
करु णी मवचारलं, ‘प्रमतभावंत’ शेतकरी कोण? तर मी मोठ्ाभाऊंकडेच 
आदराने पाहणार. भाऊंसारखा प्रमतभावंत शेतकरी, अनेक शेतकऱयांचे 
सहकायथ्य घेऊन, अनेक राज्कत्षांची मदत घेऊन त्ांनी शेतकऱयांच्ा 
मवकासासाठी अनेक धोरणात्क मनणथ्यय घ्ायला सरकारला भाग पाडले. 
‘आजची समाज रचना’ या परुस्तकात त्ांनी स्पष्पणे या सदंभमात जलहहलं 
आहे. वैयगतिक करु णावरही टीका न करता, परंतरु असं करीत असताना 
शेवटी चांगल्ा माणसाचा चांगरुलपणा अधोरेव्खत केला आहे. वाईट 
बाजूला सारायचं. जे चांगलं असेल त्ाचा उपयोग करून इथे असो 
क्कंवा देशात-परदेशात असो. हजारो-लाखो माणसं जोडली. मवचारवंत-
शास्त्रज्-समाजसेवक जोडले. डाॅ. आप्ासाहेब पवारांपासून ते डाॅ. 
अण्ासाहेब जशदंेंपासून तर शेतीत ज्ांनी प्रदीघथ्य काळ अनरुभव घेतला, 
शरद पवारांसारख्या नेत्ांनी या क्षेत्रात जो अनरुभव घेतला, सवषांशी मोठ्ा 
भाऊंचा ऋणानरुबंध जरुळला. बलदंड शेतकरी की त्ांच्ा शेतात प्रयोग 
केले. आमच्ाही शेतात प्रयोग केले. मवमवध राज्ातील ककृ षी क्षेत्रातील 
अनेक प्रयोग आम्ही सोबत असताना पाहहलं. आजही ते अनरुभव जसेच्ा 
तसे आठवतात. इस्त्रायलमध्ेही आम्ही सोबत गेलो होतो. 

शेतीवर आधाररतच सगळं प्रयोग करीत असताना जे काही उभं 
केलं त्ातून उज्ज्वल भमवतव्ाचा मागथ्य गवसत गेला. त्ा कष्ाला, त्ा 
चचवटपणाला व्व्जनला तोड नाही. त्ांच्ाबरोबर मी त्ांचा ममत्र होतो. 
या पद्धतीने शेती जी आहे तर थेट शेवटपययंत ५०० एकर पययंत जी उभी 
केली. मतसऱया-चौर्ा हदवशी आम्ही बरोबर असायचो. त्ांची इच्ा 
होती तो डोंगर पोखरून, दगड फोडून, ब्ास्ींग करून हे करत असताना 
एक मोठा माणूस, एक मोठा करोडपती, एक मोठा नाजूक शरीराचा 
संवेदनशील मनाचा माणूस असतानासरुद्धा. मकृत्रुला न घाबरता कष् 
करीत राहहला. संपूणथ्य दगडांची तोडमोड करून आणण मतथचं बसून उभं 
करणं. आणण त्ावर आधाररत ते पाणी घेऊन त्ा डोंगर टेकड्ांना, वैराण 
माळरानाला हहरवं केलं. भाऊंच्ा कारकीदथीत भाऊंनी ककृ क्षमवषयक 
अनेक उद्ोग केले. काही यशस्ी तर काही अपयशी ठरले. अपयशातून 
काही जीवनजशक्षण झाले. चांगल्ा लोकांना बरोबर घेऊन जैन हहल्स 
उभं राहहलं. मला वाटतं आज की, शेवटच्ा तीन-चार वषषांमध्े जी सकृष्ी 
उभी केली ती तर करु ठल्ाही भारतातल्ा माणसाने बारकाईने पहावी. 
कारण कोरडवाहू शेतीत जगू शकत नाही आणण कमीत कमी पाण्ात 
फळप्रक्रिया गरुणवत्तापूणथ्य होऊ शकते हे उदाहरण जगासमोर ठेवलं. 
शेतीच्ा बाबतीत जी काही पडझड झाली मतथून चंरि-सूयमाला ग्रहण आहे 
ना, आपल्ाला लागलं तर काय? मनघून जातं ग्रहण. परुन्ा सारं आकाश 
स्च् होतं. परुन्ा प्रकाश येतो. तसं माणसाच आहे. ‘आपलं काय चरुकलं 

ब्ाझीलहून आणून जळगावात वाढमवलेल्ा मोसंबीच्ा झाडाला 
गरुचछाने लगड लेली फळे दाखमवताना मोठे भाऊ.
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हे जर आपण नीट लक्षात घेतलं आणण काय करायला पाहहजे हे चार 
लोकांना मवचारून, मवचारवंतांना मवचारून दरुरुस्त करुन घेतलं तर 
आयरुष्यात परुन्ा अपयश येणार नाही, असं नाही पण क्चचत येईल आणण 
त्ाची झळही कमी कमी होत जाईल.’ या पद्धतीने यशोगाथा मांडणारा 
प्रतीभाली-प्रयोगशील शेतकरी मी भाऊंमध्े पाहहला. 

माझ्ा आयरुष्यात माझ्ा शेतीत, माझ्ा सरुखदरु:खात आणण माझ्ा 
धडपडीत भाऊंनी जे मला सांगगतलं ते केलं. शासनात ‘पाणी अडवा, 
पाणी जजरवा’, फलोद्ान पासून ते इकॉनॉमीपासून तर डट् ीपपययंत जे 
जे काही शक्य असेल ते केलं. भाऊंच्ा सांगण्ावरून केलं आणण 
राज्ाने देशाला संदेश शेतीचा व्ापक असा ककृ मतशील धडा हदला. 
कोरडवाहू फळबागेचा, सबजसडीचा,  आम्ही महाराष्ट् ातल्ा- देशातल्ा 
शेतकऱयांसाठी केलं. त्ामरुळे त्ाच्ाइतकी दरुसरी मोठी सेवा कोणतीच 
नाही. भाऊंची आई हेच संस्ार करीत असे. माझी आईसरुद्धा! आम्ही 
आयरुष्यभर याचं खेड्ात राहहलो. या मातीचं पांग फेडण्ासाठी. 
शेतकऱयांचं पांग फेडण्ासाठी आम्ही व्रतस् आयरुष्यभर राहहलो. तो 
काळ भूममपरुत्रांच्ा सेवेचा काळ क्टळा आम्ही कपाळावर लावला आणण 
या पद्धतीनं शेतीबाडी, संसार, खेडी हेच आमचं भावमवश्व झालं.  १९३६ ला 
काँग्रेसचं अधधवेशन जळगाव जजल्हात फैजपूर येथे भरलं होतं. महात्ा 
गांधींनी सांगगतलं, ‘शहरी होत राहहलं, पण खेड्ातला शेतकरी मवशेषत: 
शेतकऱयाबरोबर राहहलेला मजूर, चचमणी-पाखरं जगणारं तरी कशी?” 
जगाच्ा पाठीवर सवमात जास्त मानलं जातं, अशा महात्ा गांधीजींनी हे 
सांगगतलं. माझं म्हणणं आहे की तोच क्टळा ग्रामसंस्कृ तीचा, भूममपरुत्रांच्ा 
मवचारांचा भाऊंनी लावला. 

एकात्त्क पाणलोट मवकासाचा एक उप्ककृ ष् व आदशथ्य नमरुना म्हणून जळगावातील जैन हहल्स या पाणलोटाकडे पाहहले जाते.

भाऊंची अनभुतूी स्वसं्ेवद्य!
भाऊंच्ा जीवनात प्रमतभा, कमथ्य आणण तत्ज्ान यांचा 

उत्कृ ष् व रमणीय ममलाफ होता. तत्ज्ान हा त्ांंच्ा 
अमवरत ध्ेयाचा प्राण होता. कमथ्य हे त्ांच्ा तत्तचचतंनाचे 
ममथ्य होते. त्ांचे तत्तचचतंन आशय आणण अधभव्तिीच्ा 
अदै्वतातून फरु लले होते. त्ांची अनरुभूती स् सं वे द् 
होती. म्हणजे ती जाणती होती. 
त्ात हळूवारपणा आणण 
आत्माचा प्रकाश होता. 
भाऊंच्ा प्रमतभेमवषयी 
आणण तत्तज्ानामवषयी 
जजतका मवचार करु लागतो 
मततके मन अथांग होत जाते. 
ठाव शोधूनही नाही लागत. म्हणून 
एक करतो, मनाने त्ांना आजलंगन देतो. डोळ्ांमधून 
इंरिायणी सरुटते. भाऊंच्ा सकृष्ीमधला सोन्ाचा क्पपंळ 
सळसळतो. त्ांच्ा ध्ानाच्ा जागेतून अनाहत नाद रंुजी 
घालतो. देहातून बरुक्का फरु टतो. मी भाऊंचा हात पक्का धरतो 
मन सांगतो, “सोडू नकोस. तू आहेस. तरुझा हात माझ्ा हातात 
आहे तोवर मी असेन.”
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भारत देश केळी उत्ादनात जगाच्ा पाठीवर पहहल्ा रिमांकावर 
असला तरी सरुद्धा जागतीक स्तरावर भारतातील केळीची उत्ादकता, 
गरुणवत्ता अमतशय कमी होती. केळी मनयमातीत आपला वाटा शून् होता. 
केळी उत्ादकांची आधथथ्यक स्स्ती चांगली नव्ती. केळी क्पकातून फार 
काही नफा ममळत नव्ता. अशा या सवथ्य कारणांनी व हे चचत्र कसे बदलता 
येईल या प्रश्नाने आदरणीय भवरलालभाऊ जैन  खूप चचतंीत होते. नवीन 
तंत्रज्ानाच्ा सहाय्याने यात काय बदल घडवून आणता येईल, यासाठी 
त्ांचे रिष् े व्गतिमत्त केळीच्ा मवकासाचे स्प् पहात होते. ही गोष् 
आहे १९८९ सालाची. केळीचा सवषांगीण मवकास व्ावा. भारतीय 
केळीला एक मानाचे स्ान ममळावे, व केळी उत्ादकांच्ा 
जीवनात उत्षथ्य व्ावा, या उदात्त हेतूने आदरणीय 
मोठ्ाभाऊंनी आयरुष्यभर नवनवीन तंत्रज्ान मनममाण 
केले आणण त्ाची प्रत्क्ष शेतकऱयांच्ा शेतावर 
अंमलबजावणी सरुद्धा केली. भाऊंनी जी केळी 
क्पकाच्ा मवकासाची दरूदृष्ी ठेवली. ती प्रत्क्षात 
उतरवण्ासाठी अमतशय शास्त्रोति व अप्रमतम असे 
काम केले. त्ाची पररणती म्हणजे आज देशातील 
केळीच्ा मवकासाचे चचत्र आपण बघत आहोत.

केळीसाठी ठठबक ससचंन
 केळी क्पकामध्े आमूलाग्र बदल घडवायचा असेल तर सवथ्यप्रथम 

केळीला पाणी देण्ाचीपद्धत बदलली पाहहजे, असा पहहला मवचार 
भाऊंनी मांडला. त्ावेळेस देशामध्े साधारण ३.० लाख हेक्र क्षेत्र 
केळी क्पकाखाली होते. संपूणथ्य केळीच्ा बागा पाटपाणी पद्धतीवर होत्ा. 

जळगाव केळीचे आगार त्ामरुळे येथील केळीचा शेतकरी अनरुभवी 
व केळी क्पकाचे ज्ान असलेला, परंतरु केळीची उत्ादकता अमतशय 
कमी साधारण २४ ते २५ टन प्रमत हेक्री केळीची उत्ादकता होती.  

कापणीचा कालावधी १८ ते २० महहन्ाचा होता. भाऊ जेव्ा 
हठबक जसचंनाच्ा अभ्ासाकरीता जगभर क्फरले तेव्ा 

त्ांच्ा लक्षात आले की, जगामध्े केळीची शेती एक 
तर पावसाच्ा पाण्ावर केली जाते क्कंवा स्प्कंलर 
पद्धतीने केली जाते. प्रमत झाड पाणी न देता प्रमत हेक्र 
तत्तावर पाणी हदले जात असे. साधारण ६ ते ७ मम.मी. 

एवढे पाणी हदले जात असे. परंतरु मोठ्ाभाऊंची दृष्ी 
वेगळी होती. मवचार वेगळा होता म्हणून हे तंत्रज्ान 

जर देशात मवकजसत करायचे असेल तर आपणास 
नरुसते अनरुकरण करून चालणार नाही. आपली 
पाण्ाची उपलब्धतता, आपल्ा जममनीचा प्रकार 
व लहान शेतकरी यासाठी अमतशय आधरुमनक व 
अचूक असे तंत्रज्ान म्हणजे हठबक जसचंनाच्ा 
माध्मातून केळीचे पाणी व्वस्ापन. हे भाऊंना 
चांगले समजले होते. देशामध्े हठबक जसचंनाचा 

प्रसार व्ावा व पाण्ाचा अपव्य थांबावा म्हणून १९८६ सालामध्े 
देशात सवथ्यप्रथम हठबक जसचंनाची आयात करून पहहला प्रयोग केळी 
क्पकावर करण्ाचे ठरवले. केळीसाठी हठबक जसचंन कसे फायद्ाचे 
आहे. केळीची उत्ादकता व गरुणवत्ता कशी वाढू शकते. याबाबत अनेक 
केळी उत्ादकांशी खरुद्द मोठ्ाभाऊंनी चचमा केली. परंतरु ज्ांनी आपले 

केळी  
पिकात 

भवरलालजींमळेुच 
भारतात काांती

वसंतराव लक्ष्मण महाजन 
एम.एसस्सी (ॲग्री), केळी तज्ज्ञ व सचचव 
अव्खल भारतीय केळी उत्ादक संघ नवी 
हदल्ली, मरु.पो.चचनावल,ता,रावेर जज. जळगाव 

मो. ९४२२९७६३२७
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उभे आयरुष्य केळी क्पकाची शेती करण्ात खचथी घातले असे. मवश्वनाथ 
वामन पाटील, मनबंोल, श्री. हदगंबर शेठ नारखेडे, चचनावल, पंढरीनाथ रामू 
पाटील, शेमळदा, आत्ाराम घना भंगाळे, मवष्रु मवठू बोरोले - न्ावी, गंभीर 
हरी महाजन - ऐनपूर, राजाराम गणरु महाजन आणण कनै्या कालू पाटील, 
पातोंडा, शंकर शेठ अग्रवाल अटवाडा या सवथ्य हदग्गज केळी उत्ादकांना 
सरुरुवातीस काही हे पटले नाही आणण ते म्हणाले, “भाऊ, आपण रूिड 
ऑईल आणले आम्ही घेतले, आपण टट्कॅ्र व राजदतू गाडी आणली 
आम्ही घेतली. पीव्ीसी पाईप जसमेंट पाईप समोर क्टकणार नाही. असे 
वाटत असतानासरुद्धा आपण पीव्ीसी पाईप हदले, आम्ही पाईप लाईन 
टाकल्ा. तापी नदी व हतनरुर धरणावरून पाणी आणले. परंतरु भाऊ थेंब 
थेंब पाण्ाने केळीचे पीक येईल, हे काही आम्हाला पटत नाही. कारण 
उन्ाळ्ात आम्ही गरुडघाभर पाणी भरतो तरीसरुद्धा बागांना उष्तेचा ताण 
बसतो व बागा खराब होतात आणण आपण म्हणता हठबक जसचंनाने थेंब-
थेंब पाण्ावर केळी करा. हे काही पटण्ासारखे नाही आणण जमणार 
पण नाही.” भाऊंचा नाईलाज झाला आणण केळीसाठी हठबक जसचंनाची 

पहहली बाग आमडद्ाला धनराज अण्ा पाटील यांचेकडे व जैन 
हहल्सच्ा संशोधन कें रिावर लागली. बाग अमतशय चांगली आली. वाढ 
जोमदार, झा़डाचा पेंदा चांगला, पाने हहरवीगार व मोठी. हठबकमरुळे बाग 
अमतशय सरुंदर आली. तेव्ा भाऊंनी रावेर, यावल, मरुतिाईनगर, जळगाव, 
बऱहाणपूर या तालरु क्यातील केळी उत्ादकांना बसमध्े बसवून आमडदा, 
ता. भडगांव येथे नेले. शेतावर पोहचेपययंत अनेक केळी उत्ादकांना असे 
वाटत होते की आपल्ा बागा एवढे पाणी असून खराब झाल्ा. या बागेची 

अवस्ा काय असेल. सवथ्य बागेत पोहोचले आणण बाग बघून अवाक झाले. 
हठबक जसचंनामरुळे बाग जोमदार होती. नंतर बागेचे उत्ादन जवळपास 
५० टके्क जास्त आले. कालावधी कमी झाला जळगाव आणण देशातील 
केळीला भाऊंच्ा दृष्ीने नव संजीवनी ममळाली. त्ात रावेर, यावल 
तालरु का आघाडीवर राहहला नंतरच्ा काळात या तालरु क्यांनी व या 
क्पकाने देशाला हठबकचे तंत्रज्ान जशकमवले. एक काळ असा होता आज 
तांदलवाडी हे संपूणथ्य गाव मनयमातक्षम गांव म्हणून नावारूपास आले परंतू 
साधारण पणे १९४८ ते १९६२ या कालावधीत राजाराम महाजन आइल 
इन्ीनच्ा सहाय्याने केळीला पाणी देवून केळीची लागवड करीत 
होतो. बसराई ही जात लावायची पाटी पाणी पाणी देत असत, १६ ते १७ 
क्कलोची रास पडत होती परंतरु संपूणथ्य कापणी होईपययंत सरासरी वजन 
१२ क्कलोचे ममळत होते. साधारणपणे ६५ टके्क केळी कापणी होत होती. 
त्ानी १९६२ ला दरुसरी मवहीर खोदली व १९६४ ला तीसरी मवहीर खोदली 
इलेक्ट् ीक मोटार बसवून १७००० केळीच्ा कंदांची लागवड केली होती. 
परंतरु मोकळे पाणी, बसराई जात आणण पारंपाररक पद्धत, खतांचे ३ ते 

४ डोस त्ा मरुळे केळीच्ा शेतीत 
फार काही जशल्लक राहत नव्ते. 
परंतरु भाऊंनी पीव्ीसी पाईप आणले 
आणण तापीच्ा पट्टात केळीची शेती 
फरु लायला लागली. श्री. राजाराम 
भाऊ महाजन यांनी सवषांत प्रथम 
केळीला हठबक जसचंन टाकले. असे 
ते मला म्हणाले.

केळीसाठी टिश्ूकल्चर व वनयमा-
तक्षम जात

 भारतीय केळी उत्ादनाचा 
वाटा जगात ३० टके्क असला तरी 
जगाच्ा बाजारात भारतीय केळीचे 
नाव सरुद्धा नाही आणण भारतीय 
केळीला जगात करु ठेच प्रमतष्ा नाही. 
आपले उत्ादन तंत्रज्ान अमतशय 
पारंपाररक आहे. उत्ादकता एकदम 
कमी आहे. गरुणवत्ता चांगली नाही. 

आपण ज्ा केळीच्ा जातीची / वाणाची लागवड करीत आहोत त्ाला 
प्रचंड मयमादा आहे. गरुणवत्तेचे खूप मोठे आव्ान आहे. हे भाऊ जेव्ा १९९३ 
साली होंडूरस या देशात गेले आणण तेथील केळी बगघतली. त्ाच वेळेस 
त्ांनी ठरवले की भारत देशाला केळी मनयमातदार देश करायचा असेल 
आणण केळी उत्ादकांच्ा जीवनात आधथथ्यक रिांती घडवायची असेल 
तर पायाभूत काम करणे गरजेचे आहे. पारंपारीक केळीची शेती बदलून 
आधरुमनक तंत्रज्ानाचा अवलंब करणे फायद्ाचे ठरणार आहे. 

भारताचे माजी राष्ट् पती डॉ. ए.पी.जे. अब्दरुल कलाम यांना जैन कंपनीने 
बनमवलेली क्टश्यूकल्चर केळी व डाचळंबाचे रोपे दाखमवताना अजजत जैन, 
 डॉ. भवरलाल जैन आणण डॉ. अमनल काकोडकर.
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तेव्ा आपण बसराई, श्रीमंती, अधमापरुरी, रोबेष्ट् ा, आंबेमोहोर अशा 
पारंपारीक जातींची केळी लागवड करीत होतो. केळी कापणीचा 
कालावधी १८ चे २० महहने होता. सरासरी घडाचे वजन १० ते १२ क्कलो 
होते. केळी कापणीचे प्रमाण ६० चे ६५ टके्क होते आणण केळीची लांबी 
कमी होती, केळ्ाचा आकार गोलाकार होता आणण या जातीमध्े उत्तम 
क्पल बाग (खाेडवा) देण्ाची क्षमता नव्ती. परंतरु परदेशी बाजारपेठेत  दाग 
मवरहहत, लांब, सरळ व साधारणत: १५० ते २०० ग्रॅम वजनाच्ा केळीच 
मनयमातीसाठी चालत होती. केळी उत्ादकांची आधथथ्यक स्स्ती फार काही 
चांगली नव्ती. १९८९ साली जेव्ा जळगाव फ्रु टसेल सोसायटीचा रौप्य 
महोत्व साजरा करण्ात आला. त्ा मवशेषांकामध्े मी स्त: एक लेख 
जलहून केळीचे अथथ्यशास्त्र मांडले आहे. त्ात केळी उत्ादकांच्ा घरातील 
सदस्ांची मजरुरी सोडली तर एकरी सात हजार रूपये नफा पारंपारीक 
केळीच्ा शेतीतून ममळतो आहे असे नमूद केले आहे. हे चचत्र बदलण्ाची 
दृष्ी फति मोठ्ा भाऊंजवळ होती. 

हे चचत्र बदलायचे असेल तर सवथ्य प्रथम मन्मातक्षम जास्त उत्ादन 
देणारी व उत्तम खोडवा देणारी जात केळीमध्े मनममाण करणे गरजेचे आहे. 
हे भाऊंना चांगलेच ठाऊक होते. त्ासाठी १९९४ सालामध्े मवल्लीयम, 
झेलींग व ग्रॅड नैन अशा तीन जातींची आयात देशांमध्े सवथ्य प्रथम केली 
तोपययंत कोणतीही मनयमातक्षम जात देशांत नव्ती. त्ामध्े ग्रॅडनैन ही 
जातीने क्फलीपीन्, होंदरूस, इक्ेडोर, कोस्ारीका, इस्त्राइल, कोलंमबया 

या देशात मनयमातीमध्े नावलौकीक ममळमवला होता व आपल्ाही 
वातावरणात ग्रॅडनैनच सरस ठरली. श्री डी. के. महाजन, वाघोदा, श्री धनू 
भोळे, न्ावी, वाय. आर. चौधरी, व्खरोदा, मनहरभाई पटेल, राजक्पपळा, 
श्री. भीलाभाऊ गोटू सोनवणे, मोहाडी आणण जैन आर अँण्ड डी फामथ्य, 
जैन हहल्स जळगाव या सवथ्य प्रायोगगक प्ॉटमध्े ग्रॅड नैन ही जात ११ 
ते १२ महहन्ात कापणीला आली. सरासरी २४ क्कलोचे वजन ममळाले. 
केळीला लांब, वाधा , चकाकी रंग अमतशय उत्तम आला. लागवडीपासून 
आठव्ा महहन्ात खोडवा ठेवला २० महहन्ात दरुसरे पीक आले आणण 
२७ महहन्ात मतसरे पीक ममळाले. श्री. ़डी. के. महाजन यांनी तर चचनावल 
रस्तावरच्ा शेतात सात खोडवे घेतले. केळीचा उत्ादन खचथ्य कमी 
झाला. एकरी साधारण ३५ ते ४० टन उत्ादन ममळाले आणण केळी 
मवकासाच्ा आणखी एका पवमाला सरुरूवात झाली. 

परंतरु हे तंत्रज्ान सवथ्य शेतकऱयांपययंत पोहचवायचे असेल तर पारंपारीक 
कंद पद्धतीने देशात ग्रॅड नैन जातीचा प्रसार व्ायला पन्नास वषजे लागतील. 
त्ासाठी श्री. भवरलाल भाऊंनी मनणथ्यय घेतला की उत्तम गरुणवत्तेची 
अनरुवंशीक शरुद्धततेची, एक समान वयाची व एक सारखी व्ायरस मरुति 
रोपे द्ायची असेल तर क्टश्यूकल्चर तंत्रज्ानाजशवाय पयमाय नाही. अमतशय 
जलद गतीने रोपे बनमवण्ाची ही पद्धत त्ामरुळे जैन क्टश्यूकल्चरचा जन् 
झाला. १९९५ सालामध्े क्टश्यूकल्चर प्रयोग शाळा उभी राहहली व ५० 
हजार रोपांपासून रोपे बनवायला सरुरूवात केली. 
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क्टश्यूकल्चर केळी रोपे लागवड व पारंपारीक रोपे लागवड यामध्े 
फार मोठा फरक होता. भाऊ म्हटले रोपांच्ा मरुळा पाने कायथ्यक्षम आहे तर 
कंदाला मरुळांची व पानांची मनममथ्यती करावे लागते. कंद जास्त पाण्ाला 
क्कंवा त्ा बागेचे व्वस्ापन चांगले झाले नाही तरी तो मरत नाही. रोपांना 
मात्र अत्ंत काळजीपूवथ्यक जोपासणे गरजेचे आहे आणण कंपनीने मनयम 
बनवला की जैन क्टश्यूकल्चर केळी मबना हठबक लागवड होणार नाही 
व हठबक न लावणाऱयाला रोपे देणार नाही आणण दरुसरा मनयम लगावला 
की प्रायमरी हाडथ्यमनगं ची रोपे परुरवणार नाही. सरुरूवातीला भाऊंचा 
मनयम केळी उत्ादकांना थोडा कडक वाटला. परंतरु जेव्ा हठबकवर 
बागा लागल्ा, लागवडीच्ा सातव्ा हदवशी बागांना फक्टथ्यगेशन सूरू 
झाले. बागें जोमदार झाल्ा. वषथ्यभर वाढीच्ा अवस्ेनरुसार फक्टथ्यगेशन 
तंत्रज्ान मवकसीत केले. असे संपूणथ्य केळी उत्ादनाचे “जैन मॉडेल” उभे 
करून देशांतील केळी बागायतदारापययंत पोहोचवले त्ाचा पररणाम 
आज आपण बघत आहात, क्टश्यूकल्चर, हठबक जसचंन व फक्टथ्यगेशन या 
तंत्रज्ानाने केळी उत्ादकांचे जीवनमान बदलले व जळगाव सह भारतीय 
केळीला एक मानाचे स्ान मनममाण झाले. जैन क्टश्यूकल्चर केळी म्हणजे 
शेतकऱयांच्ा गळ्ातले ताईत बनले. वषमाला १० कोटी रोपे मनममाण 

करण्ाचा व लागवड करण्ाचा मवरिम इतर करु ठेही मनममाण होऊ शकत 
नाही. अमतशय शास्त्रोति पद्धतीने रोपे मनममाण करणारी “प्ॅन्ट फॅक्री” 
म्हणून जैन क्टश्यूला नावलौक्कक ममळाला ते मनव्वळ भाऊंची दृष्ी, 
गरुणवत्तेवरील अपार मनष्ा आणण गरुणवत्ता सांभाळण्ासाठी प्रचंड मेहनत. 
२७० एकरावर जैन क्टसी पाकथ्य  म्हणजे केळी उत्ादकांचे तीथथ्य असे 
समीकरण गेल्ा पंचमवस वषमात मनममाण झाले. ग्रॅड नैन या मनयमातक्षम 
जातीचा जगाच्ा बाजारपेठेत बोलबाला आहे. सवथ्यत्र याच गरुणवत्तेच्ा 
केळीची मागणी आहे. मोठ्ा प्रमाणात आता देशात ग्रॅड नैन ही जात 
उपलब्ध आहे. एकूण लागवडीच्ा ६० टके्क क्षेत्र या व्रायटीखाली आहे. 
महाराष्ट् , गरुजरात, मध्प्रदेश, उत्तरप्रदेश व छत्तीसगड मध्े शंभर ट्के्क 
ग्रॅड नैन आहे. ही आदरणीय भवरलाल भाऊंनी केळी उत्ादकांना हदलेली 
एक भेट आहे असे म्हणण्ास हरकत नाही. 

केळी वनयमातीसाठी पायाभूत काय्ग
श्री भवरलालजी भाऊ यांच्ा हदव् दृष्ीतून भारतीय केळीला एक 

मानाचे स्ान ममळाले. देशात ८.३० लाख हेक्रवर केळी लागू लागली. 
३० दशलक्ष टनाचे उत्ादन होऊ लागले. केळीची उत्ादकता ३५० 
ट्क्यांनी वाढली हे जरी खरे असले तरी सरुद्धा जगाच्ा बाजारपेठेत 

माननीय श्री. भवरलाल भाऊ जैन, श्री. अशोकभाऊ जैन व श्री. 
अजजतभाऊ जैन केळी मनयमातीसाठीच्ा प्ररिीया,फण्ा कापणे, 
केळी धरुवून, मनजयंतरुक करून पॅकतींग करण्ाचे प्रात्जक्षक जैन 
संशोधन कें रिावर प्रत्क्ष मागथ्यदशथ्यन करतांना (वषथ्य २००७)
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केळीला मोठी मागणी आहे. भारतीय केळीला, इराण, इराक, सौदी, 
दरुबई, ओमान, करु वेत, बहरीन, अझहर बेजान, रजशया, जापान ह्या मोठ्ा 
केळी आयातदार देशांना केळी परुरमवण्ाची संधी आहे हे अभ्ासातून 
भाऊंनी दाखवून हदले होते. परंतरु केळी मनयमात तंत्रज्ान म्हणजे मनयमातक्षम 
वाणाची म्हणजे ग्रॅड नैन केळीची लागवड, फू्ट केअर मॅनेजमेंट, केळी 
काढणी पूवथ्यचे घडाचे व्वस्ापन, केळी काढणी पश्चात हाताळणीचे 
तंत्रज्ान व पॅकतींग यासाठी कडी मेहनत भाऊंनी घेतली. त्ासाठी १९९५ 
सालामध्े जैन हहल्स च्ा पायर्ाच्ा प्ॉट मध्े क्टश्यूकल्चर केळीची 
दोन एकराची बाग उभी केली त्ाबागेला मनयमातीच्ा मनकषानरुसार 
सवथ्य टट् ीटमेंट केले. जेव्ा बागेचा मनसवा होऊ लागले तेव्ा फण्ा कमी 
करून घडावर आठ फण्ा ठेवल्ा. केळीवरील फ्ोरेट काढले, घडावर, 
फवारण्ा केल्ा, घडावर स्रटींग बॅग घातल्ा. प्रत्ेक घडाला एज टॅग 

बांधले, प्रत्ेक झाडाला आधार हदला, बागेवर वायर रोप तयार केला व 
दाग मवरहीत सरळ, उत्तम रंग व चांगल्ा कॅजलयर केळी काढून तीच्ा 
फण्ा वेगळ्ा करून फण्ा धूवून रेिटस मध्े भरून जैन वॅ्ली येथील 
राइपमनगं चेंबर मध्े क्पकवून दाग मवरहीत गोल्डन बनानाचा मंत्र या 
देशाला हदला. केळी मनयमातीचे मनकष करु ठल्ाही उत्ादकाला क्कंवा 
अधधकाऱयाला माहीत नव्ते. देशातून जेव्ा केव्ा केळी मनयमात झाली 
त्ांचा मनष्षथ्य होता आपल्ाकडे मनयमातक्षम जात नाही. केळी पॅकतींगचे 
तंत्रज्ान माहीत नाही. त्ामरुळे आपल्ा केळी परदेशात पोहचेपययंत सडून 
जाते व समरुरिात फेकावी लागते. अशा प्रकारचे सरकारी मनष्षथ्य होते. 
परंतरु भाऊंनी ठरवले होते की आम्हाला देशाच्ा केळीला जागमतक 
स्तरावर पोहचवायचे आहे व त्ा दृष्ीने प्रयत्न करायचे आहे. साधारण 
२००३ सालापययंत संपूणथ्य देशात हा संदेश गेला होता की केळीमध्े काही 
करायचे असेल तर जैन इररगेशन मध्े जावून जशकून या बघून या , तो 
पययंत केळी प्रक्रिया उद्ोगही सरुरळीत सरुरू झाला होता. २००३ सालामध्े 
भारत सरकारच्ा ककृ षी मंत्रालय व फलोद्ान आयरुति ़डॉ. एच. पी. जसगं, 
नवी हदल्ली यांनी ककृ षी भवन येथे केळी मनयमातीला चालना देण्ासाठी 
देशातील फलोद्ान संचालक, ककृ षी सचचव व शास्त्रज् यांच्ासाठी एक 
कायथ्यशाळा आयोजजत करण्ात आली होती. त्ासाठी जैन इररगेशनची 
मनवड करण्ात आली होती. जजल्हातून मी, क्डगंबरशेठ, भागवत मवश्वनाथ 
पाटील, डी. के महाजन, कडू धोंडू चौधरी, अशोक जगन्नाथ पाटील, पांडूरंग 
बाजीराव पाटील, हरर धभका पाटील, जललाधर पाचपांडे असे एकरु ण ७० 
उत्ादक हजर होते. श्री मोठेभाऊ यांनी स्त: बसून केळी पॅकतींग साठी 

जळगावच्ा जैन हहल्सवर क्डसेंबर २०१० मध्े झालेल्ा दरुसऱया राष्ट् ीय केळी पररषदेमध्े चचनावल फू्ड  सेल सोसायटीचे चेअरमन क्डगंबरशेठ 
नारखेडे यांचा भवरलाल जैन आणण ना. धों. महानोर, जैन क्टश्यूकल्चर जीवनगौरव परुरस्ार देऊन सत्ार करण्ात आला त्ावेळी व्ासपीठावर 
अव्खल भारतीय केळी उत्ादक संघाचे अध्क्ष भागवत पाटील, अतरुल जैन, डॉ. एच. पी. जसगं, डॉ. एम. एम. मरुस्तफा, डॉ. पी. सरुंदर राजू
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 “तापी नदीतले पाणी उचलून रावेर तालरु क्यातली शेती 
बागायत करण्ासाठी भवरलाल भाऊंनी पीव्ीसी पाईप 
उपलब्ध करून हदला म्हणूनच केळीची लागवड सवथ्यत्र मोठ्ा 
प्रमाणात होऊ शकली.”, असे सांगून माझी आमदार व मोेठे केळी 
बागायदार श्री. राजाराम गणू महाजन म्हणाले की, १९७७ साली 
माझी पहहल्ांदा भवरलाल भाऊंशी भेट झाली. माझी जमीन 
तापी नदीच्ा काठाने होती. दरुसखेडा रेल्ेसे्शन ते बऱहाणपूर हा 
सगळा दरुष्ाळी पट्टा होता. मनबंोरा फ्रु ट सेल सोसायटीशी मोठ्ा 
भाऊंचा संबंध होता. मतथे ते नेहमी यायची.एक हदवस मी त्ांना 
सोसायटीत जाऊन भेटलो आणण पाईप लाईन करायची आहे असे 
सांगगतले. जी. आय, जसमेंट, मबडाचे की पीव्ीसी पाईप वापरायचे 
ते मवचारले. त्ांनी मला पीव्ीसी पाईप वापरण्ाची सूचना केली. 
मला चार इंची पीव्ीसी पाईप हवे होते. भाऊ साईट बघायला 
आले. तापीच्ा काठाकाठाने हहडंले आणण सहा इंची पाईपलाईन 
करण्ाची सूचना केली. तेव्ां भाऊंची स्त:ची पाईप फॅक्री 
नव्ती. त्ामरुळे मरिासहून पाईप मागमवण्ाचे ठरले. पण त्ाच 
वेळी मरिासच्ा कंपनीत आठ इंची पाईप 
तयार होत होते. पाईप काही लवकर 
येईना. पावसाळा तोंडावर आला होता. 
जमीन खोदनू ठेवली होती. शेवटी भाऊंनी 
मला मवचारले, “आठ इंची पाईप घेता 
का माननीय राजाराम भाऊ?” लगेच 
होकार हदला. ५२०० फूट पाईपलाईन 
केली. शेतात पाणी गेले. लोक पाहायला 
येऊ लागले. तापीचे पाणी शेतात आले 
याचे सवषांना मोठे आश्चयथ्य वाटायचे. मग 
नदीकाठच्ा सगळ्ा लोकांनी पीव्ीसी 
पाईप टाकायचा धडाका लावला. भाऊंनी 
माझ्ासह सगळ्ांना कोट्ावधी 

रूपयांचे पाईप उधार हदले. भाऊंच्ा या पाईप परुरवठ्ामरुळे 
तालरु क्यातली खूप मोठी शेती बागायत झाली. सगळ्ांनी केळी 
लावली. क्पकाचे चांगले पैसे ममळाले. मग शेतकऱयांनी भाऊंना 
पाईपाचे पैसे हदले. रावेर तालरु क्यातील एकाही शेतकऱयाने 
पाईपाचे पैसे बरुडमवले नाहीत.

केळीला पहहली जैनची मायरिोट्ूब आम्हीच बसमवली असे 
सांगून राजारामभाऊ महाजन म्हणाले, “क्टश्यूकल्चर ग्रॅन्डनैन 
केळीचे रोप, त्ाला हठबकची जोड आणण फटथीगेशनची साथ असे 
उत्तम गणणत भवरलालजींनी बसवून हदल्ामरुळे केळी क्पकाच्ा 
उत्ादनात मोठी रिांती झाली. त्ामरुळे केळी क्पकाच्ा मवकासात 
भवरलाल जैन यांचे योगदान अनन्साधारण आहे. हठबक 
संचामधून इंजेक्शन हदल्ासारखे फटथीगेशन केले जाते. त्ामरुळे 
खताच्ा खचमात बचत तर होतेच पण केळी मोठी व एकसारखी 
होऊन एकावेळी काढायला येतात. आजच (१८ फेब्रुवारी,२०२२) 
माझ्ा शेतातून एका हदवसात तीन टट्क केळी गेली आणण पावणे 
अठरा रूपये क्कलोला भाव ममळाला. पूवथी आम्ही बसराई केळी 

लावायचो. सरासरी १२ क्कलोची रास 
पडायची. सगळी केळी कापायला १८ 
महहने लागायचे. आता ११ महहन्ात 
पीक कापले जाते. भवरलाल जैन यांनी 
केळी क्पकासाठी जे प्रचंड संशोधन 
करून शास्त्र मवकसीत केले व संपूणथ्य 
क्पकाच्ा व्वस्ापनाचे जे वेळापत्रक 
बनमवले त्ामरुळे खानदेशाची केळी 
जगाच्ा बाजारपेठेत जाऊ शकली. 
भाऊंचे केळी मनयमातीचे स्प् आता 
पूणथ्य होते आहे याचा आम्हां शेतकऱयांना 
खूप आनंद आहे.”

भवरलालजींच्ा प्यत्नांमुळेच खानदेशी 
केळींनी पाठहली जगाची बाजारपेठ 

माजी आमदार राजाराम गणू महाजन, तांदलवाडी यांचे उद ्गार 
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दोन क्कलोचे व १३.५ क्कलोचे बॉक्स कसे असावे, याची संकल्पना 
मांडली आणण हदल्लीच्ा पररषदेसाठी २ क्कलो चे ४०० बॉक्सेस घेऊन 
आम्हाला पाठवले व ही संपूणथ्य कनसेप्ट देशातील अधधकारी, शास्त्रज् 
व उद्ोजक यांना कशी समजून सांगावी याचे ही मागथ्यदशथ्यन केले. जैन 
फामथ्यफे्श बनाना हा पररषदेतील चचजेचा मवषय झाला. खरुद्द, तत्ालीन 
ककृ षी मंत्री राजनाथ जसगं यांनी कौतरुक केले व एका महत्ताच्ा कायमाला 
हदशा ममळाली.

मागील वषथी देशातून साधारण पणे २.०५ लाख टनाची केळीची मन्मात 
झाली. देशाला ६५० कोटी रूपयाचे परकीय चलन ममळाले. भारतीय 
केळीला मान सन्ान ममळाला, जगाच्ा बाजाराच्ा नजरा आपल्ाकडे 
वळल्ा. क्फलपीन् पेक्षा चांगली गरुणवत्ता आपण देऊ लागलो. जळगाव, 
सोलापूर, सरुरत, अनंतपरुर, कडप्ा, थेणी,बऱहाणपूर, भरूच ही जजले् केळी 
मनयमातीचे हब बनले. लॉकडाऊनच्ा काळात मनयमातीने अनेक केळी 
उत्ादकांना तारले. केळीच्ा पट्टात आधथथ्यक समकृद्धी मनममाण झाली हे 

केवळ आणण केवळ पद्मश्री भवरलाल भाऊ जैन यांच्ा हदव् दृष्ीतून 
मनममाण झाले. यात कोणाच्ाही मनात शंका असण्ाचे कारण नाही. परंतरु 
शासकीय स्तरावर जी अनास्ा केळीच्ा मवकासाची हदसत आहे त्ामरुळे 
प्रचंड मागणी असतांना सरुधदा, पायाभूत सरुमवधा नाही. पॅक हाऊसेस नाही. 
कोल्ड स्ोरेज नाही. केळीचे कंटेनर वाहून नेण्ासाठी रेल्े से्शनवर 
तशी सरुमवधा नाही त्ामरुळे केळीचा मवकास मंदावल्ाचे चचत्र हदसत 
आहे. राज् व कें रि सरकारची अनास्ा तर आहेच, परंतरु केळी उत्ादक 
सरुद्धा दरूदृष्ी ठेवून सांगघकररत्ा काही करताना हदसत नाही. आमच्ा 
काळात आम्ही प्रत्ेक स्रावर केळीचा मवषय मांडत होतो. आता नमवन 
पीढी केळीच्ा शेतीत आली आहे. त्ांच्ासाठी अमतशय आधरुमनक असं 
केळी उत्ादनाचं माॅडेल श्री. भवरलाल भाऊ यांनी उभे करायला हदले 
आहे. त्ाच मागमावर जर आपण चाललो तर केळी क्पकात फार मोठी 
रिांती घडेल असे मला वाटते. ज्ांनी हदशा हदली, मागथ्य दाखमवला अशा या 
महान दृष्ट्या व्गतिमत्तास माझा साष्ांग दंडवत प्रणाम!

जैन हहल्स वरील मनयमातक्षम केळी बागेची पाहणी करतांना 
श्री भवरलालभाऊ जैन व डॉ. डी. एन. करु लकणथी 
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माझे वडील पारंपाररक पद्धतीने केळीची शेती करीत होते. मी फारसे 
शेतीकडे लक्ष देत नव्तो थोडी राजकारणात गोडी असल्ामरुळे काही वषथ्य 
राजकारणात क्फरलो परंतरु असे लक्षात आले की, जीवनमान बदलाचे 
असेल तर केळीची शेती शास्त्रोति पद्धतीने केली पाहहजे. करु ठल्ाही 
नोकरीत एवढी प्रगती करता येणार नाही क्कंवा राजकारणातही फार 
काही करता येणार नाही असे माझे ठाम मत झाले. २००४ 
सालापययंत मी कधीतरी शेतात फेरफटका मारत असे बाबा 
मात्र फार मेहनती व कष्ाळू. घरची नऊ एकर जमीन होती. 
मी सवथ्य प्रथम ६००० कंदांच्ा केळीची लागवड २००५ 
साली केली. आणण माझ्ा केळीच्ा शेतीचा श्रीगणेशा 
केला. २००९ सालापययंत मी कंदाची बाग लावत होतो. 
सरासरी १६ ते १७ क्कलोची रास ममळत होती. गरुणवत्ता 
फार चांगली येत नव्ती. कापणीही परुणथ्य होत नव्ती 
त्ामरुळे फार काही पैसे जशल्लक राहत नव्ते. मग २००९ 
मध्े जैन इररगेशनचे अॅग्रोनॉममस् श्री. राहरुल भारंबे यांनी 
श्री. टेनरु डोंगर बोरोले, एल. ओ. चौधरी, शांताराम राणे करुं भारखेडा यांच्ा 
बागांच्ा गोष्ी सांगगतल्ा आणण मला जैन क्टश्यूकल्चर केळी लागवड 
कशी फायद्ाची आहे हे लक्षात आणून हदले. मी तेव्ाच १० हजार रोपांचे 
बरुक्कंग करून लागवड केली. माझ्ा शेतात सवथ्यत्र जैन हठंबक जसचंनच 
लावले आहे. त्ातून फक्टथ्यगेशन कसे करावे, केळीला संतरुलीत खते कशी 
द्ावीत, त्ाचे काय फायदे आहेत. हे केळी क्पक तज्ज्ञ श्री. के. बी. पाटील 
यांनी समजून सांगगतले. त्ावषथी केळीचे पीक 
खूप चांगले आले त्ामरुळे दरवषथी मी रोपांची 
लागवड वाढमवत गेलो. आणण आता दरवषथी ४० 
ते ४५ हजार रोपे लावतो.

माझ्ा १३ वषमाच्ा अनरुभवावरून आता 
लक्षात आले आहे की, जैन कंपनीची केळीची 
क्टश्यूकल्चरची रोपे अत्ंत दजजेदार, रोगमरुति, 
व्ायरस फ्ी असतात. आणण त्ांना तोड नाही. मी 
सरुरवातीला एक वषथ्य परुण्ातून रोपे मवकत घेतली. 
पण मला त्ांचा अनरुभव चांगला आला नाही. ती 
बाग फेल गेली. त्ानंतर मात्र मी ठाम मनणथ्यय 
केला की, यापरुढे केळी लावायची असतील. तर 
जैनची क्टश्यूकल्चर रोपेच लावायची.

एक हदवस आम्ही करुं भारखेड्ाला श्री. रमाकांत बोंडे यांनी त्ांच्ा 
केळीला डबल लॅटरल टाकली होती ती बघायला गेलो. या डबल लॅटरल 
टाकण्ाचा श्री. रमाकांत बोंडे यांना इतका मोठा फायदा ममळाला होता की, 
त्ांना सरासरी ३२ क्कलोची रास पडली होती. बाग तर अमतशय जोमदार 
होती हे आम्ही डोळ्ांनी बगघतलं. आणण त्रीत दरुसऱयाच हदवशी २४ हजार 

केळी रोपांना मी डबल लॅटरल टाकून घेतली. आज जवळपास 
सात वषथ्य झाली. माझी ४० हजार नवीन लागवड व ४० हजार 
क्पलबाग जैन च्ा डबल लॅटरलवर आहे. संपूणथ्यपणे मवरिाव् 
खते वापरतो आहे. १२:६१:०, ०:५२:३४, ०:०:५०, यरुररया, पोटॅश, 
कॅल्शियमचा मी मोठा प्रमाणात वापर करतो. भवरलाल भाऊंनी 
जे केळीचे तंत्रज्ान मनममाण करून आमच्ासारख्या केळी 
उत्ादकांच्ा बांधावर पोहचमवले. त्ामरुळे माझ्ा जीवनात व 
करु टरुबंात आधथथ्यक रिांती झाली. १३ वषमात मी २१ एकर जमीन 
खरेदी केली. मरुलीचे जशक्षण केले. मरुलाचे जशक्षण केले. त्ाचे 
लग् थाटात केले. आधथथ्यक सरुबत्ता आली. प्रचंड प्रमतष्ा ममळाली. 

आज मी टोयाटो इनोव्ा गाडीत क्फरत आहे हे केवळ जैन तंत्रज्ानामरुळे 
शक्य झाले. आज माझे करु टरुबं अमतशय लक्झरी जीवन जगत आहे. याचा 
अधभमान व खूप आनंद आहे. तथाक्प केळी बागयदार क्पढीने परुणथ्यपणे 
मनषे्ने व अचरुक तंत्रज्ानाचा वापर करून भमवष्यात केळीची शेती करावी 
असे मला वाटते. सध्ा माझी ४० हजार क्पकबागेची कापणी सरुरू आहे. 
पाच टट्क क्पलबागेची कापणी दोन हदवसात झाली असून १४०० रूपये 

कक्टंलचा भाव ममळाला आहे. नवीन ४० 
हजार रोपांची कापणी एक महहन्ाने सरुरू 
होणार आहे. दरुसरे मला असे वाटते की, भाव 
कमी जास्त काहहही असू द्ा, आपण प्रामाणणक 
प्रयत्न केल्ास व केळीचे शास्त्रोतिपद्धतीने 
व्वस्ापन केल्ास केळीची चांगली रास 
व गरुणवत्ता ममळते त्ामरुळे इतरांपेक्षा चांगला 
भावपण ममळतो व होणारे नरुकसान टळते. येथून 
परुढे सवषांनी ममळून केळीच्ा मनयमातीसाठी प्रयत्न 
करावे व केळी क्पकाला शाश्वत ठेवावे असे मला 
वाटते. माझ्ा जीवनात पररवतथ्यन घडून आणणारे 
आदरणीय भवरलालभाऊंना शतश:  नमन!

आज मी लक्झरी जीवन जगतो आहे ते  
भवरलाल भाऊंच्ा तंत्ज्ानामुळे

टकशोर रववदं्र फालक, मरु. पो. हहगंोणा, ता. यावल जज. जळगाव, मो. ९७३०२८७०३९
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एखादा माणूस तरुमच्ा मनामस्तकाचा ताबा घेतो. तरुम्हाला 
झपाटून टाकतो. का घडतं असं? कारण काहीतरी भव्, महनमंगल 
अस दशथ्यन घडत आणण आपण थक्क होऊन हे बघत राहतो. तसच 
काहीसं भवरलाल भाऊ ज्ांना प्रेमाने सवथ्य मोठेभाऊ म्हणतात त्ांच्ा 
बाबतीत घडलं. खरंतर भाऊ वयाने माझ्ा पेक्षा खूप मोठे, कतकृथ्यत् 
तर आभाळाइतके मोठे असतांना देखील त्ांच्ा सोबत जो स्ेह 
मनममाण झाला याच श्रेय भाऊंनाच आहे. त्ांनी ज्ा सहजपणे मला 
ममत्र मानलं यात त्ांचाच मोठेपणा आहे. इतका मोठा उद्ोगसमूह 
पण त्ाचा करु ठेही दंभ नाही. अफाट बरुद्धीमत्ता पण गवथ्य नाही. इतका 
व्ाप असून देखील सतत प्रसन्न व हसतमरुख असे भाऊ कायम मनात 
आहेत. गांधी हा आम्हाला जोडणारा धागा होता. मी एकदा मवचारलं 

भाऊंना की भाऊ इतके ताण तणाव असतांना देखील तरुम्ही इतके 
प्रसन्न कसे असता? तेव्ा भाऊ म्हणाले की मी कधीच खोट बोलत 
नाही. त्ामरुळे माझं कधी कधी नरुकसान होत. पण दीघथ्यकालीन 
फायदाच होतो. मी खोटं बोलत नाही म्हणून काय बोललो हे लक्षात 
ठेवावे लागत नाही. हे क्कती सरुंदर आहे. अगदी न्ायालयात देखील. 
गरज असताना देखील, व मबकट पररस्स्तीला सामोरं जात असताना 
व वक्कलांनी खोटं बोलायचा हदलेला सल्ला भाऊंनी नाकारला. इथेच 
त्ांच थोरपण आहे. इतक्या गोष्ी आहेत त्ांच्ा मोठेपणाच्ा की 
परुस्तक होऊ शकते. कलेवर मनापासून प्रेम करणारे भाऊ म्हणाले 
होते, ‘कला म्हणजे सकृष्ीच रहस् उघडणाऱया क्कल्ला आहेत.’ कलेची 
इतकी सरुंदर व्ाख्या माझ्ा करु ठेही वाचनात नाही. इथेच भाऊंसोबत 

आदरणीय मोठेभाऊ 
भावांजलीचा काय्गक्रम आमही का करतो?

- शंभू पाटषील

१२ पडसेंबर, जैि इरररेशिचे संस्थापक 
कै.भवरलाल जैि यांचा जन्महदवस 
त्ांच्ा जयंतीनिनमत् जळराव मधील 
पररवत्गि या संस्थेतरफे  मारील पाच 
वष्यांपासूि भाऊंिा भावांजली हा 
सांस्कृ नतक काय्गक्रम भाऊंच्ा उद्ािात 
साजरा करूि भाऊंच्ा आठवणींिा 
उजाळा हदला जातो. यावषथी या 
भावांजलीमध्ये जे नवनवध काय्गक्रम 
सादर करण्यात आले त्ांचा हा संशक्षप्त 
व धावता आढावा...
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प्रेमाचा धागा जोडला गेला. भाऊ आपल्ातून मनघून गेले. जगाला 
सरुंदर करण्ाचं त्ांचं स्प् होत. ते गेल्ावर त्ांच स्प् काही अंशी 
पूणथ्य करता येईल का? याचा शोध म्हणजे भाऊंना भावांजली हा 
पररवतथ्यन कला महोत्व आहे. भाऊंना आदरांजली द्ायची, त्ांच 
स्रण करायचं तर मग ती कलेच्ा माध्मातूनच द्ायची. मी दरुसरं 
काय करू शकतो? या मधून मग भाऊंना भावांजलीची सरुरवात 
झाली. आदरणीय अशोकभाऊ यांनी या कल्पनेला पूणथ्य पाहठंबा व 
सहकायथ्य हदले. भाऊंच्ा स्कृतीक्प्रत्थथ्य भाऊंचे उद्ान उभारले गेले. 
याच उद्ानातील अँम्ी धथएटरमध्े हा महोत्व सरुरू झाला. माझ्ा 
सोबत पूणथ्य पररवतथ्यन पररवार ७ हदवस या महोत्वासाठी झोकून 
देऊन काम करत असतो.याच मनयोजन उत्तम व्ावं यासाठी आम्ही 
शहरातील मोठ्ा मंडळींना या महोत्वाच प्रमरुख केलं. अमनलभाई 
कांकररया, नंदलाल गाहदया, अमनषभाई शहा, अमरभाई करु करेजा, 
क्करण बच्ाव, छमबराज राणे, नारायणभाऊ बामवस्र ह्या प्रमरुखांनी 
या महोत्वाला एक दजजेदार आयाम हदला. इतकी मोठी माणसं पण 
घरच कायथ्य असल्ासारखी १० हदवस राबतात. यामरुळेच हा महोत्व 
यशस्ी होतो.
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पद्मश्री डाॅ. भवरलाल जैन यांच्ा जन्जयंतीच्ा मनममत्ताने पररवतथ्यन 
जळगाव आयोजजत केलेल्ा ‘भाऊंना भावांजली’ या संगीत, नकृत्, नाट्, 
चचत्रकला आणण साहहत्ाला वाहहलेल्ा पररवतथ्यन कला महोत्वाच्ा 
पाचव्ा परुष्पाच्ा मनममत्ताने ‘लाॅकडाऊन डायरी’ हा कोरोना काळातील 
चचत्रकारांचे भावमवश्व उलगडवणारे चचत्रप्रदशथ्यन जळगावच्ा भाऊंच्ा 
उद्ानातील वसंत वानखेडे आटथ्य गॅलरीत हद. १२ ते १९ क्डसेंबर दरम्यान 
आयोजजत केले होते.

एक महान दृष्ा आदरणीय श्री. भवरलाल जैन यांच्ा मनसगमाबद्दल 
आवड, शेतकऱयांबद्दलचे प्रेम आणण प्रत्ेक सजथ्यनशील गोष्ीसाठी त्ाचे 
कौतरुक यासाठी हे प्रदशथ्यन श्रद्धांजली म्हणून समपथीत केेले होते. प्रदशथ्यनाचे 
उदघ्ाटन बहहणाबाई चौधरी टट्स्च्ा संचाजलका सौ. ज्ोतीभाभी जैन, 
जैन इररगेशनचे मवपणन संचालक श्री. अभय जैन आणण खासदार श्री. 

उन्ेश पाटील यांनी केले. अमरुतथ्य शैलीतील अनेक चचत्रांसमोर उभे राहून 
दोघाही उदघ्ाटनकत्षांनी चचत्रकारांशी बोलून करु तूहलपूणथ्य संवाद साधला 
आणण कौतरुक केले. 

सद प्रदशथ्यनात जळगावमधील चचत्रकार राजेंरि महाजन, राजू 
बावीस्र, जजतेंरि सरुरळकर, मवकास मल्ारा, श्याम करु मावत, मवजय जैन 
आणण मनलेश जशपंी यांच्ासह प्रसेन बावीस्र आणण ओशीन मल्ारा या 
तरूण चचत्रकारांची चचत्रे प्रदशथीत केली गेली. 

प्रदशथ्यनात लजलत कला कें रि (चोपडा) महामवद्ालायाचे प्राचायथ्य श्री. 
राजेंरि महाजन यांनी नामवण्पूणथ्य मनसगमाची मांडणी केली होती. जजतेंरि 
सरुरळकर यांची ‘दरुबई’ ही वैजशष्ट्येपूणथ्य चचत्रमाजलका, राजू बामवस्र यांची 
‘कष्करी श्रममकांची यथा मांडणारी’, शाम करु मावत यांची खास अंजजठा 
चचत्रांमधल्ा रंगांसह लयदार रेषा दशथ्यवणारी मोहक चचत्रे. मवकास 

रवववार ठद. १२ टडसेंबर, पठहला ठदवस
लॉकडाऊन डायरी

चचत्कारांचे कोरोना काळातील भावववश्व उलगडववणारे चचत्प्दश्गन

प्रा. राजेंरि महाजन राजू बामव्कर जजतेंरि सरुरळकर श्याम करु मावत मनलेश जशपंी
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मल्ारा, मवजय जैन आणण प्रसेन बामवस्र यांची वेगवेगळ्ा धाटणीची 
अमूतथ्य शैलीतील चचत्रे समामवष् केली होती. पाचोरा येथील मनलेश जशपंी 
यांची वेगळ्ा रंगढंगाची लक्ष वेधून घेणारी तसेच ओशीन मल्ारा या 
तरुणीची लाॅकडाऊनमधील माणसांची व्था दशथ्यवणारी प्रत्यकारी 
पोटट् जेट्स लक्षवेधी ठरली. 

‘जळगावमधील आत्तापययंत झालेल्ा चचत्र प्रदशथ्यनामधील एक 
महत्ताचे चचत्र प्रदशथ्यन’ अशा शब्दात या प्रदशथ्यनाचे कौतरुक शहर व 
पररसरातील कलाप्रेमी रजसक, चचत्रकार आणण कलेच्ा मवद्ार्षांनी केले. 
भरभरून प्रमतसाद लाभलेल्ा या प्रदशथ्यनास जैन इररगेशनचे अध्क्ष 
श्री. अशोक जैन, ज्ेष् लेखक श्री. भालचंरि नेमाडे, जैन इररगेशनचे सह-

व्वस्ापकीय संचालक श्री. अतरुल जैन, जैन फामथ्यफे्श फूड्सचे संचालक 
श्री. अथांग जैन, गांधी ररसचथ्य फाऊंडेशनच्ा संचाजलका सौ. अंमबका जैन 
तसेच हदल्लीचे प्रजसद्ध चचत्रकार ममनष रा ‘व यांनी भेट देऊन चचत्रकारांचे 
कौतरुक केले. प्रदशथ्यनाच्ा सांगता सोहळ्ात प्रदशथ्यनामधील सहभागी 
चचत्रकार, रजसक, नागररक आणण कलेचे मवद्ाथथी यांचा संवादात्क ‘कला 
आणण माणूस’ हा चचजेचा कायथ्यरिम आयोजजत केला गेला, त्ात देशदतूचे 
मरुख्य संपादक श्री. हेमंत अलोणे, कलाजशक्षक श्री. हरुण पटेल, मनतीन 
सोनवणे, राजू बामवस्र व मवजय जैन यांनी आपले मवचार व्ति केले. 
जैन इररगशेनचे सहकारी श्री. ज्ानेश्वर शेंडे यांनी सूत्रसंचालन केले.

लेखन - ववजय जैन

जळगावातील सामाजजक, सांस्कृ मतक नेतकृत् संस्कृ तीला समांतर 
नाही. भ्रष्ाचारी शहर, गरुंडगगरी, अवैध धंद्ांचे शहर ही ओळख कधी 
परुसणार आहोत. नीमतवान लोकांच्ा मागे क्कती समाज उभा राहतो, 
ही त्ा शहराची सांस्कृ मतक ओळख असते. ती खरी संस्कृ तीची परीक्षा 
असते. त्ामरुळे सहनशील, पराभूत मानजसकता बदलून एकक्त्रत प्रयत्नाने 
हा सांस्कृ मतक बदल घडवावा लागेल, अशी अपेक्षा वक्तांनी चचमासत्रात 
व्ति केली. खानदेशी सं्ककृ तीचे एकक्त्रत दशथ्यन घडमवणारे संग्रहालय 
जळगावमध्े उभे राहणे गरजेचे असून खानदेशी गॅझेक्टयर वाचताना हा 
भाग मब्क्टशकाळात क्कती समकृद्ध होता याची कल्पना येते. धरणगावला 
पूवथी लाल रंगाचे तलम बहमली वस्त्र बनत असे आणण ते खरेदी 
करण्ासाठी पजशथ्ययन व अरेमबयन लोक येथे येत असत तर नंदरूबारचा 
फेटा खरेदी करण्ासाठी लंडनमध्े लोकांच्ा रांगा लागत.  ही खानदेशी 
सं्ककृ ती आपण जपून वाढमवली पाहहजे. 

पररवतथ्यन आयोजजत भावांजली महोत्वाच्ा दरुसऱया हदवशी सोमवारी 
रोटरी भवन येथे सांस्कृ मतक समकृद्धी आणण माझं जळगाव, या मवषयावर 
पररसंवाद झाला. या वेळी जैन इररगेशनचे सहव्वस्ापकीय संचालक 
अतरुल जैन, भरत अमळकर, डॉ. प्रदीप जोशी, संपादक डॉ. सरुधीर भोंगळे, 
डॉ. राजेश पाटील, छबीराज राणे, डॉ. प्रीती अग्रवाल, डॉ. रेखा महाजन, गनी 
मेमन, यजरुवजेरि महाजन, जशवराम पाटील सहभागी झाले होते. चचमासत्राची 
भूममका अमनष शहा यांनी सांगगतली. ‘जळगाव बद्दल करु णी चरुकीचे बोलले 
तर चीड येते, संताप येतो.सवषांना तसे वाटले पाहहजे. आपल्ा वागण्ा, 
बोलण्ावर बाहेरची लोक मत बनवत असतात. सामाजजक रचना कशी 
बदलली पाहहजेत, त्ाला उत्तर द्ायला हवे. जळगाव हे सरुंदरच आहे. ते 
आपल्ाला सरुंदरच वाटले पाहहजे.’ असे मवचार अतरुल जैन यांनी व्ति 
केले. हषथ्यल पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.

सोमवार ठद. १३ टडसेंबर, दसुरा ठदवस
चचमासत्

सांसृ्वतक समृद्ी आणण माझं जळगाव

पररसंवादात छबीराज राणे बाेलताना व्ासपीठावर शेजारी डावीकडून यजरुवजेरि महाजन,  डॉ. प्रदीप जोशी, डॉ. राजेश पाटील, डॉ. सरुधीर भोंगळे,  
डॉ. रेखा महाजन, भरत अमळकर, अतरुल जैन, डॉ. प्रीती अग्रवाल, अमनष शहा, गनी मेमन आणण हषथ्यल पाटील.
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भाऊंच्ा कायमाला पररवतथ्यनच्ा कलावंतांचे नमन बहहणाबाईंच्ा 
कमवतेने व गीतांनी पररवतथ्यनच्ा “अरे संसार संसार” कायथ्यरिमाने 
भावांजली महोत्वाला सरुरवात झाली. संजजवनी फाऊंडेशन संचजलत 
पररवतथ्यनतफजे  पद्मश्री भवरलाल जैन यांना आदरांजली देणारा आठ 
हदवसीय ‘भावांजली महोत्वा’चे उदघ्ाटन भाऊंच्ा उद्ानातील ऍम्म् 
धथएटरमध्े करण्ात आले. याप्रसंगी सरुप्रजसद्ध उदूथ्य व मराठी गजलकार 
व राज्ाचे माहहती व जनसंपकथ्य  महासंचालक डॉ हदलीप पांढरपटे्ट, जैन 
उद्ोग समरुहाचे अध्क्ष अशोक जैन, माजी मंत्री गरुलाबराव देवकर, 
भालचंरि पाटील, जे के चव्ाण, डॉ राधेशाम चौधरी, जसद्धाथथ्य बाफना 
यांच्ा हस्ते उदघ्ाटन करण्ात आले. याप्रसंगी मनोज पाटील यांनी 
प्रास्तामवक केले. याप्रसंगी महोत्व प्रमरुख अमनश शहा, अमर करु करेजा, 
अमनल कांकररया, छमबलदास राणे, डॉ. रणजजत चव्ाण, क्करणा बच्ाव, 
नारायण बामवस्र, राहरुल मनबंाळकर हे महोत्व प्रमरुख उपस्स्त होते. 
याप्रसंगी हदलीप पांढरपटे्ट यांनी भवरलाल जैन यांच्ा कायमाला वंदन 
करून पररवतथ्यनच्ा महोत्वाचा गौरव केला.

बहहणाबाईंच्ा कमवतांवर आधाररत ‘अरे संसार संसार’ 
हा सांगगमतक कायथ्यरिम पररवतथ्यनच्ा कलावंतांनी सादर केला. 
मवजय जैन यांची संकल्पना, तर नारायण बामवस्र यांनी हदग्दजशथ्यत 
केलेला ह्या कायथ्यरिमाने जळगावच्ा सांस्कृ मतक मवश्वाची सफर घडवली. 

बहहणाबाई हे जळगावच वैभव आहे. बहहणाबाई यांची कमवता ही 

लोकपरंपरा सांगणारी, खेड्ातल्ा ककृ क्षजनपरंपरासंस्कृ तीच महत् 
पटवून देणारी कमवता आहे. हजारो वषषांपासून गावगाड्ात राबणाऱया 
कष्करी महहलांच्ा जगण्ाचं गाणं म्हणजे बहहणाबाईची कमवता आहे. 
मतची कमवता व तीच जगणं यांची अनोखी सांगड घालणारा हा कायथ्यरिम 
म्हणजे बहहणाबाईची ओळख करून देणारा कायथ्यरिम आहे. मतच्ा 
कमवता वा गाणी आपण ऐकतो पण त्ामागचा गहन अथथ्य लक्षात येत 
नाही. तो अथथ्य, त्ा मागचं जगण्ाचं तत्ज्ान उलगडून सांगत ती कमवता 
आपल्ा मनात पक्की बसवायचं काम या कायथ्यरिमात शंभरु पाटील 
नावाचा अवजलया करतो. या माणसाने बहहणाबाईचा जो अभ्ास केला 
आहे. ज्ा पद्धतीने बहहणाबाईच्ा कमवता समजून घेतल्ा आहेत. त्ाला 
जळगावच्ा सांस्कृ मतक इमतहासाची झालर आहे. ककृ षी परंपरेची समज 
आहे. या सोबतच शब्दाच्ा अनेक छटा व व्ापक अथथ्य आहेत त्ा अंगाने 
बहहणाबाईंच्ा जगण्ाचा संबंध कमवतेत कसा येतो या मरुळे ही कमवता 
व गाणी केवळ कळत नाही तर मनात घर करतात. मन तकृप्त करणारा हा 
कायथ्यरिम आहे. 

‘अरे होतो छापीसनी, कोरा कागद शहाना’ म्हणणाऱया कवगयत्री 

बहहणाबाई चौधरी यांचं काव् मराठी साहहत्मवश्वात प्रकाजशत झालं आणण 

‘बावनकशी’ सोनच गवसलं, आयरुष्याच्ा वाटचालीतल्ा उन्ापावसानं 

अनमोल शहाणपण, उपजत समज-उमज, मवलक्षण कल्पनाशतिी, सूक्ष्म 

आणण मततकीच चौफेर मनरीक्षणशतिी, समाजजीवनातील बरे-वाईट 

मंगळवार ठद. १४ टडसेंबर, वतसरा ठदवस
अरे संसार संसार

बठहणाबाई चौधरी यांच्ा कववतांचे संगीतमय सादरीकरण



फेब्रुवारी  २०२२ 49

व्वहार, मानवी वकृत्तीच्ा कडाकांगोऱयांचा मवचार, माममथ्यक क्टप्णी 

करण्ाची सहज ममश्ीलता, साध्ा शब्दात फार मोठा जीवनमवषयक 

दृक्ष्कोन देण्ाची ताकद अशा अनेक गरुणसंपदेसह कवगयत्री बहहणाबाई 

चौधरींच्ा कमवतेचा मवचार केला जातो. बहहणाबाईंच्ा चचरंजीवांनी 

सोपानदेवांनी आईच्ा कमवता प्रकाजशत करण्ासाठी आचायथ्य प्र.के. 

अत्रेंना दाखमवल्ा आणण मराठी साहहत्दालनाची भरभरुन समकृद्धी 

वाढली, वाढतच गेली. बहहणाबाईंच्ा शब्दातच सांगायचं झालं तर 

‘मस्तकातलं परुस्तकात गेलं, परुस्तकातलं मस्तकात आलं,’ बहहणाबाई 

चौधरींच्ा कमवतेचा चचक्कत्क अभ्ास करणाऱयांनी एम. क्फल, 

पीएच. डी. च्ा पदव्ा प्राप्त केल्ा आहेत. अनेक नामांक्कत लेखक-

कवींनी बहहणाबाईंचे काव्गरुण अधोरेव्खत करणारी परुस्तके जलहहली. 

बहहणाबाईंच्ा पररवाराने त्ांच्ा काव्ामवषयी प्रकाजशत केलेली परुस्तके 

वाचकक्प्रय ठरली आहेत. बहहणाबाईंच्ा काव्ावरील ऑक्डओ-व्व्डीओ-

डीव्ीडीही आवजूथ्यन पाहहल्ा-ऐकल्ा जातात.

‘लेकीच्ा माहेरासाठी, माय सासरी नांदते’ इतक्या संवेदनशीलतेनं 

ओथंबलेलं भावस्पशथी काव् बहहणाबाईंचं आहे. लेवागणबोलीतलं 

बहहणाबाईंचं काव् साध्ा, सरळ-सोप्या शब्दात मोठा आशय समजावून 

देते. आसोदा हे बहहणाबाईच माहेर, जळगाव पासून ५ क्कलोमीटर 

असलेलं गाव. या गावच्ा रस्तावर असलेल्ा प्रत्ेक गोष्ीत बहहणाबाई 

काय काय बघते. मनजथीव गोष्ींचा पण ती कसा मवचार करते. कसा 

संवाद करते हे सगळंच मवलक्षण सरुंदर आहे. मग माहेरची कमवता 

सादर करणाऱया सोनाली पाटील व जसद्धी जससोदे यांनी बहहणाबाईच 

माहेर आपल्ा वाचनामधून जजवंत केल. तर मवलक्षण गोड गळ्ाच्ा 

श्रद्धा परुराणणक करु ळकणथी यांच्ा आज माहेराले जाणं, हे गाणं कधीही 

करु ठंही एकल नव्तं. त्ा गाण्ाचे स्र अजूनही कानात आहेत. इतकी 

गरुणी गागयका पररवतथ्यन पररवारात आहे म्हणूनच पररवतथ्यन पररवारचा 

दजमा उंच आहे.

अरे, संसार संसार 
जसा तावा चुल्हावर 
आधषी हाताले चटके 
तव्ा वरयते भाकर!

अरे, संसार संसार 
खोटा कधषी म्नू नहषी 
राऊळाच्ा कयसाले 
लोटा कधषी म्नू नहषी

अरे, संसार संसार 
नहषी रडनं कुढनं 
येड्ा, गयातला हार 
म्नू नको रे लोढनं!

माहेर, माही माय सरसोती, सरुगरीणीचा खोपा, आखाजी अशी 
अनेक गाणी पररवतथ्यनच्ा कलावंतांनी सादर केली. सरुहदप्ता सरकार 
यांचा घनगंभीर स्र, घरोटा हे गाणं त्ा ज्ा पद्धतीने सादर करतात ते 
अनरुभवायला हवे असेच आहे. 

अरे घरोटा घरोटा  
तुह्ातुन पडे पपठी  
तस तस राह् गाणं  
पोटातून येत व्टषी 

दाने दयता दयता  
जशषी घारानं रषी धभजे  
तुझषी घरोटा घरोटा 
तशषी पाऊ तुझषी झझजे

झझजजसनषी झझजजसनषी 
झाला संगररवरी 
अरे, तुले टाकलाये
टकारीन आलषी दारी!
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या अमतशय सरुंदर ओळी मततक्याच गंभीर स्रामधून ज्ा सरुंदर पणे येतात 
ही सौ. सरकार यांची जाद ूआहे. मंजरुषा धभडे व हषथ्यदा कोल्टकर यांनी 
पारंपररक ओव्ा अत्ंत उत्टपणे सादर केल्ा. या दोघी कलावंतांनी 
आपल्ा स्रांचा अत्ंत खरुबीने वापर करत त्ातली आतथ्यता परुरेपूर 
पोहचवली आहे. प्रतीक्षा कल्पराज यांनी मरुजांची वही खूपच जबरदस्त 
सादर केली. नेमांडे यांची ही वही श्रोत्ांना सरुखावून गेली. खड्ा 
आवाजात गाणाऱया प्रतीक्षा यांना उत्तम दाद ममळाली. 

बहहणाईच्ा कमवता नारायण बामवस्र, मंजरुषा धभडे, प्रमतक्षा 
कल्पराज, मंगेश करु लकणथी, उजमा सपकाळे, सद्धी जशसोदे, सोनाली पाटील 
यांनी सादर केल्ा. या सादरीकरणात भाषेचा लेहजा व त्ातील सौंदयथ्य 
या कलावंतांनी उत्तम उलगडून दाखवलं. सरुयोग गरुरव यांची हामवोमनयम 
वरची साथ अत्ंत सरुरेल होती. तर मनीष गरुरव यांचा तबला, खंजीरी या 
वाद्ाच्ा साथसंगतीने कायथ्यरिमात बहार आली. योगेश पाटील यांची 
बासरी बहारदार होती. बरुद्धभूषण मोरे हे साथसंगत करत होते. चंरिकांत 
इंगळे यांच्ा लोकपरंपरेतील खड्ा व मोकळ्ा गायकीने रजसकांना 
भरभरून आनंद हदला. कायथ्यरिमाची सांगता श्रद्धा परुराणणक यांनी  
सदा जगाच्ा कारणी चंदनापरी घसला या गीताने केली. कायथ्यरिमाची 
सांगता झाली पण कायथ्यरिम मनात घेऊनच रजसक घरी गेले.

‘जे जे उत्तम उदात्त म्हणती। ते ते शोधत रहावे जगती॥’ हाच दृक्ष्कोन 
असणाऱया पद्मश्री डॉ. भवरलालजी जैन तथा श्रदे्धय मोठ्ाभाऊंनी 
सामाजजक बांधधलकीचे व्रत आयरुष्यभर जोपासले. साहहत्, समाज, 
संस्कृ ती, आरोग्संवधथ्यन, रिीडा, सांस्कृ मतक, जशक्षण, अध्ात् अशा 
क्षेत्रात श्रदे्धय मोठ्ाभाऊंनी भरीव योगदान हदलं. कवगयत्री बहहणाबाई 
चौधरींचं काव् भाऊंच्ा अमतशय आदराचा, संवादाचा मवषय. 
इमतहासाच्ा अस्स्तत्ाला सातत् आणण्ासाठी क्कंवा अमरत् प्रदान 
करण्ासाठी जे दोन प्रमरुख स्तंभ वापरले जातात त्ात पहहला आहे तो 
क्रिएट क्डस्व्री ऑफ मॉन्रुमेंटस् (भव्-हदव् वस्तू, वास्तू क्कंवा स्ारक 
अथवा दीघथ्य काळापययंत कायम जसद्ध राहू शकेल अशी कलाककृ तींची 
मनममथ्यती अथवा त्ांचा शोध) दरुसरा स्तंभ आहे डॉक्यरुमेंटस् (दस्तऐवज, 
ताम्रपट, जशलालेख, वह्या परुस्तके, खडजे, भरुजथ्यपत्र, ताडपत्र, साखळीपत्र 
शासकीय दरबारी अथवा खाजगी नोंदी पयथ्यटकांच्ा प्रवास नोंदी, 
वह्या, वणथ्यने इ.) यांच्ा आधारेच आपण तत्ालीन समाज, सामाजजक 
पररस्स्ती व परंपरा-संस्कृ ती यांचे सारासार अंदाज बांधू शकतो, 
ऐमतहाजसक वारशाचा तसा व्ापकदृष्ट्या मवचार करणाऱया भाऊंनी 
कवगयत्री बहहणाबाई चौधरी मेमोररअल टट्स्ची स्ापना केली. साहहत्-
समाज, संस्कृ तीच्ा कायथ्यक्षेत्रात या टट्स्ने अल्पावधीतच फार  मोठी 
प्रमतष्ा प्राप्त केली आहे. टट्स् अंतगथ्यत बहहणाबाईंचे वास्तव् असलेल्ा 
जरुन्ा जळगावातील त्ांच्ा चौधरीवाड्ात, राहत्ा घरात ‘बहहणाई 
स्कृती’ हे वस्तरुसंग्रहालय साकार करण्ात आले आहे. या संग्रहालयात 
दैनंहदन वापरातल्ा वस्तरुंचीही मांडणी करण्ात आली आहे.

श्रदे्धय मोठ्ाभाऊंच्ा स्रणाथथ्य होत असलेल्ा महोत्वाची 
सरुरवात बहहणाबाईच्ा कायथ्यरिमाने होते. या पेक्षा अधधक चांगली सरुरवात 
भावांजलीची काय असू शकते.

बहहणाबाईच्ा कमवतेची मनममथ्यतीप्रक्रिया, त्ातील गोडवा, 
बोलीभाषेतील सौंदयथ्य, जळगावची संस्कृ ती आणण कमवतेतील तत्ज्ान 
शंभू पाटील यांनी उलगडून दाखवले. पररवतथ्यनची मनममथ्यती असलेल्ा या 
कायथ्यरिमाला महाराष्ट् भर मागणी आहे.

ककृ षीधनाने महोत्वाचे उदघ्ाटन
ककृ षी परंपरेशी भवरलाल जैन यांचं अतरुट नातं होतं. आणण याच 

ककृ षीजनसंस्कृ तीमधील वस्तूंना हाती घेत भाऊंना भावांजली महोत्वाचं 
उदघ्ाटन करण्ात आलं. यात कापरुस, केळीचे खांब व घड, धान्ाचे 
कणीस, पांभरी, करु दळ, पावडी, मवळा हे ककृ षीधन मान्वरांच्ा हाती 
देऊन या धनाला वंदन करून महोत्वाचे उदघ्ाटन करण्ात आले. 
कायथ्यरिमाची सरुरुवात बरुद्धभूषण मोरे यांनी भवानी आईचा गोंधळ सादर 
करून करण्ात आले. महोत्वाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रमतसाद होता. जागे 
अभावी अनेकांना परत जावे लागले.घरातून मळ्ाकडे ही बहहणाबाईंची 
कवीता म्हणजे जळगाव शहराचा इमतहास आहे. बहहणाबाई जरुन्ा 
जळगावातील चौधरीवाडा येथे राहत होत्ा. ममरुराबाद रोडवरती त्ांचं 
शेत होत. बहहणाबाई या रोज शेतात जायच्ा. या प्रवासाचं वणथ्यन म्हणजे 
ही कमवता आहे. पण केवळ हे वणथ्यन नाही क्कंवा मनजथीव गोष्ींचं चचत्र 
नाही तर आपल्ा आसपासच्ा भवताल हा आपल्ा जगण्ाप्रती कसा 
पररणाम करतो याचं अत्ंत वस्तूमनष् चचत्रण या कमवतेत आहे. पण या 
सोबतच कवी जगाकडे कसं बघतो सामान् माणसाला हदसणारं जग 
आणण कमवला हदसणारं जग यात नेमका काय फरक आहे. कवी श्रेष् का 
असतो याचं दशथ्यन या कमवतेत होतं. उदा. 

छापषीसनं होतो कोरा कागद शहाणा
राणसापरर राणूस राहतो येडा-जाणा
नाना फडणवीस यांचा छापखाना रस्तात होता, या छापखान्ात 

काव्रत्नावली हे कमवतेला वाहहलेलं मराठीतलं पहहले माजसक छापले 
जात होते. या छापखान्ाचे वणथ्यन करताना बहहणाबाई छापून मनजथीव 
कागद शहाणा होतो पण माणूस मात्र क्कतीही जशकला सवरला तरी 
मरुखथ्यपणा करतोच. कागदाचे प्रमतक वापरून, छापखान्ाची प्रमतमा 
वापरून माणसाचं संपूणथ्य दशथ्यन घडमवणाऱया बहहणाबाईंची प्रमतभा 
आपल्ाला धक्क करते. दहा शब्दात केवढा मोठा आशय व्ति 
करण्ाची लोक मवलक्षण प्रमतभा या कमवयक्त्रमध्े आहे म्हणूनच 
बहहणाबाई ही सवथ्यकालीन थोर कमवयक्त्र आहे. ककृ क्षजनपरंपरासंस्कृ तीची 
अखेरची कमवयक्त्र जजला लोक परंपरा व आधरुमनकता याची सांगड 
घालता आली म्हणूनच मतची कवीता कालातीत होऊन आजही सवथ्य 
रजसकांच्ा मनात आहे. जरुनं जळगाव हे जळगाव शहराच्ा इमतहासाचं ते 
कें रि आहे. या जरुन्ा गावाची कमवता ज्ाला जूनं गाव आंतरबाह्य माहहती 
आहे, जो माणूस जरुन्ा जळगावमध्े राहीला आहे असाच माणूस ही 
कमवता उलगडून सांगू शकतो व समजवूही शकतो हे काम शंभू पाटील 
यांनी फार समथथ्यपणे केले. त्ामरुळे जळगावचा जरुना इमतहास आजच्ा 
जळगावकरांना उलगडला.

लेखन - होरीलजसगं राजपूत
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जळगावचं नाव ज्ांच्ामरुळे जगभर सरुप्रजसद्ध झालं ते। म्हणजे आमचे 
आदरणीय मोठे भाऊ पद्मश्री भवरलालजी जैन. दरवषथी भाऊंसाठी होणा-
या "भावांजली" ह्या कायथ्यरिमात मला सहभागी होण्ाची संधी ममळते ही 
माझ्ासाठी, माझ्ा मूलींसाठी आनंदाची आणण अधभमानाची बाब आहे.

१५ क्डसेंबर २०२१ रोजी झालेल्ा ह्या कायथ्यरिमात प्रभाकर कला 
संगीत अकॅडमी ने १९५१ ते २०१८ पययंत च्ा काही मनवडक जसनेगीतांवर 
कथक शैलीत नकृत् प्रस्तरुत केलेत. त्ात काही प्रयोगात्क प्रस्तरुती सरुधदा 
होत्ा. जसं की १९५१ मधे प्रदजशथ्यत झालेला 'बाजी 'चचत्रपटातील" तदबीर 
से मबगडी हरुई तकदीर बना ले" हे पाश्चात् संगीतावर आधाररत गीत, 
१९५८ च्ा 'हावडा मब्ज' ह्या चचत्रपटातील "आईये मेहेरबान" हे क्लब 
सॉन्ग ह्या वर कथक शैलीत नकृत् प्रस्तरुत केले, तसेच १९६८ ला प्रदजशथ्यत 
झालेला 'क्कस्त' चचत्रपटातील क्लब सॉन्ग " आओ हरुजरुर तरुमको " ह्यावर 
कथक शैली आणण मूजरा शैलीत नकृत् सादर केले. कैलाश खेर यांनी 
गायलेल्ा सूफी गीतावर कथक शैलीत नकृत् सादर केले. ह्या प्रयोगात्क 
नकृत्ासोबतंच पारंपररक कथक शैली वर आधाररत नकृत् सादर केलेत.

कायथ्यरिमाची सरुरवात परंपरेनरुसार गणेश वंदनेने केली,तसेच 
नटराजाचे रूप असलेल्ा जशवाचे वंदन केले, कथक शैलीचे अमतक्प्रय 

दैवत ककृ ष्ाच्ा गीतांवर नकृत् सादर केले आणण कायथ्यरिमाचे समापन 
सरुप्रजसद्ध मराठी चचत्रपट ' बालगंधवथ्य' ह्यातील “परवरदीगार” ह्या अमतशय 
सरुंदर आणण भगतिरसपूणथ्य गीतावर केला...

सहभागी मवद्ाधथथ्यनी....कोमल चौहान, हहमानी क्पले, हदशा ढगे, ररधदी 
जैन, दीक्पका पैसास, आकांक्षा जशरसाटे, मधूरा इंगळे, आनंदी याजज्क, 
समकृद्धी पाटील, जान्वी पाटील, संस्कृ ती गवळे.

संजजवनी फाऊंडेशन संचजलत पररवतथ्यन आयोजजत भावांजली 
पररवतथ्यन कला महोत्वाच्ा सहाव्ा हदवशी ‘दास्तान -ए-बडी- बांका’ 
याचे सादरीकरण झाले. उदूथ्य व हहदंीमधील परुरातन असा गोष्ी सांगण्ाचा 
हा कलाप्रकार खरुप प्रजसद्ध होता. एक क्कंवा दोन कलावंतांनी बैठक 
मारून दस्तान ए गोई सादर करण्ाची ही कला खूपच प्रजसद्ध होती.  
एकदा बैठक मारली की गोष् संपेपययंत उठायचं नाही. बैठक मारून 
गोष् सांगायची व प्रेक्षकांना धरून ठेवायचं याला क्कती सामर्थ्य लागत 
असेल.पण असे सामर्थ्यवान अनेक लोक होते. या नव्ा काळात 
ही परंपरा नष् झाली. पण हीच परंपरा धरून नाटकात आणून तीच 
स्रण तर केलंच. पण मराठीत ही परंपरा आणून अक्षय जशपंी व 
धनश्री खांडेकर यांनी एक नवा फॉमथ्य मराठी नाटकाला हदला आहे.  
 भावांजली महोत्वात ‘दास्तान -ए-बडी- बांका’ चे सादरीकरण केले. 

बुधवार ठद. १५ टडसेंबर, चौरा ठदवस
पर््ग ऑफ बॉलीवूड

कथरक नृत्य-सादरकतते प्भाकर कला अकादमी
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दोन तास चाललेल्ा या नाटकाने प्रेक्षकांना आपलंस केलं. सहज सोपं 
पण प्रवाही सादरीकरण व मततकंच आशयगभथ्य होतं. मरुंबईच्ा गमती 
व क्कस्से यातून वेगळ्ाच पण अनोख्या मरुंबईचं दशथ्यन या कलावंतांनी 
घडवलं. मरुंबई ही जशी मराठी माणसाची तशी देशाची असून मवमवध भाषा, 
बोली माणसांचे गरुण अवगरुण अनेक उदाहरणातून आपल्ा कागयक व 
वाचचक अधभनयातून कलावंतांनी हरुबेहरुब चचत्र उभे केले. लोकलमधील 
गोष्ी, मरुंबईचा इमतहास व मतच्ा बदलत्ा स्रूपाने हसता हसता प्रत्ेक 
प्रेक्षकाला अंतमरुथ्यख व्ायला लावणारा हा नाट् प्रयोग होता. या दोन्ी 
कलावंताच्ा अधभनय सामर्माचा पररचय रजसकांना झाला . प्रचंड 
ऊजमा, भाक्षक पकड, उच्चार कौशल्, कागयक अधभनय व नैसगगथ्यक 
अधभनय कौशल्, अधभनयामधील सहजता, या सगळ्ांचा इतका सरुंदर 
ममलाफ यांच्ा अधभनयात आहे की बघून थक्क व्ावं. इतर कोणत्ाही 
अवडंबराची गरजच मग उरत नाही. उपलब्ध बैठक व्वस्ा, समोर 
पाणी क्पण्ाचे भांडे, उपलब्ध प्रकाशयोजना बस या पलीकडे काहीही 
नाही. या दोन अधभनेत्ाचा अधभनय हीच मग जशल्लक उरते. ती इतकी 

पररपूणथ्य की या अनरुभवाचा प्रत्क्ष अनरुभव घ्ावा इतकं हे सरुंदर आहे . 
अक्षय जशपंी हा मरुळातच कवी आहे . समकालीन जगण्ाची सगळी 
तगमग त्ाच्ा कमवतेमध्े प्रकट होते. नव्ा क्पढीचा महत्ाचा कवी 
असा त्ाचा नावलौक्कक आहे. या मरुळेच कमवतेचा अत्ंत चपखल 
वापर हे या नाटकाच बलस्ान आहे. त्ाला अमतशय उत्तम साथ धनश्री  
खांडेकर हहने हदली. हा प्रयोग प्रायोगगक रंगभूमीवरील महत्ाचा प्रयोग 
आहे हे नक्कीच. पररवतथ्यनने भावांजली महोत्वात याचे आयोजन करून 
जळगावकरांना अमतशय उत्तम नाटक पहायची संधी उपलब्ध करून 
हदल्ाबद्दलच्ा भावना अनेक रजसकांनी व्ति केल्ा. कायथ्यरिमासाठी 
सरुनील पाटील, परुष्पा भंडारी, जशररष बवजे, रंगकमथी अमनल कोष्ी, अमनल 
पाटील हे अमतथी होते. प्रास्तामवक महोत्व प्रमरुख क्करण बच्ाव यांनी 
केले. तर अमनल कांकररया, अमर करु करेजा, या महोत्व प्रमरुखांची 
उपस्स्त होती. कायथ्यरिमाचे सरुत्रसंचालन प्रमतक्षा कल्पराज यांनी केले.

- लेखन : अपणया भट
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मराठी व इंग्रजीतील जगप्रजसद्ध कवी अरूण कोल्टकर यांच्ा 
धभजकी वही या प्रजसद्ध कमवता संग्रहातील कमवतांचे नाट्ात्क 
सादरीकरण पररवतथ्यनच्ा कलावंतानी भावांजली महोत्वात केले. 
जगभरातील आहदम काळापासूनच्ा महहलांच्ा वेदनांची कमवता 
असलेल्ा हा संग्रह अमतशय वेगळा व कठीण समजला जातो. 
पररवतथ्यनच्ा हदग्दशथ्यक परुरुषोत्तम चौधरी यांनी आपल्ा हदग्दशथ्यकीय 
कौशल्ातून या कमवतांचे नाट्ात्क सादरीकरण अमतशय प्रवाहीपणे 
पररवतथ्यनच्ा कलावंतांकडून करवून घेतले तसेच या नाट्रुपांतराची 
संकल्पना नीजलमा जैन आणण मनममथ्यती प्रमरुख वसंत गायकवाड आणण 
भाऊसाहेब पाटील यांची होती. या प्रसंगी काळानरुसारची परुरक 
वेशभूषा व रंगभूषा, देखणे नेपर्, अमतशय समपथ्यक प्रकाशयोजना 
या वैजशष्ट्यांनी हा प्रयोग रजसकांना अंतमरुथ्यख करून गेला. महहलांचे 
दरुःख हे जागमतक आहे. जगातील अनेक अशा कतकृथ्यत्ान महहला आहेत 
त्ांची कमवता नाट्रूपाने रंगमंचावर आली. त्ात ‘क्टपं’ - जयश्री 
पाटील, यांनी ही कठीण कमवता अत्ंत समरसपणे सादर केली.  
त्ांचा रंगमंचावरील वावर व आत्मवश्वास एखाद्ा कसलेल्ा अधभनेत्री 
सारखा होता. 

 ‘अपाला’ - हषथ्यदा कोल्टकर यांनी आपल्ा गोड स्रात सरुंदर सादर 
केली. खरतर आपाला आपल्ा वैहदक काळातील प्रजसद्ध मवदरुषी. मतची 
व्था व कथा अनेकांना माहहतपण नाही. आत्रेय ऋषी यांची मरुलगी केवळ 
त्चारोगाने नाकारली जाते. मरुलीचं दरुःख बापाला कळतच नाही. हे सगळं 
ज्ा पद्धतीने हषथ्यदा कोल्टकर यांनी मांडल ते खूपच सरुंदर होत. याला 
जोड होती ती हषथ्यल पाटील यांच्ा ओघवत्ा मनवेदनाची. संपूणथ्य कमवता 
अगदी सहजपणे उलगडून सांगत या कमवतेचा गाभा आपल्ा सरुंदर 
आवाजात हषथ्यल पाटील यांनी उलगडून सांगगतला. 

 ‘मेरी’ - अंजली पाटील या नखजशखांत मदर मेरी वाटत होत्ा. मदर 
मेररच दरुःख हे फति मदर मेररच दरुःख उरत नाही तर ते जगातल्ा समस्त 
आयांच दरुःख आहे. त्ा दरुःखाच्ा तीव्रतेची अनरुभूती आपल्ा स्रामधून, 
आपल्ा अधभनयामधून अमतशय उत्टपणे सादर करणाऱया अंजली 
पाटील यांनी रजसकांना अंतमरुथ्यख केले. त्ा मेरीची भूममका करत नव्त्ा 
तर मेरीची भूममका जगत होत्ा .त्ांना मनवेदनामधून साथ केली ती 
नारायण बामवस्र यांच्ा अभ्ासपूणथ्य व सखोल मनवेदनामधून.व्रिस्त, 

गुरूवार ठद. १६ टडसेंबर, पाचवा ठदवस
भभजकती वही

अरूण कोलिकरांच्ा कववतेचं सादरीकरण
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ज्ू यांच्ा एकूण धाममथ्यक इमतहासामधून मेरीच्ा वाट्ाला आलेली 
उपेक्षा हे सगळं सांगून मेरीची व्था उलगडून दाखवली.

‘हहपेजशया’ - प्रमतक्षा कल्पराज अलेक्झांडट् ीया शहरातील ही गणणतज्, 
तत्ज्ान या मवषयातील मवदरुषी व तत्ालीक धमथ्यवेडे यांचा संघषथ्य 
आपल्ा उतू्सतथ्य अधभनयशैलीने सादर करत प्रतीक्षाने मैफल जजकंली.  
हा संपूणथ्य व्ापक पट उलगडून दाखवायला गणणताचे प्राध्ापक मनोज 
पाटील सर यांच मनवेदन म्हणजे गणणत व तत्ज्ान यांचा अनोखा ममलाफ 
होता. ५ व्ा शतकातील हे कथानक आजही कस समकालीन आहे याचा 
अनरुभव रजसकांना प्रतीक्षा कल्पराज व प्रा मनोज पाटील यांनी हदला. 

 ‘रमबया’ - सरुहदप्ता सरकार 

रमबया ही सरुफी संत. मतची भतिी व अल्ला ने घेतलेली परीक्षा 
याची ही कमवता. बंगाली असलेल्ा सरुहदप्ता सरकार यांनी मराठी 
मधून खूपच सरुंदर सादर केली. मरुळात अवघड असलेली ही कमवता 
त्ांनी ज्ा सहजतेने सादर केली या मधून सरुहदप्ता सरकार यांच्ा 
अधभनय व भाक्षक सामर्माचा प्रत्य रजसकांना आला. ह्या कमवतेची 
पाश्वथ्यभूमी व इमतहास व कमवतेचं सौंदयथ्य हे मंगेश करु ळकणथी यांनी 
अत्न्त अभ्ासपूणथ्य उलगडून दाखवलं. या मरुळेच रमबया संपूणथ्य कळली.  
 ‘मजनू’ - राहूल मनबंाळकर 

लैला मजनू हे मानवी इमतहासातील गाजलेलं प्रेमप्रकरण आहे. ही 
कस्ल्पत कथा असली तरी ती खरी वाटावी इतकी ती जनमानसात रुजली 
आहे. या कथेचा कोल्टकर जो वेध घेतात व त्ाला प्रेमाचा जो आयाम 
देतात. हे आव्ान पेलून मजनू सादर करणारे राहरुल मनबंाळकर ह्यांनी 
आपल्ा अधभनय सामर्माच दशथ्यन या कमवतेमधून दाखवलं. मनवेदक 
व मजनू अश्या वेगवेगळ्ा भूममका मधून स्र व अधभनय या मधून ही 
कमवता त्ांनी सादर केली. मोना मनबंाळकर यांनी ही कथा व कमवतेचा 
सार यांची सांगड घालत खरुमासदार मनवेदनामधून ही कमवता सोपी करून 

उलगडून दाखवली. मंचावर एक शब्दपण न उच्चारता केवळ आपल्ा 
डोळ्ांमधून व अधभनयामधून रूिर परुरुषी मानजसकतेच दशथ्यन घडवणारा 
ममजलंद जंगम लक्ष वेधून घेत होता. 

‘लैला’ - सोनाली पाटील - मजनू या कमवतेचा उत्तराधथ्य म्हणजे लैला, 
लैला नेमकी कशी, लैला म्हणजे नेमकं काय अशी ही कमवता सोनाली 
पाटील यांनी लैला बनून झोकात सादर केली. लैलेच्ा मनातला कल्लोळ 
आपल्ा स्रामधून व्ति करत सोनाली पाटील यांनी सरुरेखपणे लैला 
सादर केली. शंभरु पाटील यांच बहारदार मनवेदन आनंद देणारे होते.

‘मैमरुन’ - मंजरुषा धभडे या संग्रहातील कमवता या वैहदक, परुराण, वा 
हजारो वषषांपूवथी असलेल्ा स्तस्त्रयांच्ा होत्ा . पण मैमून ही समकालीन 
मरुलगी, हररयाणा मधील नरुह जजल्हातील सरुदक या गावच्ा मैमूनच्ा 
कहाणीने संपूणथ्य नाट्गकृह हादरून गेले होते. कोल्टकर यांची कमवता 
व मंजरुषा धभडे या कसलेल्ा अधभनेत्रीच अमतशय जबरदस्त सादरीकरण 
यामरुळे मैमूनचा दाहक अनरुभव अस्स् करणारा होता. मंजरुषा धभडे यांच्ा 
धारदार आवाजाला जेव्ा भावनांची क्कनार आली तेव्ा सगळ्ांच्ाच 
डोळ्ांच्ा कडा पाणावल्ा होत्ा. स्तस्त्रयांच्ा या आहदम दरुःखाला 
कमवतेत मांडणाऱया कवीला रंगमंचावर आणण्ाच धाडस पररवतथ्यन 
जळगावने दाखवलं हीच पररवतथ्यनची प्रयोगशीलता आहे. या अफाट 
दरुःखाला आजची स्त्री कस बघते व भमवष्य कस बघते ह्याच दशथ्यन जयश्री 
पाटील यांनी अत्ंत आत्मवश्वासाने सादर केलं. या आशावादा मधून हे 
नाट्मय सादरीकरण संपन्न झाले. कायथ्यरिमासाठी अशोकभाऊ जैन, 
आनंद मल्ारा, ॲड. जमील देशपांडे, सरुहास वेलणकर, अनंत जोशी, प्रा. 
क्कशोर पवार, अशोक कोतवाल, संदीप देवरे, हदलीप मतवारी हे प्रमरुख 
अमतथी होते. सरुत्रसंचलन ज्ानेश्वर शेंडे यांनी केले.

लेखन - डाॅ. पकशोर पवार
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भाऊंना भावांजली पररवतथ्यन महोत्वाचा पाचवा हदवस कथथक 
नकृत्ाने संपन्न झाला. संजजवनी फाऊंडेशन संचजलत पररवतथ्यन संस्ेतफजे  
श्रदे्धय भवरलाल जैन यांना आदरांजली वाहणारा महोत्व भाऊंच्ा 
उद्ानात सरुरू आहे. मवमवध कलांचा समावेश हे या महोत्वाचे वैजशष्ट्य 
आहे. नाटक, नकृत्, संगीत, चचत्रकला, साहहत् अशा मवमवध कलाप्रकारानी 
हा महोत्व साजरा होतो. मवशेष म्हणजे स्ामनक कलावंत या महोत्वात 
आपली कला सादर करतात. जरुन्ा जाणत्ा कलावंतासह नवे कलावंत 
देखील या महोत्वात सामील होतात. या मरुळेच हा महोत्व केवळ 
मनोरंजन या मवषयापरुरता मयमाहदत न राहता, कलावंतांची नवी क्पढी 
घडवण्ाचं काम देखील या महोत्वामधून होत. हे या महोत्वाचे आणखी 
एक वैजशष् आहे. गेल्ा पाच वषषांपासून सरुरू असलेल्ा या महोत्वात 
अपणमा भट व त्ांची प्रभाकर कला अकादमी दरवषथी वेगवेगळ्ा नकृत्ाचे 
कायथ्यरिम सादर करतात. शास्त्रीय नकृत्ा सोबतच समकालीन नकृत् ते पण 
कथथक शैलीत मवमवध प्रयोग करून सादर ककृ तज्ता. या वषथी देखील 

प्रभाकर कला अकादमीच्ा मवद्ाथथींनीनी पल्सथ्य ऑफ बॉजलवरुड सादर 
केला. प्रजसद्ध कथथक नकृत्ांगणा अपणमा भट यांच्ा मागथ्यदशथ्यनाखाली 
कथथक शास्त्रीय नकृत्ाचे प्रजशक्षण घेतलेल्ा मवद्ाथथींनी बॉजलवरुडमधील 
१९५७ ते २०१८ या काळातील चचत्रपट गीतांवर कथथकचे सादरीकरण 
केले. यात प्रामरुख्याने ‘हे गजवज महाकाय वरितरुंड’ या गणरायाला वंदन 
करून कथथक नकृत्ास सूरवात झाली. नमो नमो शंकरा, महो रंगदो लाल 
नंद, ना मानोगे तो, क्फर भोर भयी, परवरदीगार, या सोबतच हहदंी जसनेमाची 
अवीट गोडी असलेली आओ हरुजूर तरुमको जसतारोमे ले चलू... आई ये 
मेहरबा, राधा ढरु ंढ रही या गाण्ावर नकृत् सादर केली. ही गाणी केवळ 
श्रवणीय नाहीत तर देखणी पण आहेत याचा प्रत्य या नकृत्ांगनानी हदला. 
कथथक या नकृत्ाची नजाकत, त्ातला पदन्ास या सोबतच अनरुरूप असे 
हावभाव या मरुळे उच्च दजमाच्ा नकृत्ानरुभव रजसकांना येत होता. समकृद्धी 
पाटील, संस्कृ ती गवळे, आनंदी याज्ीक, जान्वी पाटील, परुवमा करु लकणथी, 
श्रावणी अणथीकार, भाग्श्री पाटील, मधरुरा इंगळे, आकांक्षा जशरसाठे, 

शुक्रवार ठद. १७ टडसेंबर, सहावा ठदवस

सादरकतते-धनश्ी खंडकर आणण अक्षय सशपंी
दासतान-ए-बडी बांका
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संजजवनी फाऊंडेशन संचजलत पररवतथ्यन आयोजजत ‘भावांजली 
महोत्वात’ सातव्ा हदवशी अहहराणी बोलीतील सादरीकरणाने 
रजसकांना पोट धरून हसवले. धरुळे येथील प्रा योगगता पाटील यांनी ‘तरुनं् 
मन्चं तोंड शे’ हे कथाकथन सादर केले. रोजच्ा जगण्ातील 

छोट्ा छोट्ा गोष्ींतून त्ांनी माणसांच्ा 
स्भावाचे चचत्रण अचरुक उभे केले. या 
कथाकथनाला मवनोदासोबत प्रेक्षकांना 

भावगंभीर करत मवचार करायला लावले. 
अमतशय सरुरेख पद्धतीने योगगता 

पाटील यांनी हे कथाकथन सादर 
केले. आपल्ा परंपरा, या मधून 
स्तस्त्रयांच होणार शोषण, अंधश्रद्धा 
या मधून होणार नरुकसान या 

सगळ्ाचा आढावा सहज अश्या 
संवाद स्रूपात उभा करून प्रा 
योगगता पाटील यांनी मनोरंजन व 
मवचार यांची सांगड मोठ्ा खरुमासदार 
पधदतीने घातली. सॅ्ण्डअप कॉमेडी वा 
कथाकथन वा एकपात्री अश्या अनेक 
फॉमथ्यचा उपयोग करत त्ांनी एकट्ाने 
तासभर प्रेक्षकांना खीळऊन ठेवले. 

 यानंतर ‘आयतं पोयतं सख्यानं’ या 
अहहराणी बोली भाषेतील धमाल मवनोद 
एकपात्री प्रयोग रजसकांना पोट धरून 

हसवले. खाने्शातील मवमवध भागात 
बोलल्ा जाणाऱया या भाषेतील गमती 

जमती, आपल्ा बोलीभाषेमवषयीचा लोकांच्ा मनातील न्रुनगंड यावर 
प्रकाश टाकत बोलीभाषेचा अधभमान बाळगा. मराठी सोबत अहहराणी 
जगली तरच मराठीही जगू शकते हे त्ांनी पटवून हदले. खाने्शासह 
महाराष्ट् भर गाजलेला हा नाट्प्रयोग अधभनेते प्रमवण माळी यांनी सादर 
केला. लग्ातील गमती जमती, सरुख दरुःखाचे प्रसंग रंगवताना त्ांनी 
आवाजातील बदलांनी संपूणथ्य खाने्शाचं दशथ्यन घडवलं. उद्ानातील वेळ 
संपली पण तरी प्रेक्षक जागा सोडत नव्ते. दीड तास सलग हा 
प्रयोग सरुरू होता. 
वेळ संपली होती 
पण प्रेक्षकांना 
उठावस वाटत 
नव्तं. यात सगळं आलं. ही 
क्कमया होती प्रवीण माळी नावाच्ा 
सामर्थ्यशाली अधभनेत्ाची. पररवतथ्यनच्ा 
भावांजली महोत्वातील अहहराणी 
कथाकथन व एकपात्री प्रयोग पहायला 
प्रेक्षकांनी गदथी केली होती. कायथ्यरिमाला 
ज्ानपीठ परुरस्ाराने सन्ामनत भालचंरि 
नेमाडे, चंरिकांत सरुयथ्यवंशी, मवनोद 
देशमरुख, जेष् पत्रकार हेमंत अलोने प्रमरुख 
अमतथी होते. याप्रसंगी महोत्व प्रमरुख 
अमनल कांकररया, अमनष शहा, क्करण 
बच्ाव, अमर करु करेजा, नारायण 
बामवस्र, छमबराज राणे उपस्स्त होते. 
सरुत्रसंचालन मनोज पाटील यांनी केले.

लेखन - ऊजया सपकाळे

ररद्धी जैन, हदपीका घैसास, हदशा ढगे, हहमानी क्पले, कोमल चव्ाण यांनी 
नकृत्ात सहभाग घेतला. अमतशय सरुंदर असा कायथ्यरिम कायम स्रणात 
राहील असा होता. याप्रसंगी राष्ट् वादी व ककृ क्षतीथथ्य माजसकाचे संपादक डॉ. 
सरुधीर भोंगळे, माजी नगरसेमवका अजश्वनी देशमरुख, डॉ रवी महाजन, नंद ू
अडवाणी हे प्रमरुख अमतथी होते. कायथ्यरिमाचे प्रास्तामवक महोत्व प्रमरुख 

अमनल कांकररया यांनी केले. तर सरुत्रसंचालन हषथ्यदा कोल्टकर यांनी 
केले. प्रेक्षकांच्ा उदंड प्रमतसादात पररवतथ्यनचे कायथ्यरिम सरुरू आहे. आजही 
अनेकांना जागेअभावी मनराश होत परत जावे लागले.

लेखन - राहुल वनबंाळकर

 

शवनवार ठद. १८ टडसेंबर, सातवा ठदवस

सादरकतते : प्ा. योगीता पािील, प्वीण माळी
अठहराणी ववनोदी कराकरन - तुन्ह मनं् तोंड शे



फेब्रुवारी  २०२२ 57

पररवतथ्यन संस्ेच्ा ‘भाऊंना भावांजली’ च्ा पाचव्ा वषथीच्ा 
महोत्वाचा समारोप “गज़ल रेगगस्तान से हहदंरुस्ान तक” या 
कायथ्यरिमाने झाला. या कायथ्यरिमात श्रोते तल्लीन झाले. 
कायथ्यरिमात अमर भाई करु करेजा पररवतथ्यनाच्ा कायमाचा 
गौरव करतांना सांस्कृ मतक क्षेत्रात पररवतथ्यन उत्तम काम 
करत असून जळगावचे सांस्कृ मतक चेहरा 
बदलताना बघतोय. लहान मरुलांपासून 
मोठ्ा माणसांपययंत सगळ्ांच्ा आवडीचे 
दजजेदार कायथ्यरिम पररवतथ्यन करत असते 
त्ाचा मी साक्षीदार आहे असे मत खास 
जसधंी भाषेत व्ति केलं. पररवतथ्यन 
जळगाव शहरातील नागररकांची 
सांस्कृ मतक भूक भागवण्ासाठी 
चांगल्ा कायथ्यरिमांची मनममथ्यती करत असून 
या कायथ्यरिमांद्वारे आपल्ा शहराचं 
सांस्कृ मतक वातावरण समकृद्ध होतंय हे 
आजही जसद्ध झाले आहे असे मत 
नारायण बामवस्र ह्यांनी खास 
मारवाडी भाषेत व्ति केले. तर 
लीना मनबंाळकर ह्यांनी पावरी भाषेत सवषांचे 
आभार मानलेत. चचत्रकार राजू बामवस्र, मवकास 
मल्ारा आणण मवजय जैन यांना कलाक्षेत्रातील 
लजलत कला अकादमी हदल्लीच कायमच सदस्त् 
सन्ानाने देण्ात आलं या बद्दल त्ांचा सत्ार 

करण्ात आला. उत्तम कामगगरीबद्दल त्ांना सन्ामनत करण्ात आले. 
याप्रसंगी जैन उद्ोग समूहाचे उपाध्क्ष अतरुल जैन, उद्ोजक साजजदभाई 
शेख, सरुचेता पाटील, डॉ. अमोल सेठ, प्राचायथ्य डॉ. एल पी देशमरुख, अमनल 

शहा,पररवतथ्यनचे कायमाध्क्ष नारायण बामवस्र आदी उपस्स्त होते. 
या कायथ्यरिमानंतर पररवतथ्यन मनममथ्यत ‘गजल रेगगस्तान से हहदंरुस्तान 
तक’ या कायथ्यरिमाचे सादरीकरण करण्ात आले. गझल हा आता 
मराठीत सरुधदा रुजलेला काव्प्रकार आहे. गझलचा उगम जो 

अरबस्ताना मध्े झाला असला तरी तो रुजला तो हहदंरुस्ानात. 
हा जो गझलचा हजार वषमाचा इमतहास आहे तो पूणथ्य उलगडत 
हा गझल प्रवास रेगगस्ान पासून हहदंरुस्ाना मध्े स्स्रावला. 
शंभरु पाटील यांच मनवेदन नेहमीच जबरदस्त असत. ते 
बोलतात ते ऐकत राहावंसं वाटत, हा माणूस बोलतो तेव्ा 

प्रत्ेक उपस्स्ताला ते आपल्ा सोबत बोलता आहेत असं 
वाटत. हे बोलणं नसत तर ते प्रत्ेकासोबत केलेलं हहतगरुज 
असत. या मरुळेच हे मनवेदन म्हणजे पारंपररक रीतीने केलेलं 

मनवेदन नाही. एक स्तंत्र मनवेदनाची शैली शंभरु 
पाटील यांनी मवकजसत केली आहे. भाषेवर 
असलेलं प्रभरुत् हे आणखी एक वैजशष्ट्य, 

अत्ंत सरुंदर मराठी, त्ात ओघवत्ा शैलीत 
बोलीभाषा असते. त्ा मरुळे सहजता असतेच 
पण संवाद सरुद्धा असतो. ऐकणारा रजसक 
मंत्रमरुग्ध होऊन हे ऐकत असतो. गझल मध्े 
तर मराठी, हहदंी व सोबत उदूथ्य या भाषाचा 
वापर करताना या भाषांवर पण त्ाचं क्कती 

रवववार ठद. १९ टडसेंबर, आठवा ठदवस
गज़ल: रेक्गस्तान से ठहदंसु्ान 

शंभू पाटील 
मनवेदन करताना
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प्रभरुत् आहे, हे नव्ाने लक्षात आलं. गाजलब सारखा अवघड शायर तो पण 
इतक्या सहजतेने उलगडून सांगणं हे फति शंभरु पाटीलच करू शकतात. 
हा माणूस कायथ्यरिमाला एका वेगळ्ाच उंचीवर घेऊन जातो. एक दजजेदार 
कायथ्यरिमाचा मवलक्षण सरुंदर अनरुभव या गझलच्ा कायथ्यरिमात आला. 
क्कती शायर व क्कती शेर या माणसाच्ा स्रणात आहेत हे बघून थक्क 
व्ायला होतं. त्ा शायरांची शायरी, त्ांचे क्कस्से, त्ाचा इमतहास व त्ाच 
सौंदयथ्यशास्त्र अस उलगडून दाखवतात की जणू उदूथ्य शायरी हा माणूस 
अक्षरशः जगला आहे. केवळ जळगाव मध्े आहेत म्हणून आपल्ाला ते 
ऐकायला ममळतात. अन्था हा माणूस खरच खूप मोठा आहे.

पररवतथ्यनची संगीताची टीम हे देखील आता पररवतथ्यनच वैजशष्ट्य आहे. 
अत्ंत दजजेदार मंडळी जी कमालीच्ा तयारीची आहेत. हे जळगावच्ा 
संगीत क्षेत्रातील मानाच पान आहे. व्ावसागयक सफाई असलेली टीम 
जळगावच नाव आता सवथ्यत्र मोठं करत आहेत. अन्था बाहेरून येऊन 
कायथ्यरिम सादर करणारे अशीच परंपरा असलेल्ा जळगाव मधील 
कलावंत आता बाहेर जाऊन व्ावसागयक कायथ्यरिम करतात. हे मोठं 
पररवतथ्यन आहे. श्रद्धा करु लकणथी ही अमतशय गरुणी व प्रमतभासंपन्न गोड 
गळ्ाची गागयका आहे. बहहणाबाई असेल, अभंग असतील कोणत्ाही 
गायन प्रकारात अगदी सहजपणे गाणाऱया श्रद्धा यांनी गझल हा प्रकार 
तर खूपच सरुंदर सादर केला. अमीर खरुसरो यांचे छाप मतलक सब चछनी 
ही सरुफी शैलीतील गझल अगदी सरुफी असल्ा सारखी गायली. तर 
इतर अनेक गझल त्ातल्ा अथथ्यछटां सह व त्ातले बारकावे, त्ातल्ा 
अवघड तान हे सगळं अत्ंत ताकतीने सादर केलं. अक्षय गजधभये हे 
शास्त्रीय संगीताची साधना करणारे गरुणी कलावंत आहेत. त्ांना ऐकतांना 
प्रत्क्ष गरुलाम अलीं ना ऐकतो आहोत असा भास होतो. पूणथ्य तयारी 
असलेला हा कलावंत गळ्ाने जजतका सरुंदर गातो. मततक्याच ताकदीने 
त्ांची हामवोमनयम देखील गाते. हामवोमनयम वर जबरदस्त पकड व स्रांवर 

असलेली हरुकूमत यामरुळे त्ांची गझल एेकण हा सरुंदर अनरुभव आहे. 
हषथ्यदा कोल्टकर या नवख्या पण गरुणी गागयकेने आपल्ा स्रांनी 
सगळ्ांची मन जजकंली.

 तर तबल्ावर साथ-संगत भूषण गरुरव यांनी केली होती. तबल्ावर 
भूषण यांची बोट अक्षरशः नकृत् करतात. सरुरांची उत्तम समज व तालाचा 
ररयाज या मरुळेच त्ांचा तबला साथसंगत तर करतोच पण कायथ्यरिमला 
एक दजमा प्राप्त करून देतो. 

बरुद्धभूषण मोरे यांनी स्रांचा भरणा केला. या कायथ्यरिमात आहदम 
काळापासून उदूथ्य, हहदंी, मराठी गझलेचा इमतहास, प्रवास मांडण्ात आला. 
सरुन्ा सरुन्ा मैक्फलीत माझ्ा, मालवून टाक दीप, हदले नादान तरुझे हरुवा 
क्या, जसमटी हरुई ये घडीयॉं, क्फर छेडे रात, ए हदल या गझल सादर झाल्ा. 
यात गाजलब, सरुरेश भट, साहहर लरु धधयानवी यांच्ा गझलांचा समावेश 
होता. २ तास सलग कायथ्यरिम सरुरू होता. पण तरी मन भरले नाही. अजून 
काहीतरी हवे अशी अतकृप्तीची भावना मनात होती. मनदा फाजली यांच्ा 
पासून सरुरू झालेला हा कायथ्यरिम मनदा फाजली यांच्ा नज्म संपन्न करत. 
फैज अहमद फैज यांच्ा आपकी याद आती रही रातभर या गझलला 
श्रद्धा करु ळकणथी यांनी अशा आतथ्य स्रात गायली की ते स्र मनात भरून 
राहहले. कायथ्यरिमाचे हदग्दशथ्यन नारायण बामवस्र यांचे होते. तर संकल्पना 
गझलकार हदलीप पांढरपटे्ट यांची होती.तर मनममथ्यती प्रमरुख मवनोद पाटील 
व मंगेश करु लकणथी होते. 

समारोपाच्ा कायथ्यरिमाचे सूत्रसंचालन मंजरुषा धभडे यांनी केलं 
तर कायथ्यरिमाचे प्रास्तामवक सरुमनता दप्तरी यांनी केले. कायथ्यरिमाच्ा 
यशस्स्तेसाठी राहूल मनबंाळकर, अक्षय नेहे, प्रमतक्षा, ऊजमा सपकाळे, 
जसद्धी जसशोदे, ममजलंद जंगम, वसंत गायकवाड आदींनी पररश्रम घेतले.

लेखन - राजू बाववस्कर

भाऊंच्ा उद्ानातील अॅम्ी धथएटर मध्े 
झालेल्ा कायथ्यरिमांना रोज अशी भरगच्च 
गदथी होत असे.
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कृषििकती िाऊंची
जन्मतःच लाभली ही  
दुर्दम्य इच्ाशकती।  
हृर्यात प्रगटली  
शेतीवरती भकती ॥१॥ 

क्म्द्योग्याचा हात फिरता  
डांगर्माथा हसला।  
फिषे्चा हा घा्म गाळूिी  
्माळराि िुलला ॥२॥ 

शेतीवरती ्मि लावले (जडले)  
िंरिवि ते झाले।  
रेशफवरेशात आपुले  
िावरूपाला आले ॥३॥ 

जलरेवता प्रसनि करूिी  
अभभषेक केला।  
विराईच्या आिंराला  
कसा बहर आला ॥४॥ 

शेती ्माऊलीचे वैभव  
पाहूि ्मि थकक होते।  
क्म्द्योग्याचे क्म्द पाहूिी  
ित ्मसतक होते ॥५॥ 

शेती ्माऊलीचे आशीवा्दर  
हे वरराि झाले।  
्मोठे भाऊ ्या्ुमळे  
‘कृफषभकत’ झाले ॥६॥ 

- चच्मणबापू ठाकरे

िरारी
शून्यातिू झेप घेतली उतंुग ध्ेय्यासाठी,  
झेप घेतािा संकटे आली सा्मोरे जाण्यासाठी.  
संकटावरती ्मात केली ध्ेय्य साधण्यासाठी,  
करूिी दृढफिश्च्य संकटेही च्मत्र होण्यासाठी.

सहकाऱ्यांची साथ लाभली भरीव ्यशासाठी,  
्यश खेचूिी आणले त्यांिी आपल्ा सवाांसाठी.  
भफवष्य घडफवले पे्ररणेिे आपल्ाच सहकाऱ्यांसाठी,  
असे पे्ररणासथाि लाभले आपणा सवाांसाठी. 

अशी गाठली भशखरे भाऊंिी भचू्मपुत्रांसाठी,  
आज िाव त्यांचे गाजत आहे जगाच्या पाठीवरती.  
असे पे्ररणा सथाि राहो सरैव आपल्ा सवाांसाठी,  
भाऊंच्या ह्ा कठोर पररश्र्मांची हीच खरी पावती !

- अ्मर पाटील
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देशाचे उद्ाचे िषितव्य,
सजुाण बालकांच् ा हाती.

‘अनिुतूी’ च् ा संसकारांनी मिळती
सजजनशकतीच् ा ररतीिाती.
दादाजींच् ा भशकिणुकीची

मिळता नािी ्कुती.
षिकासाचा गाडा
पळे पढुती पढुती.


