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ूाथ�ना 
 

मराठ� शाळेत असताना दर शिनवार� आमची शाळा सकाळची असे. शेवट�या तासाला बाई आ�हाला एक सुरेखशी गो$ सांगत. गो$ 
सांगायला &या उ(या रा)ह*या क+ आ�ह� प)हली�या वगा-त*या मुली &यां�याभोवती क/डाळे क1न बसत असू. डोळे बा3�या 
चेह4 यावर 5खळलेले आ5ण कान गो$ ऎक8यासाठ� 9वल:ण आतुर झालेले, अशी आमची 5ःथती होई. दोन वे8या पुढे घेऊन झAयाचा 
घोळ )कंिचत उंचावून फतकल मा1न बसताना तो नवा आहे याचेह� 9वःमरण होई. बा3नी एकदा लाकुडतोCयाची गो$ सांगायला 
सुDवात केली. "एक होता लाकूडतोCया. 9बचारा भार� गर�ब होता. लाकडे तोडताना &याची कु4 हाड पडली 9व)हर�त. &याला फार वाईट 
वाटले. तो लागला रडायला. जरा वेळाने शांत झा*यावर &याला एक युG+ सुचली. तो देवाची ूाथ-ना क1 लागला,. �हणाला, "देवबापा 
माझी कु4 हाड मला परत दे. नाह�तर मी पोट कसं भ1 माझं?" गो$ी�या अखेर�स ूामा5णकपणाचे फळ �हणून देवाने &याला 
आणखी दोन चांद�-सोIया�या कु4 हाड� )द*या, हे बा3नी अगद� 9वःताराने सांिगतले. माJया बालमनाला वाटल,ं एरवी दरवरू  राहणारा 
देवबाKपा, मनापासून ूाथ-ना केली तर आप*याला भेटायला पMृवीवर येतो. )कती दयाळपणाू  हा &याचा! ूाथा-नेने माJया मनात, 

मानाचे अन ् ौQेचे ःथान िमळवले ते इतSया लहानपणापासून!  

------------------------ 

सगTया 9वUािथ-नींनी सकाळ संVयाकाळ ूाथ-नेला हजर असलेच पा)हजे, असा आम�या ‘ )हंग8या’�या शाळेत दंडकच होता. पहाटे 
साडेपाच�या ूाथ-नेची घंटा होताच ूाथ-नामं)दरा�या 9वःतीण- आवारात आ�ह� जमत असू. अ8णा कवW, गुDवय- वामन म*हार जोशी 
असे थोर गुDजनह� &या वेळ� हजर असत. मंद वा4 या�या लहर�सवे )कंवा Xरम5झम पावसा�या संगीतासह ूाथ-ना �हणताना एक 

ूकार�या अननुभूत आनंदाने मन भ1न येई. उजYया हाताला खडा उभा असलेला िसंहगड, डाYया हाताला असलेली ‘पव-ती’ची टेकड�, 

समोर वाहणारा ‘मुठा’ नद�चा जलूवाह या सा4 या िनसग-र�य पXरसरात, &या शांत नीरव वेळ� आ�ह� एकमुखाने कधी �हणत असू 
रवींिनाथांचे गीत, "अंतर मम 9वकिसत कXर हे परा&पराऽऽ", कधी �हणत असू आमचे आौमगीत, "हे वंU आौमा &वां माझे ूणाम 

]यावे! गुDराज थोर ‘अ8णा’ होवोत ौीमह9ष-" �हणता �हणता अ8णां�या सावTया वामनमूत_कडे ल: जाई आ5ण परोपकार� देवाचे 

हे खरोखर�च ‘सा:ात’ 1प आहे असे वाटे. ’शांताकारं भुजगशयनम ्’ने सु1 झालेली राऽीची ूाथ-ना ‘ देव’माःतरांनी नंतर केले*या 
लहानशा ूवचनाने केYहा केYहा संपे. कधी संःथा पहायला येणारे थोर, 9वaान पाहणेु  उपदेशपर चार शbद बोलत. &यातून महाभारत-
रामायणातील )कतीतर� उc बोधक कथा, मािम-क सुभा9षते यांचा पXरचय होई. धीरोदाd, वंU eीपुDषां�या जीवनाचे मम- उलगडे. काह� 
ना काह� नYया 9वचारांचे सुवण- ूाf होई. ते मनात गोळा करताना, )दवसभरात आप*या हातून झाले*या अपराधांचे ःमरण होऊन 
मन Yयिथत होई. मै9ऽणीने नवे गो$ीचे पुःतक वाचायला )दले नाह� �हणून ित�याशी धरलेला अबोला यावेळ� मनाला बोचत राह�. 
आप*या उ5णवांकडे :णभर का होईना, पण मन िनःप:पातीपणे पाह�, इतरां�या अपराधाबiल ते :माशील बने. ते देवाची ूाथ-ना 
कर�, "मी पुIहा नाह� असे करणार! देवा,  करशील ना तू मला :मा?"  

 

इंमजी शाळेत ूवेश झा*यावर मराठ�चा अ(यासह� वाढू लागला. अशा अ(यासातच चोखोबांचा अभंग एकदा भेटला. "धाव घालीऽ 
9वठू आता चालू नको मंद. . । तुम�या aार�चं कुतरं. . । नका जी मोकलू चबपाणीऽऽ" बाई &या अभंगाचा अथ- ःप$ कर�त 
हो&या, पण माझे ितकडे नीटसे ल: लागेना. कारण आम�या घर� काय क+ आम�या कारखाIयात काय, पंथ, जाितभेद, िशवाशीव या 
गो$ींना कधी चुकूनह� थारा नसे. &यामुळे अितशय क1णाि- शbदात चोखोबा कर�त असललेी देवाची ह� 9वनवणी माJया काळजाला 
िभडली. &यां�या शbदाशbदातून वाहणार� उपे:ेची जखम माझे काळ�ज िचरत गेली. मला वाटल,े या चोखोबांचा 9बचा4 यांचा अपराध 
काय? ते महार जातीत जIमले हाच ना? पण हा जIम तर देवानेच &यांना )दला ना? एकाला ॄाnण जातीत जIम आ5ण गजांत 
लआमी हा देवच देतो ना? आ5ण हाच दस4 याु ला जनावरांपे:ा िनकृ$ अवःथेत ढकलतो ना? देवाने केले*या योजनेची िश:ा िनरपराध 

‘चोखोबांना’ काय �हणून? एक माणूस दस4 याु  जातीत*या माणसाला आज हजारो वषW इतSया उपे:ेन,े तु�छतेने कसा वागवू शकतो? 
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हे कोडे मला काह� के*या उलगडेना. आ5ण खरे सांगू, देवा�या दयाळपणाबiलू , िनःप:पातीपणाबiल 9वqास बाळगणारे माझे मन 
&यावेळ� शंकाकुल झाले. पाषाणा�या या देवाला कसला िव येणार? असा माझा &या�यावर काह�सा रोषह� झाला.  

 

कॉलेजात गे*यावर ‘sयूिलया’ची व माझी गtट� जमली. ती धमा-ने 5भvन. ितचा 9ववाह कुशाम बुQ��या, अ&यंत धनवान अशा 
डॉSटरांबरोबर झाला. एका र9ववार� &यां�या सकाळ�या Iयाहार��या वेळ� मी ित�या घर� होते. आबालवQृ मंडळ� टेबलाभोवती 
जमली होती. सकाळचे आ)wक उरकून शुिचभू-त होऊन डॉSटरसाहेब टेबलापाशी आले. सवाxनी हात जोडल,े डोळे िमटनू  माना 

लव9व*या. ‘sयूिलया’ने डोSयाव1न पदर घेतला. पुंपपाऽातील ‘अनंता’�या फुलांचा मंद सुगंध वातावरणात दरवळत होता. देवाशी 
ू&य: बोलावे इतSया सहजपणे आ5ण भ9GयुG मनाने शांत ःव�छ सुरात डॉSटरसाहेब बोल ूलागल,े "ूभुदेवा, आजचा )दवस तू 
आ�हाला दाख9वलास &याबiल आ�ह� तुझे कृतz आहोत. तुझे ःमरण-िचंतन कर8यात व आम�या वाtयाला तू )दलेले काम 
कर8यात तो आ�ह� घालवू. मजकडे येणारे अनेक Yयािधमःत DAण िनरोगी होवोत, सुखी राहोत, मी &यासाठ� ूय{ांची पराका|ा 
कर�न पण तुJया कृपाशीवा-दािशवाय झाडाचे पान तर� हलते काय? मी &या सवाx�या भ*यासाठ� तुझे आशीवा-द यािचतो. आमेन, 

आमेन." डॉSटर बोलायाचे थांबले तर� मी &या भावसमाधीतच बुडाले होते. एका इंमजी सुवचनाची मला आठवण झाली. "He 

prayeth best, who loveth best"  
 

ूाVया9पका झा*यावरा एकदा एका महा9वUालया�या ःवातं}य)दना�या सोहTयासाठ� पाहणीु  �हणून मी गेले होते. गाव तालुSयाचे 
होते. संःथे�या ूशःत पटांगणावर कमाली�या िशःतीत खाक+ प~ट, पांढरा शट-, ःव�छ टोपी आ5ण पायात चपला अशा नेटSया 
पोषाखात सव- 9वUाथ_ उभ ेहोते. Vवजवंदन झा*यावर एक 9वUाथ_ खCया आवाजात �हणू लागला, "जयोऽःतु ते ौी महIमंगले 
िशवाःपदे शुभदे। ःवतंऽते भगवित &वामहं यशोयुतां वंदे।" ःवतंऽता देवीचे ःतोऽ गाताना, "तुजसाठ� मरण ते जनन । तुजवीण 
जनन ते मरण" या ओळ� &याने इतSया जीव ओतून �हट*या क+, सारे आसमंत मंऽमAुध बनले. देशासाठ� आप*या सव-ःवाची 
आहतीु  देणारे )कतीतर� zात अzात वीर माJया डोTयापुडून :णाधा-त गेले. माJया मनात आले देवाची )कती अनंत 1पे आहेत. 
आपली मातभृूमी हे &याचेच एक ौ|े 1प नYहे काय?  

 

सहजच महा&माजींची )क&येक वषा-पूव_ पु8यात ऎकलेली ूाथ-ना डोTयापुढे उभी रा)हली. &या कृश ‘दXरि�नारायणाला’ &यावेळ� मी 
ूथम पा)हले अन ् 9वःमयादराने )कती तर� वेळ पाहतच रा)हले. ूाथ-नेला जमलेला जनसागर �हणत होता, "वैंणव जन तो तेणे 
क)हये, जो पीड पराई जाने रे" मी ःवतःशीच �हटले धम- कोणताह� असो, देवाचा रंग, 1प, आकार कसाह� असो, ःवतः�या 
मनःशांतीसाठ�, सुखासाठ� केल*ेया ूाथ-नेपे:ा दस4 यांु चे, आप*यापे:ा अिधक दःखीु  असणा4 यांचे, अौ ू पुस8यासाठ� केलेली ूाथ-ना 
देवाला अिधक लवकर ऎकू जात असावी. मग तशीच ूाथ-ना केलेली zानेqरांपासून आजवर�या थोर तपःYयांची परंपरा मला 

आठवली. आठवले zानेqरांचे ‘पसायदान’ "दXरतांचेु  ितिमर जावो। 9वq ःवधम- सूया- पाहो। जो जे वांछ�ल तो ते लाहो। ूा5णजात॥" 
सा4 या चराचर 9वqा�या क*याणासाठ� केलेली ह� िचरःमरणीय ूाथ-ना. आ&मक� )िततेचा ितला लवभर तर� ःपश- झाला आहे काय? 

YयG+ आ5ण सम$ी ह� एकाच 9वqिचता4 या�या कंुच*यातली दोन �दयंगम िचऽे आहेत याची )कती सहजसुंदर शbदातून इथे ओळख 

क1न )दली आहे! ‘ तुकोबा’ यांचेच वंशज! सा:ा&कारा�या महIमंगल अनुभवानंतरह� ‘उरलो उपकारापुरता’ ह� यांची भावना. समाजाची 
शुQ�, &याचे उc बोधन हे यांचे जी9वतकाय-! यांनी केले*या ूाथ-नेत ना शbदांचा चकचकाट ना क*पनांची फुलबाजी. इथे आहे तो 
मनाचा िनखळ ूांजलपणा! स�चेपणा! अगद� �दया�या गाभा4 यापासून िनघालेला आ5ण �हणूनच �दयाला िभडणारा! देवळा�या 
गाभा4 यात केलेला घंटानाद कानात )कतीतर� वेळ घुमत राहावा ना, तसे ूाथ-नेने माझे होते. लहानपणापासून अशा ूाथ-ना ऎकत 
अस*याने हा ूाथ-नेचा संःकार वषा-ऋतूत*या पावसासारखा क*याणकार�, शुभंकर असा मला वाटतो. लहानथोर माणसात तेवणार� 
मानवता धमा-ची sयोत हा सःंकार जागवतो, )टकवतो आ5ण �हणूनच "सवWऽ9प सु5खनः सIतु । सवW सIतु िनरामयाः ।" अशी 
ूेरणा देणार� ूाथ-ना &या िनरंजन देवाचे खरे 1प आहे असे मला वाटते. सव- समाजा�या दःखाचाु  भागकार आ5ण सव- समाजा�या 
सुखाचा गुणाकार करायला िशकवणार�, तशी ूेरणा देणार� ूाथ-नाच माणसाला 9वकासाकडे नेईल. आ5ण �हणूनच ूाथ-ने�या 
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)क*लीने सकाळ� जीवनाचे aार खोलावे आ5ण राऽी ते लावावे असे ू&येकाने मनापासून केले तर सा4 या देशाला आज sया अशांत-
अःवःथ-उVवःत-अंधार� वातावरणाने घेरले आहे, &यातून ूकाश)करण सापडेल, यात शंका नाह�.                        

 
  


