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�ानद�पचा हा प�हला �दवाळ� अकं आपणापुढे सादर कर�यास आनंद होत आहे. �दवाळ� 

अकंास मराठ" सा�ह#य परंपरेत एक मह#वाचे ःथान आहे. महारा'ात एरवी फारसे वाचन 

न करणारा माणूसह� �दवाळ� अकं अग#याने वाचतो. हा �दवाळ� अंक काढ�यामागे सव, 

वाचकांचे ल- ‘आपलाआपलाआपलाआपला    भारतभारतभारतभारत’ या संक/पनेकडे वेध�याचा �ानद�पचा ूय3 आहे. 
  
यंदाची ह� �दवाळ� भारतापुढे अनेक न4या समःया व आ4हाने घेऊन आली आहे. 

समःयांवर मात क7न आ#म8व9ासाने व एक�दलाने रा' उभारणीचे काय, के/यास भारत 

सव, जगात बलशाली व आदश,वत ् ठ7 शकेल माऽ लोकशाह� आ@ण रा'ीय भावनेकडे 

दल,-ु  झाले तर देशाची अधोगतीह� होऊ शकते हे भारताBया ू#येक नागCरकाने समजून 

घेणे व #याूमाणे जबाबदार वत,न करणे आवँयक आहे. 
 

भारताला आज अनेक समःयांनी घेरले आहे. ददEवाचीु  गोF Gहणजे यातील बH याच 

समःया आपणच िनमा,ण के/या आहेत. समःयांची याद� मोठ" आहे पण मह#वाBया 

समःयांचा 8वचार खाली केला आहे. 
 

फुट�रताफुट�रताफुट�रताफुट�रता    वावावावा    एका#मतेचाएका#मतेचाएका#मतेचाएका#मतेचा    अभावअभावअभावअभाव    ---- जात, धम,, ूांत, भाषा यांBया िभंती अिधक बळकट होऊ 

लाग/या आहेत. आिथ,क वा राजकNय ःवाथा,साठ" या िभंतींचा उपयोग आपले वेगळे गट 

कर�यासाठ" होत आहे. या गटांतील संघष, वाढू लागले आहेत व #याचा देशाBया 

एका#मतेवर व परःपर 8व9ासावर 8वघातक पCरणाम होत आहे. 
 

4यसनाधीनता4यसनाधीनता4यसनाधीनता4यसनाधीनता    ---- दा7 व तंबाख ू वा त#सम मादक पदाथाOचे सेवन समाजात, मुPय#वे 

युवावगा,त वाढत असून #याला खोQया ूितRेचे वलय ूाS झाले आहे. दा7 सेवनामुळे 

अनेक गCरबांचे संसार उTवःत होत आहेत. कौटं8बकु  ःवाःVय 8बघडून आिथ,क नुकसान 

होत आहे. सTयाचे कायदे #यावर ूितबंध कर�यास कुचकामी ठरत आहेत. समाजात 

गुWहेगार�, �हंसा, अपघात व ॅFाचार वाढ�यासह� ह� 4यसने मोYया ूमाणात कारणीभूत 

आहेत. 
 

अंधौ[ाअंधौ[ाअंधौ[ाअंधौ[ा---- धािम,क अधंौ[ेने आप/या समाजास पूव\पासूनच जखडून टाकले आहे. वै�ािनक 

प[त अजून आप/या पचनी पडत नाह�. केवळ  अधंौ[ा  नाह� तर  सामा@जक व 

राजकNय -ेऽातह� न4या अधंौ[ेचा उदय झाला असून 4य8^पूजेस अनWयसाधारण मह#व 

ूाS झाले आहे. प-ाचा वा सामा@जक 8वचारसरणीचा चंमा लावूनच नागCरक ू#येक 

घटनेकडे पहायला िशकला आहे. लोकांBया सामू�हक सदस�`वेकास सव,ौRे मानणाH या 

लोकशाह�ऎवजी काह� 4य^N वा गटांनी केलेली हकुमशाह�ु  आप/याला पहायला िमळत 
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आहे. आप/या जातीचा, धमा,चा, भाषेचा, प-ाचा वा गटाचा अितअिभमान, आप/या 

हbकांसाठ" दसH यांु Bया हbकांची पायम/ली, रा'ीय संपcतीचे नुकसान, लूटमार व �हंसा अशा 

लोकशाह�शी पूण,पणे 8वसंगत गोFींना समाजात पा�ठंबा व यश िमळत आहे ह� खेदाची 

गोF आहे. 
 

आिथ,कआिथ,कआिथ,कआिथ,क    �दवाळखोर��दवाळखोर��दवाळखोर��दवाळखोर�    ---- सारे जग आज आिथ,क मंद�त सापडले आहे. भारतात आिथ,क 

मंद�बरोबरच आिथ,क असमानताह� पराकोट�ला गेली आहे. कज,बाजार� शेतकH यांBया 

आ#मह#या ह� न थांबवता येणार� व राजकNय फायdाची गोF वनत आहे.पाeा#य 

संःकृतीतील उपभोगवादाचा पगडा समाजावर वाढत आहे. नवी कापgरेट संःकृती छोQया 

उdोगांना मारक ठरत आहे. 
  
पया,वरणहानीपया,वरणहानीपया,वरणहानीपया,वरणहानी    ---- लोकसंPया वाढ व बेरोजगार� यामुळे मोYया शहरांत अनेक पया,वरणीय 

समःया िनमा,ण झा/या आहेत. उजा, संकट अिधकािधक ितो होऊ लागले आहे. 

ूगतीसाठ" औdोगीकरणाची भारताला गरज आहे माऽ जिमनी व िनसग,संपदेBया हानीमुळॆ 

न4या औdोगीकरणाला 8वरोध होत आहे. 
 

दहशतवाददहशतवाददहशतवाददहशतवाद    ---- या सव, समःयांबरोबरच दहशतवादाने भारतात उम ःव7प धारण केले असून 

सव,सामाWयांची सुर@-तता धोbयात आली आहे. बाजार, धािम,क ःथळे व गदmची �ठकाणे 

दहशतवाdांचे ल- होत आहेत. 
 

या सव, समःयांवर यशःवीपणे मात करावयाची असेल तर ूखर रा'ीय वnृीची जोपासना 

हॊ�याची िनतांत गरज आहे. 4य^Nपे-ा 8वचाराला, प-ापे-ा रा'ीय �हताला, अधंौ[ेपे-ा 

वै�ािनक स#याला मह#व �दले पा�हजे. ‘माझामाझामाझामाझा    भारतभारतभारतभारत    ----    आपलाआपलाआपलाआपला    भारतभारतभारतभारत’ ह� भावना 

ू#येकाBया मनात pजली पा�हजे व तसे जबाबदार व समप,ण वnृीने काय, कर�याची 

ूेरणा िनमा,ण झाली पा�हजे. 
 

�दवाळ�चे चारह� �दवस आप/याला याचीच आठवण क7न देतात. नरकचतुद,शीनरकचतुद,शीनरकचतुद,शीनरकचतुद,शी Gहणजे 

अमंगळाचा नाश. अमंगळ हे अःवछतेला जसे लागू पडते तसे वाईट 4यसने व 8वचार 

यांनाह� लागू केले पा�हजे. लआमीपूजनलआमीपूजनलआमीपूजनलआमीपूजन Gहणजे चांग/या मागा,ने व ःवकFाने िमळ8वले/या 

संपnीचा सWमान व ितBया योsय उपयोगाचा वा 8विनयोगाचा संक/प. पाडवापाडवापाडवापाडवा Gहणजे नवी 

आ4हाने ःवीकार�याची तयार�. भाऊबीजभाऊबीजभाऊबीजभाऊबीज Gहणजे सवा,8वषयी बंधभुावाची व आपुलकNची 

भावना. 
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वर�ल सव, समःया भेडसावत असतानादेखील भारताने काह� नेऽद�पक ूगती केली आहे हे 

ल-ात tयावयास हवे. मा�हती तंऽ�ान -ेऽात भारतीय उdोग व भारतीय त7णांनी 

जागितक पातळ�वर नेत#ृव िमळ8वले आहे. संःकृती, अTया#म व योग8व�ान यात भारत 

जगाला माग,दश,क ठरत आहे. अणुसंपWन रा'गटाशी अणुकरार क7न उजा,-ेऽात ूगतीBया 

न4या पवा,ची सुpवात केली आहे. चिंाकडे ‘चांियान-१’ सोडून अवकाश -ेऽातह� भारताने 

आपले ःथान उंच केले आहे. 
 

�ानद�पBया या �दवाळ� अकंातील सा�ह#य यातील काह� wFीने उx बोधक ठरेल असे 

वाटते. ‘ःवyनलआमीBया सहवासात’ या ूद�घ, 4य8^िचऽात व�डलधाH यांबzलची आदराची व 

ूेमाची भावना भारतीय संःकृतीचा वारसा दाख8वते. ‘पाCरजात’ ह� क8वता िनसग, 

मानवाला �कती स{दय, ू#यह� बहाल करत असतो हे दश,8वते. आवाजाBया वा 

वायूूदषणाखेर�जू   आकाशातील रोषणाईची नयनमनोहर िचऽे आपणास खिचतच आनंद 

देतील. ‘आरास’ या लेखातील सहकाराची आरास परःपर सहकाया,तून करताना 

नविनिम,तीचा आनंद कसा िमळतो हे �दसते. ूा. पाट�ल यांची िचऽे मराठ" िचऽकारांची 

ूितभा ूकट करतात. संःकारभारतीBया रांगो|या सव, म�हलांना माग,दश,क ठरतील.  

भारताBया चांिमो�हमेची स8वःतर मा�हती व संःमरणीय -णिचऽेह� आपणास जतन 

क7न ठेवता येतील. यािशवाय इतर सा�ह#य व बाळगोपाळांसाठ" िचऽांचा यात समावेश 

कर�यात येईल. 

या प�ह/या अकंाचे पर�-ण क7न आपले अिभूाय व सूचना कळवा4यात ह� 8वनंती. 

तसेच �ानद�प फ{डेशनBया इतर संकेतःथळांनाह� आपण अग#यपूव,क भेट dावी व ती 

मा�हतीपूण, हो�यासाठ" आपले सहकाय, dावे असे आवाहन क7न आपणा सवाOना मी 

�दवाळ�Bया शुभेBछा देतो.  

 डॉ. सु. 8व. रानडे, संपादक 
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