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वाढ�दवस  

डॉ. सु. �व. रानडे 

आज माझा वाढ	दवस. वाढ	दवस साजरा कर�याइतका मी आता लहान रा	हलो नाह� समजूनसु�ा मनात 

या	दवशी �वल�ण �वचारांचे काहर उठलेू . अगद� सामा'य घटना *हणून वै,ािनक .�/कोनातून हे �वचार 

झटकून टाकायचे *हटले तर� पु'हा पु'हा आपण मोठे झा1याची जाणीव मनाला अःवःथ कर�त होती. 

आयुंया5या या मह6वा5या कालखडंात मी काय िमळ�वले व काय गमावले याचा ताळेबंद कर�याची इ5छा 

झाली पण ’मी’ *हणजे कोणी? या ू=ाशीच �वचारांची वावटळ उठली. मी, ःवत:5या नजरेतून मी, आई 

व	डलां5या नजरेतून प	हला मुलगा, प@ी5या नजरेतून पती, मुलां5या नजरेतून बाबा, सहकाA यां5या नजरेतून 

िमऽ, �वCाDयाE5या नजरेतून िश�क, राFा5या नजरेतून एक सवHसामा'य नागIरक, मानवजाती5या नजरेतून या 

कालखडंात जगत असणाA या असंJय मानवूा�यांपकैK एक, पDृवी5या नजरेतून एक यकMNत �णभंगुर सजीव, 

�वPा5या नजरेतून तर पणूHपणे नग�य, �बदQपु  व �णमाऽ आMःत6व. जसजसा मी ःवत:पासून दर दर जाऊ ू ू
लागलो, तसतसे माझे मह6व, माझे कतृH6व, 	कंबहना माझे अMःत6वह� कमी कमी होत जात आहे वु  �वPा5या 

पसाA यात मी ःवत:लाच पूणHपणे हरवून जातो आहे असे वाटले. मन �णभर सु'न झाले पण दसA याु च �णी 

अनुभूतीं5या �ेऽात उलट बम अस1याचे मला जाणवले. �वPा5या पसाA यात मी नग�य असलो तर� माTया 

जाMणवे5या व ,ाना5या .�/कोनातून �वPाचा पसारा नग�यच होता व याच उलट बमाने �वचार करता मला 

माझे ःव6व सवाHत उUंुग व अतंबाHV आकलन झालेले वाट लागलेू . 

तर�सु�ा माझी वै,ािनक ./ी मला इतरांपे�ा आगळे वेगळे मह6व दे�यास तयार होईना. माTयाूमाणेच 

इतरां5या आशा आकां�ा, भावभावना व ःवत:�वषयी तेवXयाच ूमाणात तीो जाणीवा असणार हे मला उमगले 

होते. 6यामुळे मी *हणजे कोणी अलौ	कक, असामा'य आहे असा ॅम माTया मनात झाला नाह�. \यावेळ� 

असा ॅम होतो ते]हाच ःवत:ची ःमतृी िचरंतन कर�याचा ^यास माणसाला लागतो व 6यातून आ6मचIरऽाचा 

ूपंच उभा राहतो. लोक आ6मचIरऽ का िल	हतात? मी िलहावे का? का मी िलहावे? आप1या जीवनात असे काह� 

�वल�ण ूसंग घडले आहेत का कK \यामुळे लोकांना मागHदशHन होईल, िशकवण िमळेल वा िनदान मनोसंजन 

तर� होईल? माझे कतृH6व एवढे मोठे आहे का कK लोक माTयासारखे बन�याचा ^यास घेतील? माTया अगंात 

एवढा ूामाMणकपणा व धाडस आहे का कK मी माTया जीवनातील ूसंग वाःतव `पात सादर करेन. माझी 

अशी खाऽी आहे का कK माTया िलखाणातून नकळतह� माझी वथृा ःतुती वा माTया कृतीचे आंधळे समथHन 

होणार नाह� ? या सवH ू=ांपैकK एकाचे जर� उUर नाह� असले तर मला आ6मचIरऽाचा खरा अिधकार नाह� असे 

माTया तकH बु��ला वाटते आMण वर�ल ू=ांना ठामपणे होय असे उUर दे�याइतके माझे मन समथH नाह� हे 

मला चा�गले ठाऊक आहे. 6यामुळे मी ःवत;चे आ6मचIरऽ िल	ह�या5या भानगड�त पडणार नाह�. 

यापे�ा मला दसरा पयाHय जाःत योaय वाटतोु . तो *हणजे मनात येणारे �वचार मिथत कर�याचा. ःमतृी 

रा	हली तर �वचारांची रहावी ]यcKची न]हे कारण �वचारावाचनू ]यcK *हणजे नुसती सजीवता आहे. 
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]यcKवाचनू �वचार *हणजे 6या ]यcK5या भावजीवनाचे व बु��ूग1भतेचे सार आहे. 6यास ]य�c6वाची पुटे 

चढली कK ते िनंूभ व चाकोर�ब� होते. आपले �वचार इतरांना मागHदशHक ठरतील एवढे ूग1भ आहेत क? 

पण सुदैवाने याची काह� गरज नाह� कारण �वचार व भावना यां5या गुणवUेपे�ा 6यां5या �व�वधरंगी, 

�व�वधढंगी ःवQपातूनच माणसास बरेच ,ान महण करता येते. मग ते �वचार पIरMःथतीशी िमळते घेणारे वा 

टdकर घेणारे असोत ; भावना आशादायी वा पराभूत मनोवUृी5या Cोतक असोत 6यां5या पIरशीलनाने 

माणसास �वचारांचे व भावनांचे �व�वध पैलू ल�ात येतात. ःवत: �वचार, भावनांना योaय 6या ूकारे आकार 

दे�याचे, बदल�याचे सामDयH 6या5या अगंी येते. आMण 6यावेळ� अगद� उलट पIरणामह� होऊ शकतात. 

�पचले1या व पराभूत मनोवUृी5या स*यक दशHनातून एखाद� ]यcK संघषाHस तयार व आशावाद� होऊ शकते. 

अशी ]यcK 6यामुळे जीवनात यशःवी हो�याची ँdयता असते. 6यामुळे �वचारांचे ूकट�करण व ूसार यावर 

सवाEनी भर 	द1यास �वचारांची झेप व मयाHद या�वषयी मानवसमूहा5या सामू	हक ,ानात ू6यह� भर पडत 

राह�ल.  
 

*हणूनच ]यcKगौरवा5या भूिमकेतून न]हे तर ]य�cिनरपे� �वचारदशHना5या भूिमकेतून मनात येणारे �वचार 

मांड�याचे मी ठर�वले आहे. अथाHत ते कोणी लगेच वाचोत वा न वाचोत. आज मला ठरवायचे आहे कK 

िनयिमतपणे आप1या �वचारांना शfदQप देणे व कागदावर ते उतर�वणे. आज वाढ	दवसा5या 	दवशी मी 

माTया ]य�c6वाची वgे बाजूला ठेवून �वचारां5या पातळ�वर उतरलो ह� खिचतच आनंदाची गो/ आहे. 
  


