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“वनर्सगाचे शोषण न करता व पययावरणाची हानी न करता उत्ादन तंत्ाकडे आणण  
ववकारावर लक्ष कें द्ीत करू तो चचरतंन व शाश्वत करा राहील याची काळजी  

पुढील काळात आपल्ाला घ्ावीच लागेल.”

– भवरलाल जैन
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भारतासारख्ा ववकसनशील देशात साधनसामुग्ीची कमतरता, ही तर वनत्ाचीच बाब आहे. मग ती साधनसामुग्ी 
नैसरगगिक असो, मनुष्यबळववषयक असो, की आर्गिक असो, भांडवल उभं करता करताच माणसं दमून जातात. शशवाय 

अनेक सरकारी परवानग्ा कनवटीलाच बसलेल्ा असतात. त्ांची पूतगिता झाल्ाशशवाय व्यवसायाचा प्ारंभ करता येत नाही. 
म्हणजे सुरुवातीचा सहा महहने - वषगिभराचा काळ पवूगितयारीतच जातो. व्यवसाय सुरू करताना शजद्द आणण इच्ाशक्ी सोडली 
तर मुबलकता कशाचीच नसते, त्ामुळे कमतरतेतून ववपुलता वनममाण करायचे आव्ान समोर ठाकलेले असते. इतक्ा वनष्ठु र 
वातावरणात काम करताना एखादा ककतीही पक्ा, मुरलेला, कडक स्वभावाचा अनुभवी व्यावसारयक असला तरी त्ाच्ावरही 
काही प्संगी व काही क्षणी हार पत्करण्ाची, खचून जाण्ाची, नाउमेद होण्ाची, पश्ात्ाप करण्ाची पाळी येत असते. कधी 
कधी खूप मनस्ाप होतो. सगळे काही सोडून द्ावे असे वाटते. माणूस एकाकी पडतो. खचून जातो. जणू काही सगळे वनममाण 
झालेले वातावरण सहनशक्ीचा अंत पाहणारे असते. भोवतालचे बरेच लोक तर गंमत पाहणारेच असतात. मनापासून मदत 
करणारे फार ्ोडे असतात. जे आपल्ाला जवळचे वाटत असतात तेही कधी कधी परीक्षकाच्ा भवूमकेत गेले की काय असे 
वाटण्ासारखे वागू लागतात. मग काही वेळा कुणाला आपले म्हणावे अन कुणाला परके म्हणावे अशी पररस्थिती वनममाण होते. 
हा सगळा प्संग आणण काळ वबकट असतो. सल्ागारांचे तर इतकं पेव फुटलेलं असतं की कुणाकुणाचे सल्े ऐकावेत असा 
प्श्न काम करणा-यालाच पडतो. अशा अस्थिर व गोंधळलेल्ा वातावरणात जराही खचून न जाता स्थितप्ज्ासारखे शांत राहून 
आपले काम अववचलपणे जे पुढे रेटत राहतात ते अडचणीच्ा पररस्थितीवर वनशश्त मात करू शकतात. प्वतकूल पररस्थितीतही 
हहमंत न सोडण्ाची त्ांची वृत्ीच त्ांना स्वत:ला सावरत पुन्ा उभं राहण्ाचं बळ देते, हेच खरं. बाहेरचं असं अगदी टोकाचं 
वातावरण आणण सत्वपरीक्षा पाहणारे प्संगच त्ांना यशस्वी होण्ासाठी अंत: पे्रणा देतात. आजूबाजूला घडत असलेल्ा 
घटनांचा मनावर पररणाम होऊ न देता, पररस्थितीचा वनष्क्रिय बळी न ठरता जे दमदारपणाने सावध भवूमका घेत पाऊले टाकून 
संहदग्ध पररस्थितीची सूत्े स्वतःच्ा हाती घेतात आणण स्वतःला हव्या त्ा पद्धतीने पररस्थितीला वाकववतात तेच शेवटी यशस्वी 
होऊन आपल्ा अंवतम लक्ष्य व ध्ेयापययंत पोहचू शकतात. हे सगळे आज पुन्ा एकदा आठवलं ते आमचे परमपूज्य कपताजी 
व जैन इररगेशनचे सथंिापक स्वगगीय भवरलाल जैन उफगि  मोठे भाऊ यांच्ा जयंतीमुळे, भाऊंनाही अनेक वेळा वनरवनराळया 
संकटांचा सामना करावा लागला. संकटे कधी एकेकटी येत नाहीत. अनेक संकटे एका वेळी धाऊन येतात याचाही त्ांनी 
अनुभव घेतला. पण संकटे आली म्हणून ते कधी डगमगले नाहीत, खचले नाहीत आणणहातपाय गाळूनही बसले नाहीत. स्वतःला 
सावरण्ाची शक्ी, चचकाटी आणण संशोधनाचा आधार घेत सतत काहीतरी नवे करीत राहण्ाचा ध्ास व वृत्ी यातून वाटयाला 
आलेल्ा कठोर पररस्थितीशी ते झगडत राहहले. त्ांतून व्यवसाय सावरत नेला. लोकांना हदलेला शब्द पूणगि केला. सगळ्ांच्ा 
उधा-या चुकत्ा केल्ा. व्यवसाय पूवगिपदावर आणताना केवळ स्वतः चाच उत्कषगि साधण्ाचा ववचार न करता आपल्ाबरोबर 
आपल्ा समवेत ववश्ासाने राहहलेल्ा शेतकरी समाजालाही ते बरोबर घेऊन गेले. आव्ानांना संधी मानून त्ांचा उपयोग 
ववकास साधण्ासाठी करायचा, लादल्ा गेलेल्ा पररस्थितीला वाकवून स्वतःच्ा कामासाठी वतचा वापर करायचा आणण 
सतत बदलत्ा वातावरणाचाही शांत राहून स्वीकार करीत आव्ानांचेच पररवतगिन उपायांमध्े रूपांतर करण्ाची ककमया जी 
मोठ्ा भाऊंनी दाखववली तोच आदशगि समोर ठेवून आपल्ाला पुढची वाटचाल करायची आहे. या वाटचालीसाठी भाऊंचा 
आणण आपल्ा सववांचा आशीवमाद आम्हांला वमळत राहो एवढीच अपके्षा ! सववांना नमस्ार.

अध्यक्षीय

अशोक जैन
अध्क्ष, जैन इररगेशन शसस्ीम्स् शल.

संकटांशी लढण्याची भयाऊंची तत्वे प्वेरणयादया्ी ! 
व्यवसाय आणि उद्ाेगधंद्ात चढउतार हे नेहमीच होत असतात. या बदलांमागे 
अनेक कारिे असतात. या कारिांचा शांतपिे ववचार करून त्ांच्ावर कशी 
मात करायची व संकटाचे संधीत कसे रूपांतर करायचे याचा वनि्णय वेळीच 
घ्ावा लागतो. त्ासाठी मजबूतीने धोरिांची उतरंड रचावी लागते आणि 
खंबीरपिे, मनोधैय्ण खचू न देता व न डगमगता सभोवतालच्ा पररस्थितीचा 
ववचार करून उभे रहावे लागते. त्ाचवेळी प्ामाणिकपिाची कास धरून 
व ग्ाहकांची सेवा हीच ईश्वर सेवा आहे असे मानून त्ांचा ववश्वास संपादन 
करावा लागतो. याच मागगावर जैन इररगेशनचे संथिापक अध्यक्ष व आमचे 
परमपूज्य पपताजी भवरलाल जैन उर्ण  मोठे भाऊ चालत राहहले.
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ग्ाहकांच्ा खाण्ापपण्ाच्ा सवयी, आवडीवनवडी यात सातत्ाने 
बदल होत असल्ामुळे बाजारपेठेतील मागिी पुरवठ्ातही 
मोठ्ा प्मािात चढ-उतार होतांना हदसतात. असे बदल वारंवार 

होऊ लागले तर मालाचे उत्ादन करिाऱया कंपन्ा व उद्ोजकांना उत्ादनात सातत् कसे 
राखायचे? हा प्श्न भेडसावू लागतो. ग्ाहकांच्ा मागिीप्मािे उत्ादनात तातडीने बदल 
करिे अपररहाय्ण आणि अवनवाय्णच असते. जे उद्ोजक असे बदल तात्ाळ करतात व 
काळाप्मािे बदलतात तेच स्पधधेत पटकतात. ताठर भूवमका घेऊन बदल न करिारे उद्ोग 
स्पधधेत मागे पडतात. नाववन्पिू्ण संशोधनाचे प्खर पाठबळ वनमगाि केलेली आणि काळाशी 
सुसंगत धोरि स्विकारून व्यवसायात लवचचकता बाळगिारे आणि तरीही आपल्ा मुळ 
ससद्ांत व ध्येयवादाला वतलांजली न देता मूल्ांची चौकट सांभाळिारे जे काही उद्ोजक 
भारतात वनमगाि झाले त्ात जळगांवच्ा भवरलालजी जैन यांचे नाव आवजू्णन घेतले 
जाते. त्ांची संशोधनामागील भवूमका व काय्ण याचा वाढहदवसावनवमत्त घेतलेला हा धावता 
आढावा…

डॉ. सुधषीर भोंगळे
संपादक

संपादकषीय

भवरलयालजींच्या संशोधनयाची आस 
नोबवेलच्याही पललकडची !
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आखीवरेखीव आणण योजनाबद्ध प्यत्ांनी केलेले संशोधन क्वचचतच तांकत्कदृष्टा ककंवा एक व्यावसारयक 
मॉडेल म्हणून यशस्वी होते. या उलट अचानकपणे सुचलेलं, आधीपासून न ठरलेलं आणण कोणतेही तत्व 
मनात न धरून ठेवता केलेले संशोधन वनशश्तच व काही प्माणात का होईना यशस्वीतेच्ा हदशेने पाऊल 

टाकतंच आणण वेळप्संगी ग्ाहकांच्ा पसंतीला हमरवास उतरतंच! काळाची पाऊले कशी पडतील याची कल्पना कुणालाच 
नसते आणण आपल्ासारख्ा सामान्य माणसांना तर नसतेच नसते. माणूस जन्ाला येताना सामान्यच असतो. पण त्ा 
अफाट सामान्य जनसमुदायात काही माणसे काळाच्ा ओघात आपल्ा कतृगित्वाने काळावर आपला ठसा तर उमटववतातच 
पण त्ाचबरोबर ववश्ाच्ा भववष्यातील ववकासवाटा देखील वनशश्त करीत असतात. अशा व्यक्ी कालातीत तर बनतातच, 
त्ाचबरोबर काळपुरुषाचा एक भाग बनून ते राहतात. आपण अशी व्यक्ी शतकातून एखादीच जन्ाला येते असे सहजपणे 
म्हणून जातो पण कालोघात ते अंवतम सत्ही असते. अशा व्यरकं्चे चररत् सू्वतगिदायक तर असतेच, पण त्ाशशवाय ववज्ानवनष् 
जीवनाचे एक सुंदर आणण मूवतगिमंत उदाहरणही असते. याचा अनुभव जळगावच्ा जैन इररगेशन कंपनीचे संथिापक अध्क्ष 
भवरलाल जैन यांच्ा जीवन, कायगिकतृगित्व व ववचारांमधून आपण सारेजण घेत 
आहोत.

१२ कडसेंबर हा भवरलाल जैन उफगि  मोठे भाऊ यांचा 
जन्हदवस. म्हणजे आजच्ा भाषेत वाढहदवस. वाढहदवस 
केवळ जन्ाच्ा तारखांनी मोजायचा नसतो. देहाने हयात 
नसलेल्ा व्यरक्च्ा बाबतीत ती मोजदाद ववचार, 
कायगिकतृगित्व, समाजावरचे ऋण, ववपरीत पररस्थितीवर 
केलेली मात, त्ासाठी शोधलेल्ा संशोधनाच्ा नवीन 
वाटा, केलेली साधना व उपासना व त्ातून आत्माने 
घेतलेली झेप यावरून करायची असते. या वषमात मी काय 
चांगले वन काय वाईट केले याच्ा चचतंनशील जमाखचमाचा 
हदवस म्हणजे वाढहदवस. अंतमुगिख होऊन ववचार करायला 
लावणारा हा हदवस. मोठ्ा भाऊंच्ा या वाढहदवसाच्ा 
वनवमत्ाने त्ांच्ा संशोधक वृत्ीचा व संशोधन कायमाचा धावता 
आढावा आपण या संपादकीयमधून घेणार आहोत. सववस्र आढावा घ्ायचा 
झाल्ास त्ासाठी प्त्ेक ववषयावर (उदा. पाईप वनवमगिती, हठबक व तुषार शसचंन 
साहहत् वनवमगिती, पेपेन वनवमगिती, फूड प्ोसशेसगं, जैन हहल्सची वनवमगिती, पाणलोट ववकास व मृदसंधारण, वनीकरण, सघन व 

"Need of the hour is to address through research, individually and collectively the various  
issues that mankind is facing today. Research is one of the most exciting and rewarding of 

occupations. Those who believe in innovation believe in research.!"

नववनवमगिती व वनरवनराळ्ा प्श्नांच्ा सोडवणुकीसाठी माणसाला व्यरक्श: आणण सामुदारयकरीत्ा संशोधनाचाच आधार 
घ्ावा लागतो. औतु्क् वाढवून सन्ानाचा तुरा बहाल करणारे क्षेत् म्हणजे संशोधन. नाववन्याचा शोध घेण्ावर श्रद्धा 

ठेवणारेच संशोधनावर ववश्ास ठेवतात.
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अवतसघन पद्धतीने फळबागांची लागवड, सौर उजमा वनवमगिती बायोएनजगी, सेंद्ीय व गांडूळ खत वनवमगिती, 
कटश्ूकल्चर पद्धतीने रोपांची वनवमगिती, गांधीती्गि व अनुभूती सू्लची उभारणी.) एकेक स्वततं् ग्ं् 
शलहावा लागेल. त्ा त्ा ववषयातील जाणकारांना हे काम करावे लागेल. या सवगि ववषयांबाबतची 
माझी जाणकारी अत्ंत मयमाहदत असल्ामुळे मी ये्े संशोधनापुरता ववषय स्स्मीत ठेवला आहे. 
संशोधन हा ही ववषय खूप मोठा व अवाढव्य आहे. त्ामुळे त्ातल्ा काही अंगांना व कळीच्ा 
मुद्ांना स्पशगि करण्ाचा प्यत् करणार आहे.

मनात ववचाराचा जन् झाल्ानंतर तो पणूगित्वाला जाण्ासाठी जी काही एक उपासना मोठ्ा 
भाऊंना करावी लागली असेल वतचा ववचार प््म करू.' उपासना' हा शब्द उच्ारला की काही जाण 
वबचकतात. कोणतातरी वनयम सक्ीने करणे म्हणजे उपासना, असा एक पवूगिग्ह पवूगिसूरींनी वनममाण केलेला आहे. आपल्ापैकी 
अनेकजण आजही त्ाच्ाशी घट्ट बांधलेले आहेत. वास्ववक उपासना हे मानवी जीवनाचे अंगभूत तत्व आहे. आपल्ा जगण्ाचा 
वन उपासनेचा साक्षात संबंध आहे, म्हणजे माझ्ा जगण्ातली उत्कटता वन भव्यता ज्या रूपातून व्यक्  होते, ती माझी उपासना 
असते. उप म्हणजे जवळ वन आसना म्हणजे धारणा. माझ्ा अ्गिगभगि जाणणवांना ज्यामुळे आकार लाभतो, ती उपासना असते. 
ही उपासना अभ्ासाशी वनगडीत आहे. अभ्ास मनात एकदम येत नाही. त्ासाठी चचतंन, मनन, वनरीक्षण, ध्ान करावे लागते. 
त्ातून मनोधारणा पक्ी करायची. वतला भक्म आसन द्ायचे. श्ासातून धारणा मुरण्ासाठी प्ाणायाम करायचा. सात्त्वक 
आहार घ्ायचा. या सा-यांतून जो नवा अभ्ास वनममाण होईल, तो सववांना शुभंकर असतो. मोठ्ा भाऊंच्ा आयुष्याची सवगि 
उपासना आणण साधना ही शेतक-यांच्ा उन्नती व कल्ाणासाठी आसुसलेली होती. त्ामुळेच मूळचे वाणणज्य व कायद्ाचे 
पदवीधर असलेल्ा भाऊंनी नव्या नव्या ज्ानशाखा आत्मसात करून त्ावर संशोधनाने आपल्ा ववचार व कतृगित्वाची मोहोर 

श्ासातून धारणा मुरण्ासाठी प्ाणायामची साधना
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उमटववली. त्ातून नुसत्ा नवीन गोष्ी वा वसु् 
वमळाल्ा असे नाही, तर त्ामुळे नवा माणूस 
घडला. काळाला नवे चांगले भान आले. उपासनेतून 
होणारा अभ्ास माणसाला नवे बनवतो. त्ाच्ा 
कतृगित्वाला शक्षवतजांची मंगल तोरणे लावतो हे 
भाऊंच्ा उपासनेतून दृष्ोत्पत्ीस येते

संतांनी उपासनेला दृढ चालवावे असे आवजूगिन 
सांरगतले आहे. याचा अ्गि नीट समजून घेतला 
पाहहजे. उपासनेत पूवगिजांच्ा कतृगित्वाचे संस्मरण 
हवेच; पण त्ात स्वतःच्ा नवीन कतृगित्वाची 
भर घालता यायला हवी. ही भर घालणे हे 
येऱयागबाळ्ाचे काम नाही. त्ासाठी मनोर्, 
आस, व्याकुळता, एकाग्ता आणण गृहपाठ 
लागतो. जगण्ाच्ा उत्कट श्रदे्धतून माणसाचा 
वतगिमान सुफल होतो. हे कळायला देखील मन 
ववचारी व वववेकी लागते. भाऊंची उपासना म्हणजे 
वववेकवनष् जाणीव. मला उमजलेल्ा सत्ाच्ा 

वाटांवरले श्रेष् फशलत उपासनेत आहे याची य्ोचचत व पररपणूगि जाणीव भाऊंना होती. त्ामुळे त्ांच्ा उपासनेत कतृगित्वाचा 
अहंकार कधीही वनममाण झाला नाही. भाऊंनी केलेल्ा काही कामांचे श्रेय अनेकांनी घेतले पण त्ाबद्दल त्ांनी कधीही अवाक्षर 
काढले नाही. मनाने मोठ्ा असलेल्ा प्ज्ावंत माणसाचे हे लक्षण आहे. उपासना माणसाला सतत करियाशील ठेवते. मुख्तः 
नैवतकतेची सदस्जाणीव फक् उपासनाच देऊ शकते. म्हणून भूमीला व वनसगमाला लवून नमस्ार करून उपासना करायची 
असते हे सूत् भाऊंनी आयुष्यभर जपले. त्ामुळेच त्ांच्ा मनाला सतत उभारी वमळत गेली. अनेक महाकाय संकटातून ते 
सहीसलामत बाहेर पडले ते उपासनेमुळेच! उपासना सत्कमगियोगात वय घालवायला लावते. काळ्ा आईची व शेतक-यांची 
इमाने- इतबारे केलेली सेवा हे ही सत्कमगि आहे. मी या मातीतला म्हणून या मातीशी, पयमायाने या राष्ट् ाशी माझे इमान असणे, 
हीही उपासनाच आहे. ककंबहुना मातृभूवमवनष्ा ही श्रेष् उपासना म्हणून व तसे मानून भाऊंनी कल्पक संशोधनाचा नवा दृष्ीकोन 
शेतीक्षेत्ात स्वीकारला. सवमामुखी मंगल बोल उमटवून मातीशी वनष्ा राखण्ाची जी अजब कामरगरी त्ांनी केली त्ामुळे 
शेतक-यांच्ा जीवनात आनंदवनभुवन वनममाण झाले. जैनचा पाईप, हठबक व तुषार संच, ग्रॅन्ड नैन केळीची कटशु्कल्चरची रोपे 
ककंवा मोसंबी, डाचळंब, पपईची रोपे, पांढ-या कांद्ाचे वबयाणे वापरणा-या कोणत्ाही शेतक-याला याबाबत 
तुम्ही ववचारून पाहा. भाऊंच्ा उपासनेची सत्ता वनशश्तपणे वनदशगिनास आल्ाशशवाय राहणार 
नाही. ब-याचदा उपासना आणण साधना हे दोन्ी शब्द एकाच अ्माने वापरले जातात. पण 
यांच्ात नीट बारकाईने पाहहले तर सूक्ष्म फरक आहे. साधना प्कृतीला अनुरूप अशी असू 
शकते. उपासना प्कृती अनुकूल व्ायला ् ोडा वेळ घेते. साधना अभ्ासाचे सातत् - आणण 
चचतंनशीलतेचे भान राखते. उपासना उपास्य क्षेत्ाचे सवगि उपचार य्ास्थित पालन करते. 
साधनेत सगुण आणण वनगुगिण असा फरक नसतो. उपासनेत सगुणाकडून वनगुगिणाकडे जाता 
येते. वनगुगिणात उपासना स्थिर झाली, तरी मन अवधूत वृत्ी स्वीकारेलच असे नाही. साधना 
मुळातूनच अवधूत तत्वाला प्ाधान्य देणारी असते. साधना आणण उपासना शेवटी एकाच 
हठकाणी येऊन वमळतात. दोन्ीही मनाचे संतुलन राखतात. कोणत्ाही प्संगावर मात करायला 

मातृभवूमवनष्ा ही श्रेष् उपासना  मानून भाऊंनी मातीची कायम जोपासना केली



डिसेंबर  २०२२ 8

शशकवतात. साधना अंतरंगाला अरधक प्ाधान्य देते. उपासना वृत्ीला व्यापकत्व देते. शारीररक व्याधी 
आणण आर्गिक संकटांबरोबरच अनेक समस्यांचा भाऊंनी शेवटच्ा श्ासापययंत प्भावीपणे सामना 

केला तो प्खर अभ्ास, अनुभव व मजबूत अशा पक्क्ा वैचाररक बैठकीद्ारेच. अभ्ास कोणत्ाही 
शाखेचा असो. अभ्ास सापेक्ष आणण वनरपेक्ष या दोन्ीही बाजूंनी करायला हवा. अभ्ासाची एक 
बाजू जशी हदसते, तशी त्ाला दसुरी बाजू असते. अभ्ास केल्ानंतर तो जगण्ाला पुढे नेतो 
की नाही, ववश्चैतन्याला अभ्ासून सामोरा जातो की नाही हे भाऊंना फार महत्वाचे वाटे. त्ांच्ा 

भाषणांमधील अनेक अवतरणे (कोटेशन्स) आपण पाहहली तर याचा प्त्य येतो. 

शास्त्रज्ांनी लावलेले शोध नक्ीच महत्वाचे आहेत. त्ातून वनममाण झालेली वैज्ावनक दृष्ी काळाला 
पुढे नेणारी आहे. परंतु, ववज्ानाचा उपयोग जेंव्ा एक राष्ट्  स्वत:च्ा स्वा्मासाठी करते, तेंव्ा ववज्ान ककतपत स्स्वकारायचे ते 
ठरवावे लागते. राष्ट् ा-राष्ट् ात ववज्ानातील तंत्ज्ानाच्ा रोगट स्पधमा वनममाण होतात. या स्पधधेत वनरागस जीव नाहीसे होतात. 
माणसातले चैतन्य मारून टाकले जाते. असे ववज्ान आपण स्स्वकारून कृतीत उतरावायचे की नाही, हा भवरलालजींनी 
ववचारलेला प्श्न अभ्ासू मनांना वनशश्त ववचार करायला लावणारा आहे. राष्ट् ा-राष्ट् ात श्रीमंतीसाठी चढाओढ लागलेली आहे. 
यात माणसाची सदवृत्ी हरवत आणण हरत चाललेली आहे हा भाऊंच्ा बोलण्ाचा गाभा, त्ांच्ा संशोधनासंबंधीच्ा ववचारांची 
हदशा व दृष्ी स्पष् करणारा आहे. 

संशोधन हे खूप खचचगिक, महागडे, मोठी भांडवली गुंतवणूक करावे लागणारे, प्चंड इन्फ्ास्ट्क्चर आणण ववद्ान शास्त्रज्ांचा 
चमू असल्ाशशवाय होत नाही असा आपल्ा सववांचा वनदान आजपययंत तरी समज आहे. तो ककती खरा, ककती खोटा हा भाग 

जैन इररगेशनने ववकसीत केलेल्ा बैल चशलत कांदा पेरणी यंत्ाचे प्ात्शक्षक घेताना मोठे भाऊ शेजारी अवनल ढाके,  
एस.व्ी पाटील, सुनील देशपांडे, डारॅ. डी.एन. कुलकणगी व इतर
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वनराळा! तो स्वतंत् अभ्ासाचा ववषय आहे. पण पाश्ात देशांमधे् आज ‘इनोवे्शन’ हा जो शब्दप्योग केला जातो त्ाला टाटा 
सन्स शलवमटेडचे संचालक असलेल्ा आर. गोपालकृष्णन यांनी ‘’जुगाड’ हा शब्द वापरला आहे. त्ाचा अ्गि हवे ते बदल करून 
घेत व्यावहारीक पद्धतीने उपाय शोधून काढणे!  ‘जुगाड’ हा शब्द जरी त्ाप्कारे केल्ा गेलेल्ा संशोधनाचे काहीसं अवमूल्न 
करणारा वाटत असला, तरीही जुगाड पद्धतीचा वापर आज कोट्ावधी भारतीय व्यावसारयकांकडून पररणामकारक उपाय, 
सेवा ककंवा वस्ू तयार करण्ासाठी केला जातोयं आणण देशातला सामाशजक अ्गिव्यवथिेचा प्श्न सोडवणं अरधक सोपं होत 
आहे. थिावनक हठकाणी उपलब्ध असणाऱया साधन सामग्ीचा उपयोग करणं आणण अत्ंत हुशारीनं कल्पक संशोधन करत 
राहणं, यातून यश तर वमळतंच; पण अनेक प्कारे जागवतक व्यापारपेठाही त्ामुळे मजबूत होतात. जी व्यक्ी भारतासारख्ा 
ववकसनशील देशात यशस्वी होऊ शकते, ती जगभरात कुठेही गेली तरी यशस्वीच होईल. मात्, भारतात यशस्वी होण्ासाठी 
जुगाडचा वापर करणं अत्ंत महत्वाचं ठरतं, “असे मत सीमेन्स शलवमटेड - साऊ् एशशया क्लस्रचे व्यवथिापकीय संचालक 
आणण मुख् कायगिकारी अरधकारी डॉ. आवमगिन ब्ुक यांनी ‘जुगाड ’या पुस्काला अरभप्ाय देताना व्यक् केले आहे ”

श्री. आर. गोपालकृष्णन आणण डॉ. बु्क या दोन अनुभवी तज्ांची संशोधनासंबंधीची मते मी जाणीवपवूगिक वर अशासाठी 
उदस्घृत केली आहेत की, भवरलालजींचे ववचार हे ्ोडे वेगळ्ा प्कारचे होते हे आपल्ा लक्षात यावे. कल्पक व नाववन्यपणूगि 
संशोधन हे कमी खचमात व काटकसरीने व्ावे आणण थिावनक साधनसामग्ी वापरून ते होत असेल तर त्ाला भाऊंनी नेहमी 
प्ोत्ाहनच हदले. पण याचा अ्गि त्ांनी महागड्ा व खचचगिक संशोधनाला ववरोेध केला असा कुणी लावू नये. आंतरराष्ट् ीय 
पातळीवर शेतीमाल वनयमातीचे युद्ध जर सक्षमपणे लढून शजकंायचे असेल तर आपण उत्पाहदत करीत असलेल्ा मालाचा दजमा 
हा आंतरराष्ट् ीय बाजारपेठेला साजेसाच असला पाहहजे आणण मग त्ासाठी कराव्या लागणाऱया संशोधनावर ककतीही खचगि 
झाला तरी तो करण्ास आपण तयार असले पाहहजे आणण त्ासाठी आवश्क असणाऱया सवगि सोयीसुववधा व यंत्णा आपण 

जैन हहल्सवरील कटशू्कल्चर प्योगशाळेत वनवनगिती केल्ाजाणाऱया कटश्ू रोपांची भवरलाल जैन पाहणी करतांना
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उभारल्ाच पाहहजेत यावर भाऊंचा कटाक्ष होता. त्ामुळे पांढऱया कांद्ावरची प्करिया असो, आंबा व केळींवर प्करिया करणारा 
प्कल्प असो ककंवा सौर ऊजधेचा प्कल्प असो, भाऊंनी सवगि प्कारच्ा प्योगशाळा मोठा खचगि करून आंतरराष्ट् ीय दजमाच्ाच 
उभारल्ा. इतकेच काय पण, नव्याने बायोटेक्ॉलॉजीची जी लरॅब उभी केली ती वनव्वळ सुसज्जच नाही तर देशातली पहहल्ा 
रिमांकाची व अत्ाधुवनक तंत्ज्ानाची आहे. दात कोरून पोट भरता येत नाही हे भाऊंनी कृतीतून शसद्ध करून दाखववले. भारतीय 
शेतकऱ्ाचा माल जगाच्ा बाजारपेठेत सववोत्म म्हणून सवमारधक भावाने ववकला गेला पाहहजे अशी आस लागलेले आणण 
त्ासाठी व्याकुळ झालेले भवरलालजी हे मुळात हाडाचे शेतकरी होते. शेतकऱयांच्ा कल्ाणासाठी व आर्गिक उन्नतीकरीता 
त्ांचा जीव सतत तळमळत होता. नंतर ते उद्ोजक व संशोधक होते. मोठ्ा भाऊंनी शेती व शेतकऱयांची सेवा हेच आयुष्याचे 
ब्ीद मानले, धे्य मानले आणण त्ासाठी ते शेवटपययंत चंदनासम झझजत राहीले. त्ांनी केवळ महाराष्ट्  आणण १२६ देशातल्ाच 
शेतकऱयांना आधार हदला असे नाही. जगभर आपल्ा उद्ोगधंद्ाचे जाळे उभे करून त्ांनी ‘वसुधैव कुटंूबकम’ हे कृतीत उतरवून 

दाखववले. जगभराच्ा शेतकऱ्ांना मोलाचा आधार हदला. जगण्ाची पृष्भूमी म्हणजे आधार. वाटचालीला चैतन्याचा 
गाभा तेवत ठेवणे म्हणजे आधार. आधारात पांगुळगाडा नसतो. आधारात मदतीचा हातही अपशेक्षत नाही. 

यातले सहाय्य हे वनवमत् असते; परंतु ज्याच्ा जीवनाची धार आसमंत होऊन कतृगित्वाची घराणी वनममाण 
करते, तो खरा आधार असतो. लाखो शेतकऱयांना असा आधार भाऊंनी थिाकपलेल्ा जैन इररगेशन 
कंपनीने हदलेला आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही आणण ववसरताही येणार नाही. माणसाला 
नेहमीच कुणाचा ना कुणाचा आधार लागतो. आधार नसला तर तो वनराधार होतो. माणसाला नेहमी 

दै्तात जगणे आवडते. दै्ताला आधार लागतो. आधारातच मन मोठे लागते. ज्याला आधार द्ायचा तो 
ही मोठा असावा लागतो. मोठा म्हणजे उदार. पृथ्ीला आभाळाचा आधार असतो. काठांना हदशांचा आधार 

तुषार संचावर घेतलेले पांढऱया कांद्ाचे कपक मोठ्ा 
कुतूहलाने पाहताना भवरलाल जैन
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असतो. तो जाणीवांच्ा मन:कोषात असतो. मनाची एक वन:शंक ववश्रांतीची जागा म्हणजे आधार. 
असा आधार मनाला उभारी देतो. धीट करतो. असे आधार महाकाव्य वनममाण करतात. नवा इवतहास 
घडववतात. त्ातून नवी संसृ्ती फुलते. कोणत्ाही मोठ्ा झालेल्ा माणसाच्ा आयषु्यात एक 
अप्त्क्ष आधार असतो. ती एक अशी ताकद असते, की त्ामुळे माणूस पके् पररपक्व पाऊन 
धाडसाने व धयैमाने पुढे टाकण्ास धजावतो. त्ातून उमटणारे आत्मववश्ासांच्ा पाऊलखुणांचे 
ठसे मागाहून येणाऱयांसाठी सोनखुणा बनतात. त्ाला ऐश्यगि पुकारतात. सवगि  काही त्ाला 
वमळते. यावल,रावेर, बुऱहाणपुर व नंदरूबारचा केळी उत्पादक शेतकरी आणण मालेगाव, सटाणा, 
सांगोल्ातला डाळींब उत्पादक शेतकरी याचा साक्षीदार आहे. 

ववज्ान संशोधन हा मानवी प्गतीचा आणण त्ामुळे मानवी आयषु्याचा अववभाज्य भाग आहे. त्ातही शेती संशोधन हा 
आपल्ा सववांच्ा जीवनाशी वनगडीत असलेला ववषय आहे. कारण चांगलेचुंगले आणण नवीन काही तरी खायला वमळावे अशी 
प्त्ेकाचीच इच्ा असते. ही इच्ा पूणगि करण्ाचे सामर्गि फक् शेतीत असते. काबाडकष् करणाऱया शेतकऱयाच्ा मेहनत व 
प्वतभेतून जीवे्चे चोचले पुरववणारे नवनवीन पदा्गि ताटात येत असतात. पण ‘अवतपररचयातस् अवज्ा’ या उक्ीनुसार आपल्ा 
ते लक्षात देखील येत नाही! अगदी साधे उदाहरण देतो, आपण सगळेजण अनेक वषवांपासून काळे डाग पडलेली चचकटी केळी 
खात होतो. मागील २५ वषवांपासून गदगि सोनेरी कपवळी, एकही काळा डाग नसलेली, लांबलचक व मोठी गोलाई असलेली, खालून 
बुडाला काळी, वरून देठाला हहरवी असलेली ‘ग्रँडनैन’ जातीची केळी खाणे आपण अरधक पसंत करतो आहोत. ककंबहुना याच  
‘ग्रँडनैन’ केळींनी आज भारताची संपूणगि केळी बाजारपेठ ताब्ात घेतली आहे. या केळींचा भारतात जर कुणामुळे ववकास झाला 
असेल तर त्ाचे श्रेय भवरलाल जैन यांना व त्ांच्ा दरूदृष्ीला आहे. त्ांनी मध् अमेररकेतून ‘ग्रँडनैन’ ही जात जळगावात 
आणून कटश्ूकल्चर पद्धतीने दरवषगी दजधेदार व गुणवत्ापणूगि कोट्ावधी रोपे बनवून ती नुसत्ा खाने्शातल्ाच नवे् तर 

ग्रॅन्ड नैन  केळीची कटशू्कल्चर पद्धतीने तयार केलेली रोपे पाहताना डारॅ.एपीजे अब्दलु कलाम. रोपांची माहहती देताना अशजत जैन, 
गाडीत पाठीमागे डारॅ.भवरलाल जैन व डारॅ.अवनल काकोडकर
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मानवाची प्गती ही नेहमीच काही मोजक्ा द्ष्टा आणण 
असामान्य लोकोत्र व्यक्तींच्ा कतगिबगारीवर होत असते. 
जन् आणण मृत्ू हे वनसगमाचे वनयम आहेत. त्ातून कुणीही 
सुटला नाही ककंवा सुटणारही नाही. हे जरी खरे असले 
तरी भवरलाल भाऊंसारख्ा प्भावी व्यक्ीमत्वांमुळे 
व सजगिनशील उद्ोजकांमुळे जीवनाला एक वेगळाच 
अ्गि प्ाप्त होतो आणण मृत्ूलाही एक वेगळा अ्गि प्ाप्त 
होतो. कवीवयगि भा.रा.तांबे यांनी ककती मावमगिक शब्दात 
शलहहलयं…  मरणात खरोखर जग जगते! 

जीवन हे जगण्ासाठी असते. आनंद वमळववण्ासाठी 
असते. ह्ा साध्ा पण चचरंतन सत्ाचे भाऊ उपासक 
होते. उद्ोग चालववत असताना संशोधन, वाचन, 
शशल्पकला, चचत्कला, साहहत्वनवमगिती, भाषणे, वमत् 
आणण वनसगमाशी संवाद ककती म्हणून ववषयांचा अभ्ास करीत जोपासलेल्ा छंदांनी त्ांचे जीवन त्ांनी 
स्वत:च आनंददायी करून सोडले होते. भाऊंना जसे जीवन समजले होते, तसेच संशोधनती्मात सतत 
ववहारणाऱया भवरलालजी या ववज्ानयात्ीलाही जीवनाचे रहस्य समजले होते. त्ामुळे ववज्ानाची धरलेली 
कास त्ांनी अखेरपययंत सोडली नाही. ववज्ानाने माणूस उत्कांत होत गेला, हे शसद्ध केले. तरीही एक 
महत्वाचा प्श्न ववज्ानाला सोडवता आलेला नाही. तो म्हणजे, आत्मा कशा प्कारे राहतो? देहातील चैतन्य 
कशा रीतीने खेळते? हे शरीर कोण तयार करतो? या शरीराला कोणती शक्ी आकाररत करते? जड 
परमाणूंचा संयोग कसा होतो? जगण्ाला कोणकोणत्ा बाबी आवश्क ठरतात? ववचाराने जगणे 
महत्वाचे असते काय? मृत्ुनंतर माणसाचे काय होते?  आणण हे जग खरे आहे का ? हे प्श्न माणसाला 
सतावतात. कठोपवनषदाचा आरंभ या प्श्नांनी होतो. मृत्ुनंतर माणूस कायमचा नाहीसा होतो तर दसुरे 
एक मत आहे, तो नाहीसा होत नाही. तो अस्स्त्वात असतो. यातून माणसाने ववचार करायला सुरूवात 
केली. मृतु् हा नेमका कशात असतो? सारे जग एका क्षणात नाहीसे होते. मनाची स्थिती त्ावेळेला 
वेगळीच असते. तरीही माणसाला सुखाची परम इच्ा असते. सुखाच्ा लालसेने तो भोगांच्ा मागे धावत 
असतो. कधीकधी त्ाचे भाग् त्ाच्ाशी लपंडाव खेऴते. त्ा खेळात लहानपण संपते. तारूण् गमावते. 
वृद्धपणी चचतंा संपते. नंतर कळते, सारे काही क्षणभंगूर आहे. या साऱयातून सुटण्ाचा महत्वाचा मागगि 
म्हणजे हे सारे जग जाणून घेणे. मानवजातीच्ा इवतहासात याचा शोध सतत सुरू आहे. कोणीही यातून 
सुटलेला नाही. 

मरणात खरोखर जग जगते !
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देशभरच्ा शेतकऱयांना पुरववली. त्ामुळे नुसत्ा दजधेदार केळींचे उत्पादन सुरू झाले असे नाही त र 
खाने्शातून केळींची जगाच्ा बाजारपेठात वनयमात सुरू झाली. खाने्शातल्ा माझ्ा शेतकऱयाने 
कपकववलेल्ा मालाने परदेशी बाजारपेठ पाहून वत्ल्ा ग्ाहकांची आवडवनवड पणूगि करावी 
ही मोठ्ा भाऊंची आस व स्वप्न पणूगि झाले. 

आस म्हणजे इच्ा. आस या शब्दाचा हा कोषातला अ्गि झाला. इच्ा वरवरची असते; 
पण इचे्तून जाणणवेची जी खोली वनममाण होते, त्ाला आस म्हणतात. या खोलीने भाऊंच्ा 
तळमळीला संंशोधनाचे अंगण हदले. नवीन व्रायटींची पहाट दाखववली. ही पहाट जैन इररगेशन 
कंपनीने शेतकऱयांच्ा घराघरात पोहचववली. पहाटेच्ा सोनेरी ककरणांनी घराचा दरवाचा ककलककला होताच 
वतरप्ा फटीतून आत शशरावे आणण लख्ख प्काश घरभर पसरावा तशी स्थिती ‘ग्रँडनैन’ या व्रायटीने वनममाण केली. शेतकऱयांनी 
मेेहनतीने ही व्रायटी वाढवून जगाची नजर लागावी अशा ररतीने उत्पादनाचे आभाळ वनममाण केले. त्ातून त्ाच्ा आर्गिक 
प्गतीचा आलेख प्चंड झेपावला. या सवगि बदलामागे आणण प्गतीच्ा मुळाशी मोठ्ा भाऊंच्ा स्वप्न व दरूदृष्ीची आणण 
ववचारांची आस होती. आस हा शब्द हदसायला ककती छोटासा आहे. पण त्ात भरलेला अ्गि पंचमहाभूते व्यापणारा आहे. आस 
मनाच्ा चचतंनगभगि जाणणवेतून प्कटते. आस आणण इच्ा यात महदंतर आहे. वासनांच्ा गरजांतून इच्ा जन्ते. ती वरवरची, 
तात्काशलक असते. तो तात्पुरता उतारा असतो. आस असामान्य असते. ती जगण्ाच्ा कायमपणाला बळ देते. ती मनाच्ा 
कुपीत राहते. इ्े सामान्य-असामान्य यातला फरक कळतो. आस ही अखंड चालणारी प्करिया आहे. अलौककक महापुरूष 
ती प्ाणापशलकडे जपतात. भाऊंची आस अगदी तशीच होती. त्ामुळे जगाच्ा कल्ाणाकरीता ती सतत धडपडली. पांढऱया 
कांद्ावरची प्करिया असो ककंवा केळी वनयमात व त्ावरील प्करिया असो. सुरूवातीला नुकसानच झाले. कजमाचा डोंगर उभा 
राहहला. सुखातला जीव द:ुखात गेला. पण शेतकऱयाच्ा जीवनात नवचैतन्याची पहाट फुलववण्ासाठी हे करणेच मला भाग आहे 
या वनधमाराने भाऊंनी संकटांशी दोन हात केले. त्ांच्ा या जनकल्ाणासाठीच्ा आसेतून वनममाण झालेल्ा दृष्ीने शेतकऱयांना 
पसायदान हदले. जनमानसाला लब्धप्वतष्ा हदली. भौवतक श्रीमंती तर हदलीच हदली पण चचरंजीवपद हदले. त्ामुळे भाऊंची आस 
वैशश्क ठरली. या आसेत केवळ देणे-घेणे नसते. अलौकककांच्ा आसेत जीवनमलू् असते. यातून जगण्ाचा संस्ार लाभतो. 
हेव्यादाव्यांच्ा पशलकडे माणूस जातो. याला देवपण म्हणतात. तो सगळ्ांच्ा उपयोगी पडतो. सववांना आपलेसे करतो. आसेचे 

तावमळनाडू कृषी ववद्ापीठाची सन्ाननीय डीएस्स.सी. ही पदवी भवरलाल जैन यांना प्दान करताना तत्काशलन राज्यपाल व कुलपती 
सुरजीतशसगं बनमाला शेजारी कुलगुरू  सी. रामासामी
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सामर्गि आणण गहनता काय असते याचा प्त्य ये्े येतो.  इ्े ववकारांना ्ारा नसतो. अशी आस 
तप करायला लावते. तपात वनष्ामता आणते. दृष्ीला गुरूकृपेचा प्साद वमळतो. यातून नवा 

माणूस घडतो. कटश्ूकल्चरच्ा एका रोपातून नवा माणूस घडववण्ाचे जे सामर्गि भाऊंच्ा 
आसेने दाखववले वतला जगात तोड नाही. म्हणूनच ही आस अहद्तीय, अतुलनीय, अवणगिनीय, 
शब्दातीत आणण नोबेलच्ाही पशलकडची ठरते. 

शेती आणण शेतकऱयांच्ा जीवनात पररवतगिन घडवून आणत असताना तो बदल शाश्त 
स्वरूपाचा कसा राहील या ववचाराने घेरल्ानंतर जैव ततं्ज्ान शाखेत (बायोटेक्ॉलॉजी) याचे 

उ त् र दडलेले आहे हे लक्षात आल्ावर भाऊंनी या तंत्ज्ानाच्ा अभ्ासाची कास धरली. जगभरातून या 
ववषयावरची पुस्के आणली. शज्ून जे वमळेल ते साहहत् गोळा केले. त्ांची या ववषयाचे ज्ान वमळववण्ाची शजज्ासाच 
इतकी प्चंड होती की, ते झपाटल्ासारखे काम करीत होते. जगभरच्ा जैव ततं्ज्ानाच्ा प्योगशाळा पाहात होते. शास्त्रज्ांशी 
संवाद करीत होते. या शास्त्राचे अंगभूत सामर्गि काय ते समजून घेत होते. जगातली अद्यावत जैव तंत्ज्ान प्योगशाळा 
त्ांना जळगावात उभी करायची होती. या अभ्ासात त्ांचा डी.एन.ए. (कडऑक्सिरायबोन्यूक्क्लक आम्ल) चा रहस्यभेद 
करणाऱया डॉ. फ्रँ शसस हरॅरी कॉम्प्टन करिक यांच्ा जीवशास्त्र व काबगिनी रसायन शास्त्रातील संशोधन साहहत्ाशी पररचय झाला. 
प्र्नांच्ा स्कटकांच्ा अभ्ासासाठी क्ष-ककरण ववचलन पद्धती (X-ray diffraction) डॉ. करिक यांनी शशकून आत्मसात 
केली होती. जैववक रेणूंमध्े नेमका कसा आणण कधी जीव वनममाण होतो?  आणण मेंद ूव सदसदवववेकबुद्धी ककंवा सारासार 

राजथिानातील उदयपूर कृकष ववद्ापीठाची सन्ाननीय डीएस्स.सी. ही पदवी भवरलाल जैन यांना प्दाना करताना राजथिानच्ा 
राज्यपाल व कुलपती महामहीम सौ. प्वतभाताई पाटील
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उद्ोगपतषी, ज्ानव्रतषी हा दरुममिळ योग !
सृष्ीतील जीवनव्यवहार समजून घेण्ासाठी ववज्ानाची कास धरली पाहहजे. त्ासाठी संशोधनही अखंडपणे चालू 

ठेवले पाहहजे. पण ववज्ान हेच एकमेव सत् आहे असे मानून त्ाकर्त वैज्ावनक प्गतीने माणसाच्ा प्गतीचा आलेख 
काढणे हे योग् नाही. ववज्ान आणण अध्ात्म हातात हात घालूनच गेले पाहहजे अशा प्कारची ववचारधारा भाऊंची 
होती आणण ती त्ांनी कधी लपववली नाही, प्ख्ात वैज्ावनक अल्बटगि आईनस्ाईन यांच्ा "आत्मज्ानववषयक ववचार 
मनाने घेणे महत्वाचे असते. त्ाशशवाय आध्ात्त्मक दृष्ीकोन वनममाण होत नाही. केवळ ववज्ान हे आत्मज्ानाशशवाय 
लंगडे आहे. आत्मज्ानाचा ववचार लक्षात घेण्ासाठी मन शजतके आवश्क आहे, वततके आत्मज्ान गरजेचे आहे.", 
या ववचारांवर भाऊंची श्रद्धा होती. ते म्हणत, मनाने अध्ात्म आणण ववज्ान या दोन्ीही बाबी समजून घ्ायला हव्यात, 
मानवी जीवनाचे हे दोन्ी हात आहेत. हे दोन्ीही उपयुक् आहेत. आज वेदात, उपवनषदात, संत साहहत्ात मांडलेले 
वैज्ावनक ववचार आवजूगिन चचचगिले जात आहेत. ववज्ान युगात माणूस चंद्ावर पोहोचला. आता तो मंगळावर वसाहत 
करण्ाच्ा तयारीत आहे. यामुळे समाज सुखी झाला आहे काय ? आज असे हदसते की, भौवतक सुववधा शजतक्ा 
जास् वततकी माणसाची भूक वाढतीच आहे. तो कधी समाधानी होणार? ही ववज्ानवनष्ा नाही, ववज्ानवनष्ा म्हणजे 
मानवी शजज्ासेला शास्त्रीय बैठकीची वस्ुवनष् अभ्ासाची बैठक देणे होय. कुतूहलातून मानवी कल्ाणासाठी 
घेतलेले ववधायक शोध म्हणजे ववज्ान. शोधातून पुन्ा नव्याने शोध घेणे आणण त्ांची योग्ायोग्ता पडताळून पाहणे 
महत्वाचे असते. मानवी जगणे सुकर होण्ासाठी ववज्ान नक्ीच गरजेचे आहे. परंतु त्ातून संकुचचत अहंता वनममाण 
होण्ाची शक्ता असते. कतृगित्वाववषयीचा अरभमान वनममाण होतो. कमगिफलाची आशा न बाळगता मोकळे कसे व्ायचे 
हे ववज्ानापेक्षा ज्ान अरधक चांगले समजावून सांगू शकते. माणसासाठी उन्नतीकारक ज्ान महत्वाचे आहे. ज्या ज्ानाने 
जीवनाचाच ववकास होते, ते ज्ान वमळववणे यासारखी दसुरी महत्वाची गोष् नाही. ज्ानावर अशी प्चंड श्रद्धा असल्ाने 
भाऊ शेवटपययंत ज्ानव्रतीच राहहले उद्ोजक ज्ानव्रती राहावा हा दवुमगिळ योग आहे.
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ववचार करणारे मन यातील परस्परसंबंध कसा असेल? याचा ववचार डॉ. करिक तेव्ा करते होते. 
पेशींमधील जनुकांमधे् अनुवंशशक माहहती साठवून ठेवण्ासाठी त्ाच्ा रचनेत कोव्रॅलंट  बंध 

मोलाची कामरगरी बजावतात हा शसद्धांत त्ावेळी सववांनी स्स्वकारला होता. कोणत्ा रेणूमध्े 
ही अनुवंशशक माहहती आहे एवढेच शसद्ध करणे बाकी होते. डॉ. करिक यांच्ा मते चालगिसस् डाववगिन 
यांच्ा उत्कांतीचा शसद्धांत, ग्ेगर मेंडेलचे अनुवंशशकशास्त्र आणण अनुवंशशकतेचे रेण्ीय स्वरूप 

या वतन्ींचा एककत्त पररणाम म्हणजे जीवनरहस्य! त्ांना अशी खात्ी वाटत होती की, या ज्ानाचा 
वापर करून प्योगशाळेतील परीक्षानशलकेत जीव वनममाण करता येऊ शकेल. परंतु त्ांच्ा हयातीत 

ही गोष् शसद्ध होऊ शकली नाही. पण स्वप्ने पाहहली तरच त्ातील काही स्वप्न ेखरी होण्ाची शक्ता 
असते. डॉ. करिक आणण भवरलालजी जैन यांच्ात इ्े एक साम्य आहे ते म्हणजे, आंब्ाचे कटश्ूकल्चर पद्धतीने रोप तयार 
करण्ासाठी भाऊ सतत १५ वषगि प्यत् करीत होते. खालचे रूट आणण वरचे सायन यावर अखंड संशोधन चालू होते. पण 
भाऊंच्ा हयातीत हे संशोधन पणूगि झाले नाही आणण यशस्वीही झाले नाही. त्ांच्ा वनधनानंतर मात् ४ वषवांनी हे संशोधन 
यशस्वी होऊन त्ा आंब्ाच्ा झाडाला २०२०-२०२१ मध्े  फळे लागली. जगात आंब्ाचे कटशू्कल्चर अजून कुणालाही जमले 
नाही. ते जळगावात राहून भाऊंनी यशस्वी करून दाखववले. या यशस्वीतेमागे त्ांचे ककती प्यत्, ध्ास, व्याकुळता आणण 
शजज्ासा असेल याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. धे्यवेडे झाल्ाशशवाय असे यश वमळू शकत नाही. 

एखाद्ा गोष्ीचा ध्ास लागला, की तो मनात मुरतो. या मुरण्ाची तीव्रतम धारणा जेव्ा शशगेला पोहचते, त्ाला व्याकुळ 

१२ कडसेंबर २०१५ रोजी मोठ्ाभाऊंच्ा हस्े 
लावण्ात आलेल्ा कटशू्कल्चर आंब्ाच्ा 
झाडाला २०१९ मध्े प््म आंबे लागले.
कटश्ूकल्चर पद्धतीने यशस्वी झालेले  
आंब्ाचे जगातील पहहले झाड आहे.
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म्हणतात. व्याकुळता केवळ तळमळण्ात वा तडफडण्ात नसते. चांगल्ा ध्ासाववषयीची आंतररक घनओढ म्हणजे 
व्याकुळता. कुठल्ाही नव्या आसाच्ा आभाळाला ववशाल अंगण देणे हे व्याकुळतेत येते. त्ासाठी आधी संवेदना असावी 
लागते. ही संवेदना र्ल्र व तात्काशलक बनता कामा नये. ती धे्यपतूगी ककंवा अंवतम उकद्दष् गाठेपययंत कटकली पाहहजे. 
संवेदनेला मनाचे संतुलन प्ाप्त झाले, की व्याकुळता वनममाण होते. सुव्रतासाठीचा ध्ास अशा व्याकुळतेतून जन्ाला येतो 
आणण वाढीलाही लागतो. व्याकुळता वन:स्वा्गीपणाहून अरधक वनतळ असते. सृजनाच्ा मुळाशी व्याकुळता आहे. म्हणून 
वनसगगि अरधक सुंदर आहे. शास्त्रज् प्योगशाळेत संशोधन करताना जीवाचे पाणी पाणी करतो. हीही व्याकुळताच असते. त्ातून 
मोठमोठी कामे होतात. तेव्ा मोठमोठी नावे हदसतात. भवरीलालचे नाव एका रात्ीत पद्मश्री डॉ. भवरलाल जैन असे होत नाही. 
त्ामागे प्चंड मेहनत, कष् व तपश्यमा असते. या मोठेपणासाठी त्ांनी जी व्याकुळतेची ककंमत हदलेली असते वतचे शब्दांत 
कसे वणगिन करणार?  ते त्ांच्ा व्याकुळतेचे तप असते. आपल्ाला मान-सन्ान हदसतात, पण त्ासाठी त्ांनी जे सोसलेले 
असते ते त्ांनाच माहहत असते. व्याकुळतेसाठी मनाची तयारी लागते. कर म्हणून सांगावे लागत नाही. ते आपले देणे असते. ते 
आपणच द्ायचे-घ्ायचे असते वन यातून सहज मोठे होऊन इतरांना मोठे करायचे असते. बायोटेक्ॉलॉजीची लरॅब उभारताना 
हाच वनहदध्ास भाऊंच्ा व्याकुळतेने जपला. 

डी.एन.ए. आणण आर.एन.ए. (डीऑक्सिररबोन्यकू्क्लक आम्ल आणण ररबोन्यूक्क्लक आम्ल) ही दोन रेणू जनुकीय प्णालीचा 
अवतशय महत्वाचा भाग आहेत. डॉ. जेम् वॉटसन, डॉ. ल्ूरीया, डॉ. जेन कन्डट् स्यू, डॉ. मॉररस ववस्किन्स, 
रोझशलंडा फ्रँ कशलन, डॉ. करिक, सर लॉरेन्स ब्रॅग व अन्य शास्त्रज्ांनी जनुकीय ततं्ज्ानासंबंधी जो 
अभ्ास व संशोधन केले होते ते आपल्ाला शेतीच्ा क्षेत्ात कसे वापरता येईल याचा ध्ास घेऊन 
भाऊंनी इतरांपेक्षा वेगळा व चांगला असा जीन (क्लोन) ग्रँडनैन केळीच्ा कंदातून शोधला व त्ाचे 
कटश्ूकल्चर तंत्ज्ानाद्ारे रोप बनववले. संशोधन आणण शजज्ासा यांचा फार जवळचा संबंध आहे. 
शजज्ासा हा मानवाचा न मावणारा अवकाश आहे. कधीही न संपणारी ती वतवतक्षायकु् वाटचाल 
आहे. शजज्ासेत कुतूहल आहे. काही कुतूहल तात्पुरती वन वरवरची असतात. परंतु काही कुतूहलांना 
अभ्ासपूणगि खोली लागते. आजन् चचतंनात राहून समाजाला अमरत्वाचा नवा प्काश देण्ाची जी 

जळगावच्ा जैन हहल्सवर एकप्ल २००६ 
मध्े भारतात पहहल्ांदा अवतसघन 
पद्धतीने लागवड केलेल्ा आंब्ाच्ा 
झाडाला हठबक संचाद्ारे पाणी हदल्ानंतर 
लगडलेली मोठी फळे दाखववतांना भाऊ. 
भारतातील या अवतसघन लागवड  
पद्धतीचे भाऊ प्वतगिक आहेत.
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ननसगगावर भाऊंचे जीवापाड पे्म !
भाऊंनी वनसगमावर भरभरून प्ेम केले. त्ाला आपले पालक मानले. वनसगगि जसा असेल तसे आपण राहायला 

शशकले पाहहजे असे आवजूगिन सांरगतले. माणसाच्ा वृत्ी वनसगमातून घडतात. माणूस वनसगमाशी हहसंक वागला तर 
वनसगगि कुरूप होतो. पण तो जर समजून वागला तर वनसगगि सुंदर होतो. प्ाणी, पक्षी वनसगमाला जपतात. सृष्ीतला 
कोणताही जीव (माणूस सोडल्ास) वनसगमाच्ा ववरुद्ध जात नाही, वागत नाही. माणूस हा एकमेव असा महाप्ाणी आहे 
जो स्वत:च्ा सुखाच्ा अवतरेकापायी वनसगमावर अन्याय करतो. मोठमोठ्ा अरण्ांना उध्वस् करून, पाण्ाचे साठे 
प्दकूषत करून पयमावरणाचा नाश करतो. वनसगमाला संपववणे म्हणजे मानवजातीला संपववणे हे भवरलालजींना पके् 
ठाऊक असल्ामुळे त्ांनी आपले सवगि उद्ोगधंदे पयमावरणाला पोषक होतील आणण त्ाची कदापीही हानी करणार 
नाहीत याच पद्धतीनेउभारले. इतकेच नवे् तर मेहनत व कल्पकता वापरून आणण मोठा खचगि करून त्ांनी जळगावातील 
जैन हहल्सवर स्वत:चा वनसगगि उभा केला. पयमावरणात जे नैसरगगिक बदल होतात ते बारकाईने अभ्ासून तशी व्यवस्ा 
प्त्ेक कारखान्याच्ा हठकाणी उभी केली. वनसगगि ओरबडून व पयमावरण उध्वस् करून आपण जो ववकास करतो आहे 
तो तात्काशलक असेल. तो चचरंतर कटकणार नाही. शाश्त व कायम राहणार नाही, म्हणून डोळ्ांत तेल घालून बारकाईने 
पयमावरणाचे रक्षण केले पाहहजे. फांद्ांसह फुले, फळे एकाच वेळी हस्गत व्ावी असे वाटत असेल तर मुळापययंत जावे 
लागते. मुळाचा आणण मातीचा सजगिनशील संबंध लक्षात घ्ावा लागतो. सृष्ीचे मूळ सांभाळले, की आपली मुळे सतेज 
राहतात. हे अचूक ओळखलेल्ा भवरलालजींनी वनसगमाशी कायम मैत्ी करून त्ाच्ावर जीवापार पे्म केले.
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शक्ी आहे, वतला शजज्ासा म्हणतात. जाणण्ाची इच्ा जशी शजज्ासेत आहे, तशी इचे्च्ा वनरीक्षणाची व्यापकताही त्ात 
आहे. कुतूहलाचे मन:पूत चचतंन म्हणजे शजज्ासा. उत्ुकतेला व्यापक पररमाण देणे म्हणजे शजज्ासा. 

भाऊंची शजज्ासा उत्कट आणण चचतंनाने भारलेली व समाजोन्नतीसाठी उसळणारी होती. त्ामुळे वतला ववश्रांतीच नव्ती. 
ती सतत मधमाशी सारखी ज्ानाचे अमृतकण गोळा करीत होती. उपवनषदात पहहली आज्ा आहे, ‘अ् तो ब्म्हशजज्ासा’. जाणून 
घ्ायची मनापासून तयारी असेल तर कोणताही ववषय अवघड नाही. मनातली शजज्ासा एकदा जागृत झाली, की माणूस 
अभ्ासात रमतो. कोणताही ववषय त्ाला वज्यगि राहात नाही. त्ाला अभ्ासात आनंद वमळतो. आपल्ा भोवतालच्ा जगण्ाचा 
तो अ्गि लावतो. शजज्ासा शजतकी तीव्र वन उत्कट, वततके संशोधन मुलभूत ठरते. भाऊंची शजज्ासा अगदी तशीच होती. त्ामुळेच 
संशोधनाच्ा ववववध क्षते्ात ते रमले. त्ातून त्ाना अभ्ासाची नवनवी क्षेत्े गवसली. नव्या जाणणवा जन्ल्ा. त्ांनीही आणखी 
शजज्ासा वाढववली. त्ामुळे वय, आजार, दखुणे ववसरून ते अखंड संशोधनात व्यस् राकहले. पहाटे पाचला उठल्ापासून 
कफरायला जाताना झाडे, पानाफुलांशी ते जो संवाद करायचे त्ात संवेदना आणण संशोधन दोन्ीही ओतप्ोत भरलेले होते. 
रात्ी झोपेपययंत हा संवाद चालत असे. शजज्ासेचे वमगि आणण ममगि त्ांनी अचूक ओळखले होते. त्ामुळेच त्ांनी वतला जीवनात 
महत्वाचे थिान हदले होते. शजज्ासा ही शोधाची जननी आहे, हे भाऊंना पके् ठाऊक होते. ही शजज्ासा साऱयांमध्े असते. पण 
काही जणांनाच वतची जाणणवपवूगिक जोपासना करता येते. काही शजज्ासेवर आळशीपणाचे पांघरून घालतात. बघू नंतर असे 
म्हणून वतला दरू लोटतात. शजज्ासा सतत फुलती व खेळती ठेवण्ासाठी वृत्ी आनंदी हवी. शजज्ासा सतत जागी ठेवण्ासाठी 
वृत्ी समाधानी हवी. शजज्ासेला अरधक वेळ हदला की, संशोधनाला मोठे खुले अंगण वमळते. आपण जे काही करणार आहोत 
त्ालाही मागगि सापडतो. शजज्ासेने जीवाचे मैत् केले, की माणूस गुणांनी वाढतो. शजज्ासा सन्ागमाच्ा रस्ताने जाणारी असेल 
तर ती इतरांच्ाही शजज्ासा वाढववते. त्ामुळे स्वत:च्ा पायावर उभे राहता येते. कृतीचा आणण उक्ीचा पुल म्हणजे शजज्ासा 

मेंदलूा ववचार करण्ाची सवय लावता आली पाहहजे. सववांचा मेंद ूसारखाच तेज असेल 
असे नसले तरी त्ाला ववचार करायला लावून ववचारी बनववणे आपल्ा हाती असते 
यावर मोठ्ा भाऊंची गाढ श्रद्धा होती. त्ामुळे कुठलाच सहकारी वा कमगिचारी त्ांनी 
कधीही कुचकामी, टाकावू समजला नाही. परमेश्राने प्ते्क माणसाला काही ना काही 
उपजत बुद्धी व कला हदलेली आहे. वतचा पुरेपूर वापर करून घेण्ाच्ा दृष्ीने आपण 
प्यत् केला पाहहजे ही खूणगाठ मनाशी बांधून भाऊंनी त्ांच्ा सहवासात येणाऱया 
प्त्ेकाची गुणवैशशष्टे, ताकद व मयमादा आणण आवडवनवड व वेगळेपण समजावून 
घेऊन त्ाच्ातल्ा कलागुणांना कसा वाव वमळेल याकडे सातत्ाने व वनयवमतपणे 
लक्ष हदले. त्ामुळे अनेक सामान्य माणसांकडूनही त्ांनी खूप मोठमोठी कामे करून घेतली. 
हुशार, बुणद्धमान, तरूण व होतकरू आणण कल्पक, अभ्ासू संशोधकांना त्ांनी कायम 
प्ोत्ाहन देऊन नवनवीन संधी उपलब्ध करून हदल्ा. त्ांना उच् शशक्षणासाठी मदत तर 
केलीच, प्संगी परदेशातही प्शशक्षणासाठी पाठववले. भाऊंच्ा म्हणण्ानुसार जी व्यक्ती 
आपला गृहपाठ नीट अभ्ास करून पूणगि करते, त्ा व्यक्ीकडे प्ज्ावंत बनण्ाची क्षमता 
असते. त्ांच्ा मते कष् करण्ाची अमयमाद ताकद, सामान्यज्ान व सातत्पूणगि प्यत् या तीन 
बाबी जर तुम्ही अंगीकारल्ा तर नवनवीन शोध लागणे व लावणे हा जणू काही दैनंहदन 
जीवनरिम होतो. देशातली नवीन कपढी आपल्ाला वनवमगितीक्षम बनवायची आहे. 
कोणत्ाही नववनवमगितीमध्े अंत:सू्तगीचा वाटा छोटा असतो व मेहनतीचा वाटा 
मोठा असतो यावर वनतांत ववश्ास असणाऱया भाऊंनी मेहनतीलाच परमशे्र 
मानून त्ासाठी तरूणांना प्चंड प्ोत्ाहन हदले व शाब्ासकीही हदली.

मेहनतीलाच 
भाऊंची 

शाब्ासकी
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होय. या पुलाचा उत्म संगम मोठ्ा भाऊंच्ा जीवनात आपल्ाला पाहायला वमळतो. त्ामुळे त्ांच्ा शजज्ासेचे कौतुक तरी 
ककती करावे असे सतत वाटत राहते. 

हायडट् ोपोवनसि व एरोपोवनसि पद्धतीने बटाटे वाढववताना, बटाट्ाचे वब्डींग करताना चांगल्ात चांगला म्हणजे सुकपररअर 
जीन भाऊंनी शोधून काढला. प्करियेसाठी वापरल्ा जाणाऱया पांढऱया कांद्ाचा टी.एस.एस. (एकूण साररूप घनभाग) जास्ीचा 
राहावा त्ातले पाण्ाचे प्माण कमी असावे, कांद्ाचा आकार मोठा व्ावा यासाठी त्ांनी तसे जीन शोधले. जनुकीय बदल ही 
नैसरगगिक प्करियेत घडणारी गोष् आहे. एका रात्ीत एका वषमात आपल्ाला पाहहजे तसा १०० टके् जनुकीय बदल घडत नाही. 
त्ासाठी ककमान चार-पाच वषधे जावी लागतात. उत्पादन व उत्पादकता वाढववणे, गुणवत्ा व कटकण्ाचा कालावधी वाढववणे, 
रोग व ककड प्वतबंध शक्ी त्ा वाणात वनममाण करणे, पोषणमूल्े वाढववणे, प्करियेसाठी तो वाण अनुकूल करणे, पाण्ाचा ताण 
सहन करण्ाची क्षमता त्ाच्ात वनममाण करणे असे वनरवनराळे घटक लक्षात घेऊन त्ा पद्धतीने तंत्ज्ानाचा वापर करावा 
लागतो. तसे वळण कपकाला द्ावे लागते. संशोधनाचा कायगिरिम सगळे बारकावे लक्षात घेऊन जेव्ा राबववला जातो तेव्ाच ते 
उपयकु् ठरते. संशोधनाची उपयुक्ता शेवटी शेतकऱयाच्ा हातात कसल्ा प्कारचे वबयाणे व रोपटे देता त्ाच्ा गुणवत्ेवर 

अवलंबून असते. या गुणवत्ेचा महहमा गाण्ासाठी प्चार-प्साराचे आणण जाहहरातीचे तंत् 
अशजबात वापरण्ाची आवश्कता नसते. गुणवत्ा श्रेष् असेल तर वतचा महहमा एखाद्ा 

फुलाच्ा सुगंधासारखा वाऱयाच्ा लहरीप्माणे पसरतो. शेतकरी स्वत: हून त्ा 
वबयाण्ासाठी, रोपांसाठी रांगा लावतात. आगाऊ पैसे भरून नोंदणी करतात. याचा 
अनुभव जैन इररगेशन कंपनी केळी,  डाळींब, पपई, आवळा यांची रोपे ककंवा पांढऱया 
कांद्ाचे वबयाणे यांच्ा बाबतीत घेत आहे.

माल उत्पाहदत करताना भाऊंनी गुणवते्च्ा बाबतीत कधीच तडजोड केली 
नाही. मला नफा ्ोडा कमी वमळाला तरी चालेल, अरधक माल ववकून मी खचमाची 

तोंडवमळवणी करीन हे सतु् समोर ठेवून संशोधन व उत्पादनाचा कायगिरिम त्ांनी 

मातषी रिरहषीत माध्यामात एरोपोरनक तत्रज्ानाने रनरममित रोगमुक्त एअर आलू बटाट्ाचे रबयाणे
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राबववला. त्ामुळे जैन कंपनीच्ा मालाचा ‘दजधेदार व गुणवत्ापूणगि’ असा महहमा तयार झाला. 
हा महहमा आता पुढल्ा वाटांचा सोबती आहे. महहमा कुणाचा गावा, असा प्श्न धमगिराजाला 
यक्षाने ववचारला. तेव्ा धमगिराजाने समपगिक उत्र हदले, “आत्मज्ानाचा”. व्यक्ीच्ा महहम्याला 
ववषयाच्ा, ववकाराच्ा, देहाच्ा मयमादा असतात. आत्मज्ानाच्ा महहम्याला अमयमादपण 
असते. आत्मज्ानाच्ा ववकशसत जाणणवेमुळे नव्या सहस्त्रकात माणूस ववचारशील म्हणून जगू 
शकतो. आत्मज्ान म्हणजे, स्वत:ला स्वत:ची य्ा्गि ओळख पटणे. आत्मज्ान म्हणजे, आत्माच्ा 
य्ा्गितेचे भान. आत्मज्ान म्हणजे, जगण्ाच्ा प्त्याचा साक्षात भाग. हे समजले, की नुसता वतगिमान 
शजकंला असे नाही तर तुम्ही ववश्ाला शजकंले. जो ववश् शजकंतो तोच ‘हे ववश्चच माझे घर’ असे म्हणण्ाचे धाडस करू शकतो. 
भाऊ, असे म्हणण्ाचा अरधकार तुम्हांला वनशश्त आहे. म्हणून या वाढहदवसाच्ा वनवमत्ाने आम्ही तुमचा महहमा गातो. तो 
महहमा आम्हांला जगायला, नवे काम करण्ाला बळ देतो. महहमा अशांचा गावा, जे पररस्थितीला सामोरे जायला सामर्गि देतात. 
महहम्यात असे ववसावावे, की ज्यामुळे आपल्ा जीवाचे मैत् सांभाळण्ाची शक्ी वमळते. आज ववचार, ज्ान, ववज्ान, आत्मज्ान 
यांचा महहमा नव्या कपढीपुढे ठेवला पाहहजे. उद्ाच्ा आशेचा सूर यात सापडणार आहे. तेव्ा आत्ाच काय ते ठरवा. उद्ा नको. 
उद्ा गेला की गेला. तो कुणी पाहहला? तो उद्ा आत्ाच पदरात पाडून घ्ा आणण तो पदरात पडण्ासाठी भाऊ, तुम्ही शज्े कुठे 
असाल वत्ून भरभरून आशीवमाद द्ा.  शुभंभवतू!

उत्मातला उत्म जीन शोधायचा आणण ते फळझाड सववोत्म 
करायचे हे स्वप्न सतत उराशी बाळगून संशोधनाचे काम भाऊंनी 
हाती घेतले आणण अव्याहतपणे सहकारी शास्त्रज्ांच्ा मदतीने ते 
करीत राहीले. १५ वषमानंतर आंब्ाचे कटशू्कल्चर पद्धतीने झाड 
बनववण्ात यश वमळाले आणण २०२०-२१ मधे् त्ा कटश्ूच्ा झाडाला 
आंबेही लागले. पण नारळाला अजून यश नव्ते. कडसेंबर २०१२ मधे् 
कटश्ूचा नारळ उदमलपेठ ये्े लावण्ाच्ा दृष्ीने कामाला सुरूवात 
करण्ात आली. १४ सप्टेंबर २०१३ रोजी उदमलपेठ ये्े झाडाला 
आलेल्ा नारळाचा कटशू् कल्चर पद्धतीने रोप तयार करण्ासाठी 
वापरण्ात आला. जून २०१५ मधे् पहहला अंकुर बाटलीत जन्ाला 
आला. १२ कडसेंबर २०१५ मध्े या अंकुरापासून तयार झालेले रोप 
भवरलालजींच्ा हस्े त्ांच्ा वाढहदवसाच्ा वनवमत्ाने लावण्ात 
आले. त्ानंतर २०१८ मध्े कटश्ूची नारळाची रोपे शेतात लावण्ात 
आली आणण चार वषमात म्हणजे मे २०२२ मधे् या झाडांना फुलोरा 
येऊन फळे लागली. भाऊंच्ा वनधनानंतर सहा वषवांनी नारळाचे 
झाड फळांनी लदबलले आणण कटश्ूकल्चरचे नारळातील तंत्ज्ान 
उदमलपेठ ये्े प््म यशस्वी झाले. नारळाचे कटश्ूकल्चर पद्धतीने 
तयार केलेले रोप यशस्वी झाले आहे. भाऊ हे वरून पाहात असतील. 
ककती म्हणून त्ांना आनंद झाला असेल याची कल्पना आपण करू 
शकता. 

...अन् टिश्यू् नारळाला मोहोर आला! 
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ज्ान वमळववणे ही एक साधना आहे. वमळववलेले ज्ान सववांना वाटणे हे 
समत्व आहे. माझ्ाप्माणेच इतरांचाही ववकास व्ावा ही आंतररक भावना 
त्ात सामावलेली आहे. एकाच वेळी अनेक ववषयांवर भाऊंचे संशोधन 
चालत असे. प्योग व संशोधन यातून वनममाण झालेली नववन माहहती, ज्ान 
याचे मुक्हस्ाने भाऊ सहकाऱयांमध्े वाटप करीत. आज ज्याला आपण 
‘नॉलेज शेअरींग’ म्हणतो ते करण्ासाठी मनाचा मोठेपणा लागतो. या 
शेअरींगमुळे जाणणवा समृद्ध होतात. उपासना ज्ानाला पूरक असते. कममाची 
पररसमाप्ती ज्ानात होते. ज्ानाशशवाय कमगि व कममाशशवाय ज्ान असू शकत 
नाही. ज्ानाशशवाय कमगि आंधळे ठरते. कममाशशवाय ज्ान पांगळे ठरते. शषु् ज्ान 
माणसाला एकाकी पाडते. घटपटांच्ा मस्ीत अडकवते. ज्ानाच्ा कुस्ता लावण्ासाठी 
उपयोगी पडते. यातून हाती काही फारसे लागत नाही. परंतु ज्ानवनष्ा आणण कमगिवनष्ा वमळून जीवनवनष्ा वनममाण होते. 
वनष्ाम कममाने मन शुद्ध होते. असे मन आत्मज्ानाला जवळचे ठरते. ज्ानात पे्म असले की, त्ाचे रूपांतर भक्ीत होते. 
संत एकना् म्हणतात, ‘भक्ी प्ेमाववण ज्ान नको देवा’ ज्ान आपण वाटत राहीलो तर ते वाढते यावर मोठ्ा भाऊंची 
वनतांत श्रद्धा होती. त्ामुळे मनाला समजावून घेऊन मनाला चांगल्ा बाबींकडे वळववणे हे त्ांनी व्रत मानले. त्ासाठी 
मनोववज्ानाचा आधार घेतला. मनाच्ा ववज्ानात मनाची गती, मनाची अवथिा आणण मनाची भावांतरे यांचा ववचार 
महत्वाचा ठरतो. चागंल्ा बाबी आपल्ाच मनाला काय पण इतरांच्ाही मनाला समजल्ा पाहहजेत हा भाऊंचा आग्ह 
होता. त्ामुळे त्ांनी माहहती, ज्ान कधी दडवले नाही. शजज्ासेच्ा खोलीत जर मनाला डांबून ठेवले तर हळूहळू मनाला 
त्ाची सवय लागते. ती चांगली व हहतपयोगी नाही. मनाला त्ासाठी ्ोडे ववश्ासात घ्ावे लागते. मनाशी मैत्ी करावी 
लागते. म्हणजे मन चांगल्ा गोष्ींकडे वळते. 

मुक्तहसे् 
ज्ानदान हा 

भाऊंचा 
स्वभाव

शेतकऱयांशी अनुभवाची देवाणघेवाण करू संवाद साधताना भाऊ.
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शेतीमाल नाशवंत आहे. फळे, भाजीपाला यांची वेळीचे ववले्वाट लावली नाही तर तो खराब होतो. फेकून द्ावा लागतो. 
शेतकऱयाचे नुकसान होते. आज देशात एक टक्ा शेतमालावर प्करिया होते आणण ५२ हजार कोटी रूपयांचा शेतमाल खराब 
झाला म्हणून दरवषगी फेकून द्ावा लागतो. त्ामुळे शेतीमालावर प्करिया करणारी कारखानदारी शज्े कच्ा मालाचे उत्पादन 
होते त्ाच भागात उभी केली पाहहजे, असा वनधमार करून भाऊंनी केळी, कांदा, आंबा यावर प्करिया करणारी कारखानदारी 
जळगांव, चचत्ूर, उदमलपेठ ये्े उभी केली. ही कारखानदारी यशस्वी व्ायची असेल तर प्करियेसाठी आवश्क असणाऱया 
व्रायटी (जाती) वाढववणे गरजेचे होते. कोणत्ा व्रायटींवर प्करिया केली  जाते याचा अगोदर भाऊंनी अभ्ास केला. या 
व्रायटी आपल्ा भागातला शेतकरी लावतो की नाही याचा तलास घेतला. व्रायटींचा गृहपाठ चांगला झाल्ानंतर भाऊंच्ा 
असे लक्षात आले की, प्करियेसाठी आवश्क व अवनवायगि असणाऱया फळांच्ा जातीच आपल्ाकडे उपलब्ध नाहीत. मग 
या जाती आयात करून त्ा वाढववण्ाचा गृहपाठ करावा लागला. गृहपाठ प्त्ेक घटकात आहे. सृष्ीचाही गृहपाठ पृथ्ी, 
आप, तेज. वायू, आकाश ही पंचमहाभूते घेतात. पृथ्ीतून सोशशकता, आपातून जीवनता, तेजातून प्काशता, 
वायूतून सवगिस्पशशगितता, आकाशातून अनुभवाचा व्यापक शब्द, ही सारी मूल्े ववश्ाच्ा गृहपाठात येतात. हा 
गृहपाठ ऋतुंच्ा माध्मातून येतो. हा गृहपाठ हदशांना करावा लागतो. त्ावर हदशा गृहपाठ करतात. त्ातून 
सृष्ीची रहस्ये उलगडतात. त्ातून त्ाला नव्या अभ्ासाच्ा उमगी येतात. अशा गृहपाठात शास्त्रज्, तत्वज्, 
आत्मज्, उद्ोजक स्वत:ला झोकून देतात. मग मोठे भाऊ याला कसे अपवाद असणार? या अभ्ास व 
गृहपाठामुळे सृष्ीतली रहस्य ेनवेपणाने त्ांना कळली. ही रहस्ये कृतीत उतरववण्ासाठी संशोधनाचा 
मागगि त्ांनी स्स्वकारला. नव्या-नव्या वाटा धुंडाळल्ा. या वाटांनी जगण्ाला आधुवनक रूप हदले. काळही 
नवा झाला. ब्ाझझलमधून स्वीट ऑरेंजच्ा रसासाठी वापरल्ा जाणाऱया व्रॅलें शशया, नेव्ल, नटाल, पेरा, 
हरॅस्म्लन, वेस्ीन यांसारख्ा जातींची आयात झाली. त्ांचे मातृवृक्ष जळगांवातील जैन हहल्सच्ा ग्ीनहाऊस 
मधे् वाढववण्ात आले. कटश्ूकल्चर तंत्ज्ानाचा वापर करून जैन इररगेशनने बनववलेली मोसंबीची ही रोपे 
शेतकऱयांना शेतात लागवडीसाठी देण्ात आली. वतसऱया-चौर्ा वषमापासून मोसंबीच्ा एकेका झाडाला ४०० 
ते ५०० मोसंब्ा लगडल्ा. झाड फळांनी लदबदनू गेले. एकाग्ता आणण मेहनत शज्े एकत् झाली वत्े गृहपाठ 
यशस्वी झाला. गृहपाठाला शाईपके्षा अरधक लक्ष लागते. संवाद हा गृहपाठाला मदत करतो. प्श्नांची उत्रे 

ग्ीनहाऊसमधे् वाढववण्ात आलेले जैन स्स्वट आरॅरंंजचे मातृवृक्ष
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शोधतो. सत्ंगाने गृहपाठाची सवय लागते. अभ्ास कर असे सांगावे लागत नाही. पण संवाद आणण अभ्ास यांची सवय ककती 
शेतकऱयांना आहे ? मनामनांचा खुला संवाद आज जवळपास दवुमगिळ झाला आहे. जो तो उपयुक् माहहती दडववण्ाच्ा प्यत्ात 
आहे. नको त्ा वांझोट्ा व अ्गिहीन माहहतीचा सोशल वमडीयावर महापूर आला आहे. त्ातून कुणाचे भले होणार? गृहपाठ व 
अभ्ासाचा उपयोग आपण कसा काय करतो, हे ज्याचे त्ाने सुज् बुद्धीने ठरवायचे आहे. जग सवमा्माने जवळ आले आहे; पण 
माणसांमाणसांना गृहपाठ उरले नाहीत. संगणकाच्ा तांकत्क ज्ानात आपण अडकून पडलो. त्ामुळे स्वततं् असे गृहपाठ झाले 
नाहीत. माणसांच्ा स्वभावाचा गृहपाठ पक्ा नाही करता येत. कारण स्वभाव बदलता आणण बदला घेणाराही असतो. तरीही हे 
गृहपाठाला आव्ान आहे. गृहपाठ पक्ा असल्ाशशवाय शेतीतला कोणताही प्कल्प यशस्वीतेच्ा हदशेने जाऊ शकणार नाही. 
या पक्ा अभ्ासानेच मनातले सृजन सांभाळता येऊन यातून चचतंन वनममाण होईल, ते ववकासाच्ा नवनवीन वाटा दाखवेल. 

शेती कपकायची असेल तर पुरेसे पाणी हवे. वबनपाण्ाची शेती शक्् होणार नाही. पावसाचे पाणी अडवून, मुरवून शजरवून, 
साठवून काटकसरीने व जपून वापरल्ाशशवाय महाराष्ट् ाच्ा शेतीला आणण दषु्ाळी भागातील शेतकऱयांना पयमाय नाही. 
यासाठी मोठ्ा भाऊंनी १९८७ साली भारतात सवगिप््म सुक्ष्मशसचंनाचे म्हणजे हठबक व तुषार शसचंनाचे तंत्ज्ान आणले. 
सुरूवातीला लोकांचा ववश्ास बसत नव्ता. ्ेंब-्ेंब पाण्ावर कुठे कपके येतील का ? असे म्हणून शेतकरी अनेक प्श्न व शंका 
उपस्थित करायचे. प्त्ेकाचे मन संशयाने भरलेले होते. वनरवनराळ्ा प्कल्पाचे प्दशगी हठबक/तुषार शसचंनावर उभे करून 
भाऊंनी शेतकऱयांना अतं्त कमी पाण्ात ककती उतृ्कष् कपके येऊ शकतात हे कृतीतून दाखवून हदले. कपकाची पाण्ाची गरज 
फार मोठी नाही हे तेव्ा शेतकऱयांच्ा लक्षात आले. नंतर जैन इररगेशनने व भाऊंनी पुढाकार घेऊन ववववध कपकांच्ा शसचंन, 
फकटगिगेशन, ग्ीनहाऊस, पॉशलहाऊस, सघन व अवतसघन लागवड पद्धतीने फळबागांची उभारणी, हठबक व तुषार शसचंनावर 
गहू, तांदळू, ज्ारी, बाजरी, मका, हरभरा यांसारखी कपके घेतली. अशा शंभराहून अरधक कपकांवर वनरवनराळे प्योग केले, 
संशोधनाचे कायगिरिम हाती घेतले. देशाची अन्नधान्याची स्वयंपूणगिता कटकववण्ासाठी आपण १९४७ म्हणजे स्वातंत्रापासून 
सातत्ाने प्यत् करतो आहोत. १९४७ पासून देशात 'अरधक धान्य कपकवा' ही मोहहमही राबववली गेली. १९६५ साली हररतरिांती 

भाऊंची ववचारधारा व अशसधाराव्रत सम्गिपणाने खांद्ावर पेलून ते पुढे नेणारे जैन इररगेशन कंपनीचेे अध्क्ष श्री. अशोक जैन, 
उपाध्क्ष अवनल जैन, सह-व्यवथिापकीय संचालक अशजत जैन आणण अतुल जैन
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करण्ाचा प्यत् केला. तेव्ा संकररत वबयाणे आणण रासायवनक खतांचा वापर मोठ्ा प्माणावर करण्ात आला. शसचंन सुववधा 
वाढववण्ासाठी मोठ्ा धरणांची बांधणी करण्ाचा कायगिरिम आपण स्वातंत्रानंतर लगेचच हाती घेतला होता. शसचंन सुववधा 
वनममाण झाल्ावर काही प्माणात अन्नधान्य उपादनात वनशश्त वाढ झाली पण खूप मोठ्ा प्माणावर पाणी उस गहू या कपकांना 
वापरले जाऊ लागले. भवरलाल जैन यांनी हठबक शसचंनाचे साहहत् भारतात बनववण्ास प्ारंभ केल्ानंतर हे साहहत् मखु्त्वे 
फळबागा व नगदीच्ा कपकांसाठी (उदा. द्ाक्षे, केळी वापरले गेले. पण गहू, तांदळू, ज्ारी, बाजरी, तूर यासारख्ा कपकांसाठी 
हठबक शसचंनाचा वापर कुणी करीत नव्ते. १५-२० वषवांपूवगी जैन इररगेशन कंपनीने तांदळू, गहू, हरभरा, तूर यांसारखी कपके 
हठबक व तुषार शसचंनावर घेऊन त्ांचे प्दशगी प्कल्प अनेक हठकाणी देशभर उभारले. परंपरागत प्वाही पद्धतीने पाणी देऊन 
या तृणधान्य कपकांचे जेवढे उपादन येते त्ापेक्षा अरधक ऊत्पादन हठबक- तुषार संचाचा वापर केला तर येते. शशवाय पाणी 
बचत होऊन खतही कमी लागते. त्ामुळे उपादन खचगि कमी होतो. आता हे शसचंनाचे शास्त्र ककती यशस्वी आहे हे संशोधनाने 
शसद्ध झालेले असले तरी शेतकरी मात् मोठ्ा संख्ेने तृणधान्याच्ा कपकांसाठी या सूक्ष्म शसचंन पद्धतीचा वापर करीत नाहीत 
ही भाऊंच्ा मनातील खंत होती. 

जैन हहल्सचा संपूणगि पररसर संशोधनाचे व शास्त्रशुद्ध पाणलोट ववकासाचे (ररज टू बॉटम) एक पररपूणगि व अद्यावत मॉडेल 
म्हणून उभे राहीले. भाऊंच्ा या संशोधनात्मक दृष्ीने एक नवी सृष्ी जैन हहल्सच्ा रूपाने जळगांवात उभी राहहली. ही सृष्ी त्ा-
त्ा ऋतुतली रमणीयता त्ांच्ा आंतररक जाणणवांना समृद्ध करते. सृष्ीत ‘मी चा मुळातून ववचार व्ायला आरंभ होतो’. मी ‘ची 
सारी पाळेमुळे सृष्ीच्ा सावनध्ात मोकळी होतात. अस्सलपणातले ते सच्े माहेर असते. इ्े तपाला रम्य वातावरण लाभते. 
मनाशी मोकळा संवाद घडतो. उपरा संकोच सहज मावळतो. श्ासाला नवा अ्गि कळतो. यातील मौन नवे होते. सहजतेची खरी 
कसोटी लागते. अभ्ासाच्ा नव्या हदशा उगवतात. संवेदनांना वेगळे रूप येते. तोचतोचपणाला जागा वमळत नाही. सतत नवेनवे 
काहीतरी करावेसे वाटते. मुख् म्हणजे, मन. व्यवहारातल्ा रूक्षतेत अडकत नाही. सृष्ीतून वृत्ी तरल होतात. म्हणून जैन 
हहल्सला  सववांनी आपले मानले आहे. तुम्हीही याचा अनुभव घेण्ासाठी एकदा तरी जैन हहल्सला नक्ी या! फक् एकच प्श्न 
मनात सारखा रंूजी घालतो, तो म्हणजे भवरलालजी या माणसाला एका जन्ात व एका आयुष्यात ही हहमालयाएवढी असखं् 
कामे कशी उभी करता आली ? मला तरी अजून या प्श्नाचे उत्र सापडलेले नाही. बघा, तमु्हाला सापडतंय का?

२००८ मध्े हठबक शसचंनावर घेतलेले भाताचे कपक ककती उत्म येते हे श्री. शरद पवार यांना दाखववताना कंपनीचे संथिापक  
अध्क्ष भवरलाल जैन आणण सह-व्यवथिापकीय संचालक अशजत जैन.
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जगनमान्य कृटिउद्ोजक आणण 
शेतकऱ्यांचा माननबदं यू   

पद्मश्ी डॉ. भवरलाल जैन 

डॉ. शंकरराि मगर
माजी कुलगुरू

अध्क्ष, संशोधन सल्ागार सवमती,
संशोधन एकात्त्मक शेती पद्धत, मोदीपुरम, वमरज, उ.प्.

राहुरी येथील महात्ा फुले कृषी ववद्ापीठामध्े 
ठठबक सरचंनावर पपके घ्ावीत याराठीचे प्रयोग 
करण्ाराठी डाॅ.भवरलाल जैन यांनी १९९० च्ा 
रुमारार एक ट्रकभर ठठबक सरचंनाचे राठहत्य 
ववद्ापीठाला भेट म्हणून पाठववले आणण तेव्ांपारून 
ववद्ापीठात ठठबकचे रंशोधन रुरू झाले. 
ववद्ापीठानाही रंशोधनाची ही ठदशा भाऊनीच 
दाखववली.
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भारतीय मृदववज्ान सोसायटी नवी हदल्ी या संथिेचे ८६ वे वाकषगिक अरधवेशन म.फु.कृ.वव. राहुरी ये् े हद. १५ नोव्ेंबर 
२०२२ रोजी संपन्न झाले. उदस्घाटन समारंभ झाल्ावर मुख् सभागृहात आंतरराष्ट् ीय जलशसचंन व्यवथिापन संथिेचे वनदधेशक 
आणण मुख् वके् डॉ. ए.के. कडक्ा यांच्ा भाषणात राहुरीतील सुक्ष्मशसचंनाचा आणण स्व. डॉ. पद्मश्री भवरलाल जैन यांचा 
आदरपवूगिक उले्ख आला आणण समोर बसलेल्ा माझ्ा मनात डॉ. भाऊंच्ा ववषयीच्ा आठवणींचा हलकल्ोळ उसळला. 
सुक्ष्म शसचंनाच्ा उदयाचा तो 1981 ते ८६ सालचा काळ होता. हठबक शसचंन काळातील सवगिश्री भवरलाल जैन, डॉ. आप्ासाहेब 
पवार आणण डॉ. अण्ासाहेब शशदें या र्ी महार्ींच्ा योगदानाची महती आज महाराष्ट्  राज्यास फलोद्ान, नगदी कपके, ऊस, 
डाळींब, बोरासहहत वनयमातीसाठी पटली. डॉ. अप्ासाहेब पवार, हठबक ववस्ार कायमात तर डॉ. अण्ासाहेब शशदें समाज-
अ्गिशास्त्रात पारंगत होते. पद्मश्री डॉ. भवरलाल जैन सवगिगुण पारंगत पण कृकषद्ोग, कृकषकारखानदारीत सववोच् होते. या तीन 
कृकषरिांतीच्ा योगीराजांची संयुक् कामरगरी महाराष्ट् ास काय पण संपणूगि देशात अगे्सर राहील. स्व. भाऊंनी तर सुक्ष्मशसचंन 
सामुग्ी वनवमगितीमधे् जगात पहहला नंबर वमळववला. आपला देश भाऊंचे लाख मोलाचे ऋण कधीच फेडू शकणार नाही. ककंबहूना 
माझ्ासारखे हजारो अनुयाई त्ांच्ा ऋणात कायमच राहू इच्च्तात.

मृदववज्ान सोसायटीची दपुारची ववषयावर चचमासत्े सुरू झाली पण माझे लक्ष आंतरववद्ाधारक, जलशसचंन ववभागाच्ा 
प्क्षेत्ावरील सुक्ष्मशसचंन पद्धती संग्हालय आणण प्ात्ाशक्षकाच्ा प्ॉटकडे लागले होते. संध्ाकाळ चारची ककरणे प्ात्ाशक्षकावर 
झखळली. डॉ. एम.एस. माने ववभागप्मुख उपस्थित होते. पण माझे मन १९८६ सालच्ा गोष्ीभोवती कफरत होते. तंत्ज्ानपूवगिक 
अ्क काम करावयाची आमची तयारी होती. ववधंन ववहीर घेऊन २ शलटर प्वतसेकंद असा अल्प प्वाह वमळाला पण त्ास 
हठबकची जोड हवी होती. प्शासनाकडून अल्प प्वतसाद वमळत होता. हठबक शसचंन प्सारणाची भाऊंना पणूगि कल्पना होती. 
स्व. भाऊंकडे वनयोजनपवूगिक आकृतीसह सामानाची कैकफयत मांडली होती. ऑफीस सुटल्ानंतर सायंकाळी ७.०० वाजता 
झखन्न मनाने बसलो असता एक सदगृहथि मे. जैन इररगेशन शसस्ीम् शल. कडून आलो असून बाहेर बोलववत होते. ववद्ापीठ 
इमारतीच्ा पूवगिकडील गेटवर भला मोठा टट्क हठबक शसचंन सामुग्ीने भरलेल्ा स्थितीत उभा होता. आपल्ा ववनंतीनुसार 

हठबकवरील चचमासत्ात भवरलाल जैन बोलताना समोर डारॅ.आप्ासाहेब पवार, डारॅ. संपतराव जाधव , डारॅ. ज्ानदेव हापसे व इतर
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आदरणीय भाऊंनी ही सामुग्ी भेट म्हणून ववनामूल् पाठवून हदली आहे. कामावर-शास्त्रावर अलोट प्ेम असणारे आदरणीय भाऊ 
मी कधीच ववसरू शकणार नाही. ववववध प्कारच्ा हठबक शसचंन पद्धतीच्ा प्ात्ाशक्षकावर तदनंतर ववद्ापीठास भेट देणारे 
कुलपती व महोदयास राज्यपाल आदरणीय शंकर दयाळ शममा, अधमा तास ्ांबून माहहती घेत होते. त्ावेळेस प्ात्शक्षकामध्े 
सुधारणा करून डॉ. पी. पाटील  कुलगुरू आणण डॉ. माने यांनी कडजीटल व स्वयंचशलत पद्धती बसवून भाऊंना श्रद्धांजली वाहहली 
आहे. जागवतक दजमाची, सुक्ष्मशसचंनाची तांकत्क पुस्के देऊन आपल्ा आपल्ा शेतकऱयांच्ा थिावनक पररस्थितीनुसार, खोल 
काळी जमीन, मचूळ पाणी, कपकाची दररोजची पाण्ाची गरज, आणण कपकांच्ा नाजूक अवथिा यावर मागगिदशगिन करा असे 
फममान सोडले. उपनळीवरील तोट्ाचे महत्व कमी होऊन बायव्ारॅल उपनळ्ा व जवमनीखालून ओलावा पद्धत आली. सोलापूर 
ये्ील एका शेतकरी मेळाव्यात आप्ासाहेबसहीत  आमच्ापेक्षा जास् टाळ्ा भाऊंना वमळाल्ा होत्ा हे ववसरणे कठीण 
आहे. गुणवत्ा, मग ती माणसातली असेल अ्वा साधनसामुग्ीमधील असेल, हा ‘स्व’ भाऊंचा आत्मा होता. मी जैन इररगेशन 
हहल्सला मुक्ामला आल्ावर रात्ी मला वनरोप येत असे. पहाटे ५ वाजता तयार रहा. त्ावेळेत १ वमनीट सुद्धा उशीर होत 
नव्ता. आज मी माझ्ा सवगि सहकाऱयांना सोडून १ तास हदलखूष गप्ा तुमच्ा बरोबर मारणार आहे. मी एकदा मनाची रधष्पणा 
करून ववचारले, ‘भाऊ अनेक शास्त्रज्, कृकष अरभयंते , उत्म प्शासक असताना मग तुम्ही मलाच का एवढे महत्व का देता?’ 
भाऊंचे उत्र सामाशजक बांरधलकीशी वनगडीत होते. ते म्हणाले, की मला भेटायला येणाऱया शेतकऱयांना आवडणाऱया शास्त्रज्ांचे 
नाव सांगा  असे ववचारायचे आणण तुम्हाला आश्यगि वाटेल. जवळजवळ ९९ टके् लोकांची संमती तुमच्ा नावावर येते. 

देशाच्ा कें द् सरकारने आदरणीय शरद पवार साहेबांच्ा नंतर कृकषखात्ामाफगि त आर्गिक सवलत जाहीर केली परंतु 
राष्ट् ीयस्रावर वनयोजनसाठी सुक्ष्मशसचंन कमेटी तत्काशलन आंध्रप्देशाचे मुख्मंत्ी चंद्ाबाबू नायडू यांच्ा अध्क्षतेखाली 
कवमटी नेमली होती, त्ात भाऊंचे योगदान अप्वतम होते. त्ांच्ाच शेजारी मी बसून त्ांना मदत करीत होतो. आयोगाचे सचचव 
उपमहावनदधेशक एच.पी. शसगं पुढे भाऊंचे अनुयायी झाले. त्ांनी जैन इररगेशन कंपनीला सवगितोपरी मदत केली.

स्व. भाऊंच्ा बरोबरच प्वास चालूच राहील.  शेतकऱयांबद्दल तुम्हाला एवढे प्ेम का वाटते? असे ववचारल्ावर, भाऊ मला 
त्ांच्ा अरँटीचेंबरमध्े घेऊन गेले आणण त्ांच्ा वाकोद गावी शेतावर मजुरांच्ा बरोबर ववहीरीतील खडक फोडीत असतानाची 
“ब्रॅक आणण व्ाईट” कफल्म दाखवली. मुळ पाया भक्म असल्ावर मंहदर कसे सुशोरभत होते हे लक्षात आले. आठवणीच्ा 

नवी हदल्ी ये्ील भारतीय कृषी अनुसंधान पररषदेचे महासंचालक डारॅ. मंगला राय हे कोकण कृषी ववद्ापीठाने हदलेली 
सन्ाननीय  डारॅक्टरेट ही पदवी भवरलाल जैन यांना प्दान करताना, शेजारी कुलगुरू डारॅ.शंकरराव मगर.
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हहदंोळ्ावर मनसोक् झोके घेत घेत १९८५ ते २०१६ अशी ३०-३१ वषधे कुठे व कशी वनघून गेली ते कळलेच नाही. भाऊंच्ा 
प्ेमाचा अववष्ार कायमच राहीला. ईस्त्राइलचे गुणगान करीत होतो पण संधी वमळाली नव्ती. आदरणीय भाऊंनी फक् 
संधीच हदली नाही तर कवववयगि ना.धों. महानोर आणण अभय जैन यांच्ाबरोबर शेतकऱयांचे नेतृत्व इस्त्राईलमध्े करण्ाची संधी 
१९९३ साली तर तसेच कडलरच्ा गटाचे नेतृत्व २००५ साली हदले. 

अ्क प्यत्, चचकाटी आणण गुरूजनांच्ा आशशगिवादावर फेब्ुवारी २००० साली कोकण कृकष ववद्ापाठीच्ा कुलगुरूपदी 
हजर झालो. त्ापैकी आदरणीय भाऊंची प्वतकरिया मला कोकणात काम करण्ाचे हत्ीचे बळ देऊन गेली. भाऊंच्ाववषयी 
कृतज्ता व्यक् करण्ाची आणण भाऊंना सुशोरभत ववद्ापीठ पररसर दाखवण्ाची संधी शोधत होतो. जैन इररगेशन संशोधन 
कें द्ास ववद्ापीठाच्ा मान्यतेसाठी ववद्ापीठ कायगिकारी पररषद सदस्य जळगांव जाऊन आले. जैन इररगेशन कंपनीचे कायगि 
पाहहल्ावर पररषदेचे सदस्य व ववधान पररषदेचे सदस्य श्री. मोडक यांनी भाऊंना डॉक्टरेट (डी शलट) पदवी देण्ाचा प्स्ाव 
मांडला. आदरणीय कुलपती यांनीही त्वरीत मान्यता हदली. भाऊंना डॉक्टरेट ही पदवी देणारे देशातील पहहले ववद्ापीठ होण्ाचा 
मान डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी ववद्ापीठाला वमळाला. हा आनंदाचा ऋणानुबंधाचा क्षण होत. २००६ सालच्ा पदवी 
समारंभात कुलपती व प्वत कुलपती (कृकषमंत्ी) उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्ामुळे कुलगुरू म्हणजेच माझ्ा हस्े आदरणीय 
मोठ्ा भाऊंना डॉक्टरेट ही पदवी हदली. पदवीदान समारंभाचा प्ोटोकॉल सांभाळून त्ांना बोलण्ाची संधी अध्क्ष या नात्ाने 
हदली. डॉ. मंगला रॉय, महावनदेशक कृषी अनुसंधान, नवी हदल्ी हे प्मुख पाहुणे होते. त्ा दोघांची भाषणे म्हणजे एक पवगिणी 
झाली होती. कधीही न येणारे दापोलीकर बहुसंख्ेने हजर होते. माझ्ा आयुष्यातील कृतज्ता व्यक् करण्ाच्ा क्षणांनी मी 
आनहंदत होत होतो.

कालाय तस्मने: महा: काळ कोणासाठी ्ांबत नाही. इवतहासात नोंद होईल अशी १२ कडसेंबरची तारीख महत्वाकांक्षी नेते, 
आणण बहुजनांच्ा गळ्ातले ताईत पद्मभूषण डॉ. शरद पवार तसेच स्वगगीय गोपीना् मुंडे यांच्ा बरोबरच पद्मश्री डॉ. भवरलाल 
जैन यांना लाभली. आज आपण त्ांची ८४वी जयंती साजरी करीत आहोत. त्ांच्ा आदशगि शशकवणीची आणण जीवनमूल्ांची 
आदरणीय अशोक भाऊ तसेच त्ांचा बंधूवगगि यांच्ा साक्षीने अंमलात आणण्ाची प्वतज्ा करणार आहोत. स्व. मोठ्ा भाऊंच्ा 
जयंतीवनवमत् भावपणूगि श्रद्धांजली त्ांना अपगिण करीत आहे.

भवरलाल जैन यांच्ा समवेत डारॅ. शंकरराव मगर, राजेंद् आप्ासाहेब पवार, डारॅ. दोशी  व अन्य मान्यवर
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भयाऊंचवे सयाहहत्य 
सकारात्मक ऊर्जेचा स्त्रोत् ञा्वें

- ज्ानेश्वर शेंडे
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प्नतभा आणण साहहत्यसृष्ी

साहहत्, समाज आणण संसृ्तीच्ा व्यापक स्रावर श्रदे्धय मोठ्ाभाऊंच्ा समग् साहहत्संपदेचा अभ्ास नामांककत 
प्ज्ावंतांनी आणण प्वतभावंतांनी केला आहे. भाऊंच्ा स्ववनवमगित साहहत्ातल्ा भावना आणण ववचारांच्ा समतोलातून प्कट 
होणारे त्ांचे मानस, त्ांची संवेदनशीलता यावर अनेक क्षेत्ांतल्ा बहुश्रुत ववचारवंतांनी ववशेष भाष्य केले आहे. ववववध 
प्सारमाध्मांतील अनुभवी-मुरब्ी संवादकांनी, पत्कारांनी, मुलाखतकारांनी ते ् ेट शेतशशवारात राबणाऱया शेतकऱयांनी, बहुववध 
क्षेत्ांत कायगिरत वाचकांनी भाऊंच्ा जीवनशैलीववषयी, साहहत्ाववषयी, कतृगित्वाववषयी भाष्य केले आहे, वेळोवेळी अरभप्ाय 
व्यक् केले आहेत. एकूणच त्ांच्ा साहहत्ातून भावणारी त्ांची वववेकदृष्ी, वैववध्पूणगि आणण वैशशष्टपणूगि ववषयांबाबतचे त्ांचे 
दृकष्कोन, त्ांची ववलक्षण कल्पनाशक्ी अनेकांच्ा औतु्क्ाचे हे प्ेरणादायी ववषय आहेत. भाऊंच्ा आयुष्यातील सांसृ्वतक 
संचचताच्ा सत्त्वशीलतेचे प्चीतीदशगिन म्हणजे त्ांचे साहहत् आहे. "सा्गिक करूया जन्ाचे । रूप पालटू वसुंधरेचे ॥" हे जीवन-
लक्ष्य असणाऱया भाऊंचे साहहत् पूणगितः सकारात्मक ऊजमा प्दान करते. जगणे स्वतःसह इतरांसाठीही सुखावह व्ावे असे वाटत 
असेल, तर भाऊंचे साहहत् आत्मपरीक्षणाचा मागगि खुला करून देते.

संस्मरणी्य जागरण

भाऊंचे साहहत् स्वअनुभूतीचा कृवतशील पररपाठ आहे. "जन्ाला आलो त्ावेळी ही पृथ्ी जशी होती तशीच न राखता, 
माझ्ा स्वतःच्ा अवंतम क्षणाआधी ही पृथ्ी ्ोडीतरी सुंदर करून जाईन," या महातत्त्वाचं पुनःपुन्ा संस्मरण, जागरण आणण 
आचरण म्हणजे भाऊंचे साहहत् आहे. म्हणूनच कवववयगि ना. धों. महानोर या कप्य वमत्ाचा गौरव करताना भाऊ एक शाशवत सत् 
सांगून गेले : “आपल्ा मृत्ूनंतर जगाला आपला ववसर पडावा असे होऊ द्ायचे नसेल तर दोनपैकी एक गोष् केली पाहहजे. असे 
काहीतरी काम केले पाहहजे, ज्याबद्दल लोक शलहहत राहतील ककंवा असे काहीतरी शलहायला पाहहजे, जे लोक वाचत राहतील.” 

"चांगला, उत्म व मंगल ववचार हा स्वःमनाचा उतृ्कष् आववष्ार असतो. चालण्ासाठी वाट असते, वाटेवर चालणं नसतं. 
जीवनाच्ा वाटेवर पायानं चालणारे केवळ अंतर कापतात, तर वववेकानं चालणारे धे्य गाठतात. ही वाटचाल गाठीला पैसा 
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बांधून ककंवा ऐहहक सुखसाधनांच्ा मागे धावून पूणगि होत नसते, तर त्ासाठी समतोल ववचारांची शशदोरी बांधावी लागते..." असे 
म्हणणाऱया भाऊंच्ा साहहत्सृष्ीचे दशगिन आपण घेणार आहोत...

"ती आणण मी" लोकटप््यतेचा उच्ांक आणण एकमेवाहविती्य...

मोठ्ाभाऊंची पंचवीसच्ा वर पसु्के वाचकांकररता उपलब्ध आहेत. त्ात भाऊंनी शलहहलेली, भाऊंवर शलहहलेली आणण 
दोन-तीन पुस्के कंपनीच्ा संदभमात असलेली अशी साहहत्संपदा प्काशशत झाली आहे. भाऊंचे सववांत लोककप्य पुस्क 
"ती आणण मी" असून, आजपययंत एक लाखाच्ा वर प्ती वाचकांपययंत पोहोचल्ा आहेत. या पुस्काचा हहदंी, इंग्जी, पंजाबी 
भावानुवाद प्काशशत करण्ात आला आहे. वाचकांनी फार दरूवरून आणण मोठ्ा संख्ेने भाऊंशी पत्संवाद साधला. अनेकांनी 
फोनवरून लेखकाशी मनमोकळेपणे चचमाही केली. काही वाचकांनी पररवारासह लेखकाची ्ेट भेट घेण्ाचा धडाकाही 
अवलंबला. "ती आणण मी ः प्वतसाद" पसु्कात शोधक वाचकांना हा प्वतसाद पाहता येईल.

सहजीवनाची नोंद घेणारी अनेक पुस्के मराठीत आहेत; परंतु ही पुस्के बहुसंख्ेने महहलांनीच शलहहलेली आहेत. 
दोन-तीन पसु्के पतीने पत्ीववषयी शलहहलेली. इतकी तफावत त्ात आहे. कौटंुवबक ताण्ाबाण्ाचा समग् वेध घेत, भावी 
कपढीला वनकोप-वनरामय आयुष्य जगता येण्ासाठी हदशा देणारे, डोळ्ांत अंजन घालणारे, एवढ्ा ववस्ृत स्वरूपात पत्ीच्ा 
सा्संगतीची नोंद घेणारे, उद्ोजकाने पत्ीववषयी शलहहलेले मराठी साहहत्ातले हे पहहलेच पुस्क! अनेकदृष्टा "ती आणण मी" 
एकूणच मराठी साहहत्ात आगळेवेगळे, अगदीच वैशशष्टपणूगि ठरले आहे. 

डॉ. भालचंद्र नेमाडे आणण "ती आणण मी"

ज्ानपीठ पुरस्ार ववजेते, पद्मश्री डॉ. भालचंद् नेमाडे यांनी प्स्ावना शलहहलेले मराठीतील हे एकमेव आत्मक्नपर हृदगत! 
डॉ. भालचदं् नेमाडे यांच्ासारख्ा स्पष्वक्ता समीक्षकाची प्स्ावना लाभणे, ही अवतशय दवुमगिळ बाब! डॉ. नेमाडे प्स्ावनेत 
म्हणतात, "रा. भवरलाल उद्ोजक झाले नसते, तर साहहत्त्क झाले असते, असे स्वतःबद्दल म्हणतात, ते अधगिसत्च म्हणावे 
लागेल. कारण, आता ते दोन्ी आहेत. मराठी उद्ोजक साहहत्त्कांची संख्ा वाढावी, अशी अपेक्षा या पुस्काच्ा वनवमत्ाने 

ती आणण मी या पुस्काच्ा प्काशन समारंभाप्संगी डावीकडून न्या. चंद्शेखर धममारधकारी, कवी ना.धों. महानोर, डारॅ. भालचदं् नेमाडे, 
ववजया राजाध्क्ष, भवरलाल जैन, भरतकुमार राऊत
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व्यक् करावीशी वाटते. मराठीत शलहहणे हे मराठीवर प्ेम व्यक् करण्ाची प्ा्वमक कसोटी आहे." डॉ. भालचंद् नेमाडेंनी 
भाऊंच्ा साहहत्त्क असण्ाबाबत व्यक् केलेले हे सकारात्मक आणण स्वागतशील ववचार वानगीदाखल पुरेसे आहेत. "ती 
आणण मी" चे मुखपषृ् सपु्शसद्ध आकटगिस् संजय सुरे यांनी समपगिक, कलात्मक आणण वततकेच अपवादात्मक वनममाण केले आहे. 
मराठीत लाखो पुस्के प्काशशत झाली आहेत, दरवषगी हजारो होतात; परंतु "ती आणण मी" पुस्काच्ा मुखपृष्ाचे रेकॉडगि 
एकमेवाहद्तीय स्रावर राहहले आहे; कायमचेच म्हणावे लागेल...!

सहजीवनाचा पारदश्शक कृनतपाठ

स्वगगीय कांताबाई भवरलाल जैन यांच्ा 
तेजस्वी व्यरक्मत्त्वाभोवती गुंफले गेलेले "ती आणण 
मी" पसु्क म्हटले तर सहजीवनाचा पारदशगिक 
कृवतपाठही आहे. साध्ा-सरळ; पण ममगिस्पशगी 
शब्दांत वाचकांच्ा मनाचा आरपार ठाव घेणाऱया या 
पुस्काचे सवगिस्पशशगित्व वाखाणण्ासारखेच आहे. 
भारतीय संसृ्तीने संस्ाररत झालेल्ा संयुक् 
कुटंुबसंथिेचे संस्मरणीय जागरण म्हणजे "ती आणण 
मी". सतत मागण्ासाठीच हात पुढे न करता देत 
राहण्ासाठी हात पुढे करणाऱया माणूसपणाची 
सच्ी पररभाषा आचरणातून शसद्ध करणाऱया 
कांताईंची ही प्ेरक कहाणी आहे. कुटंुबात-पररवारात सववांना जोडून ठेवण्ासाठी योग् वेळी, योग् तेच बोलण्ाची, योग् कृती 
करण्ाची आवश्कता असते. अशा समन्वयासोबतच समाजशील कसे जगता येईल, याचे आदशगि उदाहरण म्हणजे कांताई! 
जैन पररवाराच्ा त्ा आधारशीला होत्ा. त्ांच्ा जीवनकायमाचा वेध घेणारा, जैन इररगेशनच्ा सहकाऱयांकररता असलेल्ा 
"भवूमपुत्" गृहपकत्केचा "वात्ल्पूतगी" ववशेषांक संदभमासाठी जरूर पाहावा...

"ती आणण मी" पुस्क घराघरांत...

"सध्ा कुणी वाचत नाही, वाचनसंसृ्ती लयाला गेली आहे," असा नकारात्मक अनुभव आदरणीय मोठ्ाभाऊंच्ा 
कोणत्ाही पुस्काला आला नाही. याउलट हदवसेंहदवस भाऊंच्ा साहहत्ाची मागणी वाढतच चालली आहे. आपल्ा लग्ाच्ा 
वाढहदवसावनवमत्, स्वतःच्ा वाढहदवसावनवमत्, शुभवववाहाप्ीत््गि "ती आणण मी" पसु्क मोठ्ा संख्ेने इतरांना भेट हदले जाते 
आहे. नव्या कपढीपययंत, नवदाम्पत्ांपययंत हे पुस्क मोठ्ा प्माणात पोहोचते आहे. माता-कपत्ाची भूवमका कशी असावी आणण 

पत्ी सौ. कांताबाई यांच्ासमवेत भवरलाल जैन
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शशक्षकांनी ववद्ार्वांशी कसा संवाद साधावा, यादृष्ीनेही भाऊंची पसु्के अनेकांना 
मागगिदशगिक ठरली आहेत. जळगावच्ा पंचम नाट् सथंिेने दृकश्राव्य माध्मातून 
रंगमंचीय अरभनव प्योग "ती आणण मी" पसु्कावर सादर केले. ठाणे ये् े भरलेल्ा 
अझखल भारतीय मराठी साहहत् संमेलनात "ती आणण मी" पुस्कावर दृकश्राव्य नाटक 
सादर झाले. अझखल भारतीय साहहत् संमेलनाच्ा भव्य व्यासपीठावर नाट्रूपाने 
सादर झालेले हे एकमेव आत्मक्नपर हृदगत...!

वववाह सथंिेच्ा व्यवथिापनाचा नव्या पद्धतीने आज ववचार होतो आहे, नव्या-
जुन्या जोडप्ांच्ा मनात अनेकदा स्पेसचा प्शन डोकावतो आहे. अशा प्ते्क वेळी 
"ती आणण मी" च्ा वनवमत्ाने झालेले आत्मपरीक्षण कामात येईल. "पुस्के खोक्ात 
न ठेवता, वाचकांच्ा डोक्ात उतरायला हवीत." भाऊंच्ा या प्बळ आंतररक इचे्चा 
सन्ान करून "वाचनगाडा" नावाच्ा टाटा मरॅशजक गाडीच्ा सहाय्याने महाराष्ट् ातल्ा 
22 शजल्हांच्ा वर 450 च्ा वर गावांना ववतरणाकररता "अक्षरयात्ा" करण्ात आली. 
मध् प्देश, कनमाटक, गोवा यातील काही भागांपययंत "वाचनगाडा" जाऊन आला. अनेक 
सभा-संमेलनांमधे् स्ॉल लावून, ग्ं्ोत्वात सहभागी होऊन, अनेक शाळा-महाववद्ालयांतल्ा शशक्षक बंधू-भरगनींपययंत 
भाषण- व्याख्ान-वनवेदनाच्ा माध्मातून, जैन इररगेशनच्ा ववतरकांचे सहाय्य घेऊन एकट्ा "वाचनगाड्ा"च्ा माध्मातून 
70 हजारांच्ा वर पुस्के ववकली गेली. "वाचनगाड्ा"वर प्वास करताना मी हे अनुभवले, की भाऊंच्ा समग् साहहत्संपदेला 
अनेक हठकाणांहून मागणी असून, शासकीय अनुदान प्ाप्त केलेल्ा वा इतर ग्ं्ालयांना तसेच काही पररवारांना स्वतःच्ा 
घरातील खासगी ग्ं्सगं्हाकररता भाऊंचे साहहत् हवे आहे.

समाजचचतंन ः समस्ांवरील उपा्य... सज्जनशक्ती

2009 मधे् प्काशशत झालेले, 18 आवृत्ता ज्याच्ा मुहद्त कराव्या लागल्ा असे "ती आणण मी" हे भाऊंचे वतसरे पसु्क. 
"आजची समाजरचना ः वतचे स्वरूप आणण पुनबवांधणी" हे दरूदृष्ीचा वेध घेऊन शलहहलेलं पहहलं आणण महत्त्वपूणगि पुस्क 2001 
मधे् "गं््ाली"च्ा "ज्ानयज्माले"त प्काशशत झाले. त्ा पुस्कावर बरेच ववचारमं् न झाले. सवगिसामान्यांना, ववचारवंतांना 
हे आपलेच ववचार कोणीतरी मांडले, असं मनोमनी वाटावं असं हे पुस्क आहे. देशातील ववधी व्यवथिापन, प्शासन, न्याय व 
वनवडणूक व्यवथिेतील जकटल-कुकटल समस्या, राजकारणाचे गुने्गारीकरण व गुने्गारीचे राजकारण यांमुळे जनमानसाची 

"आजची समाज रचना आणण वतची पुनबवांधणी" या भाऊंच्ा पुस्काचे ज्येष् पत्कार कुमार केतकर प्काशन करताना शेजारी  
श्री. अच्ुतराव अत्े, श्री. वाय.एस. महाजन, श्री भवरलाल जैन, उमवव कुलगुरू श्री. एस.एफ.पाटील, श्री. केतकर व श्री. अशोक दातार
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होणारी कोंडी या सववांचे चचत्ण, सडेतोड वास्वदशगी वववेचन पुस्काच्ा पूवमाधमात आहे. उत्राधमात सामाशजक पररवतगिनासाठी 
उपलब्ध आशादायी कें द्थिानांचा ऊहापोह, सत् बदलासाठी सज्जनशक्ीला आव्ान व आवाहन, चाररत्रसंपन्न नेतृत्वाची 
गरज, गांधी व ववनोबांच्ा दृकष्प्ातला भारत साकारण्ाची सद्ावना, त्ासाठी कृवतशील आराखडा यांचा परामशगि त्ात 
घेण्ात आला आहे. 

सामाशजक व्याधींवर सुटसुटीत आणण दरूगामी उपाययोजना सुचववली आहे. उत्म रगरी (जळगाव जामोद) या वाचकाने या 
पुस्कावर शलहहले, "...हहदंवी स्वराज्य या गांधीजींनी शलहहलेल्ा पुस्काच्ा धतगीवरच हे पसु्क शलहहले गेले आहे, असे वाटते. 
हे पसु्क सवगि आमदार, नामदार, खासदार या सववांनी वाचावे, चचतंन करावे, मनन करावे असेच आहे, इतके मदेु्दसूद अभ्ासपणूगि 
पुस्क शलहहले आहे." लांबच्ा पल्लाचा ववचार करून सुचववलेल्ा काही उपाययोजनांवर अंमलबजावणीही झाल्ाचे हदसून 
येते. उदाहरणा्गि- माहहतीचा अरधकार, वनष्क्रिय लोकप्वतवनधींना माघारी बोलावण्ाचा अरधकार इत्ादी. एखाद्ा पीएचस्. 
डी.च्ा प्बंधाचे सारांशात्मक वववेचन असे स्वरूप या छोटेखानी पसु्काचे असल्ाने यातील काही मुद्ांचे सववस्र-सोदाहरण 
वववेचन असावे, अशी अपके्षा अनेक वाचकांनी केली होती. सज्जनशक्ीच्ा सकरियतेबाबत ववस्ृत लेखन भाऊंनी करावे, 
असाही सूर अनेकांच्ा प्वतकरियांतून प्ाप्त झाला. भाऊंनी यासंदभमात काही आरेखनही केले होते.

प्त्येक नवचार राष्ट्र हहतिैी...

Leave this world better than you found it. हे वमशन भाऊंच्ा आचरणात होते. लेखनात, भाषणात, मुलाखतीत 
या वमशनचे वारंवार उच्ारण होत असे. पसु्कात जे शलहहले, भाषणात- मुलाखतीत जे सांरगतले त्ा- त्ा ववचारांचे दृढवनशचयाने 
आचरण त्ांनी स्वतः केले. पररवाराला आणण सहकाऱयांना, सहवासात येणाऱया व्यक्तींना आगळ्ावेगळ्ा कायगिसंसृ्तीने 
भाऊंनी संस्ाररत केले. बोलके सुधारक आणण कतधे सुधारक 
अशा दोन वगगिवारीत "कत्मा सुधारकात" मोठ्ाभाऊंचे नाव 
आदरपवूगिक समाववष् करावे लागते. भाऊंनी व्यक् केलेले सुववचार 
त्ांच्ा सुसंसृ्त व्यरक्मत्त्वाचे दशगिन असायचेच; महत्त्वाचं 
म्हणजे तो ववचार ते आधी कृतीत आणायचे. उद्ोजकाच्ा 
अंगभूत गुणकौशल्ांसोबत प्ज्ा-प्वतभेचे इतके तेजस्वी दशगिन 
अपवादात्मकच. त्ातही सामाशजक बांरधलकी, कृतज्ता, 
सकारात्मक ववचारांचा-भाषेचा प्भाव, पररवतगिनशील ववचारसरणी, 
दरूदृष्ीने केलेला ववचार, प्त्ेक शब्दाच्ा उच्ाराआधी हे ववचार 
राष्ट् हहतैषी असायला हवेत, याबाबत केलेला काटेकोर ववचार हे 
त्ांच्ा व्यरक्मत्त्वाचे आणण वाङ्मयाचे प्धानवैशशष्ट आहे.

जलतपस्वी... जल्योगी...

भाऊंच्ा जीवनाचे वणगिन " े्ंबभर पाणी अनंत आकाश" या 
य्ायोग् शब्दांत करता येईल. "जल हेचच जीवन" या शब्दांना 
भाऊंनी कृवतभक्ीची जोड हदली. उजाड टेकड्ांना हहरव्या बोलीचा 
ऋतुगंध देणाऱया या धे्यवेड्ा माणसाने भूवमपुत्ांच्ा कल्ाणाचा 
आयुष्यभर ध्ास घेतला. योग् प्माणात, योग् पद्धतीने पाणी 
कपकांपययंत पोहोचावे यासाठी काया-वाचा-मन मायमातीशी 
प्ामाणणक राहहले भाऊ. शेती, शेतकरी, पाणी हा अहोरात् त्ांच्ा 
ध्ासाचा ववषय. त्ांच्ा भाषणात, लेखनात, मुलाखतीत हेच ववषय 
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असायचे. परंपरेतल्ा सोन्याची, नव्यातल्ा माणणकमोत्ाची 
अचूक पारख असणाऱया द्ष्टा भाऊंनी पाण्ाच्ा 
वापराबाबत नवे कालभान हदले. भाऊंच्ा साहहत्सृष्ीत 
भूवमपुत्ांच्ा कल्ाणाचा, पाण्ाच्ा व्यवथिापनाचा ववचार 
कें द्थिानी आहे. तहानलेल्ाची तहान भागववणे, भूमीला 
धनधान्याने समृद्ध करणे, सातत्ाने गवतमान राहणे, हा 
प्वाही पाण्ाचा गुणधमगि भाऊंच्ा हृदयावर संस्ाररत 
झाला होता. म्हणूनच नवतंत्ाला आधुवनकतेशी ववलक्षण 
शरक्शाली स्त्रोतांसह भाऊंनी जोडले.

हठबक लसचंनाचे प्णेते!

भाऊंनी कठोर पररश्रमाने, प्ामाणणकपणाचे मूल् 
सांभाळून शेतीमातीशी, माणुसकीच्ा गहहऱया संवेदनेशी 
हृदय नाते जपणारे-जोपासणारे पयमावरणपूरक प्कल्प 
साकारले. या प्कल्पांच्ा उभारणीत घडलेल्ा अनेक 
घटना-प्संगांतून जेही शशक्षण-प्शशक्षण झाले, ते सववांसाठी 
पुस्कांच्ा माध्मातून खुले करून हदले. "शहाणे करूवन 
सोडावे सकल जन" ही त्ामागील कळकळीची भूवमका. 
श्रदे्धय मोठेभाऊ एक जलयोगी, जलपूजक, जलसाधक, 
जलतपस्वी, जलपराशर होते. "्ेंब्ेंब पाणी जीवनात चैतन्य 
आणी" हे व्रत आचरणात आणणाऱया मोठ्ाभाऊंनी जलबचतीबाबत हजारो-लाखो लोकांना जलसाक्षर केले. हठबक शसचंन 
त्ातले एक महत्त्वपणूगि आणण अवतशय पररणामकारक माध्म. हठबक शसचंनाचे तंत्ज्ान भाऊंनी भारतात आणले. हठबक 
शसचंनाचे प्णेते असलेल्ा भाऊंमुळे पन्नास लाखांच्ा वर शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढले. "हठबक शसचंनाला एक यज् म्हणून मी 
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माझ्ा आयुष्यात स्वीकारले आहे..." हे भाऊंचे उद्ार य्ा्गि आहेत. "जलसंधारण, जलसंवधगिन, जलसंग्ह, जलववतरण आणण 
मखु् म्हणजे जलवापर, या बाबी समाजामधे् अतं्त संवेदनशील अशा मानल्ा जाव्यात," भाऊंनी हे सवगि आधी केले, नंतर 
सांरगतले, लाखो लोकांकडून करवूनही घेतले. भाऊंनी कष्करी शेतकऱयांच्ा उज्ज्वल भववतव्यासाठी "कहाणी कष्लाटांच्ा 
पाणलोटाची" हे स्वअनुभवाधाररत पुस्क शलहहले. "कहाणी जलवनयोजनाची, स्वप्नवेड्ाच्ा ध्ेयपूतगीची!" या शब्दांत या 
पुस्काचे वणगिन केले जाते. यातील "स्वप्नवेडा" शीषगिकाची डॉ. राजेंद् मलोसे यांनी शलहहलेली कववता मुळातून वाचण्ासारखी 
आहे. या पुस्काचा इंग्जी अनुवाद A Telling Tale शीषगिकान्वये प्काशशत झाला आहे.

सरस्वती अधधष्ान... श्माधाररत संसृ्तीची रुजवात...

अनुभूती इंटरनरॅशनल रेशसडेस्शिअल सू्लचे शैक्षणणक मूलतत्त्व शलहहताना. "Statement of Purpose'" या पसु्काची 
शास्त्रशुद्ध पद्धतीने भाऊंनी रचना केली. भाऊ म्हणायचे, "अनुभूती शाळेचा जर आत्मा पाहायचा असेल तर तुम्हाला माझी 
तीन तत्त्वं आहेत, ती समजून घेतली पाहहजेत. पहहलं तत्त्व-भारतीय संसृ्तीशी प्बुद्ध आणण सुदृढ अशी बांरधलकी. दसुरं 
तत्त्व- सहकायगि आणण वमलनसार वृत्ीची जोपासना आणण वतसरं तत्त्व- सामाशजक आणण पयमावरणणक बांरधलकी जपणारी 
उद्मशीलता. समयसूचकता, भान कायम जागृत असणे, समतोलतेने वनणगिय घेत राहणे, अशा अनेक बाबी म्हणजे शहाणपण..." 
"अनुभूती" च्ा ववद्ार्वांकडून असणाऱया या अपेक्षाच त्ा पुस्कातून व्यक् होतात.

'Letters To and From Dadaji'  या पुस्कात अनुभूती सू्लच्ा ववद्ार्वांशी आजोबा या नात्ाने साधलेला 
पत्संवाद प्काशशत झाला आहे. ववद्ार्वांनी अत्ंत सूक्ष्मावतसूक्ष्म स्रावर कुतूहल म्हणून ककंवा बऱयाचदा चौकसबुद्धीने 
ववचारलेल्ा वैववध्पूणगि ववषयांवरील प्शनांना अनुभवसंपन्न ज्ानमहषषींनी ववद्ार्वांना समजेल या भाषेत हदलेली उत्रे मुळातून 
वाचण्ासारखी आहेत. दादाजी या नात्ाने मनमोकळेपणाने दर रवववारी सुसंवाद साधला जात असे. त्ातून आजोबा आणण 
नातवंडातला शजव्ाळा वनममाण झाला. ववद्ार्वांना अशा माध्मातून, पालकांना पालकसभांच्ा माध्मातून आणण शशक्षकांना 
ववववध बैठकतींच्ा माध्मातून मागगिदशगिन करणारे भाऊ "जगावं कसं" याचे शजवंत धडे देत होते. खरंतर या एकूणच चचमा-
संवादांचं संकलन वाचकांसाठी उपलब्ध होणं आवश्क आहे.

अनुभूती सू्लमधील ववद्ार्वांशी संवाद करताना मोठे भाऊ
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'The Enlightend Entrepreneur' गांधीजींच्ा ववशवस् संकल्पनेवर आधाररत उद्ोजकतेबाबत भाऊंनी ऊहापोह 
केलेला एक महत्त्वाचा ग्ं् यादृष्ीने या ग्ं्ाचा ववचार करता येईल. 'An Entrepreneur Deciphered' या पुस्कात 
भाऊंच्ा इंग्जीतील मुलाखती आणण लेखांचा समावेश करण्ात आला आहे. भाऊंच्ा मुलाखतींची मराठीतून दोन पसु्के 
प्काशशत झाली असून, "उमलले संवाद भाग-1, भाग-2" या नावाने ही ग्ं्रचना पररचचत आहे. ऑक्टोबर 1988 पासून ते 
13 ऑगस् 2009 पययंतच्ा एकूण 45 मुलाखती प्काशशत झाल्ा आहेत. अनरुिमे सदाशशव अमरापूरकर आणण तत्कालीन 
महाराष्ट्  राज्य साहहत् आणण संसृ्ती मंडळाचे अध्क्ष मधुमंगेश कणणगिक यांची प्स्ावना या गं््ांना लाभली आहे.

प्ेरणास्ान अन् आधारस्ंभ...

"...चतुरस्त्र, अष्पैलू गुणी माणसाचे जीवन-उच्ार, आचारववचार, सृजनता-पुढच्ा कपढीसाठी प्ेरणाथिान व आधारस्ंभ 
असते. त्ातल्ा त्ात अशा व्यक्ी सामान्य पररस्थितीवर मात करून शनू्यातून ववशव वनममाण करणाऱया असल्ा, तर त्ा 
सवगिसामान्यांना अरधक जवळच्ा वाटतात. अशा व्यक्तींमध्े सामावलेली प्खर आकलनशक्ी, प्दीघगि धारणाशक्ी व तीक्ण 
तकगि बुद्धी या भावी कपढ्ांना उद्मशीलतेकडे जाण्ासाठी पे्रणादायी ठरतात. अशा कतृगित्ववान व्यक्तींच्ा ववववध पैलंूचे दशगिन 
वाचकांना व्ावे, हा गं्् प्काशनामागचा हेतू संकलकांनी व्यक् केला आहे. भवरलालजींच्ा ववचारांचं खतपाणी घालून या 
देशाला जागवतक महासत्ा बनववण्ासाठी नवभारताच्ा चैतन्यमय, उद्मशील, सत्त्वशील उभारणीसाठी संस्ारांची मुळं 
खोलवर रुजावीत, त्ांच्ा ववचारांचे वाचन, मनन, चचतंन व अनुकरण व्ावे आणण ते ववचार सवगिसामान्यांपययंत पोहोचावेत," ही 
अपके्षा व्यक् करण्ात आली आहे.
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आधी चांगला माणयूस व्ा...

श्री. अमरापूरकर या गं््ाबाबत साक्षेपाने नोंदवतात, "..लहान 
मुलांशी बोलताना भाऊ मोठा माणूस बनण्ापेक्षाही चांगला माणूस 
बनण्ाला जास् महत्त्व देतात." "उमलले संवाद"- भाग दोनचे 
संकलक आनंद गुप्ते आपले मत नोंदवताना म्हणतात, "सैद्धांवतक 
चचधेतच गुंतून राहण्ापेक्षा वस्ुवनष् उपाययोजना सुचवून त्ांच्ा 
यशापयशाची कारणमीमांसा करणारा हा हाडाचा व्यवहारी माणूस 
ववचारवंत म्हणून श्रेष् त्ामुळेच होतो आणण हेच त्ांच्ा मोठेपणाचे 
गमक होय". "जगातल्ा सववांत श्रीमंत लोकांच्ा यादीत माझे नाव 
येण्ापेक्षा जगातल्ा सववांत सुखी लोकांच्ा यादीत माझे नाव आले 
पाहहजे. नीवतमूल्ांच्ा कायगिसंसृ्तीशी मी कोणत्ाही प्कारची 
तडजोड करणार नाही," मोठ्ाभाऊंची ही सुस्पष् ववचारधारा 
मधुमंगेश कणणगिकांनी ठसठशीतपणे अधोरेझखत केली असून, 
"आदरणीय भाऊंच्ा या संवादात्मक चचतंनाचा ववशेषतः तरुण 
कपढीला उपयोग होईल. हे ववचारांचे, संवादाचे उमलणे तरुणाईसाठी 
आहे. या देशाचे भववतव्य ज्या कपढीच्ा हाती आहे, वतच्ासाठी एका 
कमगियोग्ाने हदलेला हा प्साद आहे, असे मानून तरुणांनी त्ाचा 
स्वीकार केला पाहहजे. तरुणांबरोबर शेतकरी, उद्ोजक, आर्गिक 
क्षेत्ात काम करणारे, ववज्ानवनष् नागररक, महहला, शासनातील 
राज्यकतधे व सनदी अरधकारी या सववांनी भाऊंच्ा या ववचारधनाचा 
स्वतःसाठी उपयोग करावा. बरँकेतील धन फक् या आयषु्यात 
उपयोगी पडेल, ववचारधन शाशवत असल्ाने ते ककत्ेक भावी 
आयषु्यांसाठी पे्रक, मागगिदशगिक आणण उपयुक् ठरेल. भाऊंनी महात्मा 
गांधी, पंकडत जवाहरलालजी आणण जे. आर. डी. टाटा यांच्ाकडून 
हे ववचार-आचारधन घेतले व त्ाचा आयुष्यभर सदपुयोग केला. 
भाऊंच्ा या कृवतशील ववचारधनाचा नव्या कपढीने लाभ घ्ावा." श्री. 
कणणगिकांचा हा अरभप्ाय भाऊंच्ा समग् साहहत्ाबाबतचाच आहे, हे 
अरभमानपूवगिक सांगावेसे वाटते.

वाचनसंसृ्तीचे नवनम्र उपासक!

"साने गुरुजींच्ा "श्ामची आई" या भावस्पशगी पुस्काचा 
सवमारधक प्भाव बालपणापासून माझ्ावर आहे," भाऊ नेहमी 
म्हणत. शालेय जडणघडणीत ज्ानपीठ पुरस्ार ववजेत्ा वव. स. 
खांडेकरांचे साहहत् भाऊंनी वाचले. त्ांना खांडेकरांचे साहहत् खूप 
आवडायचे, तसा उले्ख त्ांनी आठवणीने केला आहे. "कलेसाठी 
कला की जीवनासाठी कला" या खांडेकर, फडकें च्ा वादातही 
ते गुरफटल्ाचे मान्य करतात. पकंडत जवाहरलाल नेहरंूच्ा 
शलखाणानेही भाऊ भारावले. महात्मा गांधीजींचेही साहहत् भाऊंनी 
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वाचले होते. स्वातंत्रवीर वव. दा. सावरकरांच्ा "ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा प्ाण तळमळला," या गीताच्ा आठवणीने 
भाऊ गहहवरून जात असत. व्यवथिापन क्षेत्ातल्ा कतगिबगार व्यक्तींचे साहहत् वाचणाऱया, त्ा साहहत्ाची अभ्ासपूणगि कटपणे 
काढणाऱया भाऊंना कष्ाचे महत्त्व पटवून देणाऱया बहहणाबाई चौधरींच्ा काव्यपंक्ी "आधी हाताला चटके, तेव्ा वमळते भाकर," 
चटकन आठवत असे. खेड्ातील ग्ामीण जगण्ाचे य्ा्गि चचत्ण करणाऱया कवववयगि ना. धों. महानोरांच्ा पुढील काव्यपंक्ी 
भाऊ मुलाखतीत, भाषणात आठवणीने उद्धधृत करीत असत.

आम्षी या खेड्ात जन्मलो, दःुखाचषी गाथा

या खेड्ात पांग फेडण्ा उन्नत हा माथा...

दःुख, दैन्य अन् दाररद्रातषील शेतकरी माझा

जुन्या पुराण्ा शेतषीमधला रुतलेला फासा...

भाऊंना आवडलेले लेखक, कवी, ववचारवंत, व्यवथिापक, समाजसेवक, वके् आणण भाऊंना आवडलेल्ा साहहत्कृती, 
भाऊंचे वाचन, भाऊंचे वाचनसंसृ्तीबाबत असणारे ववचार, व्यासंग, अभ्ासाची पद्धत एकूणच हा सवगि ववषय एका स्वतंत् 
गं््ाचा ववषय आहे.

वक्ता दशसहसे्तिु!

भाऊंच्ा 58 भाषणांचे संकलन असलेली दोन पसु्के प्काशशत असून, "जैन हहल्सवरील जागरण भाग-1 आणण भाग-2" या 
शीषगिकान्वये ही पुस्के सवगिश्रुत आहेत. "जैन हहल्सवरील जागरण भाग-3" हेही पुस्क लवकरच प्काशशत होणार असून, त्ात 
28 भाषणे आहेत. साधारणतः 2004 पासून 2016 पययंतची वनवडक भाषणे या संकलनात समाववष् आहेत. अवतशय महत्त्वपूणगि 
बाब म्हणजे मोठ्ाभाऊंची दीडशेच्ा वर भाषणे ऑकडओस्वरूपात, काही ऑकडओ- झव्डीओस्वरूपात प्काशन ववभागाकडे 
उपलब्ध आहेत. त्ात शंभराच्ा वर मराठी, काही हहदंी, इंग्जीही आहेत. "जैन हहल्सवरील जागरण भाग-एक" पुस्कावर 
संपादकीय संस्ार ज्येष् ववचारवंत आणण संपादक हदनकर गांगल यांनी केले असून, त्ांची प्स्ावना या पसु्काला लाभली 
आहे. भाऊंच्ा पुस्कांना लाभलेल्ा प्स्ावना अवतशय अभ्ासपूणगि, आशय-ववषयाचे ममगि समजावून सांगणाऱया आहेत.  
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श्री. गांगल यांची प्स्ावना मला व्यरक्शः खूपच भावलेली आहे. त्ांच्ा 
अप्वतम प्स्ावनेतील अनेक महत्त्वपूणगि मुद्ांना अधोरेझखत करण्ाची 
मनोभावे इच्ा होते आहे; परंतु पृष्मयमादेचे बंधन असल्ाने काही जागांचा 
उल्ेख करणार आहे.

भावना व्यवहार देखील तक्श बुद्ीने ्युक्त...

भाऊंच्ा जडणघडणीचा, व्यरक्मत्त्वाचा सकू्ष्मावतसूक्ष्म बारकाव्यावनशी 
शोध आणण वेध घेताना हदनकर गांगल म्हणतात, "...प्त्ेक वनणगिय, प्ते्क 
कृती हे जाणीवपूवगिक घडून आलेली आहे. त्ांचा भावनाव्यवहारदेखील 
तकगि बुद्धीने यकु् आहे. तरी त्ातील भावनांची ऊब जाणवावी एवढा तो 
शजव्ाळ्ाने भरलेला असतो. म्हणजे तो भाववववशतेपेक्षा संवेदनक्षमतेच्ा 
अंगाने जाणारा आहे. त्ासंदभमात त्ांच्ा वववाहाची "ती आणण मी" या 
पुस्कातील कहाणी जरूर वाचावी. भवरलाल जीवन जसे समोर येईल 
तशी वळणे घेत जगत गेले नाहीत. त्ांनी स्वतःचे जीवन घडववले, त्ाची 
प्त्ेक टप्प्ावर चचककत्ा केली आणण पुढचा पल्ा गाठला. त्ा- त्ा 
वेळचे मं्न-चचतंन आणण त्ासाठी जरूर तेवढा वाचन-श्रवणाहद अभ्ासही 
भवरलाल यांची ताकद आहे. त्ांनी ती मल्ाप्माणे कमावलेली जाणवते. 
त्ामुळे त्ांची प्ज्ा-प्वतभा चतुरस्त्र संचार लीलया करू शकते; त्ास 
अध्यनाची जोड सतत असतेच... उद्ोगसाम्ाज्यापलीकडे ववचारचचतंक, वक्ा, शजज्ासू, शहाणा माणूस म्हणून पाहत होतो. 
त्ांची बुद्धी प्गल्भ आहे, त्ांना अनुभव अफाट आहे, त्ांचे वाचन चोखंदळ आहे. ते सारे त्ांच्ा बोलण्ामधून, भाषणांमधून, 
मुलाखतींमधून व्यक् होते. भाऊंची क्नशैली सुसंवादी असून, वक्तामधील सकारात्मकता, कृवतशीलता श्रोत्ांपययंत ्ेट 
पोहोचते."

"पुस्के ही केवळ ववकण्ाची वा ववकत घेण्ाची छापील पाने नवे्त; ती समाजसंसृ्तीची प्ेरणाती्धे असतात..." या शब्दांत 
पुस्कांचा गौरव करणाऱया भाऊंची भाषणे मुळातूनच वाचायला हवीत. सज्जनशक्ी, शासनाबाबतची स्पष् मते, एक कपभर 
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चहा घेण्ासाठी 1180 लोकांचा हातभार लागतो, 
याबाबत आइन्साइनने केलेला अभ्ास भाऊंनी 
समाजऋणाबाबत हदलेले हे उदाहरण, स्वतःवर 
जो ववजय वमळववतो त्ाला "महावीर" म्हणतात, 
हा वनयंत्ण वमळववण्ाबाबत काढलेला वनष्षगि, 
हहसंा-अहहसंा, महात्मा गांधी यांच्ा कायमाबाबत 
ववचारसूत्े, स्तस्त्रयांच्ाच हातात ग्ामपंचायतींचा 
कारभार देणे का उचचत आहे याबाबत मांडलेली 
सुस्पष् भूवमका, ववज्ानाला वववेकाची जोड का 
आवश्क, काळ फार झपाट्ाने बदलतो "नवे 
बदल स्वीकारा" याबाबत नव्या कपढीला हदलेले 
भान, यशस्वी जीवनाचे गमक उकद्दष्, हदशा आणण 
मागगि, वबटर, बेटर आणण बाटगिर... जीवन जगण्ाच्ा 
या तीन पद्धती, इंग्जांचा आपल्ा संसृ्तीवर- 
शशक्षणपद्धतीवर, आचारववचार, आहार एकूणच 
जीवनशैलीवर असलेला कपढ्ाष्कपिढ्ा प्भाव 
कसा आहे आणण मूळ भारतीय माणूस, त्ाच्ा 
सवयी आपल्ा संसृ्तीनुसार कशा होत्ा, हे 

नाशशक ये् े भरववलेल्ा प्दशगिनात उदस्घाटक या नात्ाने केलेल्ा भाषणात वाचायला वमळते. भाऊ पहहल्ांदा यू. एस.ला 
गेले होते, त्ावेळी भाऊंना त्ांच्ा वमत्ाने "टेबल मरॅनसगि आणण एकटकेटसस्" यासंदभमातले पसु्क हदले होते. मुळातूनच हा ववषय 
शजज्ासू वाचकांनी अवश् पाहावा. 

नाशशक ये्े भरलेल्ा अझखल भारतीय मराठी साहहत् संमेलनातील "उद्ोजक साहहत्" हे भाषण भाऊंच्ा "श्रमातून 
झझरपणाऱया आनंदासाठी काम करूया!" या कायगिसंसृ्तीचे दशगिन घडववणारे आहे. भाऊंची सववांत कप्य प्ा्गिना म्हणजे, "मेरी 
भावना". केकी मूस फोटोग्ाफी व पाररतोकषक ववतरणावनवमत् हदलेल्ा भाषणात भाऊ सुरवातीला ही प्ा्गिना सादर करतात ः

गुणषी जनों को देख हृदय में पे्म उमड आिे,  उनकी सिेा में मन मेरा मग्न हो जािे ।

भाऊंच्ा या आध्ात्त्मक वाणीने श्रोते भारावले नसतील तरच नवल! ज्येष् नागररक संघाच्ा से्हमेळाव्यावनवमत् हदलेल्ा 
भाषणात भाऊ "आनंदवन"च्ा श्रमषगी बाबा आमटे यांचे आदशगि उदाहरण आठवणीने देतात. भाऊंच्ा काही भाषणांत गोष्ींचाही 
समावेश आहे. महत्त्वपूणगि मूल्ववचार श्रोत्ांच्ा अंतःकरणात खोलवर ठसववण्ासाठी भाऊंनी ववचारपूवगिक वनवडलेली गोष् 
वनकशचतच पररणामकारक ठरत असे. अंधश्रद्धा वनमूगिलन सवमतीच्ा ववचारपीठावरून "ववज्ान आणण अध्ात्म" यांचा सुगम 
समन्वय कसा होऊ शकतो, याबाबत अभ्ासपूणगि केलेले भाषण वाचण्ासारखे आहे. "भावना आणण बेचैनी" या भाषणात 
कंपनीवर कोसळलेल्ा भयानक आपत्ीप्संगी मोठ्ाभाऊंनी अवनलभाऊंना धयैमाने लढण्ाचा हदलेला संदेश ती घटना 
मुळातूनच वाचण्ासारखी. सवयी आणण चाररत्र याबाबत एका प्शसद्ध तत्त्ववेत्ताचे वचन भाऊ नेहमी सांगत असत ः

तुमच्ा शब्ांकडे पाहा; ते तुमचे रिचार असतषील, 

तुमच्ा रिचारांकडे पाहा; त्ा तुमच्ा सियषी होतषील,

तुमच्ा सियींकडे पाहा; ते तुमचे गुणधममि ककंिा चाररत्र्य दशमिितषील,

तुमचे चाररत्र्य पाहा; तषीच तुमचषी रनयतषी ठरेल...!
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"पॉवर ऑफ पॉझिटिव् िॉक"

मोठ्ाभाऊंना भारताचे माजी राष्ट् पती 
डॉ. ए. पी. जे. अब्दलु कलाम यांच्ाववषयी 
वनतांत आदर होता. डॉ. कलाम यांच्ा 
"पॉवर ऑफ पॉझझकटव् टॉक" बाबत 
भाऊंनी सांरगतलेली गोष् आणण हदलेला 
संदेश सववांसाठी अनुकरणीय. "ववषारी 
शब्दांची कोशातून कायमची हकालपट्टी 
करणे आवश्क आहे. उदाहरणा्गि- 
"परंतु" हा शब्द ऐकल्ानंतर आधी 
केलेल्ा कामावर ववरजण टाकून संबंरधत 
व्यक्ी शंका वनममाण करीत आहे की 
काय? असेच आपल्ाला वाटते. "ककंतु-
परंतु-जर-तर" हे शब्द यशाबद्दल शंका 
बळावणारे आहेत. ते कधीही उच्ारू 
नयेत. काही माणसे नेहमी म्हणतात, "मी 
प्यत् करतो," यातील "प्यत् करतो" हे 
शब्द अपयशाचा आरंभ स्पष् करतात. 
"कदाचचत घडू शकले असते, करू शकलो 
असतो, करणे आवश्क आहे, करू शकत 
नाही," असे शब्द कामाबाबत गांभीयगि नसणाऱया व्यक्ीच उच्ारताना हदसतात. जबाबदार व्यक्ी कायम सकारात्मक शब्दांचा 
वापर करून आपला आत्मववशवास, आपले मनोधैयगि वनरंतर कटकवून ठेवतात. एवढे सांगून भाऊ ्ांबले नाहीत. भाऊंनी प्त्ेक 
सहकाऱयाच्ा हाती "सथंिामूल् अरधष्ान" (Corporate Philosophy) 
माहहतीपत्क हदले. त्ात "असे बोललात म्हणजे - अशी वृत्ी हदसून येते, 
असे सकारात्मक बोला - त्ामुळे हे गुण हदसतात." याबाबत सहकाऱयांकडून 
वारंवार उच्ारल्ा जाणाऱया 42 उद्ारांचा समावेश केला आहे.  

न सोडी शजद्द जो कायमाची।  तया नसे जाण तणावाची।

उदात्पणा बाळगी अंगाशी।  पाही पहाट तो यशाची॥

"आपण कामामध्े सतत मग् राहणार असाल आणण प्त्ेक काम शजद्दीने 
पूणगि करण्ासाठी शसद्ध असाल, तर आपल्ाला तणाव येण्ाचा प्शनच 
वनममाण होणार नाही," हे वचन लक्षात ठेवण्ासारखे आहे. आपण भारतीय 
आहोत, याचा वनतांत अरभमान भाऊंच्ा संवादातून वारंवार व्यक् होतो. 
बौणद्धक संपदा आणण कृषी ही भारताची सववांत मोठी शरक्थिाने आहेत, 
याची जाणीव भाऊ करून देतात. जगप्शसद्ध तत्त्ववेत्ा मरॅसिम्युल्र आणण 
महान शास्त्रज्, गणणतज्ज्ञ आइन्साइनचे यासंदभमातले सकारात्मक भाष्य 
भाऊ क्न करायचे.

हायडट् ोपोवनसि तंत्ाद्ारे तयार केलेला भाजीपाला डारॅ.एपीजे अब्दलु कलाम यांना 
दाखववतांना भवरलाल जैन शेजारी अवनल काकोडकर
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समाजहहतैिी का्यगासाठी जगा्यचं...

"वतसऱया महायुद्धाचे कारण पाणी असेल," सद्ःस्थितीचा सवगिदृष्टा ववचार करून भाऊंनी भववष्यदशगी सांरगतलेलं हे वचन 
सववांना जागं करणारं आहे. भाऊ एका भाषणात परखडपणे म्हणतात ः "...वाईट बोलू नये; पण कटुसत्ाकडे दलुगिक्षही करू नये. 
काही वषवांनी साखर वमळणार नाही, तेल वमळणार नाही, गहू वमळणार नाही. आज तर फक् कडझेल वमळत नाही. या सवगि गोष्ी 
भववष्यात वमळणार नाहीत, त्ावेळी परत आपल्ाला पीएल 480, यलो-कमलो ज्ारीचे हदवस येतील, त्ावेळी सववांना शेतीचे 
महत्त्व समजेल! मी कॉम्प्ुटरच्ा ववरोधात नाही; पण अग्रिम शेतीला, नंतर कॉम्पु्टरला. सॉफ्टवेअरमधून ज्ारी बाहेर पडली, 
असे अजून तरी मी काही ऐकलेले नाही. त्ामुळे 
कॉम्प्ुटरची गरज जास् आहे की ज्ारी आणण 
गव्ाची, हे आपण आता ठरवावे." पाणी या मूलभूत 
गरजेबाबत भाऊ कळकळीने म्हणाले होते, "...
कमीत कमी चार कोटी लोक चांगल्ा पाण्ापासून 
वंचचत आहेत. आपण जर असे उकद्दष् बाळगले, की 
घरोघरी वीस पैसे शलटरप्माणे वबसलरीसारखी 
व्यवथिा करता येईल का? आपण अशा समाजहहतैषी 
कायमासाठी आयुष्य वेचायचे ठरववले तर ते काम 
अरधक महत्त्वपूणगि ठरणार नाही का?" भाऊंचा वसा 
आणण वारसा संस्ाररत झालेल्ा जैन पररवाराद्ारे 
आणण सहकाऱयांच्ा माध्मातून भाऊंचे स्वप्न पणूगि 
करण्ाचे उकद्दष् ठरववण्ात आले असून, त्ाबाबत 
कृवतशील आराखड्ाची रचनाही सुरू झाली आहे.

जळगावच्ा बहहणाबाई चौधरी उत्र महाराष्ट्  ववद्ापीठाने भवरलाल जैन यांना हदलेली सन्ाननीय डी.शलट  ही पदवी कुलगुरू 
डारॅ. आर.एस. माळी प्दान करताना. शेजारी राष्ट् पती सौ. प्वतभाताई पाटील  व इतर मान्यवर
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मला भावलेल्ा व्यक्ती

"जागरण भाग-2" या भाषणांच्ा पुस्कात ववववध क्षेत्ांतील 
कतगिबगार व्यक्तींच्ा सत्कायमाबाबतच्ा पे्रणादायी नोंदी आढळतात. 
यात भाऊंनी "मला भावलेल्ा व्यक्ी" या भाषणात आई गौराई, 
दलूभाऊ, फें ड- कफलॉसॉफर अरॅण्ड गाइड बडी हांडा यांच्ाबाबतीत 
मांडलेले कृतज्तापर ववचार प्ेरणादायी आहेत. महात्मा गांधी, (स्व.) 
प्काशभाई मोहाडीकर, डॉ. अववनाश आचायगि, (स्व.) जी. एच. नाईक, 
(स्व.) आप्ासाहेब पवार, श्री. डी. आर. मेहता, कवववयगि ना. धों. महानोर, 
ररॅमन मरॅगसेसे पुरस्ारप्ाप्त बहादरपूरच्ा नीशलमा वमश्रा इत्ादी 
व्यरक्मत्त्वांवरील व इतरही भाषणे वाचकांनी जरूर पाहावीत. उत्र 
महाराष्ट्  ववद्ापीठाद्ारे मोठ्ाभाऊंना "डी. शलट" पदवीचा सन्ान प्ाप्त 
झाला. 28 जानेवारी 2006 ला भाऊंनी ववद्ापीठात हदलेले भाषण 
"झालेल्ा चुका आणण त्ातून गवसलेली हदशा" शजज्ासूंनी अवश् 
वाचावे.

जन्मभयूमीचे ऋण फेडण्ाचा संस्ार...

अशजठं्ाच्ा पायर्ाशी असलेल्ा जळगाव शजल्हातील वाकोद 
हे भाऊंचे जन्गाव. भाऊंनी वाकोद या जन्भूमीववषयी आयुष्यभर 
कृतज्ता बाळगली. वाकोदवासीयांप्ती भाऊंच्ा मनात अपार 
वत्लभाव असे. वाढत्ा व्यापातून आणण वाढत्ा वयाच्ा अनेक 
आरोग्ववषयक समस्या सांभाळून भाऊ वषमातून दोनदा तरी वाकोदला 
जात असत. भाऊंनी आपल्ा जन्भूमीच्ा सववांगीण पररवतगिनासाठी 
ववलक्षण कष् घेतले. आर्गिक वाटाही भरभक्मपणे खचगि केला.

एका सववोदयी ग्ामदानी युवक कायगिकत्वांच्ा शशवबरात मागगिदशगिन 
करताना भाऊ म्हणाले होते, "...माझी सगळ्ा गांधीवादी संथिांना, 
ववचारवंतांना, सेवकांना ववनंती आहे, की वनदानपक्षी आपण सगळ्ांनी 
एकत् येऊन गांधीजींना हवे होते, ते सगळे एका गावात तरी करून 
दाखवावे, ते गाव म्हणजे वाकोद असावे, असे मला वाटते!" वाकोदला 
दरवषगी होणाऱया ग्ामसभांमधील भाऊंनी केलेल्ा भाषणांचे संकलन 
म्हणजे "एक न संपणारा प्वास, ग्ामीण ववकास!" यात सलग भाषणांचा 
संग्ह न करता भाऊंनी वाकोदच्ा सववांगीण ववकासासाठी जी ध्ेय-
उकद्दष् े डोळ्ांसमोर ठेवली होती, त्ा ध्ेय-उकद्दष्ांनुसार त्ा- त्ा 
क्षेत्ात गावकऱयांच्ा सहकायमासह अनस् सहकायमाशशवाय जी गुणवत्ा 
प्ाप्त करता आली, त्ा गुणवत्ेचे, यश-अपयश-पुन्ा यश याचे हे 
प्ांजळ दशगिन आहे. मात्, या भाषणांमध्े अनेकदा जाणवणारा भाऊंचा 
परखडपणा, कणखरपणा हा तर त्ांचा थिायीभावच होता. अधोरेझखत 
करावी अशी बाब म्हणजे आंतरराष्ट् ीय स्रावर गौरवात्न्वत झालेल्ा 
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"हहवरेबाजार" गावाच्ा सरपंचांनी  श्री. पोपटराव पवारांनी या गं््ाला 
प्स्ावना शलहहली आहे.

का्य्श आणण कतृ्शत्व

"वाकोदचा वटवृक्ष" हे 2006 मध्े प्काशशत झालेलं पुस्क. 
वेगवेगळ्ा वेळी-वेगवेगळ्ा वषमात- वेगवेगळ्ा व्यक्तींनी भाऊंना 
भेटून त्ांच्ा मुलाखती घेऊन ककंवा त्ांच्ा कायमाची माहहती 
गोळा करून शलहहलेले लेख यात समाववष् आहेत. या पुस्काला 
आंतरराष्ट् ीय ख्ातीचे जलतज्ज्ञ डॉ. माधवराव चचतळे यांची 
प्स्ावना लाभली आहे. भाऊंच्ा उद्ोजकीय क्षेत्ातील कतगिबगारीचा 
आलेख या पसु्कात छायाचचत्ांसह रेखाटला आहे. अफाट कतृगित्व, 
कल्पकता, धडाडी, समयसूचकता, काळाची स्पधमा, वास्वतेचे 
भान आणण भववष्याचा वेध या साऱया गोष्ींचा सुरेख संगम म्हणजे 
मोठेभाऊ! या ग्ं्ातील ववववध लेखांत या कायगिकतृगित्वाचे शब्दचचत्ण 
आहे. अवघ्ा आठ शब्दांत 2002 मध्े भाऊंववषयी शलहहलेला 
एक ववलक्षण अरभप्ाय लक्ष वेधून घेतो. सयाजी शशदें हा फार मोठा 
कलावंत. भाऊंववषयी म्हणतो, "जगण्ासाठी पे्रणा देणारं आहे हे 
सगळं यांचं जगणं."

आज भारतभर स्वच्ता मोहीम जोरदारपणे राबववली जाते आहे. 
भाऊंची स्वच्ताकप्यता आणण त्ाबाबत स्वतःच्ा आहारववहाराबाबत 

वाकोद ये्े गावकऱयांशी संवाद साधतांना भवरलाल जैन
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शशस्बद्ध आचरण, आदशगि सवयी हे सवगि याच पसु्कात भाऊंचे शजवलग वमत् आनंद गुप्ते यांनी शलहहलेला "चंदनाचं झाड..." 
लेख वाचण्ासारखा आहे. याच लेखात भाऊंच्ा पसु्क वाचन-व्यासंगाचा आणण ववववध शब्दकोशांचा वापर करण्ाच्ा 
अभ्ासूवृत्ीवर मनोज् प्काशझोत टाकला आहे. भाऊंचे जवळचे वमत् सुंदरलालजी मल्ारा यांनीही भाऊंच्ा या सृजनशील 
सत्कायमाचा ममगिस्पशगी वेध त्ांच्ा लेखात घेतला आहे. 26 नोव्ेंबर 1998 ला "इकॉनॉवमक टाइम्" मध्े प्काशशत झालेली "मी 
दःुखी आहे, मला आनंद आहे..., मला पणूगि ववशवास आहे..." ही जाहहरात मुळातून वाचकांनी वाचावी. 15 माचगि 2000 ला भाऊंनी 
जैन इररगेशनच्ा ववतरकांना उदे्दशून "ग्हण सरले" हे पत् शलहहले. त्ा पत्ाचे काही अंश आणण "ग्हण सुटले" हे पत् आपल्ा 
संवेदनशील मनाला स्पशूगिन जाते. “सुरेखाताई, एकदा उखळात डोके घातले की घाव मोजायचे नसतात. एकदा काम हाती 
घेतले की त्ात कसलेही अड्ळे येवोत, ते काम पणूगि करायचे असते.” भाऊ ज्या सुरेखाताई शहांना उदे्दशून म्हणाले, त्ांचा 
"ककमयागार" शीषगिकान्वये लेख या पुस्कात प्काशशत झाला असून, शहाताईंनी " े्ंबभर पाणी अनंत आकाश" ही चररत्ात्मक 
कादंबरी भाऊंच्ा कायगिकतृगित्वावर शलहहली आणण याच हृद्ंगम कादंबरीवर आधाररत ककशोर वयोगटातील ववद्ार्वांकररता 
प्ेरणादायी ठरेल, समज-उमज वाढववणारे ठरेल, असे " े्ंबाचे झाले मोती" हे छोटेखानी पसु्कही सुरेखाताई शहा यांनी शलहहले.

"आई तयू गेलीस...?"

"वाघूरचं पाणी" 2006 मधे् प्काशशत झालेलं पुस्क. प्ा. केशव मेश्राम यांची प्स्ावना या पुस्काला लाभली आहे. प्स्ुत 
पुस्काचे पाच मुख् भाग केले आहेत. जन्भूमीचा हंुकार, साहहत्रचनांवरील वनवडक प्वतकरिया, ववशशष् प्संग व पडसाद, 
बोल धुरंधर देशी-ववदेशी मान्यवरांचे, वमत्मंडळींच्ा चष्मातून... असे 
हे पाच भाग आहेत. 3 ऑक्टोबर 1996 ला मोठ्ाभाऊंच्ा मातोश्री 
गौराई स्वगगिवासी झाल्ा. त्ावेळी "आई तू गेलीस?" या शीषगिकान्वये 
मोठ्ाभाऊंनी शलहहलेली श्रद्धांजली वतगिमानपत्ात प्काशशत झाली. 
मराठी साहहत्ातील हे एक उच् दजमाचे आणण अत्ंत भावस्पशगी असे 
साहहत् असल्ाचा अरभप्ाय अनेक मान्यवरांनी हदला आहे.

आईच्ा दःुखाचं डोळाभर पाणषी, दाटलषी कहाणषी आयुष्ाचषी,

जात्ाच्ा ओिषीचा संपला िेदांत, देव्ारयात िात करपलषी,

आमुच्ा संसारी घोटाळो न मन, रतथे तरी प्ाण शांत राहो...

- भिरलाल

श्रद्धांजलीच्ा या सांगतेपययंत येता- येता डोळे भरून येतात आणण 
कंठ दाटून येतो. भाऊंच्ा या श्रद्धांजलीपर पत्ाला महाराष्ट् भरातून 
खूपच संवेदनशील प्वतसाद लाभला. भाऊंना आलेले हृदयववकाराचे 
झटके आणण त्ावेळी केलेले इलाज हे सवगिकाही शहारून टाकणारे 
ववषय. रिॉफडगिरीड अरॅवॉडगि असो वा वाढहदवसाचा प्संग इत्ादी ववषय 
मुळातून वाचण्ासारखे...

"वात्सल्पयूतती" आणण पररवार

सहा सप्टेंबर 2005 ला मोठ्ाभाऊंच्ा सौभाग्वती कांताबाई अनंतात ववलीन झाल्ा. त्ावेळी "जग आधी होतं तसं 
परत कधीही होणार नाही. ही भावना मनी घट्ट वास करते," हे भाऊंचे वाक् हृदय कपळवटून टाकते. "ती आणण मी" पुस्क 
शलहायचंच हा ध्ास भाऊंनी तेव्ापासून घेतला असावा, हे वनकशचत. कांताईंच्ा स्वगगिवासानंतर जैन पररवाराने प्काशशत केलेला 
"वात्ल्पूतगी" गं्् सचचत्गा्ा आहे. यातील एकेक छायाचचत् पाहताना, आठवणी, मनोगते वाचताना संवेदनशील माणसाच्ा 
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डोळ्ांना धारा लागतात. "वाघूरचं पाणी" पुस्कातील आनंद 
गपु्ते यांचा "भाग्वान कोण? आजोबा की नातवंडं?" हा 
लेख प्त्ेक कुटंुबात केवळ वाचावाच असं नाही, तर त्ाची 
पारायणं व्ावीत, असा आहे. स्वतःच्ा जगण्ासाठी एक नवी 
ऊजमा त्ातून प्ाप्त करून घ्ावी, असा आहे.

इतर गं्थसंपदा

"पाषाणातून पाझर" या पसु्कात मोठ्ाभाऊंच्ा 
कतृगित्वाववषयी, गुणसंपदेववषयी रचलेल्ा कववतांचे 
संकलन केलेले असून, "जळगावरत्" या ववशेषांकात 
भाऊंना जळगाव महापाशलकेच्ा वतीने प्ाप्त झालेल्ा 
"जळगावरत्" पुरस्ारावनवमत् भाऊंच्ा जगववख्ात 
कायगिकतृगित्वासोबत खानदेशसाठी केलेल्ा कायमाचा वेध 
अनेक मान्यवरांनी घेतला, ती भाषणे प्काशशत करण्ात 
आली आहेत. "सुजलामस्- सुफलामस्" हे चचतंामणी नांदेडकरांनी 
शलहहलेले पुस्क जैन उद्ोगसमूहाच्ा प्कल्प पररसराबाबत, 
प्कल्पांबाबत लशलतरम्य शब्दवेध या स्वरूपाचे आहे. 
भाऊंच्ा बहुश्रुत व्यरक्मत्त्वाला ववववध गुणधममासह 
शब्दांककत केले असून, या पुस्कातील वनसगगिसृष्ीचा संदभगि 
रेखाटताना ववववध कववतांची लाशलत्पणूगि पेरणी केली 
आहे. प्स्ुत पसु्क त्ामुळे खूपच आकषगिक झाले आहे. 
"मरुभूमीतून बाहेर" या ग्ं्ाच्ा वनवमत्ाने डॉ. श्रीवनवास 
साठे यांनी मोठ्ाभाऊंच्ा घराण्ाचा पूवगि-इवतहास सववस्र 
सांरगतला आहे. 869 वषवांचा 31 कपढ्ांचा हा इवतहास आहे. 
"महाराष्ट् ातल्ा जळगाव शजल्हातील जामनेर तालुक्ातील वडाळी या गावी 
बारा बलुतेदारांसह 24 नोव्ेंबर 1895 ला 50 रुपये रोख घेऊन भाऊंचे 
पणजोबा जवारमलजी आणण त्ांचे मोठे बंधू छोटमलजी थिलांतररत झाले, 
ते कायमचे," असे संदभगि लक्ष वेधून घेतात. भाऊंच्ा जन्ापययंत नोंदववलेला 
हा इवतहास अभ्ासकांसाठी उपलब्ध आहे. 

'Then & Now' या ग्ं्ात जैन हहल्सचे पूवगीचे रूप आणण आजचे स्वरूप 
सचचत् आणण महत्त्वपूणगि नोंदींसह हदले आहे. Awards & Accolades या 
सचचत् गं््ात 2011 पययंत जैन इररगेशन कंपनीला आणण मोठ्ा भाऊंना 
प्ाप्त झालेले सन्ान-पुरस्ार नमूद केले आहेत. "अवत्ी देवो भव" या 
गं््ात जैन इररगेशन कंपनीच्ा ववववध प्कल्पांना तसेच अनुभूती सू्ल, 
वाकोद फामगि, गांधी ररसचगि फाउंडेशनला भेट देणाऱया अवत्ींचे अरभप्ाय 
हदले असून, छायाचचत्ांसह देखण्ा स्वरूपात हा ग्ं् प्काशशत झाला आहे.
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अनुभवसंपन्न प्काशटकरणे...

"मुरलेलं लोणचं" आणण नुकतेच प्काशशत झालेले 
"जीवनातील शाशवत मूल्" ही मोठ्ाभाऊंच्ा कोटेशनची 
दोन पुस्के आहेत. मोठ्ाभाऊंनी शुकदास यांचे अपगिण 
पकत्केत उद्धधृत केलेले वचन असे आहे ः "ववचार हे चलनातील 
नाण्ासारखे असतात. त्ावर कोणाचीच मालकी नाही, 
तरीपण माझे म्हणून घेता येतात. दसुऱयाला देता येतात 
आणण संग्हीसदु्धा ठेवता येतात." भाऊंच्ा भाषणातून-
संभाषणातून- लेखनातून वमळालेल्ा अनमोल सुभाकषतांचा, 
मौशलक ववचारांचा हा समृद्ध ज्ानठेवा आहे. "मुरलेलं लोणचं" 
पुस्काला सुप्शसद्ध ज्येष् ववचारवंत भाई वैद् यांची प्स्ावना 
लाभली आहे. 

भाऊंच्ा संकस्ल्पत पुस्कांचीही रचना प्काशन 
ववभागाद्ारे सुरू आहे. भाऊंचे ववववध क्षेत्ांतील कायगिकतृगित्व, 
भाऊंची भाषणे, लेख, कायगिसंसृ्ती, पत्संवाद, भाऊंच्ा 
पुस्कांना लाभलेला वाचकांचा साद-प्वतसाद अशा ववववध 
स्वरूपाची ही पसु्के आहेत. भाऊंच्ा समग् व्यरक्मत्त्वाचा 
वेध घेणाऱया चररत्पर ग्ं्ांचीही रचना करण्ात येणार आहे.

नवद्ाव्रती व्यासंगी... राजहंसी दृष्ी!

मोठ्ाभाऊंकडे लेखक या नात्ाने शशक्षण-प्शशक्षण 
घेण्ाचे सदभाग् लाभलेल्ा माझ्ासारख्ा ववद्ार्माला 
त्ांच्ा सहवासात खूपकाही शशकता आले. भाऊ ववद्ाव्रती, 
व्यासंगी व्यरक्मत्त्व. जेही काम करणार, लेखन करणार ते 
अवतशय गांभीयमाने, जबाबदारीनेच पणूगि करणार, सकू्ष्मावतसूक्ष्म 
बारकावे लक्षात घेणार, शब्दांच्ा छटांचा ववचार करणार. 
जोपययंत अचूक-समपगिक, नेमका, चपखल शब्द गवसत नाही, 
तोपययंत त्ांचा शब्दशोध सुरूच राहायचा. एक नाही, दोन 
नाही तर सात-आठ प्कारचे शब्दकोश, संदभगिग्ं् तपासले 
जायचे. शब्दांच्ा प्भाव-पररणामांची सखोलता-ववस्ृतता 
आणण य्ायोग् उंची लक्षात घेऊनच त्ा शब्दाची वनवड 
केली जात असे. त्ा- त्ा वाक्ात तारतम्य सांभाळून त्ा 
पररसराशी सुयोग् असणारा शब्द जोपययंत आपले थिान 
ग्हण करीत नाही, तोपययंत भाऊंच्ा मनाची तगमग- तगमग 
सुरूच असायची. मराठीवरचे त्ांचे प्भुत्व ्क् करणारे 

होते. कोणती म्हण, कोणता वाक्प्रचार, कोणती उक्ी, कोठे, कशी योजायला हवी, लवचचकपणे वळवायला हवी याची 
वाक्संयोजनाबाबत राजहंसी दृष्ी भाऊंकडे होती.

सौ. ववजया राजाध्क्ष  आणण भवरलाल जैन ती आणण मी या 
पुस्क प्काशन समारंभाप्संगी
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"ती आणण मी" प्काशन सोहळ्ाप्संगी डॉ. ववजया राजाध्क्ष यांनी भाऊंच्ा भाषाशैलीचा जाणीवपवूगिक उल्ेख केला होता. 
भाऊ भाषणाची पूवगितयारी कशी करायचे, प्त्ेक भाषणाची प्स्ावना आगळीवेगळी होण्ाबाबत कसे दक्ष राहायचे, पत्संवाद 
साधताना समतोलता कशी राखायचे, एखाद्ा पुस्काचा मजकूर शलहहताना ककतीतरी वेळा बदल कसा होत असे. शेतकरी, 
कृकषपूरक- पोषक उद्ोग आंतरराष्ट् ीय स्रावर करणारे, राष्ट् हहतैषी, कृतज् व्यरक्मत्त्व हे सवगिकाही भाऊ होते. "गांधीती्गि", 
"अनुभूती" वनममाण करणारे भाऊ वततकेच व्यवहार चातुयगि बाळगणारेही होते. अशा बहुआयामी व्यरक्मत्त्वाचा प्त्ेक शब्द 
मोजून-मापून-बांधेसूदपणे अवतरणारा. एकूणच हे सवगि ववषय स्वततं् अभ्ास ववषय आहेत.

शब्ाशब्ांचे जाणणले महत्त्व अन् महात्म्य

भाऊ आयुष्यभर सरस्वतीची साधना करीत राहहले. प्ज्ा-प्वतभेच्ा तेजस्स्वतेमुळे त्ांचा सन्ान झाला आणण 
आगळ्ावेगळ्ा कायगिसंसृ्तीमुळे भाऊंवर "लक्ष्मी" कायम प्सन्न राहहली. भाऊंनी शब्द केवळ कागदावर शलहहले नाहीत, तर 
गुणसंपदेच्ा शरक्शाली स्ोतांसह ते शब्द साक्षात सजीव केले. "आधी केले; मग सांरगतले!" असेही अनेकदा घडले. त्ामुळे 
भाऊंच्ा शब्दाला अनमोल असे महत्त्व आणण महात्म प्ाप्त झाले. "चांगली पुस्कं, चांगली माणसं शोधत राहायला पाहहजे. 
कारण, तीच खरी श्रीमंती!" असे कृवतशील ववचार जोपासणाऱया भाऊंववषयी कृतज्ता व्यक् करून ही शब्दपूजा त्ांच्ा चरणी 
अपगिण करतो...

गांधीती्गि कठड्ावर क्षणभर ववसावलेले मोठे भाऊ
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मोठे भाऊ म्हणजे भवरलाल जैन यांच्ा बाबतीत शलहहणे 
सोपे ही आहे आणण अवघड ही. सोपे या अ्माने की बाहेरील 
त्ांच्ा कायगिरिमाबद्दल शलहहणे व अवघड या अ्माने की हा 
माणूस आतून काय होता. 

भाऊ गांधीजींच्ा जीवनापासून शशकले तसे ते त्ांच्ात 
उपजत ही तसे असावे ते आहे. ‘भाऊ हे कमगियोगी होते’ हा एक 
भाग. दसुरा, ते वेळेच्ा व्यवथिापनाबाबत स्वत:ववषयी अत्ंत 
कठोर होते. वतसरे, ते सरस्वतीचे उपासक होते. चौ्े, ते स्त्री 
शरक्चे जाणकार होते. पाचवे, ते शरीरश्रम हलके ककंवा कमी 
दजमाचे समजत नसत. सहावा, भाऊ जीवनात एकाच गोष्ीला 

मोठ्ा 
भाऊंचे 
अंतरंग

डॉ. सुगन बरंठ
वररष् गांधीयन

अध्क्ष - नई तालीम सवमता, वधमा
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चचटकून नाही राहहले. ते सतत ववकसनशील 
होते. असे बरेच गुण आपल्ाला त्ांच्ा जीवनात 
आढळतील. 

मोठे भाऊ कमगियोगी होते पण सुरेश भटांच्ा 
कववतपे्माणे “रंगात सवगि रंगुनी।  रंग माझा वेगळा।। 
व गुंत्ात गुंतून साऱया। पाय माझा वेगळा।।” भाऊ 
अडकले कशातच नाहीत. त्ांनी बोललेले प्ेरक 
ववचार आपण पहहले तर रोज त्ातून एक ऊजमा 
वमळते, ते आपण शलहून घेतले तर पावलो पावली 
मदतीचे आहेत हे जाणवते.

कमगि आणण योग या दलुगिभ गोष्ी. प्त्ेक जण 
जीवनभर कायगि करीतच असतो, प्संगी शरीराला, 
पररवाराला दयु्यम थिान देवून भाऊ हे कमगि करीत 
राहहले. गांधींचे एक प्शसद्ध वाक् आहे “मेरे जाने 
के बाद कोई मेरा पूणगि प्वतवनरधत्व नही कर सकेगा 
पर आप में से हर एक मे मेरा अंश होगा. अगर आप 
स्वा्गि को दयु्यम थिान और कतगिव्य को प्ा्वमकता 
दोंगे तो यह कमी पुरी हो सकेगी.”

भाऊंनी काय काय केले नाही? खताच्ा, 
रॉकेलच्ा, गरॅसच्ा गाड्ाखाली करण्ापासून 
इतके मोठे जैनचे साम्ाज्य उभे करण्ापयगिन्त. 
केवळ कमगियोगी व्यक्ीलाचा हे संभव आहे. हे 
करीत असताना त्ांनी सामाशजक जाणीव जपली. 
आपल्ा सहकाऱयांची काळजी घेत हे केले. 

भागवतमध्े एक गोष् आहे. भक् देवाला सांगतो ‘देवा! माझ्ाकडे तुपाला पैसे नाहीत मी हदवा लाऊ शकत नाही’ देव 
म्हणतो मग भजन म्हण  भक् सांगतो ‘देवा मला गळा नाही, गाता येत नाही काय करु.’ देव म्हणतो पण तू खालील तेरा झाडे 
जगवू  शकतोस ? देव त्ाला वृक्षांची सूची देतो भक् म्हणतो हो ‘हे शरीर मेहनतीचे काम मी नक्ी पूणगि करीन. देव म्हणतो “मग 
मी तुला भेटेल.” तो तेरा झाडे लावतो व जगवतो आणण देव त्ाला भेटतो. भाऊंनी ककती झाडे जगवली ते आपण सवगि पाहतोच.  

भाऊंनी कधी ही शरीर श्रमाची लाज ठेवली नाही. आपण एमपीएससी आहोत मग ही हलकी गणली जाणारी शरीर श्रमाची 
कामे कसे करू? असे त्ांना कधीही वाटले नाही. अगदी चालता चालता कुठली लोखंडाची भंगार वस्ु हदसली तरी ते उचलून 
घेत. आपल्ाला ‘तेंव्ा आणण आता’ हे वाचतांना हे हदसते.

वेळेच्ा बाबतीत भाऊ ककती कठोर होते हे त्ांचे कायगिरिम ज्यांनी आयोशजत केले त्ा सववांना माहीत आहे. महावीराच्ा 
बहुदा उत्रध्ान सूत्ात हे हदसते. महावीर म्हणतात “ समयं गोयम मा पमाय ये ” (हे गौतम, त्ांचा प्धान शशष्य, समय मात् भी 
प्माद मत करो) म्हणजे वेळ जराही व्य्गि दवडू नकोस. आपल्ाला एक जीवनात इतकी भरारी घेणे हे या तत्वाशशवाय कसे 
शक् आहे? या कररता गांधी आणण घड्ाळ हा लेख वाचा. पहा तो गांधीती्गिच्ा अरकाईव्ज मध्े आहे, मी ही पाठवू शकतो.

ही अतं्त दवुमगिळ गोष् आहे की, व्यवसाय करणारी व्यक्ी सरस्वतीची उपासक असू शकतो.  हे मला सवगित् पाहायला वमळते, 

रारॅकेल ववरिीच्ा धंद्ाने जैन इररगेशनच्ा व्यवसायाची मुहूतगिमेढ
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अगदी भारतभर. सवगि जाती जमातीत. आपण पाहतो की व्यवसाय करणारे लोक पैसे अरधक झाले तर कायम व्यसनांच्ा 
आहारी जातात. भाऊंनी ककती पुस्के शलहहलीत हे पाहहले की आपणास कळते. ते स्वतः मराठी साहहत् संमेलनात पुस्क 
ववरिीच्ा दकुानावर बसत व मंचावर ही बोलत. 

ववनोबा नेहमी म्हणत - ‘काम करून पहहला रुपया वमळाला तर काय करणार?’ लोकांनी सांरगतले ‘पोटाला खाणार’  

दसूरा रुपया वमळाला तर? लोक म्हणाले ‘अंग झाकायला घेणार’ 

वतसरा रुपया वमळाला तर? लोक बोलले ‘घर बनववणार’

चौ्ा रुपया वमळाला तर  सववांनी वेगं वेगळी उत्रे हदली, कुणी म्हणाले ‘गरीबांना मदत करणार’. कुणी म्हणाले ‘शशक्षणात 
मदत करणार’. कुणी म्हणाले ‘आरोग्ात मदत करणार’, वगैरे वगैरे. 

मग ववनोबा म्हणाले “चौ्ा रुपया आपल्ा व्यवसायाच्ा मदती करीता ची पुस्के घ्ा. म्हणजे आपल्ा व्यवसायाची 
औजारे घ्ा.”

भाऊ स्वत: फरॅ क्टरीत काम करताना
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“पांचवा रुपया वमळाला तर काय करणार?” ववनोबांनी ववचारले.  लोक चूप होते. ववनोबा म्हणाले “जीवनाला आकार 
देणारी पसु्के घ्ा ”  आणण सहावा रुपया वमळाला तर “मनोरंजन करा.” भाऊची लायब्री आपण पाहतो. 

भाऊ स्त्री शरक्चे जाणकार होते हे आपल्ाला त्ांच्ा ‘ती आणण मी’ वाचतांना जाणवते. त्ांनी तर अगदी वनजी गोष्ी ही 
यात शलहहल्ा होत्ा. पण फार जवळच्ा लोकांनी प्वतकरिया हदल्ाने त्ांनी त्ा काढून टाकल्ा. इतके ते प्ांजळ आणण सत् 
हाच धमगि, हीच नीती मानणारे होते. कारण त्ांनी गांधीजींच्ा  “माझे सत्ाचे प्योग” चे मूळ गुजरातीत, मराठी. हहन्ी आणण 
इंग्जीत 14 वेळा सामूहहक वाचन केले होते.  

याचे दसुरे जाहीर उदाहरण म्हणजे ती हात जोडलेली वतगिमान पत्ातील (आता नेमकी तारीख आठवत नाही) पण ती 
जाहहरात महाराष्ट् भर आली होती. एक व्यरक् मला कोल्ापूरहून येतांना रेल्ेत भेटल त्ाने सांरगतले ‘जैसे ही भाऊ आ जाएंगे 
अमेररका से, ये जैन पर के काले बादल दरू हो जाएंगे.’ त्ाच्ा जवळ एक संगमरवरी नांवाची पाटी होती. तो पुढे म्हणाला “अब 
यही देखो अगर ऐसी पाटी भाऊ के पास होती और वह टूट जाती तो वे ईसे जोडने की सोचते या इसका कुछ और हो सकता 
है क्ा यह देखते। फें क नही देते। ” ते गृहथि म्हणाले, मोठे भाऊ इतके सजगिनशील होते की ते नेहमी, अगदी कुणाच्ाही पासून 
कें व्ाही शशकत असतं. त्ांच्ा दोन गोष्ीत अंतर जाणवले तर नंतर ची गोष् खरी मानायची. याचे कारण ते गुण ग्ाहक होते. 
प्त्ेकात काही ना काही गुण असतोच असतो हे जीवनाचे ममगि त्ांनी जाणले होते.   

गांधीजी नेहमी शेतकऱयांसाठी उपलब्ध असत तोच पायंडा त्ांनी जैन मध्े ठेवला आहे. जे केले ते शेतकऱयांसाठी व ककती 
ही लहान शेतकरी असला तरी तो भाऊंना सहज भेटू शकत होता. ते नेहमी म्हणत “ककसान को पानी दों वह माटीसे सोना 
उगायगा.” ते कायम याच एका गोष्ीचे आग्ही होते की कसे शेतकऱयाच्ा बांधापयगिन्त पाणी जाईल. असे बाकीचे गुण ककती 
तरी आहेत.   दलू बाबा (दलीचंद जैन, मोठे भाऊंचे काका) नेहमी म्हणत “ भाऊला तर ‘भारत रत्’ वमळायला हवा.” याचा अ्गि 
समझावा लागेल.

शेती हा तर घरचा मुळ व्यवसाय त्ाची कास सोडून कसे जमेल?
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खोज गांधी की 
बडे भाऊ की हदशा

डॉ. सुदशमिन अायंगार
पूवगि कुलगुरू - गुजरात ववद्ापीठ

संचालक - गांधी ररसचगि फाउणे्डशन, जलगारॅंव

बडे भाऊ के जीवन में दो स्तीओ ंका बहुत प्रभाव रहा 
ऐरा जान पडता है। एक उनकी माता और दरूरी उनकी 
पत्ी। अपने और अपनी पत्ी के बारे में यथेष्ट मुक्तता रे 
उन्होंने मराठी में आत्कथात्क स्वरूप में एक पुस्तक 
सलखी है जो पकरी राजस्ानी मूल के व्यक्क्त द्ारा 
मराठी में सलखी गयी श्ेष्ठ राठहत्त्यक कृवतओ ंमे क्गनी 
जाती है। 
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गांधीजी जीवनभर खुद खोजी रहे और मानवता को सत् की खोज का संदेश देते हुए ववदा हुए। इस संदेश के प्वत ककसे कब 
लगन लग जाय कहना मुस्तकिल पर लग जाये तो ‘लागी छूटे ना’ वाला ककस्सा ही होता है। श्री भवरलाल जैन से, जो आदर से 
बडे भाऊ के नाम से जाने जाते  रहे, मैं जब पहली बार वमला तब वे उम् के सत्रवें दशक में प्वेश कर चुके ्े। दरवमयाना कद, 
छरहरा बदन, लकदक सफेद खादी के वस्त्र शजसमें उत्रीय तो आधी बाँह का छोटा कुतमा और नीचे पायजामा यह ्ा उनका 
पहला दशगिन। हजारों करोडों रुपयों के मूल् की औद्ोरगक व्यवथिा अपनी माँ के हदये हुए सात हजार रुपये और आशीवमाद से 
शुरू कर के खडी करने वाला इतना सादा जीवन वबता रहा ्ा यह पहली नजर में ही हदख जाता ्ा। एक और बात बरबस ध्ान 
खींचती ्ी। उनकी आरँखो की शीतलता और चेहरे पर कांवत जो उनकी आंतररक अध्ात्त्मक यात्ा प्कट करते ्े। उनकी सत् 
के खोज की यात्ा आरंभ हो चुकी ्ी। उम् के ककस पडाव पर यह यात्ा शुरु हुई यह कहना मेरे शलए तो संभव नही है, परंतु वे 
खोजी ्े और इस खोज में उन्ोंने जन् से जैन धमगी होने के नाते ककसी जैन साधु से पे्ररत होकर मोक्ष मागगि पर प्शस् होने के 

शलए इहलोक को त्ागने की कोई बात नहीं की। वे ककसी और साधु संत के फेरे में भी आये हों ऐसा प्तीत नहीं हुआ। बडे भाऊ 
ने गांधीजी के सत् की खोज के संदेश को ग्हण कर शलया ्ा और उसका आत्मसात करते हुए उस खोज के मागगी जान पडते 
्े। उनके चेहरे की कांवत ही इसका प्माण है। 

बडे भाऊ के जीवन में दो स्त्रीओ ंका बहुत प्भाव रहा ऐसा जान पडता है। एक उनकी माता और दसूरी उनकी पत्ी। अपने 
और अपनी पत्ी के बारे में य्ेष् मुक्ता से उन्ोंने मराठी में आत्मक्ात्मक स्वरूप में एक पुस्क शलखी है जो ककसी राजथिानी 
मूल के व्यरक् द्ारा मराठी में शलखी गयी श्रेष् साहहत्त्क कृवतओ ंमे रगनी जाती है। गांधी ववचार की बुवनयादी समझ श्री जैन 
में खूब ्ी। गांधीजी ने महाराष्ट्  में कुल वमलाकर १२ साल से कुछ ज़ादा समय ही वास ककया होगा और इस बीच खानदेश 

आई गौराई अाणण पत्ी कांताबाई या दोघींचाही भाऊंच्ा जीवनावर खूप प्भाव होता. वकडल हहरालाल हे तर गुरू समानच होते.
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और ववदभगि के राजथिानी-मारवाडी कुटंुबो में उनका प्भाव देखते ही बनता है। इस तर् की ओर मेरा ध्ान दादा धममारधकारी 
के पतु् न्यायमवूतगि चन्द्शेखर धरमारधकारी ने हदलाया! उसी श्रंृखला में खानदेश के यानी जलगाँव शजले के वाकोद गांव के  
श्री. भवरालाल जैन भी आते हैं। जैन बवनया होने के नाते एक अच्ा व्यापारी और एक सफल उद्ोगपवत होना उनके शलये सहज 
्ा। परंतु एक सफल उद्ोगपवत ने अपने ववचार और आचरण में गांधीजी के ववचारों को प्मुखता दी यह श्री भवरलालजी याने 
बडे भाऊ की ही ववशेषता रही। आजादी के उत्रकाल में गांधीजी की टट्स्ीशशप के ववचार और भावना को समझकर उसका 
अनुपालन करने के बहुत ही कम उदाहरण देखने को वमलते हैं। श्री जैन इस ववचार के प्मुख पुरस्तमा रहे और अपनी वनजी 
संपरत् को उन्ोंने गांधीजी के ववचार के प्बोधन में और रचनात्मक काययों के अमल में लगाया। 

अपने वनवमाण के शलये सत् की खोज मनुष्य समाज की समस्याओ ंके हल के शलये काम करते हुए करना और इस तरह 
व्यरक्, समकष् और प्कृवत के बीच संवाहदता थिाकपत करने की हदशा में योगदान देना ही मनुष्य की आध्ावमकता है। गांधीजी की 

इस ववभावना से भावात्मक और बौणद्धक जुडाव होने के कारण उन्ोंने सामाशजक कायगि में अपनी खोज देखी और आरंभ की। इस 
शसलशसले में ही श्री भवरलाल जैन ने गांधी ररसचगि फाउने्डशन (जी.आर.एफ.) की थिापना की और एक भव्य और सुन्र गांधी 
स्मारक बनाया शजसमें गांधीजी के जीवन व घटनाओ ंकी झांकी वमलती है। स्मारक में बनाया हुआ प्दशगिन अद्तन टेक्ॉलॉजी 
के उपयोग का नमूना है। एक स्मारक बनाना एक संपरत्वान उद्ोगपवत के शलये आसान काम होता है परंतु ववचार प्बोधन के 
शलये अनुसंधान, और तालीम सभी को जोड कर गांधी ववचार आधाररत शशक्षा की नींव रखी। गाँव उनके हृदय में बसता ्ा और 
ग्ामवासीओ और खेवतहरों की समृणद्ध के शलये उन्ोंने जीवन भर श्रम ककया और काफी हद तक सफल रहे। गांधी ववचार और 
नैवतक जीवन के मूल्ों को प्वतकष्त करना हों तो वह प्करिया बाल्काल से ही प्ारंभ होती है, श्री जैन के इस दृढ ववश्ास का 
प्वतफल उनका ‘अनुभूवत’ शाला का प्योग है। इस प्योग में शसफगि  श्रीमंत मां-बाप के बच्े ही जा सकते ्े ऐसा जब जान पडा 

्ोर गांधीवादी ववचारवंत न्या.चंद्शेखर धममारधकारी यांच्ासमवेत मोठे भाऊ आणण स्ुषा भावना भाभी, ज्याेती भाभी व वनशा भाभी
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तो जलगाँव शहर के वनधगिनों के बच्ों के शलये भी अनुभूवत शाला-दो खोल दी। 

इस तरह उनका एक स्वपन गांधीजी के जीवन और कवन पर एक अत्ाधुवनक प्दशगिनी बनाना, उनके जीवन संबरधत सारे 
दस्ावेज, उनका संपूणगि वांग्मय, उनके जीवन काल की दृश्श्राव्य सामग्ी बटोरना, उसे संचचत और सुरशक्षत करना ्ा। इस 
कायगि के शलये उन्ोंने अपनी वनरध लगाई और आज वह वैशश्क स्र पर वबरदाई जाय ऐसी प्दशगिनी है और एक अनूठा संग्ह 
है। ककसानों की खुशहाली के शलये तो उन्ोंने उद्ोग ही खडा कर हदया, परंतु पूरक रोजगार और पूणगि वैकस्ल्पक रोजगार गाँवों 
में उपलब्ध हो उसके शलये ग्ामोद्ोगों की पुनः प्वतष्ा और थिापना उनका दसूरा स्वपन ्ा। कपास से खादी के कपडे तक की 
यात्ा आज भी दरुूह है, उसका आर्गिक गणणत बैठता ही नहीं। इसमें तकनीक और टेक्ॉलॉजी दोनों की गुंजाईश है। जी.आर.
एफ. ने इस हदशा में कुछ ठोस कदम उठायें हैं। खादी के उत्पादन की हर प्करिया में अनुसंधान जारी है, आसपास के कई गाँवों 
में ग्ामोद्ोग के प्योग भी जारी हैं। उनका तीसरा स्वप्न ्ा कक गांधी ववचार पर और आगे अनुसंधान हो और जी.आर.एफ. ववश् 
कक्षा की ववचार अनुसंधान, तालीम और शशक्षा की सथंिा बने। गांधी ववचार की परीक्षाएं बच्ों से आरंभ कर तरुणों युवाओ ं
तक आयोशजत की जा रही हैं। सालाना दो लाख कक औसत से आज तक आठ लाख से अरधक बच्ों ने गांधी परीक्षाओ ंमें हहस्सा 
शलया है। गांधी ववचार के पररपे्क्ष्य में उच् शशक्षा और वशैश्क स्र का अनुसंधान होना अभी बाकी है।

बडे भाऊ का पहला स्वप्न तो अचे् से संपन्न हो पाया है, आने वाली पीक़ियों  का यह कत्गिव्य रहेगा कक स्मारक, प्दशगिनी और 
संचचत सामग्ी का योग् रख-रखाव बना रहे। बाकी दो स्वपनों के शलये अभी बहुत मेहनत करना शेष हैं। बडे भाऊ के बाकी दोनों 
स्वप्न योग् ऊंचाई तक ले जाकर साकार करना ही उनके सहयोरगयों द्ारा उन्ें दी जाने वाली श्रद्धांजशल होगी।                         

जगातील सववोकृष् अशा महात्मा गांधीचे स्मारक पाहण्ासाठी जळगावला अलोट गदगी झाली नाही तर नवलच !
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(रथािीदथानजी, बनसीलथालजी, दलीचंदजी, णशवरथाजजी व त्थांचे पररवथार)
हे सगळं करत असतथानथा मथािुसकी जपथा्ची. प्रेम द्था्चं, सग्था-सो्ऱ्थांपेक्था 

शेजथार, शहरथापेक्था गथाव जवळचं मथानथा्चं. धनथाजी वथानखेडे असो वथा नथामदेवरथाव देशमुख अर्था्ष 
रथात्रीही परसपरथांच्था हथाकेलथा धथावून जथा्चं! कै. हहरथालथालजी व गौरथाबथाईच्था कंुडल्थात ववजचत्र 
ग्रहथांची ्ुती. ओळीनं चथार अपत्ं जगली नथाही महिून पथाचवं हररजनथाच्था ओटीत टथाकलं, जगलं. 
त्थाचं नथाव भवरलथाल, धथाकटथा कथांतीलथाल.

आजही तळथागथाळथातल्था मथािसथाबद्दल व जळगथावबद्दल प्रेम, कृतज्ञतथा, त्थांनीच हे जीवन हदलं ही 
भथावनथा कथा्म हदसून ्ेते. त्थांचे पथांग ्थाच जनमथात फेडथा्सथाठी सथारखी तळमळ, आकथांक्था, धडपड.

वथाडवहडलथांनी पथाण्थासथाठी दथाहीहदशथा शोधल्था. भवरलथालजींनीही तोच र्थास घेतलथा.
पथािी हन्ोजनथाचथा.
हपढ्थाहपढ्थांनथा जोडिथारथा हथाच अंतरीचथा धथागथा !
त्थालथा जोड हदली नवतंत्रथाची, ज्ञथानथाची, संशोधनथाची, मथातीच्था बथांजधलकीचं तर बथाळकडूच होतं. 

हनषकलंक चथाररत्् हथा वथारसथा. सथाधेपिथा आणि सदथाचथार रक्थातच होतथा. त्थांचं जगिं खुल्था पुसतकथासथारखं,
कुिथालथा कोिी णशकवलं नथाही. परसपरथांकडे पथाहूनच ते आपसूक घडत गेले.
हथा हथा महितथा रोपट्थाचथा कलपवकृ् झथालथा. पुढची हपढी आली.
भवरलथालजींचे अशोक, अहनल, अजजत, अतुल व कथांतीलथालजींचे अभ्, अववनथाश
वथारसथा सथांगूनच मोठी झथाली.
डोक्थावरची पगडी गेली, टोपीही गेली, हथातथात मोबथाईल व प्रसंगी गळ्थात टथा् आलथा. बैलगथाडी गेली. ववमथानं आली.

- शेती आधथारीत व्वसथा् मथात्र कथा्म रथाहहले. वथाढले. 
आतथा चौ्ी हपढी आली. अ्थंाग अभेद्, अभंगसुद्था त्थाच व्वसथा्थात जुडली. 
आतमन आणि अनम् ्थाच वथाटेवर ्ेतील...

अजूनही भली पहथाट सोबत्थांच्था सथा्ीनंच उगवते.
आजही अशोकजींच्था बरोबर ‘घनश्थाम सुंदरथा श्रीधरथा, अरुिोद् झथालथा’ भूपथाळीसह कोवळ्था उनहथातल्था  

ऋचथा कथानथावर घेत अ््षम्, भवरलथालजींचथा पितू पहथाट आनंददथा्ी करतो...
सववथाशे वरथाांच्था कहथािी, परंपरेची, सथाठथा उत्तरथांची, सुफळ तर झथालीच पि हनरंतर प्रवथाहहतही आहे... 

जगण्थालथा अ््ष देिथाऱ्था ्ेंबथापथासून शथाशवततेचथा भथावथा््ष देिथाऱ्था ती्था्षप्ांत...

आज १२ हडसेंबर श्रद्े् भवरलथालजींच्था श्रद्थावंदनहदनी त्थांनथा जैन पररवथार, सव्ष सहकथारी ्थांच्था वतीने कृतज्ञतथापूव्षक प्रिथाम!
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आपलं अवघं जगणं भूमीत घट्ट पाय रोवून 
उभ्ा असलेल्ा वटवृक्षासमान! 

कडाक्ाचं ऊन असो, सोसाट्ाचा वारा असो. 
चरिीवादळ येवो वा धुवांधार वृष्ी, 

वृक्ष सारं काही सहन करतो आणण नव्या उमेदीनं फुलत-फळत राहतो!

वकृ्षाची गुणसत्त्वंं आपल्ाही व्यरक्मत्त्वात पुरेपूर ठासलेली. 
पानाफुलाफळांची, हहरवाईनं नटलेली सृष्ी आपण उभी केली. 

कठोर पररश्रमानं, आरोग्ाची पवमा न बाळगता 
रातं्हदवस आपण राबराब राबत राहहलात.

सहकाऱयांना ववस्ाररत पररवाराचे आत्मीय घटक मानून, 
सचोटीचे सत्त्वगुण असलेली अनोखी कायगिसंसृ्ती त्ातून वनममाण केली.

वादळातही प्ाणपणानं, पारदशगिकतेनं, 
एकजुटीनं. दृढ वनश्यानं. घरटी जपायची हीच आपली शशकवण, 

हाच आपण आयुष्याच्ा वाटचालीतून हदलेला संस्ार, 
'कष्ाचच जगणं सा्गिक असतं' हाच वसा आणण वारसाही!

- रमेश महाजन (शशवम माकधे कटगं, अमळनेर)
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