
�भःती लोकां�भःती लोकां�भःती लोकां�भःती लोकांचे ओळखपऽचे ओळखपऽचे ओळखपऽचे ओळखपऽ 

(डॉ. रंजन केळकर) 

आपण कोण आहोत, कोठून आलो आहोत आ�ण कोठे जाणार आहोत, हे तीन ू" मानवापुढे 

अगद* ूाचीन काळापासून पु,हा पु,हा उभे रा/हले आहेत. फ1 2वचारवंत 3य15ंनाच नाह*, तर 

संःथांना, समाजांना आ�ण देशांनादेखील 8ा तीन मूलभूत मानवी ू"ांचा सामना वेळोवेळ* करावा 

लागला आहे, पण 9यांची समाधानकारक उ;रे <विचतच कोणाला सापडली असावीत. 

ह>ली?या काळात माऽ, “मी कोण आहे?” 8ा ू"ाचे उ;र केवळ उ?च वैचाAरक पातळ*वर नाह*, 

तर रोज?या सामा,य 3यवहारात मला अनेकदा Bावे लागत आहे. िनवडणुक5त माझे मत 

नDदवायला, बFकेत खाते उघडायला, मोबाईल 2वकत Iयायला, गाड*साठJ कजK काढायला, रे>वेचे 

आरLण करायला, मी कोठेह* काह*ह* करायला गेलो, तर* मला “मी कोण आहे?” 8ाचा दाखला 

सादर करावा लागतो. माझे ओळखपऽ बरोबर अस>यािशवाय मला सरकार* कायाKलयात, 

दवाखा,यात, 2वमानतळावर, कोठेह* ूवेश िमळत नाह*. माझा फोटो, माझे नाव, माझी 

ज,मतार*ख, माझा प;ा, माझी ःवाLर*, हे सवK दाखवणारे ओळखपऽ मला सतत बरोबर बाळगावे 

लागते. 

�भ�भ�भ�भःती समाज ःती समाज ःती समाज ःती समाज ÐÐÐÐ    पूवOचा आ�ण आताचापूवOचा आ�ण आताचापूवOचा आ�ण आताचापूवOचा आ�ण आताचा 

मPयंतर* एका सिमतीत, �जचा मी एक सदःय आहे, “अ�भःती” व “�भःतीतर” 8ा दोन शRदांत 

काय फरक आहे 8ावर चचाK झाली होती. मी माझे मत मांडले क5, Sयाचा धमK �भःती नाह* तो 

�भःतीतर, आ�ण जो धमाKने �भःती असला तर* Sयाची वागणूक �भःती धमाKनुसार नाह* तो 

अ�भःती. 8ावर दसुरा ू" हा उप�ःथत होतो क5, मग “�भःती” कोणायला Tहणायचे, �भःती 

लोकांचे ओळखपऽ काय आहे? 

हा वाद असाच पुढे चालू ठेवला तर आणखी अनेक ू" िनमाKण होऊ शकतात. “�भःती” समाज 

भारतातील इतर समाजांपेLा कसा िनराळा आहे, “�भःती” संःथांची कायKपWती इतर संःथांहून 

कशी वेगळ* आहे, “�भःती” सेवेची वैिशंYये काय आहेत, “�भःती” लेखक, डॉ<टर, नसZस, 

ूशासक, उBोगपती, 8ांचा काह* वेगळा [2\कोण आहे का, वगैरे.  

माग?या प,नास-साठ वषा_त, Tहणजे मी लहान होतो ते3हापासून आतापय_त आप>या जगात 

आ�ण जीवनात खपू काह* बदललेले मी ःवतः पा/हले आ�ण अनुभवले आहे. एक छोटे उदाहरण 

Bायचे झाले तर १९६० ?या आसपास, जे3हा माझे वड*ल, रfाकर हर* केळकर, gानोदय 
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मािसकाचे संपादक होते, ते3हा gानोदयात “�भःती गहृ” नावाचा एक 2वभाग असायचा. एवढे 9या 

काळ?या �भःती समाजात कुटंुबसंःथेला मह9व /दले जात असे, ते3हा?या “�भःती गहृात” 

िनयिमतपणे राऽीची कौटंु2बक ूाथKना 3हायची, मुलांना शाjभाग पाठ करावे लागत, 9यांना 

उपासनासंगीतातील गाणी िशकावी लागत. आईबाप मुलां?या संगोपनासाठJ, 9यांना चांग>या सवयी 

लावkयासाठJ, आप>या कामातून वेळ काढत असत. कुटंुबांचे आपले िनयम असत आ�ण ते 

सगlयांना पाळावे लागत. आज?या “�भःती गहृाची” अशी काह* ओळख रा/हली आहे का? 

एके काळ* �भःती शाळा, कॉलेजे, आ�ण दवाखाने 8ा पथदशKक संःथा हो9या. खरोखर, 9यांचे 

कायK पाहून, 9यां?या सेवाभावाने ूेAरत होऊन, इतर धमा_तील समाजसुधारकांनी अशा ूकार?या 

संःथा उभार>या. पण प,नास वषा_पूवO आप>या 9या पथदशKक �भःती संःथा ःवतः माऽ जशा 

हो9या तशाच रा/ह>या /कंवा मोडकळ*स आ>या. मी Sया �भःती शाळेत काह* काळ िशकलो ती 

एका बंग>यात भरायची. अजून ती शाळा 9याच जु,या बंग>यात भरते. पण माmया शाळे?या 

आवती भोवती माऽ /कती तर* दसुढया शाळां?या भ3य इमारती आज उoया असले>या मी पाहतो. 

काह* अपवाद वगळता, ह*च गत बहुतेक �भःती कॉलेज, दवाखाने, वगैरpची झालेली आहे.   

�भःती लोक जनसेवा करतात ती ूभूसेवा समजून करतात असे आपण भूतकाळात Tहणत अस,ू 

आ�ण तेह* काह*शा अिभमानानेच. पण तेच आज?या काळात Tहणkयासारखी पAर�ःथती रा/हलेली 

नाह*. आप>यापेLा अितशय चांग>या दजाKची सेवा “�भःतीतर” लोक आ�ण संःथा करत 

अस>याचे आपण आप>या सभोवती पाहत आहोत.  

तqण 2पढ*ची जबाबदार*तqण 2पढ*ची जबाबदार*तqण 2पढ*ची जबाबदार*तqण 2पढ*ची जबाबदार* 

माग?या प,नास-साठ वषा_?या �भःती समाजा?या इितहासात जायचा माझा येथे हेतू नाह*. हे 

सवK असे का आ�ण कसे घडले हे आप>यापैक5 अनेकांना माह*त आहे आ�ण 9याचे येथे 2वrेषण 

करkयाचा माझा उsेश नाह*. मी हा लेख 9या �भःती तqणांना उsेशून िलह*त आहे Sयांना हा 

इितहास माह*त नसेल /कंवा 9यात 9यांना qची नसेल. पण पुढ*ल प,नास वषा_नंतर भारतीय 

�भःती 3य15ंची, समाजाची आ�ण संःथांची काय ओळख राहणार आहे 8ा2वषयी आपण आताच 

2वचार केला पा/हजे आ�ण तो तqणांनी केला पा/हजे असे मला वाटते, भ2वंयातील पAर�ःथती 

आणखी 2बकट होऊ नये Tहणून आताच पावले उचलली पा/हजेत आ�ण आप>याला कोण9या 

/दशेने वाटचाल केली पा/हजे हे आताच ठरवले पा/हजे. 8ावर सखोलपणे आ�ण ूाथKनापूवKक 

करkयाची जबाबदार* आज?या तqण 2पढ*ची आहे असे मला मनापासून वाटते. 
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�भःती सेवा�भःती सेवा�भःती सेवा�भःती सेवा 

‘तुTह* लहानांत>या लहानासाठJ जे काह* केले ते तुTह* माmयासाठJ केले’ 8ा ूभू येशू?या 

सांगkयानुसार आप>या �भःती सेवेचे मोजमाप केले जाईल. एखाBा तहान लागले>या माणसाला 

आपण गार पाणी /दले तर* ती �भःती सेवा झाली. �भःती सेवा ह* जगजाह*र केली जात नाह*. 

ती इतक5 गुtपणे करायची असते क5, उज3या हाताने काय केले हे डा3या हाताला कळू नये. 

�भःती सेवे?या मुळाशी िनःःवाथK �भःती ूीती असली पा/हजे. 

�भःती शैL�णक संःथां?या रः9यावर?या िभंतींवर बायबलमधली वचने रंगवलेली असतात. 

�भःती हॉ�ःपटलमPये दाखल होणाढया अ9यवःथ quणालासुWा ‘अहो सवK क\ी लोकांनो, 

माmयाकडे या,’ 8ासारखी वचने िल/हली असले>या कमानींखालूनच जावे लागते. �भःती सेवा, 

मग ती शैL�णक असो अथवा वैBक5य असो, ित?यात ‘टTसK ऍkड कं/डश,स ऍwलाय’ असे असू 

नये. लोकां?या पAर�ःथतीचा /कंवा गरजेचा फायदा घेऊन 9यांना सुवाताK सांगkयाचा आप>याला 

कोणीह* ह<क /दलेला नाह*. उलट आपण जे काह* करतो, 9यात ूीती नसली तर 9याचा काह*च 

उपयोग नाह* हे संत पौलाने अगद* ःप\ केले आहे. 

8ािशवाय, आपण एका िनधमO राSयूणालीत राहत आहोत. आपण शालेय 2वBाxया_कडून ूभूची 

ूाथKना वदवून घेऊ शकत नाह*. हॉ�ःपटलमधील quणासाठJ आपण जबरदःतीने ूाथKना कy 

शकत नाह*. कायाKलयात कामािनिम; येणाढया लोकांना आपण शॅ<ट वाटू शकत नाह*. सेवा 

करता करता सुवाताKू सार करkयाचे युग आता संपले आहे हे आपण लLात घेतले पा/हजे. पण 

8ाचा अथK असा नाह* क5, ‘सवK जगाला सुवातZची घोषणा करा’ ह* ूभूची आgा 2वसyन जायची. 

�भःती 3य219वातून ूीती भyन वा/हली पा/हजे आ�ण ती लोकांना /दसली पा/हजे. तीच आपली 

सुवातZची घोषणा. संत पौल Tहणाला तसे, ‘मी जगतो असे नाह* तर �भःत माmया ठायी जगतो’, 

हे आपले ॄीद असले पा/हजे. 

�भःती जीवन�भःती जीवन�भःती जीवन�भःती जीवन 

आप>याला �भःतासारखे 3हायचे असेल तर �भःत कसा होता हे आप>याला आधी पूणKपणे माह*त 

असले पा/हजे. पण �भःत जसा /दसायचा तसे /दसkयाचा ूयf करायची आप>याला गरज नाह*. 

तो कसा /दसायचा 8ाचे वणKन न3या करारात आढळतसुWा नाह*. �भःत आप>या अतंरंगातून 

ूकट झाला पा/हजे. �भःती धमK हा अतंःकरणाचा धमK आहे. ूभू येशूने अगद* कडक शRदांत 

सांिगतले क5, जशी थडगी बाहेyन सुंदर /दसतात पण आतून घाणीने भरलेली असतात तसे 

आपण होऊ नये.  
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परमे}र ःवतः आपले बा8yप पाहत नाह* तर अतंरंग पाहत असतो. ःतोऽकताK Tहणतो क5, 

परमे}राला य़g आ�ण बली नको आहेत, 9याला हवे आहे ते भuन �दय आ�ण अनुतt आ9मा. 

Tहणूनच ःतोऽकताK परमे}राला 2वनंती करतो क5, 9याने 9याला शूW �दय आ�ण �ःथर आ9मा 

Bावा. ह* ूाथKना ू9येक �भःती माणसाची ूाथKना असायला हवी. �भःत खरोखर आप>या 

अतंःकरणात राहतो हे लोकांना /दसले पा/हजे आ�ण तीच आपली खर* ओळख बनली पा/हजे. 

ूभू येशूने ःप\ केले क5, आपण एकमेकांवर ूीती केली पा/हजे, Tहणजे 9यावyन सगळे लोक 

ओळखतील क5, आपण 9याचे िशंय आहोत. आ�ण 9याने हेह* सांिगतले क5, 9याला ‘ूभ,ू ूभ,ू’ 

Tहणणारे सवK जण ःवगाK?या राSयात जातीलच असे नाह* पण जे 9या?या 2प9या?या इ?छेूमाणे 

करतील तेच जातील. 

Tहणून �भःती जीवनात, �भःती सेवेत, आपण �भःताला अमबम /दला पा/हजे. ू9येक कामात 

�भःताला आप>या पुढे ःथान /दले पा/हजे. संत पौल Tहणाला क5, आपण जे काह* करतो, ते 

ूभ ूयेशू?या नावाने करायला हवे. आजची आय. ट*. ची 2पढ* सॉ�टवेअर-हाडKवेअरची भाषा 

बोलते. कोणाला ूेझpटेशन करायचे आहे, कोणाची डेडलाइन आहे. तेथे येशूला मPये आणता येईल 

का? पण बायबल सांगते क5, Sयात येशूचे ूा2वkय नाह* असे कोणतेह* Lेऽ नाह*. कोण9याह* 

कामात, कोण9याह* 2वषयात, आपण ूभू येशूचे मागKदशKन मागू शकतो आ�ण ते िमळते. संत 

पौल Tहणतो क5, सवK gानीणाचे आ�ण gानाचे िनधी �भःतामPये लपलेले आहेत. देवा?या 

सुgते?या व gाना?या धनाची खोली आप>या क>पने?या पलीकडची आहे. आपण मािगतले तर 

9या िनधीतून आप>याला अवँय िमळेल. 

भ2वंयकाळासाठJ तयार*भ2वंयकाळासाठJ तयार*भ2वंयकाळासाठJ तयार*भ2वंयकाळासाठJ तयार* 

�भःती धमK काय आहे, 9याची मूलत�वे काय आहेत, आपला 2व}ास काय आहे, हे आपण ःवतः 

जाणून घेणे अ9यंत आवँयक आहे. आप>यालाच जर हे माह*त नसेल तर दसुढयांना आपण कसे  

समजावून सांगणार? ह>ली अशी पAर�ःथती आहे क5, चचKमPये शाjभाग वाचाय?या वेळ* प�ृ 

बमांक सांगावा लागतो नाह*तर लोकांना तो शोधता येत नाह*. Tहणून प2वऽ शाjाचे िनयिमत 

वाचन आ�ण 9यावर राऽ/ंदवस मनन िचतंन हे �भःती माणसाने एक अिनवायK कतK3य मानले 

पा/हजे.  

आज?या तqण 2पढ*कडे पैशांची, साधनांची, बु2Wम;ेची, कौश>यांची, कमी नाह*. परदेशी 

िमशनढयांची आ�ण परदेशी पैशाची आता �भःती समाजाला गरज रा/हलेली नाह*. आजचे तqण 

चचKसाठJ भरपूर पैसा देkयासह* तयार आहेत. पण 9या पैशाचे पुढे काय होते हे 9यांनी चचKला 
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2वचारणे जqर* आहे. आप>या चचKमPये, समाजामPये काय होत आहे 8ा2वषयी तटःथाची भूिमका 

घेऊन, उदासीन राहून, ‘जे होत आहे ते होऊ Bा,’ ‘आTहाला वेळ नाह*,’ ‘आTहाला 9याचे काय,’ 

असे Tहणून चालणार नाह*. आज?या तqणांनी ःवतःला, कुटंुबाला, समाजाला �भःतात 

qज2वkयाचा आ�ण बळकट करkयाचा ूयf केला पा/हजे. 9यां?या व इतरां?या भ2वंयकाळासाठJ, 

भारतात �भःती समाजाचे अ�ःत9व /टकवून ठेवkयासाठJ, हे अ9यंत आवँयक आहे. 

आप>या धमाKची मू>ये इतर धमा_हून िनराळ* आहेत हे दाखवून Bायचे असेल, आप>या ूभूने 

/दले>या आgांचे पालन कर*त राहायचे असेल, आ�ण �भःताची ओळख अिधकािधक लोकांना 

कyन Bायची असेल, तर 9यासाठJ आतापासूनच ूयf केले पा/हजेत आ�ण ते तqणांनी केले 

पा/हजेत. 

येशू �भःताने 9या?या एका मंडळ*ला िल/हलेले पऽयेशू �भःताने 9या?या एका मंडळ*ला िल/हलेले पऽयेशू �भःताने 9या?या एका मंडळ*ला िल/हलेले पऽयेशू �भःताने 9या?या एका मंडळ*ला िल/हलेले पऽ 

संत योहानाला ूभू येशूने केले>या ूकट*करणात 9याने 9या?या सात मंडlयांना सात िनरिनराळ* 

पऽे िलहायला सांिगतले होते. 9या ू9येक पऽा?या सुqवातीस ूभूने 9या-9या मंडळ*?या स�णुांचे 

वणKन केले आहे पण नंतर 9या ू9येक5त काह* तर* कमी अस>याचे दाखवून /दले आहे. 

लाव/द/कया येथील मंडळ*ला िल/हले>या पऽावर आपण अवँय 2वचार केला पा/हजेः 

“आ�ण लाव/द/कया?या मंडळ*?या देवदतूाला िलह*ः जो आमेन, जो 2व}ासू आ�ण खरा साLी, जो 

देवा?या उ9प;ीचा उगम आहे तो हे Tहणतोः मी तुझी कामे जाणतो; तू थडं नाह*स /कंवा गरम 

नाह*स; ... पण तू कोमट आहेस, ... तू Tहणतेस, ‘मी सधन आहे, आ�ण संप,न झाले आहे; 

आ�ण मला कशाची गरज नाह*.’ पण तू क\ी, लाचार आ�ण दAरि*, अधंळ* आ�ण उघड* आहेस हे 

तू जाणत नाह*स. ... मी �जत<यांवर ूीती करतो ितत<यांना मी दोष लावतो आ�ण शासन 

करतो; Tहणून ईंयाK धर आ�ण प�ा;ाप कर. ... बघ, मी दाराशी उभा आहे आ�ण ठोक5त आहे. 

कोणी मनुंय जर माझा आवाज ऐकून दार उघड*ल, तर मी 9या?याकडे आत येईन आ�ण 

9या?याबरोबर जेवीन, आ�ण तो माmयाबरोबर जेवील. ... जसा मी ःवतः 2वजय िमळवला, आ�ण 

मला माmया 2प9या?या राजासनावर 9या?याबरोबर बस2वले आहे, तसा जो 2वजय िमळवील 

9याला मी माmया राजानसावर माmयाबरोबर बसू देईन. ... आ9मा मंडlयांना काय Tहणतो हे 

Sयाला कान आहे तो ऐको.”   

8ा पऽाचा बराचसा भाग आप>या आज?या �भःती मंडळ*ला व समाजाला लागू आहे. 8ा पऽात 

ूभूने आधी मंडळ*ची ूशंसा केली आहे, मग ट*का केली आहे, समोर संधी उभी केली आहे, 

आमंऽण /दले आहे, आशा दाखवली आहे, आ�ण शेवट* िमळणाढया 2वजयाचे आ}ासन /दले आहे.  


