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1.मी कोणआहे यापेका मी कसा आहे - रतन टाटा
“मी कोण आहे यापेका मी कसा आहे…” हे जे महणतात तयाांीं कहाणी मी थोडकयात

आपणासमोर मााडत आहे. साघर् काय असतो? सायम काय असतो? धयेय काय असते? हे सि्

प्न आपलयासमोर केवहा ना केवहा उभे राहतात, कका िा पररस्थती केवहातरर या प्नापयात

आपलयााा घेऊन जाते. ाहान असताना आईिडीा, गुरजन आपलयािर सा्कार करत असतात.

पण आईिडीााांी सोबत काहर मुाााना ममळत नाहर. अशी मुाे मनानी खंार जातात. पण काहर

मुाे आपलया जीिनांे धयेय ननिडून कोणतयाहर साकटााना सामोरे जाणयांी तयारर दाखिून

यश्िी होतातं! असंा एक यश्िी उदाहरण मी आपलयासमोर मााडत आहे.

गद्त िाट ददसत नाहर. तर तया गद्त घुसून हिी तशी िाट ननमा्ण करािी ाागते.

योगय ददशा ननिडून तयािर आयुषयााया रेघा ओढणे इतके सोपे आहे का? जीिनााया कोणतया

ना कोणतया िळणािर कोणते ननणय् घयायंे हे ननणय् घेणे कठीण असतात, पण ते घयािें

ाागतात! आणण असे ननणय् घेऊन आपाे जीिन यश्िी करणाऱया महान वयकतींी मी ओळख

आपणास या ाेखातून करन देत आहे…

समाजात आपण िािरतो. हा समाज आहे महणून आपण आहोत. जीिन जगत असताना

समाजांे भान ठेिून समाजांे आपण देणे ाागतो हे ाकात घेऊन ममळााेलया नफयातून साठ

टकके रककम समाजासाठी देणार्या एका दानशूर, देशभकत वयकतींी ओळख मी आपणास करन

देताना माा आनाद होत आहे...

२८ डडसबेर १९३७ रोजी सुरत येथे एक मुागा पारशी कुटुाबात जनमास येतो. पण आई

िडीा मुाबईत राहत असलयामुळे या मुाांे बाापण मुाबईतं सरत असत.े हा मुागा अिघा सहा
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िरा्ंा असताना या मुाांे आईिडीा विभकत होतात. यानातर या मुाांी जबाबदारर तयााया

आजीकडे येते. या मुाांे ंँसमपयन ्कूा मुाबई येथून पाथममक मशकण पूण् होते. या मुाांा

आकक्टेकट वहाय ां ्िवन, महणून या मुाांे अँडममशन तयांी आजी अमेररकन कॉना्

विदयापीठामधये पिेश ममळिून देते. हा मुागा ्ित:ंे अस्तति ननमा्ण करणयासाठी आपण

आपलया पायािर उभे राहून मशकण पूण् कराियांे ठरितो.

एखादा ननणय् घेताा मग कोणतयाहर ियात असू दे, जो ननणय् मनापासून आपण घेतो

तो पूण् होईपयात कका िा धयेय साधय होईपयात ती उमीद कदावप थााबू देत नाहर, आणण हरं खरर

कारणे यश सापादन करणयांी आहेत. अमेररकेतीा मशकण कााािधीमधये या मुााने हॉटेामधये

भााडी घासणयापासून ते कारकुनााया नोकररपयात सि् ाहान-मोठी कामे न ााजता केार ि तो

आपाे मशकण पूण् करत गेाा.

या तरणाने १९५९ मधये कॉना् विदयापीठातीा मशकण पूण् केाे आणण १९६२ मधये

या तरणाने आपलया कररयरंी सुरिात टाटा ्टरा विभागातून केार. तयािेळी या तरणाने बलयू

कॉाराया कम्ं ार्यासह भटटरमधये सुदधा काम केाे. हे एक कठीण काम होते. पण या तरणाने

ददाेलया जबाबदार्या काळजीपूिक् पूण् करत टाटा समूहााया परापरेनुसार १९७० पयात टाटा

समूहााया बऱयां का पनयाामधये काम केाे. या तरणांी कामांी पदधत पाहून या तरणााा

समूहााया मँनेजमेनटमधये पमोट करणयात आाे..

१९७१ साार या तरणांी ननिड राष्रय रेडडओ इाेक्ॉननकस का पनी (नेलको) ंे पभारर

सांााक महणून ननिड करणयात आार. का पनींे कामकाज योगय पदधतीने हाताळत का पनीाया

नफयामधये दोन टकयाहून िीस टकयापयात का पनींा नफा िाढिाा. यां काळी देशात आणीबाणी
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ि आरथक् मादरतून हर का पनी बाहेर पडार नाहर. यां काळात समूहास हर का पनी बाद करािी

ाागार.

हे करत असताना या तरणाने १९७५ साार हॉिड् विदयापीठातून मँनेजमेनटंी पदिी

ममळिार यां कााािधीमधये टाटा समूहांे तातकाारन पमुख जे. आर. डी. टाटाशी या तरणांी

मुााकात झाार.

या तरणांी मेहनत पाहून १९७७ मधये तयााा टाटा का पनीाया एमपेस ममांी

जबाबदारर देणयात आार. जी ममा अगोदरं ददिाळखोररत ननघाार होती. या तरणाने या

ममाबाबत एक आराखडा का पनीाया मँनेजमेनटसमोर मााडाा. पण अनय अरधकारर िगा्ाा तो

माजूर नवहता. नातर हर का पनी बाद करणयात आार. या तरणांे हे दसुरे अपयश होते. परातु या

सि् गोषटरमुळे या तरणााा बरें काहर मशकाियास, अनुभियास ममळत गेाे.

यश काय असते. तयामागे ककती मेहनत घयािी, इतरााशी कसे िागािे. एखादर गोषट

साधय करणयासाठी ककती साघर् करािा, मनािर, बुदधीिर ककती सायम ठेिािा हे या तरणाने

ंाागाें आतमसात केाे होते.

सन १९९१ मधये या तरणााा टाटा इाड््रजंे अधयक बनिाे गेाे. दहा िरा्ंा

कााािधी गेलयानातर यां तरणााा १९९१ मधये जे. आर. डी टाटाानी टाटा समूहांे निे ंेअरमन

महणून ननयुकत केाे. कामगारा सोबत राबणारा एक तरण टाटा समूहांा ंेअरमन होतो.. हे तया

तरणााया मेहनतींा फळं महणािे ाागेा.
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मी आता या तरणांे नाि आपलयााा आनादाने साागू इसाछतो.. याांे नाि

“मा.शी.रतनजी टाटा” असे आहे. रतन टाटा जेवहापासून टाटा समूहांे ंेअरमन झााे तेवहापासून

का पनी पगतीाया ददशकेडे िाटंाा कर ाागार.

मी आता टाटा का पनीविरयी आपणास थोडी मादहती साागणार आहे. टाटा समूह

पदहलयापासूनं वयािसानयक ि पिासी िाहन बनित होते. पण भारतातार मधयमिगरय ाोकाांी

सम्या ाकात घेत ३० डडसबेर १९९८ मधये इाडडका कार बाजारात आणार. रतन टाटानी

इाडडकााया पोडकशनिर खूप मेहनत घेतार होती. पण ऑटोमोबाईा अँनेाेमससने गाडीमधये बरें

दोर काढाे. तयामुळे, टाटा इाडडकांी बाजारात विक् कमी होऊ ाागार. आणण िरभ्रात हर

इाडडकाकार फेा गेार ि टाटा मोटसा्ा अपयश सहन करन नुकसानहर सहन करािे ाागाे.

या सि्ं कारणामुळे 'रतन टाटा' याानी हर कार का पनी विकणयांा प्ताि फोड्

का पनीसमोर ठेिाा., पण तयािेळंे फोड् का पनींे, ंेअरमन बबा फोड् याानी रतन टाटा यााना

सरळ उतर ददाे नाहरतर उाट तयाांा अपमान करत “जर तुाा कार बनिता येत नवहती तर

तुाा या वयिसायामधये पडायाा कोणी साारगताे होते.” असे खडे बोा तयााना ऐकिाे. फोड्ं ी

पदहार ममटराग मुाबईमधये झाार तयानातरंी ममटराग अमेररका येथे झाार. का पनीाया

मँनेजमेनटमधीा अरधकार्यानी तुमंी हर का पनी विकत घेऊन आमहर तुमायािर उपकारं करत

आहोत. पण रतन टाटााना हे बोाणे खटकाे. तयाांा अपमान नतथे झालयािर तयाानी सौदा रदद

केाा ि ते तेथून ननघून आाे. रतन टाटा याानी हा सि् पकार सायमाने शााततेने घेताा ि

आपलया सहकाया्सोबत परत येऊन पुनहा इाडडका कारिर काम करन, ंुका बाजूस काढून आपार

सि् सापती टाटा मोटसम्धये गुातिार आणण नवयाने टाटा इाडडका V2 बाजारात आणार. टाटा

इाडडका V2 बाजारात आपाे नाि करत यश्िी होत गेार ि टाटा मोटसने् पुनहा आपाे नाि
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पगती पथािर आणाे. रतन टाटा यााायामुळे टाटा समूह पगतीाया ददशनेे िाटंाा करत

असताना दसुर्या बाजूाा फोड् का पनीाया जगिार आणण ाँनड रोवहर बाद पडणयााया िाटेिर येऊन

थााबलया होतया.

या पररस्थतीमधये रतन टाटा याानी फोड् का पनीाया जगिार ि ाँड रोवहराा विकत घेणयांा

ननणय् घेताा. हा सौदा झालयानातर बबाफोड् याानी ्ित: रतन टाटा यााना जगिार ि ाँड रोवहर

खरेदर करन आपण आमायािर उपकार करत आहात पण रतन टाटा याानी यािर कोणतीहर

पनतककया ददार नाहर. कका िा बीा फोड् यााना तयाांा अपमान होईा असा काहरहर बोााे नाहर.

तयााना यािेळी खूप बोाता आाे असत,े बबा फोडने् केाेलया अपमानांा बदाा घेता आाा

असता, पण तयाानी असे केाे नाहर, तर आपण आपलया कामाामधये कसे यश्िी होऊ यांां

तयािेळी विंार केाा. सिस्ामानय माणसाांा विकास ाकात घेऊन भारतीयाांे जीिनमान िाढिणे

यांी जाणीि रतन टाटा यााना पूिरपासूनं होती सिस्ामानय माणसााना विकत घेता येईा अशी

कार बनिणयांे ्िवन रतन टाटा याानी पादहाे होते. सन २००८-०९ मधये रतन टाटा याानी

सिााना विकत घेता येईा अशी टाटा नॅनो हर कार बाजारात आणार. निीन टाटा नॅनो बाजारात

आलयािर खूप मोठया पमाणात कारंी खरेदर झाार. पण या कारंे ्ि्त ममळणाऱया गाडीत

रपाातर झालयामुळे टाटा नॅनोंा खप कमी झााा, तयानातर टाटा समूहाने इाटरनेटंी पमसदधी

ओळखून, ओाा कॅब, पेटरएम अशा का पनयाामधये गुातिणूक केार आणण टाटा समूहांे नािाौककक

करत एका उां ्थानािर नेऊन ठेिाे. देशात ददडशे पेका जा्त का पनया, आठ ााखाहून अरधक

कामगार टाटा समूहामधये काम करत आहेत. ददनााक २८ डडसबेर २०१२ रोजी तयाााया ७५ वया

जनमददना ननममत तयाानी टाटा समूहााया ंेअरमन पदािर राजीनामा ददाा. रतन टाटा याांी

यश्िी झााेार िाटंाा मी आपणासमोर ठेिार.
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रतन टाटा याााया िैयसकतक जीिना बददा काहर गोषटर आपलयासमोर मााडणार आहे. रतन

टाटा याानी ागन केाेाे नाहर. सिस्ाधारण सरळ,साधा जीिन जगायाा तयााना आिडते, मुाबईमधये

एका साधया घरात ते राहत आहेत. तयााना पु्तके िांणयांा छाद आहे. तसें ते पाणयाामधयेहर

ंाागाे रमतात. सामासजक भान ठेित, जपत टाटा समूह आपलया नफयातीा ६६% नफादान

करत,े रतन टाटा यााना बऱयां पुर्काराने गौरिणयात आाे जयामुळे २००० साार पदमभूरणाने ि

२००८ मधये भारतातीा दसुरा मोठा पुर्कार पदमविभूरण हे पुर्कार देऊन सनमाननत करणयात

आाे.

रतन टाटा याांे सामासजक काय,् कोरोनामधये पांशे करोड रपये ्ित: माफ्त ि टाटा

समूहाकडून पाधराशे करोड रककम तसें हजारो वहेदटाेटरंे महतिपूण् मदत देशााा केार, तसें

पीपी ककट मा्क आणण गाोज आणण टेस्टाग ककट या समूह सामगींीहर महतिपूण् मदत केार.

कोरोनााया दसुर्या ााटेमधये ऑसकसजनंी सुविधाहर उपाबध करन ददार. िेगिेगळया

राजयाामधये ऑसकसजन पुरिणयासाठी टँकरंी हर सोय केार. रतन टाटा हे तरण वपढरंे नेहमीं

आदश् रादहाे आहेत. तरण उदयोजकााना आरथक् मदत करन तयाानी उभा केाा आहे. तरण जर

्ित:ाया पायािर उभा रादहाे, तर आपलया देशांा पाया भककम होऊ शकतो, असा विंार रतन

टाटा नेहमी करत असतात. कारण देशांे भविषय तरणाााया हातात असते यािर ते ाक केंरत

करतात. जयािेळी मुाबईमधये २६/११ दहशतिादर हलाा ताज हॉटेा ि तसें मुाबईमधये इतर

दठकाणी झााा होता. ताज हॉटेामधये या हललयात तेथीा कम्ं ाऱयाांा मतृयू झााा. काहर

कम्ं ारर जखमी झााे होते. यािेळी रतन टाटा याानी पतयेकााया घरर जाऊन पररस्थती जाणून

घेतार ि ााखो रपयाांी मदत केार. पैशांी तर मदत केारं पण मयत झााेलया पतयेक

घरातीा एका वयकतीाा ताज हॉटेामधये कामास घेताे. नुसते हॉटेामधीा कामगाराानां नाहर

तर पोमासााना गाहकााना ताज हॉटेााया आजूबाजूस असणार्या हातगाडयािालयाानाहर आरथक्
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मदत केार. यांिेळी पाकक्तानकडून टाटा समूहांी ऑडर् आार होती. ती तातकाळ रदद केार

तसें काहर पाकक्तानंे कॉन्ॅकट टेडर हर रदद केाे. यािरन रतन टाटा याांी देश सेिा

आपणास समजून येते. देशााा पगत बनिणयासाठी रतन टाटाांी मोठा हातभार ाािाेाा आहे.

ाहान ाहान गोषटरां देशााा महान बनिू शकतात असे विंार वयकत करन आमाात आणणारे

महान देशभकत रतन टाटा यााना माझा सााम…

-पाटील सुशांत संजय

प्र वर् डी फारस्ी
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2. वययती तततयया प र्ती

सापूण् वि्िवमण केाे तररहर रागरपाने तातोतात जुळणाऱया दोन एकसमान

वयकती भेटणे ननस्ंतं दधुर् आहे. कदारंत ददसणयात एकसारखेपणा असेाहर परातु असणयात

िेगळेपण हमखास मसदध होईा. अगदर हुबेहुब ददसणाऱया जुळया भािाडात देखीा बाहयाागाखेररज

अातरागात तफाित असलयाबबगर राहत नाहर. ्िाथर-नन्िाथर, पेमळ-कठोर, अबोा-बोाका, मभता-

धाडशी या अन ् अशा अनेक गुणािगुणाामधये तयााायात भेदाभेद नकक्ं जाणिेा. काहर वयकती

अगदर िामनमूतर तर काहर खूपं उां. काहर पसनन मुंेाया तर काहर अिघया जगा ां साकट

तयााायािरंा कोसळलयािाणी उदास ंेहरा ममरित असतात.

वयकती-वयकतीामधये नाना पकारंे अातर ्थळ-काापरतिे आपलयााा जाणिते.

ऑकफसात काम करणाऱया वयकतीापेका शतेात काम करणाऱया वयकती हसत मुखाने नसजक

आाेलया वयकतींे ्िागत करतात. ऑकफसात काम करणाऱया वयकती नेहमीं तुसडपेणाने

िागताना ददसतात. एकाातिासात तयाााया ंेहऱयािरंी कळी खुााेार असते, परातु तयााायाकडे

कुणी माणूस येताना ददसाा, क् तयाांा ंेहरा आकाशातीा ढगासारखा हळूहळू काळिाडू ाागतो.

सात जनमांे िैर असलयागत ते तयाायाकडे नतर्कारयुकत नजरेने पाहत राहतात. ्िततंे काम

इमानेइतबारे करणयाऐिजी िररषठाांी मजर सााभाळणयात नन इतराााया कागाळया करणयात ां

ककतयेकाांा िेळ ननघून जातो. हरेकााा िाटते क् या जगात सगळयात जा्त कामांा उपदवयाप

आपलयां नमशबी आाा आहे. आपलयामशिाय कुठाें काम होणे शकय नाहर, हा तयाांा गोड

गैरसमज कुणी दरू कर शकाा तर निा ां. बहुदा िाणाने नवहेतर गुणाने समान असणाऱया

वयकतीांी रास ािकर जुळते. गुणाने सारखया असणार्या वयकतीांी मैती सदोददत दटकून राहते.

एकमेकाांे उणेदणेु काढणे तयााना न परिडणयासारखे असते, कारण दोघेहर एकां माळेत गुाफाेाे
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असतात. सडपातळ बााधा असाेलया वयकतीाा शररराने धषटपुषट वयकतीाविरयी आकरण् राहते.

आपण तयाायासारखे ऐटबाज असतो तर ककती बरे झााे असत,े हर बोंणी ाािणारर गोषट

तयाााया मनााा कणात ्पशून् जाते. शररराने ंौरसाकार धारण केाेलया वयकतीाना बहुदा वपळदार

शरररयषटराया वयकतीाविरयी अनाममक ओढ ाागून राहते.

काहर वयकतीांे जीिन एिढे ननराक असते, क् तयााना जीिनात सुख अन ् दतुख, आपाा

अन ् परका या गोषटरानी काहर फरक पडत नाहर तथा हे भाि ां जणू तयाााया आयुषयातून परागादा

झालयासारखे असतात. कुठलया पसागात कोणती पनतककया दयािी यांे तयााना भानहर उराेाे

नसते. फकत शूनय नजरेतून ते पाहत राहतात. 'जनमााा आाा हेाा नन पाणी िाहून मेाा' अशी

याांी गत. जीिन ममळााे महणून ते ढकात राहायंे. दसुऱयाासाठी तर सोडा, पण ्िततसाठी

काहर करणयांीहर यााायाकडे उदारता नसते. फकत नन फकत काम भाे अन ् हे. सामासजक,

नैनतक जबाबदारर राहूदया कौटुाबबक जबाबदाररहर याानी पूणप्णे णझडकारन टाकाेार ननदशन्ास

येते. जीिनात तयाग करणयाजोगी कुठार बाब नन भोगणयाजोगी कुठार? याामधीा अातर न

कळणयाइतपत याांे आपलया बुदधीशी हाडिैर. सिाागाने पररपूण् असून देखीा केिळ समाजााया

विंारापोटर हे आपाे आयुषय रडतरािासारखे जगतात. जीिन जगताना कुठे हात सैा सोडािा

अन ् कुठे खमता घयािा यांा ताळेबाद यााना कधीं जमत नाहर.

काहर वयकती तर एिढया प ांड पैशााया ाोभी क् तयााना पैसा हें जीिन िाटते.

पैशाअभािी ते कणभरहर तग धर शकत. पाणयातून मासा बाहेर काढलयािर जसा तडफडू ाागतो

तयाहून अरधक बेंैनी यााना बकोटराा पैसा नसलयािर सुटते. तयाााया जीिांी नुसती घाामेा

होत राहते. पैशांी उभ असार तरं तयााना हायसा िाटता नाहरतर जीिन ननरथक् िाटते. आई-

िडीा, पतनी, मुाा या सिााहून अरधक पैशािर जीिापाड पेम करणाऱया ककतीतरर आकृतया
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पािाोपािार भेटतात. पेम, ममति, आपाेपणा, दया या शबदााना तयाानी ्ित:ाया शबदकोशातून

केवहां हददपार केाेाे असते. फकत ्ितताया नािे पैसा असाा महणजे झााा. परगािी गेलयािर

ददिसभर िणिण अननपाणयाबबगर भटकतीा पण ंार पैशा ां काहर विकत घेऊन ्ितताया

पोटााा खातीा तर शपथ.

काहर महाशयाानी एिढा एकाकोडपेणा अारगकाराेाा, क् इतरााबरोबर ंौकशीिजा

दहताफारांे दोन बरे-िाईट शबद बोातीा तर यााना महापाप ाागणयांी शकयता. फकत मी न ्

माझे यापारकडे यााना काहरहर सुंत नाहर. दसुऱयांी उननती होत असेा तर काहराना असा

पोटसूळ सूटतो, क् तयाा ां रंत थाऱयािर राहत नाहर. शीमात झााा तर दोन नाबरंी कमाई आहे

तयााा नन गररब रादहाा तर दळबंर, बेअकका आहे, अशा ठेिणीतलया मोठमोठया विशरेणाांी

पोटनतडक्ने फैर झाडतात.

मी तर काहर अशी माणसा पादहार, क् जयाानी आयुषयात इतरााना नािा ठेिणयाखेररज काहर

केाा नाहर. सगळयााना उठता-बसता नािा ठेिणा जणू याााया हककांा मामाा आहे. काहर

वयकतीाशी आाबट-गोड कसेहर बोाा पण कुतयााया शपेटागत याा ां बोाणा कायमंा िाकडा ते

िाकडां . सरळ बोातीा तर ते महा पातकांे धनी होतीा, अशी जणू तयााना मभती असते.

दसुऱयााया पोळीिरंा तूप आपलया पोळीिर कसा ओढता येईा यामागे बरेंसे महाशय उदयुकत

असतात. दसुऱयााया आयुषयात ढिळाढिळ, अडंणी ननमा्ण करणयात काहराना मोठा रस िाटतो

नन तयांां बडजेाि ंारंौघात करणयात ते मोठी धनयता मानतात. एखादयााया पेटतया घरािर

आपार पोळी भाजणारेहर कैक असतात. पण 'जैसे जयांे कम् तैसे फळ देतो रे ई्िर' या

उकतींा तयााना विसर पडाेाा ददसतो. आपण जे करतो ते सि् योगयंा आहे, हा याांा गैरसमज

दरू होईा तर निा.
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काहरजणाााया बुदधीिर सि् ननयातण दसुर्यांे. ्िततंी बुदधी गहाण ठेिून कळसूती

बाहुारपमाणे इतराााया तााािर नांणारे समाज बााधि खूप आहेत. कुणाकुणााा फुशारक्

मारणयात भारर शान िाटते. घडाेाा पसाग तेामीठ ाािून साागणयात काहर ाोकाांा फारंा

हातखाडा असतो. हातभर ााकडााा सविाहात नछापी ननघालयांे ते मोठया दहररररने साागतात.

काहर महान विभूती ााखो हदयाािर आपाा नाि कोरन जातात, तर काहराना आपलया सापूण्

हयातीत बायको-मुााााया हदयात तसूभरहर जागा ममळिता येत नाहर. काहर वयकतीााया अागी

एिढा भाबडपेणा क् आपण एखादे काय् कुणासाठी करत आहोत यांेहर तयााना भान राहत नाहर.

काहराना िेड पााघरन पेडगािाा जाणयात थोर आनाद. विंार अन ् आंारामधये जमीन-आसमानांे

अातर असणारे बहुसाखय, पण विंारानुसार कृती करणारे अगदरं नगणय. जमदगनींा अितार

असाेाे काहर गहृ्थ सिाागाने आग ओकत असतात. ननखारा हाती धरािा, परातु यााायाशी िाद

घााून ्ित:ंा बुदधीभेद करन घेऊ नये. अशा ाोकााना सुधारणयाकररता कुठारहर माता कामी

येत नाहर.

जीिनामधये कमािाेार जी काहर धनदौात, सापती आहे, ती शिेटर पर्िाधीन ां होणार

आहे. इतराााया उपयोगी पडणयातंा मोठे पुणय आहे. आपलया अातरागााा रंकटाेलया रड्पूांे

दहन करन आपाे जीिन कृताथ् करािे. साधूसाताानी आपलया परोपकाररपी सदकाया्ने मातभूृमींे

पााग फेडाे. आपलयाकडून तयााायासारखे काम भाेहर न होिो, पण मातभूृमीाया ॠणाथ् देश, धम,्

समाज काया्साठी थोडसेे तरर झटािे. राजलया, गााजाेलया ददशाभूा झााेलया िाटसरा ना माग्् थ

करािे, हें मोठे महतभागय.

-पवार सई र् ष्ा

प्र वर् डी फारस्ी
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3. वेळ

िेळ हा फकत दोन अकरर शबद, परातु या ां थोडहर मागा-पुढा होणा खूप काहर बदाून

टाकता. पतयेकााया आयुषया ां गणणत बरोबर कका िा ंूक हे िेळं ठरिते. अमुक-अमुक िेळी

तमुक-तमुक गोषट करायाां हिी हा ननसग् ननयम. िेळ ननघून गेलयानातर प्ंाताप करणयात

कुठााहर शहाणपणा नाहर. पतयेकााया आयुषयातीा इयता दहािींे िर् हे महतिांे आहे असे

सगळयाानी साागून देखीा आपण अभयासाकडे दाुक् केलयाने अपयशांे धनी झााो तर ती गोषट

पुनहा कधीहर न भरन येणयासारखी आहे. िेळ ननघून गेलयानातर आपण ककतीहर हळहळ वयकत

केार तरर झााेलया गोषटरमधये आपण बदा कर शकत नाहरत हे नततकें खरे. तयाकररता गोषट

घडून गेलयानातर प्ंाताप करणयाखेररज पुिन्नयोजन हिे. सिक्ाहर िेळेाा आणण िेळेनुसार ठरत

असत.े िेळेाया बाबतीत जराशी कुंराई देखीा फार महागात पडते, परातु तररसुदधा हरेककजण

िेळेाया बाबतीत गाफ्ा का राहतो? हा प्न न उमजणारां िाटतो. रेलिे वाॅटफॉमि्र हया-हया

िेळी गाडी येऊ शकते कका िा एखादया कम्ं ाऱयााया ददरागाईमुळे कुणांातरर जीि जाऊ शकतो हे

माहरत असूनहर अनेक कम्ं ारर िेळेाा ाापरिाहर करतात. महणजे यााना उा टािरंे शहाणे महणािे?

क् आणखी काहर हेहर उमजत नाहर.

िेळेाा खूप महति आहे. िेळ सापार क् सि् सापाे. हासजर तो िजीर. अशा पकारंे अनेक

िाकय आपलया कानािर िेळोिेळी घणाघात करनहर आपण मात तयाकडे नजराादाज करत राहतो.

एखादर गोषट िेळेत न घडलयाने अिघया जीिनांी िाताहत झााेार अनेक उदाहरणे आपण

पाहतो. युदधकाळात काहर ममननटे कका िा सेका दाांा झााेाा उशीर ककतयेकाााया जीिािर बेताा

जातो. एखादयाविरयी बोाताना आपण सहजपणे बोाून जातो, "तो खूप मोठा माणूस आहे" तर

अनेकदा असेहर महणतो, "पैसा खूप मौलयिान आहे." पण सारासार विंाराने शिेटर या
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ननषकरा्पयात येऊन पोहोंतो, क् ना पैसा मोठा, ना माणूस मोठा, मोठी असते ती िेळ. पैशाने

दरुािाेाा माणूस उदया जिळ येऊ शकतो तर आपलया अपरापार कषटाने पैसाहर ममळू शकतो,

परातु माणूस आणण पैशांी सि् शकती पणााा ाािूनहर गेाेार िेळ मात परत आणू शकत नाहर.

एिढर िेळेत ताकत आहे. िेळेंे गणणत िेळं सोडिू शकते. अनय कोणीहर नाहर. काहर गोषटरसाठी

िेळ येणयांी िाट पाहािी ाागते तर काहरासाठी िेळ जाऊ दयािी ाागते. ठराविक िेळेाां

येणाऱया गाडींी िाट पाहत बसािे ाागते तर पररकेाया काळात भरभर िेळ जाऊ नये असे सारखे

िाटत राहते. माणूस ककतीहर पुढाराा असाा तरर िेळेाा सााम करन नतायापुढे गुढेगे टेकितों.

आयुषयभर आपलयााा सगळें गुर मागद्शन् करत राहतात. पुरातन काळातीा तसें

सदयस्थतीतीा अनेक उदाहरण दाखाे देऊन िेळेंे महति आपलयााा पािाोपािार पटिून

देतात. पण तयाााया पोटनतडक्ने साागणयाकडे आपण सदैि कानाडोळा करत राहतो. मात जेवहा

अनुभिासारखया महागडया गुरनी आपलया शीमुखात ंाागार ंपराक ाािलयािर आपण तयााा

कायम दाडित घााू ाागतो. कारण पेमााया भारपेेका कडक शबदाात केाेार कानउघाडणी

भलयाभलयााना सरळा करते. आपाे आई-िडीा, मशकक, ममत, आपलयााा िारािार िेळेंे महति

पटिून देतात. एखादर गोषट िेळेिर न केलयाने कशापकारे नुकसान होऊ शकते हे समजाितात.

कारण तयााना तयाााया आयुषयात ाागाेलया अनुभि ठेंाााया जखमा ते आपलयााा दाखित

असतात. परातु तयााायापेका आपण अविा असलयााया भाबडया समजुतीपाई अथिा आपलयााा

कमीपणा िाटत असलयामुळे महणा, इतर कुठलया कारणाने आपण आपलयां मदम्त ंाारत

दाग असतो. जेवहा अनुभि येतो तेवहा मात िेळ ननघून गेाेार असते. गुरजी िरभ्र साागतात,

"अरे मुााानो दहािी-बारािींे िर् महणजे जीिनााा कााटणी देणारे िर् आहे आणण तया

िरा्अखेरंा मुखयकाळ हा पररकेंा असतो. सापूण् िरभ्र अभयास करायंा, आयुषयााया

मशदोररंी तुकडया तुकडयात बााधणी करायंी आणण ऐन तीन तासााया पेपरमधाे आपाे
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कोामडून गेाेाे ननयोजन आपलया आयुषया ां िैराण िाळिाट करणारे ठर शकत.े" असे िेळोिेळी

बजािून देखीा पररकेाया िेळी कुणीतरर पररकेाा उशीरा येणे. पेपर िेळेत न सोडिणे. या गोषटर

घडतातं महणजे िरभ्र साारगताेाे सगळे मागद्शन् अगदर पााथया घडयािर पाणी

पडलयासारखे िाटते.

बहुतेक िेळा आपलया कानािर येते क्, "अरे तो खूप अभयासू होता. परातू पररकेाा

येताना तयाायाकडून थोडा उशीर झााा आणण तयांा काहर पेपर सोडिायंा बाक् रादहाा.

तयामुळे तो ममररटमधये येऊ शकाा नाहर. महणजे िरभ्र शाळेंी िेळ सााभाळार, अभयासांा

िेळ सााभाळार. पण पररकेंी िेळ मात सााभाळता आार नाहर. महणजे आयुषयात कधी कधी काहर

तास, काहर ममननटे हे आपाे जीिनमान बदाणारे ठरतात. एखादा पैािान िरा्नुिर् कसरत

करन आपाा शररर बनित असतो. जेवहा केवहा कु्तयाााया आखाडयात उतरािे ाागेा तेवहा मात

पूण् तयाररननशी आपाे शररर कसाेाे पादहजे हर तयांी मननरा असते. परातु जेवहा ्पधरंे ददिस

सुर होतात तेवहा हे पदहािान महाशय आजारर पडतात. महणजे अहोरात केाेार मेहनत

मातीमोा ठरार क् नाहर? तयाकररता िेळेाा सदासिद्ा हातािराया फोडापमाणे जपणे महतिांे

असत.े फकत एकदां नवहे. दैनाददन आयुषयात सकाळपासून ते साधयाकाळपयात िेळेंे ननयोजन

असेा तरं सगळया गोषटर अगदर सुकर होतात नाहरतर िेळेाया गुातयात नको असाेार गोषट

पदरर पाडून घयािी ाागते.

िेळेंे मूलय सोनया ंाादरहूनहर कैकपट अरधक असलयाने अनेक पकाराया महणी,

िाकपंार दैनाददन जीिनात िेळेाया सादभा्त पंमात आहेत. जसे, िेळ गेार ननघून आणण हसू

आाे मागून, िरातीमागून घोड,े तो पहा सूय् आणण हा जयंथ, उमशरा ननघााे आणण िेळेाा

पोहोंाे, का करे सो आज और आज करे सो अभी महणजे येन केन पकारे िेळेंे महति या
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सि् महणी आपलयााा पटिून देतात. काहर सेका दािरन अपघात होणयापासून बंािाेाा एखादा

जीि, पररकेाा जाताना काहर ममननटाािरन सापडाेार गाडी, अानतम काहर तासाााया घनघोर

ाढाईत ममळााेाा विजय हया गोषटराना िेळेंे महति ककती? हे तें ाोक ंाागलयापकारे साागू

शकतात.

कधीकधी िेळेाया बाबतीत एकाकडून झााेार ंूक अनेकााना दोर नसताना भोगािी ाागते.

रेलिेाया अमुक-अमुक वाॅटफॉमि्र यािेळी दसुरर गाडी उभी असते हे मादहत असून देखीा िेळ न

सााभाळलयाने तयां वाॅटफॉमि्र दसुरर गाडी घेऊन येणाऱया ंााकााया ंुक्मुळे अनेकााना जीि

गमिािा ाागाा. अशा बातमया ऐकून मन सुनन होते. अथा्त िेळेाा सगळया गोषटर

सााभाळावयां ाागतात. अनयथा मुखप्णांा मुकुट ंढिून आपार ददाड काढार जाते. सदैि

धयानीमनी असुदया जे िेळेाा सााभाळतात िेळहर तयाानां सााभाळून नेते. जिळपास

सगळयाानासारखे आयुषय ममळते तररहर काहरं माणसे यश्िी होतात तर अनेकजण अयश्िी

होतात. यांे कारण िेळेंे ननयोजन अ्तवय्त होणे हें आहे. िेळं तारक आहे आणण िेळं

मारकहर आहे. िेळं घडिते आणण िेळं बबघडिते. िेळेंे गुााम बनू नका. तर आपाे आयुषय

जीिनरपी भिसागरातून यश्िीररतया पैातीरााा घेऊन जाणयासाठी ्ितताया हातात िलाि

घेऊन नाि योगय ददशनेे आणण योगय िेळी िलावित राहा.

-पाटरा िैभि रामहरर

पथम िर् डी फामस्ी
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4. ओढ लाव्ारं घर

घर हा शबद ां एिढा सुखद, आलहाददायक आणण मनााा ंेतना देणारा आहे, क् तो

सिााना तातकाळ पेम, िातसलय, या भािनाांी जाणीि करन देतो. घर हा शबदोांार कानािर

पडाा तरर, पतयेकााया दसषटपटाािर घरातीा आठिणीांी कणरंते उभी राहतात. मूाभूत

गरजाापैक् ननिारा हर गरज भागिते ते घर. दगडााया मभातीानाहर बोाके करते ते घर. ननजरि

असूनहर सिााना पेमााया बाधनात बााधून ठेिते ते घर. आपाेपणा, कतव्य, जबाबदारर याांी

जाणीि करन देते ते घर. घर हे सापती कका िा साधन नसून ते एक जीिनातीा परमोां आनादांे

साधय आहे. मोठ-मोठे बागाे, गगनंुाबी इमारती आपण पाहतो. परातु तयादठकाणी पेमांा,

आपुाक्ंा ािाेशहर ददसून येत नाहर, तयााा घर महणािे कसे? घर शबद ांंा मुळी पेमांा

पतीक आहे. घर या शबदात आपाेपणा, सहानुभूती ि पेमांी भािना दडाेार आहे. पेमांा

ननिास महणजे घर. जया दठकाणी पैसा, सापती मुबाक आहे, परातु सुख, समाधान नाहर,

एकमेकााविरयी सहदयता नाहर, ते घर नसून दतुखांे उगम्थान मानाे जाते.

ककतीहर धनाढय वयकती असू दया, भककळ पैसा कमिू दया, परातु तयााया

ंेहऱयािर घरर आलयािर जो आनाद ओसाडून िाहत असतो ना, तो इतर कुठलयाहर दठकाणी

गेलयािर ददसून येत नाहर. घर महणजे पेम, आपुाक्ंे माहेर. घरर आलयािर आई-िडीा, बायको,

मुाााना पाहून जे समाधान ममळता, ते ्िगसु्खाााहर ााजिेा अशा पकारंा असता. पथृिीिर असा

एकहर मनुषय नसेा क्, जयााा ्िततंा घर असािा असा िाटत नाहर. ककतयेकाांी तर उभी हयात

जात,े परातु ्िततं घर मात तयााायाकडून बााधणा होत नाहर. सापूण् आयुषय एखादया झोपडीत

कका िा बााबूाया ताबूमधये वयतीत करताना मनाताा विंार मनातंा दाबून काहर समाज बााधि

अखेरंा ्िास घेतात. काहराना नमशबाने जनमता ां अगदर ंाागलया पकाराया घरामधये ननिास
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ममळतो. परातु काहराना मात आरशतासारखा एखादया दठकाणी इाछेविरदध जगून, ्िततंा

्िामभमान गहाण ठेिून सापूण् जीिन वयतीत करािा ाागता. काहरजणाा ां पदहाा आणण शिेटंा

्िवन घर हें असता. घर झााा महणजे जीिनात सि् काहर झााा, हर इाछा उरर बाळगून ते

सदैि घर या ्िवनांा पाठााग करत असतात. ते तडीस गेाा महणजे जीिांी घोर सापार.

दोन ददिस कुठे गािााा, तीथय्ाताेा कका िा विरागुळा महणून कफरायाा गेाेलया वयकतीाा

घरांी आठिण मात कणोकणी सताित असते. "भेटर ाागे जीिा ाागारसे आस" या उकतीपमाणे

कधी एकदा घरर जातोय आणण घरदार पाहून जीि समाधानी पाितोय असे तयाााया जीिााा

झााेाा असता. घर हे पेम आणण िातसलयांा मूनतम्ात उदाहरण आहे. घरापासून दरू बाहेरगािी

राहणाऱयााा घरांी आठिण येऊन डोळयातून आसिे घाळताना कैकिेळा आपण पाहत आाो

आहोत. बाापणात घरामधये जी दागाम्ती केार. छोटसा घर असेा तर भािाडाामधये बसणयााया,

झोपणयााया जागेिरन झााेाे िाद-वििाद, भााडण-ताटे याांी मोठे झालयािर आठिण येऊन तयाांे

मन गदहिरन येता. कारण तेथे पेमांी नाळ जोडाेार असत.े जोपयात घरातून झऱयापमाणे पेम

णझरपत असत,े तोपयात आपार पेमांी तहान भागिणयासाठी सगळयाानां घरांी ओढ सताित

असत.े ददिसभर मनमुरादपणे वमाती करणाऱयाांे पाय नतनहरसााज झालयािर आपसूकं घराकडे

ओढाे जातात.

आपलया घरापासून इतरत बाहेर शहरात, सजलहयात अथिा राजयात तातपुरतया ्िरपात

िा्तवय करणयासाठी कका िा नोकरर, वयिसायाननममत गेाेलया, भाडकेराया रपाना राहणाऱया

ाोकााना सुटटराया काळात गािी येऊन घर आणण घरातीा सगळया माणसााना भेटणयांी जी ओढ

असत,े ती अगदर शबदात िणन् न करणयासारखी. तयाांा आनाद गगनात मािेनासा असतो. कधी

एकदा घरर येतो आणण घरातीा सगळयााना डोळे भरन पाहतोय असे तयााना होऊन जाते.

िाळाेलया झाडााा िसात ऋतूत पाािी फुटािी तसा तयाााया मनााा आनादांी पाािी फुटत
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असत.े आपाे घर, शते-मशिार यांी पतयेकााा जी आस असते, ती जीिााा कासािीस करणारर

असत.े

अहो घरन शाळेत गेाेाा पोरगासुदधा सहा तास शाळेत थााबताना तयााा अनेकदा

घरांी आठिण होत असते. कधी घरर जातोय आणण घरााया अागणात खेळांा डाि मााडतोय हे

तयााया मनात सदोददत घोळत असत.े शाळेत असताना घरांी आठिण आार, मन बेंैन झााे,

तर पोराा ां ठराेाा िाकय, सर माझया पोटात खूप दखुतया, मी घरर जाऊ का? महणजे घरर

जाणयासाठी नाना पकारंे बहाणे ाहान मुाें नवहेतर अगदर मोठी माणसेहर करताना आपण

पादहाेार आहेत. घरर आलयािर पोटंा काय पण सगळे विकार कणात होतयांे नवहते होतात,

एिढर घरााया पेमात, भेटरत शकती आहे.

खेडयातलया घरांी तर साकलपना फारंा छान असते. गोठयातीा गाई अन ् घरातीा

बाईमशिाय घरााा घरपण नाहर, असा आिजून् खेडयात महटाा जाता. घर हा शबदं मुळी वयापक

अथा्ने िापराा जातो. घर महणजे फकत मुककामांे दठकाण कका िा ंार मभाती नवहेतर, तया

मभातीमधये सजिातपणा असणा हे घरांे ाकण आहे. बागाा, हिेार हे फकत आकाराने मोठे, मात

पेम, आपुाक्ना मोठा , ते घर. पैसा कका िा मोठमोठया ि्तू हे घरांे अााकार नसून घरााा घरपण

येता ते आपलया माणसााया िा्तवयाना. अिाढवय परातु माणूसपण हरिाेलया ंार मभातीााया

इमारतीाा घर महणता येणार नाहर. सि् गोषटर विपुा पमाणात असूनहर सजथा माणसा येणयासहर

कं खातात. सजथा माणसा सोडून ननजरि ि्तुांेंा जा्त िा्तवय, ते घर नवहेतर ंार मभातीांी

इमारत महणता येईा.

एकत कुटुाब विभकत झालयानातर एकतपणातीा घरााया आठिणी मात तयाााया डोळयाातून

टरपा घाळताना ददसतात. आता घराांा आकार िाढाा, मात पेम कमी झााे. मभाती उांािलया,

परातु माणुसक्ंा पाया मात खंाा आहे. पूिर घरर आलयािर सगळयाााया पेमा ां मोरपीस
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सिाागािरन कफरलयािर हायसा िाटायंा, तें आता पैशााया ाोभापायी िेगळे झााेाे घर एकत

पणााया आठिणीाना ्मरन गळयात गळा घााून रडत आहे. पूिरंे घर छोटे, विंार मात मोठे.

आज घरांा आकार िाढाा, मात विंार तेिढें तोकडे झााे. पूिराया काळी घर ककतीहर छोटे

असाे तरर जेिण करताना दाटरिाटरने, रेटारेटर करन एकबततपणे जेिण करत, तयातं आपाेपणा

होता. घर ाहान असाे तरर आई - बापांा दबदबा मात मोठा होता. तया छोटया घरात पादहाेाे

्िवन आज सतयात उतराे, पण ते पाहणयास मात आता घर विखुराे. आज धनधानय तर भरपूर

आहे, मात आनाद ि समाधान गमािाे आहे. घरांा एकोपा वि्कटाा आहे. बापांा धाक, आईंी

माया, भािांी साथ आणण बदहणींे पेम हया सिाांी ओढ ाािणारा घर आता किरंत ां उराा

आहे.

-िाळिे पणि तातोबा

दवितीय िर् डी फामस्ी
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कविता

Pharmacy हे Fieldआहे खूपं खास

उभे रहािे ाागते इथे 5-5 तास

9 ते 5 इथे सगळें असतात Busy

सजतका ददसत नततक नाहर हे Easy

Tablet Formulationआहे Pharmacy ंे जान

Teacher ने Question विंारतां इथे घाातात सगळे खाार मान

Apronआणण Capआहे Pharmacy ंी शान

ते जर नसेा तर Practical ाा होतो ताण

Pharmacy ांंा पारडे MBBS पेका जडजड हे मात खरा

जर Medicine नाहर बनविलया तर Patients कस होणार बरा

महणतात ाोक Pharmacyकरन Medical ं टाकणार राि

पण तयााना काय मादहत आमहर कधीं कमी नाहर करणार भाि

सगळें महणतात तुमंा Courseआहे Professional

पण Jr.college ंी आठिण येतां आमहर होतो Emotional

Cueticsआणण HAP आहेत आमंे खास

Analysisआणण PICकरताकरता झोपेंा होतो ऱहास

-चौगुले ्ैफफया इम्तयाज

प्र वर् डी फारस्ी
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नताा ंीडिलयािर
नतने मुददाम रसाि
मग नताा मनिनयासाठी
नताा सुादर गाुाबां फुा दयाि
नताया हदयााया पतयेक ठोकयााा
माझं नाि ननघाि
्िवनातहर नताा मीं ददसािा
अस कधीतरर घडाि
कुणीतरर नकक्ं
माझयािर पेम कराि

- पाटरा पतीक नादकुमार

पथम िर् डी फामस्ी

“अपयशामुळे नाहर तर ्िततिराया अवि्िासामुळे ्िवन अपुण् राहतात...!’’

यादव पपयां्ा संजय

दपवतीय वर् डी फारस्ी
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आई महणजे आई असते
नताा सिाा गोषटरांी घाई असते
आपलया पतयेक प्नांे उतर असते
न केाेाे प्न सोडिणयातहर सकम असते
िेडयासारखा िागलयािर, ऐिढर अकका कशी नाहर महटते
िळण ाािणयासाठी दोन-ंार धपाटेहर देते
आपण रागाने झोपी गेाो क् नकळतं डोकयािरन हात कफरिते
्ित:ाया िागणुक्ंी मनातलया मनातं माफ् मागते
गुपंुपं ममत-मैतीणीासोबत मसनेमााा जायंी परिानगी देते
साागून बाहेर पडाो तरर िाट बघत असते
पोट भराा असाा तरर घास भरत असते
आपलयााा काळजीत बघून तळमळ असते
आजारर झालयािर ्ित: डॉकटर होऊन बसते
िेदनामुळे नुसत आईईई शबद काढाा क् ागें हजर असते
आपण जागे असाो तर नतंी पापणी ाागत नसते
फोनिर असाो तर ती आपलयाकडे ागें कान करते
आपण खूश असाो तर कारण न जाणून घेता ्ित: हर हसते
यश ममळालयािर अशु भराेलया डोळयाने भरभरन बघते
जिळ असो िा दरू जीि आपलयात अडकून ठेिते
मजरविरदध ककती तरर ननणय्ााना पेमापोटर होकार देते
काहर वि्टकाे क् िडडााााया तापटपणााया आंेपासून िांिते
पुढलया िेळी असे कर नको महणत पााघरण घााते
आपार आिड-नाआिड नताा तोडी पाठ असते
ककती जरर मोठे झााो तरर आपलयातं गुाताेार असते
नन:्िाथ् पेम आणण नाता काय हे नतायाकडून मशकायाा ममळते
खरां आई हर देिाहून मुळीं कमी नसते
आई महणजे खरां आई असत.े

- राने रोहि्ी ए्ना्

प्र वर् डी फारस्ी
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बाप
आई ां गुणगाण खुप केाे

पण बबंा-या बापाने काय केाे?
बबकट पसागी बापं सदा सोडिी

आपण फकत गातो आईंीं गोडिी

आईकडे असतीा अशुांे पाट,
तर बाप महणजे सायमांा घाट.

आठिते जेिण करणारर पेमळ आई
तया मशदोररंी सोय हर बापं पाहर….
देिक् – यशोदेंा पेम मनात साठिा

टोपारतुन बाळास नेणारा िासुदेिहर आठिा

रामा साठी कौशलयेंी झाार असेा कसरत
पुत वियोगाने मरण पािाा दशरथ

काटकसर करन मुाास देतो पौकेटमनी
आपण मात िापरे शट्-पॅनट जुनी
मुाराा हिे बयुटरपार्, निी साडी

घरर बाप आटपतो बबन साबणांी दाढर
ियात आलयािर मुाे आपलयां वि्िात मगन
बापााा ददसते मुााांे मशकण, पोररंे ागन
मुाााया नोकररसाठी सजना ंढुन ाागते धाप

आठिा मुाराया ्थळासाठी उा बरठे णझजिणारा बाप
जीिनभर मुााााया पाठी बापााया सददाछा
तयाानी समजुन घयािा, हरं माफक इाछा..!!

- माळी शदधा ददारप

दपवतीय िर् डी फामस्ी
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हिदंी विभाग
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लॉकडाउन का प्ाभ

लॉकडाउन एक ऐसी आपातकालीन स्थित को किते िै जब आप घर से बािर निीं जा सकते।
यि भी जररी निीं की आप घर पर िी िो अथाथत जिाँ भी िो, इसके लागू िोने के बाद आप
किीं बिार निीं जा सकते। और यिी लॉकडाउन जब ििृद ्तर पर िोता िै तो यि करयूथ का
रप ले लेता िै।

भरता के प्ानांमी शी नरें ाोदी जी ने ाारथ के ािीने ाे 24 तारीख को 21 हदन के
लॉकडाउन की घोषणा की। ाोदी जी दिारा उठाया गया यि एक ऐितिाससक कदा था और
उनिोने ऐसा कोरोना नााक ािााारी से देश को बराने के सलये ककया। यि लॉकडाउन आगे रल
कर कई ररणो ाे लागू ककया गया।

लॉकडाउन के पभाि बिुत गिरे िुए, कयो की इससे पूरे विशि की अथथथयि्था डगागा गयी।
जब िा काा पर जाते िै, तभी देश आगे बढता िै और जब देश के सारे फैक्ी बंद िो जायेगे,
सब घर पर बैठ जायेगे तो देश का विकास भी रक जाता िै और इससे अथथथयि्था को भारी
कित पिँुरती िै।

लॉकडाउन से भारत के GDP, विकास दर ाे भारी गगरािट आई और यि ककसी के सलये ठीक
निीं। िा दसूरे देशो की अपेका कई गुना तेजी से नीरे गगरते जा रिे िै। अभी भारत की ाौजूदा
GDP -9.6% िै, जो की आने िाले साय ाे और भी का िो सकती िै। इसका सी्ा असर िा
पे्ोल की कीातो ाे आई िदृग् से आंक सकते िै।

छोटे ाजदरू, ाहिलाएं, हदिाडी पर काा करने िाले लोग, इस लॉकडाउन से सबसे अग्क
पभावित िुए िै। लोगो की नौकररयां रली गयी कयो की बंदी की िजि से बडी-बडी कंपिनयो को
भी काफी नुकसान का सााना करना पडा।

्ानभसे ओंकार वभक्

दवभिती भर् डत फा्स्त
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सैननको का जतभन

िा सब भले देश पेा के नाा पर 15 अग्त और 26 जनिरी को झंडा फिराने ााम से अग्क

और कुछ निीं करते। परंतु एक सैिनक से कभी पूछे कक देश पेा कया िोता िै, शायद उसकी

बातो पर आपको यकीन न िो, पर िे सचरे ाायनो ाे आपको साझा देगे।

िाारे जिान पूरे देश ाे पूरे साल िद् पिने अपनी डयूटी करते िै, और अपनी जान कक गरतंा

ककए बगैर िाारी हिफाजत करते िै। सैिनक बिुत िी अनुशाससत रिते और देश पेाी भी िोते।

सैिनको का जीिन बिुत िी कहठन िोता िै और एक ससपािी बनना सब के बस की बात निीं

िोती। उनिे कहठन पसशकण से गुजरना पडता िै और कई बार ऐसा देखा गया िै कक कुछ लोग

्ेिनगं छोड के भाग आते िै। सूरज के िनकलने से पिले जगने से लेकर, उनिे पूरे हदन बिुत

दौडाया जाता िै। शायद यिी िजि िै कक उनके भरती के दौरान िोने िाले शारीररक परीका का

्तर बिुत कहठन िोता िै और जयादातर जिान इसाे बािर िो जाते िै। उनके कं्ो पर आगे

रल कर देश कक सुरका का भार रिता िै इससलए ऐसा करना जररी भी िोता िै। उनिे अपने

बाल कटिाने पडते िै और पररिार से भी दरू रिना िोता िै। उनका खूब पसीना बिाया जाता िै

ताकी िे इतने तैयार िो जाएं कक उनिे युद् ाे का खून बिाना पड।े

िाारे तयोिारो कक रौनक फीकी न पडे इसके सलए जयादातर तयोिारो पर उनकी तैनाती भीड-भाड

िाले इलाको पर कर दी जाती िै। िे सदैि देश के सलए जीते िै और कई बार अपना कतथथय

िनभाते-िनभाते शिीद भी िो जाते िै।
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आपको कभी ाौका साले तो ककसी सैिनक से अिशय बात कररयेगा कयोकक उनका देश के सलए

जजबा देखने लायक िोता िै। सैिनक रोज देश हित कक पितता लेते िै और अपने कतथथय का

पालन करते िै। जैसा कक किा जाता िै कक कायथ िी पूजा िै – िाारे सैिनक इस बात को बडी

अचछी तरि िनभाते भी िै। यि सब उनका अपने देश के सलए पेा िी िै जो िे अपनी जान तक

की गरतंा निीं करते।

-साभंि शतिल अशोक

दवभिती भर् डत फा्स्त
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आीुभ्व ्े जडत बूटिीो का औरधती उपीोग...

आीुभ्व कीा है?

आयुि्द िाे िजारो िष् से ्ि्थ जीिन का ाागथ हदखा रिा िै। पारीन भारत ाे आयुि्द को रोगो के

उपरार और ्ि्थ जीिन शैली थयतीत करने का सि्वा तरीको ाे से एक ााना जाता था। अचछे

्िा्सय को बनाए रखने के ािति के कारण, िाने आ्ुिनक विशि ाे भी आयुि्द के ससद्ांतो और

अि्ारणाओं का उपयोग करना निीं छोडा - यि िै आयुि्द का ािति।

आीुभ्व =आयुः + िेद ; शास्दक अथथ : 'आयु का िेद' या 'दीघाथयु का वितान' एक ाुखय और सबसे शेरठ

गरककतसा पणाली िै सजसकी जडे भारतीय उपािादिीप ाे िै। भारत, नेपाल और शीलंका ाे आयुि्द का

अतयग्क परलन िै, जिाँ लगभग ८० पितशत जनसंखया इसका उपयोग करती िै। आयुि्द विशि की

पारीनता गरककतसा पणासलयो ाे से एक िै| आयुि्द, भारतीय आयुविथतान िै। आयुविथतान, वितान की

िि शाखा िै सजसका समबन् ाानि शरीर को िनरोग रखने, रोग िो जाने पर रोग से ाुकत करने अथिा

उसका शान करने तथा आयु बढाने से िै।

औरधती पौधो के ना् से समबंंधि जानकरी :

ाानि रोगो के उपरार के सलए पारीन काल से िी विसभनन पकार के औष्ीय पेड पौ्ो का इ्तेााल िोता

रिा िै | जयादातर औष्ीय पौ्े जंगली िोते िै, लेककन कभी-कभी इनिे उगाया भी जाता िै| पेड-पौ्े

कुदरत का हदया गया िरदान िै, जो ाानिीय जीिन रक ाे अपनी विशषे भूसाका िनभाते िै | इन पौ्ो से

न ससफथ भोजन संबं्ी जररतो की पूत् िोती िै, बस्क जीि जगत के संतुलन को बनाए रखने ाे भी इनिे
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सि्वा ्थान िाससल िै | इनकी उपयोगगता को धयान ाे रखते िुए इनिे अनेक संिग् ाे विभासजत ककया

गया िै | उपरार के तौर पौ्े की जड, पवी, फूल, तना, फल, बीजऔर छाल का इ्तेााल ककया जाता िै

1.नीा (Neem Tree)

नीा एक औष्ीय पौ्ा िै, जो औष्ीय उपरार ाे काफी ािति रखता िै | इसका िान्पितक नाा

Azadirachta indica िै | यि पेड खासतौर पर भारत और पाकक्तान ाे देखने को सालता िै | इस पेड

के समपूणथ भाग तना, पवे, फल और फूल को इ्तेााल ाे लाया जाता िै | इसकी पववया िायुनाशक,

पारक, कफ िन्संकााक रोगाणुनाशक िोती िै | नीा का सेिन शरीर की रोग पितरो्क काता को

भीबढाता िै

2. िुलसत (Holi Basil)

तुलसी का पौ्ा औष्ीय के साथ-साथ ्ासाथक ािति भी रखता िै | इसका िान्पितक नाा Ocimum

Sactum िै | यि पौ्ा लगभग पूरे भारत ाे िी पाया जाता िै | तुलसी के पवो का इ्तेााल खॉसी, सद्-
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जुकाा, ालेररया, दंत रोग, लीिर की बीाारी और शिास संबं्ी बीााररयो के उपरार ाे ककया जाता िै | कई

ााालो ाे इसे सलिर टॉिनक की तरि भी इ्तेााल करते िै | भारतीय सं्कृित ाे घर के आंगन ाे तुलसी

का पौ्ा लगाकर उसकी पूजा की जाती िै | रोजाना तुलसी की पवी खाने से गंभीर बीााररयो को टाला जा

सकता िै |

3.अवरक (Ginger)

अदरक का पौ्ा फूल की तरि िोता िै, सजसके ब्ब का उपयोग पूरे विशि ाे ासाले और पारंपररक

गरककतसा ाे करते िै | अदरक जयादातर रसोईघर ाे इ्तेााल की जाती िै | सहदथयो के ाौसा ाे खांसी

जुकाा िो जाने पर अदरक की राय या काढा बनाकर पीया जाता िै | अरगर और हदल की सा्या ाे भी

अदरक ाददगार साबबत िोता िै | इसके अितररकत अदरक को अनय बीााररयो के सलए भी फायदेांद

ााना जाता िै | अदरक ाे एंटीऑकसीडेट उचर ाामा ाे ाौजूद िोता िै

, जो शरीर के DNA को तनाि और कित से रका करता िै | यि हदय रोग, फेफडे की बीाारी और उचर

रकतराप जैसी पुरानी बीाारी को रोकने ाे सिायता करता िै |
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4.लहसुन (Garlic)

लिसुन पयाज जीनस से संबं् रखने िाला एसलया पररिार का एक सद्य िै | लीक, गरि, पयाज, शैलोट,

रीनी पयाज और िे्श पयाज सभी इसके ररशतेदार िै | लिसुन पूि्वर ईरान और ाधय एसशया ाूल का

पौ्ा िै | यि काफी लंबे साय से पूरी दिुनया ाे एक आा ासाला रिा िै | ाानि उपभोग और औष्ीय

उपयोगो के हिसाब से इसका इितिास एक िजार िषथ पुराना िै | इसाे स्फर बडी ाामा ाे िोता िै | जब

लिसुन को पीसा जाता िै, तो उसाे से एसलससन नााक एक योगगक िनकलता िै, सजसाे एंटीबायोहटक

गुण ाौजूद िोते िै | इसके अितररकत लिसुन ाे सैपोिनन, विटासान बी, पोटीन, रलेिोनोइडस, एंजाइा

और अनय योगगक भी पाए जाते िै |
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आयुि्द ाे न केिल उपरार िोता िै बस्क यि जीिन जीने का ऐसा तरीका ससखाता िै, सजससे जीिन लंबा

और खुशिाल िोता िै। आयुि्द के अनुसार शरीर ाे िात, वपत्तऔर कफ जैसे तीनो ाूल तत्िो के संतुलन

से कोई भी बीाारी आप तक निीं आ सकती। लेककन जब इनका संतुलन बबगडता िै, तो बीाारी शरीर पर

िािी िोने लगती िै और आयुि्द ाे इन्िीं तीनो तत्िो का संतुलन बनाया जाता िै। साथ िी आयुि्द ाे रोग

पितरो्क काता विकससत करने पर बल हदया जाता िै ताकक ककसी भी पकार का रोग न िो।

कव् पाील वषुीयि

प्् भर् डत फा्स्त
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कविता

“बेिी का हर रप सुहाना”

बेटी का िर रप सुिाना, पयार भरे हदय का,

ना कोई हठकाना, ना कोई हठकाना।।

ााता का आँरल ओढे, िर रप ाे पाया,

नया तराना, नया तराना।।

जीिन की िर कहठनाई को, िसते-िसते सि जाना,

सीखा िै ना जाने किाँ से उसने, अपाान के िर घूँट को,

ाु्कुराकर पीते जाना, ाु्कुराकर पीते जाना।।

कयो न िो कफर तकलीफ भंयकर, सीखा निीं कभी टूटकर िारना,

जााने की जंजीरो ाे जकडे िुये, सीखा िै ससफथ उसने,

आगे-आगे बढते जाना, आगे-आगे बढते जाना।।

बेटी का िर रप सुिाना, पयार भरे हदय का,

ना कोई हठकाना, ना कोई हठकाना।।

चवहाा खोि गाीतत संजी

दवभिती भर् डत फा्स्त

आराा कभी ककया निीं, लडता रिा िर छन,
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बाररश गा् ्ूप से, जल गया तन बदन।

जीत का ्िाद कभी रखा निीं, लाख ककए भजन,

ईशिर भी कया करता, जब बस ाे निीं था ान।।

कुराडे पाील सुनतल

प्् भर् डत फा्स्त

कॉलेज के टवन
सब यारो के याराने हदल को कफर याद आये

िि बीते पुराने लमिे कफर याद आये..

िि पिला हदन, िि पिली सी बाते
आज िि दो्त सब सभछडे तो लमिे याद आये..

देखा था सजनिे कभी अजनबी सा िाने
आज ििी खास इतने की ककसी को कया बताये..

िो यारो की ािकिल, िो ककताबो के ढेर
िो रातो की रतजगे, िो कलास रोां ाे सब ढेर..

देखा आज उस कलास रा की तरफ
तो िि दो्त ाु्कुराते बडे याद आये..



Shaping Future Transforming Healthcare Education Beyond Degree

अब यिी कुछ हदन िै, कुछ हदन की सोिबत
सभछाडगेे सब ऐसे की िर ाु्कान पर याद आये..

कोई इस शिर कोई उस शिर, कोई इस गली,
कोई उस गली, िनकलेगे जब इस राि से, िो रािगीर याद आये..

हदल टूटा यि सोरकर, ककतनो को आखरी दफा देखेगे
िि बात हदल पे छुबब, के जिाकाा आर - पार हदखाई आये..

िुए गले सालकर जुदा, ककया िादा अब रिेगे िाेसा यिाँ
आँखे नाा िुई, तो रुप करते नजर आये..

यिी तो सजनदगी िै जो आगे बडी अपने ाुकाा से
शुरिात िै अभी, न जाने आगे ककतनो के जाने आये..

्ुलला रकसार स्तर

प्् भर् डत फा्स्त

यू सजन्गी के खिाा हदखा गया कोई,
ाु्कुरा के

़
अ़पना ाना गया कोई़,

बहतीं िुई ििाओ को यू थाम ले गया कोई,
सािन ाे आ के कोयल का गीत सुना गया कोई़,
यू अ़पने पयार की हिा से गा को साटा गया कोई,
ाीठे़ सपनो ाे आपके अ़पना बना ़ गया कोई़,
्ूल़ लगी ककताा के पनने पलट गया कोई
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उस ाे सूखे िुए गुलाा की याद हदला गया ़कोई
यू सजनदगी ाे कफर से पयार की ारसात दे गया कोई
बबन आिट की इस हदल ाे जगि बना ़ गया ़ कोई
यू कफर से ाुझे जीने का ाकसद ससखा गया कोई
बबना आित अ़पना ाना गया कोई.

-

- चौगुले कैफफी इममिीाज

- प्् भर् डत फा्स्त

कुछ पल की बाते,
कैसे दो्ती ाे बदल गई पता निीं रला।

कुछ िंसाने कुछ तराने याद आते िै,
तेरे साथ बबताए िुए सारे पल याद आते।

ए दो्त ाै जब तेरे साथ िोता था,
तो पता निीं कब सुबि से शाा िो जाती थी।

अब िर पल ऐसा लगता िै ए दो्त,
जैसे साय रक सा गया िै।

राि ाे रलते रलते ांसजले तो साल गई,
लेककन तेरी दो्ती छूट गई।

बरपन ाे देखे गए खिाब सब पूरे िो गए,
लेककन तेरे बबना सब अ्ूरे से लगते िै।
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ए ाेरे दो्त एक बार कफर लोट आ,
कफर से िो बरपन के पल जीते िै।

-चौगुले अंफकिा अणाासो

प्् भर् डत फा्स्त

रूडडयो के बीर तेरी गु्से भरी आिाज सुनने का ान करता िै,
ान करता िै तू आ जाए बिुत डांटे और कान पकडकर ाुझे ले जाए.
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जाना रािती िंू उस बरपन ाे कफर से जिां तेरी गोद ाे सोया करती थी,
जब काा ाे िो कोई ाेरे ान का तुा बात-बात पर रोया करती थी.

जब तेरे बबना लोररयो किािनयो यि पलके सोया निीं करती थी,
ााथे पर बबना तेरे ्पशथ के ये आंखे जगा निीं करती थी.

अब और निीं िघसने देना रािती तेरे िी ाुलाया िाथो को,
रािती िंू पूरा करना तेरे सपनो ाे देखी िर बातो को.

खुश िोगी ााँ एक हदन तू भी,
जब लोग ाुझे तेरी बेटी किेगे.

-ज्ावार भभामजव शाटहव

दवभिती भर् डत फा्स्त

सफर ाे ्ूप तो बिुत िोगी तप सको तो रलो,
भीड तो बिुत िोगी नई राि बना सको तो रलो।

ााना कक ांसजल दरू िै एक कदा बढा सको तो रलो,
ाुसशकल िोगा सफर, भरोसा िै खुद पर तो रलो।

िर पल िर हदन रंग बदल रिी सजंदगी,
तुा अपना कोई नया रंग बना सको तो रलो।
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राि ाे साथ निीं सालेगा अकेले रल सको तो रलो,
सजंदगी के कुछ ाीठे लमिे बुन सको तो रलो।

ािफूज रा्तो की तलाश छोड दो ्ूप ाे तप सको तो रलो,
छोटी-छोटी खुसशयो ाे सजंदगी ढंूढ सको तो रलो।

यिी िै सजनदगी कुछ खिाब रनद उमाीदे,
इनिीं खखलौनो से तुा भी बिल सको तो रलो।

तुा ढंूढ रिे िो अं्ेरो ाे रोशनी ,खुद रोशन कर सको तो रलो,
किा रोक पायेगा रा्ता कोई जुनून बरा िै तो रलो।

जलाकर खुद को रोशनी फैला सको तो रलो,
गा सि कर खुसशयां बांट सको तो रलो।

खुद पर िंसकर दसूरो को िंसा सको तो रलो,
दसूरो को बदलने की राि छोड कर, खुद बदल सको तो रलो।

-

- साजणे समाेद शसशकांत
- पथा िषथ डी फााथसी
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Education should be free for everyone.

Pros:-

 Guaranteed Education: Free education is important because it guarantees some

level of education for every student in the country. This means that every student has

an equal opportunity to reach this level of education at an equal level.

 Safety of Life: Education is the key to a safe life. For example, when a student is

educated as opposed to not educated, it is easier to succeed in the future.

 Better outlook on life: Education gives children the ability to think positively and

have a more positive attitude towards life. Free education guarantees that the outlook

of life of all children will be the same.

 Increased employment: Free will means that most students will have access to

education and hence increase their chances of getting employment.

 Creates equality, awareness and financially free: Free education means that any

child from where they come will be able to use the same quality education. It plays an

important role in creating equality among the students in the school. Also Students

will not be worried about getting student loans in university to fully facilitate their

education. This ensures that students remain debt-free.

Cons:-

 Create an unequal society in school: Free education brings people from different

cultures and backgrounds to the same school where aspects of social class can come

into play. It has risked an uneven society.

 Increases government spending: While free education can be free for students, it is

imposed on the government. This means that the government may be forced to

borrow money for free education in the country.

 It can raise taxes and compromise with education quality: Free education can

raise government tax on financial donations and thereby reduce people's disposable

income. On the other hand Low quality of education will arise because free education
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can affect the quality of education in the long run as classes will be limited and

resources will be limited.

 Liquidity problems may arise in early stages of life: According to my point of

view Younger generations do not know how to handle money. Free education

discourages youth from interacting with money in a responsible way that can make

them green in managing money.

 Lack of personal attention and touch: Free education means that there will be more

teacher to student ratio, which will negatively affect the personal touch required

between teacher and student.

Conclusion:-

Personally I believe Education is important for anyone to survive their academic, social, and

political career. Education requires a lot of money, but it should not be monopolized so that the

whole world can move at the same pace, solve problems like world poverty or world starvation.

Otherwise, the world will inevitably go nowhere, unable to make its talent any harder. At least,

with more brains, you stand a chance against the cloud-free major obstacles in the world today.

Ms. Gayatri Lingade

F. Y. D. Pharm (Add in Diploma)
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Poems

Dreams

Hold fast to dreams

For if dreams die

Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams

For when dreams go

Life is a barren field

Frozen with snow

Ms. Thombare Pranjali Bandopant

F. Y. D. Pharm (Add in Diploma)
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PHARMACIST

I am not an engineer............ But know Engineering

I am not a Doctor.............

But I know Pharmacology I am not a BSc Student.............

But I know Organic Chemistry

I am not an MBA graduate

But know Management

I am not a Software Engineer.........

But I know about computers

I am not a Lawyer............ But I know Laws (Jurisprudence)

I am not a pathologist but I know about Biochemical and Blood testing

I am not a CA. But know Accounts

I am MULTI-TALENTED

Guess who AM............

"PHARMACIST"

Proud to be a pharmacist...............

WE LIVE.......... TO SAVE LIVES.

Ms. Kumbhar Dipali Murgendra

F. Y. D. Pharm (Add in Diploma)
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Quotes
Confidence and hard-work is the best medicine to kill the disease called
“failure”

Mr. Mane Abhijit Sujit
S. Y. D. Pharm (Add in Diploma)

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start
having positive results.

Mr. Pujari Pranav Ramdas
S. Y. D. Pharm (Add in Diploma)

PHARMACY The Heart of our Community.

My words are antibiotic, My smile is analgesic, My touch is anti
-inflammatory My presence is antiseptic My feeling is antipyretic
Yes, I'm the Pharmacist.

Ms. Pawar Sai Balkrishna
F. Y. D. Pharm (Add in Diploma)
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Shayari

It’s hard to forget someone that gives you so much remembers

Mr. Sushant Patil

S. Y. D. Pharm (Add in Diploma)
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Institute Vision: 

“To create competent pharmacy professionals who can efficiently contribute 

for the healthcare system of society and to the pharmacy profession.” 

Institute Mission: 

M1: To nurture the right educational environment for personal and 

professional growth of students. 

M2: To develop communication and management skill of students to become 

a successful entrepreneur.  

M3: To thrive ethical pharmacy professionals with leadership skill to cater 

health care services for society. 

M4: To help the students to disseminate acquired knowledge through the 

fullest commitment for health care services. 

Program Educational Objectives 

On successful completion of D. Pharmacy program, the graduates shall be able 

to- 

PEO I: Conclusively demonstrate knowledge, skill, attitude and competencies 

for successful recruitment in various health care related organizations.  

PEO II: Realize the vastness of knowledge and pursue higher education in 

eminent institute to explore their research and management skills.  

PEO III: Plan and commence with small start-ups in medicine and health care 

services. 

PEO IV: Participate voluntarily in non-monetary public welfare activities. 

                

 

Sant Dnyaneshwar Shikshan Sanstha’s 

Annasaheb Dange College of B.Pharmacy, Ashta 

[D.Pharm] 
Tal.-Walwa, Dist.-Sangli, Maharashtra, India 416 301 

 


