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�भःती सा	ह�याकडून मा�या अपे�ा�भःती सा	ह�याकडून मा�या अपे�ा�भःती सा	ह�याकडून मा�या अपे�ा�भःती सा	ह�याकडून मा�या अपे�ा 

(डॉ. रंजन केळकर, पणेु) 

मी एक सेवािनव&ृ हवामानशा() आहे. माझे प,नासहून अिधक शोधिनबंध 

दज1दार व)ैािनक िनयतकािलकांत ूिस5 झाले आहेत. 	कती तर6 आंतररा7ीय 

व)ैािनक स8मेलनांत �यांचे िनंकष< मी सादर केले आहेत. अशा िनयतकािलकांत 

आ�ण स8मेलनांत �भःती व)ैािनकांसाठ> ‘कोटा’ नसतो. तुमचा धम< @वचारला जात 

नाह6. फB तुमचे संशोधन नवीनतम आ�ण आंतररा7ीय पातळ6वरचे असावे लागते.  

पण �भःती सा	ह�याचे तसे नाह6. �भःती सा	ह�य सव<सामा,य सा	ह�याहून 

िनराळे असते. �भःती सा	ह��यक एका वेगDयाच ौणेीचे असतात. ते �यांचे 

सा	ह�य �भःती मािसकांत ूिस5 करतात. �भःती सा	ह�य सामा,य बाजारात 

@वकत घेता येत नाह6. �यासाठ> खास दकुानांत जावे लागते. �भःती सा	ह�यावर 

चचा< करHयासाठ> वेगळ6 स8मेलने भरवावी लागतात. �भःती सा	ह�याचे ‘दिलत’ 

आ�ण ‘उKचवणLय’ असेह6 @वभाजन केले जाते. 

�भ�भ�भ�भःतीःतीःतीःती    सासासासा	ह	ह	ह	ह�य�य�य�य    8ह8ह8ह8हणणणणजेजेजेजे    काकाकाकायययय? 

असे हे �भःती सा	ह�य आहे तर6 काय? �भःती आ�ण �भःतीतर सा	ह�यात 

काय मलूभतू फरक आहे? 	कंवा काय फरक असला पा	हजे? �भःती सा	ह�याची 

अिधकृत MयाNया कोणी केली आहे का आ�ण केली असेल तर ितला सव<संमती 

िमळाली आहे का? सा	ह�याला �भःती हे @वशेषण जोडताना कोणते िनकष 

सामा,यपणे लावले जातात?  

Oयांचा धम< �भःती आहे अशा लेखकांनी काह6ह6 िल	हले तर ते आपोआप 

�भःती सा	ह�य 8हणनू गणले जाते का? �भःती धम<ू चारासाठ> िल	हलेले 	कंवा 
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भाषांतPरत केलेले लेख, पःुतके, गीते, �भःती सा	ह�यात मोडतात का? �भःती 

लोकांसाठ>, �भःता@वषयी 	कंवा �भःती धमा<@वषयी �भःतीतर लेखकांनी िल	हलेQया 

सा	ह�याला �भःती सा	ह�य 8हणता येते का? उदाहरणाथ<, पाडगावकरांचा नवा 

करार �भःती सा	ह�य आहे का? 	कंवा मी हवामाना@वषयी तीन इंमजी पाUयपःुतके 

ूकािशत केली 8हणून मी �भःती सा	ह��यक झालो का?    

वर 	दलेQया आ�ण मा�या मनात असलेQया अशा आणखी काह6 मलूभतू 

ूVांची उ&रे मला सहजपणे सापडली असती तर मी हा लेख िल	हलाच नसता, 

आ�ण कदािचत ती सापडणार पण नाह6त Wाची मला जाणीव आहे. 8हणून Wा सव< 

MयाNयांKया वादात न पडता, �खःती सा	ह�य कसे असावे  Wा@वषयी मला ःवतःला 

काय वाटते, आ�ण �भःती सा	ह�याकडून मा�या काय अपे�ा आहेत Wा@वषयी मी 

येथे थोडYयात िल	हणार आहे.     

�भ�भ�भ�भःतीःतीःतीःती    जीजीजीजीववववनानानानाचेचेचेचे    ददददश<श<श<श<नननन    

ूथमतः मला असे वाटते कZ, सा	ह�याKया मा[यमातून वाचकाला वाःत@वक 

	कंवा क�Qपत जीवनाचे दश<न Mहावे हा जर सा	ह�याचा एक हेत ूअसेल, तर �भःती 

आ�ण �भःतीतर जीवनांम[ये जो फरक आहे 	कंवा असावा, तो �भःती सा	ह�यातून 

MयB झाला पा	हजे.  

माझी अपे�ा ह6 आहे कZ, �भःती डॉYटर हा दसु\ या डॉYटरांपे�ा अिधक 

िनःःवाथL सेवा करणारा असावा. �भःती नस< ह6 इतर पPरचाPरकांपे�ा अिधक 

ूीतीने व स]ावाने रो^यांची शौुषुा करणार6 असावी. �भःती िश�क हा सामा,य 

िश�कांपे�ा @व_ा`याaना चांगली नीितमQूये िशकवणारा असावा. �भःती ूशासक 

आपQया कामात इतरांपे�ा जाःत ूामा�णक आ�ण कतृ<�ववान असावा. �याचूमाणे 
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मला असे वाटते कZ, �भःती लेखक हा ःवतः �भःती जीवन जगणारा असावा, 

8हणजे �याKया लेखणीतून आपोआप �भःती सा	ह�य उतरेल. 

संत पौलाने देहाची कामे कोणती आ�ण आ�8याची फळे कोणती हे ःपc केले 

आहे. तो 8हणतो, 

आता देहाची कामे उघड आहेत आ�ण ती ह6ः जारकम<, अमंगळपणा, कामातुरपणा, 

मिूत<पजूा, जादटूोणा, वरै, कलह,  ईंया<, राग, @वरोध, फुट6, गट, म�सर, धुंद6, दंगल 

आ�ण Wांसारखी आणखी; Wां@वषयी मी जसे पवूL सांिगतले होते तसे आता आधी 

सांगतो कZ, Wा गोcी करणा\ यांना देवाचे राOय वतन िमळणार नाह6. पण 

आ�8याची फळे ह6 आहेतः ूीती, आनंद, शांती, सहनशीलता, ममता, स	दKछा, 

@वfास, सौ8यता, संयमन; अशां@वg5 कोणताह6 िनयम नाह6. आ�ण जे �भःत येशचेू 

आहेत �यांनी देहाला भावनांस	हत व वासनांस	हत वधःतंभावर �खळले आहे. आपण 

आ�8याने जगत आहो तर तसेच आ�8याने नीट चाल ूया. 

माझी अपे�ा ह6 आहे कZ, �भःती लेखकांनी िनमा<ण केलेले सा	ह�य 

आ�8याने ूेPरत असले पा	हजे आ�ण �यातून देहाची कामे नाह6, तर आ�8याची 

फळे वाचकांना 	दसली पा	हजेत. येश ू�भःताने ःवतः सांिगतले होते कZ,  

तु8ह6 �यांKया फळांवhन �यांना ओळखाल. काटे\ यांवhन िा�ं 	कंवा कk कर6वhन 

अंजीर गोळा करतात काय? तसंच ू�येक चांगलं झाड चांगलं फळ देतं, पण कुजकं 

झाड वाईट फळ देतं. चांगलं झाड वाईट फळ देऊ शकत नाह6; आ�ण कुजकं झाड 

चांगलं फळ देऊ शकत नाह6. जे चांगलं फळ देत नाह6 असं ू�येक झाड तोडून 

अ^नीत टाकलं जातं. 8हणून तु8ह6 �यांKया फळांवhन �यांना ओळखाल. 

 

 



4 

 

आआआआरररर����णणणणनीनीनीनीतीतीतीती    ननननकोकोकोको 

�भःती सा	ह�या@वषयीची माझी दसुर6 अपे�ा ह6 आहे कZ, ते दज1दार असावे. 

�भःती सा	ह�याला आर�णनीती लाग ूअस ूनये. जशी आर�णाम[ये वयोमया<दा 

वाढवली जाते, गुणव&ेचे िनयम िशिथल केले जातात, तसे ‘मी �भःती लेखक आहे 

8हणून मा�या �भःती वाचकांनी मा�या श5ुलेखनाकडे, Mयाकरणाकडे, भाषेकडे 

दलु<� करावे’ अशी @वनंती करणे चकुZचे आहे. संत पौलाने हेह6 8हटले आहे कZ,  

शnदाने 	कंवा कृतीने कराल ते सव< काह6 ूभ ूयेशKूया नावाने करा; आ�ण �याKया 

oारे देव@प�याचे उपकार माना. 

आपण जे काह6 करतो, ते ूभ ूयेश ू�भःताचे नाव घेउन करावे. आपण जर 

सा	ह�यिनिम<ती कर6त अस ूतर ती ूभKूया नावाला शोभेल अशीच असावी.  

सुससुुसुवावावावात1त1त1त1चीचीचीची    घोघोघोघोषषषषणाणाणाणा 

माझी ितसर6 अपे�ा ह6 आहे कZ, �भःती सा	ह�याKया मा[यमातून देवाKया 

ूीतीची, ूभ ूयेशKूयाoारे �याने देऊ केलेQया तारणाची सवुाता< गाजवली गेली 

पा	हजे. आपQयाला ‘सेYयलूर’ 8हणजे िनधमL शलैीतQया कथा, क@वता, कादंब\ या 

िलहायची पणू< मोकळ6क आहे. आपण खpयाळ गाणी, वाऽट @वनोद, अrील गोcी, 

नकारा�मक अिभूाय, िलहू शकतो. पण हे काम कोणीह6 कh शकेल. �यासाठ> 

�भःती असायची गरज नाह6. पौल 8हणतो, 

सव< गोcींची मला मोकळ6क आहे, पण सव< गोcी 	हताKया नसतात. 

आपQया देशात आपQयाला धम<ःवातंsय आहे, Wासाठ> आपण परमेfराचे 

सतत उपकार मानले पा	हजेत कारण 	क�येक देशांत हे ःवातंsय नाह6. तसेच, 

@वचार करHयाचे आ�ण @वचार MयB करHयाचे ःवातंsयह6 आपQया देशात आहे. 
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परंत,ु आपली मते दसु\ यांKयावर लादHयाचे आपQयाला ःवातंsय नाह6. आपQया 

शाळांत आपण सव< @व_ा`याaकडून ूभचूी ूाथ<ना सBZने वदवनू घेऊ शकत नाह6. 

आपQया दवाखा,यांत आपण रो^यांKया परवानगीिशवाय �यांKया आ�8यांसाठ> 

ूाथ<ना कh शकत नाह6. आपला देश @ॄ	टश राजवट6खाली असताना, शार6Pरक 

आ�ण मानिसक uंpया ऽःत असलेQया लोकांना जशी सवुाता< ऐकवली जात असे, 

तसे आपण आज केले, तर लोकांKया पPर�ःथतीचा गैरफायदा घेतQयाचा आरोप 

आपQयावर नYकZच केला जाईल. परंत ुसव< जगाला सवुाता< सांगा ह6 आपQया 

ूभचूी आ)ा आपण आता पाळायची नाह6 असा Wाचा अथ< नाह6. Wासाठ> �भःती 

सा	ह�याचा उपयोग केला गेला पा	हजे. आपण कोणीह6 अस,ू समाजात आपले 

ःथान कोणतेह6 असो, संत पौलाने सांिगतQयाूमाणे, ‘मी जगतो असे नाह6 तर 

�भःत मा�या ठायी जगतो’, हे आपले आजKया यगुातले ॄीद असले पा	हजे. असे 

झाले तर आपQया वागणकुZतून, बोलHयातनू, िल	हHयातून, �भःत इतरांना MयB 

झाQयािशवाय राहणार नाह6. �भःती समाजसेवा, �भःती िश�ण, �भःती ूशासन, 

�भःती सा	ह�य Wांचे िनराळेपण काय आहे हे दाखवनू _ायचे असेल तर हा एक 

माग< आपQयाला खुला आहे.   

सारांश, मा�या मते, �भःती सा	ह�य कथा, क@वता, कादंबर6, िनबंध, 

ूवासवण<न, @वrेषण, 	कंवा चPरऽ अशी @व@वध hपे घेऊ शकेल, पण �यामळेु 

वाचकांKया मनात �भःता@वषयी उ�सकुता िनमा<ण झाली पा	हजे, वाचक �भःताकडे 

आक@ष<त झाले पा	हजेत. �भःती सा	ह�याKया मा[यमाoारे लोकांना �भःताची 

ओळख पटावी, �यातनू �भःताने लोकांशी बोलावे, �यातून �भःताने लोकांना 

�याKयाकडे बोलवावे.  

(संदभ<ः गलतीकरांस पऽ ५:१९-२५, म&याचे शभुवत<मान ७:१६-२०, कलसकैरांस पऽ 

३:१७, कPरंथकरांस प	हले पऽ ६:१२, गलतीकरांस पऽ २:२०)      


