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गरुडषेऩ 

एक ध्मेम लेडा प्रलाव 

 

बयत आधंऱे 1
 ,  लऴाायाणी बोवर2े

 

1
IR.S.,  भ.ुवा.काकडे भशावलद्यारम वोभेखय नगय. 

2M.A.II (भयाठी) 
 

प्रस्तालना- 
 „गरुडषेऩ‟ मा आत्भचरयत्र ऩुस्तकाचे रेखक बयत आंधऱे शे 
आशेत. भी „ऩुस्तक ऩरयषण‟ 

 मा ऩुस्तकाचे प्रकाळक  - स्टडी वका र ऩब्लरकेळन्व प्रा .लर. शे 
आशेत. मा ऩुस्तकाचे भुखऩषृ्ठ ल येखालचते्र नंद ूगलांदे आशे . “गरुडषेऩ” 

मा ऩुस्तकाची दशाली आलतृ्ती. डडवेंफय २०१५ भधीर आशे. 

 भी शी आलतृ्ती ऩुस्तक ऩरयषणावाठी घेतरी . मा ऩुस्तकाचे 
भदृ्रक :- लेदगंगा वप्रशो ग्राडपक्व, वानऩाडा,नली भंुफई शे आशेत. 

 ग्राभीण बागात याशणाऱ्मा वलद्यार्थमाावाठी शे ऩुस्तक एक 
भोठी पे्रयणाच आशे .खेड्मातीर डकंला प्रलतकूर ऩरयब्स्थतीत लळषण घेताना कळा प्रकाये अडचणी मेतात ल मा 
वंकटांचा वाभना - ध्मेमलेडा मा प्रलावाने कळा प्रकाये कयाला माचे अलतळम उत्तभआब्ण वभऩका  आळालादी 
दृष्टीकोन मा ऩुस्तकरूऩाने वलद्यार्थमाावभोय आरा आशे . भशायाष्डाच्मा कानाकोऩऱ्मात .ग्राभीण बागात याशणाऱ्मा . 

वभाजावाठी,देळावाठी काशीतयी कयाले अळा शेतूने पे्ररयत झारेल्मा त्माचप्रभाणे आऩरे स्लत : चे ध्मेम ऩूणा 
प्राभाब्णकऩणे ऩूणा कयण्मावाठी धडऩडणाऱ्मा तरुणांना “गरुडषेऩ” शे ऩुस्तक एक भोठे भागादळाकच आशे. 

 मा ऩुस्तक रूऩाने ग्राभीण बागातीर वलद्यार्थमााभध्मे आत्भवलश्वाव लभऱलण्माव ल त्माभध्मे लाढ शोण्माव 
भदत शोत आशे . भोठी स्लप्ने ऩशा ल ती ऩूणा कयण्मावाठी अथक ऩरयश्रभ ,कष्ट कया शे मातून लळकलमाव 
लभऱारे. 

 अऩमळारा वाभोये जाण्माची ताकद मातून लभऱारे आशे .अऩमळ ऩचलामरा लळका अवा वंदेळ मा 
ऩुस्तकातून लभऱतो.प्रळावकीम षेत्रात करयअय कयण्मावाठी त्मांना डकती वंकटे आरी अडचणी आल्मा त्मालय 
त्मांनी कळाप्रकाये भात केरी आशे शे ऩुस्तक त्माचे उत्तभ उदाशयण आशे. 

 वकायात्भक दृष्टीकोन शे खाव लैलळष्टमे आशे . त्माचप्रभाणे त्मांचा स्लबाल ,त्मांच्मा व्मविभत्लाची 
जडणघडण. इच्छाळिी,पे्रयणा,उडिष्ट,गाठण्माची धडऩड ,आलडलनलड आब्ण भुख्म म्शणजे काशीतयी करून 
दाखवलण्माची ब्जि अवे वला काशी मा ऩुस्तक रूऩाने त्मांच्मा व्मविभत्लाची ओऱख झारी. 
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 ‘गरुडषेऩ‟ मा ऩुस्तकातून बयत आंधऱे वाशेफांनी वभस्मांचे बांडलर करू नका अवा राखभोराचा वंदेळ 
मातून डदरा तय वभस्मांलय उऩाम काढा आब्ण त्मावाठी खूऩ कष्ट ,भेशनत कयण्माची तमायी ठेला .मळ शे 
लभऱतेच शे लवद्ध करून दाखवलरी ल ग्राभीण बागातीर वलद्यार्थमाांना पे्रयणा डदरी आशे. 

 मा ऩुस्तकातून आणखी एक भशत्लाचा वंदेळ डदरा आशे तो म्शणज-े  

 “Work is Worship” (काभातच देल ऩाशाला ) त्माच प्रभाणे काभाचा ध्माव घ्मामचा अवेर तय “काभात 
फदर म्शणजे वलश्रांती” शे घोऴलाक्म मा ऩुस्तकरूऩाने आऩल्मा वभोय मेते. 

 बयत आंधऱे वाशेफांचे कुटंुफ म्शणजे त्मांचे आई ,लडीर,रशान बाऊ ,फशीण,आजी अवे वायेजण लभऱून 
एकत्र याशत.अत्मंत गरयफीची ऩरयब्स्थती ऩण आजीचा त्मांच्मालय पाय जील . वगळ्मा रोकांना बयत पाय शुळाय 
आशे अवे ती वांगत .ळाऱा वुरु झारी कवे तयी „व-ऩाव‟ शोऊन लयच्मा लगाात जात .वुट्टीत आजीफयोफय 
काभारा जात. ऩुढच्मा लऴााची लह्या ऩुस्तक वलकत घेण्मावाठी गालातीर ऩानवये शे श्रीभंत कुटंुफ त्मांच्मा ळेजायी 
शोते.त्मांची खूऩ लेगलेगळ्मा प्रकाये भदत ऩुढे भेडिक ऩयीषा झारी. ५४% लभऱलून ऩाव झारे. 

 नालळकरा I.T.I. केरे . वात डक.भी.योज वकाऱी ५ :३० रा घयातून चारत लनघून ल ७ ला कॉरेजभध्मे 
ऩोशचत.फाजयीची बाकयी आब्ण चटणीत ऩाणी टाकून खात . खूऩ भेशनतीने I.T.I. ऩाव झारे ल डशंदसु्तान 
पास्टनय कंऩनीत काभारा रागतो . शे कयीत अवताना फाशेरून ऩदलीचे लळषण घेतेते आब्ण १९९९ भध्मे 
घयातरा ऩडशरा गॅ्रज्मुएट भुरगा झारो. 
 त्मानंतय १९९९ भध्मे कंऩनी वोडून स्ऩधाा ऩयीषांची तमायी , अभ्माव वुरु केरा .ऩुणे वलद्याऩीठात एभ .ए. 

इलतशावारा अॅडलभळन घेतरे ल “कभला आब्ण लळकला मोजनेत प्रलेळ लभऱलरा .काभ कयीत एभ ऩूणा केरे ” ल 
स्ऩधाा ऩयीषांचा अभ्माव चारूच ठेलरा .२००३ भध्मे स्ऩधाा ऩयीषा ऩाव झारो .आब्ण २००४ भध्मे P.S.I. रा 
याभयाभ ठोकून U.P.S.C. यस्ता धयरा. 
 माच ऩरयब्स्थतीत माच काऱात लाईट ऩरयब्स्थतीत कोणीच आऩरे नवते माची जाणील झारी . U.P.S.C. 
ऩूला ऩयीषा नाऩाव झारो .ऩण धीय वोडरा नाशी ‟अऩमळ शी मळाची ऩडशरी ऩामयी ‟ मा वलचायाने ऩयत 
अभ्मावारा वुरुलात केरी २००७-२००८,ऩाव नाऩावाचा खेऱ चारू शोता.त्मांनतय ऩयत ऩुण्मारा आरे. 

 ऩुण्मात „मळदा‟ मा वंस्थेत घेतरा .ल तोऩमांत मुऩीएवची ऩूला ऩयीषा झारे . आत्भवलश्वाव लाढरा .लाईट 
ऩरयब्स्थतीत आधाय देणायी लभत्र भंडऱी बेटरी .घयी लडडरांच लागण ऩुलाावायखच .फाकीचे ळेतात काभ करून 
कवंतयी घय चारलत. 

 नातेलाईकांना बयत चेषे्टचा वलऴम झारा शोते .लामा गेरा आशे अवे रोक फोरत तय कुणी रव्श भयेज 
केरे अवे वांगत अळी वभाजातीर रोक लाईट फोरत ऩयंतु त्मांनी त्माकडे दरुाष केरे. 

 मळ-अऩमळ,ऩाव - नाऩाव शा खेऱ चारूच शोता .आजी गालातल्मा रोकांना भोठमा आत्भवलश्वावन 
वांगामची रई भोठा वाशेफ शोणाय आशे.करेक्टयच्मा ऩयीषेच्मा अभ्माव कयतोम अळी वांगत. 

 वंघऴा चारूच आत्ताऩमांत बयत वाशेफांनी २००३ भध्मे ऩीएवआम , २००४ भध्मे येल्ले ,टीवी,२००५ भध्मे 
जरवंऩदा वलबाग ,२००७ भध्मे L.I.C. वलकाव अलधकायी २००८ भध्मे वभाजकल्माण खमातीत नोकयी . अळा 
अनेक नोक-मा वोडून डदल्मा.ऩयंतु त्मांनी ध्मेम वोडरे नाशी.रोकांनी लेडे म्शटरे तयी चारेर. ऩण ध्मेम वोडणाय 
नाशी शे त्मांनी वांलगतरे.  

 आब्ण ६ भें २०१० योजी मू .ऩी.एव चा लनकार झारी आब्ण एका न वऩना -मा वंघऴााचा ळेलट झारा 
बयतने रग्न लनकार रागण्माऩूली ठयवलरे. त्माभुऱे ऩदाकडे ऩाशून मेणाया जीलनवाथी त्मांना टाऱता झारा. 
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वभायोऩ 

 ग्राभीण बागातीर भुरे कोणत्माशी वंकटात डटकून याशतात . माची जाणील करून डदरी. अऩमळान खचून 
जाऊ नका.वकायात्भक वलचाय कया. अवे ते म्शणतात. माची जाणील मा ऩुस्तकातून करू डदरी आशे. 

 ग्राभीण बागातीर वलद्यार्थमाांना -“वंकट त्मांच्मालयच मेतात ज्माच्मात त्मांचा वाभना कयण्माची डशम्भत 
अवते”.अवे वलचाय मा ऩुस्तकातून देतात. 

 “गरुडषेऩ” शे ऩुस्तक तरुणांना डदळा देणाये आशे .खूऩ भाक्वा ऩडरे तयच ऩुढे काशी तयी शोता मेते शा 
गेयवभज मा रेखकाने मा ऩुस्तकाच्मा रूऩाने भोडीत रागरा.ल मातून वलद्यार्थमाांना प्रोत्वाशन लभऱत आशे. 

 प्रचंड उजाा ,इच्छाळिी मातून अनुबलमाव लभऱारी .उत्तुंग ध्मेमाकडे लाटचार कयताना जीलनातीर अनेक 
बौलतक वुखांना तीत्तांजरी द्याली रागते माची जाणील मा “गरुडषेऩ” ऩुस्तकातून शोते. 

 ळेलटी अवे लरशालेवे लाटते डक - बयत आंधऱे वाशेफ अवेच वदैल कामायत याशोत .ल त्मावाठी त्मांना 
दीघाामुष्म राबो शीच ईश्वयचयणी प्राथाना ! 
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