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आ�हाला आमचे रा��गीत गायला आवडते आ�ण आ�हाला �याचा अ�भमान आहे. जे�हा           
जे�हा मी हे गीत ऐकतो त�ेहा माझे �दय आनदंाने उडी घेत.े हे गीत �ी. र�व�ंनाथ टागोर,                
भारताचे सा�हि�यक �द�गज, यांनी �ल�हले आहे. मला आम�या गीताचे काह� श�द वाचू            
�या आ�ण �याचा अथ� आठव ू�या: 
 

जन-गण-मन अ�धनायक जय हे, 
भारत भा�य �वधाता! 

त ुलोकां�या मनाचा शासक आहेस,  
�वजय त�ुया बरोबर असो,  
भारता�या �नयतीचा �वतरक 

 
तब शभु नामे जागे, 
तब शभु आ�शष मांगे 
गाहे तब जय गाथा। 

तझु ेनाव ऐकून जागतृ होतो आ�ण त�ुया आशीवा�दासाठ� �ाथ�ना करतो,  
सव� लोकांचा बचाव त�ुया हातात आहे. 

 
जन-गण-मगंलदायक जय हे, 

भारत भा�य �वधाता! 
लोकांचे क�याण करणारा तचू आहेस  

भारता�या �नयतीचा �वतरक 
 
हेच ���ती लोक भारतासाठ� �ाथ�ना करतात. आ�ह� �व�वा�या शासकाला �ाथ�ना करतो -            
जो भारता�या �नयतीचा �वतरक आहे. आ�ह� परमे�वरा�या आशीवा�दासाठ� �ाथ�ना         
करतो. �ाथ�ना करतो क� येशू ���त लोकांचे र�ण करो. आ�ह� �ाथ�ना करतो क� देव              
आप�या देशाला सरु��त राखो, आप�या ��य देशा�या �नयतीचा तो �वतरक आहे. 
 

पण देवाने आपल� �ाथ�ना का ऐकल� पा�हजे? आपला वंश इतरांपे�ा �े�ठ आहे का?  
आप�याकड ेइतरांपे�ा जा�त ब�ु�धम�ा आहे का? आपण इतरांपे�ा न�ैतक���या चांगले 

आहोत का?  
 



असे ��न दसु� या �व�वय�ुदात डॉ. पीटर माश�ल यांनी अमे�रकन लोकांना �वचारले होत े
आप�या सदेंशातनू, “देवाने अमे�रकेला आशीवा�द का �यावा?” 

 
आपण य�ुधाला त�ड देत नाह� आहोत परंतु जाग�तक �तरावर आजारपणाचा सामना           
कर�त आहोत. �याचा प�रणाम दसु� या महाय�ुधापे�ा अ�धक रा��ांना आ�ण जा�त          
लोकांना होत आहे. आ�ण हे ��न आज भारतातील चच�ला समप�क आहेत. खरं तर ते आज               
कोण�याह� देशातील चच�ला समप�क आहेत. पढु�ल �वचारांब�दल मी डॉ. पीटर माश�लचे           
ऋणी आहे.  
 
देवाने आपल� �ाथ�ना का ऐकावी? देवाने आम�या आरोळींना उ�र का �यावे? देवाने            
भारतावर क�णापवू�क का पा�हले पा�हजे? देवाने आप�या जमीनीला आरो�य का �दले           
पा�हजे?  
�कंवा गवा�मळेु आ�ह� असा �वचार क� लागलो आहोत क� आ�ह� देवा�या आरो�यासाठ�            
पा� आहोत. 
 
आपण आपले ल� वळवयूा 2 इ�तहास 7:14 
तर माझे नाम �यास �दले आहे �या मा�या लोकांनी द�न होऊन माझी �ाथ�ना केल� आ�ण               
मा�या दश�ना साठ� उ�सकु होऊन ते आप�या द�ुट मागा�पासनू पराव�ृ झाले तर मी             
�वगा�तनू �यांची �वनंती ऐकून �यां�या पापांची �यास �मा कर�न व �यां�या देशातनू            
�लेश नाह�से कर�न . 
 
आज हे शा��वचन आप�या रा��ातील लोकांसमोर आणलं जाणारे एक मह�वाचे          
शा��वचन आहे. खरे तर - कोणतीह� �ादे�शक �न�ठा �वचारात न घेता हे आवाहन सव�              
भारतीयांसाठ� आहे.  
 
कारण आपण गीत �हणतो: 

पंजाब-�स�ध-गजुरात-मराठा, 
��वड-उ�कल-ब�ग 

�व�ंय �हमाचल यमनुा गंगा 
 

पंजाब, �सधं, गजुरात, मराठा, ��वड,  
ओ�रसा, बंगाल. 

�व�ंय�या आ�ण �हमालय टेक�यांम�ये ��त�वनी आहेत आ�ण सगंीत यमनुा आ�ण 
गंगाम�ये  

�मसळले आहे 
 
सव� भारतीयांसाठ� हे आवाहन आहे - कोणतीह� धा�म�क ��धा बाळगणारे असले तर�.            
कारण सवा�ची �न�म�ती देवाने केल� आहे - �हदंू आ�ण मिु�लम, बौ�ध आ�ण जनै, शीख              
आ�ण झोरा�टे�रयन आ�ण अगद� नाि�तक देखील. सवा�ची �न�म�ती देवाने केल� आहे           



आ�ण �हणनूच सव� देवाचे आहेत. आ�ण हे आवाहन भारतीय ���ती लोकांना अ�धक लागू             
आहे, जे ���ता�या नावाने ओळखले जाणारे आहेत. 
 
परंतु आपण आप�या रा��ा�या आरो�यासाठ��या चार अट�ंचा �वचार कर�यापवू� आपण          
स�यप�रि�थती देवा�या �याय आहे असे सबंोध�याची घाई क� नये. असे �वचार केवळ            
अकाल� नसनू पवूा��हह� असतात. आपण देवाचा शोध घेतो, �या�याकडे आरो�यासाठ�          
याचना करतो कारण आपण हे जाणतो क� आपण कमकुवत आ�ण मया��दत आहोत परंतु             
देव सव�शि�तमान आहे आ�ण जे आपण क� शकत नाह� त ेतो न�क�च बरे क� शकतो. 
 
आता आपण चार अट� पाहू:  
 
प�हल� अट �हणजे �वतःला न� करणे.  
मानवता आज अतलुनीय यशा�या यगुात जगत आहे. हे �दवस “�वयं �न�म�त प�ुष”            
(आ�ण ि��या) यांचे आहेत. ” आप�याला नशा चढल� आहे आप�या कतृ��वाची आ�ण            
यशाची. न�ता आ�ण कृत�ता आता आप�याकडे येत नाह�. परंत,ु जर देवाने आप�या            
देशाला बरे करावे अशी आपल� इ�छा असेल तर �थम अट न�ता ह� आहे.  
 
गव� आपले दोष लप�वतो, �हणनूच हा पड�याचा एक �नि�चत माग� आहे. न�ता            
आप�याब�दलचे स�य �कट करत,े �हणनूच त ेवाढ�साठ� �नि�चत माग� आहे.  
 
एफ. बी. मेयर एकदा �हणाले: “मला वाटायचे क� देवाची भेटव�तू श�ेफवर एकावर एक             
अशा ठेव�या आहेत; आ�ण आ�ह� ���ती च�र�ात िजतके उंच वाढू �ततके सोयी�कर            
�र�या आ�ह� �यां�यापय�त पोहोचू शकू. आता मला आढळले आहे क� देवा�या भेट�            
श�ेफवर एका�या खाल� एक अशा आहेत. ��न उंच वाढ�याचा नसनू खाल� वाक�याचा            
आहे; �या�या उ�म भेटव�त ूघे�यासाठ� आ�हाला खाल� उतरावे लागेल. ” 
 
न�ता हा �वत: चा अपमान नाह� तर ते आनदंाने देवा�या अधीन होणे आहे - देव जो                
आम�या जीवनाचा �भू आहे. जे�हा आपण �वतःला न� करतो त�ेहा आपण आप�या            
प�रि�थतीशी सामोरे जा�यासाठ� देवा�या साम�या�वर �व�वास ठेवतो. प�व� शा��ाम�ये         
असे �हटले आहे क�, “�भसुमोर न� �हा, �हणजे तो त�ुहास उ�च कर�ल.” (याकोब 4:10) 
 
दसुर� अट आहे क� देवा�या लोकांनी �ाथ�ना केल�च पा�हजे.  
देव कधीह� �ाथ�ने पे�ा अ�धक दरू नाह�. परंतु आप�या �दवसाची शोकां�तका अन�ुर�त            
�ाथ�ना नसनू, अप�ण न केलेल� �ाथ�ना आहे. आ�ह� �ाथ�ने�य�त�र�त ब� याच गो�ट�           
कर�यास स�म आहोत. आप�यापकै� ब� याच जणांनी �ाथ�ना कर�याची इ�छा गमावल�          
आहे. जर आप�याला असे वाटत असेल क� चच� समाजावर पवू� इतका �भाव टाकत नाह�              
कारण चच�ने �ाथ�ना करणे बदं केले आहे. 
 



तथा�प, जर आज आपणआपले गुडघे टेकले तर आपण �ाथ�ना कर�या�या यो�य ि�थतीत             
आहोत. आ�ह� गुडघे टेकतो �यावेळेस आमचा बचाव काळजी�या ओ�याखाल�         
तटु�यापासनू होतो. �ाथ�ना दबु�लांना साम�य� देते आ�ण भयभीत लोकांना धयै� देत.े कारण            
संताप सम�या वाढवत ेपण �ाथ�ना देवाला उंचावत.े 
 
आज आपण इतर वेळेपे�ा �ाथ�ना कर�यास अ�धक पा� आहोत कारण आपण           
असहायत�ेया ि�थतीत आहोत. �ाथ�ना �हणजे �या देवाची ओळख क�न घेणे जो सव�            
आशीवा�दांचा �ोत आहे. �ाथ�ने�वारे आ�ह� जाह�र करतो क� आ�ह� देवावर अवलबंनू           
आहोत. कोणीतर� �हटले आहे - जे�हा आ�ह� काम करतो त�ेहा आ�ह� काय� करतो; पण              
जे�हा आ�ह� �ाथ�ना करतो त�ेहा देव काय� करतो. जर आपण गडुघे टेकले तर आपण              
आप�या पायावर उभे होऊ शकू. 
 
�तसर� अट �हणजे देवाचा चेहरा शोधणे.  
याचा अथ� देवाकडे परत येणे �हणजे �या�या �दशे कडे वळने. आपले रा�� लॉकडाउन             
मोडम�ये आहे आ�ण आ�ह� ‘सामािजक अतंर’ पाळतो. परंतु देवाचा शोध घे�यासाठ�           
आप�याला कोठेह� �कंवा कोणाकडहे� जा�याची गरज नाह�. देव आप�या जवळआहे आ�ण            
तर�ह� आपण इतर गो�ट�ंमळेु �वच�लत होऊन देवाला �वसरलो आहोत. यासार�या वेळा           
दश��वते आ�ण आवाहन करते क� देवा�या लोकांनी जीवनात�या ��येक इतर गो�ट�त           
मदत आ�ण उ�देश शोधणे थांब�वले पा�हजे. 
 
बायबल घो�षत करते क� देव आपला महान व�ैय आहे (�नग�म 15:26). वे�टगं �मम�ये             
उभे राहून बरे होत नाह�, तर आत जाऊन डॉ�टरकडे जा�याची गरज आहे. शोध घेणे              
�हणजे देवाब�दल जाणनू घे�यापे�ा अ�धक आहे. �हणजे, देवाला जाणनू घे�याची इ�छा           
असणे. आप�या जीवनासाठ� देवाची इ�छा आ�णआप�या वागणकु�साठ� �याचे माग�दश�न          
शोध�याचा हा एक �य�न आहे. आम�या न�ैतकतसेाठ� देवाचे आदश� शोध�याचा हा एक            
�य�न आहे. आपण हे आचरणात आण�यासाठ� प�व� आ��या�या श�तीचा �यास घेतला           
पा�हजे.  
 
आपण देवा�या चेहे� याचा शोध घेत असतानाच जसा च�ं अधंकारमय आकाशातील          
सयूा�वर�ल �काश ��त�ब�ंबत करतो �याच�कारे आपण देवाचा �काश चमकव.ू मग          
खरोखर आपण रा��ासाठ� एक आशीवा�द होऊ आ�ण आपले रा�� जगातील लोकांना           
आशीवा�द देईल. 
 
चौथी अट �हणजे आप�या द�ुट मागा�पासनू दरू जाणे.  
आजकाल आपण �व�छत�ेवषयी सजग झालो आहोत. आ�ह� हात धतुो, सॅ�नटायझस�,          
�ल�च मटे�रयल वापरतो. आ�हाला ससंग� होऊ नये �कंवा कोणालाह� �कटाणूचंा वाहक           
हो�याची इ�छा नाह�. पण आप�या अतंःकरणा�या �व�छतचेे काय? 
 



जर आपण इि�छतो क� �भनेु आ�हाला आशीवा��दत करावे जसे तो क� शकतो आ�ण             
�या�या इ�छेनसुार तर आपण आपले अतंःकरण शोधले पा�हजे आ�ण वाईट गो�ट�ंपासनू           
वळले पा�हजे. आप�या देशातील पाखडं आ�ण पापाब�दल कोणालाह� पटवनू दे�याची          
गरज नाह�. जातीयवाद, दा�र�य, दडपशाह�, श�तीचा गरैवापर, म�हला व मलुांवर          
शार��रक आ�ण ल��गक अ�याचार आ�ण बरेच काह�… आम�या आसपासची साखळी          
बनल� आहे. �या सवा�मळेु एक रा�� �हणनू आमचे पाचारण पणू� कर�यापासनू आ�हाला            
रोखले आहे. 
 
केवळ आपले रा��च नाह� तर आपण, जे भारतामधील चच� आहोत, आप�याह�ं पापांमळेु            
खं�डत हो�याची गरज आहे! बराच वेळ आ�ह� देवाची कृपा सोयी�कर घेतल� आहे.            
आ�हाला पा�हजे आहे प�चा�ापाचा एक हंगाम - �या म�ये आपण परमे�वरासमोर पडून            
आप�या पापांची कबलु� देऊ आ�ण �याची �मा �मळव.ू कारण प�व� शा�� �हणत,े “जो             
आपले दोष झा�कतो �याचे बरे होत नाह�; जो ते कबलू क�न सोडून देतो �याजवर दया               
होत.े” (नी�तस�ू े28:13) 
 
�वतःला न� करणे, �ाथ�ना करणे, देवाचा चेहरा शोधणे आ�ण आप�या वाईट मागा�कडे            
दलु�� करणे हे आवाहन फ�त आपण को�वड-19 साथी�या आजाराला सामोरे जात आहोत            
�या काळासाठ�च केवळ नाह� आहे. परंतु ह� एक सम�ृध रा�� बन�व�यासाठ� देवाची            
योजना आहे. 
 
या देशा�या �वकासासाठ� राजक�य ���या, श�ै�णक फायदे, तां��क �गती आ�ण          
नाग�रकांची �नः�वाथ� सेवा या सव� गो�ट� मह�वपणू� आहेत. परंतु हे सव� आप�या            
जगाम�ये जे वाईट आहे ते सोडवू शकत नाह�. आपल� भमूी बरे कर�यासाठ� आप�याला             
देवाची गरज आहे. 
 
परंतु असा आ�ेप कदा�चत घेतला जाईल क� चांगले �दवस येतील - लोक �वत: ला न�               
करो अथवा नाह�. हे असू शकत.े परंतु न�ैतक नकुसान पनु�ा��त कर�यापल�कडे आहे. हे             
न�ैतक समज बडुवनू, रा���य सदस��ववेकब�ुधी न�ट क� शकते आ�ण देव देऊ इि�छत            
असलेले �वग�य आशीवा�द गमाव ूशकत.े 
 
तर मग आपण परत कसे �फरावे, आपण काय करावे, आपण स�ुवात कोठून करावी?  
�याची स�ुवात आप�या ��येकापासनू होत.े आपण इतर लोक देवाकडे वळ�यासाठ� पाहू           
नये. हे मा�यापासनू स�ु होऊ �या, आप�यापासनू स�ु होऊ �या. आपण केवळ ऐकणारेच             
न�हे तर कतृ��ववान होऊया.  
जर आपण न� झाला आ�ण �ाथ�ना केल� आ�ण देवा�या मखुाचा �यास धरला आ�ण             
आप�या द�ुकृ�यांपासनू वळालो तर देव आप�या भमूीला आरो�य देईल. �नवड आमची           
आहे. त ेघड�यासाठ� आ�ह� �कंमत मोज�यास तयार होऊ!  
 
देव भारताला आशीवा�द देवो, देव चच�ला आशीवा�द देवो, देव त�ुहाला आशीवा�द देवो! 



 
 
(जॉयसन के. सी. यांनी �थओलॉिज व �फलॉसॉफ� म�ये पद�य�ुर पदवी घेतल� असनू, ते             
पणेु �व�यापीठात पीएचडी चे अ�यासक आहेत. ते द��ा �ा�त पाळक आहेत म�ना            
�म�न���चे, जी EFI ची सद�य स�ंथा आहेत. आप�या पाळक�य सेवेबरोबर, ते CLFA            
नामक एक यवुा म�ूहम�ट चालवतात. �या�याशी सपंक� साधू शकताः         
joysermonsntalks@gmail.com) 
 


