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मू जे.त

‘चैतन्याची माुंददयाळी’ अुंतगात केसीईचे अध्यक्ष श्री. नुंदकुमार जी.बेंडाळे याुंची

जळगाव : १९ /०९/२०१८

ववद्यार्थयाांनी घेतली प्रकट मल
ु ाखत

“ मानवाला आयुष्यात आपल्या सदसदवववेकाने बद्
ु धी व मन याुंची सय
ु ोग्य

साुंगड घालता आली पादिजे. त्याने ककती जगले यापेक्षा आपि कसे जगलो िा ववचार
केला पादिजे. मानवाचा ववकास त्याच्या शुद्ध आचरिामळ
ु े िोत असतो. अध्यात्म

मानवाला याकररता सिायक ठरते. मनष्ु यातील अशा शद्
ु ध भावना व कमााद्वारे च,

गीतेत वणिालेल्या सकाम कमायोगातून मनुष्य कळत-नकळत ननष्काम कमायोगापयांत
पोिचत

असतो.
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अध्यक्ष प्रज्ञावुंत श्री.नुंदकुमार जी.बेंडाळे याुंनी प्रकट मल
ु ाखती वेळी प्रकट केले.

मळ
ू जी जेठा मिाववद्यालय सुंचललत मल
ु ाुंचे वसनतगिृ व मल
ु ीुंचे (शिर)

वसनतगिृ याुंच्या वतीने स्व. अण्िासािे ब डॉ.जी.डी.बेंडाळे याुंचे जन्मशताब्दी वर्ा आणि

गिेशोत्सव-२०१८ या ननलमत्त के.सी.ई.सोसायटीचे अध्यक्ष प्रज्ञावुंत श्री.नुंदकुमार जी.

बेंडाळे याुंची प्रकट मुलाखत

आयोन्जत करण्यात आली िोती. ज्यामध्ये त्याुंनी

आपल्या आयुष्यातील पाररवाररक, अध्यान्त्मक, सामान्जक आणि शैक्षणिक पैलव
ूुं र
प्रकाश टाकला.

मल
ु ाखतकार

ववद्यार्थानी

िर्ाा

उपाध्ये

िीने

त्याुंना

बालवयातील

सुंस्काराुंववर्यी प्रश्न ववचारला असता ते म्ििाले, “ बालवयापासन
ू आईचा आणि माझी
मावशी व शाळे तील

लशक्षक्षका या मातस्
ु वरुपा शक्तीुंचा आशीवााद लाभला. वडडलाुंकडून

माझ्यावर कमायोगाचा सुंस्कार झाला. खानदे शात वडडलाुंचे वलय मोठे िोते कारि
त्याुंचे काया वैद्यकीय व लशक्षि या दोन्िी क्षेत्रात िोते. त्याुंनी ददलेल्या कायाननष्ठतेच्या
सुंस्कारामळ
ु े मला पढ
ु ील काया शैलीला ववकलसत करता आला.”

या सोबतच नुंदद
ू ादाुंनी त्याुंच्या धमापत्नीववर्यी व मल
ु ीुंववर्यी सद्
ु धा भावना

मोकळ्या केल्यात.

तेजल परदे शी या ववद्यार्थानीने नुंदद
ु ादा याुंना तयाांच्या शशक्षणाविर्यी प्रश्न

ववचारलेत. ज्यात त्याुंनी घरात वैद्यकीय वातावरि असताुंना एग्रीकल्चर कफल्डमध्ये

केलेले लशक्षि आणि त्याुंनतर केलेल्या शेतीपूरक व्यवसायाबद्दल आपले अनुभव
ववद्यार्थयाांना साुंर्गतले.

विनोद पाटील याुंने ‘अध्यातम आणण मानि विकास’ यावर प्रश्न ववचारला असता,
ते म्ििालेत- “ मानव ववकास िी सतत घडिारी प्रकिया आिे . मानवाचे बदिस्थ आणि
अुंतरुं ग या प्रकियेशी ककती अललप्त व सुंपक्
ृ त आिे यावर िी िा ववकास अवलुंबून आिे .
मानवाने तथागत बद्
ु धाुंनी साुंर्गतलेल्या सिजावस्था व समत्व बद्
ु धी या तत्वाशी

समरस व्िावे, श्रीमदभगवद गीतेत ददलेल्या तत्वज्ञानाला आचरावे आणि आपले नश्वर
मानवी जीवन समद्
ृ ध करावे.”

अश्विन सरु िाडे याने आजच्या शशक्षण व्यिस्थेविर्यी ववचारले असता, त्याुंनी

मालमाक उदािरिे साुंगन
ू आजच्या लशक्षि व्यवस्थेवर सारासार भाष्य केले. ते म्ििाले,
“
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वाचनातून

मानवी

मनाचा

ववकास

िोतो

तर

अभ्यासिमाच्या

अभ्यासातून बुद्धीचा ववकास िोतो. लशक्षि प्रिालीतून गरुडासम भरारी घेिारी वपढी
तयार झाली पादिजे. ववद्या ग्रिि करिाऱ्या ववद्यार्थयाांनी व ववद्या दान करिाऱ्या
लशक्षकाुंनी दे खील सतत अध्ययनशील व अद्ययावत असावे”
स्व.अण्िासािे ब डॉ.जी.डी.बेंडाळे याुंच्या जन्मशताब्दी वर्ााची साुंगता अनुंत
चतद
ु ा शीला िोिार आिे , त्याननलमत्ताने दे खील िी मल
ु ाखत मित्वाची ठरली.

म.ू जे.चे प्राचाया डॉ.उदय कुलकिी याुंनी नुंदकुमार जी.बेंडाळे याुंचा कौशल्य ववकास
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कायािमाच्या प्रारुं भाला म.ू जे.च्या स्वरदा सुंगीत ववभागातील मल
ु ा-मल
ु ीुंनी ‘िीुंच अमच
ु ी
प्राथाना, िे च अमच
ु े मागिे, मािसाने मािसाशी मािसासम वागिे’ िी

प्राथाना

म्िटली.या चैतन्याची माुंददयाळी’ कायािमाची भलू मका वसनतगि
ु प्रा.ववजय लोिार
ृ प्रमख
याुंनी ववशद केली. या कायािमाला साुंस्कृनतक ववभागाचे समन्वयक श्री.शलशकाुंत
वडोदकर,डॉ.स्वाती सुंवत्सर, डॉ.पुंडडत सर, डॉ.मनोज चोपडा, डॉ. दे वानुंद सोनार,

ुं ािे, प्रा.गुरव, प्रा.अमोल बाववस्कर
प्रा.सिदे व जाधव, प्रा.पुंकज खासबागे, प्रा.कवपल लशग
आणि मोठ्या सुंख्येने ववद्याथी उपन्स्थत िोते.
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