
वेध मनाचा परीस...... 

“नमस्कार परभणी वेधमध्ये समस्त परभणीकर रससक श्रोते, सवद्याथी, पालक व 

सिक्षक याांचे मनःपवूवक स्वागत.” डॉ. आनांद नाडकणी ां सराांच्या या वाक्यानांतर “झालाबा 

एकदाचा परभणीत वेध सुरु” असां म्हणत सुस्कारा टाकला अन् मन भतूकाळाचा वेध घेव ू

लागले. सवव प्रथम वेध कळाला तो डॉ. आनांद नाडकणी ां  सराांच्या  िहाणयाांचा सायसकअॅट्रीस्ट 

या पुस्तकामधनू. मी व्यवसायाने मतीमांद िाळेतील सविेष मुलाांचा सिक्षक. सायसकअॅट्रीस्ट 

म्हणजे वेड्याांचा डॉक्टर तसा मी मसतमांदाांचा सिक्षक या समीकरणामुळे पुस्तक आपलेसे वाटू 

लागले. याच पुस्तकात नगर वेधचा उल्लेख होता. नगरमध्ये सिरोसदया हायस्कूलमध्ये वेध 

होतो म्हणनू तेथे सांपकव  साधला आसण २०१३ साली मुलगा, मुलगी आसण पत्नी याांना खरतरां  

त्याांच्या मनासवरुद्ध  नगरला  पाठवले. नगरच्या त्या वषीच्या वेधचे सुत्र होते सनधावर आसण 

सनष्ठा. वेध वरून वापस आल्यावर जण ूकाही माझे कुटुांब सनधावरचां करून आले की, 

परभणीला वेध घ्यायचाच आसण तो यिस्वी करायचा ही त्याांची सनष्ठा.  

मग काय औरां गाबाद,लातुर, पुणे, कल्याण, ठाणे ,नासिक अिा सवव वेधच्या वाऱ्या 

चाल ूझाल्या. २०१४ च्या ठाणे वेध मध्ये डॉ. आनांद नाडकणी ां सराांनी जाहीर केले की २०१५ 

ला परभणीला वेध चाल ूहोणार. एक आनांद समसश्रत  yes, we can च्या भावनेने मन व्यापनू 

टाकले. परभणीच्या पसहल्या वेधमध्ये नासामधील युवा िास्त्रज्ञ बाळासाहेब दराडे, कतवव्यदक्ष 

मसहला असधकारी सांगीता धायगुडे, ररसचव िोटोग्रािर प्रसाद पवार, गोबीचे वाळवांट पार 

करणारी भारतातील एकमेव मसहला सुचेता कडेठाणकर आसण सझांगाट सदग्दिवक नागराज 

मांजुळे याांनी आपल्या घडणयाची कहाणी  व्याससपठावर माांडली.  परभणीकराांनी पसहल्याांदाच 

सनयोजन व सिस्त बांध कायवक्रम अनुभवला.  

मला आनांद होतो की, परभणी सारख्या सठकाणी पहील्याच वेधला एवढया प्रचांड 

प्रसतसादासोबत यिस्वीरीत्या पार पडला. पसहल्या वेध पररषदेला उपसस्थत असलेले श्रोते 

नेहमी नेहमी आवजूवन मागणी करतात की, “या वषी मला इतक्या प्रवेसिका पासहजे सततक्या 

प्रवेसिका” सकां वा वेधला उपसस्थत असलेल्या आपल्या आईवसडलाांच्या मोबाईलमधील  परभणी 

वेधासाठी डॉ. आनांद नाडकणी ांसराांनी िब्दबध्द केलेला पोवाडा लहान लहान मुले मुखोत्गत 

करत आहेत. मला वाटते हीच वेधची खरी जादू आहे. 



वेधने मला काय सदले असे जेव्हा मी मागे वळून बघतो तेव्हा एक गोष्ट प्रकषावने 

जाणवते  अन् ती म्हणजे सकारत्मक ऊजाव. त्याचप्रमाणे वेधमध्ये स्वःताला झोकून देऊन 

काम करणारी वेध सांयोजन ससमतीचे सदस्य आसण समाजाचे ऋण िेडणयाचे एक माध्यम. 

एक नागररक म्हणनू वेध म्हणजे माझ्यासाठी उजेचा प्रचांड स्रोत असलेली सिक्त चळवळ. 

अिी चळवळ की ज्या चळवळीमध्ये सामासजक बांध सनमावण होतो आसण आपुलकी म्हणनू 

सटकतो, जी सवद्याधी, पालक आसण सिक्षकाांमधील सांवादाचा दुवा बनते आसण 

मनोरां जनाबरोबरच ज्ञान देते.   

आता परभणीकर डॉ. आनांद नाडकणी ां सराांच्या “ welcome back राससकहो, परभणी 

वेधाच्या दुसऱ्या  पवावत आपल्या सवाांचे हासदवक स्वागत .” या वाक्याची आतुरतेने वाट पाहत 

आहेत. म्हणनूच असे वाटते की, डॉ. आनांद नाडकणी सराांच्या परीस मनाचा लोखांडाच्या 

मनाला स्पिव होऊन परभणी मने काांचनमय व्हावेत हीच प्राथवना. 

- मधुकर नायक 

समन्वयक 

वेध सांयोजन ससमती,परभणी 


