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अ दानाचे मह व येकाला मािहत आहचे. किलयुगात अ दानाचे फार मोठे महा य 

आह.े आप या मनातील अनंत इ छा, क पना अ दानाने पूण होवू शकतात. याचबरोबर आप या 

ऐिहक आिण पारलौकीक जीवनातील अडचणी आिण संकटे यांच े िनवारण अ दानाने होते. 

आप याला िकवा आप या कुटंुिबयात जर कुणाला असा य रोगाने ासले असेल तर अ दानाने या 

रोगांपासून सुटका होवू शकते. अ दानाचे चम कार िवल ण आहते. याचा अनुभव येकाने 

घेतला पािहज,े मा  अ दान ह ेस पा ी असले पािहज.े याला खरोखर आवश्यक आह े याला अ  

िद यान े याचा जो आिशवाद िमळतो तो आप या जीवनात चम कार िनमाण करतो, सिद छा, 

मनापासून िदलेले आिशवाद, पोट भर यावर तृ ीने िदलेला दवुा हा अमू य असतो. येकाच ेपोट 

हणजे जणू य कंुडच असते. या अ ीम ये अ ाचा घास पड यावर िमळणारा आिशवाद हणजे 

जणू या य ाच ेफळच असते. “ जे ज ेभेटी ज ेभूत । ते ते मािनजे भगवंत ॥” असे संत तुकारामांनी 

हटले आह.े तसेच “ िशवभावे जीवसेवा” असे वामी िववेकानंदांचे गु  रामकृ ण परमहसंांनी 

हटले आह.े येक जीव, मनु य, ाणी यां या पोटातील जठराम ये जो अ ी रोज वलीत होतो 

यात अ ाची आ ती पडली हणज ेतो यािदवशीचा य  पूण होतो. या अ ीने रोज को ावधी 

लोक भुकेने तळमळत, उपाशी पोटी झोपतात हणजे यां या पोटातील य ाला आ ती िमळत 

नाही. तो तसाच िवझतो. दशेातील येक ीला, आप या येक बंधू भिगनीला रोज पोटभर 

जेवायला तरी िमळायला पािहज.े या या पोटातील य  रोज पूण झाला पािहज.े मा  याचबरोबर 

यांची पोटे तुडुंब भरली आहते, यांचेकडे भरपूर संप ी आिण साधने आहते यांना अ  दान दवूेन 

याचा काडीचाही उपयोग होत नाही. अनेकदा िकतीतरी ी पु य कमवाय या आशेने िविश  

ना अ दान करतात. पंचप ांनांच े जेवण घालतात. मा  याचा उपयोग होत नाही. मग 

नैरा य येते तसेच िभका-यांना अ  दवूेन वाया जाते. कारण यांचेकड ेतो भाव नसतो, कृत तेची 

जाणीव नसते. तू िदले नाहीस तर दसुरा दईेल असे ते िनल  असतात. यांना याची िकमत नसते. 

यां या चेह-यावरचे भाव नाटकी आिण फसवणारे असतात. यामुळे अ दान ह ेस पा ी हवे.  

 

 



खरेतर कोणतेही दान स पा ीच हवे. यामुळे िविवध समारंभ, ल  िकवा इतर संगी, 

सणासुदीला या आपण भेटी दतेो, दान करतो िकवा आहरे करतो ते दते असताना येकाने “आपण 

याला ह ेदते आहोत याला याची खरोखरच िकती गरज आह?े” असा िवचार केला पािहज.े जर 

याला गरज नस यास याला खरोखर गरज आह े याला आपण भेट िदली, व त ूिद या, अ दान 

केले तर याला यांचा उपयोग होईल आिण तो अंत:करणपूवक आप याला दवुा दईेल. याला 

गरज नाही याचेकडे व तूंची आिण सामानांची अनाव यक गद  होणार नाही. “ भुके या पोटाला 

थम अ  ा ” असे वामी िववेकानंदानीही ठणकावून सांिगतले आह.े आज भारतात ५०% न 

अिधक लोक दािर  रेषेखाली आहते. ते एकतर उपाशी राहतात िकवा यांना एकवेळच जेवायला 

िमळते. येक युगाचे एक पु यदायी कम आह.े जसे स ययुगाचे पु यदायी कम तप ह े होत,े 

ेतायुगाचे पु यदायी कम साधना ह े होत,े ापार युगाचे पु यदायी कर्म य  ह े होते तसे कली 

युगाचे पु यदायी कम दान ह ेआह.े यातही भुके याला अ दान हचे मु य पु यदायी कम आह.े 

तसेच किलयुगाचे एक अनोखे वैिश े आह,े त े हणजे किलयुगात स कमाचे फळ वरीत िमळते. 

स य युगाम ये ९०% स य आिण १०% अस य असते. ेता युगाम ये ७०% स य आिण ३०% 

अस य असते ापार युगात ३०% स य आिण ७०% अस य असते आिण किलयुगात १०% स य 

आिण ९०% अस य असते. याचा अथ कुठ याही युगात पूणपण े १००% स य िकवा पूणपणे 

१००% अस य अशी ि थती नसते. स य युगाम ये १० वष सतत अनु ान, तप या, स कम, 

अ दान इ. क न जेवढे फळ िमळते तेवढे फळ ेता युगात एक वष िततकीच स कम क न िमळते. 

ापार युगात तेवढेच फळ िमळवायला एक मिहना सतत अनु ान आिण स कम करावी लागतात 

आिण किलयुगात फ  एक िदवस जर स कम , साधना आिण अनु ान केले तर तेवढेच फळ िमळते. 

याचा अथ स य युगात जे फळ िमळायला १० वष साधना करावी लागेत असे तेच फळ किलयुगात 

फ  एक िदवस अ दान आिण स कम क न िमळते. खर िह किलयुगाची अदभ्ुत उपल धी आह.े  

 

 कदळीवन सेवा संघातफ अ दान भ ी सेवा हणून “ ौपदीिच थाळी ” ही अ दान सेवा 

सु  कर यात आली आह.े या सेवे अंतगत दशेातील येक स म ीने अ दान करावे आिण ते 

आव यक या पयत पोहोचावे अशी रचना केली आह.े या माणे महाभारतात वनवासात  

असताना भगवान ीकृ णाने ौपदीला अ य थाळी िदली होती. यायोगे भयंकर अर यात जरी  

 



 

िकतीही अितथी, ऋषी, मुनी, दवेगण आले तरी यांना पोटभर अ  दवूे शकेल अशी या अ य 

थाळीची याती होती. याच धत वर ीद  आिण ी वामी समथा या सव भािवक भ ां या 

आिण सव नागिरकां या सहा यान े“ ौपदीची थाळी ” ही अ दान सेवा योजना आकाराला आली 

आह.े याम ये जमा होणारी र म ही धा य पाने समाजातील उपेि त, गरजू कुटंुबांना आिण 

सं थांना दे यात येणार आह.े 

(१) अनेक ना मनापासून अ दान करायची इ छा असते पण ते यां या जीवनात इतके 

त असतात िक यांना यासाठी वेळ िमळत नाही. िशवाय धा य िकवा अ  घेवून ते 

दे यासाठी घेणा-याला कोठे शोधत जायच,े असे यांना वाटते. 

(२) अनेकांना ायची इ छा असते. पण यांना संकोच वाटतो. घेणा-याने न घेता आपला 

अपमान केला तर काय करायचे अशी सु  भीती असते. 

(३) अनेकांना अ दान करायचे असते पण यात पिरि थतीमुळे िकवा वभावामुळे चालढकल 

होत राहते आिण ते पुढे पुढे ढकलले जात.े 

(४) अनेकांना अ दानाचे मह व आिण ते का करावे हचे मािहत नसते मा  एकदा समजून 

घेत यावर ते करायची यांची तयारी असते. इ. इ. इ. 

    

यायायाया    सेवचेेसेवचेेसेवचेेसेवचेे    व पव पव पव प    खालीलखालीलखालीलखालील    मामामामाणेणेणेणे    

 

“ “ “ “ ौपदीचीौपदीचीौपदीचीौपदीची    थाळीथाळीथाळीथाळी    ”””” या अ य अ दान पा ाम ये सहभागी हो यासाठी येक ी, बंधू –  

भिगनी, सं था, कंपनी इ. कोणीही खालील कारे सहभागी होवू शकतो. 

(१) वत: अ दानासाठी र म दवूेन : याम ये एकावेळी िकमान . ५०१ आिण यापे ा जा त 

र म वीकारली जाईल 

(२) दरमहा िकमान . १००० िकवा वषाचे एक रकमी . १२,००० दवूेन 

(३) दरमहा . २०००, . ३०००, . ५००० िकवा . १०,००० दवूेन 

(४) एक रकमी . १० ह. ५० ह. िकवा १ लाख पय ेदवूेन 

 

 



 

(५) आप या घरातील येक ी या वाढिदवशी, मृतीिदनी . १०००, . २०००, . 

५०००, . १०,००० अशी र म दवूेन 

(६) आप या कुटंुबातील िवशेष संगी (उदा. ल , मंुज, साठी, िनवृ ी, पुर कार ा  झा यावर 

इ.) . ५०००, . १०,०००, . २१,०००, . ५०,०००, . १ लाख एवढी र म दवूेन 

(७) आपले कुटंुिबय, नातेवाईक, िम , सहकारी, ावसाियक सहयोगी इ. सवाना अ दान 

िवषयी आिण ौपदीची थाळी या योजनेसंबंधी मािहती दवूेन आिण यांना उ ु  क न. 

(८) या सेवेची मािहती ईमेल ारा, एस.एम.एस ारा, फेसबुक ारा बोलता बोलता इतरांना 

सांगून अिधकािधक लोकांपयत पोहोचवणे. 

(९) या योजनेबाबत वत: न पुढाकार घेवून याची मािहती िविवध काय मातून सांगणे याचा 

चार आिण सार करणे वतमानप े, मािसके यांम ये िलहणे, याबाबात जागृती िनमाण 

करणे. 

(१०) लोकांचे अनुभव एक  करणे, जे एकमेकांना सांगणे, यासंदभात िवचारांचे आदान दान 

करणे इ. 

(११) अितथी सेवा, अितथी धम आिण अ दान या िवषयी जागृती िनमाण करणे याची 

पुन: थापना करणे. 

  

खरेतर कॉप रेट सोशल िर पॉ सीिबिलटी हणज ेउ ोजक आिण ावसाियक यांनी 

समाज सेवा करावी िकवा सरकारने समाजासाठी आिण जनतेसाठी काहीबाही करावे 

यासंदभात अनेकदा चचा होते आिण लोक त ड दखेु पयत चचा करीत राहतात. पण वत:  

ीश: काय करावे या संदभात कृती तर रािहली दरूच, पण  याबाबत एक श दही यांचे  

त डातून िनघत नाही. िन वाथ हा सग यात मोठा वाथ आह.े परंतु याचा अनुभव यायला  

कोणीही तयार नाही. एक दाणा िद यावर भगवंत हजारो दा यांनी याची भरपाई करतो. पण  

आप याकडचा दाणा ायला कुणीच तयार नाही. याउलट अिधकािधक संप ी आप या साठी  

आिण पुढील िप ांसाठी मुखासारखी साठवून ठेवायची पधा सु  आह.े बरे जाताना तर  

यातील एकही व तू बरोबर घेवून जाता येत नाही. यां यासाठी ती संप ी गोळा केली यांना  

 



याची काडीइतकी िकमत नसते. फुकट िमळालेली संप ी उधळून टाकायला ते बसलेले  

असतात. िह व तुि थती ामािणकपणे समजावून घेवून येकाने िकमान दरमहा काही र म  

अ दानासाठी खच करावी आिण आप या जीवनात िवल ण अनुभव यावेत. आपली सवाथाने  

गती होत असताना आप या बंधू भिगन ना िकमान रोज दोन घास पोटभर खायला िमळावे  

यासाठी आपण वत: न पुढे यावे आिण या ौपदी या अ य थाळीत मनापासून सहभागी  

हावे. 

 या ौपदी या थाळी अंतगत जमा होणा-या रकमेतून समाजातील गरजू, उपेि त आिण  

पीडीत ना धा य पुरिवले जाईल. यांना गरज आह ेअशा कुटंुिबयां या / चा शोध  

घेतला जाईल. यांचेपयत आ मीयतेने अित ेमाने धा य पोहोचवले जाईल. येक धा याचा  

कण स पा ी आिण गरजू पयत पोहोचेल याची काळजी घेतली जाईल. या दशेात एक  

िदवस तरी असा उगवेल की कोणीही उपाशी झोपणार नाही. ौपदी या अ य थाळी या  

पाने येकाची िकमान अ ाची गरज भागली जाईल असे व  आह ेसवा या सहकायाने ते  

साकार होईल असा िव ास वाटतो. 

कदळीवन सेवा संघातफ . १,००,०००/- ( पये एक लाख) दवूेन या ौपदी या थाळीचा शुभारंभ 

केला आह.े लवकरात लवकर दरमहा . १००० दणेा-या िकमान १०,००० नी या 

ौपदी या थाळीत सहभागी हावे असा य  सु  आह.े ीद  सं दाया या आिण ी वामी 

समथ सं दायाम ये “ अ दान ”आिण अितथी सेवा यांच ेअपार मह व आह.े ीद भूं या आिण 

ी वाम या आिशवादाने या ौपदीची थाळीचा लवकरच िव तार होवून दशेातील सव गरजू 

ना ितचा आधार िमळेल अशी खा ी आह.े आपण येकाने याम ये सहभागी न याला 

हातभार लावावा, ही येकाचे चरणी िवन  ाथना आह.े  

 

या योजनेम ये सहभागी हो यासाठी कृपया आपली र म खािलल खा याम ये रोखीने, चेक ारा 

िकवा ऑनलाईन NEFT  ा सफर क न भरता येईल.  
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