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वॊऩादकीम
धभथ आवण वललेकलाद ह्यातीर नाते शा फरॅधा ह्या ळतकातीर कऱी ा भद्दु ा

अवणाय आशे. बायतात

नव्हे तय जगबयात धावभथक भूरतत्त्वलाद दशळत-

लादाच्या रूऩान े डोके लय काढताना वदवत आशे. झेंड्ाॊच्या ह्या रढाईत
कोणत्याशी धभाथ े प्राणतत्त्व अवणायी भूल्य े भात्र वयाथव ऩामदऱी तडु लरी
ु ह्याॊच्या झारेल्या
जाताना वदवतात. बायतात दाबोरकय, ऩानवये ल करफगॉ

शत्या, फाॊगरादेळभध्ये वनयीश्वयलादी ब्लॉग रेखकाॊ े न ेभान े ऩडणाये खून,

े आमवीवन े घातरेरे थ ैभान ल अभेवयकन याष्ट्राध्यषा ी वनलडणूक
भध्यऩूलत

रढलू इविणाऱ्मा डोनाल्ड ट्रम्प माॊनी इस्लाभच्या नालान े तोडरेरे ताये ह्या
े ा वनदळथक आशेत. दुदैलान े
वलथ फाफी ऩयाकोटीच्या धावभथक अववशष्णतु च्य
‘यॊगाॊधळ्मा’ भॊडऱीना पक्त अन्य धभाथच्या व्यक्तींनी घातरेरा शैदोव तेव्हढा
वदवतो ल ‘आम्ही आशोत ववशष्ण,ु ह्यारॆन भऊऩणे लागरो तय ‘ते’ आभच्या
ु आड मेत
डोक्यालय फवतीर’ अवे मवु क्तलाद भाॊडताना त्याॊ ी वदवविलेकफद्धी
नाशी, शे व त्रशी वलथत्र वदवते आशे.

ऩण ह्या काऱोख्या बावणाऱ्मा ऩवयवस्थतीरा दुरथवषत रुऩेयी वकनायशी
ु ल य नात्मक ऩ ैरॄ ी. आज जगबय वरू
ु
आशे. ती आशे धभाथच्या व्याऩक, भक्त
ु ात
अवणाया वॊघऴथ भूठबय वनयीश्वयलादी ल धावभथक रूवढलादी अवा नाशी. भऱ
ु अवणाऱ्मा लै ावयक वॊघऴाथ ा लैवश्वक आवलष्काय
तो लेगलेगळ्मा धभाांत वरू

आशे. गेरी काशी दळके इस्लाभभध्ये अयफस्थानातीर भूरतत्त्वलाद ल अन्य
ु े स्वरूऩ ह्यात यणकॊ दन वरू
ु आशे. वीवयमा, तक
ु थ स्थान,
देळातीर इस्लाभ े खर

अपगावणस्थान ह्या देळाॊत विमा आताआताऩमांत भोकऱे ऩणान े लालयत अवत.
ु े त्याॊच्या शार ारीलय, वळषण
आता भूरतत्त्वलाद्ाॊच्या आिभकतेभऱ

घेण्मालय फॊधन े आरी आशेत. बायतातशी अन ेक प्राॊताॊत ल जाती-जभातींभध्ये
ु े
वशजाफ ी प्रथा आताऩमांत नव्हती, ती तब्लीगवायख्या वॊघटनाॊच्या दफालाभऱ

लेगान े ऩवयरी आशे. अवे अवरे तयी इॊडोन ेवळमा, भरेवळमा ल इतय
भवु स्लभफरॅर देळात इस्लाभ े स्थावनक ल भोकऱे रूऩ वनातन्याॊळी न ेटान े
झज
ॊ ु ते आशे, शे आऩण ध्यानात घेतरे ऩावशजे. विस्ती धभाथत तय वलद्भान ऩोऩ
फ्राविव वितीम ह्याॊनी योभन कॎ थॉवरक
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थ ा कणथधायऩदा ी वूत्र े शाती
च्य

घेतल्या वदलवाऩावून ह्या रढाई े यणवळॊग

पॊ ु करे आशे. गेल्या काशी

कवटफद्ध झारा आशे अवे रषात मेत.े त्याॊनी

नथ े आताऩमांत के रेल्या अन ेक

थ े ऩायॊऩवयक,
भवशन्याॊतीर त्याॊ ी लक्तव्ये ऩवशरी तय शा भाणूव
ु स्वरूऩ नष्ट करून धभाथरा एक नला शे याभोशया देण्मावाठी
कारवलन्मख
दुष्कृ त्याॊफद्दर वॊफवॊ धताॊ ी जाशीय भापी भावगतरी (उदा. आवदलावीं ा वॊशाय).

काशी धभॊऩदेळकानी फारकाॊलय के रेल्या रैं वगक अत्या ायावायखा नाजूक प्रश्न
अवो की मयु ोऩातीर वनलाथववताॊना आश्रम देण्मा ा याजकीम वलार अवो,
ऩोऩनी त्या प्रश्नाॊलय घेतरेरी बूवभका शी भानलतेरा ल विस्ती धभाथरा अवबप्रेत
ु गत शोती. अरीकडच्या काऱात
अवरेरी करुणा ल वच्चेऩणा ह्याॊच्याळी ववॊ

त्याॊनी फरॅयाष्ट्रीम कॊ ऩन्याॊच्या नपे खोयीवलरुद्ध, ऩवशल्या जगान े ारलरेल्या
ु
ऩमाथलयणनाळावलरुद्ध इतकी ठाभ ल वस्पष्ट
बूवभका घेतरी की आऩण अलाक ्
शोतो. डोनाल्ड ट्रम्पवायखे याजकीम न ेते इतके फशकल्यावायखे का लागू रागरे
ु े अळा भॊडऱीना लाटणाऱ्मा
आशेत, ह्या प्रश्ना े उत्तय ऩोऩच्या कामाथभऱ
ु
अवयवषतते
त दडरे आशे.

ु
ू ीलय अभेवयके तीर डाव्या ऱलऱीत वरू
ह्या अॊकात आम्ही ह्या ऩाश्वबथ भ

अवणाऱ्मा एका भशत्त्वाच्या वलऴमालयीर लादवललादाकडे आभच्या ला काॊ े
रष लेधण्मा ा प्रमत्न के रा आशे. ‘डाव्या ऱलऱीत धभाथरा स्थान अवाले का?
ु े अलरुद्ध अलस्थेतीर
विश्चनधभाथतीर ऩोऩ फ्राविववायख्या न ेत्याॊभऱ

बाॊडलरळाशीवलयोधी रढ्यारा ऊजाथ ल अलकाळ प्राप्त शोऊ ळके र का?’ ह्या
प्रश्नाॊलयीर लाद-प्रवतलाद आम्ही आऩल्यावभोय ठे लत आशोत. लैवश्वक
ु अवरेरी
याजकायणातीर अभेवयके े आज े स्थान ल वलथ धभाांत वरू
ु
घवऱण
रषात घेता ह्या

े े भशत्त्व ल प्रावॊवगकता आऩल्या ध्यानात मेईर.

त्या फयोफय श्रीभॊती न ेभकी कळान े मेत े ल बायतीम रोक तॊत्रसानात भागे का
आशेत, अळा भूरबूत प्रश्नाॊ ा लेध घेणाऱ्मा वदलाकय भोशनी ह्याॊच्या रेखा ा
ऩूलाथध थ मा अॊकात प्रकावळत कयत आशोत. नॊदा खये ‘भयाठ्ाॊ ा अवितादळॉ
ु
इवतशाव’ ह्या त्याॊच्या आलडीच्या वलऴमालयीर एका भशत्त्वाच्या ऩस्तका
ा

ऩवय म त्याॊच्या खाव ळैरीत करून देत आशेत. ह्या दोन्ही रेखाॊलय
ु
‘आ.व.’च्या
ऩयॊऩयेरा वाजेळी
ाथ अऩेवषत आशे. त्यावळलाम भागच्या
ु
ु के रेरी वदये - व त्रऩट ऩयीषण, अनबल,
अॊकाऩावून वरू
कवलता आशेत .
ु कयीत आशोत.
त्यावळलाम ‘दस्तालेज’ नाला े एक नले वदयशी वरू
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वडवेंफय २०१५च्या अॊकावलऴमी वभऱारेल्या प्रवतविमाॊनी आभ ा उत्साश
ु
े वललेकलादी वल ायऩीठ शे ’स्व’रूऩ
खव त लाढरा आशे. ‘आज ा वधायक’
ू तो तरुण ल अधथ-नागयी ला कवभदु ामाऩमांत न ेण्मा ी आभ ी
अफावधत ठे लन
आकाॊषा आशे, शे आम्ही भागच्या अॊकात नभूद के रे आशे. त्यावळलाम अन ेक

भशत्त्वाच्या ल भाध्यभाॊकडून दुरथवषत (यावशरेल्या/के ल्या गेरेल्या) वलऴमाॊलय
व्याऩक ल वखोर

ाथ घडलून आणण्मा ाशी आभ ा प्रमत्न याशीर. त्यावाठी

ला क ल वॊऩादक ह्याॊच्यात उत्तभ वॊलाद शोणे आलश्मक आशे.

कृ ऩमा editor.sudharak@gmail.com लय भेर ऩाठलून कऱला

वकॊ ला अॊकात वदरेल्या ऩत्त्यालय ऩत्र ऩाठला.
ु
‘आ. व.’रा
आऩल्या बक्कभ ऩाठफऱा ी गयज आशे. लगथणीवलऴमक ववलस्तय
वनलेदन अॊकात देत आशोत. कृ ऩमा आऩरी लावऴथक लगथणी रौकय बयाली.

२०१५ वार फये अॊधायरेरे शोते. नव्या लऴॉ पटपटामरा रागेर, अळी आळा
आऩण करू मा.

अॊक न वभऱणे

आभ े अन ेक लगथणीदाय अॊक न वभऱाल्या ी तिाय कयतात.
ु े वलथ वनमतऩोस्टा ी वेला फेबयलळा ी झारी अवल्याभऱ
कावरकाॊना शा प्रश्न बेडवालीत आशे.

कृ ऩमा अॊक न वभऱाल्या ी तिाय श्री. बयत भोशनी

ह्याॊच्याकडे aajacha.sudharak@gmail.com ह्या ऩत्त्यालय
वकॊ ला ९८२२७३६८०८ ह्या पोन िभाॊकालय कयाली.

आऩल्यारा ईभेरन े अॊक रगे ऩाठवलण्मात मेईर. ऩोस्टान े
नला अॊक ऩाठवलण्माव ल तभु च्याऩमांत ऩोश ण्माव उळीय रागेर,
ह्या ी कृ ऩमा नोंद घ्याली.
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ऩ ैळान े श्रीभॊती मेत नाशी
वदलाकय भोशनी
श्रभ, वॊऩवत्तवनभाथण, तॊत्रसान

---------------------------------------------------------------------------

ॊ ऩ ैळाळी रालतो. ऩण त्या ा वॊफध
ॊ
आऩण फरॅतेक लेऱी वॊऩत्ती ा वॊफध

तॊत्रसानाच्या लाऩयातून भाणवारा वभऱणाऱ्मा पुयवतीळी आशे, अळी अवबनल

भाॊडणी कयणाया; बायतात तॊत्रसानातीर नलवजथन का घडत नाशी, उत्पादन,
ॊ कवा अवाला अळा भशत्त्वाच्या प्रश्नाॊ ा
रनलाढ ल उऩबोग ह्याॊ ा ऩयस्पयवॊफध

लेध घेणाया रेख

---------------------------------------------------------------------------

श्रीभॊती ऩ ैळान े मेत नाशी. ती श्रभ ला लल्यान े मेत.े मेथ े श्रभ म्हणजे

ळयीयश्रभ, फौवद्धक श्रभ नव्हे. आऩल्या वलथ गयजा बागलून ज्यारा काशी
पुयवती ा काऱ वभऱतो तो श्रीभॊत. ज्यारा आऩल्या गयजा बागलण्मावाठी
वदलवबय शाताऩामाॊ े श्रभ कयाले रागतात तो गयीफ. एक गोष्ट वाॊगतो --

“एक ळशयी भाणूव एका खेड्ात गेरा. ते खेड े एका नदीच्या काठालय
लवरे शोते आवण त्याऩावून थोड्ा अॊतयालय वदॊ ु य लनयाई शोती. शा ळशयी
एकदा त्या लनयाईकडे वपयामरा गेरा अवता त्यारा वतथे एक गडीभाणूव एका

झाडाखारी वनलाॊत ऩरॅडरेरा वदवरा. तो ळशयी भाणूव त्यारा म्हणारा.
“अये! शे तू शे काम काम कयत फवराव, कुठे काभ कय, कुठे नोकयी कय,
ु ा नोकयी देललतो, अन ् तू छान आनॊदात
भाझ्माकडे मेळीर तय भी तर

ु ा इतके ऩ ैवे वभऱतीर की त्यातरे काशी तू वाठलू ळकळीर.” शे
याशळीर, तर
वाये ऐकू न तो खेडलऱ म्हणारा – “ऩण ऩ ैवे वाठलून भी काम करू?” त्यारा
ळशयी भाणवान े उत्तय वदरे – “तू ाॊगरा आयाभ करू ळकळीर!” त्यालय तो
खेडलऱ म्हणारा – “भरा शे वलथ नको, भी वतकडे ळशयात मेत नाशी. भी वध्या
काम कयतो आशे? आयाभ

तय कयतो आशे.” भरा माप्रकाय ा आयाभ

अवबप्रेत नाशी. कायण ह्या तऱ्शे ा आयाभ ज्यारा वभऱतो त्या ी काभे
दुवऱ्मारा कयाली रागतात. मा गोष्टीतल्या खेडलऱ भाणवान े आऩल्या गयजा
कभी के ल्या आशेत. ज्यान े गयजा कभी के ल्या आशेत, त्याऩेषा ज्याच्या गयजा
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ु
ऩष्कऱ
आशेत ल त्या बागलून त्यारा पुयवत वभऱते तो खया श्रीभॊत अवे भरा
म्हणालमा े आशे.

ु
ळेतकयी ळेतात भेशनत कयीत अवताना , गलॊडी, वताय,
रोशाय माॊनी

ू वदरे तय ती श्रभवलबागणी शोम. भाणवाच्या लाढत्या गयजा
त्या े घय फाॊधन
ऩूण थ करून त्यारा पुयवत शोऊ रागरी, ती दोन कायणाॊनी - त्यान े
श्रभवलबागणी के री आवण दुवये म्हणजे त्यान े स्नामफु ाह्य ऊजे ा लाऩय के रा.
स्नामफु ाह्य ऊजे ा लाऩय के रा तय योजगायवनवभथती थाॊफते, फेकायी लाढते अवा
ु े अळी ऊजाथ लाऩयामरा न ेशभी
वालथवत्रक वभज आशे. आवण मा वभजाभऱ

वलयोध शोत आरा आशे. आऩरा अवा वभज आशे की मारा योजगाय नाशी

अळा भाणवारा उत्पन्न नवल्यान े त्याच्या वठकाणी िमळक्ती नवते ल
ु े त्याच्या गयजा ऩूण थ शोत नाशीत; त्याच्या ऩदयी रा ायी
िमळक्ती नवल्याभऱ

मेत.े भरा भात्र अवे लाटत नाशी. आभच्या रशानऩणी नोकयी कयणाऱ्माॊ ी
ु ात कभी शोती. आवण विमा तय क्वव त कोणी नोकयी कयणाऱ्मा
वॊख्या भऱ
अवत. अवे अवूनदेखीर वलाां ा

ु कोयडलारॆ
वनलाथश शोत शोता. आजवद्धा

ू जेभतेभ वव्वाळे वकॊ ला पायतय दीडळे
ळेती कयणाऱ्मा ळेतकऱ्माॊव लऴाथतन
वदलव काभ अवते. लऴाथच्या तीनळेऩावष्ट वदलवाॊऩ ैकी दोनळे वदलव तो
ु
भोकऱा अवतो. मावळलाम अवरकडे अश्मा ऩष्कऱ
नोकऱ्मा वनभाथण
झारेल्या आशेत की त्या नोकऱ्मा कयणाये रोक काभ कयीत नाशीत. अळी
ु े लगाथत फवत नाशीत. तेथ े प्राध्याऩक
अन ेक भशावलद्ारमे आशेत जेथ े भर
के लऱ वटलल्या-फालल्या कयतात आवण भवशनाअखेय य्गड ऩगाय घयी न ेतात.
ु े अवा अथथ वनघतो की,
ू शी अवे दृश्म आशे. त्याभऱ
काशी वयकायी क ऱ्े माॊतन
काभ के रे नाशी तयी वाभान्य भाणवाच्या गयजा बागतात.

शे वाये ळक्य शोते मा े कायण - भाणवाच्या गयजा बागलण्मावाठी ज्या
ु
लस्तू रागतात त्यातल्या ऩष्कऱश्मा,
अन्न वोडून फाकी वगळ्मा मॊत्राॊनी
वनभाथण शोतात. आणखी एक गोष्ट ती अळी की, एका

काभा ा भोफदरा
वनयवनयाळ्मा वठकाणी वनयवनयाऱा वभऱतो. खाजगी नोकयीत कायकुनारा
वजतके ऩ ैवे वभऱतात वततके वकॊ ला त्याऩेषा कभी काभ कयणाऱ्मा कायकुनारा

ु
वयकायी नोकयीत ऩष्कऱ
जास्त वभऱतात. मावळलाम आयो्मवेला आवण
वनलृवत्तलेतन

ह्याशी

फाफतींत

पयक

अवतो.

वयकायी

नोकयीतशी,

याज्यवयकाय ी, कें िवयकाय ी आवण वॊयषणखात्या ी अवा पयक आशे आवण
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त्या-त्या वठकाण े लेतनशी लेगलेगऱे आशे.
ु
ज्या देळात जास्त वफत्ता
आशे तेथ े त्या

प्रकाय े काभ कयणाऱ्मारा

आऩल्याऩेषा वकतीतयी जास्त राब वभऱतात. मा वगळ्मा ा अथथ अवा की,
श्रभा ा आवण त्या श्रभाऩावून प्राप्त शोणाऱ्मा उत्पन्ना ा काशी वॊफध
ॊ नाशी.

जास्त श्रभ के ल्यान े जास्त उत्पन्न आवण कभी श्रभान े कभी उत्पन्न अवा बाग
आता यावशरेरा नाशी.

जेथ े उत्पन्न खूऩ ऩण उऩबो्म लस्तूॊ ी लानला तेथ े त्या उत्पन्ना ा काशीशी
ु
उऩमोग नाशी. जेथ े ग्राशकाजलऱ ऩ ैवा ऩष्कऱ
आवण वलकत घेण्मावाठी लस्तू
कभी, तेथ े लस्तू अवतळम भशाग. अळा वठकाणी जय लस्तूच्य
ॊ ा वकॊ भतीलय वनफांध
घातरे तय काऱाफाजाय पोपालेर. म्हणजे स्वस्ताई आवण भशागाई जळी

अवेर त्याप्रभाणे ग्राशका ा उऩबोग कभी जास्त शोतो. शी वायी आवथथक
व्यलशाया ी एक फाजू झारी. आता दुवयी फाजू फघू मा -- ती ऩाशताना आऩण
ऩ ैळाकडे दुरथष करू मा. आवण भानलाच्या श्रभाॊ ा भोफदरा ऩ ैळात नव्हे तय
लस्तूभ
ॊ ध्ये कवा वभऱतो ते ऩारॆ मा! औद्ोवगक िाॊतीनॊतय मॊत्राऩावून

वनवभथरेल्या लस्तू ऩ ैळान े नव्हे तय श्रभाच्या भोफदल्यात स्वस्त वभऱतात.

एखाद्ा लस्तूच्या वनवभथतीवाठी भानली श्रभ वजतके कभी वततकी ती लस्तू
स्वस्त. वत ी ऩ ैळाॊत वकॊ भत वकतीशी अवरी तयी. ऩढेु -ऩढेु अळी लस्तू पुकट
वभऱते अवे म्हणामरा शयकत नाशी. ज्यालेऱी भाणवा े श्रभ ऩूलॉइतके , ऩण

त्या ा उऩबोग लाढरेरा अळी वस्थती अवते त्यालेऱी आऩण त्या े याशणीभान

लाढरे अवे म्हणतो. आऩरे याशणीभान लाढलत न ेणे शी भाणवा ी वशजप्रलृत्ती
ु े तो दुवऱ्मा भाणवाकडून काभे कयलून घेतो वकॊ ला मॊत्राकडून
अवल्याभऱ

कयलून घेतो. मॊत्राकडून काभे कयलून घेतल्यान े वगळ्मा भानलवभाजा े श्रभ
कभी शोत अवतात आवण ज्यालेऱी वालथजवनक वॊऩत्ती लाढते त्यालेऱीशी
वगळ्माॊ े श्रभ कभी शोतात. एक-दोन उदाशयणे देतो –

ु े वकती रोकाॊ ी
े ा लाऩयाभऱ
येल्व े शी वालथजवनक वॊऩत्ती आशे. येल्वच्य

े ा जो नपा शोतो तो वालथजवनक
ऩामऩीट ला री आशे मा ा वशळोफ कया! येल्वर

काभावाठी लाऩयरा जातो. ऩामऩीट ला लणायी वगऱी वाधन े भग ती ऩ ैळान े
वकतीशी भशाग अवोत, ती वभाजा े श्रभ कभी कयतात. म्हणजे श्रीभॊती

लाढलीत अवतात. लीज वनभाथण कयणायी वाधन े वालथजवनक भारकी ी अवरी
तय ती भाणवा े लेगलेगळ्मा काभा े श्रभ कभी कयतात, इतके
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नव्हे तय

त्या ी श्रीभॊती बयभवाठ लाढलतात. लीज आज कोणते काभ कयीत नाशी? ती

आज गाड्ा ारलते - म्हणजे ऩामऩीट ला लते. ऩाणी उऩवते, लाया घारते,
ऩाणी ताऩलते, थॊड कयते. शला ताऩलते, थॊड कयते, उिाशनावायख्या वाधनाॊनी

ढण्मा-उतयण्मा े श्रभ ला लते, शे वाये वालथजवनक भारकी े झारे तय नपा-

तोट्याकडे न ऩाशता ती वलाांच्या उऩमोगी ऩडेर इतके

नव्हे तय त्यामोगे वलथ

जनतेत वभानता मेईर. मा वेला खाजगी भारकीच्या अवतात तेव्हा
त्याॊच्याऩावून नफ्मा ी अऩेषा अवते. आवण जोऩमांत नपा वभऱत याशाला

मावाठी त्या वेला लाऩयल्या जातात तोऩमांत त्या वलाांऩमांत ऩोश ू ळकत नाशीत

आवण लॊव ताॊ ी वॊख्या लाढत याशते. वालथजवनक भारकीच्या फवगाड्ा
झाल्या म्हणून त्या खेड्ाऩाड्ाऩमांत ऩोश ू ळकल्या. तवे ळाऱाॊ े ल
ु
ऩाठ्ऩस्तकाॊ
शे ी आशे. वळषणालय वगळ्माॊ ा शक्क आशे अवे वलथ वभाजारा
ु ाॊना गणलेळ, ऩस्तके
ु , दुऩाय े जेलण शे वलनाभूल्य
लाटरे तेव्हा ळाऱे तीर भर
वभऱू रागरे आवण वळषण खेड्ाऩाड्ाऩमांत ऩोश ू ळकरे. जोऩमांत ळाऱा
ु े वळकू ळकत शोती. आता
खाजगी शोत्या तोऩमांत के लऱ धवनकाॊ ी भर
ु े ळाऱे त वळकू ळकतात. मा ा अथथ अवा
ज्याॊच्याजलऱ ऩ ैवा नाशी त्याॊ ीशी भर

ु
शोतो की, ह्याफाफतीत गवयफाॊ े याशणीभान ऩ ैळावळलाम वधायरे
आशे. वध्या े
ु े आऩण वलऴभतेत बय घारत आशोत.
जे खाजगीकयणा े धोयण आशे त्याभऱ
लयच्या वगळ्मा वलले नालरून शे रषात मेईर की, आऩरे याशणीभान

ु
वधायण्मावाठी
ऩ ैळा ा पायवा उऩमोग शोत नाशी. ऩ ैळान े वलकत घेण्माजो्मा
ु च्याजलऱ
लस्तू फाजायात अवल्यावळलाम ऩ ैळा ा काशीशी उऩमोग नाशी. तभ

ु
ऩष्कऱ
धनवॊऩत्ती आशे ऩण फाजायात धान्य नाशी अळी वस्थती अवेर तय
ु च्या वखळात ऩष्कऱ
ु
त्या धनवॊऩत्ती ा काशी उऩमोग नाशी. तभ
ऩ ैवा आशे
ु ारा नदी ओराॊडाम ी आशे अळालेऱी वतथे नाल आवण नालाडी
आवण तम्ह

नवेर तय त्या ऩ ैळा ा कणभात्र उऩमोग नाशी. फाऱॊ तीण अडरी आशे अन ्
ु
लाशन नाशी, प्राण कॊ ठाळी आरे आशेत ऩण दुकानात औऴध नाशी अळी ऩष्कऱ
ु
उदाशयणे देता मेतीर. थोडक्यात काम तय ऩ ैळान े वगऱे प्रश्न वटतात
शा भ्रभ
आशे.

उऩबोग भशत्त्वा ा आशे, ऩ ैवा नाशी. अवे अवताना आऩल्या देळात

वलथत्र धना ा वॊ म कयण्मा ा आवण लाभभागाथन े ऩ ैवा वभऱलण्मा ा प्रघात
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ऩडरा आशे. आज खयोखयी लाभभागाथन े वभऱलरेरा ऩ ैवा, दडलरेरा ऩ ैवा
ु े फाजायात नाणेटॊ ाई शोते आवण
घयोघय वदवून मेतो. ऩ ैवा दडलल्याभऱ
ु
व्याऩायव्यलशायारा अड ण मेत.े व्यलशाय वयऱीत
ाराला मावाठी वयकायरा

नलीन रन फाजायात आणाले रागते. ऩ ैवा दडलणे आवण नलीन रन आणणे
ु झारे की ते थाॊफलणे पाय अलघड शोते. ऩवयणाभ अवा शोतो की,
शे ि वरू
फाजायातल्या लस्तू तेलढ्या याशतात आवण ऩ ैवा लाढत जातो. यस्त्ाॊलय खड्डे
अवतात ते दुरुस्त शोत नाशीत, फवगाड्ाॊभध्ये अतोनात गदॉ शोते, ऩ ैवा
अवूनशी गयै वोमीरा वाभोये जाले रागते. लाभभागाथन े वखळात आरेरा ऩ ैवा
ु े काळ्मा ऩ ैळातरे व्यलशाय लाढत
उजागयीन े ख शथ ी कयता मेत नाशी. त्याभऱ
जातात आवण उऩबोग वजथल्या-वतथे याशतो.

आज आऩल्या देळात वलथत्र शे व त्र वदवत आशे. आज आभ े फरॅवॊख्य

नावगयक ऩ ैवा खाम ा प्रमत्न कयतात. शा त्याॊच्याजलऱ ा ऩ ैवा पाय क्वव त

उत्पादनात लाऩयरा जातो. कायण तो दडलरेरा अवतो. मा ऩ ैळान े उत्पादन
लाढत नाशी, के लऱ रन लाढते.

काशी रोक कोट्यलधी रुऩमे खातात वकॊ ला अपयातपय कयतात. शे आकडे

ऐकू न आऩल्यारा अ वॊ फत व्हामरा शोते. आवण भनात त्याॊ ा शेलाशी लाटतो.
ऩण रषात घ्या की त्याॊच्याजलऱच्या ऩ ैळान े त्याॊच्या उऩबोगात यत्तीभात्र
पयक ऩडत नाशी. त्याॊच्याजलऱ ा ऩ ैवा फरॅधा ऩ ैवा

याशतो. त्या ऩ ैळा े

रूऩाॊतय लस्तूत शोत नाशी. ऩ ैवा रऩलण्मा े स्थान कोणते अवे वल ायार तय

वस्वत्झयरॉ डभधीर फॉका शे त्या े उत्तय आशे. अळा काळ्मा ऩ ैळा े रूऩाॊतय

शोण्मावाठी एकतय वततक्या लस्तू फाजायात शव्या, नाशीतय पाय भोठे ध ैमथ शले.
कोट्यलधी रुऩमाॊच्या भोटायी कोण्मा एकान े अवरकडे

वलकत घेतल्या ी

फातभी ऐकामरा वभऱारी. त्यारा वगळ्मा गाड्ा आऩल्या नालालय घेता
आल्या नाशीत शी एक गोष्ट आवण त्यान े के रेल्या ऩ ैळा ा अऩशाय रोकाॊच्या

रषात आल्याफयोफय इतक्या गाड्ा स्वत् घेणाऱ्मा व्यक्तीरा पयाय व्हाले
रागरे! मेथ े अळा भ्रष्टा ाय करून घेतरेल्या लस्तू त्यारा लाऩयता आल्या
नाशीत शे रषात आणून द्ालमा े आशे. वगळ्मा गाड्ाॊ ा उऩबोग काशी

त्याच्या लाट्यारा मेत नाशी. जयी वगळ्मा गाड्ा त्याच्याजलऱ अवल्या तयी
तो एका लेऱी एका गाडी ा उऩबोग घेऊ ळके र, वगळ्मा नाशी. रषात घ्या,

गेल्या काशी लऴाांत घयोघय टी.व्ही.झारे आशेत. भोफाइर ज्यारा वेरपोन
( 10 )

म्हणतात तोशी वगळ्माॊच्या जलऱ जाऊन ऩोशो रा आशे. घयात लाऩयण्मा ी
वलजेलय

ारणायी उऩकयणे वगळ्मा भध्यभलगॉमाॊच्या घयात ऩोशो री
आशेत. काशी भध्यभलगॉमाॊच्या जलऱ दोन-दोन घये आशेत. एक भफॊ ु ईरा, दुवये
ु
ु
ऩण्मारा.
भफॊ ु ईरा याशणाये भध्यभलगॉम वेलावनलृत्त शोण्माच्या वभायाव
ु
ऩण्मारा
घय घेतात. काशी वदलव वतथे, काशी वदलव इथे अवे याशतात. शी
ु
वफत्ता
ऩन्नाव लऴाांऩलू ॉ त्याॊच्या स्वप्नातशी आरी नव्हती. शी जी वालथवत्रक
ु
वफत्ता
आज वदवते ती प्राप्त कयण्मावाठी कोणीशी अॊगाफाशेय भेशनत के री
अवेर अवे वदवत नाशी. भग शे कवे घडरे शे आता ऩारॆ.

वभजा एक ळाऱे तरा वळषक आशे. तो त्या े काभ कयतो. दुवयीकडे

मॊत्रस वकॊ ला काभगाय लेगलेगळ्मा कायखान्यात काभ कयतात. कोणी

भोटायगाड्ाॊच्या कायखान्यात काभ कयतो तय कोणी ववभेंट फनलण्माच्या.
दोघेशी वदलवा े आठ ताव काभ कयतात. त्याॊच्या श्रभातून एकीकडे वलद्ाथॉ

घडत अवतात आवण दुवयीकडे भोटायगाड्ा. भोटायी घडलणाये जे कायखान े
अवतात त्याॊ ी य ना अळी अवते की, लऴाथरा एक ऩा -दशा शजाय गाड्ा
ू थ शोऊ
त्याॊच्या कायखान्यातून फाशेय ऩडल्यावळलाम तो कायखाना स्वमॊऩण

ळकणाय नाशी. आवण अवे ळेकडो कायखान े आऩल्या देळात आशेत. ते दु ाकी,
तीन ाकी, आवण

ाय ाकी गाड्ा बयाबय तमाय कयीत आशेत. शी लाशन े

इतकी तमाय शोतात की ठे लामराशी जागा नवते. त्याॊना ती देळ-वलदेळात
ु े बयाबय लाढरी
वलकाली रागतात; आवण ती लाऩयणाऱ्माॊ ी वॊख्या त्याभऱ
आशे. मा ा अथथ अवा शोतो की, एखाद्ा लस्तू े उत्पादन वतत शोत यावशरे

तय उऩबोक्त्ाॊच्या वॊख्यते त्या प्रभाणात लाढ शोते. उऩबोक्त्ारा कोणतीशी
अवधक भेशनत न कयता अळा लस्तूॊ ा राब शोतो. लयीर उदाशयण पक्त
भोटायगाड्ाॊना

वकॊ ला स्कू टयरा

रागू नाशी तय वगळ्मा

उऩबो्म

लस्तूनॊ ा रागू आशे. आज आऩल्या देळात कऩडा इतका तमाय शोतो की,
ु ऩडते. ौका- ौकात कऩड्ाॊ े ढीग
त्यावाठी दुकानातीर जागा अऩयी
वलिीवाठी उऩरब्ध अवतात.

(िभळ्)

श्रीभोवशनीयाज, खये टाऊन, धयभऩेठ, नागऩूय 440010.
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डाव्या ऱलऱीत धभाथ े स्थान
ु : वकल्प
ु
े य)
जॉन फोह्नय (अनलाद
कायॊजक
विश्चन धभथ, डाला वल ाय, वभाजऩवयलतथन, बाॊडलरळाशी

---------------------------------------------------------------------------

वध्या े वदलव धभाथरा अपू ी गोऱी भानून त्याच्याऩावून दूय याशण्मा े

नाशीत. विश्चन धभाथ ी भूरतत्त्वे डाव्या वल ायाॊच्या खूऩ जलऱ ी आशेत. त्या े
ु
नाते बाॊडलरळाशीळी जोडणे शी धनदाॊड्माॊ ी राखी आशे. धभाथतीर ऩयोगाभी
प्रलाशाळी नाते जोडरे तय डाव्या

ऱलऱींना अभेवयकन याजकायणातीर कोंडी

पोडता मेईर अवे प्रवतऩादन कयणाया रेख.

---------------------------------------------------------------------------

गेल्या काशी दळकाॊत अभेवयके त झडरेल्या वाॊस्कृवतक लादवललादाॊभध्ये

तवे दैनवॊ दन जीलनाच्या वलवलध अॊगाॊलय धभाथ ा ऩगडा स्पष्टऩणे वदवून मेतो.
त्याच्या अनऴॊु गान े अन ेक प्रश्न ऩढेु आरे आशेत. उदा.; वयकायी ळाऱाॊभध्ये
धावभथक प्राथथना वक्ती ी के री जाईर का? ळाऱाॊभध्ये उत्क्ाॊतीच्या
ववद्धान्ताऐलजी फामफरप्रणीत वनवभथती (विएळन) ा धडा वळकवलरा जाईर?
थ नभन वक्ती े के रे जाईर?
ळाऱाॊभधून अभेवयकन ध्वजारा वलवधऩूलक
दूयव त्रलाणीलय रैं वगक वभस्या, गबथऩात, वभरैं वगकता, तवे

ाकोयीफाशेयीर

ऩवयलाय दाखवलरे जातीर? फरॅवॊख्य अभेवयकन रोक, बवलष्या े कोणते स्वप्न
ु
ऩाशतीर- धभथवनयऩेष, ऩयोगाभी
ौकटीतरे की गतकारीन विश्चन धभाथच्या

ु काऱा ?े अभेवयके तीर अद्ाऩशी न वॊऩरेल्या ह्या वाॊस्कृवतक वॊघऴाथ े
वलणथ
व त्र जवजवे स्पष्ट शोत जाते, तवे आऩल्या रषात मेऊ रागते की धभाथ ी
अथथउकर शादेखीर ह्या वॊघऴाथत भशत्त्वा ा भद्दु ा शोता.

इवतशावकाय के वलन िू व ह्याॊनी देलवत्तेखारीर याष्ट्र - बाॊडलरळाशी

प्रेवयत विश्चन अभेवयका (One Nation Under God - How

Corporate America Invented Christian America) ह्या
ु
ऩस्तकात
अवा वल ाय भाॊडरा आशे की बाॊडलरळाशी शी विश्चन धभाथच्या
भूरतत्त्वाॊना ऩूयक आशे शा प्र ाय अभेवयकन उजव्या गटाॊच्या धोयणा ा एक
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बाग शोता. शा वल ाय ऩवयलण्माभागे ह्या गटाॊ े स्वाथथ शोते आवण त्या ा
ऩवयऩाक उजव्या आधवु नक विश्चन याजकायणात झारा. ऩयॊत,ु विश्चन

बाॊडलरळाशी शी विश्चन धभाथच्या याजकायणा ी अऩवयशामथ ऩवयणती आशे अवे
भानणे शा विस्ती धभथ ल डाली वल ायवयणी दोघाॊ ाशी अऩभान कयण्मावायखे
ु ात विश्चन धभाथ ी भूरतत्त्वे डाव्या वल ायवयणीच्या भूरतत्त्वाॊच्या
आशे. भऱ
ु
ू थ वलयोधात आशे अवे वभजणे ऐवतशाववकदृष्ट्या की
े ठयेर. १९३० च्या
वॊऩण
दळकात आरेल्या आवथथक भशाभॊदीनॊतय बाॊडलरळाशीरा विश्चन धभाथच्या
ु वभऱवलण्मात मळ वभऱारे. ऩयॊत ु अभेवयके तीर विश्चन
वल ायवयणीलय प्रबत्व

ु नी प्रळावन वकॊ ला वभाज ह्याॊलयीर बाॊडलरळाशी ा ऩगडा
धभाथच्या अनमामाॊ
कधीशी भान्य के रा नव्हता. इवतशावकाय शीद काटथ य (Heath Carter)
ह्याॊच्या Union Made: Working People and the Rise of

Social Christianity in Chicago ह्या अभ्यावातून अवे रषात मेत े की,
न्याम ल श्रभप्रवतष्ठा ह्या भद्द्ु ाॊलय काभगायाॊना वॊघवटत कयताना डाव्या
कामथकत्याांना विश्चन धभाथतीर तत्त्वाॊ ा फया
अभेवयके तीर काभगाय

राबरी शा इवतशाव आशे.

उऩमोग कयता आरा.
ु ती
ऱलऱीरा विश्चन धभाथतीर वलथ ऩॊथाॊ ी वशानबू

ुथ ाफाशेयीर अन्य डाव्या वाभावजक ऱलऱींलयकाभगायवॊघटनाॊच्या लतऱ

देखीर विश्चन धभथळािा ा प्रबाल शोता. त्यात ब्लॎ क ऩॉलय (Black Power)
ु ी े धभथळाि (Liberation
मा कृ ष्णलणॉमाॊच्या ऱलऱी ा तवे भक्त
प्रथ णीत ऱलऱी ा वभालेळ शोतो.
ु ीच्या
ऱलऱी े प्रणेत े भावटिन ल्यूथय वकॊ ग माॊनी भक्त

Theology) ह्या दवषण अभेवयके तीर
अभेवयकन अवशकाय

धभथळािा े शे तत्त्वसान रोकाॊना लाॊवळक न्याम, वाभावजक तवे आवथथक
वभानता ह्याॊच्या फाजून े रढ्यात उतयवलण्मावाठी प्रबालीऩणे लाऩयरे. आज
ु ान े शा वल ाय वदवून
ऩोऩ फ्राविव माॊच्या लक्तृत्वात आवण वरखाणात प्राभख्य
मेतो. ऩोऩ फ्राविव ह्याॊनी त्या ी ऩमाथलयणयषणाळी वाॊगड घारण्मा ाशी प्रमत्न
ु े वभानतेच्या ऱलऱीरा फऱ वभऱे र अवा त्याॊ ा
के रा आशे, ज्याभऱ
वलश्वाव आशे.

मा घटनाॊलरून एक गोष्ट रषात मेत े की विश्चन धभथ शा इतय कोणत्याशी
ु फाजायऩेठ ल अवनफांध बाॊडलरळाशी माॊना अवधक
वल ायवयणीऩेषा भक्त
ु
े ठयेर. विश्चन धभाथरा गवयफाॊच्या
अनकूु र आशे अवे वभजणे की
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ु ती लाटत आरी आशे. विश्चन धभथ
वभस्याॊवलऴमी न ेशभी
वशानबू
ु
अभेवयके तीर ऩयाणभतलादी
वल ायाॊळी जोडरे जाणे शा ऐवतशाववक अऩघात
थ
नवून त्याभागे धनदाॊड्माॊनी आऩल्या वशतवॊफध
ॊ ाॊच्या यषणावाठी जाणीलऩूलक

के रेरे प्रमत्न शोते शेशी आऩल्या रषात मेत.े अथाथत विश्चन धभथ ऩूणऩथ णे
ु े ठयेर.
ु
धभथवनयऩेष डाव्या वल ायाॊकडे झकरा
आशे अवे भानणेशी की
कुटॊ ु फवॊस्था, रैं वगक प्रश्न, कुटॊ ु फवनमोजन ह्याॊवायख्या वाभावजक प्रश्नाॊच्या
फाफतीत डाली ऱलऱ आवण विश्चन धभथ ह्याॊच्या भाॊडणीत न ेशभी तणाल
ु
ु
याशणाय आशे. ऩयाणभतलादी
डाव्या वल ायाॊ े अनमामी
आवण धभथवनयऩेष
ु
डाव्या वल ायाॊ े अनमामी
ह्याॊत अळा प्रश्नाॊलय भतबेद आशेत. तवे अवरे
तयीशी विश्चन धभाथ े वभथथन डाव्या

ऱलऱीरा कामभ याशणे शे दोन

कायणाॊवाठी भशत्त्वा े आशे. त्यातीर ऩवशरे कायण विश्चन धभाथच्या
ु
े वॊख्याफऱ शे आशे. जगबयात जलऱऩाव २०० कोटी रोक विश्चन
अनमामाॊ
धभाथ े ऩारन कयतात. डाव्या

ऱलऱीरा भोठ्ा वॊख्याफऱा े वभथथन
ु ती वभऱलणे अऩवयशामथ आशे.
वभऱलाम े अवेर तय त्याॊना ह्या धभाथ ी वशानबू
दुवया बाग अवा की वध्याच्या अवनफांध फाजायऩेठेच्या मगु ात भारभत्ता, गवयफी

ल वयकायी धोयण ह्या भद्द्ु ाॊलय नल-उदायभतलादी भताॊच्या लय ष्म्यारा आह्वान
देण्मा े भशत्त्वऩूण थ कामथ विश्चन धभथ करू ळकतो.

ह्या े उदाशयण म्हणजे ऩोऩ फ्राविव माॊनी लाढत्या ऩमाथलयणीम वॊकटारा

ू काढरेरे रोडेतो वी (Laudeto Si) शे ऩत्रक. ह्या ऩत्रकातून
उद्देळन
ऩोऩ फ्राविव ह्याॊनी अवा वल ाय भाॊडरा आशे की 'वालथजवनक लाऩयावाठी,

वभाजातीर वलाांच्या बल्यावाठी, लैमवत्तक भारभत्ते ाशी त्याग कयणे शे वकर
न ैवतक ल वाभावजक य न े े भूर तत्त्व आशे.' ऩढेु त्याॊनी अवे नभूद के रे आशे
ु
की 'विश्चन धभाथच्या वळकलणीनवाय
व्यक्ती ा लैमवत्तक भारभत्तेलयीर

अवधकाय शा के व्हाशी अऩवयलतथनीम ल वनखारव नव्हता, उरट वलथ प्रकायच्या
ु तेच्या ऩवयघात अथथ वभऱतो.' ऩोऩ े
खाजगी भारभत्तेरा वाभावजक उऩमक्त
शे वलधान विश्चन धभथळािाच्या ऐवतशाववक ऩयॊऩयेरा वाजेव े आशे. अगदी
ु
ू
वरुलातीच्या
काऱाऩावून विश्चन धभाथतीर वल ायलॊताॊनी आऩल्या वरखाणाॊतन
ू थ वभाजाच्या वलकावारा
अवे स्पष्ट के रे शोते की जवभनी ा भारकीशक्क शा वॊऩण

ऩूयक अवरा ऩावशजे, के लऱ लैमवक्तक स्वाथाथवाठी नाशी. ऩोऩ फ्राविव वितीम
ु
ह्याॊच्यानवाय
लैमवक्तक भारभत्ता शे वभाजा े ऋण अवून वभाजाच्या
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जवभनीरा जो लैमवत्तक स्वाथाथवाठी लाऩयतो तो अळा लाऩयावाठी वभाजा े
देण े रागतो.

ह्या तत्त्वाॊ ा विश्चन याजकायणालय व्याऩक ल वखोर ऩवयणाभ शोऊ

ळके र. कायण उदायभतलादी याजकायणा े अवस्तत्व शे लैमवक्तक भारभत्तेच्या
ू आशे.
अबॊगत्वालय ल व्यक्तीन े स्वत्रा भत्ता वभजण्मालय अलरॊ फन

अभेवयके च्या उदायभतलादी याजकायणात लैमवक्तक भारभत्ते ा अनादय कयणे
शी एक अत्यॊत अलघड गोष्ट आशे. वाशवजक

अभेवयकन याजकायणात

वाभावजक गयज आवण लैमवक्तक गयज ह्याॊ ी वाॊगड घारणे शा एक वफकट प्रश्न

फनरा आशे. व्यवक्तगत वॊऩत्तीलयीर टीका वकतीशी आलश्मक अवरी तयी अळा

लातालयणात ती ळक्यतो टाऱरी जाते.
ऩयॊत ु उदायभतलादी याजकायणाच्या उदमाऩूलॉच्या काऱाऩावून विश्चन
ु ऩोऩ फ्राविव शे
धभाथत अश्मा टीके ी ऩयॊऩया आढऱू न मेत.े ह्या ऩयॊऩयेनवाय
उदायभतलादी लैमवत्तक भारभत्तेच्या धोयणालय टीका करू ळकतात.
ु
बाॊडलरळाशीप्रेभी ऩयाणभतलादी
रोकाॊना भात्र शे ऩ लणे अलघड जाईर.
त्यातल्या काशींना तय वाभावजक मोजनाॊवाठी रालरेरा कयशी शी लैमवक्तक
भारभत्ते ी ोयी आशे, म्हणून तो अन ैवतक आशे अवे लाटते.

विश्चन धभथ शा आजशी अभेवयके त ल अभेवयके च्या फाशेय कयोडो रोकाॊच्या
ु े विश्चन धभाथन े व्यवक्तगत भारकीजीलना ा अवलबाज्य बाग आशे. त्याभऱ

शक्कालय के रेल्या वभीषेरा त्याॊच्या दृष्टीन े खूऩ भशत्त्व आशे, कायण तो त्याॊच्या

जीलनभूल्याॊ ा ल त्याॊना अवबप्रेत अवरेल्या वत्या ा बाग आशे. मालरून अवे
रषात मेत े की विश्चन धभाथ ी तत्त्वे शी डाव्या याजकीम कृ तीवाठी कामथिभ
ु ळकतात. त्या प्रभाणे कोणत्याशी ळोऴण-वलयोधी रढ्यारा आलश्मक
ऩयलू
ु
अवणायी अवणायी ऊजाथशी त्यातून वभऱू ळकते. विश्चन धभाथ ा शा ऩयोगाभी
लायवा शा आजच्या डाव्या ऱलऱीन े रढा देऊन वभऱवलरा ऩावशजे.

(’Dissent’ वनमतकावरकाच्या Arguments on the Left वलळेऴाॊकातून
ु
वाबाय अनलावदत)
ईभेर: sukalp.karanjekar@gmail.com
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देलाच्या नालालय याजकायण नको
ु जाकोफी
ववान
विश्चन धभथ, डाला वल ाय, वभाजऩवयलतथन, बाॊडलरळाशी

---------------------------------------------------------------------------

अभेवयके त डाव्याॊनी उदायभतलादी धभाथच्या फाजू े याजकायण कयाले अवे

व ु वलणाऱ्मा भता ा प्रवतलाद कयणायी शी भाॊडणी

--------------------------------------------------------------------------दोन शजाय तेया वार ी गोष्ट. टे क्साव याज्यात गबथऩाता ी उऩरब्धता

भोठ्ा प्रभाणालय कभी कयण्मावाठी वलवधभॊडऱात भाॊडण्मात आरेल्या एका
ु शोती. (ते वलधेमक नॊतय वॊभतशी झारे.) त्या
वलधेमकालय
ाथ वरू
ते बाग

ु ी
ू म्हणारे – “जय तम्ह
घेताना ववन ेटय डॎन ऩॎवट्रक अन्य वदस्याॊना उद्देळन
ईश्वयारा भानता, तय देल इथे अवता तय त्यान े कोणाच्या फाजून े भत वदरे
अवते ह्या ा वल ाय कया.”
शे

ु ीच्या
भशाळम नॊतय (देलाच्या कृ ऩेन े नव्हे, तय भानली वनलडणक

भाध्यभातून) रेफ्टनॊट गव्हन थयऩदी वनलडरे गेरे. तेव्हा (९/११ च्या घटन े ी
माद जागलत) ते म्हणारे - “वॊकटवभमी देला ा धाला कयाम ा ल गबथऩाता ा

प्रश्न आरा की म्हणाम े - देला, भाप कय, ह्या फाफतीत आम्ही वलरुद्ध फाजूरा
आशोत, शा तय वयऱ वयऱ दाॊवबकऩणा झारा.”

अन ेक याजकीम वलश्लेऴकाॊना शा वलनोद लाटरा अवरा, तयी तो वलनोद

नव्हे. वकॊ फरॅना, कोणत्याशी ऐवशक याजकीम फाफीच्या वनणथमाॊत धभाथ ा लाऩय
के रा की काम घडते, ह्या े ते फोरके उदाशयण आशे. ज्या षणी एखादा

याजकायणी देलाच्या लतीन े फोरामरा रागतो, तेव्हा त्या ा उद्देळ रोकळाशी
ु
े ा वतथे वॊऩष्टात
भागाथन े
ाथ ऩढेु न ेण्मा ा खव त नवतो, तय त्या
र
आणण्मा ा अवतो. ईश्वय अवे म्हणारा, फात खतभ!
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धभथ न भानणाऱ्मा नागवयकाॊप्रभाणे

धोयणवलऴमक

तो भानणाऱ्मा नागवयकाॊना

ते आऩाऩरी भते भाॊडण्मा ा वनवश्चत शक्क आशे. जेव्हा ते

आऩल्या श्रद्धाॊ े प्रदळथन कयण्माऐलजी त्या प्रत्यष जगण्मातून व्यक्त कयतात,
तेव्हा रोकभत आऩल्या फाजून े लऱवलण्मात ते नक्की मळस्वी ठयतात. उदा.,
ाल्व थटन

भथ ध्ये एका गोऱ्मा भाथेवपरून े काळ्मा उऩावकाॊ ी कत्तर के री.
तेव्हा, विस्ताच्या ल नाॊना िरून त्याॊच्या कुटॊ ु फीमाॊनी त्यारा षभा के री . ह्या
घटन े ा खोर ठवा वलथ देळालय उभटरा.
ऩयॊत,ु जेव्हा बावलक भॊडऱी आऩल्या कल्पना ह्या लैवश्वक न ैवतकते ा बाग

अवून त्या धभथ भानणाऱ्मा - न भानणाऱ्मा अळा वलाांनी वनभूटऩणे
ु ालय
स्वीकायल्या ऩावशजेत, अवा आग्रश धयतात, तेव्हा तो रोकळाशीच्या भऱ
मेणाया अवल्यान े त्याज्य भानरा ऩावशजे. उदा. लय उल्ले खरेरी षभाळीरता
काशी नागवयकाॊना न ैवतकदृष्ट्या वकतीशी बालरी, तयी पौजदायी कामद्ात वतरा

स्थान नाशी. त्याउरट, कोणी धावभथक ग्रॊथाॊ ा शलारा देऊन ‘खून का फदरा

खून’ म्हटल्यान े देशान्ताच्या वळषे े आज वभथथन कयता मेणाय नाशी.
ु ाॊवभोय बाऴणे
भी जय वालथजवनक ळाऱाॊभध्ये जाऊन वनयीश्वयलादालय भर
करू रागरो, तय त्या वलद्ार्थ्ाां े श्रद्धालान आईफाऩ वॊताऩणे स्वाबावलक
ु लय रादण्मा ा भरा
आशे, कायण आऩल्या फरॅवलध वभाजात भाझे वल ाय भराॊ

शक्क नाशी. ऩण रृइवळमाना याज्यात भात्र वयऩवब्लक गव्हन थय फॉफी वजॊदार

ह्याॊच्या कृ ऩेन े वलद्ार्थ्ाांना उत्क्ाॊतीच्या ळािीम ववद्धान्ता ा ऩमाथम म्हणून

फामफरभधीर ‘ईश्वयप्रणीत य न े ’े वभथक वळकवलरे जाते, आवण वनधभॉ
वकॊ ला इशलादी ऩारकाॊना त्याफद्दर काशीशी कयता मेत नाशी.

धभथ आवण वयकाय ह्याॊच्या ऩयस्पयवॊफध
ॊ ाॊलय आधावयत वकतीतयी भद्दु े

आशेत, उदा. गबथऩाता ा अवधकाय आवण वभवरॊ गी वॊफध
ॊ ाना भान्यता.

त्यावळलाम धावभथक अजेंडा अवणाऱ्मा ळाऱाॊना वयकायन े आवथथक वाह्य कयाले
का, अवे अन ेक भद्दु े आशेत, ज्याॊलय धावभथक रूवढलाद्ाॊ शे ी एकभत नाशी. ऩण
गम्मत शी आशे की (अभेवयके वायख्या देळात) याज्यवॊस्था आवण

े
व

ह्याॊच्यात अॊतय अवामरा शले ह्या वाध्या भूरबूत फाफीलय एकभत शोऊ ळकत
नाशी. कायण तवे शोऊ नमे म्हणून ज्यू, कॎ थोवरक ल प्रोटे स्टॊट ह्या वतन्ही
ु
ऩॊथातीर ऩयाणभतलाद्ाॊ
ी अबेद् मतु ी कामथयत अवते.
शे कभी की काम म्हणून आता उदायभतलादी भॊडऱींऩ ैकी काशी
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वालथजवनक धोयणे ठयवलताना धभाथ ा आवया घ्याला ह्या भतारा फऱी ऩडताना
वदवत आशेत. लेतनातीर बेदबालावलरुद्ध रढताना आऩण धभाथच्या

उदायभतलादी अथथवनमभना ा आवया घ्याला, आवथथक बेदबाल शा देलाच्या
आदेळावलरुद्ध आशे अळी बूवभका आऩण घ्याली अवे ते व ु वलतात. ऩयॊत,ु
फामफरभधीर ल नाॊ ा अथथ उजव्या भॊडऱीनी आधी आऩल्यारा अनकूु र
ु े ईश्वयशी अखेय आऩल्या बक्ताॊना वाथ देणाय शे स्पष्ट
अवा रालून घेतल्याभऱ
आशे.

धभाथवलऴमी प्राथवभक सान अवणाऱ्मा कोणाराशी शे नाकायता मेणाय
ु
े
नाशी की जगातीर वतन्ही भशत्त्वाच्या एके श्वयलादी धभाांनी गराभवगयी
दीघथकाऱ वभथथन के रे. क्वेकयऩॊथावायखे उदायभतलादी अऩलाद लगऱरे, तय

उत्तय अभेवयके तीर फरॅवॊख्य धावभथक वॊस्थाॊनी वववव्हर लॉयच्या वभाप्तीऩमांत
ु
त्याॊच्या दवषण अभेवयके तीर गराभवगयीवभथथ
क वश-धभॉमाॊ े वभथथन के रे

ु
शोते. अभेवयके तीर गराभवगयी
ी प्रथा भोडून काढण्मा े कामथ धभाथन े नव्हे, तय
ु ळॊबय लऴे ती प्रथा भानलतेच्या
अभेवयकन व ैन्यान े ऩाय ऩाडरे. त्यानॊतयशी वभाये
वलयोधात अवल्या ा ईश्वयी वाषात्काय ह्या धावभथक वॊस्थाॊना झारा नाशी.
ु फद्दर भरा आदय आशे,
अभेवयकन िाॊतीवाठी रढणाऱ्मा लीय ऩरुऴाॊ
बवक्तबाल नाशी. जॉन अॎडम्ॎ व ल थॉभव जेपयवनवायख्या न ेत्याॊनी इतक्या
प्रकाय ी वलधान े के री आशेत की त्यातून शला तो अथथ काढणे कोणाराशी ळक्य
ु
आशे. कायण इतय कोणत्याशी भनष्याप्राण्माप्रभाणे
त्याॊच्यातशी अॊतवलथयोध शोते,
शे वनवलथलाद!
ऩयॊत ु एक गोष्ट भात्र वनवश्चत आशे. (जवस्टव स्के वरमाॊच्या ळब्ाॊत

वाॊगाम े तय) अभेवयकन घटन ेच्या वनभाथत्याॊना 'विश्चन देळा ी' वकॊ फरॅना
धभाथधावयत याज्या ी वनवभथती नक्की

कयाम ी नव्हती. त्याॊना तवे कयाम े

अवते तय त्याॊनी घटन ेत तवा उल्ले ख नक्की के रा अवता. ह्या देळाच्या भूरबूत
ु े धभाथच्या नालान े
न्याम ौकटीत ईश्वयारा कोठे शी स्थान वदरेरे नाशी. त्याभऱ
याजकायण करू ऩाशणाऱ्माॊ ी भोठी

ु े
गो ी शोऊन फवरी आशे. त्याभऱ

१९व्या ळतकात ह्या वल ायाॊच्या वभथथकाॊनी 'विश्चन घटनादुरुस्ती' कयण्मा ा
अमळस्वी प्रमत्न एकदा नाशी, तय अन ेकदा के रा शोता.

अभेवयकन घटन ेच्या वनभाथत्याॊच्या व्यवक्तगत वकॊ ला वाभूवशक उवणला

काशीशी अवोत, भानली वभस्याॊ ी उत्तये भानली कृ तीतून ळोधरी ऩावशजेत,
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शे वाधेवयऱ वत्य त्याॊना उभगरे शोते. रोकळाशी व्यलस्थेत न ैवतकते ा प्रश्न
वजथे कुठे मेतो वतथे, म्हणजे धोयणवलऴमक प्रत्येक लादात, धभाथरा ओराॊडून

याजकीम भतैक्य घडलाले रागते. तेव्हा कोणाच्या तयी बालना दुखवलण्मारा
ऩमाथम नवतो. धभथ आवण न ैवतकता एक

आशेत अवे भानणे शी इशलादी

ू
ळावनालय वलश्वाव नवणाऱ्मा भॊडऱीं ी घोड क
नव्हे, तय तो त्याॊ ा तद्दन
खोटायडेऩणा आशे.

याजकायण ल न ैवतक प्रश्ना ी जेव्हा वयवभवऱ के री जाते (मद्धु आवण
लणथबदे शी उदाशयणे ऩयेु ळी फोरकी आशेत), तेव्हा स्वतॊत्र जगातीर वलवलध
ु ना कोणत्या आधायालय वनणथम घ्याला शे ठयवलता मेत नाशी.
धभाथच्या अनमामाॊ
स्वातॊत्र्या ा उद्घोऴ कयण्माऩूलॉ अब्राशभ वरॊ कनदेखीर ह्या

ऩे ात

वाऩडरा शोता. “आम्ही ऩयभात्म्याच्या इिे े प्रवतवनवधत्व कयतो” अवे
म्हणणाये धावभथक न ेते त्यारा ऩयस्पयवलयोधी वल्ला देत शोते. तेव्हा तो म्हणारा,
“ऩयभेश्वया ी काम इिा आशे शे वभजून घ्यामरा भराशी आलडेर. ऩण ह्या
काऱात

भत्काय घडत नाशीत आवण भरा ऩयभेश्वया ा प्रत्यष वाषात्काय

शोऊन तो भरा त्या ी भनीऴा फोरॄन दाखलेर, अळी अऩेषा भाझ्माकडून
आऩण कयणाय नाशीत, अवे भरा लाटते. भाझ्मावभोय मेणाऱ्मा प्रत्येक

प्रकयणातीर बौवतक तर्थ्े भरा अभ्यावाली रागतीर, त्या प्रवॊगी काम कयणे
ळक्य, मो्म ल ळशाणऩणा े आशे ह्या आधायालय
रागेर.”

वध्याच्या काऱातशी

भरा वनणथम घ्याला

भत्काय घडत नाशीत. अभेवयकन याजकायण्माॊनी

जय ऩृथ्वीलयीर त्याॊच्या कृ त्याॊ ी जफाफदायी घेतरी आवण ऩायरौवककातून

त्याॊ ी उत्तये ळोधण्मा े नाटक फॊद के रे तय तो एक भोठा भत्काय अवेर,
अवे म्हणामरा शयकत नाशी.

(’Dissent’ वनमतकावरकाच्या Arguments on the Left वलळेऴाॊकातून
ु
वाबाय अनलावदत)
***
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ु : भर
ु गी दत्तक घेताना
अनबल
विता ऩाटीर
ु बेदबाल
दत्तक, िी-ऩरुऴ

--------------------------------------------------------------------------ु
एकवलवाव्या ळतकात भरगी
दत्तक घेण्माच्या एका जोडप्याच्या वनणथमालय
ु
थु कयणाया
ववळवषत
वभाजाकडून वभऱारेरा प्रवतवाद, आऩल्यारा अॊतभख
--------------------------------------------------------------------------ु
गाथा वतच्या घयी आरी त्यारा आता ऩढच्या
भवशन्यात (ऑगस्टरा)

तीन लऴथ शोतीर. तेव्हा ती एक लऴाथ ी शोती. मा तीन लऴाांत आनॊदाच्या
ॊ
अगवणत षणाॊनी आभ ी ओजऱ
बयरीमे वतनॊ ! भूर दत्तक घ्याम ा वनणथम
ु े . रग्न
भी रग्नाआधी - व्या लऴॉ घेतरा शोता तयु ॊगभधल्या एका रेखाभऱ
ठयलताना भी भाझ्मा शोणाऱ्मा नलऱ्मारा, अवनररा वाॊवगतरॊ तेव्हा त्याराशी
शा वनणथम आलडरा. रग्न झाल्यालय आम्हारा जे भूर शोईर त्याच्या अऩोझीट

वेक्स ॊ भूर दत्तक घ्यालॊ अवॊ भरा लाटरॊ . भात्र ऩत्रकावयतेच्या वगळ्मा
ु े नॊतय भाझी तीन अफोळथि झारी. भूर व्हालॊ म्हणून
ू भऱ
शेविक ळेड्र
कुठरीशी ट्रीटभेंट घ्याम ी नाशी अळा वल ायानॊतय दत्तकप्रविमेरा आम्ही
ु
वरुलात
के री. कागदऩत्राॊ ी ऩूततथ ा कयता कयता जील यडकॊ ु डीरा आरा शोता
ु
नवता!
त्यानॊतय लेवटॊ ग वऩयीमड तब्बर अडी लऴे शोता. दय लेऱेव पोनापोनी

आवण वनयाळा. भरा शोणाया त्राव नलऱ्मारा ऩाशलेना म्हणून त्यान े दुवयीकडे
ु के री अवताना त्यारा एकानी वाॊवगतरॊ की दोन - तीन राख रु.
ौकळी वरू
देणाय अवार तय फाऱ रगे वभऱे र. आम्हारा अजफ

लाटरॊ . शे म्हणजे

येळवनॊग दुकानावायखॊ झारॊ . दुकानात धान्य नाशी आवण काळ्मा फाजायात
बयऩूय. आम्हारा आभ ॊ फाऱ कामद्ाच्या ौकटीत यारॆन ऩावशजे शोतॊ,
ु े भी म्हटरॊ की वकतीशी त्राव झारा तयी ारेर
वलकत घ्याम ॊ नव्हतॊ. त्याभऱ

ऩण अवे ऩ ैवे देणाय नाशी. ळेलटी एके वदलळी ळाॊतऩणे वल ाय के रा की आता

नाद वोडून देऊमात आवण आऩल्या काभालय रष कें वित करूमा. आवण
ू पोन आरा की फाऱ
आश्चमथ म्हणजे अगदी त्या वदलळी दुऩायी वॊस्थते न
फघामरा मा. वगळ्मा प्रविमा ऩूण थ शोऊन ऑगस्टरा गाथा घयी आरी. वशा
ु े ऩन्हा
ु
भवशन्यानॊतय फये वे वयऩोटथ ारत नवल्याभऱ
काशी टे स्ट्स, आवण
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ू जात
आवथथक कागदऩत्राॊ ी ऩूततथ ा कयाली रागरी. मा वगळ्मा प्रविमेतन

अवताना आवण आत्ताशी लाटतॊ की दत्तक घेण ॊ शी इतकी लेऱखाऊ आवण
ू ऩयत वपयतात. एकतय
गतॊ ु ागतॊ ु ी ी प्रविमा आशे की फये जण अध्याथ लाटे तन
अजूनशी दत्तक भूर शी कल्पना फऱ्मा जणाॊना ऩ त नाशी. जे ऩढेु जातात
ु ाॊना जन्म देण ॊ शी
त्याॊना मा वगळ्मारा तोंड द्ालॊ रागतॊ. भात्र भर

आऩल्याकडे वकती वशजऩणानॊ शोणायी घटना आशे! ना पायवा वल ाय, ना

थ वल ाय करून भूर जन्मारा घारणाये अजूनशी
कोणती प्रविमा. जाणीलऩूलक
खूऩ कभी रोक आशेत.

दत्तक घेण्मा ा वनणथम ते प्रत्यष गाथा घयी आल्यानॊतय ा काऱ मात
ु आरे. भूर नवणे शा जणू काशी अऩयाध अवे
अन ेक फयेलाईट अनबल
वभजून रोक जे काशी फोरतात आवण त्या फाईरा भानववक त्राव देतात शा
ु भात्र
एक स्वतॊत्र रेखा ा वलऴम आशे. त्यात आत्ता नाशी जात. काशी अनबल
ळेअय कयालेव े लाटतात.

ु अवताना एका भर
ु ींच्या ळाऱे च्या भख्य
ु ाध्यावऩका
1) दत्तकप्रविमा वरू
ु ाॊ ी एलढी शौव अवेर तय
कभ प्रा ामथ अवे म्हणाल्या की, “अग, भर
ु ाॊळी खेऱत जा. घयी भात्र आणू नकोव फाई.
एखाद्ा अनाथाश्रभात जाऊन भर
ु े पाय लाईट अवतात. आऩरी भरे
ु ती आऩरी भरे
ु ना ळेलटी!”
दत्तक भर

2) गाथारा घेऊन मेण्मावाठी आम्ही वोराऩूयरा वनघण्माच्या आदल्या
ु
वदलळी ऩण्मातल्या
काशी ऩत्रकाय भैवत्रणीं ी भीवटॊ ग शोती. भी जातेम शे

ऐकल्यालय एकजण म्हणारी, “ए अवजफात घेऊ नकोव फयॊ दत्तक. आभच्या
ु े.” उद्ा फाऱ घयी मेतम
ओऱखीच्या एकाॊना खूऩ त्राव वदराम दत्तक भरान
ॊ शे
कऱू नशी ती अवॊ फोरत शोती.

3) भाझ्मा ओऱखीच्या एका डॉिय फाईंनी तय दत्तक भूर कवे लाईट

अवते मा ॊ एक बमॊकय व त्र उबॊ के रॊ .

4) गाथा घयी आल्यालय बेटण्मावाठी खूऩ जण मेत शोते, त्याॊऩ ैकी

आमटीत काभ कयणायॊ एक प्रेग्नटॊ जोडऩॊ आरॊ . त्यातरी ती म्हणारी, “लवशनी,
ु ारा भामा रागते का शो?” शे खयॊ वतच्या तोंड ॊ
अवॊ उ रॄन आणरेल्या भर
लाक्य आशे, एक ळब्शी भना ा नाशी. भी अषयळ् अलाक !

5) एक इॊवजवनमय वभत्र म्हणारा, “आम्हारा फऱ्मा प्रमत्नाॊनी भूर झारॊ .
एकदा दत्तक घेण्मा ा वल ाय भनात आरा शोता ऩण वदैु लान े (?) ती लेऱ
( 21 )

ु गी का घेतरीव? भर
ु गा तयी घ्याम ा. (घ्याम ा?
आरी नाशी. आवण भर
ु गी तझ्ु मावायखी आशे का अवनरवायखी?”
फाजाय आशे का शा?) फयॊ, भर

अवनर गोया आशे आवण भी वालऱी. भी वाॊवगतरॊ , भाझ्मारॆन वालऱी आशे,
ु गी तय गोयी तयी घ्याम ी ना
तय रगे तो म्हणारा, “वघऊन घ्याम ी भर
वकभान!” भी भनात म्हटरॊ , फय झारॊ , मान े दत्तक घ्याम ा जास्त वल ाय नाशी
ु अळा वल ायवयणीच्या रोकाॊभधून.
के रा ते! एक भूर वटरॊ

ु
6) एक ओऱखी े काका बेटरे यस्त्ात. तेशी अवे म्हणारे, “भरगी
ु गा तयी घ्याम ा दत्तक!”
कळारा, भर
7) भाझी एक नातेलाईक ल वतच्या नलया ह्याॊना तय शा वनणथम अवजफात

आलडरा नाशी. त्याॊच्या भते अवे भूर आणण्माऩेषा नातेलाईकाॊभधरे भूर
दत्तक घ्याम .े ती बेटामरा आरी फऱ्मा

वदलवाॊनी तेव्हा एकू ण वगऱे

ाॊगरे व त्र फवघतल्यालय वतन े घयी जाऊन भरा पोन के रा आवण भरा
ु
े शोते अवे भोकऱे ऩणान े कफूर के रॊ .
आलडरे नव्हते ते की
8) एका जलऱच्या आजोफाॊनी एक लऴथबय गाथारा जलऱ घेतरॊ नव्हतॊ.
ु
ू े भी काशी फोररे
9) एका ग्रऩभध्ये
गाथारा स्वालरॊ फी कयण्माच्या शेतन

शोते तय एकजण ऩटकन म्हणारी, “तू अवॊ लागू ळकतेव कायण ती दत्तक आशे
ना, तू जन्म वदरा नाशीव वतरा.”

ु झाल्यानॊतय जे ऩारक - ऩष्कऱदा
ु
10) ऩारक अभ्यावभॊडऱ वरू
आरे

शोते ऩण नॊतय आरे नाशीत त्याॊना पोन कयत शोते तेव्हा एक दत्तक फाफा भरा

म्हणारे, “शे फघा आम्हारा नाशी लाटत अळा अभ्याव भॊडऱारा मालॊ, आम्ही
त्यारा आभ ॊ आडनाल वदरॊ म शे आभच्या दृष्टीनॊ खूऩ भोठॊ काभ के रॊ म.”
ु गी घेतरीव ते छान ग, ऩण
11) एक ऩत्रकाय भैत्रीण म्हणारी, “भर

वत ी जात लग ैये ॊ काम ग आवण वत ी वशस्ट्री?” “आम्ही जात-धभथ भानत
नाशी आवण ती आता आभच्या जातकुऱी ी झारी ना ग, वत ी वशस्ट्री आता
आभच्याऩावून

ु
ु वतनॊ वत ा जात-ऩाती ा
वरू”,
अवॊ भी म्हटल्यालय वद्धा

शेका वोडरा नाशी.

शे वगऱॊ ऐकताना भाझ्मातल्या आईरा खूऩ लाईट लाटाम ,ॊ लाटतॊ.

वकती अवॊलदे नळीरता! भधल्या काऱात िीभ्रूणशत्येच्या इतक्या के वेव
ु गी घयी मेणाय अवॊ जाणीलऩूलक
थ
उघडकीव आल्या तेव्हा आम्ही भर
ु ॊ लाईट अवतात तय भग जे जे
े ा तवॊ वाॊवगतरॊ . दत्तक भर
ठयलरॊ आवण वॊस्थर
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ु ॊ अवतात का? आवण अळी वकती
लाईट काभे कयतात ती वगऱी दत्तक भर
ु ॊ मा रोकाॊनी ऩावशरीत? भर
ु ाॊलय अवॊ रेफवरॊ ग कयणॊ वकती अभानऴु
दत्तक भर

ु ाॊना जन्म देऊन आई शोता मेत ॊ का? भर
ु गा- भर
ु गी, काऱी
आशे! आवण भर
- गोयी, जात -धभथ अळा भनातल्या वबॊती तय अजून बक्कभ आशेत.

गाथारा घयी घेऊन मेण्माआधी आठ वदलव आम्ही दोघे वॊस्थते योज
ु ॊ शात ऩवरून
वदलवबयावाठी जाम ो. वतच्याळी खेऱाम ो. त्यालेऱी इतय भर

भरा ऩण घ्या म्हणून भागे रागाम ी, यडाम ी. गाथारा घयी घेऊन मेताना
ु ाॊना भी नाशी न्याम देऊ
एकीकडे आनॊद आवण दुवयीकडे मा वगळ्मा भर

ळकत मा जावणलेन ॊ इतकी यडरेम भी! आजशी अन ेकदा जेव्हा वॊस्थते जाते
ु आऩल्यारा स्पळथ कयामरा धडऩडत अवतात, आऩल्याकडे
तेव्हा वगऱी भरॊ
झेऩालत अवतात, तेव्हाशी गरफरॄन मेत.ॊ घयी आल्यानॊतय ती फया काऱ
भाझ्मा कुळीत झोऩाम ी नाशी, फेडच्या जलऱच्या वखडकीच्या गजाॊना धरून
ु . तेव्हाशी खूऩ
झोऩाम ी. कायण वॊस्थते ऩाऱण्मात अळी झोऩतात ना भरॊ
लाईट लाटाम ॊ ऩण वतरा वत ा लेऱ घेऊ वदरा. आता ती भस्त कुळीत झोऩते.

ती दोन लऴाां ी अवताना ढगाॊच्या गडगडाटानॊ घाफयाम ी तेव्हा वतरा

वतच्या काकू न े वाॊवगतरॊ शोतॊ की, अवजफात घाफयाम ॊ नाशी, ढग आनॊदानॊ
टाळ्मा लाजलत अवतात. एकदा भी आजायी शोते. आम्ही दोघी ळेजायी ळेजायी

ऩडरो शोतो. जोयात गडगडत शोतॊ. भरा भाशीत शोतॊ की गाथा जागी आशे ते,
ऩण भग ती भरा झोऩू देणाय नाशी म्हणून भी तळी

ऩडून यावशरे. अध्याथ
तावानॊ भी वतच्याकडे ऩशामरा आवण वतन े भाझ्माकडे ऩशामरा गाठ ऩडरी.
तेव्हा इतक्या के वलरलाण्मा आलाजात ती म्हणारी, “आई, धग आऩल्यारा

काइ नाई करत, ते ताल्या लाजलत अळतात.” भाझॊ फाऱ वकती घाफरून गेरॊ
शोतॊ, तयीशी वतनॊ भरा उठलरॊ नाशी, तळी

ऩडून यावशरी आवण भी भात्र
झोऩण्मा ॊ नाटक कयत शोते. वॊस्थते शी छोटी छोटी फाऱ अवतात, वकती
प्रकाय े लेगऱे लेगऱे आलाज त्याॊच्या कानालय आदऱत अवतीर, त्याॊना बीती
लाटत अवेर ऩण त्याॊना त्यालेऱेव घट्ट जलऱ घेणायॊ कोणी

नवतॊ, मा

वल ायाॊनी आजशी भरा खूऩ गरफरॄन मेत.ॊ वॊस्थते ल्या आमा, भालळा इतक्या
ु ाॊना कळा ऩऱ्मा
ु
भर
ऩडणाय? घयात एक भूर आवण त्याच्या बोलती फयी

भाणवॊ आवण माउरट वस्थती वॊस्थते . भरा लाटतॊ, ज्या लमात वलाथत जास्त
ु ाॊना त्या लमात ती मारा भक
ु तात. त्याभऱ
ु े
स्पळाथ ी ऊफ शली अवते भर
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ु ाॊना. त्याभऱ
ु े ज्याॊना काशी काभ
स्पळाथ ी खूऩ जास्त गयज अवते दत्तक भर
ु ाॊळी
कयाम े अवेर, लेऱ अवेर त्याॊना भी वाॊगत अवते की वॊस्थते जाऊन भर

खेऱा, त्याॊना जलऱ घ्या, ती जास्त गयज आशे.
ु भध्ये इनववक्यवु यटी ॊ प्रभाण जास्त अवतॊ. एकतय गबाथलस्थेदत्तक भराॊ
ऩावून

अस्वीकाय, नाकायरेऩणा ी बालना. त्यात आई ा ओऱखी ा
ु जास्त अवयवषत
ु
आलाज ऐकू मेण ॊ फॊद शोतॊ त्याभऱे
लाटतॊ. शे वाॊगताशी मेत
ु ॊ रलकय जऱलू
ु न घ्यामरा वळकतात खयॊ ऩण भनातून घाफयरेरी
नाशी. शी भर

ु
ु े थोडे
अवतात. भी शे खूऩ अनबलरॊ
म गाथाच्या फाफतीत. काशी लेऱा त्याभऱ
ु लेगऱे .
ु ाॊळी. अथाथत प्रत्येक भरा
ु
े अनबल
लेगऱे लागाले रागते मा भर
गाथा घयी आल्याच्या वदलवाऩावून भी वतरा गोष्टींच्या भाध्यभातून ती

दत्तक अवल्या ॊ वाॊगतेम. एक नलया-फामको अवतात, त्याॊना एके वदलळी
आई-फाफा अळी कुठूनतयी शाक ऐकू मेत,े भग ते वगऱीकडे ळोधतात.
ळोधताना त्याॊना ऩाखय (गाथा ॊ आजोऱ) वदवरॊ . वतथॊ याणीआजी शोती, ती
त्याॊना एका फाऱाजलऱ घेऊन गेरी, ते फाऱ त्याॊना आई-फाफा अळी शाक

भायत शोतॊ. भग फाऱ वतच्या घयी आरॊ . आवण वगऱॊ घय आनॊदानॊ बरून गेरॊ.

ते फाऱ म्हणजे गाथा! एक कोकीऱ आई खूऩ आजायी अवते, वतरा वतच्या

गोड फाऱारा वाॊबाऱणे ळक्य नवते म्हणून ती छान आई फाफा ळोधत अवते
तेव्हा वतरा कालऱा कालऱी वदवतात. भग त्याॊच्या घयट्यात ती वतच्या

वऩल्लारा ठे लते. कृ ष्ण मळोदा अळा काशी गोष्टींच्या भाध्यभातून वतरा आम्ही
कल्पना देतो. भधून भधून ऩाखयभध्ये घेऊन जातो, वत ा ऩाऱणा दाखलतो.

कधी कधी आभ ी ऩयीषा घेणाये नाजूक प्रश्न ती वल ायते तेव्हा कठोय शोऊन

मो्म ती उत्तये द्ाली रागतात कायण आत्ता बालन ेच्या बयात खोटे फोरणे
म्हणजे वत े बरे नाशी शे उभजते. गाथा शी वलथस्वी आभ ा वनणथम आवण

जफाफदायी आशे , ऩण जलऱ ी वायी भाणवॊ ऩण वतच्यालय खूऩ प्रेभ कयतात,
ु
वतरा लेऱ देतात मा ा आनॊद खूऩ भोठा आशे. अन ेक ाॊगल्या अनबलाॊ
ी

वळदोयीशी वोफत आशे आभच्या मा तीन लऴाांत. गबथवस्क
ॊ ाय लगयै े फाफत भी
ु च्या योजच्या लागण्मातून रुजते
वॊभ्रभात आशे. फाकी वॊलदे नळीरता तय तभ
ु ाॊच्या. त्याभऱ
ु े अन ेक फाफतीत भरा बरून मेत.ॊ अवॊ वॊलदे नळीर
भनात भर
फाऱ भाझॊ आशे मा ा भाझा भरा

शेला लाटतो.

ईभेर: smeeta.patil@gmail.com
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ु
ऩस्तक
ऩवय म : विएवटव्ह ऩास्ट्स (१)
नॊदा खये
वजथक बूतकाऱ , भयाठी इवतशावरेखन

---------------------------------------------------------------------------

इवतशाव शा वलऴम अवा आशे की जो कधी फदरत नाशी, अवे (न ेभाडेंच्या

कादॊफयीतीर इवतशावाच्या प्राध्याऩकाप्रभाणे) लाटण्मा े वदलव के व्हा
भयाठीतरे

इवतशावरेखन

म्हणजे

तय

वलवलध

अविताॊनी

वॊऩरे.

बायरेल्या

इवतशावकायाॊ ा आवलष्काय. भशायाष्ट्र याज्य वनवभथवतऩूलॉच्या २६० लऴाांच्या
इवतशावरेखना े जातीम-याजकीम ताणेफाणे उरगडण्मा े भशत्त्वऩूण थ
ु
के रेल्या भशत्त्वाकाॊषी ऩस्तका
ा ऩवय म खाव नॊदा खयें च्या ळैरीत ...

कामथ

---------------------------------------------------------------------------

‘पक्त भशायाष्ट्रारा इवतशाव आशे. इतय प्राॊताॊना के लऱ बूगोर अवतो’,

शे अन ेक भशायाष्ट्रीमाॊ े भत अवनर अल ट आऩल्या वफशायभधल्या ‘ऩूवणथमा’
ु
ु
वजल्ह्याफद्दरच्या ऩस्तकात
वरुलातीरा
नोंदतात. नॊतय भात्र गौतभ फद्धु

वफशायभध्ये लालरून गेरा शे आठलून भशायाष्ट्रीम भत वकती उथऱ आशे शे
अल टाॊना जाणलरे! एकू ण एखाद्ा वभाजा ा स्वावबभान, स्वत् े लैवळष्ट्य
काम मालयीर भत, स्वत् ी ‘ओऱख’ माॊ ा इवतशावाळी जलऱ ा वॊफध
ॊ
अवतो. भशायाष्ट्रात तय तो पाय जलऱ ा आशे.

त्र्यॊफक ळॊकय ळेजलरकय वरवशतात, ‘‘इवतशाव भाणवारा ळशाणा कयतो

अवे फेकन वभजत शोता. ऩण आज इवतशाव भाणवारा ऩागर फनलताना
वदवतो.’’ ऩढेु ते म्हणतात, ‘‘अन ेक रॅळाय डोके फाज भाणवे खया इवतशाव
जाऱू न टाकण्मात, वनदान दडऩण्मात, वकभान वलकृ त कयण्मात, गतॊ ु रेरी,
ु े ‘रॅळाय डोके फाजाॊ’च्या
गढरेरी आशेत.’’ रेख 1940 वार ा आशे त्याभऱ

मादीत ऩवशरे नाल भाक्सथलाद्ाॊ े आशे. भग इतयाॊच्या याष्ट्रानॊ ा कभी रेखणाऱ्मा,
आऩाऩल्या वॊस्कृतींना श्रेष्ठ ठयलणाऱ्मा अळा अन ेकाॊ ी मादी आशे. भग

भशायाष्ट्राकडे मेत ळेजलरकय म्हणतात, “... भयाठ्ाॊ ा इवतशाव म्हटरे तयी
कोणी त्या ा अथथ भयाठे षवत्रमाॊ ा इवतशाव अवे वभजतात; कोणी
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कुणब्ाॊनाशी त्यात गोलतात; कोणी ब्राह्मणाॊ ा ऩेळव्याॊ ा इवतशाव म्हणजे

भयाठ्ाॊ ा इवतशाव अवे वभजतात.” अन ेक जाती-ऩोटजातीं ा उल्ले ख करून

ते म्हणतात, “...आज भयाठीत ऩाॊढऱ्मालय काऱे करून वरवशरेल्या
इवतशावाॊऩ ैकी तीन- तथु ाांळ बाग एकाॊगी, अवतळमोवक्तऩूण,थ वलऩमथस्त, खोटा
आशे अवे म्हणण्माव प्रत्यलाम नाशी.” शे वाये एका जेभतेभ दोन ऩानी रेखात
ळेजलरकय वाॊगतात. रेख आशे, ‘भशायाष्ट्राच्या भानगटु ी ा वभॊध’ (नलमगु ,
21 जान े. 1940).

ु
कीच्या
इवतशावा ी अन ेक उदाशयणे देत ते तवे

कयण्माच्या प्रमत्नाॊ ी “उत्तयविमा झाल्यावळलाम भशायाष्ट्रारा फये वदलव
वदवण्मा ी आळा नको! तोलय इवतशावाच्या षीयाऐलजी दुयवबभाना े काऱे कुट्ट
नीय शाती मेणाय!” अवा वज्जड इळाया देतात.

म. वद. पडके शी भयाठी बाऴक ळयीयान े वलवाव्या ळतकात याशताना भनान े
ु
भात्र भयाठा कारखॊडात याशतो, अवे ळेजलरकयाॊनतॊ य वभाये
ऩन्नाव लऴाांनी
नोंदतात (1989).

आज त्याराशी ऩाल ळतक शोऊन गेरे आशे आवण दुयवबभान, ऩागरऩणा

लग ैयें भध्ये लाढ झारी आशे.मा दोन्ही ज्येष्ठ इवतशावकायाॊ ी भते ला नू फये
प्रश्न तऩावालेव े लाटतात.

‘खया’ इवतशाव म्हणजे न ेभके काम? एखाद्ा प्रदेळात एखाद्ा काऱी काम
ु
काम घडरे मा ा घटनािभ लेगलेगळ्मा ऩयाव्याॊ
नी ठयलता मेईरशी. ऩण जे
घडरे ते का घडरे? त्यात बाग घेणाऱ्माॊच्या कृ तींभाग े शेतू काम शोते? त्या
ूॊ ागे कोणत्या आळा, आकाॊषा, अऩेषा शोत्या? प्रत्यषात के रेल्या कृ तींना
शेतभ

ऩमाथम उऩरब्ध शोते का? भग त्याॊभधून शी कृ ती का वनलडरी? अळा प्रश्नाॊना
ु कोणते? इवतशावरेखनाभागे कोणकोणत्या प्रेयणा अवतात?
उत्तये देणाये ऩयाले
एक प्रेयणा ‘भरा कऱरेरे वत्य इतयाॊवाठी नोंदणे’ शी अवणाय . भग ‘व्यक्ती
वततक्या प्रकृ ती’वायखे ‘व्यक्ती वततके इवतशाव’ अवे म्हणाले का? भग
लेगलेगळ्मा व्यक्ती, त्याॊ ी

‘ओऱख’ अवणाये वभाजगट, शे ‘आभ ा

इवतशाव खया’ अवे म्हणणाय ना? वोफत ‘त्याॊ ा इवतशाव वलऩमथस्त, खोटा’
अवेशी म्हणणाय ना?

एक प्रेयणा आऩल्याबोलतीच्या वभाजारा वलवळष्ट वदळेरा लऱलण्मा ीशी

अवू ळकते. भग इवतशावातल्या घटनाॊच्या लणथनाॊत एकाॊगीऩणा, अवतळमोक्ती
ु
शेशी मेणाय . मा वभाज ‘वधायण्मा’च्या
प्रेयणा इष्ट वभजामच्या की अवनष्ट?
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े ा ऐवतशाववक
भयाठी ला क फरॅतेक अकादभीम इवतशावकायाॊऩष

वयत्रे,

कादॊफऱ्मा, वयत्रात्मक कादॊफऱ्मा लग ैयें कडे जास्त लऱतात. भयाठी वभाजाच्या

भनाॊतीर इवतशावात काम घडरे माफाफतच्या आठलणी अळा तऱ्शेन े
कभीजास्त अन ैवतशाववक य नाॊभधून, वावशत्यकृ तींभधून घडतात. ववन ेभे,
नाटके , दूयदळथनभावरका लग ैयें भधून तय शे जास्त

प्रबालीऩणे घडते. आवण

अखेय ‘भयाठी भाणूव’ मा ी व्याख्याशी अळा आठलणींभधून

घडते. इतय

े ा भयाठी भाणूव लेगऱा कवा मा ी ओऱखशी अखेय ‘अन ैवतशाववक’
भाणवाॊऩष
आठलणींभधून घडते!

ु
ु
मा प्रविमे ा भशायाष्ट्राऩयता
अभ्याव कयणाये ऩस्तक
आशे ‘विएवटव्ह

ऩास्ट्स’ (Creative Pasts, प्रा ी देळऩाॊड,े Permanent Black, 2007).
ु
ऩस्तकाच्या
नालात जे ‘वजथक बूतकाऱ (अन ेकल नी!)’ आशेत ते भशायाष्ट्राच्या

लेगलेगळ्मा रोकाॊनी लेगलेगळ्मा लेऱी वरवशरेल्या इवतशावाॊभधून आवण
ु
े
ऐवतशाववक वावशत्य, नाटके , व त्रऩट लग ैयें भधून घडरेरे आशेत. ऩस्तका
उऩळीऴथक आशे ‘ऩवश्चभ बायतातीर ऐवतशाववक िृती आवण ओऱख 17001960’. रक्ष्य आशे भशायाष्ट्र शे.

आधी शोत्या फखयी. त्याॊना ऩाल्हाऱीक, ऩषऩाती, फेबयलळाच्या म्हणत

ग्रॉट डपन े आऩरी ‘भयाठ्ाॊ ी फखय’ भात्र त्याॊच्या

दृवष्टकोन शोता भयाठ्ाॊना शयलणाऱ्मा इॊग्रजी लवाशतलादा ा.

भदतीन े वरवशरी.

भग ग्रॉट डप े दोऴ दाखलत, त्या ा प्रवतलाद कयत भयाठी इवतशावु
वॊळोधक दप्तयखान े धड
ॊ ु ाऱत आऩरा इवतशाव वररॆ रागरे. अनबलववद्ध

(empirical) वॊळोधना ी वळस्त भयाठी नवून इॊग्रजी लऱणा ी शोती. शेतू
भात्र शोता भयाठ्ाॊना एक लेगऱी ‘ओऱख’ देण्मा ा, भयाठी अविता

े ा कथा-कादॊफऱ्मा, नाटके , व त्रऩट,
जागलण्मा ा. मावाठी दप्तयखान्याॊऩष
ऩोलाडे, रालण्मा, वळलजमॊती उत्सलातरे भेऱे लग ैये जास्त उऩमोगी शोते.
ु
ु त् ब्राह्मण शोते. तेव्हा ब्राह्मण
वरुलातीरा
शे वगऱे उद्ोग कयणाये भख्य
अखेय वळलाजीराशी ‘ ोयतीर’ मा बीतीन े ब्राह्मणेतय मा उद्ोगाॊत उतयरे.
भग ब्राह्मणेतयाॊभध्ये तट-गट ऩडू रागरे.

शे वलथ वाभन े, शी वलथ यस्सीखे , शा भूरबूत भानली व्यलशाय देळऩाॊड े

वजलॊत कयतात. वोफत

आवण आऩोआऩ

मा व्यलशायाॊऩावून दूय ढकररे

गेरेल्याॊ ी कै वपमतशी त्या भाॊडतात. प्रत्येक
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‘तर्थ्ा’लय झगडे उबे

कयण्मातरे धोके , ऩागरऩणा, दुयवबभान, वाये देळऩाॊड े वादय कयतात; आवण
तेशी वॊळोधनऩय वरखाणातून!

ु भद्द्ु ाराशी शात घारतात. भशायाष्ट्रावबभान
वोफत देळऩाॊड े एका नाजक

आवण बायतावबभान माॊच्या तणालऩूण थ वॊफध
ॊ ालय वरवशताना त्याभागीर
वरॊ गवल ायी (gender) बूवभका त्या उरगडून दाखलतात. एकू ण भूरबूत
फॊडखोय (radical) बूवभका प्रत्यष न घेता ती कळी व ु लता मेत े मा ा शा
लस्तऩु ाठ आशे.
इवतशावा े आकरन शी ‘ र’, dynamic प्रविमा आशे; वथजरेरा

पोटो-अल्बभ नव्हे की एका कॎ भेऱ्मान े वटऩरेरे आॊवळक रव त्र नव्हे. त्या
आकरनातून

व्यक्ती आवण वभाज आऩण कवे घडरो मालय ी ‘आठलण’

े ा आऩण लेगऱे कवे ल का, ते ठयलून
घडलतात. इतय व्यक्ती आवण वभाजाॊऩष
ु
ती आऩरी ‘ओऱख’ म्हणून वाॊगतात. शी वलथ प्रविमा भशायाष्ट्राऩयती,
भयाठी

ु कळी घडरी ते देळऩाॊड े वाॊगतात. शा भयाठी इवतशावरेखना ा
भाणवाॊऩयती
इवतशाव तय आशे ; ऩण वोफत

भयाठी अविते ाशी इवतशाव आशे. ऩण
ु
अवितेत जो गलाथ ा, दुयवबभाना ा बाल अवतो, तो भात्र ऩस्तकाच्या
ला नान े
नष्ट शोतो!

दोऴ दाखलाम ा तय मेलढा , की शा इवतशाव 1960 ऩमांत े रेखन
ु े नॊतयच्या इवतशावरेखना ा, कादॊफऱ्माॊ ा, नाटक-ववन ेभाॊ ा
तऩावतो. माभऱ
मात वभालेळ नाशी. एखादलेऱी अवा रेखन आवण त्या े वलश्लेऴण माॊच्यात
कारालकाळ ठे लणे देळऩाॊड्ाॊभधल्या वॊळोधकारा आलश्मक लाटरे अवाले.

ला कान े भात्र भयाठी भाणूव म्हणून शी कशाणी आजऩमांत, जेम्व रेनु
गोवलॊदयाल ऩानवऱ्माॊऩमांत, ऩयस्काय
लाऩवी ल वदनानाथ फात्राॊऩमांत आणाली.
ु
त्यावाठी आलश्मक अवा ऩस्तका
ा ऩवय म माऩढेु देत आशे.

लवाशतऩूल थ काऱातरे इवतशावरेखन

अत्ताअत्ताऩमांत नागारॉ ड े प्रळावन गाल-फढु ा ल दुबाऴ (फोरीबाऴेत

‘जीफी’ ल ‘डीफी’) माॊच्या भदतीन े

ारत अवे. प्रत्येक गालाच्या वकॊ ला

जभातीच्या अवरवखत वनमभाॊ ी आठलण-वाठलण गालातरा लृद्ध वाॊबाऱत

अवे आवण स्थावनक फोरी आवण ळावकीम बाऴा माॊच्यात वॊलाद दुबाष्या
वाधून देत अवे. आजशी कुठे कुठे शी जीफी-डीफी दुक्कर लाऩयात अवेर, ऩण
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ु प्रलाश भात्र बायतीम कामदे जाणणाऱ्मा स्थावनक वाषयाॊच्या शाती आशे.
भख्य

अवे फदर लेगलेगळ्मा काऱाॊत बायतबय झारे आशेत. भशायाष्ट्रात तयी
ु ाॊ े काभ वरवखत दस्तालेज करू रागरे शोते.
वतयाव्या ळतकाऩावून गाल-फढ्य

लेगलेगऱे वाभॊत-जभीनदाय आऩरे भारकी े ल लवशलाटी े शक्क कवे

उऩजरे मा े लृत्ताॊत वररॆन घेऊ रागरे. स्थावनकाॊना भाशीत अवरेल्या मा
े ी आवऩाव काम भशत्त्वा े घडत शोते शेशी मा लृत्ताॊताॊत नोंदरे
घटना घडतेलऱ

जाई. जयी वाभॊताॊ े रेखवनक शे लृत्ताॊत वरशीत तयी अन ेकदा त्याॊ े जाशीय

ला न शोऊन त्याॊना वभाजभान्यता वभऱलून वदरी जाई.
ऩढेु वतयाव्या ळतकाच्या उत्तयाधाथत भयाठी व ैन्ये आवऩाव े प्रदेळ
वजॊकून घेऊ रागरी. अळा कभालरेल्या प्रदेळाॊभधीर शक्क ल लवशलाटी, कय-

आकायणी ी प्रभाणे माॊ शे ी लृत्ताॊत वररॆन घेतरे जात ल वॊदबाथवाठी ळेजायच्या
षेत्राॊतीर वभकारीन घटनाशी नोंदून ठे लल्या जात. शोता शोता मा नव्या

प्रदेळाॊतशी वाभॊती याज्ये वकॊ ला वॊस्थान े घडू रागरी. त्याॊ े वॊस्थावनक
एकभेकाॊच्या दयफायाॊत लकीर न ेभू रागरे. शे लकीर आऩाऩल्या धन्याॊना
आऩल्या कामथषत्रे ाॊतीर घडाभोडीं े लृत्ताॊत वररॆन ऩाठलू रागरे. मा
अखफायाॊभध्ये घडाभोडींभागीर ताणतणाल, ळत्रतु ा-वभत्रतेच्या नव्या ळक्यता ल
वॊधी लग ैयेशी नोंदरे जाई. माॊ ा नभनु ा ाकया े भारकाव ऩत्र अवा अवे; ऩण
ू े के रेरे भूल्यभाऩनशी अवे.
शा इवतशावशी अवे आवण त्या े वलवळष्ट शेतन

शोता शोता ‘कामदेळीय भान्यतेवाठी े लृत्ताॊत’ माच्या ऩवरकड ी,
गतॊ ु ागतॊ ु ी ी इवतशावरेखन े घडू रागरी ल त्याॊना ‘फखयी’ शे नाल ऩडरे.

कधीकधी याजघयाण्मातरी भाणवे एखाद्ा घटन ेत, भोवशभेत ला कारखॊडात
न ेभके काम घडरे शे जाणून घेण्मावाठी फखयी वरशलून घेत. जवे, 1694 च्या
ु
ु गा याजायाभ मान े कृ ष्णाजी अनॊत वबावद
वभायाव
वळलाजी ा धाकटा भर
मारा वळलकारा ा लृत्ताॊत वरशामरा वाॊवगतरे, जो लृत्ताॊत आज ‘वबावद
फखय’ म्हणून ओऱखरा जातो.

अळा फखयींभध्ये ला नीमता आलश्मक अवे. म्हणी, ऩौयावणक दाखरे,
ु
अरॊ कावयकता, ऩढच्या
प्रवॊगाॊ े भूऱ भागच्या प्रवॊगाॊत ळोधणे लग ैयें ा उऩमोग
वढऱ शातान े के रा जाई. वोफत

फखयकाय आऩल्या वरशवलत्या धन्यारा
ु कयत. दाला भात्र अवे
वोमीस्कय घटनाॊलय जोय देत तय गयै वोमी ा बाग ऩवट
ु
ु अळा वाकी स्वानबल,
तऩावरेररे दस्तालेज, छाननी के रेरे वाषीऩयाले
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ू ‘मथातर्थ्’ इवतशाव नोंदरेरा आशे. जवे; एकोवणवाव्या ळतकाच्या
माॊतन
ु
वरुलातीरा
वरवशरेरी ‘ऩेळव्याॊ ी फखय’ अवा वूय रालते की वळलाजी ा नातू
ळारॆ मान े आऩरा वलाांत वलश्वावू वेलक म्हणून ऩेळव्याॊना जण ु काशी आऩरा
उत्तयावधकायी न ेभरे ल ते ऩद लॊळऩयॊऩयेन े वदरे जाऊ रागरे. वाधायण मा
ु
ु ात
वभायारा
दुवऱ्मा ळारॆन े वरशलून घेतरेरी ‘व टणीव फखय’ भात्र ऩेळले भऱ

वळलाजी े धोयण ऩढेु ारलत अवत मालय बय देत.े ऩेळव्याॊ े फरॅतेक वनणथम

वाताय-छत्रऩतींच्या भागथदळथनान े घेतरे जात मालयशी 'व टणीव फखय' बय
ु
देत.े ‘ऩेळव्याॊ ी फखय’ ऩेळलाईत धभथकामे कयत ब्राह्मणाॊना वखात
ठे लरे शोते
शे ठवलते. ‘व टणीव फखय’ याजकीम ल मद्धु कौळल्यान े धभथ याखण्मात आरा,
तोशी वाताय-गादी े आदेळान े, अवे ठवलते.

कधीकधी तय एखादी फखय दुवऱ्मा फखयीच्या खॊडनावाठी

वरशलून

घेतरी जाई. ‘बाऊवाशेफाॊ ी फखय’ ऩावनऩतच्या भोवशभेत वळॊद्ाॊच्या बूवभके ी
बरालण कयते. वतच्यानॊतय ी ‘शोऱकयाॊ ी कै वपमत’ भात्र शोऱकयाॊ ा दोऴ
कवा नव्हता मालय बय देत े ल काशी दोऴ वळॊद्ाॊलय टाकते.

ु द्दी,
फखयी ला णाऱ्माॊभध्ये, ला लून घेणाऱ्माॊभध्ये याजकायणी, भत्स

पडणीव लग ैये वलवलध रोक अवत. वरवशणाये भात्र न ेशेभी

अवत जे फरॅळ् ब्राह्मण, प्रबू लगयै े जातीं े अवत. अथाथत

रेखनऩेळा रोक

फरॅतेक फखयी

रेखनऩेळा रोकाॊ े धोयणे ठयलण्मातरे ल अॊभरात आणण्मातरे मोगदान
आडलऱणान े ऩण वातत्यान े फखयींभध्ये नोंदत अवत.

एकू ण फखयीं े ला न दाखलते की भशायाष्ट्राच्या याजकायणात वलवलध
वत्ताकें िे अवत ल ती एकभेकाॊलय कुयघोडी कयण्माच्या प्रमत्नाॊत अवत. ऩण

तयीशी वलथ फखयींभध्ये काशी वूत्र े वाऩडतात जी काशी वभान फाफी ठवलू
ऩाशतात.

जवे, ‘वबावद फखय’ वळलाजी ा भघु र वत्तेळी वॊघऴथ नोंदताना
ु ‘मालनी’
े ा कवा लेगऱा शोता ते ठवलते. जनी,
वळलाजी इतय भयाठी वाभॊताॊऩष

ऩद्धत भोडून ‘नली’ भयाठी ऩद्धत फवलरी जात शोती. मा नव्या ऩद्धती ा
जाशीयनाभा म्हणजे ‘आसाऩत्र’. त्यात लणथन के रेरी वळस्त वाभॊती व्यलस्थेत
वकतऩत आरी शे वललाद् आशे. ऩण वळलाजी काम घडलू ऩाशत शोता मा े व त्र
आसाऩत्रात स्पष्ट आशे.
मा ी

फदररेरी आलृत्ती अवाली अवा वूय ‘ऩेळव्याॊ ी फखय’ ल
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ु ळत्रू अजूनशी भघु र वत्ता शा आशे;
नॊतयच्या काशी फखयी रालतात. भख्य

ऩण आता उत्तय बायतातीर वशॊदू वाभॊतशी भयाठी वयदायाॊना वलयोध कयत
ु े ‘ऩेळव्याॊ ी फखय’ एक ‘भशायाष्ट्र धभथ’ शी वॊकल्पना व ु लते, जी
आशेत. माभऱ

ु . भशायाष्ट्र धभथ
वशॊदुस्थानी, वकॊ ला खये तय उत्तय वशॊदुस्थानी धभाथरा ऩमाथम ऩयलते
ु ी
न ेभका काम मा े उत्तय पायतय काशी याजकीम ल व ैवनकी तॊत्र,े लागणक
ू देता मेत.े वलथ भशायाष्ट्रीम वभाजारा रालता मेईर अवा काशी ‘धभथ’
माॊतन
नाशी. ऩण ऩेळले ल वातायकय, नागऩूयकय, वळॊद,े शोऱकय इत्यादींभध्ये कुयफयु ी
ल वॊघऴथ अवतानाशी काशी एक वभान वूत्रशी शोते, अवे फऱ्मा
व ु लतात.

फखयी

तयीशी एकवॊधते ी, ‘भशायाष्ट्र शा भाझा भामदेळ (इॊग्रजीतल्या patria मा

वॊकल्पन ेवायखा) आशे’ शी बालना घडरेरी वदवते. वी.ए.फेरी (C.A.Bayly)

शा इवतशावकाय भामदेळ शी बालना रुजलामरा तीन घटक आलश्मक अवतात
अवे भानतो; आवण तीन्ही घटक भशायाष्ट्रात वतयाव्या ळतकाऩावून बेटतात.

एक म्हणजे वलथ वभाजघटकाॊत फऱ्मा प्रभाणात बाऴा ल वॊस्कृती एक
ु त् वॊतकलींच्या (लायकयी) बवक्तऩयॊऩयेकडे जाते. इथेशी
शोती. मा े श्रेम भख्य

थोडेपाय अॊतगथत ताण आशेत, अगदी आजशी ते जाणलतात. जवे, ‘व टणीव

फखय’ याभदावान े वळलाजीरा वरवशरेरे काव्यऩत्र उद्धृत कयते. व टवणवाॊना
मातून वळलाजीच्या प्रमत्नाॊना बवक्तऩयॊऩये े वभथथन शोते अवे व ु लाम े अवाले.
ऩढेु भात्र (इवतशावा ामथ) याजलाड्ाॊनी मातून वळलाजी ा गरुु याभदाव शोता
अवा वनष्कऴथ काढरा, ज्यातून फया लाद उऩजरा. वॊतकलींइतके

श्रेम ऩोलाडे

ल रालण्मा वरवशणाऱ्मा, गाणाऱ्मा तॊतकलींना द्ामरा शले. वलथ वभाजारा
ु
एकी ी बालना ऩयलण्मात
ळौमाथच्या गाथा (ऩोलाडे) आवण फरॅताॊळी शॊगावयक
ु
वभाजलणथन े (रालण्मा) माॊ ा भोठा लाटा आशे. इथेशी (ऩन्हा!)
अॊतगथत ताण
बेटतात, कायण याभजोळी शा ब्राह्मणकली याज्या े लणथन कयताना ‘ब्राह्मणी
याज्य जोयदाय’ अवे वाॊगतो. [ वॊतकली आवण तॊतकली माॊभधरी ऩॊवडती
ऩॊतऩयॊऩया भात्र जास्त ब्राह्मणी शोती, आवण बावऴक-वाॊस्कृवतक एकीच्या
बालन ेत ती भशत्त्वा ी नाशी. - खये ]

भामबूभीच्या वॊकल्पन ेरा याजवत्ते ा आधायशी रागतो. ‘नली’ ऩद्धत,

‘भशायाष्ट्र धभथ’ मा वॊकल्पना फखयींभध्ये नोंदल्या जात शोत्या तळा

त्या

दैनवॊ दन व्यलशायाॊतशी ठवलल्या जात अवत. याजऩूत धभथ, भोगराई भवरत
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ु ना
माॊवायखे वालथवत्रक ळब्प्रमोग दाखलतात, की ‘आऩण’ आवण ‘ते’ अळा तर
वततच्या शोत्या.

आवण भामबूभीफद्दर आस्था लाटामरा रालणाया वतवया भद्दु ा म्हणजे

‘आऩण वलरुद्ध ते’ शी बालना वभाजाच्या वलथ थयाॊत रुजणे. ऩोलाडे-रालण्मा,
ू लेऱोलेऱ े ळत्रू वाभान्य रोकाॊना भाशीत शोत अवत.
आख्यान े-कीतथन े, माॊतन
ु
वलजाऩयकय,
वदल्लीकय, वनजाभ, जाट, योवशरे-अपगाण, वटऩू, वाऱ्माॊ ी

वाभान्य रोकाॊनाशी ओऱख अवे. आिवत्या याज्याच्या काऱात तय तो
ु अवे. [ वलवाव्या ळतकाच्या ळेलटच्या यणात भी ऩयतूयजलऱ काभ
स्वानबल
कयत शोतो. एकदा काभालय उल्ले ख झारा, की ऩावनऩता ी भोशीभ ऩयतूयऩावून
ु झारी. उल्ले खारा आधाय म्हणून ळेजलरकयाॊ े ‘ऩावनऩत-1761’ भी
वरू
ु
ु ऩावूनच्या भयाठी काभगायाॊनी
दाखलरे. ऩढीर
काशी भवशन्याॊत रोशाय-वतायाॊ
ु
ऩस्तकाच्या
ला नू ऩत्रालऱी के ल्या, कायण ऩावनऩत ा ऩयाजम वलाांना भाशीत
शोता. - खये ].

लावघणी े दूध
मयु ोऩातरी इवतशावरेखना ी ऩद्धत लेगऱी शोती. काम घडरे ते
नोंदण्मालय न थाॊफता ती ऩद्धत घटनाॊ े न ैववगथक आवण वाॊस्कृवतक कोंदणशी
तऩावत अवे. आवणकशी ऩढेु जाऊन मयु ोऩीम ऩद्धत एखाद्ा वभाजा ी

‘वॊस्कृती’ म्हणून अलस्था काम शोती तेशी ठयलत अवे. मा दाळथवनक

इवतशावरेखना (philosophical historiography) ा भशायाष्ट्रातरा
ु
ु
ऩवशरा भोठा ऩयस्कताथ
शोता ऩण्मा
ा ऩोवरवटकर एजॊट (आवण ऩढेु भफॊ ु ई
ु ) भाऊॊ टस्टुअटथ एविन्स्स्टन. त्यान े आऩरा वशकायी जेम्व
इराख्या ा आमक्त
ु ा ा भशायाष्ट्रा ा इवतशाव वरशाम े व ु लरे.
कवनॊगशॎभ ग्रॉट डप मारा मा नभन्य
ऩेळलाई फडु ल्यानॊतय (1818) इॊग्रजाॊनी प्रताऩववॊश मा वळलाजीच्या

लॊळजारा वाताय-गादीलय फवलरे. वाताय ा ऩोवरवटकर एजॊट म्हणून ग्रॉट
डपरा न ेभरे गेरे. ऩा

लऴे ग्रॉट डप भयाठी फखयीं ा अभ्याव कयत शोता.

प्रताऩववॊशान े त्यारा तीन दयफायीशी भदतीव म्हणून वदरे शोते. वोफत

मा

भदतनीवाॊना भूऱ कागदऩत्रे जऩून द्ाली, फखयी एके क करून द्ाव्या अळा

वू नाशी वदल्या शोत्या. अखेय ग्रॉट डपच्या इवतशावा ी दृष्टी जयी दाळथवनक
ु शोत्या!
अवरी तयी वाधन े म्हणून फखयी प्रभख
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ग्रॉट डपन े वळलाजी, थोयरा भाधलयाल माॊ े फये

ु के रे; ऩयॊत ु
कौतक

वळलाजीच्या प्रजेत देळप्रेभ, भामबूभी े प्रेभ लग ैये शोते शे नाकायरे. त्यान ेशी

भशायाष्ट्र-धभाथवायखी ‘भयाठा लृत्ती’ (Maratha character) नाला ी
वॊकल्पना य री ल वलथ व्यक्तीं े भूल्यभाऩन शी लृत्ती त्या व्यक्तींत वकतऩत

शोती-नव्हती मालरून के रे. आधीशी अळा लृत्ती ी
ाथ शोत अवे.
ु च्या रढलय्या लृत्ती ी
‘बाऊवाशेफाॊ ी फखय’भध्ये भयाठ्ाॊच्या, याजऩताॊ
ाथ
आशे . ऩण अळी

ु वीवभत अवे. डपच्या आधवु नक
ाथ ठयालीक वॊदबाथऩयती

ू थ भयाठी वभाजारा रागू झारी. याष्ट्रीम अथला जातीम
भाॊडणीत ती वॊऩण

वयवकटीकयणावाठी शे ऩामाबूत शोते. शे फखयींभधीर दृवष्टकोनावलरुद्ध शोते.
ु े ऩढीर
ु
ऩण मा वयावयीकयणाभऱ
इवतशाव जास्तजास्त जातीमलादी शोत गेरे.
ग्रॉट डप स्वत्रा ‘भयाठा भाणूव’ म्हणलून घेत अवे. ऩेळव्याॊ ी लृत्ती भात्र
‘ब्राह्मणी’, अवॊस्कृत ल व ैन्यारा रृटारू फनलणायी शोती अवे ग्रॉट डप े भत

शोते. त्या ा भशाग्रॊथ ‘द वशस्टयी ऑप द भयाठाज’ 1826 भध्ये प्रकावळत
झारा, आवण 1912 ऩमांत त्याच्या आलृत्त्या वनघत यावशल्या. त्या े एक वॊवषप्त

बाऴाॊतय ‘ग्रॉट डपकृ त भयाठ्ाॊ ी फखय’ मा नालान े 1830 भध्ये प्रकावळत
ु
झारे, ल कै क लऴे ते वलद्ाऩीठाॊत िवभक ऩस्तक
म्हणून लाऩयात शोते. आश्चमथ
म्हणजे, एकोवणवाले ळतक वॊऩऩे मांत शा भयाठी वभाजा ा एकुरता एक इॊग्रजी
ु
े भयाठा-ब्राह्मण लाद जास्त
इवतशाव यावशरा. अखेय ग्रॉट डपच्या ऩस्तकान
तीव्र के रा.

ु के री. तत्त्वत् ती वलथ लणथइॊग्रजाॊनी औऩ ावयक वळषणव्यलस्थाशी वरू
ु ी शोती, ऩण एक लेगऱा ‘लणथबदे ’ त्या ऩद्धती ा बाग
जातींच्या रोकाॊना खर

ु य पामनर, व्ह.पा.) वलथ वळषण भयाठीतून
शोता. वातलीऩमांत े (व्हनाथक्यर
अवे, तय नॊतय े वलथ इॊग्रजीतून. इॊग्रजी े सान शी लैमवक्तक उत्कऴाथ ी
गरुु वकल्ली ठयरी. शे (अथाथत !) आधी वाषय अवरेल्या जातींनी ओऱखरे;
ल मा ब्राह्मण, प्रबू आदी जातींनी वत्तावळडीच्या भधल्या ल लयच्या ऩामऱ्मा
बयल्या जाऊ रागल्या. व्ह.पा. पायतय खारच्या ऩामऱ्मा गाठू ळकत.

ऩेन्स्ळनींलय जगणाये वॊस्थावनक अजूनशी फखयी वरशलून घेत, ऩण त्याॊ ा

शेतू के लऱ ळौमथगाथा नोंदून बवलष्यातीर ऩेन्स्ळन े ऩक्की कयण्मा ा उयरा. इतय
ु त् इॊग्रजी ऩस्तकाॊ
ु
वलथ इवतशावरेखन भख्य
च्या बाऴाॊतयाॊभधून शोत अवे. शी
ु
बाऴाॊतयेशी फरॅतेककरून वॊवषप्त, िवभक ऩस्तकाॊ
च्या दजाथ ी अवत. इॊग्रजी
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अॊभराआधी े वलथ इवतशावरेखन भात्र ‘भयाठा शस्तवरवखते’ मा लगॉकयणात
रोटरे जाऊन दप्तयखान्याॊत फॊवदस्त के रे गेरे. एकू ण स्थावनक फौवद्धक ऩयॊऩया
खटॊ ु री ल वत ी जागा इॊग्रजी दृवष्टकोनान े घेतरी.

भयाठी बाऴाव्यलशायातशी भोठे फदर शोत शोते. जयी भोडी वरऩीतरी
ु
काशी भयाठी ऩस्तके
छाऩरी गेरी, तयी छऩाईवाठी फाऱफोध (नागयी) वरऩी
जास्त वोई ी ठयरी. भूऱ भयाठी फखयीं े ल कागदऩत्राॊ े वरप्यॊतय आलश्मक
शोऊ रागरे, आवण भूऱ कागदऩत्रे तऩावून घेण े शे वलळेऴसाॊ े काभ उयरे.
भयाठी बाऴा वॊस्कृत, अयफी ल पायळी मा बाऴाॊभधून, आवण लय स्थावनक
प्रबालाॊभधून घडरी अवे भानरे जात शोते. पायळीराशी वॊस्कृतवायखा

‘अवबजात बाऴे’ ा दजाथ वदरा गेरा ल ती वलद्ाऩीठीम अभ्याविभाॊतशी

ऩो री. प्रत्यष व्यलशायाॊत भात्र दोन डगयींलय शात ठे लणे अलघड झाल्यान े
भयाठी े अभ्यावक जास्तजास्त वॊस्कृतकडे लऱू रागरे.

भयाठीवश वलथ बाऴाॊना वलद्ाऩीठाॊत जागा वभऱत अवताना

भयाठी

वनमकावरकाॊना भात्र ारढकरीनॊतय ऩयलानगी वभऱत अवे.
फौवद्धक ऩयॊऩया जयी खटॊ ु री तयी अभ्यावा ी, वलश्लेऴणा ी लृत्ती शोती .
ु
मा लृत्तीच्या रोकाॊना एक नलेशी काभ वभऱारे; वभाज-प्रफोधना .े वभाये
ऩन्नाव लऴे वब्रवटळ याजलट बोगल्यानॊतय ‘वलवलध सानवलस्ताय’ (1867) आवण
ु झारी. माॊच्या
‘काव्येवतशाव वॊग्रश’ (1878), शी भयाठी वनमतकावरके वरू
भजकुयात इॊग्रजीतून बाऴाॊतवयत रेखाॊवोफत

ु भयाठी फखयी, ऩोलाडे,
जन्या

रालण्मा, कवलता लग ैयें ना स्थान वभऱू रागरे.
ु ाच्या इवतशावाच्या अभ्यावाराशी वरुलात
ु
वोफत नव्या नभन्य
झारी.
ु वॊस्कृत शस्तवरवखताॊ ा
एक भशत्त्वा े अभ्यावक शोते या.गो.बाॊडायकय. जन्या
अभ्याव कयण्मा े भाऩदॊड त्याॊनी घारॄन वदरे. प्राच्यवलद्ा ल बायतवलद्ा
ु
(Orientology ल Indology) माॊ ी शी बायतीम वरुलात
शोती.
बाॊडायकय

भत्कृ वतऩूण,थ अवतळमोक्त वरखाणा े ऐवतशाववक भशत्त्व पाय

भानत नवत. तवल्या रेखनाच्या काऱातीर रोकभानवा े प्रवतवफॊफ, एलढे
ु , भशाकाव्ये
भशत्त्व त्याॊना भान्य शोते. इवतशावा ी वाधन े म्हणूनशी ऩयाणे
इत्यादींना ते भशत्त्व देत नवत. ‘इवतशाव’ आवण ‘वावशत्य’, ‘याजकायण’ आवण
‘वॊस्कृती’ माॊच्यातल्या वीभायेऴा बाॊडायकयाॊनी पाय

ठऱक के ल्या. ऩयॊत ु

प्रा ीन वळरारेख, ताम्रऩट, नाणी लग ैयें ना त्याॊनी प्रथभ
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इवतशावाच्या

अभ्यावात स्थान वदरे. ग्रीक आवण वॊस्कृत बाऴाॊतीर वाम्य ठवलत अत्यॊत
ु बाॊडायकयाॊनी बायतीम वलिानाॊ े मयु ोऩीम वलिानाॊळी वभकष
अनाग्रशी वयात
े ा बायतीम
अवरेरे स्थान ठवलरे. बायतीम अभ्यावक ऩयक्या अभ्यावकाॊऩष
इवतशावा ा जास्त ाॊगरा अभ्याव करू ळकतीर, शेशी भत त्याॊनी भाॊडरे.
ु ािी व ऩऱु णकयाॊच्या 'वनफॊधभारे'तीर भाॊडणीत भात्र काशीशी
वलष्णळ
अनाग्रशी नव्हते. त्याॊना भयाठ्ाॊ ा इवतशाव भयाठ्ाॊनी

वररॆन शला शोता

आवण त्या ा शेतू रोकाॊभध्ये स्वावबभान जागलणे शा शला शोता. लवाशतलादी

इवतशावरेखनाप्रभाणे त्याॊना याजकीम, वाभावजक, वाॊस्कृवतक इवतशाव शला
शोता; ऩण स्वावबभान-देळावबभान भात्र भयाठ्ाॊच्या याजकीम ल व ैवनकी
थ ारा कें िस्थान देण्मा ा
जागलाम ा शोता. वळलाजीच्या कतृत्व
ु
व ऩऱु णकयाॊ ा आग्रश शी भयाठी याष्ट्रलादा ी अगदी वरुलाती
ी वू ना शोती.
ू
व्यलशायाॊतन

व ऩऱु णकयाॊना देळावबभान जागलाम ा अवल्यान े त्याॊना इवतशाव आवण
वावशत्य माॊतरे वलबाजनशी भान्य नव्हते. कोयडे लस्तवु नष्ठ घटनािभा े लणथन
त्याॊना नको शोते. इवतशावान े ला काॊच्या भनाॊत इवतशाव 'जागलरा' ऩावशजे,

अवे त्याॊ े भत शोते. इवतशाव शे त्याॊच्या दृष्टीन े काव्य आवण तत्त्वसान
माॊच्यातून घडरेरे यवामन शोते!

व ऩऱु णकयाॊऩावून प्रेयणा घेतरेरे वल.का.याजलाडे भात्र अवे भानत

नवत. त्याॊना काटे कोय दाळथवनक इवतशाव वरवशरा जाऊन शला शोता आवण
त्यावाठी ऩयेु ळी वाधन े उऩरब्ध करून घेण े शे त्याॊना ऩवशरे कतथव्य लाटत अवे.
1898 ते 1922 मा दीघथ काऱात त्याॊनी अन ेक इॊग्रजऩूल थ कागदऩत्रे तऩावून

‘भयाठ्ाॊच्या इवतशावाच्या वाधनाॊ’ े फालीव खॊड य रे. वोफत त्याॊ े इतय
रेखनशी तेया खॊड बयते.

ु ठवलणाया इवतशाव नको शोता, तय 'वभाज' शा
त्याॊना के लऱ कारानिभ
भूऱ घटक भानून ऩढेु जाम े शोते. ‘याष्ट्र’ ल ‘देळ’ शे भूऱ घटक त्याॊना
ु
वरुलातीरा
भोशलून गेरे, ऩयॊत ु नॊतय भात्र ते ‘कौवरक’ ऊपथ कुराधावयत
इवतशावाकडे लऱरे, ज्या ा अॊवतभ शेतू भानलेवतशाव शा शोता.

वभाज, त्याॊनी य रेल्या वॊस्था माॊना याजलाडे कें िस्थानी भानत शे खये;

ऩण अखेय वभाजा े मळाऩमळ, त्याॊ ी प्रगती-अधोगती, मा ा वनकऴ भात्र

याष्ट्रऩातऱीलय ठयत अवे. एकू ण इवतशावारा के लऱ याजकीम न भानणे शे
याजलाड्ाॊ े नालीन्य आशे, ऩण याष्ट्र (Nation), याज्य (State),
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कुर/वभाज (social group), रोक (people) मा वॊकल्पनाॊच्या
वीभायेऴा याजलाड्ाॊनी कधी पाय न ेभके ऩणान े ऩाऱल्या नाशीत.

बाॊडायकय जावतव्यलस्था कळी उऩजरी मा ा अभ्याव कयताना वदवतात,
ु
ऩयॊत ु ते ल भशायाष्ट्रातरे इतय वधायक
त्या व्यलस्थेलय थेट टीका भात्र कयत
ु
नाशीत. इथे शी वधायक
भॊडऱी फरॅतकरून ब्राह्मण शोती शे रषणीम आशे.
इवतशावा ा लेगऱा लाऩय जोतीफा पुल्याॊनी के रा. ब्राह्मण शे बायतारा

ु े त्याॊनी
ऩयके , आमथलळ
ॊ ीम शोते अवे त्याॊनी भानरे; याजलाड्ाॊवायखे . माभऱ
ब्राह्मण बायता े प्रवतवनवधत्व कयतात शे नाकायरे. पुरे बाऴाप्रबू शोते, आवण
प्रतीक म्हणून व्यक्तीं े आवण वल ायाॊ े भशत्त्व जाणत शोते. त्याॊ ा वळलाजी ा

ऩोलाडा वॊस्कृत ळब् टाऱू न ब्राह्मणाॊऩावून ी पायकत अधोयेवखत कयतो आवण
वळलाजीरा ‘गोब्राह्मण प्रवतऩारक’ वकॊ ला ‘षवत्रम कुरालतॊव’ न भानता त्या े
ळेतकऱ्माॊ ा याजा शे रूऩ ठवलामरा ते त्यारा ‘कुऱलाडी बूऴण’ म्हणतात.
ऩण जोतीफाॊ ा ऩोलाडा अन ैवतशाववक ठयलरा गेरा.

ु य लृत्ती वलवरून के लऱ
याजलाड्ाॊ ी धभाथ े भशत्त्व नाकायणायी वेक्यर

भूऱ वाधन े ळोधण्मा ी व काटी लाखाणरी गेरी. इवतशावरेखन, इवतशाव-

वॊळोधन शे जास्त जास्त कागदऩत्रे ळोधणे ल टीकावटप्पणीवश त्याॊना प्रकावळत
कयणे माॊत अडकू न फवरे.

ु
आता इवतशावरेखनात दोन तट ऩडरे; एक याजलाड्ाॊच्या अनमामाॊ
ा,

ु दप्तयाऩावून वयकायन े दूय ठे लरे शोते त्याॊ ा आवण दुवया वयकायभान्य,
जे भख्य

दप्तयाऩमांत ऩो ू ळकणाऱ्मा जदुनाथ वयकाय ल गो.व. वयदेवामाॊ ा. मा दुवऱ्मा
ऩषारा ऩूना येववडेिी े कागदऩत्र वदरे गेरे, तय बायतीम इवतशाववॊळोधन
ु भमाथवदत
भॊडऱातरे (बाइवॊभ)ॊ याजलाडेऩथ
ॊ ी रोक फाशेयच्या कागदऩत्राॊऩयते
ु ान े ब्राह्मण शोते. पुल्याॊवायखे भूरबूत लेगऱा वल ाय
झारे. दोन्हीकडे प्राभख्य
कयणाये दोन्ही ऩषाॊवाठी गालकुवाफाशेय े यावशरे.

(िभळ्)

601, ट्यूवरऩ, 187, भश्रलु ारा भागथ, वळलाजीनगय, नागऩूय-440010.

ईभेर: vidya_nand@hotmail.com
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गोभाॊव आवण ऩा प्रकयणे
श्माभ ऩाखये
गोभाॊव, ऩोकथ , गाॊधी, वालयकय, वजना

---------------------------------------------------------------------------

गोभाॊव ह्या वध्याच्या लादग्रस्त प्रश्नाळी वॊफवॊ धत इवतशावा ी काशी भशत्त्वा ी

ऩान े कोणत्याशी वटप्पणीवलना उरगडून दाखलत आशेत आधवु नक बायताच्या
इवतशावा े एक तरुण अभ्यावक

--------------------------------------------------------------------

प्रकयण 1 : 10 वडवेंफय 2015 जागवतक भानलावधकायवदनी तेरॊगणातीर
ओिावनमा वलद्ाऩीठा ा ऩवयवय मद्धु बूभी फनरा शोता. वनवभत्त शोते गोभाॊव
वलरुद्ध लयाशभाॊव वललाद. गोभाॊवफॊदी ल त्यावॊदबाथत देळबय शोत अवरेल्या

शल्ल्ाॊच्या वनऴेधाथथ डेभोिॎ वटक कल् यर पोयभ मा डाव्या वल ायाॊच्या
ु
वलद्ाथॉवॊघटन ेन े उच्च न्यामारमाच्या स्थवगतीरा न जभानता

वलद्ाऩीठऩवयवयात गोभाॊवउत्सल वाजया कयण्मा े ठयवलरे. माव प्रवतविमा
म्हणून ओ.म.ु जॎाईंट अॎक्शन कवभटी मा दुवऱ्मा वॊघटन ेन े लयाशभाॊव उत्सला े
आमोजन कयण्मा े जाशीय के रे. बाजऩा े आभदाय श्री. याजा ववॊग माॊनी

त्याॊच्या गौवॊयषण ववभतीिाये ‘ रो ओिावनमा’ ा नाया वदरा. फजयॊग दर
ल बाजऩाच्या काशी कामथकत्याांनी वलद्ाऩीठात गौऩूजा ल मसा े आमोजन कयत

अवल्या े जाशीय के रे. वकाऱऩावून वलद्ाऩीठारा ऩोवरव छालणी े स्वरूऩ

प्राप्त झारे. वलथ प्रलेळिायाॊलय फॎवयके ड्व रालण्मात आरे. तणाल लाढत गेरा.

याज्यऩवयलशन भॊडऱाच्या फवेवलय काशींनी दगडपे क के री. ऩोवरवाॊनी 330
जणाॊना ताब्ात घेतरे आवण वलवलध वॊघटनाॊ े वनमोवजत कामथिभ उधऱू न
रालण्माॊत आरे. (वौजन्य ‘वद वशॊदू’ 11/12/2015)

प्रकयण 2 : भोशम्मद अरी वजन्ना ऩावकस्तान-वॊकल्पन े े वभथथक
ॊ व
े े एक याष्ट्रलादी न ेते शोते आवण
फनलण्माआधी ी एक घटना, तेव्हा ते कॉग्र
ु
ु ीत उबे शोते. भतदाना ा वदलव
फॎाम्बे म्यवनववऩर
कॉऩॊयेळनच्या वनलडणक
शोता. वजन्ना टाऊन शॎार, आता ी एवळमावटक वोवामटी ऑप भफॊ ु ई मेथीर

भतदान कें िालय आऩरे वशकायी एभ.वी. छगरा माॊच्यावोफत उऩवस्थत शोते.
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दुऩायच्या बोजनालकाळाच्या लेऱी वाधायणत: 1 लाजता वभवेव वजन्ना त्याॊच्या
आरीळान वरभोवझनभधून टाऊन शॎाररा आल्या. त्याॊनी वोफत वजन्नाॊवाठी

े शोते. वजन्ना ऩोकथ खात
जेलणा ा डब्बा आणरा शोता. डब्ात ऩोकथ वॎडवल व
े फघता त्याॊ ा शे या खाडकन उतयरा
अवत. ऩयॊत ु त्यालेऱी ऩोकथ वॎडवल व
आवण ते लैतागून वभवेव वजन्नाॊना म्हणारे, "ओश गॎाड! तू शे काम के रे आशेव?
ु ा लाटते काम? भी भवु स्लभ वलबक्त भतदाय
भी वनलडणूक शयाले अवे तर

ु ा कऱत नाशी काम? जय भाझ्मा
वॊघातून वनलडणूक रढलत आशे, शे तर
े खात आशे, तय
भतदायाॊना कऱरे, की भी दुऩायच्या जेलणात ऩोकथ वॉडवल व
ु शी वनलडणूक भी वजॊकू ळकणाय नाशी''. (ऩृ.117-118, योझेव इन
स्वप्नातवद्धा

वडवेंफय, ऑटोफामोग्रापी, एभ.वी.छगरा, बायतीम वलद्ाबलन, फॎाम्बे, 1973)

प्रकयण 3 : वशॊदुत्वा े जनक स्वातॊत्र्यलीय वल.दा.वालयकयाॊनी 1935-36 वारी

भशायाष्ट्रात खऱफऱ उडलून देणाये गामीलयीर वनफॊध वरवशरे. "गाम एक
ु ऩळ!ु भाता नव्हे! देलता तय नव्हे नव्हे!'' मा वनफॊधात ते वरवशतात,
उऩमक्त
"प्रश्न एका पुटकऱ प्रकयणा ा नाशी, तय एका वलथस्पळॉ याष्ट्रीम प्रलृत्ती ा आशे.

ु
ऩोथीवनष्ठ की प्रत्यषवनष्ठ, ऩयातन
की अद्तन, प्रश्नळून्य वलश्वावळीर "धभथ'' की
प्रश्नळीर प्रमोगषभ वलसान? ह्या दोन प्रलृत्तींऩ ैकी अद्तन, प्रत्यषवनष्ठ वन

प्रमोगववद्ध वलसान आजच्या ऩवयवस्थतीत वन आजच्या जागवतक प्रवतस्पधेव
ु ीन
आभच्या याष्ट्रा ा लेद झारा ऩावशजे! आवण ह्या प्रलृत्तीरा जय गोऩूजा तभ
ऩटरी तय ती टाकालू ठयरी ऩावशजे... एक लेऱ याष्ट्रात थोडी गोशत्या झारी
तय ारेर, ऩण उगलत्या याष्ट्रा ी फद्धु ी शत्या शोता काभा नमे.'' ( ऩृ.24-25, ष

वकयणे, वल.दा. वालयकय, वयमा ऩवब्लके ळन, कोल्हाऩूय 2012)

ऩढेु ते वरवशतात, "........ कोणते भाॊव खाद् ते धभथग्रथाॊच्या वटऩणीत न

ऩाशता लैद्काच्या कोष्टकात ऩाशाले. लैद्कदृष्ट्या कोणाव डुकया े भाॊव वशतालश
ु तीत लयाशा े भाॊव खाण्मा ा
अवेर, तय त्यारा ते धम्यथ. भनिृ
ब्राह्मणाॊनादेखीर जलऱजलऱ आग्रश

के रेरा आशे. जे डुक्कय खात नाशीत

त्याॊ े म्हणणे अवते की, डुक्कय घाण खाते मावाठी ते धभथत: वनवऴद्ध भाॊव! ऩण
ु
गामशी घाण खाते। गाम, फर
ै , म्हैव शे दूध वन ळेतीकाभ मा दृष्टीन े भनष्याच्या
अत्यॊत उऩमोगी भाणवाऱू अवे ऩाऱील ऩळू, त्याॊना ळक्य त्या दमेन े ऩाऱाले,
ु
ऩण तयीशी ज्या ऩवयवस्थतीत त्याॊच्यालय दमा के ल्यान े भनष्याच्या
वजलालय
फेतते, त्या ऩवयवस्थतीत काशी ती दमा उक्त ठयणाय नाशी....'' (ऩृ.131-तत्रैल)
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प्रकयण 4 : 13 ऑिोफय 1972 योजी य्फी मवु नमन टीभ, त्याॊ े वभत्र, कुटॊ ु फीम
आवण वशकायी अळा 45 जणाॊना घेऊन जाणाये उरु्लेमन एअय पोव थ राईट

ि.571 दवषण अवफ्रके तीर फपाथिावदत अॎन्डीज ऩलथतालय कोवऱरे त्यात 18
जणाॊ ा जागी भृत्य ू झारा. 27 जण फ ालरे. ऩयॊत ु ते 11800 पू ट उॊ ीलय

जीलघेण्मा थॊडीत अन्नऩाण्माला नू अडकू न ऩडरे. वात वदलवाॊच्या प्रमत्नानॊतय

ळावनान े ळोधभोशीभ थाॊफलल्या े त्याॊना येवडओलरून कऱारे. उऩरब्ध
अन्ना ा वाठा वॊऩरा शोता. ख नू न जाता त्याॊनी मातून भागथ काढण्मा ा

वनधाथय के रा आवण वभ्य वभाजारा घृणा लाटे र अवा एक वनणथम
वाभूवशकयीत्या घेतरा. त्याॊनी आऩल्या आप्तवभत्राॊच्या भृत ळयीयभाॊवा े वेलन

के रे. त्याॊतीर दोघाॊनी 10 वदलवाॊ ा प्रलाव करून ऩलथत ओराॊडरा आवण ते
वजलॊत अवल्या ी फातभी फाशेयीर जगारा कऱलरी. एकू ण 72 वदलवानॊतय
ु
त्या वलाां ी वटका
कयण्मात आरी. त्यातीर एक डॉ. कॎ न ेवा शे आज एक

प्रख्यात फारयोगतज्ज्ञ आशेत. त्यालेऱी ते भेवडकरच्या दुवऱ्मा लऴाथत वळकणाये
19 लऴॉम तरुण शोते. ते त्या षणा ी आठलण वाॊगतात, ""भरा भाझ्मा

आई ी आठलण आरी, आवण भरा कोणत्याशी ऩवयवस्थतीत वतरा बेटाम े
ु डा उ ररा ल खाल्ला
शोते. भी भाझ्मा वप्रम वभत्राच्या भृत ळयीया ा एक तक
"जगण्मावाठी''. (भेर ऑन राईन न्यूज 13/10/2012)
ु 1947, गाॊधीजी प्राथथनावबेत म्हणतात,
प्रकयण 5 : नली वदल्ली वदनाॊक 25 जरै

“.....बायताभध्ये गोशत्याफॊदी कयणाया कोणताशी कामदा शोऊ ळकत नाशी. भी

जाणतो की वशॊदूव
ॊ ाठी गोशत्या वनवऴद्ध आशे. भी स्वत: अन ेक लऴाांऩावून गाई ी
वेला कयण्माव प्रवतफद्ध आशे. ऩयॊत ु भाझा धभथ शा इतयाॊ ाशी धभथ कवा शोऊ

ळके र? तवे कयणे म्हणजे वशॊदू नवरेल्या इतय बायतीमाॊलय जफयदस्ती कयणे
ु
शोईर... मा देळात पक्त वशॊदू याशत नाशीत. मेथ े भस्लीभ,
ऩायवी, विश्चन आवण

इतय धावभथक वभूश देखीर याशतात. वशॊदू ी अळी धायणा की आता शा पक्त
ु ी आशे. शा देळ मेथ े याशणाऱ्मा वलाां ा आशे. मेथ े
वशॊदू ा देळ आशे, की
गोशत्याफॊदी कामदा के रा तय त्यावलरुद्ध ऩावकस्तानात घडेर. वभजा त्याॊनी

ू ा
अवे म्हटरे की ळयीमतच्या वलरुद्ध अवल्यान े वशॊदू भॊवदयात जाऊन भूवतथऩज
ु देल ऩाशतो. ऩयॊत ु मा बालन ेच्या
करू ळकत नाशीत, तय? भी दगडातवद्धा
आधाये भी इतयाॊना शानी ऩोश लू ळकत नाशी.'' (वभग्र गाॊधी लाङ्मम खॊड 96)
Email –shyam.pakhare111@gmail.com
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व त्रऩट-ऩयीषण/ अज
ॎ अ्री अज
ॎ इट गेस
उत्पर ल. फा.
अ्री, अनयु ाग कश्मऩ

--------------------------------------------------------------------------ु
अनयाग
कश्मऩ ह्या प्रमोगळीर वद्दळथकाच्या ‘वनओ-न्वाय’ ळैरीतीर नव्या
‘वामकॉरॉवजकर विरय’ े वौंदमथ उरगडून दाखवलणाया नव्या वऩढीतीर एका
ववन ेयववका ा दृष्टीकोन

--------------------------------------------------------------------------भाणूव वजतका विष्ट त्यारॆन भशानगयातीर भाणूव थोडा अवधक विष्ट.
ु
जगणॊ ऩ ैळाळी फाॊधरेरॊ आवण ऩ ैळान े वटणायॊ
. लाट, आडलाट, ऩऱलाट

माॊतरा पयक इथे धूवय शोत जातो आवण नाशीवाशी शोऊ ळकतो. ‘अ्री’ मा
खयोखयी ‘अ्री’[ व त्रऩटा ी कथा शी कुठल्याशी भाणवाॊ ी कथा अवू
ळकरी तयी ती भशानगयातीर भाणवाॊ ी कथा आशे शे जाणलत याशतॊ.

ु कश्मऩ ा व त्रऩट’ शी काशी व त्रऩटाॊ ी वलळेऴ ओऱख आशे.
‘अनयाग

‘अ्री’ शा त्या मादीतरा व त्रऩट. डाकथ ळेड्व उजऱऩणे दाखलणाया. एका
ु ग
ु ीच्या अऩशयणान े कथा वरू
ु शोते आवण ती गन्ह
े ायाच्या ळोधाच्या
रशान भर
ु ग
े ाय’ वभोय आणते. भफॊ ु ईत
वदळेन े वयकताना ळोध घेणाऱ्माॊभधरा ‘गन्ह

अवबन ेता म्हणून जभ फवलण्मावाठी स्ट्रगर कयणाया यारॅर (यारॅर बट)
ु ीरा - करीरा - गाडीत फवलून त्या ा वभत्र आवण कावस्टॊ ग एजॊट
त्याच्या भर
ैतन्य (वलनीत कुभाय ववॊग) च्या घयी जातो आवण थोड्ा लेऱात करी

गाडीतून नाशीळी शोते. इथून ऩढेु वत ा ळोध लेगऱी यशस्ये उरगडतो, वलवलध

ऩातळ्माॊलय धक्के फवत जातात आवण व त्रऩटा ी अखेयदेखीर वशवा शोते
( 40 )

ु
तळी वखालश
शोत नाशी.

करी वजच्याकडे याशते आशे ती यारॅर ी घटस्फोवटत फामको ळावरनी
ु अवणाया वत ा भग्रूय नलया ळौवभक फोव
(तेजवस्वनी कोल्हाऩयेु ), ऩोरीवप्रभख
(योवनत यॉम) आवण ळौवभक ल यारॅर े ताणरेरे वॊफध
ॊ शा मा तऩावातीर एक
भशत्त्वा ा कोन. दुवयीकडे अऩशयणानॊतय

ैतन्य आवण यारॅर माॊ शॊ ी वफनवतॊ.

अऩशयण शी एक ‘वॊधी’ वभजून जेव्हा शी ऩात्रॊ आऩाऩरे स्वाथथ वाधामरा
ु कयामरा रागतात तेव्हा त्याॊच्या फदरत्या
रागतात वकॊ ला जनु े वशळेफ कते
रूऩाकडे फघताना आऩण अलाक ् शोतो.
‘वनओ-न्वाय’ ळैरीतीर शा ‘वामकॉरॉवजकर विरय’ डाकथ आवण
ु
‘अ्री’ आशे आवण तो लेगलान, वखऱलून ठे लणायाशी आशे. वलथ भख्य

बयऩूय बाल खाऊन जाणायी एक बूवभका वगयीळ कुरकणॉच्या
लाट्यारा आरी आशे. इन्स्पेिय जाधलच्या बूवभके त वगयीळ कुरकणॉन े
ऩात्राॊवोफत

कभार के री आशे. करी शयलल्या ी तिाय घेऊन यारॅर आवण ैतन्य दोघे
ऩोरीव स्टे ळनभध्ये मेतात त्या दीघथ प्रवॊगात वगयीळ कुरकणॉ राजलाफ काभ
करून जातो. शा प्रवॊग व त्रऩटातीर एक शामराईट आशे. आवण तो फघत

अवताना क्वेंवटन टायाॊवटनो ी आठलण आल्यावळलाम याशात नाशी. वलळार
ु
बायिाज, अनयाग
कश्मऩ माॊच्या प्रवॊग व वत्रकयणाच्या ळैरीलय फये दा
टायाॊवटनो ा प्रबाल आशे की काम अवॊ लाटतॊ. दीघथ वॊलादातून फाॊधरेरे
यें गाऱणाये वीि, तीव्र बालवनक उिेक शी टायाॊवटनो ी खाववमत. (ऩल्प
वपक्शन, इन्रोवयमव फास्टड्व थ मा त्याच्या व त्रऩटाॊभधून अळी फयी

उदाशयणॊ वाऩडतात.) शा ऩवयणाभ लयीर प्रवॊगात वाधरा गेरा आशे. अळा

प्रकायच्या प्रवॊग-व त्रीकयणा ॊ लैवळष्ट्य शे की बावऴक अवबव्यक्तीरा आवण
तऩवळरात जामरा ऩयेु ऩयू भोकऱीक वभऱते. अथाथत व त्रऩटाच्या कथेळी मा
े ॊ अवेर
तऩवळरा ॊ घेणदॊ ण

अवॊ नाशी, ऩण अळा दीघथ वॊलादातून जे बाष्य

ऐकामरा वभऱतॊ त्या ी यॊगत काशी औय आशे.

ू थ व त्रऩटा ी, ाॊगल्या कथे ी आलड अवणाया प्रेषक अळा डाकथ
अथथऩण

व त्रऩटाकडे कवा फघत अवेर? भरा लाटतॊ की अवा एखादा डाकथ व त्रऩट

वलजम तेंडुरकयाॊच्या 'वगधाडे'वायखा अवतो. त्यातीर उग्रऩणा अॊगालय मेणाया
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ु
ु ी वतकडे फघणॊ टाऱू ळकत नाशी. दुवयॊ म्हणजे अनयाग
अवरा तयी तम्ह
ु के रा आशे. मा ॊ भख्य
ु कायण
कश्मऩन े मा व त्रऩटातरा डाकथ न ेव तवा ववह्य

म्हणजे ‘गॉ्ज ऑप लावेऩयू ’वायखॊ ‘यक्तयॊजन’ इथे नाशी. इथे भाणवाॊभधीर
स्वाथॉऩणा ,ॊ वॊधीवाधूऩणा ॊ दळथन आशे. थेट वशॊवा कभी आशे.

ु
ऩात्राॊ ी वनलड आवण त्याॊ ा अवबनम शे व त्रऩटा ॊ भख्य
फरस्थान.
तेजवस्वनी कोल्हाऩयेु ी ‘वडप्रेस्ट्ड’ ळावरनी आवण योवनत यॉम ा कठोय ळौवभक

दोघेशी उत्तभ. योवनत यॉम ी शी बूवभका त्याच्या ‘उडान’भधल्या बूवभके ी
आठलण करून देणायी आशे. वगयीळ कुरकणॉफयोफय
ैतन्य ी बूवभका
कयणाया वलनीतकुभाय ववॊगदेखीर रषात याशतो. यारॅर बटफयोफयच्या एका

प्रवॊगात त्यान े त्या ा बालवनक उिेक पाय प्रबालीऩणे अवबनीत के रा आशे.
ु
यारॅर बटन ेदेखीर ाॊगरॊ काभ के रॊ आशे. अनयाग
कश्मऩच्या वलथ
व त्रऩटाॊभध्ये दुय्यभ बूवभका कयणाये कराकायदेखीर कवून काभ कयतात.
'अ्री'देखीर त्यारा अऩलाद नाशी. वलळेऴत् ऩोवरवाॊच्या टीभभधीर
रषात याशतात.

शे ये

वस्पेि विरयभध्ये ‘रॆ डन इट?’ शा कऱी ा प्रश्न. ऩण ‘जॉनी

गद्दाय’वायखा विरय व त्रऩट प्रेषकाॊना भाशीत अवरेरॊ यशस्य व त्रऩटातल्या

व्यक्तींवभोय उरगडत जातो आवण त्या प्रोवेवभध्ये प्रेषकाॊना श्वाव योखून
धयामरा रालतो. ‘अ्री’भध्ये ‘रॆ डन इट?’ ॊ उत्तय ळेलटी वभऱतॊ, भात्र
ु म्हणजे जे उत्तय वभऱतॊ ते ‘विरय’
तोऩमांत उळीय झारेरा अवतो आवण भख्य

ा अऩेषाबॊग कयणायॊ अवतॊ. ऩण ‘अ्री’ ॊ लेगऱे ऩण मात आशे. खया
ु ग
े ाय जो अवेर तो अवेर, ऩण वभोय जे काशी ाररॊ म ते विरयभधल्या
गन्ह
आणखी एका विरयवायखॊ लाटत याशतॊ आवण आऩण त्याच्यात गतॊ ु त जातो!
ु कश्मऩच्या वलॊत्तभ व त्रऩटाॊऩ ैकी एक म्हणून ‘अ्री’ ी गणना
अनयाग

कयता मेईर. आवण वशॊदीतीर एक वलॊत्तभ विरय म्हणूनशी!
ईभेर : utpalvb@gmail.com
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प्रवतवाद
कुभाय नागे

--------------------------------------------------------------------------ु
‘आव’भधीर
वदलाकय भोशनी ह्याॊ ा ‘आभच्या देळा ी वस्थती’ शा रेख
ला रा, आभ े स्नेशी प्रभोद वशस्रफद्धु े माॊनी मा रेखालय भोकऱे ऩणान े
ाथ
व्हाली आवण त्याफद्दर ी प्रवतविमा ऩाठलाली अवे आलाशन के रे शोते, अन ेक
लेऱेरा शा वलऴम लै ावयक

े ा बालवनक अॊगान े अवधक भाॊडरा जातो
ऩे ष

थ
म्हणून वलथप्रथभ श्री. भोशनी ह्याॊनी के रेल्या ‘लै ावयक वलले ना ’े भन:ऩूलक

स्वागत. भी दोन टप्याभध्ये मा रेखालय प्रवतविमा देऊ इवितो; ऩावशल्या
टप्प्प्यात रेखातीर काशी भद्द्ु ाॊलय भाझे भत आवण दुवऱ्मा टप्प्प्यात वद्
ु
ऩवयवस्थतीतीर व्यलशायातीर अनबल.

जातीच्या उतयॊडी लरून अवे रषात मेत े की उच्चलणॉमाॊनी -

ळूिावतळूिाॊलय जवे अन्याम के रे आशेत, तवे मा वलाांनी वभऱू न विमाॊलय
ु ऩरुऴप्रधान
ु
अन्याम के रे आशेत, अजून कयत आशेत. ब्राह्मणी वॊस्कृतीतवद्धा

वॊस्कृती ा वभराप आशे. प्रत्येक वभाजातीर िीलय अन्याम झारा आशे.
ु ीफाऱींना त्याॊनी वळकवलरे नाशी’ मात काशी लेगऱे ऩणा नाशी. शा
म्हणून ‘भर
भद्दु ा वलथ वभाजावाठी रागू शोईर, पक्त ब्राह्मणलगाथवाठी नाशी.

त्या काऱात ते काम वळकत शोते? आजच्या घडीरा ‘ते वळषण’ वनयथथक

अवेरशी. ऩण तत्कारीन ऩवयवस्थतीत तो भान-वन्माना ा वलऴम शोता. उदा.

ऩूलॉ गालातीर ऩोस्टभन शा आदया ा वलऴम अवे. कायण ऩत्र-ऩो लणे आवण
प्रवॊगी ला नू दाखलणे शे लेगऱे ऩण त्याच्याकडे शोते. आधवु नक जगात
भदु रातीर ‘ऩोस्ट’ शी वॊस्था

कारफाह्य शोत आशे. याजभान्य फोरीबाऴा

ु े वत्ताधीळाॊच्या जलऱ यारॆन ‘जागा-जवभनीआवण वरखाण मेत अवल्याभऱ

स्थालय भारभत्ता’ मालय ताफा वभऱलणे वोमी े शोते. वदलवबय अॊगभेशनत
करून जो भोफदरा वभऱे , त्या े भूल्य कभी आवण काशी ताव भॊत्रतॊत्र म्हणून
कोणतेतयी कभथकाॊड करून ‘दान’ स्वरूऩात वभऱारेरे भूल्य जास्त, अळी
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ु े श्लोक, लेद इत्यादी (इतयाॊना न
तपालत शोती. कष्टारा प्रवतष्ठा नव्हती. त्याभऱ

फोरता मेणाऱ्मा) गोष्टी जय एखादा वभाज घटक फोरत अवेर तय तो
ु
आदयणीम आवण भख्य
म्हणजे वभाजभान्यते ा भशत्त्वा ा घटक ठयरा
शोता. कायकुनी, आ ायी, ऩाणक्ये शी उच्चलणॉमाॊना उऩरब्ध अवरेरी आणखी
काशी कभी श्रभा ी काभे शोती.

‘ब्राह्मणेतय वभाज अवळवषत यावशरा मारा पक्त ब्राह्मण वभाज
ु
जफाफदाय आशे’, शे वलधान याजकीम वोमी े वरबीकयण
दळथवलणाये
ु वळषणारा प्राध्यान्यिभ वदरा नव्हता.
आशे. कष्टकयी, व्याऩायी माॊनीवद्धा
(त्या ी अन ेक कायणे आशेत.)कष्टकयी वभाजात वळषणा ा प्रवाय शोणे मा ा
ु ी म्हटल्यावॊफध
ॊ वभाजप्रफोधनाऩेषा ‘औद्ोवगकीकयणाळी’ अवधक आशे. तम्ह

ु े वकभान उत्पादनावाठी कभार भानली श्रभ
प्रभाणे मॊत्र वाभग्रु ी नवल्याभऱ
ख ॉ घाराले रागत अवत आवण ळावनकते माॊ ी प्राथवभकता ‘भशवूर’
ु
ु े त्याॊच्या वोमीनवाय
गोऱा कयणे शी अवल्याभऱ
ळैषवणक वाधन े उऩरब्ध
ु े तेशी
अवत.अथाथत अन ेक ळावनकते शे ब्राह्मणेतय वभाजातीर शोते त्याभऱ
वततके दोऴी म्हणामरा शयकत नाशी.
थ के रे शोते का? उत्तय ‘शोम’ : कायण
ऩयॊत ु ब्राह्मण लगाथन े शे जाणीलऩूलक
प्रत्येक भानली वभूशाभध्ये आऩल्या

लायवारा/नातेलाईकाना आऩल्या

जलऱ े सान अथला वॊऩत्ती देण े शी ‘वलथवाधायणऩणे’ यीत ऩद्धत ारत
ु
आरेरी आशे. रोशाय वभाजातीर वकती जणाॊनी वतायकाभ
कयणाऱ्माॊना

‘रोशाय काभ’ वळकलरे ? शा प्रश्नशी लयीर भद्द्ु ारा वभाॊतय आशे. कष्टकयी
वभाज ‘वळषणाऩावून’ लॊव त यावशरा त्यावाठी ब्राह्मण वभाजा ी तत्कारीन
भानववकता शे एक कायण आशे, एकभेल नाशी.

ु
वद्् ऩवयवस्थतीतीर व्यलशायातीर अनबल:
आधवु नक काऱात जातऩातवलयवशत अन ेक योजगाय वॊधी उऩरब्ध झाल्या
ु ाॊ े ऩाढे ला ण्मात पायवे शळीर नाशी शे
ु े ‘इवतशावातीर’ क
आशेत, त्याभऱ
ठाऊक अवूनदेखीर पक्त याजकीम वोमीवाठी शा ‘ब्राह्मण–ब्राह्मणेतय’ लाद
वतत ‘जागृत’ अलस्थेत ठे लरा जातो आवण लै ावयक
अवधक शोत अवते.
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े ा बालवनक
ऩे ष

ाथ

काशी काऱावाठी ‘ब्राह्मण–ब्राह्मणेतय’ वकॊ ला ‘फरॅजन-अवबजन’ अळी
गटलायी कयणे वोडून, पक्त भानली वभूश म्हणून आऩण लस्तवु नष्ठ अलरोकन
के रे तय अवे रषात मेत े की, ‘प्रत्येक जाती-धभाथत फदभाऴागवणक अवतो एक
ु
वाध ु वयत ऩरुऴोत्तभशी,
स्वाथॉ याजकायणी अवतात जगात, तवे अवतात

ु वभवऩ थत कयणाये न ेतेशी. टऩरेरे लैयी तवे जऩणाये वभत्रशी!
अलघॊ आमष्य
ु
ु े वलवळष्ट जात-जभात ाॊगरी अथला लाईट अवे ठयलणे की
े आशे.
त्याभऱ

भी स्वत् फरॅजनवभाजातीर आवथथक आवण वाभावजक वनम्नस्तयीम
कुटॊ ु फात जन्मरो. कुटॊ ु फातीर आवथथक आवण लै वयक दावयद्र्या ा वाभना के रा
ऩण त्यावाठी ज्याॊच्या वल ाया ी वाथ राबरी अवे अन ेकजण ब्राह्मण कुटॊ ु फात
जन्मारा आरे शोते शा त्या व्यक्तीं ा दोऴ म्हणाला का ? कायण जगन्मान्य
अवरेरी ‘रोकळाशी, स्वतॊत्र, वभता, फॊधतु ा, वललेकी वल ायधाया आवण प्रत्यष
जीलनात योटी-फेटीच्या व्यलशायात जावत-धभाथरा अवजफात थाया न देणाऱ्मा
ह्या व्यक्ती पक्त त्याॊ ा जन्म कुठे झारा आवण आडनाल काम शोते मालरून

त्याॊ े भूल्यभाऩन कयणे ‘शा काऱालय के रेरा’ अन्याम अवेर. फय त्यातीर
एकजण (वध्या शमात नाशीत), की ज्याॊनी जागवतक ऩातऱीलयीर अॊधश्रद्धा-

थ ना े काभ के रे आशे. दुवये ऩन्नाळीच्या आवऩाव आवण IIT
वनभूर
Bombay भधीर

उच्च

वलद्ावलबूवऴत

आवण

खाजगी

कॊ ऩनीभध्ये

वॊ ारक, वतवया ३० लऴाां ा तरुण एका खावगी कॊ ऩनीत उच्चऩदस्थ आशे, की
ु
जो ऩयोवशतळाशी
ा खयऩूव वभा ाय घेतो, तवॊ म्हटरॊ तय फरॅजनवभाजारा

माॊनी वदळाशीन के रे ऩावशजे ऩण व्यलशायात माॊ े वाभावजक मोगदान
ु े शॉटे रभधीर
वकायात्मक आवण नोंद घेण्मावायखे आशे. त्याभऱ
ू ाडथप्रभाणे आधी उजव्या फाजूरा (की, वजथे त्या ऩदाथाथ ी वकॊ भत
भेनक
छाऩरेरी अवते) फघून भाणवा ी वकॊ भत ठरू नमे .

आगयकय-कले-देळऩाॊड-े रागू ते थेट दाबोरकय अवे पक्त नालाच्या
उजलीकडे अवणायी ‘आडनाले’ न ऩाशता आधवु नक भूल्याॊच्या कवोटीलय त्या
वल ायाॊ ा स्वीकाय अथला वधक्काय के रा ऩावशजे.

ईभेर : kumar_nage@rediffmail.com
भ्रभणध्वनी : ८०९७०४३४२४
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जापय आवण भी
लजेळ वोरॊ की

--------------------------------------------------------------------------जापयच्या घयी यभजान ॊ ळयफत प्यारो
त्याच्या वनकाशरा ळाशी वफमाथणी
त्या ी आई भाझ्मा आईवायखी
घयावाठी खऩताना शे ऱ्मालय े वछरके वनघारेरी

त्याच्या घयाच्या वबॊती भाझ्मा घयाच्या वबॊताडावायख्या
कुठे कुठे ऩोऩडे वनघारेल्या
त्या े फाफा शऱशऱतात भाझ्मा फाफाॊवायखॊ
पाऱणीच्या वदलवाॊफद्दर फोरताना

त्याच्या बाजणीतरॊ भीठ
भाझ्मा घयातल्या डब्ातल्या वभठावायखॊ
त्याच्या आभटीतरॊ ऩाणी एका जवभनीतून आरेरॊ
ु ळीलय ऩडरेरा वूमप्रथ काळ
भाझ्मा तऱ
त्याच्या भवळदीच्या आलायातल्या
नीभच्या वऱवऱीतून भालऱरेरा

तोवश वतरुऩतीरा एकदोनदा ल देरॆरा जाऊन आरेरा
भीशी वकतीतयी लेऱा खजूय ल ादय ओढून आरेरो
वऩयाच्या द्माथलय फामकोफयोफय
त्यारा भरा वभकारीन लाटत आरेरा
ु ायाभ
गावरफ ल तक
आऩल्या जगण्मातरॊ लाटत याह्यरॊ

भॊटो ल बाऊ ऩाध्येच्या कथेतरॊ वलश्व
दारूच्या नळेतशी लॊटाव फोररो नाशी
वक एकभेकाॊच्या कौभफद्दर कधी अऩळब्
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वकतीतयी वदलव आतड्ातल्या अल्वयवायखीछऱत यावशरी भरा
त्याच्या आईरा कॎ िय झाल्या ी फातभी
आम्ही अपला नव्हतो
आम्ही वॊप्रदामा ी रेफरॊ नव्हतो

आम्ही शोतो दोनलेऱच्या दार ालर ी
वोम रालताना ारलरेरी तॊगडतोड
एकलेऱ ी ळाॊत झोऩ वभऱलण्मावाठी ारलरेरा
वदलवबयातरा आकाॊत
काम भाशीत भात्र काशी वदलवाॊऩावून
ू
कोणीतयी वपयलतॊम गल्लीभोशोल्ल्ाॊतन
जापय ल भाझ्मातल्या लेगऱे ऩणा ी ऩत्रकॊ

***

लगथणीदायाॊवाठी वनलेदन

ु
‘आज ा वधायक’
शे ग्रॊथभारेच्या स्वरूऩातीर वललेकलादारा लावशरेरे
वल ायऩीठ के लऱ जनाधायालय ारवलरे जाते. आम्ही आऩल्या वल ायाॊना भयु ड
ु े लगथणी शा आभच्या उत्पन्ना ा
घारणाये कोणतेशी फॊधन स्वीकायत नाशी. त्याभऱ
ु आधाय आशे. गेरे जलऱजलऱ लऴथबय अवनश्चततेच्या लातालयणाभऱ
ु े आम्ही
भख्य
अॊकावाठी लगथणी स्वीकायरी नव्हती. आता आम्ही नव्या उत्साशाने काभारा रागरो
आशोत. शा उत्साश वटकण्मावाठी आऩल्या आवथथक ऩाठफऱा ी आम्हारा अत्यॊत
आलश्मकता आशे. त्यावाठी आऩल्या काशी वू ना अवतीर तय त्याॊ ा आम्ही नक्की
वल ाय करू. ऩण ऩवशरे ऩाऊर म्हणून आम्ही आऩल्यारा आऩरी लावऴथक लगथणी
बयण्मा ी वलनॊती कयीत आशोत.
ू थ कॎ रें डय लऴाथ ी लगथणी घेण्मा े ठयवलरे आशे.
ह्याअॊकाऩावून आम्ही वॊऩण
ु के व्हाशी लगथणीदाय फनरा तयी तम्हारा
ु
म्हणजे तम्ही
त्या फदल्यात त्या लऴाथ े जानेलायी
ते वडवेंफय अॊक ऩाठवलरेजातीर.
आजील लगथणीदाय लगऱता अन्य वलथ लगथणीदायाॊनी ह्या भवशन्यात एक लऴाथ ी
लगथणी (व्यक्तींकयता रु.३००/- ल वॊस्थाॊकयता रु. ३५०/-) ऩृष्ठ 2 लयीर प्रकाळकाच्या
ु े आम्ही
े वकॊ ला भनी ऑडथयिाया ऩाठलाली. काशी ताॊवत्रक अड णींभऱ
ऩत्त्यालय क
RTGS वकॊ लाNEFT िाये ऩ ैवे स्वीकारू ळकत नाशी.
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दस्तालेज: स्वाभी वललेकानॊद ह्याॊ े वभत्राव ऩत्र
वललेकानॊद, वशॊदू धभथ, इस्लाभ

--------------------------------------------------------------------------भाझ्मा वप्रम वभत्रा,
ु ी ऩाठलरेरे ऩत्र अवतळम बालरे आवण आऩल्या भातृबभ
ू ीवाठी
भरा तम्ह
ु े भरा अत्यॊत
ईश्वय ळाॊतऩणे वकती अद्भत
ु गोष्टी य तो आशे शे कऱल्याभऱ

आनॊद झारा. आऩण त्यारा लेदान्त म्हणा वकॊ ला अन्य कोणतेशी नाल द्ा, ऩण
वत्य शे आशे की धभथ आवण व तॊ नाच्या षेत्रातीर अखेय ा ळब् आवण ज्या
स्थानालरून आऩणाव वलथ धभथ ल ऩॊथाॊ े प्रेभान े अलरोकन कयता मेईर त्या े
नाल आशे अिैतलाद. भरा वलश्वाव आशे की बवलष्यातीर प्रफद्धु भानलते ा धभथ
ु े वशॊदून
शा अवेर. वशब्रू आवण अयफाॊच्या ऩूलॉ ा लॊळ अवल्याभऱ
ॊ ा ह्या
ु ाभालय इतयाॊऩलू ॉ ऩोश ण्मा े श्रेम घेता मेऊ ळके र; ऩयॊत ु लास्तलातीर
भक्क
अिैतलाद, जो वलथ भानलजातीरा स्वत्च्या आत्म्याप्रभाणे फघतो ल तवा
आ ायशी कयतो, वलथ वशॊदूभ
ॊ ध्ये कधीशी प्रस्थावऩत झारा नाशी.
ु
ु जय कोणा धभाथरा ह्या वभतेच्या वदळेन े
त्याउरट, भाझ्मा अनबलान
वाय
रषणीम लाट ार कयता आरी अवेर, तय तो इस्लाभ ल के लऱ इस्लाभ शा
आशे. म्हणून भाझा शा दृढ वलश्वाव आशे की लेदान्तातीर तत्त्वे वकतीशी वूक्ष्म ल
अद्भत
ु अवरी तयी व्यलशायातीर इस्लाभ ी जोड वभऱाल्याखेयीज ह्या व्याऩक
ु
भनष्यजातीच्या
दृष्टीन े ती ऩूणऩथ णे वफनभोरा ी ठयतीर. आम्हारा वलथ
ु ाभालय न्याम े आशे, वजथे लेद, कुयाण, फामफर
भानलजातीरा अळा भक्क
काशीएक नवेर; ऩण शे वलथ आम्हारा लेद, कुयाण ल फामफर ह्याॊच्या
ू ववद्ध कयाम े आशे. भानलजातीरा शे वळकलाले रागेर की वलथ
एकतानतेतन
धभथ शे अखेयीव त्या ‘धभाथ’ ,े एकत्त्वा े वलवबन्न आवलष्काय आशेत, ज्याॊभधून
प्रत्येकारा मो्म लाटे र तो भागथ वनलडता मेईर.
ू ाठी ह्या दोन भशान ऩयॊऩयाॊ ा वॊगभ – लेदान्ता े
आऩल्या भातृबव
भवस्तष्क ल इस्लाभ े ळयीय – शी एकभेल आळा आशे. वध्या ा गोंधऱ ल
वॊघऴथ ह्याॊलय भात करून लेदान्ता े वळय ल इस्लाभ ी कामा ल्यारेरा
बवलष्यातीर तेजस्वी ल अवजॊक्य बायत भाझ्मा भनात आकाय घेत आशे
ु ारा भानलजातीच्या भदती ,े वलळेऴत् आऩल्या दीन
ऩयभेश्वय तम्ह
ू ीच्या भदती े एक वाधन म्हणून घडलो, ह्या प्राथथन ेवश,
भातृबभ
ु ा, वललेकानॊद
वप्रेभ तभ
[Ref : The Complete Works of Swami Vivekananda/ Volume 6/Epistles-IInd Series/CXLII Friend]
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