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वॊऩादकीम
आज देळबयात वलाच प्रश्ाॊलय ध्रलु ीकयणाची बूवभका घेतरी जाते आशे अवे

ु ी एकतय देळप्रेभी आशात चकला देळद्रोशी (देळप्रेभाची
आऩल्यारा वदवते. तम्ह

व्याख्या आम्ही करू ती!) त्यावलयोधात जे आलाज उठत आशेत तेशी फव्हॊळी
प्रवतविमेच्या स्वरूऩाचे आशेत, चकला तेशी लेगळ्मा अथाान े ध्रलु ीकयणाचीच काव

ु े बायतात एकतय चशदुयाष्ट्राचे वभथाक आशेत चकला
धयणाये आशेत. त्याभऱ
ू उबे
आॊफडे कयलाद ल भार्क्ालादाच्या वभन्वमाचे वभथाक, अवे वचत्र भाध्यभाॊतन
ु ात ह्या दोन्ही वलचायधायाॊच्या भध्ये बराथोयरा लैचावयक ऩ ैव
के रे जात आशे. भऱ
आशे ल बायतातीर फहुवॊख्य जनता त्या जागेलय उबी आशे. बायतातीर आजच्या
ु ल्या’ भधल्या जागेरा मोग्म स्थान वभऱाले, अवा
लैचावयक वॊघऴाात ह्या 'वटरे

ु
ु
आभचा प्रमत्न याशीर. अथाात, 'आजच्या वधायक'च्या
वॊऩादकीम धोयणानवाय
या. स्व. वॊघाऩावून भाओलादाच्या वभथाकाॊऩमंत वलााना वलभळाावाठी आभचे
ु े आशे, ह्याचा आम्ही ऩनरुच्चाय
ु
वलचायऩीठ खर
करू इवितो.

वाभावजक भाध्यभाॊचा लाऩय आऩाऩल्या वलचायधायाॊच्या प्रचायप्रवायावाठी कळा

ु
ऩद्धतीन े के रा जातो, शे आऩण वला अनबलीत
आशोत. अवतळम आिभक (ल
वफनडोक) ऩद्धतीन े के रा जाणाया शा प्रचाय वलावाभान्य जनता कवराशी वलचाय

ु
े य शे
न कयता का स्वीकायते, शा प्रश्शी आऩल्यारा त्राव देतो. वकल्प
कायॊजक
कोडे वलसानाच्या भदतीन े शे कोडे वोडवलताना आऩल्यारा ह्या अॊकात बेटतीर.
'इवतशावाचे काम कयामचे?’ शा देखीर आजच्या काऱातीर अवाच एक कऱीचा

ु खन शोण्माच्या ह्या काऱात आऩल्यारा त्रावदामक
प्रश्. इवतशावाचे लायॊलाय ऩनरे
लाटणाऱ्मा (ऩण एके काऱी इवतशावात आदयाचे स्थान अवणाऱ्मा ) प्रतीकाॊच े
काम कयामचे शा प्रश् जगबयातीर रोकाॊना बेडवालीत आशे. ऱ्शोड्व ह्या
अभेवयकन धनलॊतारा एके काऱी आविके च्या इवतशावात गौयलाचे स्थान प्राप्त
शोते. ऩण 'वऩयावभडच्या खालून वरवशल्या जाणाऱ्मा’ इवतशावान े त्यारा

ु
खरनामक ठयवलरा ल त्याच्या ऩतळ्माॊ
ची भोडतोड कयण्मात आरी. शा वॊदबा
घेऊन श्माभ ऩाखये शे इवतशावाचे अभ्यावक आऩल्यारा बायतीम वभाजाच्या
दृष्टीन े एक भोराची गोष्ट वाॊगण्माचा प्रमत्न कयीत आशेत. वपल्म इवटस्टट्यूट,
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ू ीलय नॊदा
शैद्राफाद भध्यलती वलद्याऩीठ ल जे एन म ु त भाजरेल्या यणाच्या ऩाश्वबा भ

ु े ळन’ देणायी, तरुणाॊभधीर फॊडखोयीरा लाल
खये आऩल्यारा 'वरफयर एज्यक
देणायी, त्याॊना प्रश् वलचायण्माव प्रोत्सावशत कयणायी वलश्ववलद्यारमे बायतात
वनभााण का शोत नाशीत शे वभजालून वाॊगत आशेत. धभांधतेच्या प्रश्ालय

ु
आताऩमंत 'आजचा वधायक'भधू
न फयेच लैचावयक वावशत्य प्रकावळत झारे आशे.
ह्या अॊकात भात्र ह्या प्रश्ाचा लेध दोन लेगळ्मा ऩातळ्माॊलय घेण्मात आरा आशे.
आभचे वदलॊगत वभत्र ल नभादा फचाल आॊदोरनाचे वफनीचे कामाकते वॊजम वॊगलई
ु ीभ वभाजान े बायतीम ळास्त्रीम वॊगीतारा वदरेरे मोगदान’ ह्या
ह्याॊचा 'भस्ल

ु वाु द्रत कयीत आशोत.
वलऴमालयीर एक भशत्त्वाचा रेख आम्ही दोन बागात ऩनभ
त्याद्वाये बायतातीर गॊगा-जभनी वॊिृतीचे एक वलशॊगभ दळान आभच्या
लाचकाॊना शोईर. आभचे दुवये स्नेशी श्री अभय शफीफ ह्याॊनी त्याॊच्या आॊतयधभीम
ु ह्या अॊकात भाॊडरा आशे, तो हृदमस्पळी तय आशेच,
वललाशाचा आऩरा अनबल
ऩण धभाबदे ाच्या जटीर प्रश्ाराशी प्रेभाचे वाधेवोऩे उत्तय कवे ऩयेु व े ठयते शेशी
त्यातून आऩल्यारा उभगते.

ु
गेल्या अन ेक ळतकाॊऩावून प्रत्येक धभाात वरुु अवरेरा 'ऩयाणऩॊ
थी वल.
ु
वधायणालादी’
शा वॊघऴा आता ऐयणीलय आरा आशे. त्याचे ऐवतशाववक भशत्त्व
वलऴद कयणायी रेखभारा आम्ही ह्या अॊकाऩावून वरुु कयत आशोत. बायतातीर
एका वॊऩन्न वॊप्रदामात रूढ अवणाऱ्मा एका बीऴण स्त्री-वलयोधी ऩयॊऩयेवलऴमी
फनवलरेल्या भावशतीऩटावलऴमीदेखीर आऩण ह्या अॊकात जाणून घेणाय आशोत.
शा ऐलज आभच्या लाचकाॊना वलचायप्रलृत्त कयेर, अळी आळा आशे.

ु
[ टीऩ : आजचा वधायक
च्या भाचा 2016 च्या अॊकातीर आत्मळोधाथ ा वळषण (फारकृ ष्ण
ु
वऩळऩु ती) शा रेख भफॊ ु ई वलद्याऩीठाने दीषान्त वभायॊबावनवभत्त प्रकावळत के रेल्या ऩवस्तके
लरून
प्रकावळत के रा शोता. ]
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ऱ्शोड्वचे ऩतन शोताना
श्माभ ऩाखये
ु खन, द. आविका , लणाद्वऴे
ऱ्शोड्व, इवतशावाचे ऩनरे

----------------------------------------------------------------------------याष्ट्रलाद शी वतत प्रगभनळीर वॊकल्पना आशे. प्रत्येक याष्ट्राच्या, याष्ट्रलादाचे
कल्पनावलश्व लेगलेगऱे अवते ल प्रत्येक याष्ट्राभध्ये मावॊदबाात वस्थत्यॊतयेशी शोत

ु खनाच्या काऱात एके काऱी आदयस्थानी अवणाऱ्मा
अवतात. इवतशावाच्या ऩनरे

ु
ऩण आता व्याऩक वभदामाच्या
यागद्वेऴाचे रक्ष्य फनरेल्या प्रतीकाॊच े काम कयामचे?
ह्या प्रश्ाकडे डोऱवऩणे फघामरा वळकवलणाया शा रेख ..

----------------------------------------------------------------------------अद्भत
ु यम्य इवतशाव

ु च्या
19 ले आवण 20 ले ळतक याजकीम न ेत्याॊच्या आवण भशाऩरुऴाॊ
ु
ु काऱ म्हटरा ऩावशजे. वलळेऴत: 19
(Heroes) ऩतळ्माॊ
च्या उबायणीचा वलणा
व्या ळतकात उदमाव आरेल्या अद्भत
ु यम्य (Romanticist) इवतशावरेखनु े मा प्रविमेरा गती वभऱारी. अद्भत
ऩयॊऩयेभऱ
ु यम्य इवतशावरेखन शे 17 व्या वन

18 व्या ळतकात प्रबाली अवरेल्या फवु द्धप्राभाण्मलादी (Enlightened)
इवतशावरेखनारा एक प्रवतविमा म्हणून ऩढेु आरे. फवु द्धलादी इवतशाव शा अत्यॊत

वललेकलादी दृवष्टकोनातून वरवशरा गेरा शोता. ऩयॊत ु अद्भत
ु यम्य काऱात
फवु द्धप्राभाण्माऐलजी कल्पनाळक्तीरा भशत्त्व वदरे गेर.े इवतशावकाय ळेखअरी
माॊच्या भते करात्मकताऩूण,ा चभत्कावयक, नमनयम्य, काव्यात्मक, बालनात्मक,
आदळालादी आवण फेतार वॊकल्पनाॊना मालेऱी इवतशावरेखनात स्थान वभऱारे.
फवु द्धलादाऐलजी आता बालनात्मकता शा इवतशावरेखनाचा ऩामा झारा.
अद्भत
ु यम्य इवतशावाच्या षेत्रात कारााईर भैकॎारे, िॉऊड आवण कारा भार्क्ा शी
ु नाले. त्याॊऩ ैकी कारााईर शा मा ऩयॊऩयेतीर वलांत प्रववद्ध इवतशावकाय.
प्रभख

त्याॊचा The French Revolution शा ग्रॊथ अद्भत
ु यम्य इवतशावाचे उत्तभ
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उदाशयण आशे. त्यान े वरवशरेल्या On Heroes and Hero Worship मा
े ा ऩामा घातरी. मा ग्रॊथात तो वरवशतो.
ग्रॊथान े आधवु नक काऱात व्यवक्तऩूजच
ु च े चवयत्र अवते.”
“इवतशाव म्हणजे दुवये वतवये काशी नवून के लऱ भशाऩरुऴाॊ
ु
त्याॊच्या भते भशाऩरुऴच
इवतशाव घडलत अवतात.

ू वरवशरा गेरा. 18व्या
अद्भत
ु यम्य इवतशाव शा भध्यमगु ीन भानववकतेतन
ु झारेरा याष्ट्रलादाॊचा कारखॊड आवण अद्भत
ळतकाच्या ळेलटी वरू
ु यम्य

इवतशावरेखन, ऩयॊऩया माॊचा अन्योन्यवॊफध
ॊ आशे. मा इवतशावरेखनान े
याष्ट्रायाष्ट्राभ
ॊ धीर स्पधेरा आवण आिभक याष्ट्रलादारा चारना वदरी. मा

ू च रुड्यडा वकऩचरग मान े ‘श्वेत भाणवालयीर ओझे’ (Write Man's
ऩयॊऩयेतन

Burden) शा ववद्धान्त भाॊडरा. त्यान े वरवशरे की, अश्वेत रोकाॊलय याज्य कयणे
शे वलवधवरवखत आशे. नाझीऩषान े आऩल्या लाॊवळक श्रेष्ठत्वाचा ववद्धान्त मा
वलचाय-प्रलाशातूनच भाॊडरा.

ु झारेल्या
18 व्या ळतकाच्या ळेलटी अभेवयकन स्वातॊत्र्यमद्धु ाऩावून वरू
ु च्या वालाजवनक
याष्ट्रलादाच्या कारखॊडात याजकीम न ेत्याॊच्या आवण भशाऩरुऴाॊ
ु
ऩतळ्माॊ
च्या उबायणीरा लेग आरा. मयु ोऩीम वत्ताॊनी त्याॊच्या लवाशतींभध्ये-

देखीर स्वत:चे श्रेष्ठत्व लवाशतींभधीर वजत रेाकाॊच्या भनालय चफफलण्मावाठी
ु
वालाजवनक ऩतळ्माॊ
ची उबायणी के री. अरीकडे लादात वाऩडरेल्या वेववर
ऱ्शोड्व माॊच्या के ऩटाऊन वलद्याऩीठ, वाऊथ अविका आवण ऑर्क्पडा वलद्याऩीठ,
ु
इॊग्रॊ ड मेथीर ऩतळ्माॊ
ची उबायणी माच कारखॊडात कयण्मात आरी.
वेववर ऱ्शोड्व

वेववर जॎान शेड्व 1853-1902 शे अविके च्या लवाशतलादी इवतशावातीर

भशत्त्वाचे नाल. वब्रवटळ उद्योजक, खाणवम्राट आवण याजकायणी अवरेरे
ु म्हणून गणरे
ऱ्शोड्व, उत्तय वव्हक्टोवयमन कारखॊडातीर वब्रटनचे एक भशाऩरुऴ

ु
जात कायण त्याॊनी वलावाभान्य भनष्याप्रभाणे
वललाश करून वॊवाय न थाटता
ु लावशरे. आऩल्या अरौवकक फवु द्धचातमु ाातन
े ाठी आऩरे आमष्य
ू ल
देळवेलव

ू त्याॊनी अविकाखॊडातीर वशश्श्मावाठी, मयु ोवऩमन याष्ट्राभध्ये
उद्यभळीरतेतन
चाररेल्या राॊडगेतोडीभध्ये इतय स्पधाकाॊना भागे टाकरे ल वब्रटनचे लचास्व
प्रस्थावऩत के रे. त्याॊच्या वब्रवटळ वाउथ अविकन कॊ ऩनीन े अविके तीर ऱ्शोडेवळमा
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(आजचे वझम्बाब्बे आवण झाॊवफमा) मा बूबागालय अवधकाय स्थाऩन के रा.
ऱ्शोड्वन े स्थाऩन के रेरी एक कॊ ऩनी आजशी वशऱ्माच्या खननात ल व्याऩायात

जगात अग्रगण्म आशे. वब्रवटळ वाम्राज्याचे कट्टय वभथाक ऱ्शोड्व, वब्रवटळलॊळीम

रोकाॊना वलाश्रष्ठे वभजत आवण जगातीर वजतका जास्त बाग वब्रवटळ
ु
वाम्राज्याखारी मेईर, वततका तो भनष्यजातीवाठी
कल्याणकायक शोईर, अवे
त्याॊच े ठाभ भत शोते. अविके तीर भूऱ अश्वेत रोकाॊना ते यानटी वभजत. 1890

ते 1896 दयम्यान ऱ्शोड्व आताच्या वाउथ अविके तीर के ऩ टाऊन लवाशतीचे
ऩॊतप्रधान शोते.

वळषणाचे ल सानाचे चाशते अवरेल्या ऱ्शोड्वन े आऩरे भशावलद्यारमीन

वळषण ऑर्क्पडा वलद्याऩीठातीर ओयीअर भशावलद्यारमात ऩूण ा के रे.

ऑर्क्पडा वलद्याऩीठाच्या ळैषवणक ऩयॊऩयेचा त्याॊना अवबभान शोता. ऱ्शोड्वचे
ु
42 व्या लऴी वनधन झारे. त्याॊच्या भृत्यऩु त्रानवाय
वॊऩत्तीतीर काशी बाग
ळैषवणक कामाावाठी देण्मात आरा. त्यातूनच ऱ्शोड्व ट्रस्ट मा ळैषवणक
ु ऑर्क्पडा
े ी स्थाऩना कयण्माॊत आरी. भृत्यऩु त्रातीर तयतदु ींनवाय
धभाादामवॊस्थच
ु
वलद्याऩीठात ऩदव्यत्तय
वळषण घेण्मावाठी ग ैयवब्रवटळ वलद्यार्थ्ांवाठी ऩवशरी
ु कयण्मात आरी.
आॊतययाष्ट्रीम आवण प्रवतष्ठेची ऱ्शोड्व वळष्यलृत्ती मोजना वरू
जगबयातीर 14 वलबागाॊभधून वलद्यार्थ्ांची वळष्यलृत्तीवाठी वनलड कयण्मात मेत.े
ु
1977 नॊतय भवशराॊनाशी शी वळष्यलृत्ती देण्माव वरुलात
झारी. 1991 नॊतय

अविके तीर अश्वेत वलद्यार्थ्ांना देखीर माॊचा राब वभऱू रागरा. आज ऱ्शोड्व
ट्रस्टच्या ट्रस्टींभध्ये इन्फोवववचे के . नायामणभूती आवण फोत्स्वालानाचे भाजी
याष्ट्राध्यष पे स्टव भोग ै माॊचाशी वभालेळ शोतो. ऱ्शोड्व माॊच्या लाॊवळक

श्रेष्ठत्वाच्या वलचायवयणीच्या अगदी वलरुद्ध भूल्याॊलय आज ऱ्शोड्व ट्रस्ट कामायत
आशे.

ऱ्शोड्वचे ऩतन

वध्या चचेत अवरेल्या "Rhodes Must Fall" (RMF) आॊदोरनाची

ु
वरुलात
वाउथ अविके तीर के ऩटाऊन वलद्याऩीठात झारी. आॊदोरनकत्यांनी
ु
वलद्याऩीठ ऩवयवयातीर ऱ्शोड्वचा ब्रॎाझ ऩतऱा
शटवलण्माची भागणी के री. 9 भाचा
ु
2015 योजी आॊदोरनकत्यांनी मा ऩतळ्मालय
भानली वलष्ठेचा अवबऴेक के रा. 9
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ु
एवप्रर 2015 योजी वलद्याऩीठ-ऩवयऴदेन े शा ऩतऱा
शटवलण्माचा वनणाम फहुभतान े
घेतरा. मा फैठकी दयम्यान आॊदोरनकत्यांनी "One Settler One Bullet"
ु
अळा चशवक घोऴणा वदल्या. ळेलटी शा ऩतऱा
शटवलण्मात आरा. मा घटन ेचे
ु
ु भमाावदत नाशी. ज्या ऩद्धतीन े तो शटवलण्मात
भशत्त्व पक्त ऩतऱा
शटवलण्माऩयते
आरा. त्यातून आजच्या दवषण अविके तीर याष्ट्रलादाच्या वॊकल्पन ेत शोत
अवरेल्या वस्थत्यॊतयाची जाणील शोते.
याष्ट्रलादाचे कल्पनावलश्व

याष्ट्रलाद शी वतत प्रगभनळीर वॊकल्पना आशे. प्रत्येक याष्ट्राभध्ये मावॊदबाात

वस्थत्यॊतये शोत अवतात. फेन ेवडक्ट अॉडयवन माॊच्या भते, “याष्ट्र म्हणजे भमाावदत,
वालाबौभ आवण याजकीम अवा एक काल्पवनक वभूश”. प्रत्येक याष्ट्राच्या

याष्ट्रलादाचे कल्पनावलश्व लेगलेगऱे अवते. ज्या द्वेऴाच्या, वॊताऩाच्या बालन ेतून
ु
ऱ्शोड्वचा ऩतऱा
शटवलरा गेरा, त्यातून आजच्या वाऊथ अविकन याष्ट्रलादाच्या

कल्पनावलश्वात ऩूली ळावक अवरेल्या ऩयॊत ु आता वलावाभान्य ल अल्पवॊख्यक
नागवयक अवरेल्या श्वेत नागवयकाॊच े ल त्याॊच्या ऐवतशाववक लायश्माचे स्थान काम

मा वॊदबाात काशी प्रश् वनभााण शोतात. मावठकाणी बायतीम स्वातॊत्र्यरढ्यादयम्यान

उद्भलरेल्या दोन वललादाॊचा उल्ले ख कयालावा लाटतो. ऩवशरा वललाद रॎ ाडा जॎान
रॎ ायेन्स, जे 1864 ते 1869 दयम्यान बायताचे व्हाईवयॎाम शोते, त्याॊच्या राशोय
ु
मेथीर वालाजवनक ऩतळ्मावॊ
फधी शोता. एका शातात ऩेन आवण एका शातात
ु
तरलाय अवरेरा रॎ ायेन्स माॊचा ऩूणााकृती ऩतऱा,
त्याॊच्या चेशऱ्मालयीर भगरूय
ु
बालावकट राशोयच्या प्रववद्ध चौकात उबा शोता. मा ऩतळ्माच्या
खारी एक
प्रश्ात्मक लाक्य वरवशरे शोते, "Will you have the pen or the

sword?" म्हणजे जनतेरा अवा प्रश् वलचायण्मात आरा शोता की त्याॊना
रेखणीचे ळावन शले आशे की तरलायीचे? राशोयलावीमाॊच्या भनात वनभााण
ु
झारेल्या याष्ट्रलादाच्या बालन ेभुऱे शा ऩतऱा
त्याॊच्या डोळ्मात वलू रागरा.
ु
ु
े शा ऩतऱा
1921 वारी राशोय म्यवनववऩारटीन
शटवलण्माचा ठयाल ऩावयत के रा.

ु े , त्यालेऱी तो शटलता आरा नाशी. दुवया
ऩयॊत ु वब्रवटळ नोकयळाशीच्या वलयोधाभऱ
वललाद कन ार जेम्व नीर माच्या चेन्नईभधीर आताच्या अन्नावल्लाई बागातीर
ु
ऩूणााकृती ऩतळ्मावॊ
फधी शोता. "Butcher of Allahabad" म्हणून बायतीम
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ु
इवतशावात कुप्रववद्ध अवरेरा कन ार नीर त्यालेऱी वब्रवटळाॊवाठी एक भशाऩरुऴ

शोता. 1857 चा उठाल दडऩण्माभध्ये त्यान े भशत्त्वाचे मोगदान वदरे आवण
आऩल्या प्राणाॊची आहुती वदरी. उठालाच्या लेऱी कानऩूयकडे कू च कयताना लाटे त

गालेच्या गाले जाऱू न गालकऱ्माॊना पावालय रटकलण्माचे िौमा त्याच्या नालालय
ु
जभा आशे. 1927 वारी भद्राव रेवजस्लेवटव्ह काउॊववरभध्ये नीरचा ऩतऱा

शटलण्माचा ठयाल भाॊडण्मात आरा. मा दोन्ही वललादाॊच्या लेऱी गाॊधींनी
ु
ु
आॊदोरनकत्यांना ऩाचठफा वदरा. गाॊधींच्या भते शे दोन्ही ऩतऱे
गराभवगयीचे
ल

ु
दशळतलादाचे प्रतीक शोते. जयी भागीर वऩढीन े मा ऩतळ्माॊ
वफॊ धी आषेऩ घेतरा
नव्हता, तयी गाॊधीच्या न ेतृत्वाखारी वलकववत शोत गेरेल्या याष्ट्रलादाच्या
ु
कल्पनावलश्वात ह्या दोन्ही ऩतळ्माॊ
च े अवस्तत्व याष्ट्रीम आत्मवन्मानाच्या वलरुद्ध

शोते. मा दोन्ही प्रकयणाॊत गाॊधीनी अचशवात्मक आॊदोरन चारलून वलयोधकाॊच े
भन:ऩवयलतान कयण्माव वाॊवगतरे.
ु
ु
आज कन ार नीरचा तो ऩतऱा
चेन्नईतीर भद्राव म्यवझअभच्या
तऱघयात
ु
उबा आशे, तय रॎ ायेन्सचा ऩतऱा
इॊग्रॊ डरा न ेण्मात आरा. आज तो पॉमर अॉड

ु
रॊ डनडेयी भशावलद्यारमाच्या प्राॊगणात उबा आशे. रॎ ायेन्सच्या ऩतळ्मारा
राशोयलावीमाॊचा वलयोध शा वब्रवटळवाम्राज्यलादवलयोधी रढ्याचा एक बाग शोता.
ु
ु
ऩयॊत ु राशोयभधीरच दुवऱ्मा एका ऩतळ्माचे
प्रकयण जया लेगऱे आशे. शा ऩतऱा
एके काऱी राशोयलावीमाॊना आदयणीम अवरेल्या रारा राजऩत याम माॊचा
ु
ु
शोता. शा ऩतऱादे
खीर राशोयच्या त्याच वप्रववद्ध
चौकात उबायण्मात आरा

शोता. राशोयभध्ये वामभन कवभळनवलयोधी भोचााच े न ेतृत्व कयताना वब्रवटळ
ऩोवरवाॊनी के रेल्या राठीशल्ल्यात जखभी शोऊन राराजींचा भृत्य ू झारा शोता.
ु े बायत आवण ऩावकस्तान मा दोन
ऩयॊत ु 1947 वारी झारेल्या पाऱणीभऱ

नलवनर्मभत याष्ट्राच्य
ॊ ा याष्ट्रलादाच्या कल्पनावलश्वाचीशी पाऱणी झारी. नलवनर्मभत
ु
ु
ऩावकस्तानभध्ये राराजींच्या ऩतळ्मारा
स्थान नव्हते. राशोयभधीर तो ऩतऱा
शटलण्मात आरा.

याष्ट्रलादाच्या कल्पनावलश्वातीर वस्थत्यॊतयाचे एक अत्यॊत वभऩ ाक उदाशयण

म्हणजे आताऩमंत लणाद्वऴे वलयोधी आॊतययाष्ट्रीम रढ्याचे एक प्रेयणास्थान
ु
अवरेल्या गाॊधींच्या जोशान्सफगा मेथीर एक ऩतळ्माचे
. 13 एवप्रर 2015 योजी
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ु
जेव्हा ऩॊतप्रधान भोदी जभानीभध्ये गाॊधींच्या ऩतळ्माचे
अनालयण कयत शोते,

त्याच वदलळी वाऊथ अविके तीर जोशन्सफगाभध्ये एका वभूशान े गाॊधींच्या
ु
ऩतळ्माची
वलटॊ फना के री. माप्रवॊगी "लणाद्वऴे ी गाॊधींचे ऩतन झारेच ऩावशजे’‘
अळी घोऴणा देण्मात आरी. आॊदोरनकत्यांनी गाॊधींच्या वलचायाॊभध्ये आरेल्या
ु
वस्थत्यॊतयाॊकडे रष न देता, त्याॊनी वाऊथ अविके त आल्यानॊतय वरुलातीच्या
काऱात भूऱ अविकन अश्वेताॊफद्दर व्यक्त के रेल्या काशी भताॊफद्दर, त्याॊना वयऱ
लणाद्वऴे ी ठयवलरे.

वाऊथ अविके तीर मळस्वी आॊदोरनानॊतय आता Rhodes Must Fall

आॊदोरनाचे रोण ऑर्क्पडा वलद्याऩीठात ऩोशोचरे आशे. भागे उल्ले ख
के ल्याप्रभाणे

ऑर्क्पडा

मेथीर

ओयीअर

भशावलद्यारमात

ऱ्शोड्वचे

भशावलद्यारमीन वळषण ऩूण ा झारे शोते. मेथीर, वलळेऴत: अविकन वलद्यार्थ्ांनी
ु
भशावलद्यारमातीर ऱ्शोड्वचा ऩतऱा
शटलण्माची भागणी के री आशे.
आॊदोरनाचे न ेतृत्व नटोकोझो क्वाफे शा अविकन अभ्यावक कयत आशे. वलळेऴ

म्हणजे त्यारा ऱ्शोड्व वळष्यलृत्ती वभऱारी आशे. ओयीअर भशावलद्यारमाच्या
अवधकाऱ्माॊनी मा आॊदोरनाची मोग्म दखर घेतरी आशे. अविकन वलद्यार्थ्ांच्या
आॊदोरनाप्रती

वॊलदे नळीरता

दाखलत

त्याॊनी

भशावलद्यारमऩवयवयातीर

ऱ्शोड्वचा गौयल कयणायी कोनवळरा काढून टाकरी आशे. तवेच, ऱ्शोड्वच्या
ु
ऩतळ्माखारी
स्पष्टीकयणावाठी एक वूचना रालरी आशे. त्यात वरवशरे आशे की,
“ऱ्शोड्वन े ळैषवणक षेत्रावाठी वदरेल्या आर्मथक देणगीच्या ऐवतशाववक वत्याची

दखर घेऊनदेखीर, भशावलद्यारम कोणत्याशी प्रकाये त्याॊच्या वललादास्पद

भताॊकडे आवण कृ त्याॊकडे दुराष कयीत नाशी चकला त्याॊचा गौयल कयीत नाशी.”
ु
ऩयॊत ु भशावलद्यारम अवधकाऱ्माॊनी तो ऩतऱा
शटलण्माव नकाय वदरा आशे.
ू घेत आशे.
तयीदेखीर RMF आॊदोरन चालूच आशे आवण जगाचे रष लेधन
उऩवॊशाय

ु
ु
प्रश् शा आशे की ऱ्शोड्वचा ऩतऱा
शटलल्यान े इवतशाव कवा ऩवरा

जाणाय? तेव्हा खयी वभस्या वनभााण शोते, जेव्हा ऐवतशाववक व्यक्तींचे आजच्या
भानकाॊलय भूल्यभाऩन के रे जाते. ऱ्शोड्व शे उत्तयवव्हक्टोवयमन काऱाचे अऩत्य
ू ा वऩढी मा काऱात
शोते. पक्त ऱ्शोड्व नव्हे तय वब्रटे नभधीर एक वॊऩण
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ु े वॊभोवशत झारी शोती. अविके लय लवाशतलाद रादून
वाम्राज्यलादी प्रचायतॊत्राभऱ
अविकन जनतेच े ळोऴण कयणाये ऱ्शोड्व शे जवे एक लास्तल आशे, तवेच,
े ीर
आऩल्या भृत्यऩु त्राद्वाये वळषणावाठी भोठी यक्कभ देणगी देणाये ऱ्शोड्व शेदख
एक लास्तल आशे. वाऊथ अविके च्या आधवु नकीकयणातीर त्याॊच्या फऱ्मालाईट

ऩवयणाभाॊवश ऱ्शोड्वचा लाटा नाकायता मेत नाशी. त्याॊच े ऑर्क्पडा
वलद्याऩीठातीर ळैषवणक षेत्रातीर मोगदानदेखीर नाकायता मेत नाशी.

ऱ्शोड्वरा वयवकट एक खरनामक म्हणून यद्दफातर ठयवलता मेईर काम? तवे
कयणे म्हणजे ऐवतशववक लास्तल नाकायण्मावायखे शोईर. आऩल्यारा इवतशाव
त्यातीर तथाकवथत नामक आवण खरनामकाॊवश स्वीकायाला रागेर. कायण
एका वभूशावाठी नामक अवरेरी एक ऐवतशाववक व्यक्ती दुवऱ्मा वभूशावाठी

खरनामक ठयते. इवतशावाचे वलश्लेऴण आवण ऐवतशाववक व्यक्तीचे भूल्यभाऩन

स्थरकारऩयत्वे फदरत याशणाय. शा फदर आऩण डोऱवऩणे स्वीकायरा ऩावशजे.

त्यावाठी इवतशावाची ऩान े जऩरी ऩावशजे. वॊताऩाच्या ल द्वेऴाच्या बयात ती पाडून
ु
ु
टाकल्यान े प्रश् वटणाय
नाशी. ऱ्शोड्वचा ऩतऱा
शटलल्यान े, एक लेऱेव ऱ्शोड्व

वॊऩल्याचा भ्रभ शोऊ ळकतो. ऩयॊत ु आजशी मयु ोऩ, अभेवयके तीर फऱ्माच श्वेत
नागवयकाॊच्या भनात लॊळश्रेष्ठत्वाच्या स्वरूऩात याशणाऱ्मा ऱ्शोड्वचे काम

कयणाय? ई.एच. काय माॊनी म्हटल्याप्रभाणे इवतशाव म्हणजे लताभानकाऱ आवण
बूतकाऱाभधीर कधीशी न वॊऩणाया वॊलाद. आऩल्यारा ऱ्शोड्वळी वॊलाद
वाधामरा शला, त्यारा जाणून घ्यामरा शले. मा वॊलादातून आजशी लॊळलणाजावत-

श्रेष्ठत्वाच्या बालन ेन े भनात रऩरेल्या ऱ्शोड्वरा वॊऩलता मेईर. कदावचत
ु
ऱ्शोड्वचा ऩतऱा
शटलरा जाईर, ऩयॊत ु इवतशावाच्या ऩानाॊतीर ऱ्शोड्वरा जऩाले
रागेर.

ईभेर : shyam.pakhare111@gmail.com

***
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गोष्ट वलचायाॊच्या प्रलावाची
ु
े य
वकल्प
कायॊजक
ु े , वेविळ जीन , वयचडा डॉवकन्स, इन्टयनेट
भावशती जनक

----------------------------------------------------------------------------वाभावजक भाध्यभाॊद्वाये कवराशी आधाय नवरेरे वभाजवलघातक वलचाय कवे लेगान े
ु
ऩवयवलरे जात आशेत, शे आऩण अनबलीत
आशोत. त्याभागीर ळास्त्रीम
कायणऩयॊऩया उरगडून दाखवलणाया शा उद्बोधक रेख

----------------------------------------------------------------------------ु ान े आऩरे याजकीम
अवरकडच्या काऱात रोक इॊटयन ेटचा लाऩय प्राभख्य
अथला धार्मभक वलचाय ऩवयवलण्मावाठी कयतात अवे वदवून मेत े आशे. अळा

वलचायाॊची फीजे memes मा नालान े ओऱखरी जातात. त्यारा भयाठीत भावशती

जनकेु अवे म्हणूमा. शे वलचाय कवे ऩवयतात ती प्रविमा वभजालून देण्माचा प्रमत्न

भी ह्या रेखातून के रा आशे.
ु ची वॊकल्पना शी वलाप्रथभ प्रववद्ध उत्क्ाॊवतलादी
भावशती जनकाॊ
ु
जीलळास्त्रस वयचडा डॉवकन्स ह्याॊनी त्याॊच्या वेविळ जीन ह्या प्रववद्ध ऩस्तकातीर
ु
ळेलटच्या प्रकयणात भाॊडरीवलसानवलश्वात प्रबाली ठयरेल्या ऩस्तकाॊ
च्या मादीत
ु च्या
ु
त्याचा अन ेकदा उल्ले ख शोतो. मा ऩस्तकाचे
लैवळष्ट्य शे की जनकाॊ
ु
ु
दृवष्टकोनातून उत्क्ाॊतीची गोष्ट अवतळम स्पष्ट ल वफोध
ऩद्धतीन े ह्या ऩस्तकात
ु ची वॊकल्पना ऩाशण्माआधी आऩण जनकाॊ
ु ची
भाॊडरेरी आशे. भावशतीजनकाॊ
वॊकल्पना वभजून घेऊमा.

उत्क्ाॊतीच्या प्रविमेत वलश्वात वटकू न याशण्मावाठी आलश्मक अवरेरी
ु च्या भाध्यभातून वनमॊवत्रत के री जातात. ती
लैवळष्ट्ये कोणत्याशी प्रजातीत जनकाॊ
आऩल्या डी. एन. ए. (D. N. A.) भध्ये श्रेणीफद्ध के रेरी अवतात. जनकेु

स्वमॊप्रवतकृ तीद्वाये प्रवावयत शोतात ल भाणवाचे (अथला इतय वजलाॊच)े ळयीय शे
ु च े तात्पयु ते वाधन चकला लाशन अवते. उच्च दजााची जनकेु शी त्या वलवळष्ट
जनकाॊ
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ु
प्रजातीरा वजलॊत याशण्माव तवेच वतचे ऩनरुत्पादन
कयण्मात भदत कयतात.
ु
ऩनरुत्पादनाद्वाये
शी जनकेु एका वऩढीकडून दुवऱ्मा वऩढीकडे वॊिवभत शोतात.
ु
प्राण्माचे ळयीय नष्ट झारे तयीशी त्याची जनकेु शी ऩढीर
वऩढीच्या रूऩात अखॊड
ु
प्रलाव कयतात. प्राणी जन्मारा मेतात, ऩनरुत्पादन
कयतात आवण भयतात, ऩण
ु ची जगात वटकू न याशण्मावाठी इतय वभाॊतय
जनकेु भात्र अभय अवतात. जनकाॊ
ु फयोफय वतत स्पधाा वरू
ु ना
ु अवते. ह्या स्पधेत वटकू न याशण्मावाठी जनकाॊ
जनकाॊ
ु
स्वाथी प्रलृत्ती ठे लाली रागते. जी जनकेु वटकू न याशण्मावाठी तवेच ऩढीर

वऩढीभध्ये वॊिवभत शोण्मावाठी आलश्मक ते फदर प्राण्माच्या ळयीयाभध्ये घडलून
आणतात, ती स्वत्चा स्वाथा तय वाधतातच, ऩण त्याफयोफय त्या प्राण्मारा
ु च े अवस्तत्व शे प्राण्माच्या अवस्तत्वालय
राबशी ऩोशचलतात. कायण जनकाॊ

आधावयत अवते. एका प्रजातीच्या लेगलेगळ्मा वदस्याॊच्या ळयीयाॊत काशी वभान
ु चा
तय काशी लेगऱी अळी जनकेु अवतात. अळा प्रकाये एका प्रजातीच्या जनकाॊ
वॊग्रश फनतो. ती एखाद्या प्राण्माच्या ळयीयात एकत्र आल्याव त्याॊना त्या

प्राण्माच्या वजलॊत याशण्मावाठी आवण त्याचे प्रजोत्पादन शोण्मावाठी एकभेकाॊळी
वाशाय्य कयाले रागते. लेगळ्मा प्रजातीतीर जनकेु भात्र एकभेकाॊना वाशाय्य

ु े लेगळ्मा प्रजातीतीर प्राण्माॊच े वॊकय के ल्याव त्याॊच े
कयीत नाशीत. त्याभऱ
अऩत्य शे जन्मजात लॊध्य अवते.

ु शे वॊग्रशातीर दुवऱ्मा जनकारा
ु
एका प्रजावतवॊग्रशातीर एखादे जनक

वाशाय्य कयीत नवेर तय त्याचा प्राण्माच्या वजलॊत याशण्माच्या वॊघऴाालय वलऩयीत
ऩवयणाभ शोतो आवण प्राणी जगण्माव अवभथा ठयल्याव त्याच्या ळयीयातीर
ु ना
ु
जनकेु ऩढीर
वऩढीत प्रवावयत शोत नाशीत. चाॊगरी जनकेु शी ( इतय जनकाॊ
वशकामा कयणायी) इतय प्राण्माॊच्या भाध्यभातून वजलॊत याशतात. ऩयॊत ु लाईट
ु ना वशकामा न कयणायी) भात्र शऱू शऱू जनकाॊ
ु च्या वॊग्रशातून
जनकेु ( इतय जनकाॊ
नष्ट शोतात.

काशी जनकेु भात्र प्रवावयत शोण्मावाठी लेगळ्मा भागााचा लाऩय कयतात. ती
ु
प्राण्माच्या ऩनरुत्पादनाद्वाये
प्रवावयत न शोता ऩयजीलींद्वाये प्रवावयत शोतात.

ु ची ऩनरुत्पादनाद्वाये
ु
जनकाॊ
एका वऩढीकडून दुवऱ्मा वऩढीकडे वॊिवभत शोण्माची
ु वळक अवते तय ऩयजीलींच्या एका प्राण्माच्या ळयीयातून दुवऱ्मा
प्रविमा आनलाॊ
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प्राण्माच्या ळयीयात प्रवावयत शोण्माची प्रविमा शी वभाॊतय अवते.
(व्हामयव)ची जनकेु शी अश्मा वभाॊतय प्रविमेन े प्रवावयत शोतात.

जीलाणू

व्हामयवची जनकेु शी एका ळयीयातून दुवऱ्मा ळयीयात प्रलेळ कयीत अवरी
ु ळी
तयी त्याॊचा शेतू शा ज्या ळयीयात प्रलेळ के रा त्या ळयीयायातीर इतय जनकाॊ

वाशाय्य कयण्माचा नवतो. व्हामयव ळयीयात ऩवयरेरा प्राणी भयण ऩालरा तय
े ीर भयण ऩालतात ऩयॊत ु त्याऩूलीच आऩल्या प्रवतकृ ती
व्हामयवचे वलऴाणदु ख
ु े त्याॊचा वभाॊतय
दुवऱ्मा ळयीयात ऩोचवलण्मात त्याॊना मळ आरेरे अवते. त्याभऱ
प्रवाय झारेराच अवतो. शी व्हामयवची जनकेु ज्या ळयीयात वळयतात त्या
व्यक्तीच्या खोकरा, चळक, वलष्ठा अळा अन ेक भागाान े ते वभाॊतय प्रलाव कयतात.
ु ीत
अळा प्रकाये व्हामयव शे आऩल्या वभाॊतय प्रलावावाठी प्राण्माच्या लागणक

फदर घडलून आणतात. जवे की व्हामयवफावधत व्यक्तीरा वततचा खोकरा
शोणे चकला चळका मेण े इत्यादी. व्हामयव ज्या ळयीयात वळयतीर त्या ळयीयाच्या

वजलॊत याशण्माव अथला प्रजनन शोण्माव व्हामयवरा स्वायस्य नवते. पक्त लेगान े
जास्तीत जास्त प्राण्माॊऩमंत ऩोचण्माचे कामा व्हामयवची जनकेु कयतात.
ु चा शेतू त्याॊच्या जास्तीत जास्त
थोडक्यात, दोन्ही प्रकायच्या जनकाॊ
ु ना वॊिवभत
प्रवतकृ ती तमाय कयणे अवा अवतो. भात्र प्राण्माच्या जनकाॊ
ु
शोण्मावाठी प्राण्माचे वजलॊत याशणे आवण ऩनरुत्पादन
शोणे आलश्मक अवते तय
ु ना भात्र प्राण्माच्या वशताची ऩलाा नवते, कायण ती वभाॊतय
व्हामयवच्या जनकाॊ

ऩातऱीलय प्रवावयत शोतात. अथाातच इथे शेतू ळब्दाचा अथा अवा भात्र नाशी की
ा वलवळष्ट ऩद्धतींचा लाऩय करून त्याॊच्या प्रवतकृ तींचा प्रवाय
जनकेु शी वलचायऩूलक

कयतात. त्याॊच्या कृ तींच्या ऩवयणाभातून वलवळष्ट पवरत भात्र वनवित जाणलते.
ु ची ल व्हामयवची कामाऩद्धती, त्याॊच े लतान ल शेतू आऩल्या रषात
मालरून जनकाॊ
ु कडे लऱू मा.
आरे अवेर. आता भावशतीजनकाॊ
ु
वयचडा डॉवकन्स ह्याॊनी भावशती जनकाची
व्याख्या 'वाॊिृवतक प्रेऴण एकक’
ु
चकला 'अनकयणाचे
एकक’ अळी के री आशे. तो ऩढेु म्हणतो की वॊगीतातीर वूय,

नलनलीन कल्पना, काशी लाक्याॊळ, कऩड्याॊची पॎ ळन, भातीची बाॊडी फनवलण्माची
ऩद्धत चकला एखादी फाॊधकाभातीर कभान अळी अन ेक उदाशयणे भावशती
ु वाठी देता मेतीर. भावशती जनकाॊ
ु ची वॊकल्पना स्पष्ट कयणाया 'वेविळ
जनकाॊ
14

जीन’ भधीर शा उताया --ु ाणूच्या अथला स्त्रीफीजाच्या भाध्यभातून एका ळयीयातून
'जनकेु शी ळि
दुवऱ्मा ळयीयात प्रवाय कयतात. तद्वतच भावशतीजनकेु शी एका भेंदूतून दुवऱ्मा
ु
भेंदूत प्रलेळ कयतात. तो प्रवाय अनकयणाच्या
भाध्यभातून शोत अवतो. एखादा

ळास्त्रस ज्यालेऱी एखादी चाॊगरी कल्पना ऐकतो अथला लाचतो आवण ती कल्पना
आऩल्या वशकाऱ्माॊकडे चकला वलद्यार्थ्ांकडे ऩोचलतो, तवेच ती कल्पना तो कधी

रेख वरहून तय कधी व्याख्यानाॊच्या द्वाये रोकाॊऩमंत ऩोचलतो. ती कल्पना
रोकाॊना आलडरी, त्याॊनी ती स्वीकायरी तय ती त्या रोकाॊभापा त अवधक
ु शोते. अळा प्रकाये कल्पना जण ु स्वत्च्या
रोकाॊऩमंत ऩोचण्माची प्रविमा वरू
अवधकावधक प्रवतकृ ती तमाय कयतात.'

ह्या वठकाणी एक भशत्त्वाची गोष्ट रषात घ्याली रागेर की मा भावशती

ु च े प्रेऴण शे व्हामयवप्रभाणे वभाॊतय ऩातऱीलय शोत अवते. वयचडा
जनकाॊ
ु च्या व्हामयववदृळ
डॉवकन्सचे वशकायी एन. के . शम्िे माॊनी मा भावशतीजनकाॊ
लतानाचे खारीरप्रभाणे तऩवळरात लणान के रे आशे. ते म्हणतात --ु कडे वजलॊत वॊयचना म्हणून ऩाशाले रागेर --- के लऱ
'भावशती जनकाॊ
ु ज्यालेऱी तम्ह
ु ी एखादी वऩीक
ु
रूऩकात्मक नव्हे तय ताॊवत्रकदृष्ट्या वद्धा.
कल्पना

भाझ्मा भनात ऩेयता, त्याषणी अषयळ् भाझ्मा भनात ऩयजीली वॊिवभत कयता
ु
आवण भाझा भेंदू भावशतीजनकाचे
प्रेऴण कयणाये लाशन फनतो आवण प्रवायाचे
ु च े व्हामयवफयोफयचे वाम्य शे
ु शोते. भावशतीजनकाॊ
भाध्यभ म्हणून भेंदूचे कामा वरू
ु चा भाणवाच्या लताणक
ु ीलयीर ऩवयणाभ शा
लयलयचे नवून भावशती जनकाॊ
व्हामयवच्या ऩवयणाभावायखाच अवतो. 'भयणानॊतयचे अवस्तत्व’ ह्या कल्पन ेलय

जेव्हा जगबयातीर कोट्यलधी रोक वलश्वाव ठे लतात तेव्हा त्या कल्पन ेचे स्वत्चे
अवे अवस्तत्व वदवून मेत.े ’

ु
एका अत्यॊत प्रबाली आवण वचलट अळा भावशती जनकाचे
उदाशयण म्हणजे
ु धार्मभक श्रद्धा ह्या काशी भाणवाच्या D. N.
आऩल्या धार्मभक श्रद्धा ल वभजती.
ु ाॊना रशानऩणाऩावून
A. भध्ये श्रेणीफद्ध झारेल्या नवतात. तय त्या भर
वळकवलल्या जातात. प्रत्येक फारकारा आऩाऩल्या धभााच े यीतीवयलाज कुटॊ ु फात

ु े रशानाची भोठी झाल्यालय ल त्याॊना स्वत्ची भर
ु ेवळकवलरे जातात. शी भर
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ु ड
फाऱे झाल्यालय त्याॊनाशी धार्मभक श्रद्धाॊची शी ऩयच
ॊ ु ी देण्माची प्रविमा वगयवलरी
ु वळक प्रविमेहून लेगऱी आशे. कायण धार्मभक श्रद्धा ह्या
जाते. शी प्रविमा आनलाॊ
ू ीलय आधावयत अवतात. तवेच जी भाणवे कट्टय धार्मभक
ऩूणऩा णे कौटॊ ु वफक ऩाश्वबा भ

अवतात ती अवधकावधक रोकाॊऩमंत आऩल्या श्रद्धा ऩोचलण्माचा प्रमत्न कयतात.

अळा प्रकाये धभााचा प्रवाय शा वभाॊतय ऩातऱीलय शोत अवतो. धभाावायख्या
ु च े उदाशयण म्हणजे याजकीम भतप्रणारी.
दुवऱ्मा प्रबाली भावशती जनकाॊ
इवतशावात हुकुभळाशी वलचायाॊचा प्रचाय ज्या जोयकवऩणे शोत गेरा तो कट्टय
धभाबालन ेच्या प्रचायाइतकाच प्रबाली शोता.
भावशती जनकेु शी भाणवाॊचा त्याॊच्या प्रचायाचे वाधन म्हणून लाऩय कयतात.

ु ची लाशक
ऩयॊत ु अळालेऱी अवा प्रश् ऩडतो की काशी भाणवे शी भावशती जनकाॊ
फनण्माव फऱी का ऩडतात? ज्या ऩद्धतीन े भाणवाचा भेंदू उत्क्ाॊतीद्वाये वलकववत

झारा आशे ती प्रविमा ह्यारा कायणीबूत आशे. भानली भनाची यचनाच अळी

आशे की त्यात कल्पना, वलचाय वटऩून घेण्माची, ळोऴून घेण्माची उच्च दजााची
ु े च फारलमात भूर आऩल्या ऩारकाॊची बाऴा वळकू ळकते,
षभता आशे. त्याभऱ

ळारेमवळषण आत्मवात कयते तवेच धार्मभक श्रद्धा ल वबोलतारच्या अन ेकवलध
ु ाॊना चाॊगरे-लाईट, खये-खोटे मातीर पयक
कल्पना वळकते. भात्र रशान भर
ु े भर
ु ाॊलय स्वत्च्या
कऱे र इतकी लैचावयक प्रगल्भता त्याॊच्यात नवते. त्याभऱ
श्रद्धा आॊधऱे ऩणे न रादणे शी वललेकलादी ऩारकाॊची जलाफदायी अवते.
ु फद्दर फोरताना जवा जनकाॊ
ु च्या वॊग्रशाचा उल्ले ख के रा तवाच
भी जनकाॊ
ु चा देखीर वॊग्रश अवतो. ह्यातीर काशी भावशतीजनकेु शी इतय
भावशतीजनकाॊ
ु ना वशाय्य कयतात तय काशी भावशती जनकेु इतय भावशतीजनकाॊ
ु चा
भावशतीजनकाॊ
वलयोध कयतात. तवेच भावशतीजनकेु शी त्याॊच्या बल्यावाठी त्याॊच्या लाशकाच्या
लतानात फदर घडलून आणतात.

ु
एखादी लैसावनक कल्पना ववद्ध कयण्मावाठी वभथा अवे ऩयाले
अवाले
रागतात. वाऩेषता ववद्धान्त, ऩज
ॊ ु मावभकी ववद्धान्त चकला उत्क्ावन्तलाद शे
ु
वलाभान्य आशेत कायण त्याॊच्या भागे जफयदस्त, ठोव ऩयाव्याॊ
च े ऩाठफऱ आशे.
ू , वलवलध उरट
कोणताशी लैसावनक ववद्धान्त चकला वलचाय व्याऩक ऩयीषणाॊतन
ू , वभकारीन अभ्यावकाॊच्या वचवकत्सेतन
ू , वातत्यऩूण ा के रेल्या
तऩावण्माॊतन
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ु
प्रमोगातून तालून वराखू
न वनघतो तेव्हाच तो रोकवप्रम आवण रोकभान्य शोतो.

मा उरट धार्मभक श्रद्धाॊच्या वॊदबाात ह्यातीर काशीशी घडत नाशी. चकफहुना स्वगाु न्म, ईश्वय मा वॊदबाात कोणत्याशी ऩयाव्यावळलाम,
ु
नयक, ऩनजा
प्रश्ाॊवळलाम वलश्वाव

ठे लरा जातो. आवण वकत्येकदा धार्मभक रोक वलाभान्य लैसावनक ववद्धान्तारा

(उदा. उत्क्ान्तीचा ववद्धान्त) वलयोध कयतात, कायण तो ववद्धान्त त्याॊच्या धार्मभक
ु ना
कल्पनाॊना तडा देतो. इथे धार्मभक भावशतीजनकेु शी लैसावनक भावशतीजनकाॊ
ऩूयक नाशीत शे रषात मेत.े व्हामयव आऩल्या लाशक प्राण्माच्या लतानात फदर
कयतात आवण स्वत्चा प्रवाय कयतच याशतात त्याप्रभाणेच शे घडते.

जी कल्पना शी भाणवाच्या भनात फीज धयते ती भाणवाराच स्वत्च्या

प्रवतकृ ती कयण्माचे वाधन म्हणून लाऩयते शे वलरषण आशे. जेव्हा रोक

इॊटयन ेटचा लाऩय आऩल्या धार्मभक चकला याजकीम कल्पना ऩवयलण्मावाठी
ु च्या प्रबालाखारी लालयत अवतात. भावशती
कयतात तेव्हा ते भावशती जनकाॊ
ु चा अवनफंध प्रवाय योखण्माचा एकभेल भागा म्हणजे आऩरे वलचाय
जनकाॊ
ु आशेत का शे ऩडताऱू न ऩाशणे.
ऩवयलण्माआधी वलचायाॊना ऩाठफऱ देणाये ऩयाले
ु
चकीचे
भावशती जनकेु शी वभाजारा घातक ठयतात ल त्याॊच्या अवनफंध प्रवायाची
ऩवयणीती वाभावजक अवस्थयता ल यक्तऩातात शोऊ ळकते. आजलय धभााच्या
नालाखारी अथला वलवळष्ट याजकीम वलचायवयणीच्या नालाखारी जी मद्धु ,े दॊगरी

ु चा प्रबाल कायणीबूत आशे.
ल यक्तऩात घडरा त्यारा अळाच भावशतीजनकाॊ
ऩयॊत ु वगऱे वचत्र काशी वनयाळालादी भात्र नाशी आवण वगऱीच
भावशतीजनकेु शावनकायक नवतात. उत्तभ वॊगीत, वावशत्य, वचत्रकरा ल अन्य
ु च्या भाध्यभातूनच शोत अवतो.
वजानळीर कराॊचा प्रवायशी भावशती जनकाॊ
चाॊगल्या वलचायाॊचा प्रचाय आवण प्रवाय चशवेरा थाॊफलू ळके र ल जगात ळाॊतता
लाढण्माव भदत कयेर अळी भरा आळा आशे.

कायण वलवाव्या ळतकात एकीकडे जेव्हा नाझी ल वशटरयच्या हुकुभळाशी ल

लॊळवलद्वेऴी वलचायाॊच े वलऴ ऩवयत शोते, तेव्हाच दुवयीकडे भशात्मा गाॊधी करुणेचा
े शी जगबय वततक्याच प्रबालीऩणे ऩोचलत शोते.
ल अचशवेचा वॊदळ
ईभेर: sukalp.karanjekar@gmail.com
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आऩण वलद्याऩीठे घडलतो, वलश्ववलद्यारमे नाशी !
नॊदा खये
जे एन म,ु उच्च वळषण, वलचायस्वातॊत्र्य

----------------------------------------------------------------------------प्रचॊड याजकीम भयगऱ अवण्माच्या ह्या काऱात एखादा कन्हैमा कुभाय कवा

ु
ु
तमाय शोतो, ह्याचा भाग घेतल्याव आऩण थेट जेएनमच्या
प्रऩाती, घवऱणळीर
लातालयणा-ऩमंत जाऊन ऩोशचतो. वतथल्यावायखे वलद्रोशी, प्रश् वलचायण्माव
वळकवलणाये लातालयण उच्च वळषणाच्या वलाच कें द्राॊत अवणे का आलश्मक आशे, शे
वाॊगणाया शा रेख.

----------------------------------------------------------------------------“यस्त्यान े चारताना चकला फागेतल्या फाकाॊलय फवून जय दोन भाणवे लाद
घारत अवतीर तय त्याॊऩ ैकी वलद्याथी कोण, डॉन (= प्राध्याऩक) कोण, शे
ओऱखणे वोऩे आशे. जास्त आिभक तो वलद्याथी आवण ऩडेर, भलाऱ तो
डॉन.” कें वब्रज मवु नव्हर्मवटीतल्या वस्थतीफद्दरचा शा ळेया आशे. का घडते अवे?
भॎर्क् फीयफॉभ वाॊगतो, “वलद्यार्थ्ांभधरा जो उन्मादी लेडऩे णा ळाऱा
ु
ठोकू नवऩटून काढून टाकतात, तो ऑर्क्पडा-कें वब्रजभध्ये शरक्या शातान े ऩन्हा
त्याॊच्यात बयरा जातो.” म्हणजे प्राध्याऩकाॊना, एकू णच ‘वत्ताधीळाॊना’ घाफरू
नका, शे प्रमत्नान े वळकलरे जाते!

ु
भाझा एक वभत्र (वफोध
जालडेकय) भाणवाॊच े ल प्राण्माॊच े भेंदू कवे
लमावोफत वलकववत शोतात, कवे काभ कयतात, लगयै ें चा अभ्याव कयत अवतो.
भाणवाचे भेंदू लमाच्या ऩॊचवलवाव्या लऴांऩमंत वलकववत शोत अवतात. लमात
ु
मेण,े म्हणजे रैं वगकदृष्ट्या वषभ शोणे भात्र वभाये
दशाफाया लऴे आधीच घडते.
एका अथी शी ‘उन्मादी लेडऩे णा’न े रैं वगक प्रमोग कयण्माची दळकबयाची वॊधीच
अवते. कायण भाणवे प्रमोगषभ अवतात ऩण ऩवयऩक्व नवतात. भाझ्मा वभत्रारा
ु
लाटते की मात काशीतयी ऩवयवस्थतीळी अनरूऩता
लाढलणाये, म्हणजे
जीलजातीच्या उत्क्ाॊतीरा ऩूयक अॊग अवाले.
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ु ात एकऩेळीमाॊच्या ऩेळीवलबाजनातून चरगबेद आवण रैं वगक प्रजनन
भऱ
उद्भलरे ते उत्क्ाॊतीरा ऩूयक म्हणून, अवे वरन भागावरव मा ळास्त्रस स्त्रीचे म्हणणे
ु ालगण
ु ाॊच े ऩत्ते वऩवरे जात अवतात आवण ऩवयवस्थतीळी
आशेच, एका अथी गण
ु वॊच वटकत अवतात, तय पटकू न अवणाये गणवॊ
ु च फाद शोत अवतात.
ु गण
जऱते
मा ऩत्ते वऩवण्माचा लेग रैं वगक व्यलशायान े लाढतो.
आवण जे रैं वगक व्यलशायाफद्दर ळक्य आशे तेच वाभावजक-याजकीम
ु ीफद्दरशी ळक्य आशे. अऩवयऩक्व प्रमोगळीरतेन े नलनले ऩमााम घडलून
लागणक
ु लागणे वलकववत शोत अवते, शे ळक्य आशे.
त्याॊऩ ैकी ऩवयवस्थतीळी अनरूऩ
प्रथभा फॎनजींचा ‘थॉक गॉड पॉय जे एन मू’ शा रेख (इॊवडमन एर्क्प्रेव, 18
ु
पे ब्र.ु 2016) शेच वचलताना
वदवतो. फॎनजी ‘वेंटय पॉय द स्टडी ऑप डेव्हरचऩग
वोवामटीज’ मा वॊस्थते वॊळोधक म्हणून काभ कयतात, आवण त्याॊच े वळषण
जलाशयरार न ेशरू मवु नव्हर्मवटीत (JNU त) झारे आशे, वलद्यार्मथदळेतल्या
ु फद्दर त्या वरवशतात, “भाझ्मावाठी जेएनमू रा प्रलेळ शे प्रचॊड स्वातॊत्र्य
अनबलाॊ
शोते. आऩरे ऩॊख ऩवयामरा भरा भोठा अलकाळ भरा वभऱारा. यात्रीफेयात्री
ु ींना!) लाचनारमातीर
लववतगृशाफाशेय बटकामचे स्वातॊत्र्य (वलळेऴत् तरुण भर
ल भेवभधीर चचाावत्रे, लगा-जात-देळ अळा वीभा बेदून के रेल्या भैत्र्या...”
फॎनजी नोंदतात की लॊवचताॊना जेएनमूत प्रलेळ वभऱणे आलजूना वोऩे के रे
जाते. प्राॊत, जात, घयात वळषण वकती वऩढ्या घेतरे जात आशे, वाऱ्मा फाफींभधून
लॊवचताॊच े वलळेऴ स्वागत के रे जाते.
स्वातॊत्र्य के लऱ भैत्रीचेच नव्हते, शे त्या वाॊगतात, “आवण वलांना भशत्त्वाचे
म्हणजे वला वाभावजक बेदयेऴा ओराॊडून प्रेभात ऩडण्माचे स्वातॊत्र्य”. म्हणजे
त्याॊना रैं वगक व्यलशायातीर उन्मादी लेडऩे णाशी जाणलतो! ऩण तेलढाच भात्र
नाशी.
वळषकाॊळी अवरेल्या वॊफध
ॊ ाॊफद्दर त्या वरवशतात, “त्याॊना नालान े एके यीत
वॊफोधामची ऩयलानगी अवे. चचांभध्ये लेऱेची भमाादा नवे. लगाात उऩवस्थत
याशणे, ऩयीषा लग ैयें च े वनमभ व ैर अवत. पाय कळारा, चशा-ववगायेटींभध्येशी ते
वाथ देत.”
ऩढेु त्या वरवशतात, “जय आऩल्यारा शे पारतू, (trivial) लाटत अवेर
तय वभजाले, की आऩण फॊधन े तोडणे वकती भशत्त्वाचे अवते शे वलवयण्माइतके
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म्हाताये झारो आशोत. फॊधन े गऱू न ऩडल्यावळलाम आऩण जफाफदाय तरुण-प्रौढ
ु कयण्माचे, त्या वधारून
ु
ु
शोऊ ळकत नाशी. प्रमोग कयण्माचे, चका
नव्यान े चका
कयण्माचे स्वातॊत्र्य, अगदी नको वततके स्वातॊत्र्य, शे आलश्मकच अवते.”
आवण शे वाये करून वळकामचे काम? “जेएनमू त आम्ही वला वाशवेदुस्साशवे करून एक भशत्त्वाचा धडा वळकत अवू. बौवतक (ऐवशक) ल वाभावजकु शोऊ ळकते. रोकळाशी, भतलैवलध्य आवण
दृष्ट्या स्वतॊत्र अलकाळातच भन भक्त
ु लत्ता घडू ळकते. शे खये तय नवरे तय
ू च फौवद्धक षभता आवण गण
वभता माॊतन
ऩोथीफद्धता, कॊ टाऱा आवण भठ्ठऩणा उद्भलण्माचा प्रचॊड धोका वॊबलतो.”!
फॎनजीचा रेख प्रकावळत व्हामच्या आदल्याच वदलळी ‘चशदू’ लृत्तऩत्रान े
अवबव्यवक्तस्वातॊत्र्यालयचे वळकागो मवु नव्हर्मवटीचे भत प्रकावळत के रे.
“मवु नव्हर्मवट्याॊच े काभ व्यक्तींना नालडत्या चकला तीव्रतेन े क्लेळदामी
ु
वॊकल्पनाॊऩावून ल भताॊऩावून वयवषत
ठे लण्माचे नाशी. वॊकल्पना वकतीशी
नालडत्या अवल्या तयी वॊलादाची वभ्यता, ऩयस्पयाॊफद्दर आदय, अवरी कायणे
देऊन त्याॊच्यालयीर चचाा थाॊफलता मेत नाशी.”
एके काऱी ‘मवु नव्हर्मवटी’ मा ळब्दारा बायतीम प्रवतळब्द ‘वलश्ववलद्यारम’ शा
शोता. वलद्याथी ल वळषक माॊनी वलद्या देण्माघेण्मावाठी घडलरेरे वलश्व,
(universe) म्हणजे वलश्ववलद्यारम. भग कधीतयी मवु नव्हर्मवटीवाठी ‘वलद्याऩीठ’
ु , व्याऩक वलश्वाची जागा अवधकायालय
शा ळब्द लाऩयरा जाऊ रागरा. भक्त
फेतरेल्या ऩीठान े घेतरी. जी वॊस्था वलद्येखये ीज कळाराशी भशत्त्व न देणायी, श्रेणी
आवण वलऴभता नकायणायी शली; वतचे रूऩ फदररे. ऩीठ आरे की ऩीठाधीळ,
ऩीठावधऩती आरे. लयचे आवण खारचे अवा श्रेणी आल्या. ‘आरम’शी गेरे
आवण ‘वलश्व’शी. उयरे के लर डुढ्ढाचामा ऩीठावधऩती आवण त्याॊच े रष्कय-ए-शोमफा!
वलसानषेत्रात बायतीम भाणवारा एकच नोफेर ऩावयतोवऴक आशे, तेशी
स्वातॊत्र्य वभऱण्माआधीचे. ‘बायतीम लॊळा’च्या वतघाॊना वलसान-नोफेल्व आशेत,
आवण वतघेशी वाॊगतात की ते बायताफाशेय ऩडरे, आवण भगच खऱ्मा अथी
े ा प्रभाणात ळोधवनफॊध वकती, रोकवॊख्यच्य
े ा
वॊळोधन करू ळकरे. रोकवॊख्यच्य
ु
े ा प्रभाणात आॊतययाष्ट्रीम सान-ऩयिाय
प्रभाणात ऩेटॊट्स वकती, रोकवॊख्यच्य
वकती,
एकू ण एका वनकऴालय वलद्याऩीठे उणी ठयतात आवण उरट (ऩयदेळी)
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वलश्ववलद्यारमे बायी ऩडतात.
ु
लमिाॊचा आदय कयणे, प्रस्थावऩत भताॊना आह्वान े न देण,े ऩयाणकथाॊ
ना
ळब्दळ् वत्य भानणे; आवण अळा वाऱ्मारा ‘बायतीम भूल्य’े भानणे, ती न
ू मेत.े जय
ऩाऱणाऱ्माॊना देळद्रोशी, वॊिृवतद्रोशी भानणे, शे वाये ऩीठावीनतेतन
वलश्ववलद्यारम शा ळब्द आवण त्याच्याळी ईभान याखणायी लृत्ती जोऩावरी तयच शे
वचत्र फदलू ळकते.
ु ड्या-तक
ु ड्यान े फाशेय मेतच आशे. आवण
JNU त न ेभके काम घडरे शे तक
ु डा वत्ताऩीठाधीळाॊच्या फवु द्धभमाादा अवधकावधक वॊकुवचत शोत आशेत,
प्रत्येक तक
शेच ठवलतो आशे.
1972 वारची एक घटना आठलते. ते स्वातॊत्र्याचे यौप्यभशोत्सली लऴा शोते.
ु ाखत प्रववद्ध झारी. वतच्यात ते जे
दवरत ऩॉथयचे याजा ढारे माॊची एक भर
म्हणारे त्याचा भवथताथा अवा : स्वातॊत्र्य वभऱाल्यालय ऩॊचलीव लऴांनीशी
ु
दवरताॊची वस्थती वधायता
मेत नवेर, तय त्या स्वातॊत्र्यारा अथा नाशी. तो
याष्ट्रध्वज म्हणजे एक पडके च ठयते.
मानॊतय ढाल्याॊनी एक फीबत्स वूचना के री, जी तथाकवथत देळबालन ेळी
द्रोशी ठयणे ळक्य शोते. ऩण तवा कोणताशी एपामाय-चाजाळीट दाखर झारा
नाशी. एव.एभ.जोळी ल लवॊत फाऩट ढाल्याॊच्या वभथानाथा उबे यावशरे, अवे
आठलते. दोघाॊचशे ी म्हणणे शोते, की ढाल्याॊची बाऴा ‘अवाॊवदीम’ अवेर, ऩण
त्याॊच े म्हणणे खये आशे आवण त्याॊचा वॊताऩ वभजण्माजोगा आशे.
ु अवतानाशी ढाल्याॊचा त्रागा खया
आज स्वातॊत्र्याचे एकोणवत्तयाले लऴा वरू
ठयेर. त्याॊचा ज्या ळावकीम-वाभावजक भदु ााडऩणालय याग शोता, त्या वयकायचे,
ु नवते. त्याॊना
वभाजधयु ीणाॊच े लागणे खये देळद्रोशी आशे. ऩण आज ढारे वटरे
ऩोवरवाॊनी ऩकडरे अवते, कोटाात लवकराॊनी भायरे अवते, ती विमा ऩोवरवाॊनी
ू ऩावशरी अवती, आवण डझनालायी ळावक-भॊत्री गऱा काढून
शात फाॊधन
“रोकबालना दुखालल्याचा नतीजा ऩाशा!” अवे म्हणारे अवते. कायण?
कायण आऩण वलद्याऩीठे घडलतो, वलश्ववलद्यारमे नाशी!

ट्यूवरऩ, वळलाजीनगय, वीभेंट योड, नागऩूय-10
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***

धभा: ऩयॊऩया आवण ऩवयलतान (१)
यलींद्र रुविणी ऩॊढयीनाथ
धभा, भूरतत्त्वलाद, जागवतकीकयण

---------------------------------------------------------------------------ु
प्रत्येक धभाात गेरी अन ेक ळतके कट्टयऩॊथी वल. वधायणालादी
शा वॊघऴा वरुु आशे. शा
वॊघऴा वभजालून घेण े शे आऩरा बूतकाऱाचा अन्वमाथा रालण्मावाठी, लताभानातीर
कृ ती ठयवलण्मावाठी, तवेच बवलष्याचा लेध घेण्मावाठी आलश्मक आशे. चशदू, वििन

ु
ल भस्लीभ
धभाात ह्या वॊघऴााच े स्वरूऩ कवकवे फदरत गेरे, ह्याचा भागोला घेणाऱ्मा
रेखभारेचा शा ऩवशरा बाग

----------------------------------------------------------------------------भानली इवतशावात वलवाव्या ळतकाचे भशत्त्व अनन्यवाधायण आशे. गेल्या अन ेक

ु
ळतकाॊऩावून वाठरेल्या अवॊख्य उच्चावयत-अनच्चावयत
प्रश्ाॊची उत्तये ह्या ळतकान े
ु योगयाई ल अबालग्रस्ततेच्या
ळोधरी. वलसान-तॊत्रसानातीर अद्भत
ु प्रगतीभऱे

ु वलरषण वोमी-ववलधा
ु
प्रश्ाॊची उकर शोऊन भानली आमष्य
ल वॊऩन्नता ह्याॊनी
गजफजून गेरे. त्याचफयोफय वलश्वाच्या उत्पत्तीऩावून ते भानली जीलनाच्या
प्रमोजनाऩमंत भानलारा ऩडरेल्या अवॊख्य प्रश्ाॊची उत्तये नलनव्या लाटाॊलरून
ळोधण्मात भानली प्रसेन े धन्यता भानरी. म्हणूनच ह्या काऱात ळोऴण ल
वलऴभतेरा आव्हान देणायी नली तत्त्वसान े उदमारा आरी, वभाजलादी ल
वाम्यलादी याज्यव्यलस्था जन्मारा आल्या ल त्यावोफतच वलसानाचा आधाय घेत
नावस्तकलादाऩावून अद्वैताऩमंत अन ेक दळान े नव्यान े उबी यावशरी. त्याऩूलीच्या

भानली इवतशावात देल ल धभा ह्या वॊकल्पनाॊना अवतळम भशत्त्व शोते. ऩयॊत ु
मयु ोऩभध्ये तत्पूली उदमारा आरेरी नलजागयण (येन ेवाॉ) चऱलऱ आवण

ु े ह्या
त्यावोफत 'वफग फॉग वथअयी' ल उत्क्ाॊतीलादावायखे ळास्त्रीम ववद्धाॊत ह्याॊभऱ
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दोन्ही वॊकल्पनाॊना जोयदाय शादये फवरे. वलसानारा वलयोध करू ऩाशणाऱ्मा
चचारा ल त्याचे अवधष्ठान अवणाऱ्मा विस्ती धभाारा शा पटका अवधकच तीव्रतेन े
फवरा.
ू ीलय वलवाव्या ळतकात एकीकडे वनयीश्वयलाद ल वनधभीलाद लाढीरा
ह्या ऩाश्वबा भ
रागरे शोते, तय त्याचलेऱी धभा ल त्याचे भानली वलकावातीर स्थान ह्याॊच े भशत्त्व

ु डणी कयीत शोते.
भानणाऱ्मा व्यक्ती ल वलचायक धभा ह्या वॊकल्पन ेची ऩनभां
झऩाट्यान े फदरणाऱ्मा जगात ईश्वय ल धभा ह्या वॊकल्पना कारफाह्य ठरू नमेत,
उरट नव्या ळतकातीर आव्हान े ऩेरण्मावाठी भानलाॊना त्या वाह्यबूत व्हाव्या शा
ु
त्याॊचा उद्देळ शोता. वलवाव्या ळतकात शी घवऱण
वलाच धभाात घडताना
आऩल्यारा वदवते. वििन धभाातीर चचाच्या वचयेफदॊ ी वत्तेरा आव्हान देत
अवधक भानलके न्द्री धभा घडवलण्माच्या चऱलऱी ह्याच काऱात उदमारा आल्या.

ु चकगच्या न ेतृत्वाखारीर कृ ष्णलणीम चचा शे त्याचे उत्तभ उदाशयण
भार्मटन ल्यथय
शोम. वििन धभााच्या तत्त्वसानाचे वलाात प्रगल्भ रूऩ वरफयेळन वथऑरॉजी
ु ीचे धभाळास्त्र)च्या रुऩात आऩल्यारा ऩाशामरा वभऱते. रॎ वटन अभेवयके त
(भक्त

जन्मरेरी शी चऱलऱ काराॊतयान े जगाच्या अन ेक कानाकोऩऱ्मात ऩवयरी. 'मेळ ू
शा भूरत् दीनदुफळ्माॊचा कै लायी शोता. गयीफ, दवरत-ळोवऴत ऩीवडत ह्याॊच्या
ु ीवाठी प्रमत्न कयणे शीच ईळवेला आशे' शेच
फाजून े उबे याशणे, त्याॊच्या भक्त
ु त्या काऱात जगबयात
ु ीचे धभाळास्त्र. अवा वलचाय भानणाये अवॊख्य धभागरू
भक्त

ू त्याॊनी दफरेल्या वभाजघटकाॊना जागे कयण्माचा,
वलखयु रे ल अन ेक भाध्यभाॊतन
त्याॊच्या दु्खाॊलय इराज ळोधण्माचा प्रमत्न के रा. अथाात जोलय शी भॊडऱी

बूतदमालादी काभ कयत शोती, तोलय चचारा त्याफद्दर शयकत नव्हती. ऩण त्याऩढेु
जाऊन जेव्हा जगातीर चशवा, उऩावभाय, गवयफी ह्याॊना कायणीबूत अवणाऱ्मा

ु
भूरबूत फाफींच्या वलयोधात त्याॊनी आलाज उठवलण्माव वरुलात
के री, तेव्हा

े ा योऴ ओढलून घेतरा. ऩयॊत ु त्याची ऩलाा न
अथाातच त्याॊनी प्रस्थावऩत धभावस्थ
ॊ च
ु ऩमाालयणयषण, वलनाळकायी प्रकल्पाॊचा वलयोध, मद्धु वलयोध
कयता अन ेक धभागरू
अळा प्रश्ाॊलय उभ्या यावशरेल्या अन ेक जनआॊदोरनाॊत वशबागी झारे, शा
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ु
(आऩल्यारा पायवा भाशीत नवरेरा) इवतशाव आशे. भस्लीभ
धभाातशी

ु ा स्तानच्या के भारऩाळान े धभााच्या ल वभाजाच्या आधवु नकीकयणावाठीं
तक
मोजरेल्या उऩाममोजना रषणीम आशेत. बायतात वयशद्द गाॊधी शे इस्लाभच्या
नव्या रूऩाचे प्रतीक शोते अवे म्हणामरा शयकत नाशी.
वलवाव्या ळतकातीर चशदू धभा

ु न ेत चशदू धभाातीर वचत्र भोठे गॊभतीळीय शोते. एकीकडे धभाातीर
ह्या वलांच्या तर

ु
ऩयाणभतलादी
प्रलाश अजूनशी चखड रढलीत शोता. जावतबेद ल अस्पृश्मतेच े
ु ातीर
वभथान भोठ्या वशयीयीन े के रे जात शोते. वस्त्रमाॊना वळषणाचा, आमष्य

कोणतेशी वनणाम घेण्माचा अवधकाय वभऱारा नव्हता. बायतातीर फहुवॊख्य

ु
बागाॊत शीच वस्थती शोती. फॊगार ल भशायाष्ट्रावायख्या ज्या याज्याॊत वधायणाॊ
चे
ु
लाये १९व्या ळतकाऩावून घोंघालत शोते, तेथ े भात्र फदराॊना वरुलात
झारी शोती.
ु
वलवाव्या ळतकाच्या वरुलातीची
शी वस्थती ऩढेु वकती फदररी शे आऩल्यारा
वाॊगामरा

नकोच.

आजशी

आऩण

वभता-स्वातॊत्र्य-न्यामाच्या

गॊतव्य

स्थानाऩावून खूऩ दूय अवरो तयी एका ळतकाच्या कारालधीत त्या वदळेन े आऩण
खूऩ राॊफचा ऩल्ला गाठरा आशे, शे वनर्मललाद! शे वला घडवलण्मात अन ेक घटकाॊच े
मोगदान अवल्याचे आऩण भान्य कयतो- उदा. तॊत्रसानातीर फदर, आऩरे
उलावयत जगाळी जोडरे जाणे, स्वातॊत्र्यप्राप्तीचे आॊदोरन ल त्यानॊतय वस्त्रमादवरत-ळोवऴत ह्याॊनी उबायरेल्या चऱलऱी इ. त्याचफयोफय चशदू धभाातीर अन ेक
वलचायलॊत ल तत्त्वस ह्याॊचा त्यात भोराचा लाटा शोता शे आऩण वलवरून चारणाय
नाशी. त्याॊनी धभााची व्याऩक व्याख्या के री, कभाकाॊड लगऱू न त्यातीर बक्ती,
प्रेभ, वेला ह्या भूल्याॊना प्रवतष्ठा वभऱलून वदरी, अन्य धभीमाॊफद्दर द्वेऴ न फाऱगता
वला धभा ळेलटी एकाच अॊवतभ वत्याकडे न ेतात अवे आग्रशान े वाॊवगतरे. ह्या वला
घटकाॊनी चशदू भानवाचे उन्नमन घडवलण्मात भशत्त्वाची बूवभका ऩाय ऩाडरी.
स्वाभी वललेकानॊद, भशात्मा गाॊधी, वलनोफा, श्री अयचलद, यलींद्रनाथ टागोय, जे
कृ ष्णभूती, वान े गरुु जी ह्याॊनी चशदू ऩयॊऩयेतीर शीण त्यजून तीभधीर ऊजास्वर,
ु गत ल ळाश्वत बाग स्वीकारून चशदू धभा ल वॊिृती ह्याॊची ऩनभां
ु डणी
कारववॊ
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के री. त्याॊनी प्रवतऩादन के रेरा चशदू धभा कोणत्याशी अन्य धभााच्या द्वेऴालय
आधावयत नव्हता. वललेकानॊद चशदू भवस्तष्क ल इस्लाभी देश अळा बायतलऴााच े स्वन
ऩाशत शोते. गाॊधींचा याभ यशीभच्या शातात शात घालून लालयत शोता. यलींद्रनाथ
'वचत्त जेथ े बमळून्य, उन्नत जेथ े भाथा' अळा वभाजाचे स्वन यॊगलत शोते. "आज
वॊिृतीयषणाच्या चऱलऱी शोत आशेत. नलीन वलचायाॊच े लाये मेऊ नमेत म्हणून
वनातनी नालाची भॊडऱी वकल्ले -कोट फॊध ू ऩाशत आशेत; ऩयॊत ु शे वॊिृतीयषक
नवून वॊिृतीबषक आशेत. बायतीम वॊिृतीचे भढे ते कलटाऱू ऩाशत आशेत ल
ु
आतीर प्राण गदु भयलत आशेत," अवे म्हणणाये 'कते वधायक'
वान े गरुु जी

अस्पृश्माॊच्या भॊवदय प्रलेळावाठी आऩल्या जीलाची फाजी रालत शोते. जे
कृ ष्णभूतीनी तय वॊघवटत धभाारा ऩूणऩा णे नाकारून जीलनाच्या प्रत्येकच षेत्रात
नले प्रश् उबे कयणे, प्रस्थावऩतारा आव्हान देण्माची षभता वलकववत कयणे ह्या
ु लेचरे. वलनोफाॊच्या भते “वत्यवनष्ठा उऩवनऴदाॊचा वलऴम
गोष्टींवाठी आऩरे आमष्य
ु रभानी धभााचा भख्य
ु वलचाय आशे. ईश्वयारा त्यात
आशे. करुणेचा वलचाय भव

ु आशे. अळा
‘यशभानयु ् यशीभ’ म्हटरे आशे. वििन धभाात प्रेभाचा वलचाय भख्य

प्रकाये वगळ्मा धभांच े वाय वत्य-प्रेभ-करुणेत आरे आशे.” गाॊधीनी तय ईश्वय

शेच वत्य शा ऩवयऩाठ नाकारून वत्य शाच ईश्वय अळी अवबनल भाॊडणी के री.

‘धभा ल याजकायण ह्याॊना ऩयस्पयाॊऩावून कामभचे वलबक्त कयामरा शले’, शा
ु
ऩयोगाभी
वलचाय जगबयात भान्यता ऩालत अवण्माच्या काऱात गाॊधी
ु ऩणारा रालत शोते; कायण
याजकायणात धभाान े दाखर व्हाले ह्यावाठी आमष्य

ु
त्याॊच्या दृष्टीन े चशदू, भस्लीभ
शे वॊघवटत धभा शे के लऱ वॊप्रदाम शोते. ‘धभा म्हणजे
ळाश्वत नीतीवूत्र’े अळी त्याॊची धायणा शोती. स्वत्रा ‘वनातनी चशदू’ म्हणलून
ु तॊ , भशॊत इ. धभााच्या ठे केदायाॊना
घेत, त्याॊनी शे याजकायण के रे. ऩण त्यात वाधव

स्थान नव्हते. धभााच्या नालालय ळेकडो लऴांऩावून वरुु अवणाऱ्मा अवनष्ट रूढीऩयॊऩया ह्याॊचा त्याॊनी वलयोध के रा. एकू ण अवे वचत्र वदवते की वलवाव्या ळतकात
ु
ऩयाणभतलादी
ल नलभतलादी शा वॊघऴा जगातीर वला धभाात वळगेरा ऩोशचरा

अवरा तयी आऩरा धभा तत्त्वसान ल आचाय (Theory and praxis) ह्या
दोन्ही आघाड्याॊलय कवा अवाला ह्याची जी भाॊडणी चशदू धभााच े अध्वमू ा कयत
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ु न ेत खूऩच प्रगल्भ शोती. ह्याचा अथा चशदू धभाातन
ू
शोते, ती इतय धभांच्या तर
अॊधश्रद्धा, स्त्रीदास्य ल ऩयाकोटीचा जावतबेद अवे दोऴ नष्ट झारे शोते, अवा

ु ीच शोत नाशी. ऩण स्त्री-ळूद्र-अवतळूद्राॊची ऩवयवस्थती ह्या ळतकाच्या प्रायॊबी
भऱ
कळी शोती ल अलघ्या ५-६ दळकाॊत वतच्यात वकती भोठे वस्थत्यॊतय घडरे, ह्याचे
आऩण वाषीदाय आशोत. ह्या वभाजघटकाॊच्या ळोऴणाव धभाळास्त्राचे ऩाठफऱ

शोते, शी गोष्ट ध्यानात घेतल्याव शे ऩवयलतान वकती कठीण शोते (ल ह्याऩढेु शी
अवणाय आशे) ह्याची आऩल्यारा कल्पना मेऊ ळके र.
ु न ेत आऩल्या धभाात एव्हढे ऩवयलतान घडलून आणणे चशदू
इतय धभांच्या तर

ु
धभाातीर विमाळीर वधायकाॊ
ना ळक्य झारे, ह्याची अन ेक कायणे आशेत.
ु ात
त्यातीर वलाात भशत्त्वाचे कायण म्हणजे चशदू धभााच े अस्ताव्यस्त स्वरूऩ. भऱ

शे अन ेक वॊप्रदामाॊच े कडफोऱे आशे. मेथ े वलवळष्ट दैलत, उऩावनाऩद्धती, धार्मभक
आचाय-व्यलशाय ह्याॊना भशत्त्व नाशी. एकालेऱी अन ेक देलताना बजणायी चकला
कोणत्याशी देलतेरा न भानणायी व्यक्ती चशदू अवू ळकते. ळैल, लैष्णल, ळाक्त ल
त्याॊच े अवॊख्य उऩऩॊथ आऩाऩल्या ऩद्धतीन े धार्मभक जीलन जगत अवतात ल
त्यावलऴमी कोणी शयकत घेत नाशी. चशदू भाणूव आऩल्या धभााच े ऩारन कयताना
ु
भाउॊट भेयी चकला वऩयारा नलव फोलू ळकतो, आऩरा एक भरगा
ळीख शोईर
अवे ठयलू ळकतो. आचाय-वलचायातीर कभारीची रलवचकता ल भोकऱे ऩणा शीच
चशदू धभााची वनजखूण आशे अवे म्हणण्माव शयकत नाशी. दुवयी फाफ शी की चशदू

ु
धभाात ऩयोशीतळाशी
( ल तीशी जन्मावधवष्ठत) अवरी, तयी वििन चचाप्रभाणे ती
ु च्या जीलनाचे वनमभन कयण्माएव्हढी ळक्तीळारी नाशी. चशदू
आऩल्या अनमामाॊ

धभाातशी चाय ळॊकयाचामा आशेत (त्यावळलाम स्वमॊघोवऴत लेगऱे च!) ल तेशी
ा ा ल स्त्रीदास्य ह्याॊच े वभथान काढणायी लक्तव्ये कयीत अवतात.
लेऱोलेऱी चातलु ण

ऩण त्याॊचा प्रबाल १% चशदू जनतेलयदेखीर नाशी. चशदू धभाातीर ऩॊथ-उऩऩॊथ
ु े त्याॊच्यात अन ेक कारफाह्य वलकृ ती वाचल्या
शजायो लऴे जनु े अवरे ल त्याभऱ

ु
अवल्या, तयी त्यात वधायणे
ची एक ऩयॊऩयाशी ळेकडो लऴांऩावून चारत आरेरी
आशे. धभााची फॊधन े जेव्हा अवह्य शोतात, कभाकाॊडाॊना ऊत मेतो, धभाातीर
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वायबूत बाग वलवयरा जातो, तेव्हा त्या वाचरेऩणावलरुद्ध चशदू धभाात लेऱोलेऱी
फॊड े झारी आशेत ल फॊडखोयाॊनी आऩरे नले दळान, नव्या उऩावनाऩद्धती
रुजलल्या-लाढलल्या आशेत. ह्या ऩयॊऩयेच े वलाात भशत्त्वाचे उदाशयण म्हणजे १३१४व्या ळतकात जन्मरेरी ल अजूनशी प्रबालशीन न झारेरी बक्ती-चऱलऱ.

ु
याजस्थानभधरी भीया, गजयाथे
तरा नयवी भेशता, भशायाष्ट्रातरे अलघे
ु
भशानबाल-लायकयी,
वतथराच ऩण थेट ऩॊजाफात रुजरेरा नाभदेल, फॊगारातरे

ु
च ैतन्य भशाप्रबू, दवषणेतरे फवलेश्वयाचे अनमामी
ते अक्का-भशादेली .. अळी
वकतीतयी नाले आशेत. वूपी ऩॊथाच्या वोफत त्याॊनी काश्भीयऩावून के यऱऩमंतच्या
बायतात प्रेभ ल बक्तीलय आधावयत ईळोऩावन ेचे नले तत्त्वसान पुरलरे. ज्या
ु
तत्त्वस-वधायकाॊ
नी वलवाव्या ळतकात चशदू धभाात अबूतऩूल ा ऩवयलतान घडलून
ु े बक्ती-ऩयॊऩयेत रुजरी शोती, शे रषात ठे लामरा शले.
आणरे, त्या वलांची भऱ
उरट वदळेन े लाटचार

ऩयॊत,ु वललेकलादाकडे शोणायी जगाची लाटचार वलवाव्या ळतकाच्या अखेयच्या
टप्प्प्यालय अचानक थाॊफरी. बाॊडलरळाशी ल वाम्यलाद ह्या दोन ध्रलु ाॊनी तोलून

ु े ढावऱरा.
धयरेरा ऩृथ्वीचा वभतोर, त्याऩ ैकी एक ध्रलु वनखऱल्याभऱ
ु
कोणाराशी न जभानणाया
जगतीकायणाचा अश्वभेध लारू वाये जग ऩादािाॊत

कयीत वनघारा. नागडी बाॊडलरळाशी, भाणवारा कभारीचे आत्मकें द्री

ु े वलवाव्या ळतकाच्या
फनवलणाये तॊत्रसान, टोकाची वलऴभता ह्या वलांभऱ
अखेयच्या दोन दळकाॊभध्ये जगात अबूतऩूल ा फदर झारे. झॊझालाती ऩवयलतानाची
ु
ु े भानली नातेवफॊ ध
शी प्रविमा अजूनशी वरूच
आशे. त्याभऱ
ॊ भोडीत वनघारे.
भाणूव प्रचॊड एकाकी झारा ल आऩल्या एकाकीऩणाचे उत्तयशी तो कृ तकलास्तलात ळोधू रागरा.

आयळातल्या आयळात झारे फेऩत्ता

अळी भानलजातीची अलस्था झारी. ळेअय फाजायातून यातोयात कयोडऩती
झारेरा भध्यभलगीम अवो की
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वलकाव-प्रकल्पात ळेतजभीन गभालून कॊ गार झारेरा ळेतकयी, दोघाॊनाशी
ु
कभारीच्या अवयवषतते
न े घेयरे. दोघेशी

ु
भग देला-धभाात वयवषतता
ळोधू

रागरे. ‘वयटामयभेंट’रा आरेल्या देलाची वडभाॊड अचानक लाढरी. इतके च
काम एके काऱी त्याच्याकडे ऩाठ वपयवलणाये त्याचा ळोध घेऊ रागरे.
देलाधभााचा फाजाय तेज झारा. देऊऱ-चचा-भवळदीतरा देल फाजायात गल्ल्यालय
जाऊन फवरा. त्यावोफत आॊतययाष्ट्रीम याजकायणातीर ऩटदेखीर फदररा. ह्या

ु े वला धभाातीर ऩयाणभतलादी
ु
वला कायणाॊभऱ
वल. नलभतलादी ह्या वॊघऴाान े नले
ु
ु त्यातीर
रूऩ घेतरे. भस्लीभ
धभाात अयफके न्द्री भूरतत्त्वलादी प्रबाली ठयल्याभऱे

उदायभतलादी ऩयॊऩया षीण शोऊ रागरी आशे. वललेकानॊद-गाॊधींचा चशदू धभा
आवायाभफाऩू-याधे भाॊच्या ताब्यात गेरा आशे ल वलवाव्या ळतकात प्रबालशीन
ठयरेरे त्यातीर स्वमॊघोवऴत न ेते त्याच्या तावरफानीकयणाची स्वने ऩाहू रागरे

आशेत. ह्याउरट वििन धभाात खद्दु ऩोऩन े चचाच्या वचयेफदॊ ी वकल्ल्यारा वरुु ॊ ग

रालून एका भोकळ्मा, वभतावधवष्ठत अलकाळाचे स्वन जगारा दाखलरे आशे. ते
ऩाहून “चशदू धभाारा एक ऩोऩ िावन्सव वभऱे र का?’ अवा प्रश् खऱ्मा चशदू
ु
धभााच्या वभथाकाॊना ऩडल्याव आिमा नव्हे. ह्या वस्थत्यॊतयाची चचाा ऩढच्या
बागाॊत करू.
ईभेर: ravindrarp@gmail.com
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ु चा धभा
वयाॊ
वॊजम वॊगलई
ु ीभ वॊफध
ॊ
बायतीम वॊगीतऩयॊऩया, वूपी, चशदू-भस्ल

----------------------------------------------------------------------------धार्मभक उन्मादाच्या आजच्या लातालयणात बायताची ‘गॊगा-जभनी’ वॊिृती, वला
धर्मभमाॊचा वाभावमक लायवा म्हणजे काम शे नीट उरगडून दाखवलणाया शा रेख.
ु ीभ वॊगीतकायाॊनी ल याज्यकत्यांनी न ेभके काम मोगदान वदरे
बायतीम वॊगीतारा भस्ल
ल वूपी ऩयॊऩयेन े बक्ती वॊप्रदामाळी नाते जोडीत कभाठ धभाऩयॊऩयेवलरुद्ध कवे फॊड
ु
ऩकायरे
शा इवतशाव वलऴद कयणाऱ्मा रेखाचा शा ऩूलााध ा -

----------------------------------------------------------------------------ु यातभधल्या चशवाचायाच्या गोंधऱात एका गोष्टीकडे कोणाचे पायवे
गज
रष गेरे नाशी. फडोद्यात भवु स्लभवलयोधी चशवाचायादयम्यान उस्ताद पै माज
खानाॊच्या कफयीची भोडतोड झारी. अशभदाफादेत अन ेक दॊग े मा धभावऩवाटाॊनी
ु ाभअरीच्या गाण्माच्या
ु
बईवऩाट
के रे. त्याऩूली अन ेक लऴांऩावून कधी गर
कामािभात गोंधऱ, भेंशदी शवनरा कामािभ कयण्माऩावून योखणे अवे अन ेक
ू आऩण कुठे फेवयू शोत आशोत, अवे वतत भनात
प्रकाय झारे. मा वलांतन

ठुवठुवत याशते. वॊगीतावायख्या षेत्रात शे का व्हाले? बायतीम वॊगीताच्या षेत्रात
मा प्रलृत्ती कुठून आल्या? का आल्या?
उत्तय बायतातीर चशदुस्थानी ळास्त्रीम वॊगीत ल वॊगीतकाय अन ेक

ू घडत गेरे आशेत. एकस्तयीम गामनाऩावून वाभवॊिृतींच्या ऩयस्पय भेऱाॊतन

गामनाऩमंतच्या प्राचीन ऩयॊऩयेत देळज वॊगीताचा प्रबाल शोताच. 'भागा’ ल 'देळी’
ु
वॊगीत घडत शोते. दयफाय वयालटीचा
वकती प्रबाल याशत आरा आशे त्याचा
अॊदाज मेत नाशी. भात्र कुभाय गॊधलांच्या धून उगभ यागातून शा वॊफध
ॊ काम
अवाला त्याची कल्पना मेत.े ग्लाल्हेयचा याजा भानचवग तोभय ल भृगन ैनी चकला
ु
वोऱाव्या ळतकात भाॊडूचा वरतान
फाजफशादूय ल रोकगीत गावमका रूऩभती
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ु
माॊच्या कशाण्मा के लऱ प्रेभकथा एलढ्याऩयत्याच
भमाावदत नवाव्यात. दयफायी

चकला अवबजात वॊगीत ल देळी-रोकवॊगीतातीर वॊकल्पना, स्वयालरी
ऩयस्पयाॊच्या वशलावात आल्या. वॊगीतातरी शी खाववमत आऩल्या वभान

लायळाचे (वाॊझी वफयावत) एक प्रतीकच आशे.
ु
दशाव्या ळतकानॊतय भवु स्लभ वरतानाॊ
च्या आिभणाफयोफय भोडतोड ल
वलध्वॊवाफयोफयच काशी नलेशी घडत जात शोते. शजायो लऴांऩावून बायतीमाॊचा
वभद्रु भागे व्याऩायावनवभत्तान े अयफाॊळी वॊफध
ॊ याशत आरा. ऩढेु भवु स्लभाॊनी

चवधलय आिभण के रे. मा काऱात अन ेक नव्या गोष्टी घडल्या. प्राचामा
कै रावचॊद्र देल 'फृशस्पवत’ माॊच्या भते एकदा थोडे वस्थय झाल्यालय भवु स्लभाॊभध्ये
ु ावशद, ख्वाजा इत्यादी वॊप्रदाम वनभााण झारे. चशदू गामक,
खावयजी, चजवदकी, भज
वळल्पकाय, तत्त्वस इत्यादींनी अयफाॊना प्रबावलत के रे. फौद्ध वबषू ल ब्राह्मण
ऩॊवडताॊकडून ते तत्त्वसान, ज्योवतऴ, गवणत, आमलु दे , यवामन इत्यादी वलद्या वळकू

रागरे. इ.व. 753-774 मा काऱात "ब्रह्म-ववद्धान्त’ "खॊड-खाद्यक’
ु
अळावायख्या ग्रॊथाॊच े अयफीत अनलाद
झारे. फगदादच्या याजान े अयफाॊना

बायतीम वलद्याॊच े अध्यमन कयामरा ऩयलानगी वदरी. ‘फयभक’ ळाखेच्या
भवु स्लभाॊनी अन ेक अयफाॊना वलद्याध्यमनावाठी बायतात ऩाठलरे; बायतीम
ु
वलद्वानाॊना फगदादरा फोरालून अनलाद
करून घेतरे.ऩढेु शे सान अयफाॊनी
मयु ोऩीमाॊकडे वॊिवभत के रे.
त्याचफयोफय इयाणी, अयफी वळल्प, वॊगीत ल बाऴेची अन ेक लैवळष्ट्ये बायतात

अन ेक ळतकाॊऩावून मेत आशेत. भौमाकाऱातल्या ऩाऴाणवळल्पाॊलय -- वलळेऴत्
अळोकस्तॊब ल तत्सभ -- इयाणी वळल्पाॊचा प्रबाल शोता. दशाव्या-अकयाव्या
ु
ळतकानॊतय भवु स्लभ वल्तानाॊ
च्या स्वाऱ्माॊभध्ये त्याॊच्याफयोफय नॊतय आरेल्या
काशी भवु स्लभ वलद्वानाॊनी बायतीम वॊगीतळास्त्र वभजून घेण्माचा प्रमत्न के रा.

फशादूय भवरक मा कडा मेथीर वयदायान े देळबयच्या वॊगीतऩॊवडताॊना फोरालून

त्याॊच्या ग्रॊथाॊच्या आधाये ‘वॊगीत वळयोभणी’ शा ग्रॊथ तमाय के रा. हुवेनळशा ळकी
मा ऩॊवडतान े अन ेक नले याग यचरे. बायतीम ऩयॊऩयेन े त्याराच ख्यार गामकीचा
प्रलताक भानरे. भात्र ख्यार शे ळीऴाक अवरेरे गेम काव्य दवषणेतल्या वूपी
रोकाॊत वाऩडते.
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ु चा
मा काऱात बायतात वूपी वॊत ल त्याॊच्या तत्त्वसानाचा, अनमामाॊ
ु वचश्ती शा वूपी
ु
वकाऱ
झारा. भशु म्मद घोयीच्या व ैन्याफयोफय ळेख भोईनद्दीन

बायतात अजभेय मेथ े स्थावमक झारा शोता. भौरली रोक वनातनी ल कोयडे
ु माॊच े
अवत, तय वूपींनी भवु स्लभ ऩयॊऩयेत बवक्तवॊप्रदाम आणरा. ईश्वय ल भनष्य
वॊफध
ॊ थेट ल प्रेभाचे अवतात; त्यात काव्य, वॊगीत, जनयीती ल वॊिृती माॊची

भशत्ता आशे अवे वूपी भानत. वॊगीत शा वूपी ऩयॊऩयेचा बाग याशत आरा;
ु
त्यावाठी त्याॊच े भौरलींफयोफय लादवललादशी झारे शोते. वशयलदी
ल वचश्ती मा
ऩयॊऩयाॊच े वूपी, बायतीम वॊगीत वळकू रागरे.
ु
ु नी बायतीम बाऴा ल रोकयीत
भोईनद्दीन
वचश्ती ल त्याच्या अनमामाॊ
अॊगीकायरी. वनजाभद्दु ीन वचश्ती (औवरमा) काऱात वचश्ती ऩयॊऩयेन े लवॊतोत्सल
ु
वाजया कयण्माव ल यॊग खेऱण्माव वरुलात
के री. आजच्या चशदी बाऴेचा वलकाव
ू झारा. पायवी ल ब्रज बाऴा प्रथभ लेगलेगळ्मा तऱ्शेन े काव्यात
मा ऩयॊऩयेतन
गोलल्या जात अवत. जवे -

जे शार-ए -- वभवश्कन भकुन तगापुर

फनाएॉ फवतमा दुयाएॉ न ैना।
ु योच्या ह्या वलाऩवयवचत ओऱींभध्ये पायवी ल ब्रज बाऴक लाक्यअभीय खव

ु झारी.
वभूश वबन्न आशेत. ऩढेु मा ळब्दाॊची ऩयस्पयाॊत अवधक वयवभवऱ वरू

भवरक भशॊभद जामवी माचे कृ ष्णालयचे काव्य प्रववद्ध आशे. वूपी वॊताॊचा दयफाय
ु ा अवे. रोकाॊची बाऴा स्वीकायल्यान े तय ते अवधकच रोकवप्रम झारे.
वलांना खर

वठकवठकाणच्या वूपींनी अश्मा अन ेक यचना के ल्या शोत्या. त्यात के लऱ
नव्या बाऴेचा वलकाव नव्हता; तय भवु स्लभ धभाात चशदू दळानातीर अन ेक
वॊकल्पना रुजत शोत्या. वलळेऴत् व्याकुऱता, बक्ती व्यक्त कयण्मावाठी द्वैत (ईश्वय
ल भाणूव) मेत अवतानाच इस्लाभभध्ये नवरेरे ईश्वय-बक्ताचे प्रेभाचे (इश्क)
नाते (प्रेभी-प्रेवभका) ऩढेु अद्वैतात कवे ऩवयणत शोते त्याचे वयेु ख प्रत्यॊतय वूपी
काव्यात मेत.े म्हणूनच वनातनी भवु स्लभ भौरली ल धभाभातंडाॊनी वूपींना धभाफाह्य
ठयलरे. आता तय तफरीघवायख्या वॊघटना भवु स्लभाॊना वूपी वॊताॊच्या दग्माात
जाऊ नका अवे वाॊगतात.

वूपी तत्त्वसान शे प्रस्थावऩत भवु स्लभ वॊस्थात्मक धभााच्या वलयोधी-फॊडखोय
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ु गॊजळकय म्हणत शोते शोते. ळेख पयीभद्दीन
आवा के यी मशी वो यीत

जाऊ नाम की जाऊ भवीत

(भवळदीत जाऊ की न जाऊ, तू आळा रालरीव की अवेच शोते.)

ऩवशरे काशी वूपी बायताफाशेरून आरे तयी वॊगीतकायाॊत आदयणीम
ु
योकवप्रम वूपी वॊत वनजाभद्दीन
औवरमा उत्तयप्रदेळात फदामूभ
ॉ ध्ये जन्मरे.
बायतीम दळानातीर भामा, बक्त ल ईश्वयाचे भैत्र मा वॊसा भवु स्लभ धभाप्रविमेचा
ु शे फवु द्धलादी वूपी म्हणतात --वशज बाग झाल्या शोत्या. व ैय्यद भशॊभद जौनऩयी
शौं फवरशायी वजना शौं फवरशाय
ु गर शय
शौं ववयजन ववशया वाजन भझ

ु ु ट आशे --(वाजना, तझ्ु मालय भी प्राणाची कुयलॊडी कयते. भी वृष्टीचा भक

तू भाझ्मा गळ्मातरा शाय)
ळेख अब्दुर कुद्दव गॊगोदी (1455-1538) माॊनी अरखदाव मा नालान े
काव्ययचना के री आशे. भामा ल अद्वैत इत्यादी वॊसा एका बवक्तयवात मा वॊताॊनी
वशज वभावलष्ट के ल्या.

वजधय देखूॊ शे वखी, देखूॊ शोय न कोम
देखा फूझ वलचाय भें वबी आऩी वोम

(वखे, वजकडे ऩाशते वतकडे तोच. दुवये कुणी वदवतच नाशी. खूऩ वलचाय

के ल्यालय कऱते की वगऱे आऩल्यातच आशेत.)

ळेख फशाउद्दीन फयनाली शे वलावग
ॊ ऩवयत्यागी वूपी जशाॊगीय फादळाशच्या

काऱाॊत वॊगीताचे भोठे ऩॊवडत म्हणून प्रववद्धीव ऩालरे. त्याॊनी म्हटरे आशे --इव न ैन का मशीं वफवेख
ु देखूॊ तू भझ
ु देख।
शौं तझ

ु ा ऩाशतो, तू भरा ऩाशा!)
( मा डोळ्माॊचा शाच वलळेऴ - भी तर

वूपींनी आऩल्या कल्पनाळक्तीरा ऩयॊऩया ल धभाग्रथ
ॊ ाॊच्या चौकटीतून फाशेय

काढताना नले तत्त्वसान घडलरे. शे बक्तीचे तत्त्वसान तत्कारीन नाथऩॊथीम ल

अन्य वॊताॊच्या दळानाच्या जलऱचेच शोते. इतक्या वशजऩणे बायतीम दळानाॊच्या
ु े ळाश, नानक, नाभदेल, कफीय
जलऱ ते आरे शोते की मा काऱात फाफा पयीद, फल्ल
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ु
ल अन्य कवल-वॊताॊची ल वावशवत्यकाॊची भावरकाच वदवते. गजयातभध्ये
पे ब्रलु ायीे ीर नष्ट
भाचा 2002 भध्ये भवु स्लभवलयोधी चशवाचायात अन ेक वूपी दगेदख
कयण्मात आरे. ळशा भशॊभद ज्यू जाभधनी (भृत्य ू 1515) मा वूपीन े म्हटरे आशे.
ु फादर भेंश फयवाले।
एक वभॊदय वात कशाले, धनव

लशी वभॊद शो फूदॊ वदखारे, नवदमा नारे शोकय चारे....
ु ल भेघ ऩाऊव
(वभद्रु एकच; भात्र त्यारा वात म्हणतात. इॊद्रधनष्य
ऩाडतात. तोच वभद्रु , तोच थेंफ, नदी-नारे शोऊन चारतात.)

ू बायतीम भवु स्लभाॊची वॊिृती-त्याॊची बाऴा, रोकयीती,
वूपी ऩयॊऩयेतन
त्याॊच े दळानदेखीर अयफस्तानच्या भवु स्लभाॊऩ ेषा पाय लेगऱे घडरे आशे.
रोकजीलनाचाच एक बाग म्हणून वूपी वलचायाॊनी इथल्या वॊगीताराशी नला

आळम वदरा.
भवु स्लभ आिभणाफयोफय वूपींचा प्रलेळ बायतात झारा. वूपी

रोकवभूशाॊना फयोफय घेऊन चारणाये शोते. म्हणून वभाजात वशज स्वीकृ त शोत
अवत, तयी काशी वूपी वॊताॊचा अऩलाद वोडरा तय फहुतेकजण भवु स्लभ
धभााचाशी प्रचाय कयीत शोते. भात्र त्याॊची इस्लाभ ल धभा माॊची ऩवयबाऴा लेगऱी

शोती. ती एक प्रकायची न ैवतक फॊडखोयी आशे ल प्रत्येक धभाात ती अवते.

बालनाळून्य ल वाचेफदॊ रूढी ल वदखाऊ आचाय वूपींना मोग्म लाटत नाशीत. चशदू
ु
ऩयॊऩयेत लेऱोलेऱी फॊडखोय तत्त्वचचतक, धभावस्थ
ॊ ाऩक वनभााण झारे. ऩयोवशत
ल

वॊत माॊच्यात जो पयक आशे तोच भौरली ल वूपीत आशे. आचामा कै रावचॊद्र
ु रभान ल बायतीम वॊगीत’ मा ऩस्तकात
ु
फृशस्पती शे आऩल्या ‘भव
वूपी ऩॊथाचे
अभ्यावक डॉ. अब्दुर शक माॊच े एक अत्यॊत रोबव अलतयण देतात,

‘’भौरली फवशयॊग ऩाशतो तय वूपी अॊतयॊगालय रष देतो. तो कभाकाॊडाचा
ु शोऊ इवितो. भौरलीचे लागणे वधक्कायान े ल
दाव शोतो तय शा त्यातून भक्त

वतयिायान े बयरेरे अवते तय माच्या लागण्मात दमा ल प्रेभ अवते. तो दुवऱ्माॊच े
दोऴ जाशीय कयतो, तय शा आत्मऩयीषण कयतो. भौरली वलांना एकाच तयाजूत

तोरतो तय वूपी प्रत्येक व्यक्तीचे लेगऱे ऩण रषात घेऊन लेगलेगऱा वॊिाय
कयतो. तवे कयताना ‘ळयीमत’रा ल वला फाह्य आचायधभाारा वूपी धाब्यालय

फवलतो. वूपी रोकाॊच्या अॊतयॊगात प्रलेळ कयतो, दुवऱ्माचे हृदम लळ कयण्माकडे
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त्याचे रष अवते. ते कयताना तो कोणत्याशी धार्मभक-अधार्मभक फाह्य फाधेची
वपकीय कयत नाशी. एक हृदम काफीज झारे म्हणजे एक नले जग काफीज
ु े जे काभ भोठभोठ्या ऩॊवडताॊना ल फादळशाॊना जभत
कयण्मावायखे अवते. त्याभऱ

नाशी ते एक वाधा दयलेळी ल पकीय वशज करून जातो. वूपी वलनमान े ल नम्रतेन े
रीन शोतो. त्याची दृष्टी ऩवयणाभालय अवते, पकीयाच्या दयफायात रशान-भोठा,
याल-यॊक, वलद्वान-भूख ा कुणीशी जाऊ ळकतो.’’
मा वूपींनी इस्लाभभध्ये वॊगीत फवलरे. कुयाण ल प्रेवऴत भशॊभदाच्या

लचनाॊचा (शदीव), ‘ईश्वयबक्तीत भन एकाग्र कयण्मावाठी गाणे-लाजलणे वदैल
मोग्म आशे’ - शा अथा त्याॊनी रालरा.

ु औवरमा
अन ेक वूपी वॊत वॊगीत जाणत शोते. कव्वार शोते. वनजाभद्दीन

स्वत् तवेच त्याॊच्या अलतीबलती गाणाये शोतेच. मा वचश्ती वूपींच्या ऩयॊऩयेत
ु योचा उदम झारा. अल्लाउद्दीन वखरजीच्या काऱात त्याच गोऩार
अभीय खव

नामकाफयोफय (गामक ल त्याहून भोठा नामक) ळास्त्रीम चचाा झारी अवल्याची
ु यो आजच्या उत्तय प्रदेळातल्या एटा वजल्ह्यात जन्मरे शोते.
ळक्यता आशे. खव

बायती वॊगीत जगात वलाश्रष्ठे आशे अवे ते म्हणत. ते ब्राह्मण ऩॊवडताॊकडून
थोडेफहुत बायतीम ळास्त्र वळकरे. त्याॊनी इयाणी वॊगीतऩद्धतीतीर यागलगीकयणाची ऩद्धत बायतीम वॊगीतात आणरी अवे एक भत (फृशस्पती) आशे.

भात्र आऩल्याकडीर डॉ. तायऱे कय प्रबृतींनी त्यारा वलयोध दळावलरा. अवो.

तात्पमा, एलढेच की बायतीम वॊगीताचा अवधक वलस्ताय ल वलकाव वूपी ऩयॊऩयेन े
के रा. भात्र शे ‘बायतीम’ वॊगीत शोते.

ा ा, भेर, थाट-याग ऩद्धती, प्रफॊध गामकी,
वूपी वाभगामन, ग्राभ-भूिन
त्यातून भध्यमगु ात धृऩद गामकी प्रचवरत झारी. बायतीम वॊगीत म्हणजे धृऩद
गामकीच शोती शे अगदी एकोवणवाव्या ळतकाच्या भध्याऩमंत खये शोते. गोऩार

नामक, तानवेन, फज
ै ,ू धोंडू, शवयदाव स्वाभी डागय शे वलाच धृऩवदमे शोते.
बायतीम वाॊिृवतक ऩयॊऩयेत गामन-वॊगीत शे अवबन्न अॊग शोते. रोकऩयॊऩयाॊभध्ये
ु ी-बाॊडी ह्या वला
ु धण
तय जन्म, भयण, वललाश, ळेती, वण-लाय, रेकी-वना,
वठकाणी गीत-वॊगीत अवामचेच, त्यातूनच ते स्फुयामचे. अवबजात वॊिृतीतशी
ळास्त्रीम गामनाच्या रूऩान े वळक्त ल वजानळीर करा वलकववत शोत यावशरी, मा
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‘भागा’ ल ‘देळी’ ऩयॊऩयाॊची ऩयस्पयाॊळी देलाण-घेलाण वतत चालूच शोती. भवु स्लभ
ु
वूपी वॊप्रदामातल्या कराकायाॊनी त्याचा आणखी वलकाव के रा. मा वॊमक्त

प्रबालाॊभधून आज प्रचवरत अवरेल्या ख्यारगामकीची फीजे रुजरी. आचामा
ु यो ऩद्धतीचा ऩॊवडत हुवेनळशा ळकी मान े अनक
े नले याग
फृशस्पतींच्या भते खव
ु
यचरे ल ख्यारगामकीची वरुलात
के री. एका बूबागातीर वतत फदरत्या,

ू एक स्वत्चे स्वामत्त वलश्व
वलकववत शोत अवरेल्या, लैवलध्यऩूण ा मोगदानाॊतन

अवरेरे ळास्त्रीम वॊगीताचे अॊग आऩल्या वॊिृतीचा एक अवलबाज्य बाग फनरे.

मा वाॊगीवतक वलकावाफयोफय बायतीम ळास्त्रीम वॊगीताचे वभाजळास्त्रशी वलरषण
आशे.

उत्तयेफयोफय दवषणेतीर भवु स्लभ याजलटीतशी बायतीम करा-वलद्याॊची ल
ु
वॊगीताॊची कदय झारी शोती. फशाभनी याज्याचा ऩवशरा वरतान
अराउद्दीन शवन
ु योचा वभत्र
फशाद्दयू ळशा (1347-59) शा वनजाभद्दु ीन वचश्तीचा वळष्य ल अभीय खव
शोता. त्याच्या ऩदयी अन ेक वॊगीतकाय शोते. ऩवशरा भशॊभदळाश माच्या काऱात
ु ाभऩद्धतीचा ऩवयणाभ झारा अवे म्हणतात. भात्र
बायतीम वॊगीतलगीकयणालय भक
ु
फशाभनी वरतानाॊ
च े ल एकॊ दयच भवु स्लभळावकाॊच े लतान शे धभांध ल
ऩयके ऩणावायखेशी शोते माचीशी नोंद घ्यालमाव शली. ऩढेु गोलऱकोंड्याचे भशॊभद
कुरी

कुतफु ळाश

माॊनी आऩल्या अन ेक प्रेवभकाॊलय काव्ये वरवशरी.
ु
आवदरळाशीतीर वला वरतान
वॊगीताचे चाशते शोते. त्याॊच्याऩ ैकी दुवया इब्राशीभ

आवदरळाश (1580-1627) माॊनी ‘नलयव’ ग्रॊथ वॊऩावदत के रा. आऩल्या गेम
ु े के रे. ‘नलयव'भध्ये
गीताॊच्या वॊग्रशाचे भॊगराचयण त्याॊनी वयस्वतीच्या स्ततीन
याग-यावगन्याॊची ळब्दवचत्रे आशेत. त्याॊच्या दयफायात चाय शजाय वॊगीतस शोते.

(अऩूण)ा

ु प्रकाळन)
(वाबाय : उद्गाय, ऩॉप्यरय
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भावशतीऩट ऩयीषण

अ चऩच ऑप विन: ती फोरते तेव्हा
येखा ठाकू य
अ चऩच ऑप विन, वप्रमा गोस्वाभी, वळवश्कावलिेदन

----------------------------------------------------------------------------ु
बायतातीर एका वॊऩन्न, ववळवषत
वभाजात वकत्येक वऩढ्या चारत अवरेल्या एका
यानटी, स्त्री-वलयोधी प्रथेफद्दर अवणाये भौन तोडून अस्वस्थ कयणाये अन ेक प्रश्
वाभोये आणणाऱ्मा भावशतीऩटाचा एका वॊलदे नळीर तरुण भनान े घेतरेरा लेध

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

ु ा लाढवदलवारा फोरालरॊ म.
"भी वशा लऴांची शोते. अम्मी म्हणारी - तर

भी छान कऩडे घातरे, के व चलचयरे. अम्मीवोफत वनघारे. ऩण वजथे गेरे वतथे ना
पुगे शोते ना के क. भरा एका अॊधाऱ्मा खोरीत न ेरॊ . वतथे एक फाई शोत्या. भरा
कऩडे काढामरा रालरे. त्या फाईंच्या शाती ब्लेड शोतॊ. भरा काशी कऱामच्या
आत दोन ऩामाॊभधल्या जागी त्याॊनी काऩरॊ . यक्त आरॊ . भी भोठ्याॊनी यडरे...”

शी कशाणी कोण्मा एका फारउत्पीडन फऱीची नाशी. शी कशाणी एखाद्या
ु ीची नाशी, चकला एखाददुवयीचीशी नाशी. शी कशाणी
इवजविमन – आविकन भर

ु
ु ीची.
आशे एका भोठ्या, तथाकवथत ‘ववळवषत’
वॊऩन्न वभूशातीर प्रत्येक भर

आऩल्याच बायतात शे घडते आशे, तेशी गेल्या अन ेक वऩढ्या! शे धक्कादामक वत्य
के लऱ आऩल्याऩावूनच रऩरे आशे अवे नाशी, तय शी लस्तवु स्थती कदावचत त्या
ु नाशी भावशत नाशी.
वभूशाच्या वला ऩरुऴाॊ

शे वलदायक वत्य वभोय आणण्माचॊ धाष्ट्या के रॊ ‘वप्रमा गोस्वाभी’ मा तरुण

वचत्रऩटकभीन े आऩल्या अ चऩच ऑप विन ह्या भावशतीऩटातून. वप्रमा शी

National Institute of Design (NID) भध्ये वळकत अवताना ळेलटच्या
वशाभाशीवाठी भावशतीऩट कयण्मावाठी वलऴम ळोधत अवताना वतच्या लाचनात

‘वळवश्कावलिेद ‘ (female genital mutilation) मालयचा रेख आरा.

तो लाचून आवण शी गोष्ट बायतात घडते, तीशी वतच्या आजूफाजूच्या वभाजात, शे
लाचून वतरा मा वलऴमारा लाचा पोडाले अवे लाटरे. त्यातून शा भावशतीऩट
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वनभााण झारा.

ु
मा भावशतीऩटाचा ६० व्या याष्ट्रीम वचत्रऩट ऩयिायात
‘वलळेऴ उल्ले ख’

कयण्मात आरा. शा २३ वभवनटाॊचा भावशतीऩट, कधीशी न फोरल्या जाणाऱ्मा,
ु म्हणजे ‘ऩयॊऩया वाॊगते म्हणून’
अत्यॊत गप्तु ता ऩाऱरेल्या वलऴमाच्या आवण भख्य

ु े त्यात वशबागी झारेल्या भवशराॊच्या
के ल्या जाणाऱ्मा वलधीफाफतचा अवल्याभऱ
ु े वॊऩण
ू ा वचत्रऩटात आऩल्यारा
ओऱखीवलऴमी वलळेऴ गप्तु ता ऩाऱरी आशे. त्याभऱ
पक्त शाताॊच्या शारचारी, ऩालरे, ऩडद्याभागे वॊवधप्रकाळात फोरत अवणाऱ्मा
फामा वदवतात आवण त्यातून ऐकू मेणाऱ्मा, काळ्मा ऩडद्यालय ठवठळीत इॊग्रजीत

छाऩल्या जाणाऱ्मा कशाण्मा भनाची वारऩटे वोरत जातात.
जवजळी एके क कशाणी ऩढेु वयकते, तवतळी वतच्यातीर स्त्रीची
अवशामता, वतचा याग, वतचे प्रश्, वतचा भाणूव म्हणून जगण्माचा अवधकाय

आवण वतचे रैं वगक अवधकाय अवे अन ेक प्रश् आऩल्या आजूफाजूरा वघयट्या
घारामरा रागतात. शऱू शऱू ‘खतना" शा ळब्द ओऱखीचा शोतो ऩण

भावशतीऩटातीर फामका तो ळब्द अगदी वशज आवण योजच्या लाऩयातरा

अवाला इतक्या थॊडऩणे उच्चायतात, तेव्हा ह्या ळब्दातीर िू यता अॊगालय मामरा
ु
वरुलात
शोते. भावशतीऩटातीर एका लऱणालय जेव्हा फामका ह्या प्रथेच े
ु
उदात्तीकयण कयामरा वरुलात
कयतात, तेव्हा ‘धभा’ ह्या वॊकल्पन ेवलऴमी अवणाये
आऩरे प्रश्शी अवधक गडद शोत जातात .

वप्रमा गोस्वाभीन े ऩडद्यालय काऱोखात वलचायरेल्या ‘‘शे वगऱे कळावाठी

के रे जाते?’’

ह्या प्रश्ालय उत्तयादाखर आरेरे ळब्द आऩल्यारा एखाद्या

ब्लॎ कशोरभध्ये घेऊन जातात. ‘शे वगऱे कवे ळास्त्रीमदृष्ट्या भशत्त्वाचे
आशे; वभाजाच्या ळद्धु ीकयणावाठी कवे आलश्मक आशे; नलया फामकोचे नाते
े ी कळी वनकडच आशे आवण
वटकलण्मावाठी अवरेरी ती रग्नवॊस्थच

वगळ्मात भशत्त्वाचे म्हणजे फाईच्या रैं वगकतेरा अॊवकत ठे लण्मावाठी आभच्या
व्यलस्थेरा आम्ही वदरेरा शा वलश्वाव आशे’, शे वगऱे जेव्हा फोशयी वभाजातल्या
ु
‘त्या’ ववळवषत
डॉक्टय फोरतात, तेव्हा त्याॊच्या शातालयीर भेशॊदीचा गडद यॊग

आऩल्यारा वशन शोत नाशी. ‘ब्लेडन े छोटावा बाग काऩरा जातो (म्हणजे
clitoris ) आवण थोडॊव ॊ यक्त मेत,ॊ फस्स. अगदी दोन वभवनटाचॊ काभ अवतॊ"....
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ऩण त्या दोन वभवनटाॊत वात आठ लमाच्या वचभयु डीचे काम शोते, वतच्या बाली
ु ालय त्या घटन ेचा काम ऩवयणाभ शोतो, वतच्या बालवलश्वात काम घारभेर
आमष्य
शोते, वतच्या पुरणाऱ्मा वदॊ ु य रैं वगक बालनाॊच े काम शोते, त्या लमातीर

आकऴाण, ती ओढ एका ब्लेडच्या घालान े कळी यक्तफॊफाऱ के री जाते.... आवण
ह्या वलयोधात प्रश् वलचायण्माचा अलकाळशी ऩयॊऩया स्त्रीरा देत नाशी! फाईच्या

जन्मारा आरेल्या कोणीशी आऩरी रैं वगकता व्यक्तच करू नमे शी धभांध
ु
आवण ऩरुऴवत्ताक
वभाजयचन ेची गयज आशे. ऩण त्यातरा वस्त्रमाॊचा
वशबाग भती गग
ॊ ु करून टाकणाया आशे. “भाझ्मा आज्जीन े के रॊ , आईन े के रॊ ,
ु ीरा वन वनु ेराशी तेच कयालॊ रागणाय.” इतके तका शीन उत्तय
आता भाझ्मा भर
ह्या वस्त्रमा द्यामरा रागतात. भग शी व्यलस्था वस्त्रमाॊना शाताळी धरून एका

ू त्या कोलळ्मा जीलाव भयणमातना वशन कयण्माव बाग
जीलघेण्मा प्रथेतन
ु
ु े आमष्यबय
ऩाडते. ज्याभऱ
त्या लेदना आवण ऩाऩ म्हणलून वशणलून काऩून
ु रैं वगकता घेऊन, वतचा
टाकरेरी (शयाभ की फोटी) म्हणजेच वतची अऩयी

ु
ु
एखाद्या ऩरुऴालय
प्रेभ कयण्माचा शक्कशी वशयालून घेऊन वतरा शे अऩूण ा आमष्य
जगामरा बाग ऩाडते. वप्रमा गोस्वाभीचा भावशतीऩट आऩल्यारा कोणतीशी
आयडओयड न कयता शे वाये वाॊगण्माचा प्राभावणक ल प्रबाली प्रमत्न कयतो .

फाईची रैं वगकता शी न ेशभीच न ैवतक-अन ैवतकतेच्या बोलऱ्मात वपयत ठे ऊन

धभााच्या नालाखारी अश्मा अघोयी प्रथाॊना भान्यता देण े शे जगबय ऩूलीऩावून
ु
वयााव चालू आशे. खये तय रैं वगक बालना ह्या स्त्री आवण ऩरुऴ
दोघाॊकडेशी
ु च्या अॊवकत याशाली, ती स्त्री आशे ह्याची
वनवगात्च आशेत . ऩण तयीशी ती ऩरुऴाॊ
ु
वतरा वतत जाणील याशाली ह्यावाठी अळा प्रथा वनभााण झाल्या आवण भख्य
म्हणजे आजशी त्या वटकू न आशेत. कायण वस्त्रमाॊनीच त्या भनोभन स्वीकायल्या
ु
ु
आशेत. ऩरुऴप्रधान
वॊिृतीतीर यीतीवयलाज आवण आचायवलचाय, ऩमाामान े ऩरुऴी
लचास्व वटकलण्मावाठी स्त्रीवायखे धायदाय शत्याय दुवये नाशी, शे ह्या
वॊिृवतयषकाॊना ऩक्के भाशीत आशे.

ह्या भावशतीऩटाचे एक लैवळष्ट्य म्हणजे ह्यात वदग्दळाक ‘आऩण शे के रे

ऩावशजे, अळी system अवरी ऩावशजे’, अवे काशी दाले कयत नाशी. ती पक्त
एक धक्कादामक वत्य आऩल्यावभोय भाॊडते. त्यावोफत ती आऩल्यारा काशी
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आळादामी गोष्टीशी दाखलते. ह्या प्रथेच्या वलयोधात प्रश् वलचायणाऱ्मा काशी
ु ींच्या आकृ त्याशी आऩल्यारा वदवतात. "शे का के रे जाते? ह्या प्रथेभागे
भर
काशी तका तयी आशे का?” – अवे प्रश् त्या वलचायतात, आऩरा वलयोध
ु
नोंदलतात, तेव्हा त्या ऩवटश्मा
आकृ त्या वकायात्मक वदवामरा रागतात.
ु ारा कोणी
“भाझा भाणूव म्हणून जगण्माचा शक्क ओयफाडामचा अवधकाय तम्ह
वदरा आशे?” अवे प्रश् त्या आऩल्या आईलवडराॊना वलचायतात आवण “आम्ही

शे स्वीकायणाय नाशी” अवे ठणकालूनशी वाॊगतात.
ु ाभी कयणायी,
ु ाॊना जन्म देणायी, ऩरुऴाची
ु
फाई शी पक्त भर
रैं वगक गर
आऩल्या स्वत:च्या रैं वगक बालना दाफून टाकणायी अळी अवाली, शी व्यलस्था
खये तय कोणत्याच जातीन े, धभाान े, ऩॊथान े स्वीकायामरा नको. ऩण तवे शोताना

वदवत नाशी. कायण ह्या व्यलस्थेतरी स्त्री स्वत्च स्त्री अवण्माच्या
अऩयाधगॊडाच्या बालन ेतून ‘ह्या ज्या काशी प्रथा आशेत,

त्या वभाजाच्या

कल्याणावाठी आशेत’ अळी स्वत्ची लेडगऱ वभजूत घालून जगते आशे, ते
ु े ह्या वभाजात काशी अन ैवतक घडामरा
भरा खूऩ धोक्याचे लाटते. ‘भाझ्माभऱ
नको, ती जफाफदायी भाझी आशे’ शे अवे स्त्रीरा ऩटलून देण्मात शा वभाज

मळस्वी शोताना वदवतो आवण इथेच शी व्यलस्था कोणतीशी रढाई न कयता
चजकताना वदवते.

ु ह्या प्रलाशात वप्रमा
ऩण अखेयीव कोणीशी वॊलदे नळीर स्त्री चकला ऩरुऴ

गोस्वाभीफयोफय ऩोशत जातो ल अखेयीव ‘वनवगाान े प्रत्येकारा वदरेल्या रैं वगक
ु त अवधकाय आशे आवण ‘खतना’ वायखी
बालना ह्या त्या त्या व्यक्तीचा भरबू
ु आशे. ती ह्या भानली
अघोयी प्रथा, जी आऩल्या बायतात आऩल्या आवऩाव वरू

अवधकायाॊच े उल्लॊ घन कयणायी आशे आवण म्हणून ती फॊद झारी ऩावशजे’ ह्या
वनष्कऴाालय

ऩोशचतो.

ह्या

भावशतीऩटातीर

वपयचॊदाचे

वार

काढण्माइतकी वाधी कृ तीशी आऩल्यारा अस्वस्थ करून वलचाय कयण्माव
प्रलृत्त कयते आवण शेच ह्या भावशतीऩटाचे मळ आशे.
चरबाऴ: ९८६०२६२४५२ /

ईभेर: thatsrekha@gmail.com
39

करभा
अभय शफीफ
ॊ , करभा
आॊतयधभीम वललाश, भानली नातेवफॊ ध
________________________________________________________
ु ीभ भर
ु गा ल वििन भर
ु गी ह्याॊचा वललाश, तोशी आजच्या ३५ लऴांऩलू ी.वनफाई
ु
भस्ल
तय
शलीळी आशे, ऩण वतचा धभा न फदरता वतरा स्वीकायरे, तय रोक काम म्हणतीर ह्या
ऩेचात वाऩडरेरे वावये ल प्रेभाने भाने चजकण्मालय वलश्वाव अवणायी वून ह्याॊच्या
ु ाच्या दृष्टीकोनातून -नात्याची हृद्य कशाणी, भर
________________________________________________________

आभच्या रग्नारा कोणाचा वलयोध नव्हता. आळाफद्दर तिाय नव्हती.
ु ाॊच े कौतक
ु कयामचे. ऩयॊत ु वतन े भव
ु रभान व्हाले एलढीच
आभचे लडीर वतच्या गण
त्याॊची अट शोती. आम्ही एकभेकारा व्यक्ती म्हणून ऩवॊत के रे शोते. धभांतयाचा

वलऴमच नव्हता. रग्न कयण्माऩावून ते भरा ऩयालृत्त करू ळकत नव्हते. ऩयॊत ु
आळारा वून म्हणून स्वीकायामचे की नाशी शे ळेलटी त्याॊच्याच शातात शोते.

ू टाकरे. एका
धभांतयावळलाम स्वीकायणाय नाशी अवे त्याॊनी वनलााणीचे वाॊगन
ु ीरा धभांतय कयलून न घेता स्वीकायरे तय रोक दूऴणे देतीर शी बीती
वििन भर
शोतीच. ऩयॊत ु त्याशीऩेषा त्याॊच्या भनात खोरलय रुजरेरे वॊिाय त्याॊना
ु
स्वीकारू देत नव्हते. आळान े चाॊगरऩणाची
वचकाटी वोडरी नाशी. काऱावोफत

वगऱे फदरत गेरे. ळेलटी वॊिायाचा उऩचाय करून लवडराॊनी स्वत्ची वभजूत
ु ऩणा आवण वॊिाय ह्याॊची अऩूल ा
काढून घेतरी ल एका वाभान्य भाणवान े चाॊगर
वाॊगड घातरी.

ु
े
भग़वयफची नभाज शोऊन गेरी शोती. वदलव भालऱतीरा गेरेरा. वधाकयन
ु घेऊन भी आवण आळा आभच्या घयी गेरो. वदय फाजाय
वदरेरा वभठाईचा ऩडा
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बागात आभचे जनु े घय आशे. लडीर अॊफाजोगाईरा ऩवशल्याॊदा आरे तेव्हा त्याॊनी

माच भोशल्ल्यात घय बाड्यान े घेतरे शोते. काराॊतयान े बाडे आणखीन कभी शोते
म्हणून आभचे वफऱ्शाड पारोलव ा क्वाटा व ाभध्ये शररे. शी वयकायी घयाॊची चाऱ.
आभचे फारऩण माच चाऱीत गेरे. तेथ े अवतानाच आणीफाणीत भरा अटक

झारी. त्यानॊतय वयकायी अवधकाऱ्माॊनी नोटीव फजालून लवडराॊना घय वयकाभे
ू तमाय
कयामरा बाग ऩाडरे. एव्हाना ‘वदय फाजाया'त आभचे ऩत्र्याचे घय फाॊधन
झारे शोते. आणीफाणीचा तरुु ॊ गलाव वॊऩलून ऩयत आरो तेव्हा ऩवशल्याॊदा
आळाची बेट माच घयात झारी शोती.

आज रग्नाचे यवजस्ट्रे ळन करून आम्ही ऩयतरो शोतो. भी ऩाटण्माहून

ऩयस्पय फीडरा ऩोचरो. वभत्राच्या खोरीलय कऩडे फदलून रग्नारा शजय झारो.

आळा अॊफाजोगाईहून आरी. वतन े खाव वििन ऩद्धतीची ऩाॊढयी वाडी न ेवरी
शोती. वतच्या वोफत वतची फशीण ल धाकटा बाऊ आवण भाझी फशीण ल बाऊजी

शोते. शे चौघे नातेलाईक वोडरे तय फाकी वगऱे वभत्र. भी कोणाराशी वनभॊत्रण
ु
ऩाठवलरे नव्हते. वधाकय,
फाऩू काऱदाते आवण डॉक्टय रोवशमा मा वतघाॊना तेलढे
वाषीदाय म्हणून मेण्माची वलनॊती के री शोती. मा वतघाॊनी आॊतयजातीम वललाश
ु
के रेरा ल आमष्याच्या
तीन टप्प्प्याॊलय बेटरेरे. कानोकानी कऱत गेरे आवण
वॊघऴालावशनीतीर कामाकत्यांची ल भाझ्मा वभत्राॊची गदी झारी. रग्नाच्या

नोंदणीचा वोशऱा(?) ऩाय ऩडरा. कोणीतयी खानवाशेफ अवधकायी शोते. त्याॊनी
ु च्या फाजायात
भार्थ्ालयची येऴा शलू न देता वह्या करून घेतल्या; गयाॊ
ऩॊचनाम्यालय अवधकायी वह्या कयतो तश्मा. एकभेकारा शाय घारण्माचा उऩचाय

झारा. पोटो काढरे. फाऩूनॊ ी वखळातीर वाडेचायळे रुऩमे भरा बेट म्हणून वदरे.

ते ल डॉक्टय औयॊगाफादरा वनघून गेरे. आम्ही शॉटे रात याईव प्लेट जेलरो. शेच
आभच्या रग्नाचे जेलण. फवभध्ये प्रचॊड गदी शोती. उबे याहूनच अख्खा प्रलाव
ु
े वभठाईचा डफा वदरा.
कयाला रागरा. रग्नाची अळी लयात. उतयताना वधाकयन
म्हणारा, ‘आई-लवडराॊना बेटून घ्या.'

ु
भी घयात वलांत धाकटा. आई-लवडराॊचा राडका. घयात घवरो.
आईचा

शात धयरा, भाझ्मा डोक्यालय ठे लरा, तवाच आळाच्या डोक्यालयशी ठे लरा.
ु े आळीलााद
आईरा कऱरेच नाशी की भी काम कयतोम. भी म्हणारो, ‘झारे, तझ
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ु
आम्हारा वभऱारे.’ ती काशीच फोररी नाशी. नवती
आम्हा दोघाॊकडे फघत
ु
यावशरी. आळा चाॊगरी भरगी
आशे. ती वून म्हणून घयात घ्यामरा वतची शयकत
नव्हती. ऩण... तेलढ्यात लडीर आरे. आम्हारा ऩाशताच त्याॊच्या चेशऱ्मालय

कठोय बाल उभटरे. भी त्याॊचा अवा चेशया ऩूली कधी ऩावशरा नव्हता. आम्ही

दोघाॊनी उबे याहून त्याॊना वराभ के रा. लडीर एकच लाक्य फोररे. ‘जफ तक मश
ु रभान नशीं शोती, मश तेयी वफली नशीं कशेराएगी.’ एलढे एक लाक्य फोलून ते
भव
वनघून गेरे. लीज कडाडरी आवण आऩल्यालयच ऩडरी अवे लाटरे. मा एका
लाक्यात बमानक अथा शोता. आळा यडामरा रागरी. वतच्या डोळ्माॊतल्या

अश्रूच्य
ॊ ा धाया काशी के ल्या थाॊफने ात. भी खूऩ वभजालून वाॊगण्माचा प्रमत्न के रा.
वतच्या भनात काम चाररे शोते कुणाव ठाऊक. ती भाझेशी ऐकत नव्हती. आईन े
्
ऩाणी आणून वदरे. ते प्यारी अन फयाच
लेऱ हुभवत यावशरी.
आळा वििन घयातून आरेरी. रशानऩणी वतची आई गेरी. घयातीर
ु गी म्हणून वतन े रशान बालॊडाॊचा वाॊबाऱ के रा. वतचे लडीर ऩोस्टात
भोठी भर
ु ींच्या वळषणाफद्दर त्याॊचा कटाष शोता. घयखचाात ओढाताण
नोकयीरा शोते. भर

ु
वशन करून त्याॊनी भरींना
वळकवलरे. आळारा त्याॊनी नर्सवग कोव ा कयामरा
औयॊगाफादरा ऩाठवलरे. तेथ े भाझी फशीणशी वळकत शोती. मा दोघींची भैत्री
झारी. भी आणीफाणीच्या काऱात तरुु ॊ गात शोतो. फवशणीळी भाझा ऩत्रव्यलशाय

शोता. भाझी ऩत्रे आळादेखीर लाचामची. एका विस्मवरा वतन े ग्रीचटग ऩाठवलरे.
ु झारा. बेट शोण्माऩूली आभची ओऱख
भी आबायाचे ऩत्र. ऩढेु ववरववरा वरू
झारी शोती. वतन े नर्सवग ट्रे चनग ऩूण ा के रे. रगेच वतरा नोकयी रागरी. भाझ्मा

फवशणीच्या रग्नात ती आरी शोती. एखाद्या कायबायणीरा ळोबेर अळा ऩद्धतीन े
ु
वतन े रग्नाची वगऱी काभे शाताऱरी शोती. आभच्या कुटॊ ु वफमाॊभध्ये वतचे कौतक
शोते. वतचा स्वबाल वगळ्माॊना आलडरा शोता. आम्ही रग्न कयणाय शेशी
वगळ्माॊना भाशीत शोते. अडचण एकच शोती. वतन े इस्लाभ धभा स्वीकायाला अळी
आभच्या घयच्याॊची इिा शोती.

ु ा
एकदा वलऴम वनघारा. तेव्हा वतन े भरा वलचायरे. भी म्हणारो, “भी तर
व्यक्ती म्हणून ऩावशरे, तेलढे भाझ्मावाठी ऩयेु व े आशे.’‘ भाझ्मावाठी वतचा धभा
कोणता शा भद्दु ाच नव्हता. वतन े आभच्या फवशणीरा वाॊवगतरे की, “तो म्हणत
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अवेर तय भी काशीशी कयामरा तमाय आशे. तो कोयड्या वलवशयीत उडी टाक
ु ी त्याच्याळीच फोरा.’‘ फयेच वदलव कोणीच वलऴम
म्हणारा तयी भी टाके न. तम्ह
काढरा नाशी. एकदा आडून वलऴम वनघारा. तेव्हा भी ऩयत भाझी बूवभका स्पष्ट
के री. भी रग्न कयण्माचा वनणाम कयताना वतचा धभा ऩावशरा नाशी. ती व्यक्ती
म्हणून भरा आलडरी आशे. तेलढे भरा ऩयेु व े आशे.

लडीर कभाठ लगयै े काशी नव्हते. जातीमलादी तय अवजफात नाशी.
ु कयामचे. अडचण
आळाफद्दर त्याॊना कोणतीच तिाय नव्हती. उरट वतचे कौतक
पक्त धभांतयाची शोती. दुवऱ्मा धभााची वून स्वीकायरी तय रोक काम म्हणतीर?
ु ाॊना शेच वळकलरे का?’‘
नातेलाईक काम म्हणतीर? “लतन वे दूय याहून भर
रोक अवे प्रश् वलचारून बॊडालून वोडतीर अळी बीती लाटत शोती. एका
ु
वाभान्य भाणवारा अस्वस्थ कयामरा एलढे प्रश् ऩष्कऱ
झारे. आॊतयधभीम
वललाश शी कल्पनाच नली, धक्कादामक. आऩल्या घयाण्मात वऩढ्यान ्वऩढ्या कोणी

अवे ऩाऊर उचररे नाशी. ते चाॊगरे की लाईट माची चचाा नको. आज ते

आऩल्या घयात ऩडता काभा नमे. लवडराॊचा वयऱवोट आवण वयधोऩट वलचाय.
ु ीच्या ऩवॊतीफद्दर आम्ही शयकत घेतरी नाशी. आता धभांतयाफद्दर आभचे
‘भर
ऐकाले’ अवा त्याॊचा शेका शोता.

े ण
े े नव्हते. ते काम म्हणतात
भरा नातेलाईक अथला रोकाॊळी काशी देणघ
ु
माची भरा चचता नव्हती. भी रग्न कयणाय आशे. आम्ही दोघे वोफत आमष्य
े ण
े ?े
काढणाय आशोत. आभचे आम्ही ठयलू. आभच्या रग्नाळी रोकाॊना काम देणघ

आम्ही कोणारा वलचायरे का की, ते अवे का कयतात? भग आम्हारा
वलचायण्माचा त्याॊना काम अवधकाय? आम्ही रोकाॊना अडवलरे नाशी. रोकाॊनी

आम्हारा अडलू नमे. भी अवा वगऱा वलचाय करू ळकत शोतो. लवडराॊना ते
ळक्य नव्हते. त्याॊच े फारऩणाऩावूनचे वॊिाय कवोटीरा रागरे शोते.
ु ाच्या आवण
रग्नाचा आळीलााद भागण्मावाठी आरेल्या राडक्या भर
ु
वस्वबाली
वनु ेच्या डोक्यालय शात ठे लण्माऐलजी त्याॊनी एक बमानक लाक्य

लाऩरून आम्हारा ठोकरून रालरे. ते लाक्य भाझ्मा वजव्हायी रागरे. थोडेफहुत
ु े ते भी ऩचलू ळकरो. भात्र आळाच्या वचभक
ु ल्या
वाभावजक आकरन झाल्याभऱ
बालवलश्वाच्या चचधड्या-चचधड्या झाल्या.
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दोन -

आळारा भेवडकर कॉरेज ऩवयवयात क्वाटाय वभऱारे शोते. आभचा नला
ु झारा. त्या काऱी भी वतत वपयतीलय अवामचो. आळा
वॊवाय माच घयात वरू
इथेच याशामची. त्यात वतचा स्वबाल कुटॊ ु फलत्सर. वतरा वावू, वावये, नणॊदा,
बालजमा, बाऊ, फवशणी अवा गोतालऱा शलावा लाटामचा. आऩरे घयदाय वोडून
ती आरेरी. वतरा लाटरे मेथ े नला गोतालऱा वभऱे र. ऩयॊत ु मेथ े लेगऱे च.

नलऱ्मावळलाम दुवया नातेलाईक नाशी. तोशी लाऱ्मालय. कधी मेथ,े कधी तेथ.े

आधायारा म्हणून भाझे वभत्र, भाझी फशीण, वतच्या नव्यान े झारेल्या भैवत्रणी.
ऩयॊत ु तोशी शला अवरेरा गोतालऱा वभऱत नव्हता. कायण वाधे शोते. वतन े
धभांतय के रे नव्हते.

ड्यूटी वॊऩरी की आळा ‘वदय फाजाया'तीर आभच्या घयी मेऊन फवामची.

फवून याशामची. आभच्या घयचे रोक वतरा शाकलून रालण्माएलढे उद्धट नव्हते.
ती तावन ्ताव फवून याशामची. वतच्याळी कोणी फोरत नवे. जो-तो आऩाऩल्या
काभात. ते एकभेकाॊळी फोरामचे. ऩण वशच्याळी कोणीच नाशी. चाय-चाय ताव ती

फवून याशामची. वदलव भालऱताना क्वाटा यरा ऩयतामची. काशी भवशन्याॊत अफोरा
तटु रा. शऱू शऱू आई फोलू रागरी. शी वतच्या काभात भदत करू रागरी. घयात
जागा वभऱारी. ऩण भनाची दाये फॊदच शोती.

आळाची आई रशानऩणीच गेरेरी. लडीर ऩोस्टात नोकयी कयीत शोते. ते

धार्मभक कामािभात उत्साशान े बाग घ्यामचे. नगय वजल्ह्यात वििनाॊची वॊ"मा
ु झारे नाशी. एका
फऱ्माऩ ैकी आशे. वतच्या भाशेयीदेखीर रग्नाचे कौतक
ु रभानाळी वतन े रग्न के ल्याची अढी शोतीच. त्यात भी नोकयी कयीत नाशी.
भव

कामाकताा आशे. आळा लेडी आशे. बोऱी आशे. ती वफचायी पवरी. अळी बालना.
ु के रे नवरे तयी,
एक गोष्ट खयी की, आळाच्या भाशेयच्या रोकाॊनी भाझे कौतक

भरा अऩभावनतशी के रे नाशी. भाझ्मा दृष्टीन े एलढे ऩयेु व े शोते. ऩयॊत ु आळारा तेलढे
ऩयेु व े लाटत नवे.
ु गी भाशेयी जाते. आळा कोठे
आऩल्याकडे ऩवशल्या फाऱॊ तऩणारा भर

जाणाय? आई नाशी. जे कोणी भाशेयचे रोक आशेत त्याॊची ऩवयवस्थती फाऱॊ तऩण
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ऩेरणायी नाशी. ळेलटी अॊफाजोगाईराच फाऱॊ तऩण कयामचे ठयरे. भी भाझे ऩॊख

दुभडून घेतरे. आळावोफत याशामेच ठयवलरे. घयात आम्ही दोघे. दोघे नलखे.
फाऱॊ तऩणाची तमायी दोघाॊनी वभऱू न के री. मा काऱात भी जेलढे वळकरो तेलढे
ु
कोणत्याशी ऩस्तकातू
न भरा वळकता आरे नाशी.
आळारा दलाखान्यात न ेण्मात आरे. वतच्याजलऱ भाझी फशीण आवण
ु
वतची एक भैत्रीण शोती. भी लॉडााच्या फाशेय अस्वस्थ उबा. उत्तययात्री भरगी
झाल्याचे भरा वाॊगण्मात आरे. ऩऱत जाऊन वळया करून घेऊन आरो.
तावबयानॊतय आळाची भाझी बेट झारी.

दोन-तीन वदलवाॊनतॊ य आळा घयी आरी. एके वदलळी भी फाशेरून घयी

आरो. तेव्हा आळान े भरा वाॊवगतरे, “आज अब्बाजान (भाझे लडीर) इथे आरे
ु ीच्या कानात ‘अज़ान’ म्हटरी. थाॊफरे नाशीत. रगेच वनघून
शोते. त्याॊनी भर
गेरे.’‘ आळान े धभांतय के रे नाशी म्हणून लवडराॊनी वतरा वून म्हणून स्वीकायरे
नाशी. ऩयॊत ु वतच्या रेकयाच्या कानात ‘अज़ान’ भात्र म्हटरी. शा काम प्रकाय
आशे? लवडराॊळी चचाा कयण्माची वोम नव्हती. भाझा भीच उरगडा करून
ु गी आऩल्या भर
ु ाची आशे. आजोफा म्हणून वतच्या कानात
म्हणारो. ‘’शी भर

‘अज़ान’ म्हणणे आऩरे धभाकताव्य आशे अवे त्याॊना लाटरे अवाले.’’ लडीर

वन्वॊकोचऩणे आभच्या घयी आरे. अज़ान म्हणून वनघून गेरे. आऩण शे के ल्याचे
भाझ्मा आईरादेखीर त्याॊनी वाॊवगतरे नवाले. शा वदखाव्याचा बाग नव्हता. एका
ु
वाभान्य भाणवाच्या धार्मभक आस्थाॊची ती अवबव्यक्ती शोती. चाॊगरऩणा
आवण
आस्थाॊची वयवभवऱ.
तीन -

त्याॊच े लम झारे शोते. ऩूलीवायखे काभ कयता मेत नव्हते. जो भाणूव

वामकरीलय तीव-तीव वकरोभीटय योज प्रलाव कयामचा, मा गालाहून त्या
गालारा ऩामी जाण्मात ज्यान े कधीच कुचयाई के री नाशी, तो भाणूव आता चशडूवपरू ळकत नव्हता. आऩरे गाल वोडरे, आऩरा प्रदेळ वोडरा. वजथरी बाऴा

आऩल्यारा फोरता मेत नाशी, कऱतशी नाशी, अळा प्रदेळात मेऊन ज्यान े आऩरी
ु े लाढवलरी, वळकलरी. भोठी के री, तो भाणूव आज ऩरॊ गालय ऩडून शोता.
भर
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बाऊ ऩ ैवे ऩाठलामचा. त्यालय घय चारामचे. लवडराॊना शी वस्थती भान्य शोणायी
नव्हती. लमाफयोफय अन ेक योगाॊनी त्याॊना घेयरे. एक-दोनदा ऑऩयेळन झारे. मॊदा
भात्र भोठी वफकट वस्थती शोती.

लवडराॊना लॉडाात दाखर के रे शोते. भोठे ऑऩयेळन झारे. डॉक्टय
वनलााणीचॊ फोरत शोते. ऩयॊत ु प्रमत्नाॊची वळकस्तशी कयीत शोते. फालीव वदलव झारे.
ू ी झज
लडीर भृत्यळ
ॊ ु देत शोते. भाझी फशीण आवण आळा वाईडरूभभध्ये एका

ऩरॊ गालय ऩडून अवरेल्या भाझ्मा लवडराॊची अव्याशत वेला कयीत शोत्या.
आभच्या आईरा वदवत नव्हते म्हणून ती तगभग कयीत घयीच थाॊफरी शोती.
भाझे बाऊजी भाझ्मावोफत अवामचे. भी खडा ऩशाया देत शोतो. फाशेयची धालऩऱ
कयीत शोतो. लवडराॊची वस्थती भरा ऩाशलत नव्हती. वाईडरूभच्या आत जाऊन

त्याॊची वस्थती ऩाशण्माचे धाडव भाझ्मात उयरे नव्हते. आळा भात्र वनयागवऩणे
ु ऴू ा कयीत शोती. लडीर आज जाणाय की उद्या अळी अलस्था शोती.
वेलाळश्र
े ा कोणी चारत नव्हते. “आळा, ऩाम उचलून वतकडे
आळावळलाम त्याॊना वेलर
ठे ल. आळा, ह्या शातारा भग्ॊ ु मा आल्या. आळा शे कय. आळा ते कय.’‘ ती
ऩरॊ गाच्या फाजूरा फवून जेलत अवरी तयी वतराच शाक भायामचे. घाव फाजूरा

ू ती तळीच उठामची. ळेलटी तीन वदलव तय आळारा झोऩ कळी ते भाशीत
ठे लन
नव्हते.

ु ा
भरा याशलरे नाशी म्हणून भी वतरा वलचायरे, “काम शोणाय आशे शे तर

चाॊगरे वभजत अवताना तू त्याॊची एलढी वेला का कयते आशेव?''

मारा एलढे वाधे कवे वभजत नाशी अवा कटाष वतन े भाझ्मालय टाकरा.
ती म्हणारी, “ईश्वयान े शे वदॊ ु य वलश्व वनभााण के रे. त्यात एक भाणूव आणखीन

काशी काऱ याशाला. मावाठी आऩण धडऩड के री ऩावशजे.’‘ वतचे वििन वॊिाय
ु
फोररे की वतच्या ऩवयचमेची प्रेयणा की वशज भाणूवऩण? भी वतच्याकडे नवता
ऩाशत यावशरो.

लडीर गेरे त्याच्या तीन वदलव आधीची घटना आशे. लवडराॊनी आळारा
शाक भायरी. आळा ऩढेु आरी. लडीर म्हणारे, “भी म्हणतो तवे भाझ्मा भागे
म्हण‘‘, आळान े भान ेन े शोकाय वदरा.
लडीर म्हणारे, “राइराशा‘‘
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आळा म्हणारी, “राइराशा‘‘
लडीर म्हणारे, “इल्ल राहु‘‘

आळा म्हणारी, “इल्ल राहु‘‘
ु
लडीर म्हणारे, “भशु म्मदन यवरल्हा‘‘

ु
आळा म्हणारी, “भशु म्मदन यवरल्हा‘‘

ु
एलढे शोताच लवडराॊनी वभाधानाचा विाया
वोडरा. छातीलय ठे लरेरा
ु तफॊ ु रेरा ऩाण्माचा
बरा भोठा दगड फाजूरा व्हाला अवे त्याॊना लाटरे. लऴाानलऴे
प्रलाश खऱखऱा लाहू रागारा. त्याॊच्या डोळ्माॊत एक वलरषण चभक उभटरी.
ते एलढेच म्हणारे, “अफ भैं इत्मेनान के वाथ भय वकता हूॉ.’‘ आवण त्याॊनी डोऱे

वभटून घेतरे.
आळान े भरा शा वगऱा प्रकाय वाॊवगतरा. “अवे म्हटल्यान े काम शोते ये?’‘
वतन े वलचायरे. “शा करभा आशे. इस्लाभची भूऱ श्रद्धा. ईश्वय एक आशे.

त्यावळलाम दुवया कोणी ऩूजनीम नाशी आवण भशॊभद शा ईश्वयान े ऩाठवलरेरा
ु रभान के रे जाते. शी भव
ु रभान कयण्माची
ऩ ैगॊफय आशे. ‘करभा’ ऩढलून भव
ऩद्धत आशे. शा एक उऩचाय आशे.’‘

ु रभान
भी गभतीन े म्हणारो, “तू ‘करभा’ ऩढराव. आता तू भव

झारीव.’‘ त्यालय ती ऩटकन म्हणारी, “इतके च शोते तय आऩण आधीच का
ु रभान झारो नाशी?’‘
भव
तीन वदलवानॊतय लवडराॊनी कामभचे डोऱे वभटरे. रग्नानॊतय आळीलााद

भागामरा गेरो शोतो तेव्हाच्या कठोय बालाॊचा रलरेळशी त्याॊच्या चेशऱ्मालय

नव्हता. खूऩ काभ करून थकरेल्या भाणवारा गाढ झोऩ रागल्यालय जवा
वदवतो तवा त्याॊचा चेशया वदवत शोता.
चरबाऴ : ९४२२९३१९८६
ऩूलप्रा ववद्धी : करभा, ऩवयवय प्रकाळन, अॊफाजोगाई
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फघता फघता
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