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वॊऩादकीम
ू शजायो वलऴमाॊलय िंिंाम झडत
वदलव िंिंाांिं े आशेत. ळेकडो भाध्यभाॊतन
आशेत ल राखो रोक त्याॊत वशयीयीन े बाग घेतानाशी वदवत आशेत. ऩण त्यातीर
फरॅतेक िंिंाम त्यािं त्या चयगणात अडकल्यािंे आऩल्यारा जाणलते.
ु ात अलऴमण आवण ष्काऱ
ष्काऱावायख्या भशत्त्वाच्या प्रश्नालय फोरतानाशी भऱ

माॊिंा वॊफध
ॊ , भाती ल ऩाण्मािंे वनमोजन, वभाजातीर वलवलध घटकाॊिं े
ु कडे िंिंाम
ऩयस्पयवशकामम ल वभन्वमन, ऩीकऩद्धतीत फदर अळा भशत्त्वाच्या भद्द्ाॊ
ु
ू प्रिंॊड कौतक
वयकत नाशी. रातूयरा ऩाण्मािंी ट्रे न न ेरी जाते ह्यािंे भाध्यभाॊतन

के रे जाते. ऩण अळी ट्रे न आऩण वकती वठकाणी न ेऊ ळकतो, वकती काऱ अवे
ु ळकतो, कानाकोऩऱमाॊत वलखयु रेल्या खेड्याऩाड्याॊत वऩण्माच्या
ऩाणी ऩयलू

ऩाण्मािंी ल ळेतीवाठीच्या ऩाण्मािंी कामभस्वरूऩी व्यलस्था कळी कयामिंी ह्या
प्रश्नाॊिंी िंिंाम घडतिं नाशी. ह्या लैिंावयक वािंरेऩणािंी विंवकत्सा व्हामरािं
शली.

ु े
ू घडत अवतात. त्याभऱ
एकतय फरॅतेक िंिंाम ह्या फाजायळयण भाध्यभाॊतन

त्याॊच्यालय फाजायािंे प्रत्यष-अप्रत्यष दडऩण अवते. आता फरॅतेक वायीिं
भाध्यभे फाजायाच्या प्रत्यष दडऩणाखारी मेतीर अळी विंह्ने वदवू रागरी आशेत.
ु े ळ अॊफानी शे देळातीर प्रत्येक
ऩी वाईनाथ ह्याॊच्या भते मेत्या ऩािं लऴाांत भक
ऩत्रकायािंे भारक झारेरे अवतीर. अळा लेऱी अॊफानी, भल्या ह्याॊच्या उद्योगाॊनी

वयकायी फॉकाॊिं े शजायो कोटी रुऩमे फडु लल्याच्या फातम्या फाशेय मेण े अळक्यिं
ू न याशता छोटे
शोऊन फवेर. त्यािंफयोफय वयकाय ल उद्योग ह्याॊच्यालय अलरॊ फन
छोटे वभूश स्व-प्रमत्ाॊनी, वाभूवशकतेिंी काव धरून आऩरे प्रश्न कवे वोडलू
े ीर फॊद ऩडरेरे अवेर. ह्या वलम
ळकतात ह्यािंी उदाशयणे रोकाॊवभोय मेणदे ख
ु
प्रविमेरा के व्हािं वरुलात
झारेरी आशे,
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वकतीतयी फातम्या आऩल्याऩमांत ऩोशिंतिं नाशीत. कायण व्यलस्थेिं े ‘ते’ रूऩ

ु ट ट्रे नच्या
आऩल्याऩमांत माले शी भाध्यभाॊिंी इच्छा नवते. स्माटम ववटी ल फरे

ु बूवभगत गटायाॊिं े काभ कयताना दय लऴॉ शजायो कॊ त्राटी वपाई
फातम्याॊच्या ऩयात

ु ी ऩडतात शी फातभी फाशेय मेतिं नाशी.
काभगाय (तेशी वलवळष्ट जातीिंेिं) भृत्यभु ख
ु ात वयदाय वयोलय प्रकल्पातीर आर्णथक
नदी जोडणी प्रकल्पाच्या कौतक
गयै व्यलशाय

ह्या वलऴमालयीर वयकायी आमोगािंा अशलार झाकरा जातो.

याजकायण शे अथमकायणािंे वलामत वॊऩक्त
ृ रूऩ आशे, शे ध्यानात घेतरे की
आजच्या बीऴण ऩवयवस्थतीत जनु े-नले याजकीम न ेते ऊव रागलड ल भद्य-उद्योग
ु
ह्याॊना ऩाणी ऩयलठा
कयण्मािंे वभथमन का कयतात शे रषात मेऊ ळकते.

ु
‘आजिंा वधायक’च्या
ह्या अॊकात आभच्या ह्या दृवष्टकोनािंे प्रवतचफफ ऩडरेरे

आऩल्यारा वदवेर. वॊजम वॊगलई ह्याॊच्या रेखभारेिंा उत्तयाधम ळास्त्रीम
वॊगीताच्या इवतशावाकडे, चकफरॅना बायताच्या वाॊस्कृवतक इवतशावाकडे
ऩाशण्मािंी नली दृष्टी आऩल्यारा देईर. डॉ. फाफावाशेफ आॊफडे कयाॊच्या १२५ व्या
जमॊतीच्या वनवभत्तान े देळबयात बयऩूय वरखाण प्रकावळत झारे. ऩण त्यात ज्या
प्रश्नाॊिंी िंिंाम झारी नाशी त्याॊिंा ऩयाभळम वयेु ळ वालॊत ह्याॊनी आऩल्या रेखात

घेतल्यािंे आऩल्यारा वदवेर. न ैवर्णगक ळास्त्रे ल वाभावजक ळास्त्रे ह्याॊच्यातीर
भशत्त्वािंे वॊळोधन ल त्याॊिं े वाभावजक ऩवयणाभ ह्या वलऴमालयीर रेखन वातत्यान े
ु ी ह्याॊच्या रेखातून ऩढेु जाताना
प्रकावळत कयण्मािंी आभिंी ऩयॊऩया धनॊजम भऱ

आऩल्यारा वदवेर. वध्याच्या वलभळामतीर डाव्या-उजव्या द्वॊद्वारा छेद देणाया
उत्पर ल. फा. ह्याॊिंा रेख आत्मळोध ल प्रवतलादाक्डून वॊलादाकडे के रेरा प्रलाव
ह्याॊिं े भनोस दळमन घडवलतो. याजस्थानातीर एक ग्राभलावी िंतयचवग जाभ ह्याॊिंा
रेख तय बल्या बल्या अथमळास्त्रसाॊिंी ल कृ वऴतज्ज्ाॊिंी बॊफये ी उडलेर अवा आशे.
आम्हारा बोलतारच्या ऩवयवस्थतीरॆन अवधक चिंता आभच्या लािंकाॊच्या
वॊलादशीनतेिंी लाटते.

ु बाग ह्या अॊकात जाऊ
[ टीऩ : धभम : ऩयॊऩया ल ऩवयलतमन ह्या वलऴमालयीर रेखभारेिंा ऩढिंा
ु
ळकरा नाशी, तो ऩढच्या
अॊकात प्रकावळत शोईर. ]
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अवरेऩण – नवरेऩण
उत्पर ल. फा.
या. स्व. वॊघ, डाला वलिंाय, गाॊधी

-------------------------------------------------------------------------------अवरकडे डाले-उजले ह्याॊच्यातीर लैिंावयक वॊघऴम शातघाईलय आरा आशे.
अळा लेऱी स्वत्रा ‘डाला’ वभजणाऱमा एका तरुण काममकत्यामन े स्वत्ळी ल वलयोधी
वलिंायाॊळी वॊलाद करून आऩरी जडणघडण तवेिं बायतीम वभाजािंी भानववकता
ह्याॊिंा ळोध घेण्मािंा के रेरा एक प्राभावणक प्रमत् ––

-------------------------------------------------------------------------------ु
भी अरीकडे ऩकऱिं
वलिंाय कयतो. म्हणजे भी नक्की कवा आशे? भाझ्माळी
भतबेद अवणाया नक्की कवा आशे? भी जे आग्रश धयतो ते आग्रश धयणॊ मोग्म आशे

ु ात मोग्म काम आशे
का? 'भरा शे ऩटतॊ' म्हणजे काम? 'ऩटत नाशी' म्हणजे काम? भऱ
आवण अमोग्म काम आशे मा 'डेंजय' प्रश्नािंॊ उत्तय आऩल्यारा वाऩडरॊ आशे का?

ु गा. आई 'भोभीन गल्ग्व म शामस्कू र' मा ळाऱे त वळवषका.
भी वलॊदमी लवडराॊिंा भर
रशानऩणी लवडराॊनी वलनोफाॊिंी गीताई ऩाठ करून घेतरी शोती. त्यातरॊ पायवॊ काशी

न कऱता ती ऩाठ के री शोती. ऩढेु मथालकाळ वलवयरो. गाॊधीजी, वलनोफा,
ु डोजी भशायाज शी नालॊ कामभ ऐकरेरी. फाफाॊकडे जो
जमप्रकाळ, एवेभ जोळी, तक
ु आभच्या
िंयखा शोता त्यालय एकदा जलाशयरार न ेशरूॊनी वूत कातरॊ शोतॊ. त्याभऱे

घयी न ेशरूॊनी वूत कातरेरा िंयखा आशे शी वभत्राॊभध्ये वभयलण्मािंी गोष्ट शोती.
ु ॊआईिंी ळाऱा भवु िभ. वतच्या वगळ्मा वशकायी वळवषका भवु िभ. त्याॊिंी भर

ु ी आभिंे वभत्र-भैवत्रणी. इपत आऩा, यवजमा आऩा, नजभा भालळी अवा वगऱा
भर
भालळी लगम अजून आठलतो. योजे वोडण्माच्या वदलळी आम्हारा वनभॊत्रण अवामिंॊ.
यॊगीफेयॊगी वफछामत आवण लय यवन ेरा िंेतलणाऱमा ऩदाथाांिंी भैपर. अस्सर
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ु रभान फघत नवेर इतकी आम्ही इफ्तायिंी लाट फघामिंो ! ऩण्मात,
ु
भव
वदावळल
ऩेठेत लाढरेरी आई नोकयीवनवभत्त वबलॊडीरा गेरी आवण वतथे वतन े जो भवु िभ

ु
गोतालऱा जभलरा तो वयटामयभेंटनॊतय ती ऩण्मात
स्थावमक शोऊन ऩॊधया लऴां झारी
तयी वटकरा. अजून त्याॊिं े पोन शोतात. काशी लऴाांऩलू ॉ, वनलृत्तीनॊतय आईिंॊ एक
ऑऩयेळन झारॊ तेव्हा झाडून वगळ्माजणी बेटामरा आल्या शोत्या. आईच्या
वोवामटीन े इतक्या फयु खेलाल्या फामका प्रथभिं ऩावशल्या अवतीर. आईच्या ळाऱे िंी
ु ाध्याऩक फाईंिंॊ प्रळस्त के वफन, वतथरे लगम शे वगऱॊ नीट आठलतॊ. भी
इभायत, भख्य
ळाऱे त जामिंो ते 'ऩयळयु ाभ याभनायामण वलद्यारम' शोतॊ. 'ब्राह्मण आऱी' अवॊ स्पष्ट

नाल अवरेल्या बागात लवरेरॊ. (वतथून जलऱिं लाणी आऱी शोती. एकू णात नालॊ
ठे लताना भोकऱे ऩणानी ठे लरी शोती.) १९८४ वारच्या दॊगरीत भी वात लऴाांिंा शोतो.
तेव्हािंॊ पायवॊ काशी आठलत नाशी. लडीर दॊगरग्रस्त बागारा बेट द्यामरा गेरे शोते
आवण त्याॊना उळीय झारा म्हणून िंाऱीतरे वगऱे काऱजीत शोते शे आठलतॊ. ऩढेु

ु
१९९२ वारी दशाली शोऊन ऩण्मारा
आरो. ऩण दॊगरीनॊतयशी आभच्या रुटीनभध्ये
ु रभान वभत्राॊळी भैत्री कामभ शोती. ज्या
काशी पयक ऩडरा नव्हता. वगळ्मा भव
ु भर
ु ीळी ओऱख करून देत
भायाभाऱमा व्हामच्या त्या वामकरिंी याइड, अभक
ु े.
नाशीव लग ैये वनष्पाऩ कायणाॊभऱ

ु
ऩण्मारा
आल्यालय जाणलरेरी ऩवशरी गोष्ट म्हणजे इथे रोकाॊना चशदी (नीट)

फोरता मेत नाशी. वबलॊडीवायखी अस्वच्छता, मॊत्रभागाॊिंा आलाज नाशी, ऐवऩ ैव यस्ते
आशेत आवण स्वच्छता आशे शे जाणलरॊिं, ऩण चशदीिंी कभतयताशी जाणलामिंी.

ु
चशदी न मेणाये रोकशी अवतात अवा वाषात्काय ऩण्मात
आल्यालय झारा. अथामत
ु
ु यीऩणशी शऱू शऱू आत्मवात शोतॊ. (ते न व्हामिंी
त्यािंीशी वलम झारी. ऩण्मािंॊ
ऩणे

ळक्यता नव्हतीिं. 'शे फघ, फाशेयिंे कुणी आरे ना, तय मा रशान ग्रावात वयफत
द्यालॊ. काशी वफघडत नाशी' अळा आमवडमॉरॉजीच्या आजीफयोफय याशत शोतो.)

चशदू-भवु िभ शी काम बानगड आशे, जातींिंी रपडी काम अवतात शे खयॊ तय

कधी रषातिं आरॊ नव्हतॊ. अथामत ते नवणाय अळातरा बाग नाशी. ऩण ते
ु ात वलॊदमी घयातरा अवरो तयी
आभच्याऩमांत ऩोिंत नव्हतॊ शे खयॊ. भऱ

ॊ उळीया आरा. म्हणजे भेनस्ट्रीभ वळषण घेऊन, एभफीए लग ैये
िंऱलऱीळी वॊफध
करून, काशी लऴां नोकयी करून भग जाणलरॊ की आऩल्यारा जे वायखॊ फोअय शोतॊम
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ु त्राॊभध्येवद्धा
ु आशे. नोकयी लग ैये काभॊ आऩरी नव्हेत.
त्यािंॊ कायण आऩल्या गणवू
ु े जात-धभम लग ैयेळी वॊफध
ॊ आरा नाशी. ऩढेु 'वभऱू न
ऩण मा वळषण, नोकयीभऱ
ु
वाऱमाजणी'त दाखर झाल्यालय शे वगऱे वलऴम वभोय आरे. ऩण्माफद्दर

जाणलरेरी ष्वयी गोष्ट म्हणजे इथरे फयेिंवे रोक गाॊधींिंा भनाऩावून द्वेऴ कयतात
ु
शी. वबलॊडीतशी थोडावा गाॊधीद्वेऴ अनबलरा
शोता. आभिंे वभाजळास्त्रािंे वळषकिं

गाॊधीद्वेष्ट े शोते. 'गाॊधी तवेशी म्हाताये झारे शोते, त्याॊना भारून खयॊ तय िंूकिं के री

ु
नथयु ाभ गोडवेन'ॊ अवॊ ते म्हणामिंे. ऩण्मात
आल्यालय अन ेक अनोऱखी गोष्टींिंा
ऩवयिंम झारा तवािं माशी गोष्टीिंा झारा. गेल्या एक-दोन लऴामत शे प्रभाण जास्त
लाढरॊ . गाॊधींिंा याग कयणाये फयेिंजण वदवरे.
प्रवतलाद नव्हे, वॊलाद
े कय,
भरा गाॊधींच्या फयोफयीन े ज्या इतय वतघाॊनी प्रबावलत के रॊ ते म्हणजे आॊफड

भार्क्म आवण डार्णलन. आवण शे वतघेिं अवॊ नाशी, तय माॊनी जी भाॊडणी के री ती ऩढॊु
न ेणाऱमा, त्यािंी विंवकत्सा कयणाऱमा अळा अन ेकाॊनी. न्यूटन, आईन्स्स्टाइन आवण

े ीर अलाक व्हामरा झारॊ . म्हणजे शी भाणवॊ काम प्रतीिंा वलिंाय करू
भॊडऱींऩढेु दख
ळकतात! ळास्त्रस, डॉक्टय, भशाकाम कल्पनाॊना भूत म रूऩ देणाये तॊत्रस माॊच्यावलऴमी
भरा कभार आदय आशे. ळस्त्रविमा कयणाये वजमन लग ैये तय भरा फॎटभॎनिं लाटतात.
े कयाॊनी कयणॊ ऩटत शोतॊ, ऩण िंशा वऩता वऩता गाॊधींलय शल्ला
गाॊधींिंी विंवकत्सा आॊफड
कयण्मािंी षभता अवरेरे रोक बेटरे की भौज लाटामिंी. अजूनशी लाटते. आधी
गडफडून जामरा व्हामिंॊ. ऩण तयी भी एक ठयलरॊ शोतॊ की आऩण प्रवतलाद कयामिंा

नाशी. प्रत्येक लेऱी ळाॊत याशणॊ जया कठीणिं गेरॊ, ऩण आता भी ते कौळल्य वाध्य
के रॊ आशे. गाॊधींिंी वकतीशी भानशानी के री चकला वकतीशी उजलेऩणान े कुणी फोररॊ

तयी भी प्रवतविमा देत नाशी. कायण भरा एक जाणलतॊ की शी वगऱीिं भाणवॊ भाणूव
म्हणून काशी लाईट नाशीत. ष्वयॊ भशत्त्वािंॊ अवॊ की त्याॊिं ॊ लािंन, स्वत्िंॊ चिंतन अवॊ
काशी नवतॊ. अळा लेऱी त्याॊच्याळी लाद तो काम घारणाय? वळलाम गाॊधीजींना नालॊ
ू गाॊधीजींिंॊ भोठे ऩण कभी शोत नाशी शी अन ेक लेऱा ववद्ध झारेरी गोष्ट आशे.
ठे लन
आवण अवे लैिंावयक भतबेद वोडरे तय आऩण वगऱे िं वदलवबयाच्या ओझ्मािंे फैर
आशोत शेशी जाणलतॊ. फॉकेिंे शप्ते बयामरा मा वभत्राॊच्या भदतीरा जानलॊ, मसमाग

7

मातरॊ काशीशी मेत नाशी आवण भाझ्मा भदतीरा भार्क्मिंी वलद्वत्ता मेत नाशी. डाले
ु ी मा जगात पक्त ऩॎनकाडम धायक अवता शे उभगरॊ शोतॊ ! गोचलद
अवा की उजले, तम्ह

ऩानवयें िंा खून झाल्यालय आभच्या एका ऩवयविंताॊनी कम्यवु नस्टाॊनी के रेल्या
कत्तरीिंॊ काम अवा प्रश्न उऩवस्थत के रा शोता. तेव्हाशी भी काशी फोररो नाशी.
कायण लय म्हटरॊ तवॊ एक ऩक्कॊ ठयलरॊ शोतॊ, आवण आशे, की आऩण वलम वलयोध
े ा आऩल्यालय टीका
ळाॊतऩणे ऐकामिंा. कायण आऩल्याळी वशभत शोणाऱमा रोकाॊऩष
ु लिंाय कयामिंी वॊधी देत अवतात. ष्वयॊ अवॊ की वलयोधािंा
कयणाये आऩल्यारा ऩनर्ण
तो जो षण अवतो तो नाजूक अवतो. त्याषणी फोरॄन काशी उऩमोग शोत नाशी.
ु ारा तभु िंॊ म्हणणॊ ळाॊत यारॆन, वौशादम न तोडता वाॊगण्मावळलाम ऩमामम नवतो.
तम्ह

ु ारा तभु िंी भाॊडणी कयण्मािंे
कायण ऩयस्पय वाभॊजस्यािंा तोिं एक भागम आशे. तम्ह
लेगऱे प्रबाली ऩमामम ळोधाले रागतात.

'भी नथयु ाभ गोडवे फोरतोम' शे नाटकदेखीर भी ऩावशरॊ शोतॊ. त्यातरी एक

िंाॊगरी गोष्ट म्हणजे त्यात गाॊधींिंॊ वादयीकयण 'कॎ वयकॎ िंय' म्हणून के रेरॊ नव्हतॊ.
भतबेद आशेत ते आशेतिं, याशतीरिं, ऩण नाटकालय फॊदी घाराली अवॊ भरा लाटत
ु च्या 'तझ
ु े आशे तज
ु ऩाळी' मा नाटकात एक प्रवॊग आशे. वाभावजक
नव्हतॊ. ऩरॊ

काममकताम अवरेरी उऴा, गीता आवण वतीळ मा दोघाॊफयोफय ववन ेभारा जाते तेव्हा
एका लृत्तऩत्रात शी फातभी 'वळवफयात स्वमॊववे लका आवण थेटयात वॊिंावरका' अळा
भथळ्मान े छाऩून मेत.े वळफीयवॊिंारक फाई वळवफयात वकत्येक वदलव गेरेल्यािं
नाशीत आवण ववन ेभागृशात वदवल्या मालय शा योख अवतो. काकाजी त्यालय

ु ी रोकाॊना वायखॊ काशीतयी ऩढलत अवता ना, तवॊ एक
म्हणतात, ठीक आशे. तम्ह
ु ारा ऩढलरॊ तय काम शयकत आशे? भरा उद्या कुणी म्हटरॊ
वदलव मा वॊऩादकान े तम्ह

की तू न ेशभी दूधबात, बेंडीिंी बाजी खा तय भी त्याॊना म्हणेन तू भटन ऩॎवटव आवण
वफमामणी खा. विट्स ! दोघाॊिंशॊ ी फयोफय !! भरा टीका ऐकताना शे उदाशयण न ेशभी

आठलतॊ. गाॊधी जवे भरा वप्रम आशेत तवे कुणारातयी गोऱलरकय वप्रम आशेत शे
आधी भरा स्वत्ळी नीट भान्य कयालॊ रागतॊ. भी अळी एक वभतानता स्वीकायरी
ु थोडॊ वोऩॊ शोतॊ. (अथामत 'ऩढलणॊ' मािंा अथम भारून टाकणॊ अवा नव्हे.
की भग ऩढिंॊ

ऩण ज्याॊिंा चशवेलय वलश्वाव आशे अळाॊळी अचशवक लग ैये शोऊन वॊलाद कयामिंा
वलिंाय भी कयतोम खया.)
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ु
'भार्क्मलादािंी तोंडओऱख' मा ऩस्तकात
गोचलद ऩानवये माॊनी दृवष्टकोनातीर
तावत्त्वक पयकावलऴमी िंाॊगरी भाॊडणी के री आशे. आऩल्यारा अवॊ रषात मेईर की
आऩण जेव्हा डाले अवतो, उजले अवतो, वेंटयरा अवतो चकला वेंटयच्या डालीकडे
ु ाळी
अथला उजलीकडे अवतो आवण ष्वऱमाळी लाद कयत अवतो तेव्हा त्याच्या भऱ

ु लयीर वगऱी आलयणॊ दूय के री की भऱ
ु ाळी
तावत्त्वक वॊघऴम अवतो. आऩल्या भद्द्ाॊ
तावत्त्वक भतबेद वदवतो. तत्त्वसान शी गोष्ट यटाऱ लाटरी तयी आऩल्या वलिंायाभागे,
कृ तीभागे तत्त्वसान अदृश्म रूऩात काममयत अवतॊिं. डाव्या आवण उजव्या वलिंायाॊिंा
वलिंाय कयताना भरा शे प्रकऴामन ॊ जाणलतॊ.
‘डाला’ अवणे म्हणजे काम?
'डाव्या वलिंायाॊिंा आशे' म्हणजे भी कवा आशे? भरा जाणलतॊ ते शे की भरा

ु प्रलाशातीर फरॅतेक गोष्टींिंा कॊ टाऱा अवतो. भरा
चकला वभवलिंायी इतयाॊना भख्य
तय अरीकडे 'अन
ॎ ी शॉर' भधल्या लडु ी अॎरनवायखॊ 'इनकॎ ऩेफर टू एन्स्जॉम एनीचथग'

अवॊ आऩरॊ झारॊ म का अवॊ लाटतॊ. कायण तऱाळी डाला वलिंाय जागा आशे. भग

ॊ ु ीिंॊ आभॊत्रण आरॊ की ऩोटात गोऱा मेतो. नातरगाॊभध्ये भन यभत नाशी.
रग्न-भज
कधीकधी घयातशी भन यभत नाशी. गणऩती, नलयात्र, दवया, वदलाऱी, शोऱी,
े कय जमॊती, वळलजमॊती मातरॊ काशीशी आरॊ की ते रलकय
यषाफॊधन, वॊिाॊत, आॊफड

जातॊ कधी मािंीिं भी लाट फघतो. कुठल्याशी प्रतीकात्मक गोष्टींभध्ये भरा यव उयत
नाशी. ऩण ष्वयीकडे शे वगऱॊ वाजयॊ कयणाऱमा वभाजातिं भी याशात अवतो. शे
वाजयॊ कयणाये रोकिं वभाजािंा गाडा ओढत अवतात. त्याॊच्या वेलाॊिंा राब भी
घेत अवतो. ऩ ैवे देऊन घेत अवतो, ऩण घेत अवतो. 'तो भाझ्मावायखा नाशी' म्हणून
त्यािंी वर्णव्हव भी नाकायत नाशी.

ु
ऩण भग भरा आलडतॊ काम? भरा उरटवरट
वलिंाय कयामरा आवण प्रश्न

ु आशे त्यािंा चकला जे वौंदमम
वलिंायामरा आलडतॊ. आवण मातून आवऩाव जे वरू
भरा वदवतॊ आशे त्यािंा आस्वाद घ्यामिंी भाझी कुलत कभी शोते. ती वॊऩते अवॊ
नाशी, ऩण भरा आनॊद देणाऱमा गोष्टींऩेषा भरा फोअय शोणाऱमा गोष्टी न ेशभीिं जास्त
अवतात. मातून एक धोका उद्भलतो. 'भरा काशीतयी वभजरॊ म' चकला 'भरा जास्त
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कऱतॊ' मा जावणलेतनू भाझ्मात एक वूक्ष्मवा अशॊकाय मेतो. भी भाझ्मा बलताराऩावून
वडवकन ेक्ट शोतो.
ष्वऱमा फाजूरा, म्हणजे 'उजलीकडे' एक वभऩमण अऩेवषत आशे. वतथे
वलिंायकरशारा पायवॊ स्थान नाशी. ऩयॊऩया, श्रद्धा, माॊना स्थान आशे. ळक्यता अन ेक
अवू ळकतात आवण प्रत्येक ळक्यतेिंी स्वतॊत्र विंवकत्सा शोऊ ळकते शा वलिंाय वतथे
पायवा नवतो. वतथे कृ तीिंॊ भशत्त्व आशे. म्हणजे वत्यनायामणािंी ऩूजा का कयामिंी
चकला देलाऩढेु आयती म्हणण्मािंॊ प्रमोजन काम मा प्रश्नाॊना वतथे स्थान नाशी. 'वॊघातरे

ु
वदलव आवण इतय रेख' मा ऩस्तकातीर
'वॊघातरे वदलव' मा रेखात व. श. देळऩाॊड े
माॊनी गॊगाधय गाडगीऱ माॊिंी एक आठलण वाॊवगतरी आशे. गाडगीऱ अभेवयके त
गेरे अवताना त्याॊनी मोगवाधन ेवलऴमी एक बाऴण वदरॊ आवण भन्ळाॊती, भोष,
वनलामण शी मोगवाधन ेिंी उवद्दष्टे अवतात अवॊ वाॊवगतरॊ . बाऴण वॊऩल्यालय एका
अभेवयकन स्त्रीन े वलिंायरॊ, "वकती वदलव वाधना के ल्यालय वनलामणप्राप्ती शोते?" शा

ु ऩढेु एका व्याख्यानात वाॊगताना गाडगीऱ म्हणारे, "शा प्रश्न बायतीम ल
अनबल
अभेवयकन भनोलृत्तीतीर पयक स्पष्ट कयणाया आशे. बायतीमाॊना शा प्रश्न शास्यास्पद
लाटतो. कायण मोगवाधन ेिंॊ आकऴमण आऩल्या दृष्टीनॊ वतच्या धूवय उवद्दष्टातिं

अवतॊ." व. श. देळऩाॊड े ऩढेु वरवशतात, "उवद्दष्टाॊऩावून वलमस्वी तोडरेल्या आिंायाॊिंी
े ा कामामबाव आऩल्यारा वप्रम आशे."
आऩल्यारा वलम आशे. कामामऩष
वॊघ वभजून घेताना
'वॊघातरे वदलव' शा रेख पाय लािंनीम आशे. लमाच्या िंौदा ते फालीव लऴाांऩमांत
व. श. देळऩाॊड े वॊघात शोते. मा वदलवाॊिं ॊ प्राॊजऱ विंत्रण त्याॊनी मा रेखात के रॊ आशे.

ु फौवद्धक दावयद्र्यिं
वॊघािंी वॊघटनात्मक फाजू जभेिंी आशे शे वाॊगताना 'वॊघानॊ नवतॊ
नव्हे तय लैिंावयक अववशष्णतु ाशी ऩत्कयरी' अवॊशी ते नभूद कयतात. (ऩृ. ३६) त्याॊच्या

वॊघातीर काऱात त्याॊनी एकदाशी जात चकला ब्राह्मण शा ळब्द ऐकरा नाशी अवॊ
म अव्हेयरॊ अवॊ त्याॊना लाटत
त्याॊनी म्हटरॊ आशे. वॊघान े ब्राह्मणेतयाॊना शेतऩूु लक

ु
ु भशत्त्वािंा आशे - 'जावतप्रथेच्या
नवल्यािंॊ ते वरवशतात. मावॊदबामत त्याॊिंा ऩढिंा
भद्दा
ष्ष्पवयणाभाॊिं े व्याऩक वाभावजक आकरन करून घेण्मािंा वॊघान े प्रमत् के रा नाशी
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आवण वॊघळाखेफाशेय कवरीशी शारिंार के री नाशी. म्हणजे एका अथामन े त्यान े
चशष्वॊघटनशी के रे नाशी.' (ऩृ. ४५)
भी तटस्थऩणे दोन्ही फाजू ऩावशल्या की एक गोष्ट भरा वन्वॊवदग्धऩणे रषात मेत े
ती शी की 'के लऱ डाला आशे म्हणून फयोफय आशे' शे वाप िंूक आशे, ऩण 'आळा आशे
ती डालीकडेिं आशे' शेशी खयॊ आशे. कायण शा विंवकत्सक वलिंाय आशे. म्हणजे
अगदी कट्टय उजलादेखीर जेव्हा विंवकत्सा कयतो, प्रश्न वलिंायतो तेव्हा तो डालािं
अवतो. डाला वलिंाय शा भोठ्या, व्याऩक ऩटरालयिंा वलिंाय आशे. धभम, याष्ट्र, वॊस्कृती
मा वीभाॊनी तो फाॊधरेरा नाशी. जगबयािंा भानली इवतशाव काम आशे, जगातीर
वाभावजक-याजकीम-आर्णथक व्यलस्थाॊिंा वलकाव कवा झारा आशे, भाणवाच्या
ष््खािंॊ ऐवशक भूऱ काम आशे, भाणवाऩढेु न ैवतक स्वरूऩाच्या वभस्या कोणत्या
आशेत मािंा वखोर वलिंाय इथे झारा आशे, शोत अवतो. वाभावजक घटकाॊिंा
ॊ कवा आशे, तो कवा अवामरा शला मािंी वॊकल्पनात्मक भाॊडणी मा
ऩयस्पयवॊफध
ु तयी डाला वलिंाय म्हणजे वगऱािं आधवु नक
वलिंायान े के री आशे. भी भाझ्माऩयता

वलिंाय, 'ळोधकें द्री' वलिंाय धयतो. भग मात रोकामत वलिंाय, फौद्ध-ज ैन वलिंाय आरे,
े कय, आगयकय, याभभोशन यॉम, य. धों. कले, भानलेंद्रनाथ
पुरे, गाॊधी, भार्क्म, आॊफड
ु वयिंडम डॉवकन्स - अवे वगऱे िं
यॉम, वलनोफा, जमप्रकाळ नायामण, ववभों द फला,
ु ाळी वबडू ळकतॊ ते भी डालॊ आवण म्हणूनिं आश्वावक वभजतो.
आरे. जे जे भऱ
ु े डाले स्वप्नयॊजनात यभतात शे जयी खयॊ अवरॊ तयी वलश्लेऴणािंी उत्तभ ऩद्धत
त्याभऱ
कुठरी अवेर तय ती डाली ऩद्धत!

व. श. देळऩाॊड े माॊनी वॊघालय के रेल्या अिंूक भाॊडणीवोफत बायतीम
भानववकतेलयशी प्रकाळ टाकरा आशे. ते म्हणतात :
“ळेकडो काममकत्याांनी वॊघावाठी आऩरी उभेदीिंी लऴां वदरी. वकत्येकाॊनी आऩरॊ
वलमस्व वदरॊ . काशीतयी कयालॊ अळी ज्याॊिंी तडपड शोती त्याॊिंा भ्रभवनयाव झारा,

१९४६ वारी अप्पा ऩेंडवे, लवॊत गीत, भध ु देलर, वद. वल. गोखरे, याजा लाकणकय
इत्यादी दशाफाया अस्वस्थ आत्मे एकत्र आरे आवण वॊघात कधीशी न घडरेरी एक
ु
गोष्ट त्याॊनी के री. ते गरुजींना
जाऊन बेटरे ल त्याॊनी नलीन वलधामक वदळेिंा आग्रश
ु
धयरा. गरुजींनी
नकायघॊटा लाजलरी.
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ऩण वॊघाच्या वनविमतेलयशी ज्याॊिंी वनष्ठा शोती अवे अन ेक स्वमॊव ेलक वॊघात
शोते शे वलवयता मेत नाशी. खयोखयिं आऩल्यारा याजकायणात बाग घ्यामिंा नाशी,
आऩरॊ कामम अवधक भूरबूत आशे, ते याष्ट्रीम िंवयत्र वनभामण कयण्मािंॊ आशे चकला
वॊस्कृवतवॊलधमनािंॊ आशे मािंी फारॊफार खात्री अवरेरे अन ेक स्वमॊवले क वॊघात
शोते. आवण मा आबावाखातय आऩल्या वलमस्वािंा शोभ कयणाये काममकतेशी शोते.
अजूनशी आशेत.
मािंॊ स्पष्टीकयण काम? ऩायॊऩवयक बायतीम भनोलृत्तीिंॊ प्रवतचफफिं मा घटन ेत
ऩडरेरॊ अवालॊ का? बायतीम भनारा 'लास्तलािंी अवबरुिंी' नाशी अवॊ डॉक्टय

ु े म्हणत अवत. त्यािंािं शा एक ऩवयऩाक आशे काम? शे म्हणणॊ खयॊ अवालॊ.
वशस्रफद्ध
धभम शा 'अदृष्टपर' अवतो अश्मा ऩयॊऩयेिं े आऩण ऩाईक. चकला 'पराळायवशत' कभम
कयण्माच्या. जे उवद्दष्ट भूत म स्वरूऩात वदवत नाशी त्यािंी गूढता, यशस्यभमता
आऩल्यारा आकृ ष्ट कयते. ते भूत म शोऊ रागरॊ की त्याच्या बोलतारिंॊ भोशक आलयण

ु प्रश्नाॊळी झजुॊ घेण ॊ शा आऩरा स्वबाल नाशी.
गऱू न ऩडतॊ. म्हणून प्रत्यष लस्तगत
आऩण 'प्रॉब्लेभ वॉल्ग्व्हव म ' नाशी. “(ऩृ. ४२-४३)
शे लािंत अवताना 'वॊघात अवरेल्या भाणवान ेिं शे वरवशरॊ ते फयॊ झारॊ ' अवॊ
तय न याशलून लाटरॊिं, ऩण वतवऱमा ऩवयच्छेदातरॊ बाष्य उजव्याॊइतकॊ िं डाव्याॊनाशी
लेगळ्मा वॊदबामत रागू आशे का अवॊशी लाटरॊ . भात्र भी आधी म्हटरॊ तवॊ आळा
अवेर तय ती डालीकडे आशे शे खयॊ आशे. आऩण 'प्रॉब्लेभ वॉल्ग्व्हव म' नाशी शे अगदी
वलनातिाय भान्य कयण्मावायखॊ अवरॊ तयी जो काशी प्रमत् झारा आशे, शोतो आशे
ु ात 'प्रॉब्लेभ
तो डालीकडूनिं शोतो आशे शे भान्य कयालॊ रागेर. भऱ
आमडेंवटवपके ळन'िं डालीकडून शोतॊ. म्हणून तय 'चशदू याष्ट्र झारॊ की वगऱे प्रश्न

वॊऩतीर' शा बाफडेऩणा डाव्याॊभध्ये नाशी. आऩरा प्रॉब्लेभ काम आशे शे उजव्याॊना
कऱरॊ आशे अवॊ भरा लाटत नाशी. आवण तयी ते वोल्यूळन भात्र देत आशेत.
वॊघािंॊ वनमोजन, वॊघटना फाॊधणी, वॊस्थात्मक उबायणी शे वगऱॊ वभाजलाद्याॊनी
धडे घ्यालेत अवॊ आशे. वॊघािंॊ वेलाकामम अवतळम स्पृशणीम आशे. ऩण व्यलस्थेतीर
दोऴाॊिं ॊ काम? 'भी गवयफाॊना अन्न वदरॊ की भी वॊत शोतो, ऩण भी जेव्हा गयीफ गयीफ

का आशेत अवॊ वलिंायतो तेव्हा ते भरा कम्यवु नस्ट म्हणतात' अवॊ एक प्रववद्ध लिंन
ु
आशे. भी डालीकडे झकतो
कायण भाझ्मा भनात प्रश्नाॊिंी वाखऱी वनभामण कयण्मािंी
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षभता मा वलिंायात आशे. भरा शी वलिंायवयणी शताळशी कयेर, भाझी गतॊ ु ागतॊ ु
ु - ऩण तेिं तय अऩेवषत आशे. 'जो तो आऩरॊ नळीफ घेऊन मेतो' मा
लाढलेरवद्धा

ु
वतावायख्या
वयऱ उत्तयाऩेषा अन ेक धाग्माॊिंा गतॊ ु ा वभोय ठे लणॊ भरा मोग्म लाटतॊ.

कायण आऩरॊ जगणॊ, आऩरी व्यलस्था शे वगऱॊ गतॊ ु ागतॊ ु ीिंॊिं अवतॊ. उजला वलिंाय
चकला कोणताशी वस्थवतलादी वलिंाय जेव्हा वगऱॊ झटकन वोऩॊ करून टाकतो तेव्हा
भरा गॊभत लाटते.
यालवाशेफ कवफे माॊनी त्याॊच्या 'झोत'भध्ये एक आठलण वाॊवगतरी आशे. 'झोत'

ु
ु
शे त्याॊिं ॊ वॊघािंी विंवकत्सा कयणायॊ गाजरेरॊ ऩस्तक.
ऩस्तक
प्रकावळत झाल्यालय

ु दन याभिंॊद्र जोळी मा
ु प्रवतविमा आल्या. भधवू
अऩेषप्रे भाणे त्यालय अन ेक उरटवरट
चिंिंलडच्या तीव लऴे वॊघात अवरेल्या स्वमॊवले कािंॊ त्याॊना ऩत्र आरॊ . 'झोत'
वभजामरा कठीण आशे अवॊ म्हणून त्याॊनी वरवशरॊ शोतॊ, "एलढा का शो वभाजलाद
अलघड आशे? शा बायतात कवा मामिंा? वॊघ वभजामरा वोऩा. याखी फाॊधा, भैत्री
लाढला…".
शे उदाशयण फोरकॊ आशे. ज्याॊना खोरात जामिंॊ नाशी आशे त्याॊच्यावाठी वॊघ

ु भायामिंी आशे त्याॊना वॊघात यभता मेईर का
ठीकिं आशे, ऩण ज्याॊना खोरात फडी
मािंी भरा ळॊका आशे. आर्णथक वॊयिंना, उत्पादन-वलतयणािंी वाखऱी मारा धक्का न
रालता, भाणवाच्या भूरबूत स्वाथॉ प्रलृत्तीरा व्याऩक उवद्दष्टाॊवाठी 'भोल्ग्ड' कयामिंा
प्रमत् न कयता, आशे तीिं व्यलस्था भान्य करून, मा व्यलस्थेतीर रोकाॊना याष्ट्रलाद
आवण धभामच्या आधाये एकत्र आणण्मािंॊ काभ वॊघान े के रॊ . मात त्याॊनी भजफूत
वॊघटना उबायरी. डाली िंऱलऱ इथे कभी ऩडरी शे खयॊ आशे. वॊघािंी स्थाऩना
१९२५ वारिंी आवण बायतीम कम्यवु नस्ट ऩषािंी स्थाऩनाशी १९२५ वारिंीिं. ऩण

वॊघान े जी वॊस्थात्मक उबायणी के री ती डाव्याॊना कयता आरी नाशी. म्हणजे ट्रे ड
मवु नमनच्या भाध्यभातून खूऩिं प्रमत् झारे, ऩण ज्याॊच्याकयता वॊघऴम कयामिंा त्याॊना

ु
ष्वयी ऩमाममी व्यलस्था वदवरी नाशी की त्याॊिंा धीय वटतो.
'कायखाना कम्यवु नस्टान ेिं
काढाला' अवॊ म्हणतात, ऩण कम्यवु नस्टाॊनी कायखाना काढल्यािंॊ ऐवकलात नाशी!

वॊघ मा देळात भजफूत झारा मािंी जफाफदायी डाव्या वभाजलाद्याॊलय मेऊन ऩडते
कायण त्याॊना ऩमाममी वलिंाय प्रबालीऩणे ऩोिंलता आरेरा नाशी, तवॊ प्रत्यष कामम
कयता आरेरॊ नाशी अवॊ कवफे माॊनी 'झोत'भध्ये म्हटरॊ आशे. शे अगदी फयोफय आशे.
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ऩण भरा ऩढेु जाऊन अवॊशी लाटतॊ की धभम, जात, श्रद्धा, ऩयॊऩया मा गोष्टी मा देळाच्या
ु ात 'प्रॉब्लेभ आशे, फदर शला आशे' शे डालॊ भत आशे. आभ
डीएनएभध्येिं आशेत. भऱ

ु अॊत्कयणान े जगणे शे
जनतेरा फदर नकोिं आशे. वलम प्रॉब्लेम्ववकट, श्रद्धामक्त
जनतेिं ॊ वाधायण वूत्र आशे. जनतेरा भार्क्म काम म्हणतो मात यव नाशी, जनतेरा
े कय काम म्हणतात मातशी यव नाशी,
आकाळातल्या फाऩािंॊ लेड आशे. जनतेरा आॊफड
े कयाॊिंी ऩूजा फाॊधण्मात यव आशे. भॊवदय फाॊधण्मािंी कल्पना त्याॊना
त्याॊना आॊफड
एकत्र आणू ळकते, एकत्र िंऱलऱ उबायामिंी कल्पना नाशी. व्यवक्तस्वातॊत्र्य, वलसान,
तकम मा गोष्टी जनतेरा कॊ टाऱलाण्मा लाटतात. त्याॊना झी भयाठीलयीर भावरकािं

ु वनभामण कयतो
फघामिंी अवते. अभेवयके तरा ऩॊिंीवलळीच्या आतरा मलु क पे वफक
आवण बायतात त्यातून 'इॊस्टॊट ऑनराइन दशळतलादी' तमाय शोतात, जातींिंे
ऑनराइन गट वनभामण शोतात. धभामधावयत याष्ट्रािंा वलिंाय रोकाॊना आलडतो, ऩण
वलसानाधावयत जीलन शी कल्पना त्याॊना वभजू ळकत नाशी. इथे बालना 'प्रधान' आशे,
ु आशेत.
वलिंाय अधूनभधून ररकायी देण्माऩयते

ु
भी वनयाळ शोऊन फोरत नाशी आशे. भरा जी लस्तवस्थती
वदवते आशे ती

वाधायण अळी आशे. ऩवयलतमनािंा वलिंाय इथे का रुजत नाशी मािंा वलिंाय कयताना

ु
भनात मेणाऱमा मा गोष्टी आशेत. शा इथरा जनािं
ऩेिं आशे. मािंा अथम मा वभाजात

ु
काशीिं फदर घडरे नाशीत अवॊ अवजफात नाशी. ऩण आऩरी नाऱ इथे का जऱत
ु े मा वभाजािंॊ काम कयामिंॊ माशीऩेषा मा वभाजात
नाशी शे कऱत नाशी. त्याभऱ
आऩण कुठे आशोत आवण आऩण आऩरॊ काम कयामिंॊ अवा प्रश्न ऩडतो आशे!
ईभेर: utpal.vb@gmail.com
ऩूलप्रम ववध्दी: भीवडमा लॉिं (वदलाऱी २०१५)

***
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ु िंा धभम (२)
वयाॊ
वॊजम वॊगलई
ु ीभ वॊफध
ॊ
बायतीम वॊगीतऩयॊऩया, वूपी, चशदू-भि

----------------------------------------------------------------------------धार्णभक उन्मादाच्या आजच्या लातालयणात बायतािंी ‘गॊगा-जभनी’ वॊस्कृती, वलम
ु ीभ
धभॉमाॊिंा वाभावमक लायवा म्हणजे काम शे नीट उरगडून दाखवलणाऱमा, भि

वॊगीतकायाॊनी ल याज्यकत्याांनी बायतीम वॊगीतारा न ेभके काम मोगदान वदरे शे
वाधाय नभूद कयणाऱमा कयणाऱमा रेखािंा शा उत्तयाधम -

----------------------------------------------------------------------------इब्रावशभ आवदरळाश अकफय फादळशािंा वभकारीन शोता. अकफय ळेख
ू क झारा. पक्त लीव लऴाांिं े अवताना
वरीभ विंश्तीिंा बक्त शोता. ऩढेु तो वूमऩम ज

अकफयान े यीला वॊस्थानिंे याजे याभिंॊद्राॊच्या ऩदयी अवरेल्या तानवेनारा भोगर-

दयफायात आणरे. तानवेनारा त्यान े `कण्ठाबयणलाणीवलराव’ शी उऩाधी देऊन
त्यािंा वन्मान के रा. त्याच्या दयफायात `याभवागय’ ग्रॊथािंी यिंना झारी.
ु स्कृत याजा शोता. फवु द्धभान शोता. आऩल्या जावणलेिंा
अकफय शा अत्यॊत ववॊ
वलकाव ऩॊवडताॊच्या वशलावान े कयण्माफयोफयिं, अन ेक करालॊताॊना यागाफाफत
नले प्रमोग कयण्मािंी त्यान े प्रेयणा वदरी. तानवेनािंी `वभमाॊ की तोडी’, `वभमा

भल्हाय’, याभदाविंा `याभदावी भल्हाय’ वूयदावािंे वूयदावी भल्हाय (भराय)

धोंडू नामकाच्या धोंडूजी की भराय इत्यादी यागाॊिंी वनर्णभती त्याच्या दयफायात
झारी अवाली. फृशस्पतींच्या भते भळशद ल इयाणी करालॊत अकफयाच्या दयफायात
शोते. त्याॊिंाशी वशलाव बायतीम यागवनर्णभतीव वशामक झारा अवाला. वॊगीतयत्ाकय वार्ङ्मदले ाच्या `वॊगीत-यत्ाकयालय’ फयीिं िंिंाम दयफायात शोत अवे.
अकफयान े ऩढेु वलम धभाांतीर उत्तभ तत्त्वाॊिंा दीन-ए-इराशी धभम स्थाऩन के रा.
भात्र त्यािंे पायवे प्रिंरन झारे नाशी. भद्दु ा अवा की शा भाणूव आऩल्या
कट्टयऩॊथीम वभधभॉऩेषा लेगऱा शोता ल बायतीम शोता.
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ु ाॊिंी कदय
तवे फाफयाऩावून वलिंम भघु र-खानदान यववक ल वावशत्य-करागण

कयणाये शोते. ज्या फाफयाच्या नालान े `तेर रगाओ डाफय का, नाभ वभटाओ फाफय

का’ मावायख्या स्तयालरून घोऴणा देण्मात मेतात, तो फाफय शा वतत वॊघऴामत

अवून आत्मऩयीषण कयणाया रेखक-कली शोता. त्याच्या `फाफयनाभा’भध्ये
तऩवळराऩेषा स्वत्रा प्रश्न वलिंायणाऱमा, स्वत्फद्दर ळॊका अवणाऱमा भनािंी
ु
आॊदोरन े वदवतात. त्या काऱात शस्तवरवखत नकररेरी ऩस्तके
वोन्याच्या

बालात वभऱत. फाफय आऩल्या वगळ्मा स्वाऱमाॊभध्ये कुठून कुठून अळी
शस्तवरवखते जभा कयीत अवे. वभयकॊ द, काफूर, वदल्ली मा वठकाणी फाफयान े
ु
ऩस्तकारमे
उबी के री. त्यािंे अन ेक वयदाय-वाथीदाय रॄटभाय करून वॊऩत्ती
जभलल्यालय वभयकॊ द, काफूररा ऩयत गेरे. भात्र फाफय म्हणत अवे की भी

चशष्स्थान ओयफाडून घ्यामरा आरो नाशी. भी इथेिं याशणाय. म्हणून अन ेक
वप्रमजनाॊिंा वलयश वशन करून तो वदल्ली, पतेऩयू -वविी इत्यादी वठकाणी यावशरा.
ु वलऴमी, चशदू-धभामवलऴमी वनयीषणे नोंदलत त्यान े याजऩताॊ
ु ळी भैत्री
याजऩताॊ

लाढलरी ल चशदू धभॉमाॊिंा आदय के रा. फाफयान े रॅभामूनरा ताकीद वदरी की चशदू
ु खात, मा
भॊवदयाॊना शात रालू नमे, उरट त्याॊना भदतिं कयाली. आऩल्या मा भर
ू ,
देळात, मेथरेिं शोऊन यशामिंे शा फाफयािंा आग्रश अन ेक ऩत्राॊतन
फाफयनाम्यातून वदवून मेतो.

वाभाईक वॊस्कृतीिंी वनर्णभती
मा भघु र-ऩयॊऩयेत अकफयानॊतय जशाॊगीय (वरीभ), ळशाजशान माॊनी
ु शोता ल
वॊगीतारा उत्तेजन वदरे. जशाॊगीय शा वॊगीताच्या प्रत्येक अॊगात वनऩण
बायताच्या, भतॊगाच्या भताॊिंी विंवकत्सा कयणाया शोता, अवे एका धृऩदात म्हटरे
आशे. ळशाजशानच्या दयफायात वफरावखान, गनु वभन्तयखान, वफवयाभखान,

यॊगखान, वकळनखान अवे गामक शोते. औयॊगजेफिंा भोठा बाऊ दाया-वळकोश शा
ु
बायतीम दळमनाॊिंा अभ्यावक शोता. काशी उऩवनऴदाॊिं े पायवीत अनलाद
कयणे
चकला स्वत्िं `अल्लोऩवनऴद ्’ वायख्या यिंना त्यान े के ल्या. दायारा ठाय करून
गादीलय आरेरा औयॊगजेफदेखीर वॊगीतािंा िंाशता शोता. फादळशा झाल्यालय

ऩवशरी आठ-नऊ लऴे तो वॊगीतात यव घेत शोता. त्यान े यिंरेरी काशी धृऩदे शी
16

डागय गामकी ऩयॊऩयेत गातात. औयॊगजेफािंा वेलक वभजाम योळनजभीयन े 1666
ु के रा. पकीयउल्लान े भानचवग
भध्ये अशोफराच्या `वॊगीत ऩावयजाता’िंा अनलाद

ु
तोभयन े वॊगशृ ीत के रेल्या `भानकुतूशर’ ग्रॊथािंा `यागदऩ मण’ शा अनलाद
के रा.
ऩढेु औयॊगजेफान े 1667-68 भध्ये गामकाॊनी दयफायात माले ऩण गाऊ नमे अवा
रॅकू भ दरा, तो वलमस्वी याजकीम कायणाॊवाठी.
मा वलम काऱात भवु िभ म्हणून मा ळावकाॊनी बेदबाल, ष्य्यभता, अत्यािंाय
ु
माॊिंा आश्रम घेतरा शोताशी. भात्र आधीच्या रृटारू वरतानाॊ
प्रभाणे इथल्या

फरॅवॊख्य अवरेल्या चशष्धभॉमाॊळी टोकािंा लैयबाल त्याॊनी घेण्मािंे टाऱरे –
ु ख
कायण फाफयाच्या बाऴेत, त्याॊना मािं देळात याशामिंे शोते. त्याॊिंा ष्वया भरॄ
ु
ु
नव्हता. फादळशा-वल्तानाॊ
च्या जरभािंा
पटका चशदू ल भवु िभ अळा दोन्ही
ु
नागवयकाॊना फवत शोता. मािं काऱात भवु िभ याज्ये भवु िभ वल्तानाॊ
च्या

वलयोधातशी रढरी; कट कायस्थान े के री. शा वलिंम काऱ याजकीम-वाभावजक
खऱफऱीिंाशी शोता. मा वलाांत अन ेक जनु े फॊध वढरे ऩडत शोते, नली रूऩे तमाय
शोत शोती. भवु िभ ल चशदू जग माॊिंी रूऩेशी फदररी शोती. लेगलेगळ्मा गडद-

धूवय वीभायेऴा अवल्या तयी वाभाईक वॊस्कृती (वाॊझी वॊस्कृती)िंे षेत्रशी तमाय

शोत शोते. ळास्त्रीम वॊगीत शे त्या वाभावमक लायळातीर एक भशत्त्वािंा बाग फनत
शोते. मा भध्यमगु ीन ल उत्तय-भध्यमगु ीन वॊस्कृतीिंा कोणतेशी िंष्मे न िंढलता
ळोध घेण े शे मा वॊस्कृतीिंा प्रलाव वभजण्माव भदत कयणाये आशे.
ु
ु
नॊतयच्या भघर
फादळशाॊभध्ये भशम्मदळाश
(1719-46) शा वॊगीताच्या

वलकावावाठी प्रववद्ध आशे. त्याच्या काऱात धृऩद गामकी अवधक वलकववत झारी.
तो भशु म्मदळाश `यॊगीरे’ म्हणून प्रववद्ध झारा ल अन ेक फॊवदळी – िंीजा त्याच्या
काऱात फाॊधल्या गेल्या. तफरा-वताय शी लाद्ये भशु म्मदळाश यॊगीरेच्या काऱात
ु यो खानन े (अभीय खव
ु यो नव्हे) प्रथभ तमाय के री. त्याऩूलॉ मा लाद्याॊिंा
खव

ू िं ग्लाल्हेय
उल्ले ख आढऱत नाशी. वदायॊग ल अदायॊग शे ख्यारीमे शोते. तेथन
ु झारी अवे भानतात.
घयाण्मािंी गामकी वरू
भोगराॊनतॊ य

ु
भोगरवत्ता उतायारा रागल्यालय रखनौ, फनायव, गजयात
इत्यादी वठकाणी
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ु
करालॊत गेरे चकला तेथीर वरतान-याजाॊ
नी त्याॊना आश्रम वदरा. अलधिंा नलाफ

लावजद अरी ळाश, यीलािंा याजा वलश्वनाथचवश, काळीिंा याजा उवदतनायामण,
ु ग्राशी
िंयखायीिंा याजा यतनचवश, याभऩूयिंा नलाफ भशभदअरीखान शे वलिंम गण

ळावक शोते. लावजद अरी ळाश कली ल गामक शोता. रम-तारालय त्यािंी
रॅकू भत अवल्यािंे अन ेक वकस्से आशेत. ळामयी-गाण्माऩामी याज्य गभालल्यािंेशी
त्यारा ष््ख झारे नाशी. तो स्वत् उत्तभ गामक शोता. ऩखलाजलादक कुदोचवश,
जोतचवश त्याच्या दयफायी शोते. योवशरखॊडच्या (याभऩूय) नलाफाॊकडे तय वकत्येक

गामक-लादक-नतमक आश्रमाव शोते. नलाफ शाभीद अरीखान (1889-1930) शा
धृऩद, ऩखलाज, तफरा, नृत्य माॊत वनष्णात शोता ल भश्ु ताक रॅवेन खान,
अच्छनभशायाज, ऩॊ. बातखॊड,े फीनकाय लजीयखान, ऩखलाजलादक गमाप्रवाद,
अमोध्याप्रवाद त्याच्या दयफायी शोते. त्यािं लॊळातीर छम्मनवाशेफ माॊनी ऩॊ.
बातखॊड्याॊळी िंिंाम के री. परवप-ऐ-भौववकी (वॊगीतािंे तत्त्वसान) शा ग्रॊथ

त्याॊनी वरवशरा. वलवाव्या ळतकात याभऩूय दयफायन े फाफा अल्लाउद्दीन खाॊ ल
शावपज अरी खाॊ (अभजद अरी खाॊ माॊिं े लडीर) माॊवायख्या वलरषण
प्रवतबालॊताॊिंी देणगी वदरी.

मा काऱाऩमांत ख्यारगामकी ळास्त्रीम वॊगीतािंा गाभ्यािंा बाग फनरी.

ठुभयी, दादया, िं ैती, कजयी, टप्पा, शोयी माॊवायख्या वॊगीतप्रकायाॊिंी वनर्णभती
झारी. वूपींच्या प्रायॊबाच्या काऱाऩावून कव्वारी रोकवप्रम झारी. मा प्रत्येक
प्रकायातरी वाॊगीवतक भूल्याॊिंी ल अरॊ कायाॊिंी ऩयस्पय देलघेल, वॊगीत
अरॊ कायाॊिंी वनर्णभती शोत शोती. शा वाॊगीवतक इवतशावशी तेलढािं उऩमोगी आशे.

धृऩदगामन शा इथल्या वॊगीतातीर अत्यॊत ऩवयकृ त आवलकाय आशे.

आराऩ, जोड, आबोग, वॊिंायी अळा स्वयाॊच्या उत्कट ल वलवबन्न

आवलकाया/ळोधानॊतय गत मेत.े इथे ऩखलाज (भृदग
ॊ )च्या वाथीलय कवलता
ु ल
(धृऩद) अवते. त्यात रम-ताराच्या वूक्ष्म-फृशत ् अळा गतॊ ु ागतॊ ु ीच्या, नाजक

फवु द्धभान प्रविमा अवतात. धृऩद ऩयॊऩयेत डागय, खॊडाशाय, नोशाय, गोशय अळा
िंाय लाणी (घयाणी) प्रववद्ध आशेत. माॊऩ ैकी वलाांत रोकवप्रम म्हणजे शवयदाव
स्वाभींच्या ऩयॊऩयेतीर डागयलाणी. स्वाभी शवयदाव डागय शे 1505 ऩावून

लृदॊ ालनरा वलयक्तलृत्तीन े वलद्यादानात यभभाण शोते. डागयलाणीिंे लैवळष्ट्य म्हणजे
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त्यात स्वयाॊच्या अत्यॊत तयर ऩोताॊिंा ल चफदूॊिंा ळोध अवतो. ऩढेु डागयाॊिं े लॊळज

जमऩूयच्या नलाफाकडे शोते ल त्याच्या वेलते शोते. आख्यवमका अळी की त्या लेऱी
डागयाॊनी भवु िभ नलाफाच्या शातिंे खाल्ले म्हणून ब्राह्मणाॊनी त्याॊना फवशकृ त
के रे. त्यानॊतय डागय घयाणे `भवु िभ’ झारे.

भात्र मा डागयाॊिंी ऩयॊऩया शी स्वयवाधन ेरा ऩयब्रह्मािंी ल ऩयभेश्वयािंी
ॊ
ु आयाधना अवते.
उऩावना भानणायी आशे. धृऩदातीर नोभ-तोभ शी ओकायम
क्त

वयस्वती, गणेळ, ळॊकयािंी प्रवतष्ठा अवते. भोशयमभभध्ये डागयाॊिं े गाणे फॊद अवते.

वाभगामनाऩावून ते धृऩदाऩमांतिंा प्रलाव डागयाॊनी (वध्याच्या वऩढीऩमांत तयी)
जऩून ठे लरा आशे. स्व. वझमा भोवशमद्दु ीन डागय शे बयतनाट्यळास्त्रातल्या चकला
वॊगीतातल्या ववद्धान्ताफद्दर िंिंाम कयीत. यशीभ पईभद्दु ीन डागय (वदल्ली) शे
वॊगीताच्या वलवलधता, उदायतेफद्दर ल त्याच्या वलरषण स्वरूऩाफद्दर बयबरून
ु
फोरताना मा रेखकान े अनबलरे
आशे. इयाणभधल्या वूपी कली रूभच्या
ु वीदावाच्या दोह्याऩमांत वॊगीत कवे एकिं आशे शे
भजनूच्या कै वपमतीऩावून तर
ु
ु ामभ आलाजात दाखलत. अथलमळीऴामतल्या उदात्त, अनदात्त
ते आऩल्या भर
ु ऩावून त्यािंे वाॊगीवतक रूऩाॊतय कयत ते थेट यागवॊगीताऩमांतिंा
स्ववयत वयाॊ

प्रलाव वशज दाखलून जात. `वूय इतनी शवीन िंीज शै वक तू उवे छूना िंाशता शै,
ु
रेवकन लश तो देखन े वे भैरी शो जाती शै।’ अवा वॊगीतातल्या वयाफद्दर
डागय
फाॊधलाॊिंा दृवष्टकोण याशत आरा.

डागयाॊच्या घयात बायतीम वॊस्कृतीिंा अवा वलरषण आवलकाय ऩाशामरा
वभऱतो. गेल्या वऩढीतरे एक डागय, वनजाभद्दु ीन डागय आऩल्या ष्वऱमा नालान े –
भकयॊद ऩाॊड े मा नालान े देखीर ओऱखरे जात. धृऩदगामकीतीर इतय

ऩयॊऩयादेखीर रृप्त ऩालत अवल्यािंे वदवत अवताना डागयाॊिंी नली वऩढी आता

धृऩद वादय कयीत आशे. भात्र वऩढीरा तेलढीिं तऩ्चरमाम, भेशनत ल वखोरता
आशे की नाशी माफद्दर ळॊका आशे.

ु
ख्यारगामकीिंी ऩयॊऩया तय वलरषण आशे. ख्यारातीर घयाणी, उस्ताद-गरू

ल वळष्य माॊिंा इवतशाव आऩल्या एकवािंी ल घट्ट कल्पनाॊना छेद देतो. भात्र
त्यािंी वॊगीतािंी ल जीलनाच्या भूल्याॊिंी वॊस्कृती भात्र कोणत्याशी धभामच्या ळद्धु
स्वरूऩावायखीिं आशे.
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भशायाष्ट्रातीर स्वयऩयॊऩया

ु
भशायाष्ट्रात उत्तय चशद्स्स्तानी घयॊदाज वॊगीतािंी वरुलात
फाऱकृ ष्णफलु ा
ु लझे माॊच्यािं जोडीन े नॊतय
इिंरकयॊजीकय, बास्कयफलु ा फखरे, याभकृ ष्णफला
ऩॊ.वलष्ण ु वदगॊफय ऩरृस्कय माॊच्यावायख्याॊनी के री. बास्कयफलु ाॊिं े ऩवशरे गरुु पै झ
ु
भशॊभदखाॉ शोते. ग्लाल्हेयात बास्कयफलु ाॊनी मा गरूिंी
भनोबाले वेला के री ल
ु न ेशी त्यारा ऩत्रलत
ु
गरू
लागलरे. शद्दख
ू ाॊ-शस्सूखाॊ माॊच्याऩावून िंाररेरी स्वच्छ
ल स्पष्ट गामकीिंी ऩयॊऩया आशे. मात बूगध
ॊ लम यवशभतखाॊ शे एक वलरषण प्रकयण

शोते. गोचलदयाल टें ब्ाॊनी तय त्या आलाजािंे लणमन कयताना म्हटरे, ``त्या
आलाजािंे, गामनाच्या वशजवौंदमामिं,े वशज-फाऱफोध ऩयॊत ु बायदस्तऩणािंे,
वनभमऱ यवबवयत तमाय तान ेिंे – कळाकळािंे म्हणून लणमन कयामिंे. खारऩावून
लयऩमांत कृ वत्रभतेिंा रलरेळ नाशी. अत्यॊत फाऱवेदाय, गटु गटु ीत, गोंडव रशान

भूर कवेशी ऩडरे, फवरे, फागडरे तयी त्यािंे वनव्यामज भनोशावयत्व कवरेल्या

नतमकीरा ल नटारा मेऊ ळकत नाशी, त्याप्रभाणे खाॉवाशेफाॊच्या गाण्मािंे
ु
भनोशावयत्व शोते.’’ कोल्हाऩयातीर
त्याॊच्या एका फठै कीतीर तान ेिंे लणमन

गोचलदयाल कयतात, ``भधात फडु लून काढरेरी वफनवफमाॊच्या द्राषािंी रडीिं
ु खीर नाशी. रृवरृळीत ल यवान े
जणू. त्यात फीिंा ला वारीिंा ऩाऩद्रादे
ओथॊफरेरी.’’

ु गामकाॊिं े विंयॊजील.
शे यवशभतखाॉ शद्दख
ू ाॊ मा ग्लाल्हेय गामकीच्या प्रभख
जात्यािं गोड गऱा. भात्र नॊतय भ्रवभष्ट झारे. फनायवरा वभठाईलाल्याच्या ष्कानी

फवून िंाय-दोन िंीजा गाऊन िंाय-आठ आणे घ्यामिंे ल अपू िंी तल्लप
बागलामिंी. त्या काऱात भशायाष्ट्रातरे वकम वलारे वलष्णऩु तॊ छत्रे फनायवरा गेरे.
ते वॊगीतािंे जाणकाय शोते. यवशतखाॉना व्यवनाधीन अलस्थेत बटकताना त्याॊनी
ु
आऩल्याकडे आणरे. िंिंकारून,
गोंजारून ळेलटऩमांत त्याॊना ताब्ात ठे लरे.

बालावायखे लागलरे. अपू िंे व्यवन भमामवदत के रे., त्याॊना दययोज वनवमभत
ु नीम गामकारा भाणवात आणून त्यािंी
गामनाव फवलरे. अळा अतर
गामनकरा प्रकाळात आणरी. वजथे वकम व जाई वतथे त्याॊिं े गाणे ठे लत; अळा
यीतीन े ते कोल्हाऩूयरा आरे. कोल्हाऩूयरा वलष्णऩु तॊ ल नॊतय काळीनाथऩॊथ छत्रे ल
अखेयऩमांत कुरुॊदलाडकय वॊस्थावनकाॊच्या छत्राखारी शा गॊधलमरोकाऐलजी
20

बूरोकात आरेरा भाणूव यावशरा.

ु ग्राशी ल यववक छत्राखारी अन ेक
कोल्हाऩूयच्या ळारॆभशायाजाॊच्या गण
ु गाण्मागामकलादकाॊना आश्रम वभऱारा; त्याॊिंी वॊख्या खूऩ आशे. कोल्हाऩयात
फजालण्मािंे प्रस्थशी शोते. देलर क्लफ शे त्यािंे दृश्म स्वरूऩ. भात्र वॊगीतातीर

गौयीळॊकय म्हणून ज्याॊिंा टें ब्ाॊनी ल अन्य तज्ज्ाॊनी गौयल के रा ते अॊत्रौरी –
जमऩयु घयाण्मािंे अल्लावदमा खाॊवाशेफ ल त्याॊिं े दोन्ही ऩत्रु भॊजीखाॊ, बूजॉखाॊ.
माॊिंी गामकी मा 1910 ते 1935-40 ऩमांत फशयरी. अल्लावदमाखाॊवाशेफाॊच्या

गामकीिंे लणमन गोचलदयाल ल नॊतय लाभनयाल देळऩाॊड्याॊनी के रे आशे. त्याॊच्या
भते स्वय ल रमीिंा वयेु ख ल वूक्ष्म भेऱ अवरेरे, बायदस्त, बयदाय, वततप्रलाशी
ल ळद्धु , वावत्त्वक गाणे. अवे गामन शे आऩल्या घयॊदाज गामकीतीर वळखय
ठयाले. अथामत इतय घयाण्माॊच्या अवबभानींिंा त्यारा वलयोध आशेिं.

भात्र ळारॆ छत्रऩतींनी मा गामनभशऴॉरा भशायाष्ट्रातिं थाॊफलरे. ते त्याॊना

अत्यॊत प्रेभऱऩणे ल आदयबालान े लागलत. अल्लावदमाखाॊ माॊिं े तीनळे लऴाांऩलू ॉिंे

म भूऱिंे ळाॊवडल्य गोत्रज ब्राह्मण. वदल्लीऩती फादळशाच्या कायवकदॉत त्याॊिं े
ऩूलज
जफयीन े धभाांतय झारे. भात्र खाॊवाशेफाॊिंी याशणी, लागणे-फोरणे शे वोलळ्मा
ब्राह्मणारा राजलेर इतके वनभमऱ शोते. ``गॊबीय ल बायदस्त प्रवतवष्ठतऩणा,

ओतप्रोत वलद्या अवून लल्गना नाशी. इतयाॊच्या कतमफगायीरा प्रोत्साशन देण्मािंी
लृत्ती, चनदा, व्यवन नाशी.’’ शी त्याॊिंी लैवळष्ट्ये गोचलदयाल वाॊगतात.
ु ाया जशाॉ गरा जाता शै, लशाॉ शभायी नजय बी नशीं
``बैय्या अल्लावदमाखाॊ, तम्ह
जा वकती.’’ शी वभकारीन गलय्याॊिंी प्रळस्ती जयी वभऱारी, तयी भत्सय,
ु े भफॊ ु ईच्या नझीयखाॉ लगयै े लतनदाय भॊडऱींना प्रकयण डोईजड
अवूमा माॊभऱ

ु
लाटत शोते. ऩढेु ते ऩण्मारा
गेल्यालय फाऩूवाशेफ कागरकयाॊनी त्याॊिं े गाणे ऐकू न
ु
त्याॊना ळारॆभशायाजाॊकडे आणरे. कोल्हाऩयात
अल्लावदमाखाॊवाशेफाॊना अन ेक
वळष्य वभऱारे. धोंडूताई कुरकणॉ, भफॊ ु ईरा भोगफु ाई कुडॉकय आवण के वयफाई
के यकय, नायामणयाल फारगॊधलम शी काशी नाले. भॊजीखाॊ ल बूजॉखाॊ माॊच्या अन ेक
वळष्याॊऩ ैकी भवल्लकाजनमु भन्सूय माॊना कोण वलवयेर!

कोल्हाऩूय, वभयज, धायलाड, कॊ ु दगोऱ, रॅफऱी शा ऩवयवय त्या काऱात जणू
ु ख झारा शोता. बायतातीर अन ेक गामकी ऩयॊऩया, भशान गामक मा
गाणाया भरॄ
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ु कें द्र.
ऩट्ट्यात मेऊन यावशरे चकला वनभामण झारे. भफॊ ु ई शे आणखी एक प्रभख
ु
ु
फडोद्यारा वमाजीयाल गामकलाड शे अत्यॊत गणग्राशी,
ऩयोगाभी
ल यववक लृत्तीिंे
ु स्कृत, वदॊ ु य व्हाली म्हणून मा
ळावक शोते. फडोदा वॊस्थान ल आऩरी प्रजा ववॊ
ु
भाणवान े वकतीतयी दूयदळॉ उऩिभ याफलरे. त्याॊत `कराबलन’
शी वॊस्था शोती.
त्यात अन ेक कराकाय शोते. श्रीभॊताॊनी अन ेकाॊना आश्रम वदरा. वकयाणा
घयाण्मािंे प्रलतमक अब्दुर कयीभखाॊ ल त्याॊिं े बाऊ लशीद खाॊ तरुणऩणी फडोदा
ु स्कृत, अदफळीय ल तमायीिंे गलई म्हणून त्याॊिंी
दयफायात शोते. अत्यॊत ववॊ
ख्याती ऩवयत शोती. भशायाजाॊना गाण्मािंी जाणकायी शोती. तमाॊच्या

भशायाणीवाशेफ विंभणाफाई ल याजभाता जभनाफाई माॊनाशी त्याॊिं े गाणे
आलडामिंे, म्हणून त्याॊना देलावभोय गामरा फोरालरे. अब्दुर कयीभ
ु े बजनाॊिंा फाजशी अवधक
खाॊवाशेफाॊिंी बजन े इतकी उत्कट अवत की त्याभऱ
ळास्त्रीम झारा. `अफ की टे क शभायी – राज याखो वगयधायी’ मा बजनाऩावून
ु भेयी राज याखो शयी। तभ
ु जानत वफ
`घावरन रोटाॊगण – लॊदीन िंयण’, `तभ
ु तूशी भाता
अॊतमाभॉ’, `तूशी जग जननी, तू शी ष््खशवयणी – तूशी ज्वाराभखी,
वयस्वती’ अळा काव्याॊना-बजनाॊना खाॊवाशेफाॊनी रोकवप्रम फनवलरे.

कयीभखाॊवाशेफ ळास्त्रािंे वलद्वान शोते. वॊगीतािंे जग शे एक स्वतॊत्र वलश्व आशे,

त्यात त्यािंे न ेभ-धभम अवतात, त्यािंी ऩयॊऩया अवते शे वशजऩणे त्याॊच्या

फोरण्मात मेई. 1890 च्या ळेलटच्या लऴाांभध्ये आऩरी बूवभका वाॊगताना ते
ु रभान धभम भें भॊत्र भें बी वूय ल रम शै। शभाये `रा
म्हणतात, ``चशदू औय भव
इराश इवल्लरा’ ल आऩका `ओभ नभ् वळलाम’ मश भॊत्र भें बी वूय ल रम शै। वूय

के वफना ईश्वय-अल्ला खूऴ शोता शी नशीं। शभाये गामन-लादन की करा लेदों वे
ु गों
ु न े ईश्वय भाना शै... शभाये कुरऩरुऴ
ु नामक धोंडू ल
िंरी आ यशी शै.. भेये फज
नामक भन्नू थे। दोनों बी ग्लावरमय के याजा के ऩाव थे। दोनों शी भथयु ा जाकय
श्रीकृ ष्ण के द्वायऩय बवक्तगीत गाते थे। इन जावत-धभम के झगडे भें शभ ऩडते
नशीं... गान े के फाये भें आऩ कशे तो धभाय, धृऩद, शोयी, टप्पा, ठुभयी वफ आऩको
ु वकते शैं । कशे तो कावठमालाड का गयफा वनामें
ु ग।े ’’
वना

फडोद्याच्या वयदाय भान े माॊच्या उऩऩत्ी वशयाफाईंना वॊगीत वळकलताना
ु गी तायाफाई मादेखीर कयीभखाॊच्या वळष्या झाल्या. ऩढेु गामकफॊध ू
त्याॊिंी भर
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ु े फडोद्यातून वभयज-कोल्हाऩूय, औ ॊधकडे आल्यालय त्याशी त्याॊच्याफयोफय
प्लेगभऱ
आल्या. ऩढेु त्याॊनी यीतवय त्याॊच्याळी वनकाश रालरा – तायाच्या ताशेयाफी

झाल्या – 1902 नॊतय मा जोडप्यारा झारेरी अऩत्ये वॊगीतािंे वभथम लाशक
ठयरी. अब्दुर यशभान (ऊपम वयेु ळफाफू भान े), िंॊऩाकरी ऊपम वशयाफाई फडोदेकय,
ु ाफ (कभरफाई), वकीना ऊपम वयस्वतीफाई याणे माॊनी बायतीम वॊगीतािंा
गर

ू म िंवयत्र मािं वॊगीताच्या ल
लायवा अवधक वभृद्ध के रा. खाॊवाशेफाॊिं े वॊऩण
बक्तीच्या आमाभात शोते. म्हणून इतय धभम, जात शे आमाभ पायिं गौण शोते.
ु च्या उत्कटतेिं े नले वलश्व तमाय के रे.
त्याॊच्या गामकीन े चशष्स्थानी वॊगीतात वयाॊ
याभबाऊ कॊ ु दगोऱकय (वलाई गॊधलम) ल त्यानॊतय बीभवेन जोळी, गॊगफु ाई शनगऱ,
फवलयाज याजगरुु ल अन्य अन ेक लायवाॊनी वकयाणा गामकीिंा लायवा कामभ

याखरा. `गोऩारा भेयी करुणा क्यूॊ नशीं आले’ शे पजन अन ेकाॊच्या डोळ्माॊत ऩाणी
आणते. त्यािंफयोफय वलष्ण ु नायामण बातखॊड्याॊफयोफय वॊगीतातीर श्रतु ी

`दाखलण्मािंे’ जाशीय काममिभशी ते कयीत शोते. वभयजेच्या खाजा ळभन्नाऩीयाॊच्या
दग्मामत त्याॊिंी वनमवभत शजेयी अवे. मोगी अयचलदाॊलयशी त्याॊिंी श्रद्धा शोती.

मा वॊगीताच्या धभामच्या ऩयीषेिंी एकदा लेऱ आरी ल त्यारा खाॊवाशेफाॊनी
कवे उत्तय वदरे ते पाय उद्बोधक आशे. ऩॊ. वलष्ण ु वदगॊफय ऩरृस्कय माॊनी 1908
ु के रे शोते. गाण्माऩेषा जास्त गाण्माच्या
भध्ये गाॊधलम भशावलद्यारम राशौयरा वरू
वॊघटनालय त्याॊिंा बय शोता. भवु िभ गलमाॊनी गामनािंा फाज फदरॄन तो फाजारू

के रा अवा त्याॊिंा आयोऩ शोता. वोराऩूयरा गाॊधलम भशावलद्यारमाच्या प्रिंायाथम
त्याॊिंा जरवा शोता. ते गाताना खूऩ बाऴण देत. वोराऩूयच्या बाऴणात ते
ु रभान गलमाॊनी फाटलरी आशे. ती
म्हणारे, ``आऩरी प्रािंीन वलद्या मा भव
माॊच्या भगवयभठीतून वोडलण्मावाठी भी प्रमत् कयत आशे.’’ इत्यादी.

मा बाऴणालय खाॊवाशेफाॊच्या फयोफयीिंे गामक-लादक विंडरे. अब्दुर शक,

याजण्णा लग ैये वलयोधावाठी उठरे. खाॊवाशेफ ळाॊतऩणे आऩल्या रोकाॊना म्हणारे,

``नशीं ऐवा नशीं कयना िंावशए। नशीं तो ले कशते शै लैव े शी वफ रोग वभझेंग।े
उनको प्रत्यष विमा वे शी जलाफ देंग।े ’’ भग आऩल्या िंाशत्याॊळी वलिंायवलवनभम

करून खाॊवाशेफाॊनी फेऱगाॊलात 10 भे 1910 भध्ये `आमम वॊगीत वलद्यारमा’िंी

स्थाऩना के री. मा लेऱी फेऱगालभधीर गॊगाधययाल देळऩाॊडेंववशत अन ेक
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ु े – अब्दुर यशभान ल िंॊऩाकरी
िंाशत्याॊनी गदॉ के री. आऩरी दोन भर
ु
ु ाॊनी ळायदास्तलन के रे. वलष्ण ु वदगॊफयाॊच्या
(वयेु ळफाफ-वशयाफाई)
माॊच्या भर

आयोऩािंी दखर घेऊन मालेऱी कयीभ खाॊवाशेफ माॊनी गामकाॊतीर व्यवनीऩणा,
मु ालय टीका के री. ते म्हणारे, ``गलईरोक प्राम् व्यवनी, आऱळी,
ष्गण
ु
अवळवषत ल तवफमतखोय आवण वळकलण्माव नारामक ठयल्यान े ववळवषत
लगामिं े
वतकडे ष्रमष शोत आशे. मा करेिंा वळास्त्र अभ्याव ल व्यालशावयक वळषण नवेर
ु
ल ववळवषताॊ
िंी अवबरुिंी नवेर तय मा ऋवऴप्रणीत गामनकरेिंा अस्त शोईर.’’

आग्रेलारे पै माजखाॊ शे प्रेभवऩमा नालान े फॊवदळी फाॊधत. ऩवतमाऱा ऩद्धतीिंे
ु ाभअरीखाॊ माॊनी `लॊद े नॊदकुभायभ’,्
ज्येष्ठ गामक फडे गर
`शवय् ओभ
्
तत्सत’वायख्या
यिंना रोकवप्रम के ल्या. अवॊख्य चशदू गामकगावमकाॊना
भवु िभाॊिं े ळागीदम शोण्माव कभीऩणा लाटत नवे. अभान अरी बेंडीफाजायलारे

माॊच्याकडून लवॊतयाल देळऩाॊड.े वजतेंद्र अवबऴेकींनी अन ेक अरॊ काय, तानाॊिं े
प्रकाय घेतरे. नझीयखाॊ बेंडीफाजायलाल्याॊकडे अॊजनीफाई भारऩेकय वळकल्या.
ु
अॊजनीफाईंना वलम करालॊत भानत. फारगॊधलम, कुभाय गॊधलाांऩावून गराभअरी
ल
अभानअरी त्याॊिंा आदय कयीत ल त्याॊच्याकडून काशी घेत.

मािं ऩयॊऩयेत याभऩूयिंे भैंशय घयाण्मािंे फाफा अल्लाउद्दीन खान शे वलरषण
ु
प्रवतबालॊत व्यवक्तत्व शोते. फाफाॊलय काशी ऩस्तके
ल काशी भावशतीऩटशी वनघारे.

त्याॊिंी म्हैवयू च्या देलीलय श्रद्धा शोती. वॊगीत ल अध्यात्मािंा वॊफध रालणाऱमा
अल्लाउद्दीन खान माॊच्याकडे अन्नऩूणाम, भोयभा ल वयस्वती. ऩ ैकी अन्नऩूणामदले ींनी

यवलळॊकयाॊळी वललाश के रा. नॊतय ते लेगऱे झारे. आज अरी अकफय खाॊ माॊिं े
अवभयके त कॎ वरपोर्णनमा मेथ े वॊगीतवलद्यारम आशे. त्यात वयस्वती, गणऩती,
रक्ष्मी, ब्रह्मा माॊच्या तववफयी आशेत. खाॊवाशेफ तय वॊगीतािंी उत्पत्ती ब्रह्मा ल
वयस्वतीऩावून भानतात.

ु लेगऱा आशे. मा
शे वलम वलश्लेऴण, लणमन तॊतोतॊत फयोफय आशे की नाशी शा भद्दा

वलमिं उदाशयणाॊिं े तात्पमम आशे की भाणवाच्या दैनवॊ दन चकला वनर्णभवतषभ
ु ात तभ
ु िंा धभम, जात चकला इतय उऩाधी वनयथमक ठयतात. त्या नवाव्यातिं
आमष्य
ु ॊ लय अऩॊयऩाय
अवे नाशी. वलमिं वॊगीतकायाॊिंी ल गामकाॊिंी आऩल्या धभामलय, गरू

श्रद्धा आशे. शी श्रद्धािं त्याॊना अवधक जाणते, डोऱव फनलते. आऩरा ईश्वय शािं
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ष्वऱमािंा ईश्वय आशे ल ष्वऱमाॊिंा तो आऩराशी अवतो, शा आध्यावत्मक बाल

मा वनर्णभवतषभतेत याशत आरा आशे. वॊगीत शी त्या ऩयभतत्त्वािंी उऩावना आशे
शे वलमिं जाणतात. म्हणून भवु िभ गलई कृ ष्ण-गोऩींच्या शोयी-ठुभऱमा गातात,
ु ाभ अरी खाॊ `ओभ ् तत्सत’् गातात; जवयाज `भेयो अल्ला भेशयफाॊ’िंा
फड़े गर
अवशयेब ैयल गातात. `अफ भेयी न ैमा ऩाय कयो’ – शजयत वनजाभद्दु ीन औवरमा शी
ु
ु – चशद के ऩीय ख्वाजा भोईनद्दीन’
तोडीतीर फॊवदळ चकला `ऩाय कयो अयज वनो
भध्ये ऩूवयमा धनश्रीिंे वूय लाशत जातात.

मारॆन भोठी फाफ म्हणजे कोणतीशी रोकाॊिंी – देळािंी वॊस्कृती एका

काऱाभध्ये – गटाभध्ये वीवभत याशत नवते. कोणतीशी एक वॊस्कृती त्याच्या
वलिंायाॊफाफतीत ल व्यलशायाॊफाफत वतत देलाण-घेलाण कयत अवते. `भवु िभ धभम
अयफ-इयाणिंा याशत नाशी; बायतीम भवु िभ लेगऱे शोतात – इथल्या बूगोर –
ु े ल चशदूॊवश इतय वभाजाॊच्या वॊऩकम -प्रबालातून वलिंाय व्यलशायात
लस्तवु स्थतीभऱ
फदर शोतात. तोिं प्रकाय चशदूॊिंा आशे. एका वलवळष्ट गटािंा एका वलवळष्ट

काऱातरा आिंाय-वलिंाय म्हणजे चशष्त्व ला बायतीमत्व आशे अवे भानणे
अन ैवतशाववक ल अलास्तल आशे. अळी वाॊझी वॊस्कृती शी वभकारीन ल लास्तल

ू नव्या, `इतय’ गोष्टी वाभालून घेऊन
वॊस्कृती अवते. स्वत्िंी भूल्य े कामभ ठे लन
ु िंा प्रलाव वाॊगतो.
वॊस्कृती लाढत, वभृद्ध शोत जाते. शेिं बायतातरा वयाॊ
वॊदबम :- भाझा वॊगीत व्यावॊग – गोचलदयाल टें फ,े भशायाष्ट्र याज्य वावशत्य
ु रभानी आभदानीतीर बायतीम वॊगीत –
वॊस्कृती भॊडऱ, भफॊ ु ई, 1984. – भव
ु
आिंामम कै राविंॊद्र देल `फृशस्पती’, अनलाद
– भा.कृ .ऩायधी, भ.या.वा.वॊ.भॊ.,
भफॊ ु ई 1985. – घयॊदाज गामकी – लाभनयाल देळऩाॊड,े भौज प्रकाळन, भफॊ ु ई,

1985. – अब्दुर कयीभ खाॊ माॊिं े जीलनिंवयत्र – फाऱकृ ष्ण कवऩरेश्वयी, वयस्वती
वॊगीत वलद्यारम, भफॊ ु ई, 1972

ु प्रकाळन)
(वाबाय : उद्गाय, ऩॉप्यरय

***
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वभल्ग्ग्रभ प्रमोग – वलघातक आसाधायकऩणा
ु
धनॊजम भऱी
वभल्ग्ग्रभ प्रमोग, आसाधायकता

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

आऩण वलमजण वलघातक आसाधायकतेिं े फऱी ठयण्मािंी

ळक्यता आशे. ल

आऩल्यारा त्याफद्दर खूऩिं कभी जाण आशे शे बान जागवलणाया वाभावजक
भानवळास्त्रातीर एका भशत्त्वाच्या ऩ ैरॄिंी ओऱख करून देणाया रेख

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

जाशीय वूिंना
एका तावावाठी ४ डॉरय कभालण्मािंी वॊधी - स्मयणळक्तीच्या अभ्यावावाठी
रोक शले आशेत.
* आम्हारा स्मयणळक्ती आवण वळषणावॊदबामतीर लैसावनक अभ्यावावाठी न्य ु
ु िंी भदत शली आशे. शा अभ्याव मेर वलद्याऩीठात
शॎलन मेथीर ऩािंळे ऩरुऴाॊ
कयण्मात मेणाय आशे.
* वशबागी शोणाऱमा प्रत्येक व्यक्तीव वाधायण एका तावावाठी ४ डॉरय
(अवधक कायबत्त्याऩोटी ५० वेंटव) वदरे जातीर. आम्हारा तभु िंा पक्त एक
ु ी मेण्मावाठीिंी लेऱ –
ताव शला आशे – अजून काशीशी नको. तम्ह
ु चकला ळवन-यवल – तभु च्या वोमीन े वनलडू ळकता.
वॊध्याकाऱी, वोभ-ळि
ु
* वळषण, प्रवळषण चकला अनबलािंी
कुठरीशी अट नाशी. आम्हारा
कायखान्यातीर भजूय, ळशयी नोकयदाय, भजूय, न्हाली, व्याऩायी,
व्यालवावमक, कायकू न, फाॊधकाभ-भजूय, टे वरपोन राईनलयीर भजूय, वलिे ते,
ऩाॊढयऩेळ े कभमिंायी चकला इतयशी िंारतीर.
* वशबागी व्यक्तीिंे लम २० ते ५० च्या भध्ये अवाले. ळाऱे तीर चकला
कॉरेजभधीर वलद्यार्थ्ाांना वशबागी शोता मेणाय नाशी.
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* जय आऩण मा अटींिंी ऩूततम ा करू ळकत अवार तय आम्हारा खारीर
कू ऩन बरून प्रा. स्टॎ न्स्रे वभल्ग्ग्रभ, भानवळास्त्र-वलबाग, मेर वलद्याऩीठ, न्य ु
ु ारा अभ्यावाच्या न ेभका वदलव आवण
शॎलन मा ऩत्त्यालय ऩाठला. तम्ह
लेऱेफद्दर नॊतय कऱलण्मात मेईर. कुठराशी अजम नाकायण्मािंा शक्क आम्ही
याखून ठे लत आशोत.
ु ारा ४ डॉरय (अवधक ५० वेंटव) प्रमोगळाऱे त आल्याआल्या वदरे
* तम्ह
जातीर.
* कू ऩनिंे तऩळीर

१९७४ वारी लयीर जावशयात एका लतमभानऩत्रात प्रकावळत झारी. ज्या व्यक्ती

मा अभ्यावात वशबागी झाल्या त्याॊना वलवळष्ट लेऱी मेर वलद्याऩीठातीर

भानवळास्त्र वलबागात फोरलण्मात आरे. वतथे त्याॊिंी अजून एका व्यक्तीवोफत
गाठ ऩडरी. प्रमोगकान े (प्रमोग कयणाया, experimenter) वभोय मेऊन त्या
दोन व्यक्तींना प्रमोगाफद्दर थोडक्यात भावशती वदरी.

“स्मयणळक्ती आवण वळषा मा वॊदबामत आम्ही अभ्याव कयतो आशोत. वळषा

ु र का माफद्दर आभिंा प्रमोग आशे.
वदल्यान े स्मयणळक्ती लाढून वळकणे वधाये
तभु च्याऩ ैकी एकजण वळषकाच्या बूवभके त अवेर तय ष्वया वलद्याथॉ फन ेर.
प्रमोग अवधक प्रबाली व्हाला मावाठी वळषक एका खोरीत आवण वलद्याथॉ ष्वऱमा
ु ा दोघाॊिं े वॊबाऴण भामिोपोन-स्पीकय
खोरीत अळी व्यलस्था के रेरी आशे. तम्ह
आवण मा वदव्याॊद्वाये शोईर. भी वळषकारा ळब्दाॊच्या जोड्या अवरेरी एक मादी
देईन जी त्यान े वलद्यार्थ्ामरा एकदा ऩूण म लािंून दाखलाली. नॊतय त्यातीर वकती
ळब्द रषात यावशरे शे तऩावण्मावाठी आऩण िंािंणी घेऊ. मा िंािंणीभध्ये
वळषक वलद्यार्थ्ामरा ळब्दाॊच्या जोडीतीर ऩवशरा ळब्द लािंून दाखलेर आवण
उत्तयावाठी ऩमामम म्हणून अ, फ, क, ड अवे िंाय ऩमाममी ळब्द लािंून दाखलेर.
वलद्यार्थ्ामन े त्यातीर मोग्म ऩमाममावभोयीर फटन दाफून आऩरे उत्तय वाॊगामिंे
ु
आशे. शे उत्तय िंकल्याव
वळषक वलद्यार्थ्ामरा वळषा म्हणून मा ळॉक जनयेटय
ु
मॊत्रालयीर एक फटन दाफून तेलढ्या व्होल्टविंा ळॉक देईर. ऩवशल्या िंकीव
१५
ु गेल्याव प्रत्येक िंकीच्या
ु
ु
व्होल्टवच्या ळॉक देण्मात मेईर. ऩढीर
उत्तये िंकत
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उत्तयाव १५ व्होल्टवच्या ऩटीत (१५-३०-४५…) ळॉक देण्मात मेईर. ळॉक
जनयेटय मॊत्रालय १५ व्होल्टऩावून ४५० व्होल्टिंी फटन े आशेत.”
दोन व्यक्तींऩ ैकी एकजण वलिंायतो की शे ळॉक धोकादामक आशेत काम.
ु े लेदना शोतात ऩयॊत ु ते धोकादामक नाशीत
त्यालय प्रमोगक वाॊगतो की मा ळॉकभऱ

(painful but not dangerous).
ु
प्रत्यष प्रमोगाव वरुलात
शोण्माआधी वळषक कोण ल वलद्याथॉ कोण शे
विंठ्ठ्ठ्या टाकू न ठयते. व्होल्टवच्या ळॉक वभऱण्माच्या षभतेिंा अॊदाज माला

म्हणून वळषकारा ३० व्होल्टवच्या एक ळॉक वदरा जातो. ळॉक देणाऱमा ऩट्ट्या

वलद्यार्थ्ामच्या शाताळी फाॊधल्या जातात, वलद्याथॉ आवण वळषकारा लेगलेगळ्मा
ु
कषाॊभध्ये फवलरे जाते आवण प्रत्यष प्रमोगाव वरुलात
शोते.
प्रमोगाभध्ये वळषक एक ळब्द लािंून दाखलतो आवण उत्तयादाखर िंाय ऩमामम

लािंून दाखलतो. वलद्याथॉ ए, फी, वी, डी माॊऩ ैकी एक फटन दाफून वदव्याद्वाये
ु
आऩरे उत्तय कऱलतो. वरुलातीर
फरॅतेक उत्तये फयोफय मेतात. नॊतय भात्र उत्तये
ु
िंकूु रागतात. वळषक ऩवशल्या िंकीच्या
उत्तयाव १५ व्होल्टविंा ळॉक देतो.
ु
ु
ऩढीर
िंकीच्या
लेऱी (३० व्होल्टवनॊतय) ४५ व्होल्टवच्या ळॉकच्या लेऱी वलद्याथॉ

ऩवशल्याॊदा ’आऊिं’ अवा आलाज कयतो. अवा आलाज आल्यालय वळषक
प्रमोगकाकडे ऩाशतो. प्रमोगक अत्यॊत ळाॊतऩणे “कृ ऩमा ऩढेु िंारॄ ठे ला” अवे
ु
ु
म्हणतो. त्याऩढीर
प्रत्येक ळॉर्क्च्या लेऱी (िंकीच्या
उत्तयािंी वळषा म्हणून)

लेदनादळमक आलाज मेत जातो. प्रमोगकारा वलिंायल्याव तो आधीच्यािं प्रकाये
ु ी ऩढेु िंारॄ ठे लणे आलश्मक आशे”,
ळाॊततेन े “कृ ऩमा िंारॄ ठे ला”, “प्रमोगात तम्ह
ु ी प्रमोग िंारॄ ठे लणे अत्यॊत आलश्मक आशे”, “तम्ह
ु ारा ऩढेु िंारॄ ठे लालेिं
“तम्ह
ु च्याकडे नाशी” अळी उत्तये (मािं िभान े)
रागेर, ष्वया कुठराशी ऩमामम तभ

देतो. ११५ व्होल्टविंा ळॉक वदल्यानॊतय भात्र वलद्याथॉ जोयात ओयडतो आवण
म्हणतो “भरा भोकऱे कया, भरा ऩढेु नाशी जामिंे”.
मषप्रश्न

लयीरप्रभाणे ओयडणे ऐकू आल्यालयशी प्रमोगक आधीच्यािं ळाॊतऩणे
“कृ ऩमा ऩढेु िंारॄ ठे ला” अवे म्हणतो. अळा लेऱी वळषक काम कयेर? वळषक
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ु ारा काम लाटते?
प्रमोगकािंे ऐके र की वलद्यार्थ्ामिं े ऐकू न ळॉक देण े थाॊफलेर? तम्ह

वभजा शा प्रमोग १०० ’वळषकाॊ’लयती के रा गेरा तय त्याऩ ैकी वकती व्यक्ती ४५०
ु िंे उत्तय एका कागदालय नोंदलून ठे ला.) नॊतयच्या
व्होल्टवऩमांत ळॉक देतीर? (तभ
प्रत्येक ळॉकच्या लेऱी वलद्याथॉ लेदनादळमक ओयडतो आशे, कधीकधी भोकऱे

कयण्माफद्दर वलनलणी कयतो आशे अवे वदवत अवताना ऩण प्रमोगक ळाॊत
अवताना वकती व्यक्ती ऩढेु जातीर?

स्टॎ न्स्रे वभल्ग्ग्रभ माॊच्या प्रमोगािंा शेतू खयेतय शेिं तऩावण्मािंा शोता.

स्मयणळक्ती वॊफध
ॊ ातीर िंािंणी शे आलयण शोते. वळषक आवण वलद्याथॉ
माॊच्याऩ ैकी वलद्याथॉ कोण अवणाय शे आधीिं ठयरेरे शोते. वळषकािंे लतमन
तऩावण्मावाठी शा प्रमोग शोता. अवधकायी व्यक्तीन े आसा/वूिंना वदल्याव
कुठल्या भमामदऩे मांत वतिंे ऩारन के रे जाते? मा प्रमोगात वलद्द्ाथॉ थाॊफलण्मावाठी

वलनलणी कयत अवताना वकती वळषक वलजेिं े धक्के देत प्रमोग ऩढेु िंारॄ ठे लतीर
शे तऩावणे शा प्रमोगािंा शेतू शोता.

वाभावजक भानवळास्त्राफद्दर थोडेव े

वाभावजक भानवळास्त्र (Social psychology) शी भानवळास्त्रािंी एक
ु रोकाॊच्या
उऩळाखा आशे. इतय रोकाॊच्या प्रत्यष चकला अप्रत्यष उऩवस्थतीभऱे

वलिंायाॊलय, बालनाॊलय आवण लागण्मालय शोणाया ऩवयणाभ मा उऩळाखेत
अभ्यावरा जातो. शी सानळाखा वलसानवनष्ठ आशे, म्हणजेिं प्रमोगाॊिंा आवण

प्रमोगऩद्धतींिंा लाऩय, भावशतीिंे वलश्लेऴण करून वनकऴामप्रत मेण े आवण वनकऴम
peer-reviewed ळोधवनफॊधाॊभध्ये प्रकावळत शोणे मा वलसानळाखेच्या भूरबूत
लैवळष्ट्याॊिंा वाभावजक भानवळास्त्रात वभालेळ शोतो.

रोक वलवळष्ट वाभावजक वेचटग्जभध्ये कवे लागतात आवण त्याॊच्या त्या

लागण्माभागिंी कायणे काम अवू ळकतीर मालय वाभावजक भानवळास्त्रान े खूऩ
ु े
भशत्त्वािंे मोगदान वदरे आशे. वाभावजक भानवळास्त्रातीर अभ्यावाॊभऱ

वाभावजक घटनाॊलयती के लऱ बालवनक चकला उथऱ िंिंाम न शोता त्या
घटनाॊलयती गॊबीय आवण वलसानवनष्ठ
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िंिंाम घडू ळकते.

वाभावजक

भानवळास्त्रातीर आसाधायकऩणा ह्या वलऴमािंी आवण त्यावॊफध
ॊ ातीर वलाांत
भशत्त्वाच्या वभल्ग्ग्रभ प्रमोगािंी मा रेखाद्वाये िंिंाम के री आशे.
वभल्ग्ग्रभ प्रमोगािंे वनकऴम

वभल्ग्ग्रभ माॊना त्याॊच्या अभ्यावात अवे आढऱू न आरे की वशबागी

रोकाॊऩ ैकी ५०% रोकाॊनी अगदी ळेलटऩमांत – म्हणजे ४५० व्होल्टऩमांत धक्के देण े
िंारॄ ठे लरे. जावशयातीत उल्ले खल्याप्रभाणे वशबागी रोक शे लेगलेगळ्मा
ू ीिंे शोते.
ळैषवणक आवण व्यालवावमक ऩाश्वबम भ
ु ाखतीत “वलद्यार्थ्ामच्या वलनलण्मा आवण
वशबागी रोकाॊना प्रमोग-उत्तय भर

ु ळॉक देण े ऩढेु िंारॄ का ठे लरे?” मा प्रश्नािंे
ओयडणे ऐकू मेत अवतानाशी तम्ही
ु
ु ी
फरॅतेकाॊिं े उत्तय ऩढीर
धाटणीिंे शोते. “भरा अथामतिं थाॊफामिंे शोते ऩण तम्ह
भरा प्रमोग िंारॄ ठे लण्माफद्दर वूिंना देत शोता”, “ऩवयणाभाॊिंी जफाफदायी
ु ी वाॊवगतरे शोते”. ज्याॊनी ळॉक देण े थाॊफलरे नाशी अळा
तभु िंी शोती अवे तम्ह
५०% रोकाॊना आऩण कवे फघू? ष्वऱमा व्यक्तींना ऩीडा देण्मात आनॊद देणायी
व्यक्ती (saddist) अवे त्याॊिं े वयवगट लगॉकयण कयता मेईर काम? वाभावजक

भानवळास्त्रातीर एक वभकारीन प्राध्याऩक स्कॉट प्लाऊव अवे म्हणतात की मा

रोकाॊना वॎवडस्ट भानण्मावायखी ष्वयी घोडिंूक नाशी.
भद्दु ाभ उल्ले ख करून वाॊगण्माजोगी गोष्ट अळी की ऩूण म प्रमोगादयम्यान वलम
वशबागी प्रमोगाथॉ वळषक ळॉक देताना आवण आतून ओयडणे ऐकताना

भानववक तणालाखारी शोते. प्रत्येक लेऱी ओयडणे ऐकू आरे की ते

प्रमोगकत्यामकडे फघत आवण त्यारा वलिंायत की आऩण थाॊफामरा शले का.
प्रमोगकत्यामन े “ऩढेु िंारॄ ठे ला” म्हटल्यानॊतय ते ऩढेु िंारॄ ठे लत. ऩण ळॉक देण े
आवण वभोयच्या व्यक्तीिंे ओयडणे ऐकू न त्याॊिंा तणाल लाढतिं शोता. प्रा. स्कॉट

प्लाऊव मारा अऩवयणाभकायक आवण अवनणाममक अ-आसाधायकऩणा अवे
म्हणतात. प्रमोगाथॉ आसा ऩाऱण्मावाठी वलयोध कयत ऩयॊत ु त्याॊिंा वलयोध
परदामी शोत नवे.

वभल्ग्ग्रभ प्रमोगात थोडे फदर करून ते प्रमोगशी कयण्मात आरे आशेत.
ु वनकऴम शा की जवजवे वळषक आवण वलद्याथॉ माॊच्यातीर प्रत्यष
त्यातीर भख्य
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अॊतय (physical proximity) कभी शोते तवा आसाधायकऩणाशी कभी
शोताना वदवतो.

प्रमोगािंी ऩाश्व मबूभी आवण वनकऴाांिं े वालमवत्रकीकयण
स्टॎ न्स्रे वभल्ग्ग्रभ स्वत: ष्वऱमा भशामद्धु ात जभमनीतून अभेवयके त स्थराॊतवयत
े गम इथे िंारॄ अवरेल्या ष्वऱमा
झारेल्या ज्यू आई-लवडराॊिं े अऩत्य शोते. न्ययु म्ब

ु ग
े ायाॊच्या खटल्यात ज्यू-लॊळशत्येवदॊ बामतीर अडॉल्फ
भशामद्धु ाच्या मद्धु गन्ह
ु ग
ु गन्ह
े ायाकडून “आऩण पक्त
इकभन (Adolf Eichmann) मा प्रभख

आसाॊिं े ऩारन कयत शोतो” अवा फिंाल के रा गेरा. त्यालरून वभल्ग्ग्रभ माॊना “शे
ळक्य आशे का की इकभन आवण त्याच्यावायखे रोक शे के लऱ आसाॊिं े ऩारन
कयत शोते?” शा प्रश्न ऩडरा आवण वभल्ग्ग्रभ प्रमोगावाठीिंा तो एक भशत्त्वािंा
प्रेयक शेतू ठयरा.

मा प्रमोगाद्वाये वभल्ग्ग्रभ माॊनी अवे दाखलून वदरे की लवयष्ठाॊप्रती चकला

अवधकायऩदालयीर

व्यक्तींप्रती

आसाधायकऩणा (obedience to
ु क्क गोष्ट नाशी. वभल्ग्ग्रभ माॊिंा प्रमोग
authorities) आऩण वभजतो तेलढी षर

२-३ लेऱा लेगलेगळ्मा कारखॊडात कयण्मात आरेरा आशे आवण त्यािंे वनकऴम
फदररेरे वदवत नाशीत. वभल्ग्ग्रभ माॊिंा प्रमोग म्हणजेिं ज्यू-लॊळशत्याकाॊड अवा
अऩवयऩि दाला वाभावजक भानवळास्त्रातीर कुणीशी करू इवच्छत नाशी. ऩण

के लऱ जभमन वभाज चकला ष्वऱमा भशामद्धु कारीन ऩवयवस्थतीिं लॊळशत्येरा
कायणीबूत शोती अवे भानणे म्हणजे आऩल्या स्वत:च्या फऱी ऩडण्माच्या
जागाॊकडे

(vulnerability)

म
जाणीलऩूलक

डोऱे झाक

कयणे

शोम.

लॊळशत्येवायख्या अवतयेकी घटन ेरा अन ेक वाभावजक ताणेफाणे अवतात. अळा
ु घडू नमेत मा उद्देळान े त्याफद्दर लैसावनक ऩद्धतींच्या आधाये जाणून
घटना ऩन्हा

घेण,े त्याभध्ये काशी भानवळास्त्रीम वायखेऩणा अवतो का शे ळोधून काढणे
वभल्ग्ग्रभ प्रमोगावायख्या प्रमोगाॊिं े उवद्दष्ट अवते.

वाभावजक भानवळास्त्रातीर आसाधायकऩणाच्या कुठल्याशी प्रमोगात एक

गोष्ट ठऱकऩणे वदवते. ती म्हणजे आसाधायकऩणािंी जाण अवण्मािंा अबाल.
े ा ळॉक देण्माऩमांत ऩढेु
वभल्ग्ग्रभ प्रमोगातशी रोकाॊना वकती रोक कभार भमामदिं
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जातीर अवे वलिंायरे अवता त्याॊनी वदरेल्या उत्तयािंी वयावयी १०% एलढी
आशे. म्हणजे वाधायण वलमजणाॊना वशबागी रोकाॊऩ ैकी के लऱ १०% रोक
े ा ळॉक देतीर अवे लाटते. लय िंिंाम के ल्याप्रभाणे प्रत्यषात शा
कभार भमामदिं

आकडा ५०% एलढा भोठा आशे. अवेिं उत्तय इतय प्रमोगाॊफाफतीतशी वभऱारे
ु गाबा वभल्ग्ग्रभ प्रमोगात मेऊन गेल्याभऱ
ु े
आशे. वलस्तायबमास्तल आवण भख्य
आसाधायकऩणालयीर इतय प्रमोगाॊिंी िंिंाम मा रेखात टाऱरी आशे. प्रा. स्कॉट
प्लाऊव म्हणतात – “म्हणजे आऩण ष्शेयी अडिंणीत आशोत. ऩवशरी अडिंण शी

की आऩण वलमजण वलघातक आसाधायकतेिं े फऱी ठयण्मािंी (vulnerable to
distructive obedience) ळक्यता आशे. ष्वयी अडिंण अळी की
आऩल्यारा त्याफद्दर खूऩिं कभी जाण (lack of awareness) आशे.”

ु े आऩरी आऩल्या फऱी ऩडू ळकणाऱमा गोष्टींफद्दरिंी जाण लाढलणे
माभऱ
भशत्त्वािंे आशे.
वभल्ग्ग्रभ प्रमोगातीर वनकऴामलय आवण त्याॊच्या वालमवत्रकीकयणालय

(कुठल्याशी लैसावनक ववद्धाॊताफद्दर घेतरे जातात तवे) आषेऩ घेण्मात आरे
आशेत. ऩयॊत ु प्रस्ततु रेखकारा ते आषेऩ लािंल्यानॊतय त्याॊिंी दखर घ्याली एलढे
भशत्त्वािंे लाटरेरे नाशीत.

प्रमोगऩद्धतीभधीर न ैवतकता

वभल्ग्ग्रभ प्रमोगातीर वशबागी रोकाॊना प्रमोगािंा ऩूण म काऱ भानववक

तणालातून जाले रागरे. एलढ्या रोकाॊना भानववक तणाल देऊन वनकऴम काढणे
भशत्त्वािंे आवण वभथमनीम आशे का अवे लैध आषेऩ घेण्मात आरे आशेत. प्रस्ततु
रेखकािंा मा न ैवतकतेफद्दर वलिंाय िंारॄिं आशे ऩण काशी फाफी नोंदाव्याळा

लाटतात. वभल्ग्ग्रभ माॊनी ज्यालेऱी शा प्रमोग के रा त्यालेऱी अळा प्रमोगाच्या
न ैवतक फाजूफॊ द्दरिंे वनमभ फनरेरे नव्हते. तवेिं प्रत्येक प्रमोग झाल्यानॊतय

प्रमोगाथॉ व्यक्तीरा ळॉक वदल्याफद्दर अऩयाधी लाटू नमे मावाठी त्याॊिंी वलद्याथॉ
व्यक्तीळी बेट घारॄन देण्मात आरी आवण त्याॊना अऩयाधगॊड वनभामण शोऊ नमे
मावाठी ऩूयक उऩाम कयण्मात आरे.
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आजच्या काऱात अवे प्रमोग कुणारा कयामिंे अवल्याव त्याॊना त्या त्या

े ी वॊफवॊ धत ववभतीकडून (Ethics review committee)
ळैषवणक वॊस्थळ
न ैवतक ऩूल-म अटींिंी ऩूततम ा कयामरा रागते. माभध्ये प्रमोगाथॉकडून वॊभवतऩत्र
बरून घेण,े प्रमोगाथॉरा प्रमोगातून कुठल्याशी षणी फाशेय ऩडण्मािंी भबु ा अवणे
तवेिं प्रमोगाथींना त्याॊना भानववक ताण मेतीर अश्मा काशी गोष्टी कयाव्या
रागतीर मािंी कल्पना देण े फॊधनकायक अवते. भानववक ताणािंा कारालधी
कभीत कभी अवेर अळा ऩद्धतीन े प्रमोग कयाले रागतात.
वभायोऩ

मा वलऴमाफद्दर जाणून घेण े दृक-् श्राव्य भाध्यभाद्वाये वोऩे जाते. वरखाणातून

विंत्र उबे कयणे शे अलघड काभ लाटरे तयीशी मा आवण मावायख्या प्रमोगाॊफद्दर
ु े प्रस्ततु रेख वरवशरा आशे. वभल्ग्ग्रभ
भयाठीत वरवशरे जाले अवे लाटल्याभऱ

प्रमोगािंी आवण आसाधायकऩणा मा वाभावजक भानवळास्त्रातीर वलऴमािंी

तोंडओऱख करून देण े शा रेखािंा शेतू आशे. वजसावूनॊ ी खारीर वॊदबम
ळोधल्याव त्याॊना अवधक भावशती वभऱू ळके र.
वॊदबम आवण आबाय

१. Introduction to social psychology मा वलऴमालयीर प्रा. स्कॉट
प्लाउव माॊिंा www.coursera.org मा वॊकेतस्थऱालयीर कोव म https://www.coursera.org/course/socialpsychology

मा कोव मभधेिं Social Psychology - D G Myers, McGraw-Hill
ु
ऩस्तकातीर
काशी प्रकयणे लािंालमाव वभऱतीर आवण काशी उत्तभ videos
शी वभऱतीर.

२. Stanley Milgram आवण Milgram experiment वलकीऩेवडमा
३. www.simplypsychology.org/milgram.html

४. आबाय : वोफत कोव म कयणाऱमा आवण िंिंेत बाग घेणाऱमा वभत्राॊिं े
ईभेर: dhananjaymuli@gmail.com
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े कय : ऩयस्पयऩूयकता ळोधू मा
गाॊधी, भार्क्म, आॊफड
वयेु ळ वालॊत
े कय, ऩयस्पयऩूयकता
गाॊधी, भार्क्म, आॊफड

----------------------------------------------------------------------------े कय तवेिं अन्य भशाभानल माॊच्या लैिंावयक वभन्वमािंा आग्रश न
भार्क्म, गाॊधी, आॊफड
धयता त्याॊच्यातीर ऩयस्पयऩूयकत्व ळोधणे ल त्या ऩामालय व्याऩक एकजटु ीिंा काममिभ
आखून आऩल्या वॊवलधानातीर प्रगत भूल्याॊना आव्हान देणाऱमा ळक्तींना ऩयाबूत कयणे
कवे आलश्मक आशे ह्यािंी अवबवनलेळशीन भाॊडणी

----------------------------------------------------------------------------ु नाशी. उरट ते अवधकिं
गाॊधी-आॊफडे कय-भार्क्म शे त्राॊगडे अजून काशी वटत
ु
तीव्र शोते आशे की काम, अवे लाटाले, अवे ऩयोगाभी
िंऱलऱीतरे वध्यािंे
लातालयण आशे. योवशत-कन्हैमा प्रकयणान े तय आॊफडे कय-भार्क्म लादारा नली

पोडणी फवरी. मा वगळ्मा िंऱलऱीकडे वजगऩणे ऩाशणाया ल त्यात वविम
वशबाग घेणाया एक काममकताम म्हणून मा लादाकडे ऩाशताना भरा काशी के ल्या

कऱत नाशी की, आजच्या टप्प्प्यालय मा लादािंे प्रमोजन काम? शे लाद ऐवतशाववक
ु
आशेत. ते तीव्र आशेत. त्याॊिंा वनयाव शोण्मािंी वतयाभ
ळक्यता नाशी. भग तयीशी

मा वतघाॊना एकत्र गप
ॊ ु ण्मािंे कायण काम? शो. कायण आशे. मा वतघाॊच्या उवद्दष्टाॊत
वाभावमक अवणाऱमा काशी भशत्त्वाच्या उवद्दष्टाॊना जोयदाय धडका देणायी त्सनु ाभी

वध्या उवऱरी आशे. जे वाभाईक आशे, त्याच्या यषणावाठी मा वतघाॊच्या
ु
लायवदायाॊनी एकजटीत
मेण े शी काऱािंी गयज आशे. मात प्रत्येकान े आऩल्या

लैिंावयक बूवभका ऩातऱ कयण्मािंा, वोडण्मािंा प्रश्न मेत नाशी. तवेिं जे
वाभावमक आशे, त्यावाठी मा वतघाॊच्या तत्त्वसानािंा, लैिंावयक बूवभकाॊिंा

वभन्वम कयत फवण्मािंीशी गयज नाशी. गयज आशे ती के लऱ ऩयस्पयऩूयकता
ळोधण्मािंी. शा ळोध भात्र प्राभावणक ल ऩायदळॉ अवामरा शला. त्यात कोण

कोणारा आऩल्याकडे खेिंते आशे, पळी ऩाडून आऩल्या गोटात आणते आशे,
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अवे लाटता काभा नमे. खयॊ म्हणजे, आऩल्यारा खेिंरे जाते आशे, पळी ऩाडरे

जाते आशे, शी बालना आॊफडे कयी काममकत्याांभध्येिं प्रकऴामन े आशे. आवण ती
वनयाधाय नाशी.

फाफावाशेफाॊिं े बायताच्या याजकीम वषवतजालय आगभन झारे, त्यालेऱी

गाॊधीजींिंा वूम म भध्याह्नी तऱऩत शोता. फाफावाशेफाॊनी मा वूमामरा आह्वान देण,े शे
प्रिंॊड धाडवािंे ल ऩयाकोटीिंे दडऩण आणणाये शोते. ते त्याॊनी के रे.

लणामश्रभधभामिं े ऩाठीयाखे भशात्मा गाॊधी अस्पृश्मता नष्ट करून चशष्धभम स्वच्छ
करू ऩाशत शोते. स्वातॊत्र्य िंऱलऱीतीर आऩल्या अन्य वशकाऱमाॊिंी

प्राधान्यिभावलऴमी नायाजी अवतानाशी अस्पृश्मतावलयोधी जागयण शे याजकीम

रढ्यािंे अवबन्न अॊग त्याॊनी के रे शोते. त्यावाठी त्याॊनी अऩाय कष्टशी घेतरे.
फाफावाशेफाॊनी चशदू धभामलयिं आघात िंढलरे. चशष्धभामतीर जावतव्यलस्था नष्ट
ु ी नाशी, अळी त्याॊिंी धायणा शोती. म्हणूनिं,
झाल्यावळलाम अस्पृश्माॊना भक्त
ु ी कयण्माच्या वत्याग्रशाॊनतॊ य जोलय चशष्धभम आशे,
वालमजवनक तऱी, भॊवदये खर

तोलय जाती अवणाय, जाती अवणाय तोलय अस्पृश्मता अवणाय मा वनकऴामरा ते
आरे. चशष्धभम त्यागणे शािं त्याॊना उऩाम लाटरा. त्याॊनी आऩल्या राखो
ु ववशत फौद्ध धम्म स्वीकायरा.
अनमामाॊ

गाॊधी-आॊफडे कयाॊतीर मा लादािंा त्याॊच्या काऱात त्याॊनी वनयाव के रा नाशी,

तो त्याॊच्या भृत्यनू तॊ य कवा कयामिंा? शे त्याॊच्यातीर लैिंावयक भतबेद शोते. ते
आजशी कफूर कयालेिं रागतीर. त्याॊच्या लायवदायाॊतशी ते याशतीर. ते तवेिं ल
तेलढेिं

तीव्र

याशतीर

अवे

नाशी.

गाॊधींिंी

लणामश्रभधभामिंी

ल

जावतव्यलस्थेफाफतिंी भते आजच्या गाॊधीलाद्याॊना भान्य आशेत, अवे नव्हे. ऩण
गाॊधीजींना अवबप्रेत उन्नत भूल्याॊलय आधायरेरा वनातन चशष्धभम शा कट्टय

चशष्त्वािंी घोडदौड योखण्मावाठी ऩमामम आशे, अवे त्याॊना लाटू ळकते. मा दोन्ही
फाफी आॊफडे कयी काममकत्याांना अभान्य अवू ळकतात.
ु कयाय : एक अऩवयशाममता
ऩणे

काशी ऐवतशाववक फाफींिंे भात्र आज भाऩन करून कोण फयोफय कोण िंूक शे
ु कयाय. तेव्हा भी अवतो तय
ठयलता मेण े कठीण अवते. त्यातीर एक ऩणे
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कोणाच्या फाजून े उबा यावशरो अवतो? अथामत फाफावाशेफाॊच्या फाजून े. मािंे
कायण भी दवरत आशे. आऩल्या अलनत अलस्थेरा याजकीम अवधकायाॊच्या

वाशाय्यान े नष्ट कयण्मािंी‘आता नाशी तय कधीिं नाशी’ अळा कोटीतरी ती वॊधी

शोती. शी वॊधी घेण े म्हणजे वब्रवटळाॊिं े ऩाठीयाखे शोणे नाशी. आम्हाराशी देळ

स्वतॊत्र शोणे शले आशे. ऩण देळारा स्वतॊत्र कयण्मावाठी आम्ही ऩायतॊत्र्यात याशणे
आम्हारा भॊजयू नाशी.

ऩण भी वलणम ल स्वातॊत्र्य-िंऱलऱीतीर एक काममकताम अवतो तय? नक्कीिं
गाॊधीजींच्या फाजून े अवतो. आधीिं भवु िभ रीगन े भवु िभाॊना अरग करून
स्वातॊत्र्य-िंऱलऱीत चखडाय ऩाडरेरे अवताना अस्पृश्माॊवाठी

स्वतॊत्र

भतदायवॊघाद्वाये शे ष्वये चखडाय ऩाडणे म्हणजे स्वातॊत्र्यािंा रढा कभजोय कयणे
शोम, शी भाझी बूवभका अवती. अस्पृश्माॊना स्वतॊत्र भतदायवॊघाऐलजी याखील

जागा देऊनशी दवरताॊिं े उत्थान वाधता मेईर. आवण देळ स्वतॊत्र झाल्यालय तय

आऩण शे वगऱे करूिं. आज आऩरी जूट वटकवलणे कऱीिंे आशे. दवरत म्हणून
ु ऩायतॊत्र्यातीर इॊग्रजाॊच्या कामद्याच्या याज्यात बोलतारच्या
भाझा जो अनबल
वलणाांफाफत शोता, तो ऩाशता मािं वलणाांच्या शाताॊत वगऱी वत्ता आल्यालय
आभिंे काम शोईर, शी फाफावाशेफाॊच्या फाजून े उबे याशणाऱमा भाझी बीती शोती.
ु ना
अळा लातालयणात फाफावाशेफ ल गाॊधीजी मा दोशोंच्या अनमामाॊ

ऩयस्पयाॊच्या न ेत्याॊवलऴमी िंीड मेण े शे अगदी स्वाबावलक आशे, शे भात्र काऱाच्या

मा टप्प्प्यालय वभजून घेण े ळक्य आशे. गाॊधीजींवायख्या देळािंे आयाध्य
अवरेल्या न ेत्यािंे उऩोऴणाद्वाये प्राण गेल्याव शोणाया देळबयच्या दवरताॊलयीर
ऩवयणाभ रषात घेऊन फाफावाशेफाॊनी भाघाय घेण,े स्वतॊत्र भतदायवॊघाॊऐलजी

याखील जागा कफूर कयणे माऩेषा प्राप्त वस्थतीत उत्तभ वनणमम कोणता अवू
ळकरा अवता, शे भरा कऱत नाशी.

मा वनणममावलऴमी फाफावाशेफ म्हणतात- ‘चशदूॊना कयाय आलडरा नाशी आवण
ु कयायारा
अस्पृश्माॊना तो अनकूु र नव्हता. अवे अवतानाशी दोन्ही ऩषाॊनी ऩणे
भान्यता वदरी.’

शी दोन्ही फाजूिं
ॊ ी भाघाय ल वन्मान्य तडजोड अवरी तयी दवरताॊना शा

ऩयाबल लाटणे ल त्यातशी दवरत म्हणून मा ऩयाबलािंी लेदना अवधक जाणलणे शे
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स्वाबावलक आशे. काशींना शा ऩयाबल आजशी फोिंत याशणे शेशी भरा वभजू
ळकते. ऩण लतमभानाच्या आजच्या टप्प्प्यालय त्यातिं अडकू न ऩडणे ल गाॊधीजींना
वळव्या देण े शे गयै लाजली आशे. मा वळव्या देण्मात शा कयाय कयणाऱमा
फाफावाशेफाॊिंाशी आऩण उऩभदम कयतो, शे मा भॊडऱींच्या रषात मेत नाशी. मा

फाफी ऐवतशाववक वॊदबामत ऩाशणे नाकायल्यान े वभत्रळक्ती गभालून आऩणिं
आऩरी ताकद खच्ची कयत अवतो.
स्वातॊत्र्यानॊतय फदररेल्या बूवभका

गाॊधीजींळी फाफावाशेफाॊिं े भतबेद काम शोते, ते वकती तीव्र शोते, शे आऩण

े रा वभऱारेरे
ऩावशरे. ऩण देळारा स्वातॊत्र्य वभऱाल्यानॊतय शे स्वातॊत्र्य काॉग्रव

नवून देळारा वभऱारे आशे आवण म्हणून ऩवशल्या भॊवत्रभॊडऱात देळातीर वलवलध

याजकीम प्रलाशाॊिं े प्रवतवनवधत्व अवामरा शले शी बूवभका घेण्मात गाॊधीजींिंा
ु
ऩढाकाय
शोता. फाफावाशेफाॊिंा मा भॊवत्रभॊडऱात वभालेळ कयण्मािंी वूिंना
गाॊधीजींिंी शोती, अवे काशी इवतशावकायाॊनी नोंदलरे आशे. घटना-ववभतीत

फाफावाशेफ वनलडून आरे तो भतदायवॊघ ऩावकस्तानात गेल्यालय ष्वऱमाॊदा ते
े न े वदरे शोते.
वनलडून आरे ते भफॊ ु ई इराख्यातून. मावाठीिंे वशकामम काॉग्रव
ु ववभतीच्या अध्यषऩदी फाफावाशेफ वनलडरे गेरे. माभागेशी गाॊधीजी शोते,
भवदा
ु लत्तेभऱ
ु े िं फाफावाशेफाॊना शा
अवेशी शे इवतशावकाय म्हणतात. रखरखीत गण

फरॅभान वभऱारा, शे उघडिं आशे. तथावऩ, याष्ट्रीम वशतािंा वलिंाय कयताना
भतबेद आड मेऊ देता काभा नमे, मा गाॊधीजींच्या बूवभके िंा मथोविंत आदयशी
कयामरा शला.

ज्या भूल्याॊलय आधावयत वॊवलधान तमाय कयण्मावाठी फाफावाशेफ शले अवे

गाॊधीजींना लाटत शोते, ती भूल्य े मा दोघाॊिंी वभान शोती. वॊवलधानाच्या
प्रास्तावलकात नभूद झारेरी ती शीिं दोशोंिंी वाभावमक भूल्य.े जय त्या काऱात

तीव्र भतबेद अवतानाशी मा वाभावमक भूल्याॊवाठी ते एकभेकाॊना वशकामम कयत
शोते, एकत्र काभ कयत शोते, तय आज शी भूल्य े धोक्यात आरेरी अवताना

त्याॊच्या लायवदायाॊनी ऩयस्पयाॊत तवेिं वशकामम का करू नमे? फाफावाशेफाॊनी जय

त्यालेऱी गाॊधीजी चकला न ेशरू माॊच्या वगळ्मा बूवभका ऩटल्या तयिं भी घटना
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वरशीन अळी अट ठे लरी नाशी चकला गाॊधी-न ेशरूॊनी फाफावाशेफाॊकडून ठे लरी

नाशी, तय आऩण तयी ती आज का ठे लाली? ते जवे ऩयस्पयऩूयक यावशरे, तवेिं
आऩणशी यारॆ ळकतो.

काठभाॊडूिं े फाफावाशेफाॊिं े बाऴण ‘फद्धु आवण भार्क्म’ मात फाफावाशेफाॊनी
भार्क्म ल फद्धु ािंे रक्ष्य एक अवरे तयी भागम लेगऱे आशेत, भार्क्मिंा भागम चशवेिंा

आशे, फद्धु ािंा अचशवेिंा आशे, म्हणून तो अवधक मोग्म आशे, अळी भाॊडणी के री

आशे. भूऱ भार्क्मन े काम म्हटरे माऩेषाशी भार्क्मलादी िाॊत्याॊतीर यक्तयॊवजत
ु
व्यलशाय फाफावाशेफाॊना आषेऩाशम लाटतो. देळातीर कम्यवनस्टाॊ
नी जातीच्या
रढ्यारा ष्य्यभ रेखणे, जावतव्यलस्था शी पक्त श्रभािंी नव्हे, तय श्रवभकाॊिंी

वलबागणी आशे शे रषात न घेण े मालय फाफावाशेफाॊिंा आषेऩ आशे. ५२ च्या
ु ीतीर ‘भते कुजला’ मा डाॊगच्य
वनलडणक
ें ा आलाशनान े फाफावाशेफाॊच्या ऩयाबलारा
ु
जो शातबाय रागरा, त्यान े कम्यवनस्ट
ल फाफावाशेफ माॊच्यातरी दयी अवधकिं
रुॊदालरी.

ु
फाफावाशेफ वॊवदीम रोकळाशीिंे बोक्ते , तय कम्यवनस्टाॊ
नी आऩद्धभम म्हणून
ु
तीव भान्यता देण े (काशी कम्यवनस्ट
गटाॊना तय शा आऩद्धभमशी भान्य नाशी.) शा
ु
भोठा तावत्त्वक भतबेद दोशोंत शोता. आजशी तो आशे. ऩण कम्यवनस्टाॊ
कडून

आॊफडे कयी जनतेळी वॊफध
ॊ जोडताना त्याफाफत स्पष्ट ल ऩायदळमक भाॊडणी शोताना

वदवत नाशी. भतबेद स्पष्ट नोंदलून स्वतॊत्र भजूय ऩषकाऱातीर फाफावाशेफाॊिं े वलम

कष्टकऱमाॊना एकलटणाऱमा आॊदोरनाच्या स्मृती जागलून त्यालय एकत्र मेण े
म्हणजेिं दोघाॊतरे वाभावमकत्व ळोधणे शोम. शे शोत नवल्यान े वतत वॊळमािंे
बग
ॊ ु े आॊफडे कयी काममकत्याांिं े भन कुयतडत याशतात.
फये, मात काशीजण िंराखीन े फाफावाशेफ ल गाॊधीजींच्या भतबेदािंा लाऩय

कयतात. गाॊधीजींिंी अचशवा फाफावाशेफाॊना भान्य नव्हती, अवे म्हणत लगमळत्रूिंा
वन्ऩात कयताना चशवा आलश्मकिं अवते, मारा जणू फाफावाशेफाॊिंी वॊभतीिं
आशे, अवे बावलतात. आऩल्या प्रिंायवावशत्यात फाफावाशेफाॊिंी एका शातात

घटना ल ष्वऱमा शातािंे फोट उॊिंालरेरी प्रिंवरत प्रवतभा चकविंत वफघडलतात.
उॊिंालरेल्या फोटाच्या जागी लऱरेरी भूठ दाखलतात. मातून वनदळीय
े फाफावाशेफिं देत
रोकळाशीऐलजी व्यलस्था उरथलणाऱमा वलद्रोशािंा वॊदळ
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आशेत, अवा आबाव तमाय शोतो. माॊच्या कराऩथकािंा लेळ वनऱा अवतो, ऩण
गाणी भात्र जशार िाॊतीिंी अवतात. कष्टकऱमाॊच्या, ऩीवडताॊच्या न्यामावाठी
ु
म रढणाऱमा मा जशार कम्यवनस्टाॊ
त्यागऩूलक
कडे आॊफडे कयी वभूशातीर कोलऱी
ु े आकर्णऴत शोत अवतात. फाफावाशेफाॊच्या भूऱ वावशत्यािंा ऩवयिंम
तरुण भर

नवल्यान े ल एकू ण आॊफडे कयी िंऱलऱ वलळीणम-वलदीणम झारेरी अवल्यान े मा
जशार भॊडऱींफाफत वभाजावाठी काशी करू इवच्छणाऱमा आॊफडे कयी मलु काॊना
ु ाॊतीर काशींिंा प्रलाव भग अवधक
आऩरेऩणा लाटणे स्वाबावलक आशे. मा भर
जशार कायलामाॊकडे शोतो. काशी िभात जाणते शोऊन तो भागम ऩकडतात.

काशींना पवगत झाल्यािंे उळीया कऱते. काशी ऩयततात. काशींिंा ऩवयवस्थतीन ेिं

ऩयतीिंा भागम फॊद शोतो. बल्या उवद्दष्टावाठी का शोईना ऩण भाणवाच्या

ू त्यारा वाधन म्हणून लाऩयण्मािंी शी यीत भरा िू य ल
भाणूवऩणारा कभी रेखन
अन ैवतक लाटते.

ु
‘बीभ ऩतळ्मात
फॊद के रा फाई!’

भार्क्म, गाॊधी, आॊफडे कय शी भाणवे शोती. त्याॊच्या भाॊडणीरा कभीअवधक

काऱाच्या भमामदा ऩडू ळकतात. त्याॊच्या भाॊडणीतीर जे आता ग ैयरागू अवेर ते
ु अवेर ते वटकलणे ल काशींिंा वलकाव कयणे मातूनिं लतमभान
वोडणे, उऩमक्त

आह्वान े ऩेरण्मािंा वलिंाय ल काममिभ वभऱू ळकतो. शी ऐवतशाववक दृष्टी ल वॊदबम
ु शोते. त्याॊच्या भाॊडणीलय
शयलरे की भशाभानलाॊना देलत्व ल ऩावलत्र्य मेण े वरू
ु
कोणी टीका के री की त्याॊिं े अनमामी
(एव्हाना ते बक्त झारेरे अवतात) खलऱू न
उठतात. गाॊधी मा फाफत वदैु ली आशेत. त्याॊच्यालय कोणीशी कळीशी टीका करू

ळकतो. त्याॊिं े वलडॊफन करू ळकतो. भार्क्मशी टीके रा-विंवकत्सेरा ऩात्र शोतो,
ु े तोशी तवा बाग्मलान आशे. फाफावाशेफ भात्र अत्यॊत ष्दैली आशेत.
त्याभऱ
ु ातिं िंाॊगरा टीकाकाय वभऱणे, शे बाग्मािंे अवते,
वलिंायलॊतारा त्याच्या आमष्य
अवे भानणाऱमा फाफावाशेफाॊना शे बाग्म त्याॊच्या वभाजान े वभऱू वदरेरे नाशी.
ऩमाममान,े त्याॊच्या भाॊडणीिंा वलकाव शोऊ वदरेरा नाशी. वॊबाजी बगताॊच्या
ु
गाण्मािंा आधाय घेऊन म्हणामिंे तय ‘बीभ ऩतळ्मात
फॊद के रा फाई!’
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ु ाच्या आत्मशत्येनतॊ यिंी आॊदोरन े ल कन्हैमाच्या वॊदबामतरी
योवशत लेभर

आॊदोरन े माॊत वनऱा-रार वशकामामिंी भाॊडणी शोऊ रागल्यालय आॊफडे कयी
वभदु ामातीर एका वळवषत वलबागात अस्वस्थता ऩवरू रागरी. (उवदत याज ल
ु े
आठलरे शे आॊफडे कयी फाण्मािंे न ेते बाजऩरा वभऱारे ल खावदाय झारे माभऱ

ु न ेत अगदीिं भाभरी.)
ु
मेणायी अस्वस्थता शी मा तर
काशींना शे
न ेशभीप्रभाणे ‘फाभणी कायस्थान’ लाटरे. त्यावाठी कन्हैमाच्या जातीिंा खया-

खोटा ळोध घेतरा गेरा. काशींना वॊघऩवयलायािंा धोका रषात घेता कन्हैमान े
वदरेरे आह्वान आश्वावक लाटरे. ऩण त्याच्या घोऴणेतीर ‘जमबीभ-रार
ु
ु ता त्याॊना रुिंरी नाशी. कम्यवनझभ
वराभ’ शी वॊमक्त
शा वनकाभी (काशींच्या भते
धोके दामक) आशे, तो वोडून कन्हैमा आॊफडे कयलादाकडे मेत अवेर तयिं आम्ही

त्यािंे स्वागत करू. इथे आॊफडे कयलाद शीिं जगारा तायणायी एकभेल
ु
वलिंायवयणी आशे, वतच्याकडेिं वगळ्माॊनी आरे ऩावशजे, अन्य ऩयोगाभी

वलिंायधायाॊळी वतिंी जूट फाॊधणे शा फाफावाशेफाॊच्या वलिंायाॊळी द्रोश आशे, शे
गृशीत आशे. खये म्हणजे, आऩरे तेिं श्रेष्ठ भानणायी शी बूवभका शािं
आॊफडे कयलादाळी द्रोश आशे.

शी अशॊता ल शा कभमठऩणा माऩावून आजादी, भार्क्म, गाॊधी, आॊफडे कय तवेिं

अन्य भशाभानल माॊच्या लैिंावयक वभन्वमािंा आग्रश न धयता त्याॊच्यातीर
ु
ऩयस्पयऩूयकत्व ळोधणे ल त्या ऩामालय व्याऩक एकजटीिंा
काममिभ आखणे आवण

आऩल्या वॊवलधानातीर प्रगत भूल्याॊना आह्वान देणाऱमा ळक्तींना ऩयाबूत कयणे शा
वॊकल्प फाफावाशेफाॊच्या १२५ व्या जमॊतीवनवभत्तान े आऩण कयामरा शला. कन्हैमा

कळाकळाऩावून आजादी शली आशे, त्याच्या घोऴणा देतो आशे. शी आजादी
प्रत्यषात आणण्मावाठीच्या लाटे लय अवा शा वॊकल्प एक वळक्त ऩाऊर नक्की
ठयेर.

ईभेर: sawant.suresh@gmail.com

वाबाय : आॊदोरन ळाश्वत वलकावावाठी, एवप्रर २०१६
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ष्काऱ – िंाॊगल्या काभाॊिंाशी
िंतयचवश जाभ
ष्काऱ, याजस्थान, ऩायॊऩवयक जरव्यलस्थाऩन

----------------------------------------------------------------------------कभी ऩाऊव म्हणजे ष्काऱ शे वभीकयण खोडून काढणाया, वाभूवशकता, ऩायॊऩवयक
ु
ळशाणऩण ल फॊधबु ाल म्हणजे काम शे वभजालून वाॊगणाया स्वानबल.

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

आज टे वरवव्हजन कुठे नाशी? आभच्याकडेशी आशे. आभच्याकडे म्हणजे

ु ळॊबय वकभी ऩव्चरभेरा ऩावकस्तानच्या वीभेलय. आता शेशी
जव
ै रभेयऩावून वभाये

ू टाकतो की आभच्याकडे देळातीर वलामत कभी ऩाऊव ऩडतो. कधीकधी
वाॊगन
तय ऩडतिं नाशी. तळी रोकवॊख्या कभी आशे म्हणा, ऩण तेलढ्या रोकाॊनाशी

ु ऩाणी तय रागतेिं. त्यातूनशी मेथ े ळेती कभी ल ऩळऩु ारन अवधक
जरूयीऩयते
आशे. मेथीर राखो फकऱमा, गाई, उॊटाॊवाठीशी ऩाणी ऩावशजे.
तय, ह्या टे वरवव्हजनभधून आम्ही गेल्या कोणजाणे वकती काऱाऩावून,
देळातीर काशी याज्याॊत ऩवयरेल्या ष्काऱाच्या बमानक फातम्या ऩाशत आशोत.
ु
गेल्या काशी वदलवाॊत तय ह्याच्याफयोफय विके टिंाशी नला लाद जऱरा
आशे.
त्यालय रलकयिं कोणी वललेकी न्यामाधीळ त्यालय मोग्म वनलाडाशी देतीर.

ु च्याकडे वकती ऩाऊव ऩडतो, ते तम्ह
ु ारािं भाशीत. आभच्याकडे गेल्या
तभ

ु ारा द्यामिंी आशे आम्हारा. जरै
ु
दोन लऴाांत ऩडरेल्या ऩालवािंी भावशती तम्ह
२०१४ भध्ये ४ वभभी ल ऑगस्टभध्ये ७ वभभी म्हणजे एकू ण ११ वभभी ऩाऊव
ऩडरा शोता. तेव्हाशी आभिंे शे याभगढ गाल ष्काऱग्रस्त म्हणून फातम्याॊभध्ये
आरे नाशी. आम्ही फातभीत झऱकण्मािंी लेऱिं मेऊ वदरी नाशी. त्यानॊतय

ु रा ३५ वभभी, ११ ऑगस्टरा ७ वभभी ल २१ वप्टें फयरा ६
भागच्या लऴॉ २३ जरै

ु
वभभी ऩाऊव ऩडरा. इतका कभी ऩाऊव ऩडूनशी आम्ही आभिंा ऩािंळे लऴे जना
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वलप्रावय नालाच्या तराल बरून टाकरा. शा वलळेऴ तराल आशे. राखो लऴाांऩलू ॉ
ु े ह्या तरालाखारी भाती, खडे, वजप्सभ
वनवगामत झारेल्या प्रिंॊड घडाभोडीभऱ
ु े ऩालवािंे ऩाणी लाऱलॊटाच्या खारॄन
ह्याॊिंा एक थय जभरा शोता. ह्या थयाभऱ

ु
लारॆन जाऊन वभद्राच्या
खाऱमा ऩाण्मारा वभऱत नव्हते. ते येतीत ओराव्याच्या
ु
रूऩात वयवषत
याशत अवे. ह्या ओराव्यारािं आम्ही येजलानी ऩाणी अवे म्हणतो.

तरालात लयच्या बागात बयरेरे ऩाणी काशी भवशन ेऩमांत गालाच्या उऩमोगी
ऩडते. ह्यारा आम्ही ऩारय ऩाणी म्हणतो. त्याच्या लैसावनक तऩवळराॊभध्ये
ु
आतािं जामरा नको, ऩयॊत ु तराल लरून वकल्यानॊ
तय येतीतल्या ह्या ओराव्यारा
म कोण जाणे कधीऩावून, फेयी, कुई नालािंा एक ढािंा फनलून त्यािंा
आभिंे ऩूलज
लाऩय कयतात. आता एवप्ररच्या वतवऱमा भवशन्यातशी आभच्या तरालात लय

ु
ऩाणी बयरेरे आशे. ते वकल्यालय
येजलानी ऩाणी ह्याच्या फेऱमाभध्ये मेईर आवण
ु
ऩढीर
ऩालवाळ्माऩमांत आम्ही ऩाण्माच्या फाफतीत अगदी स्वालरॊ फी यारॆ.

ह्या वलळेऴ वलप्रावयप्रभाणे आभच्या जव
ै रभेयभध्ये काशी वलळेऴ ळेतशे ी आशेत.
तवे ऩावशरे तय शा वाया ष्काऱी प्रदेळिं आशे. ऩाऊव ऩडरा, तय एखादे ऩीक

शाती रागते. ऩण कुठे कुठे खडी चकला वजप्सभिंा थय ळेताॊतशी वाऩडतो.
ु
वभाजान े ळतकानळतके
शी ळेत े कुणा एका व्यक्तीच्या चकला कुटॊ ु फाच्या शातात

जाऊ वदरेरी नाशीत. ह्या वलळेऴ ळेताॊना वभाजान े वगळ्माॊिं े फनलून ठे लरे. ज्या
ु ी कदाविंत पक्त घोऴणाॊभध्ये ऐकता, त्या वलाांना जवभनीलय
ज्या गोष्टी तम्ह

म ाॊनी. ह्या वलळेऴ ळेताॊभध्ये आजच्या
उतयलरे आशे आभच्या वभॊजव ऩूलज
जीलघेण्मा स्पधेच्या काऱातशी वाभूवशक ळेती शोते. ष्काऱातशी उत्तभ ऩीक
घेतरे जाते.
भागच्या लऴामत ऩडरेल्या एकू ण ऩालवािंे आकडे तय आऩण ऩावशरेिं

आशेत. आता त्याॊना ऩढेु भाॊडून ह्या वलळार देळाच्या कोणाशी कृ वऴतज्ज्ारा

वलिंाया, की एलढ्या ऩालवात गरॆ, भोशयी, तायावभया, शयफया ह्यावायखी वऩके घेता
ु ी
मेतात का, तय त्या वलम तज्ज्ाॊिं े उत्तय ह्यालय नकायाथॉ मेत े की नाशी ऩाशा. तम्ह
आभच्या याभगढरा आरात तय मेथीर खडीनाॊभध्ये शी वलम वऩके इतक्या कभी
ऩाण्मात खूऩ िंाॊगल्या यीतीन े काढून वलम वदस्याॊच्या खळ्माॊभध्ये ठे लरेरी
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ु ारा वदवतीर. वाॊगामिंे तात्पमम अवे की वगळ्मात कभी ऩाऊव ऩडणाऱमा
तम्ह
ह्या रूष लाऱलॊटात आजशी बयऩूय ऩाणी आशे, धान्य आशे आवण ऩळूव
ॊ ाठी बयऩूय
िंाया आशे. इतके िं नव्हे तय काशीळा वॊकोिंान े आम्ही शे वाॊगतो की इतक्या कभी
ऩालवात आम्ही काढरेरे ऩीक के लऱ आभच्यािं उऩमोगी ऩडते अवे नाशी, तय
ऩीक काऩणीवाठी दूयष्रून रोक मेतात. ह्याॊच्यात वफशाय, ऩॊजाफ, भध्यप्रदेळातीर
भाऱला इत्यादी प्राॊताभधल्या रोकाॊिंा वभालेळ आशे. म्हणजे आभच्याऩेषा खूऩ
अवधक ऩाऊव ऩडणाऱमा प्रदेळातीर रोकाॊनाशी मेथ े काभ वभऱारे आशे.
भयाठलाडा, रातूय मेथीर फातम्या टीव्हीलय ऩारॆनशी भन अत्यॊत ष््खीकष्टी
शोते. वजल्हावधकाऱमाॊनी जरस्रोताॊलय करभ १४४ रागू के रे आशे. ऩाण्मालरून
भाणवे बाॊडत आशेत. आभच्या गालाॊभध्ये भात्र इतका कभी ऩाऊव ऩडूनशी
ु ी आरेल्या ऩारॅण्मारा
गालकऱमाॊभध्ये ऩयस्पय प्रेभािंे नाते अफावधत आशे. तम्ह

ु ारा भाशीत आशे. आभच्याकडेशी ऩारॅण्मारा
जेलताना आग्रश कयणे शी गोष्ट तम्ह
अत्यॊत प्रेभान े जेलण लाढरे जाते. इतके िं नाशी तय आभच्याकडीर तराल,

वलवशयी ल कुई माॊच्यालय ऩाणी उऩवतानाशी आज ऩयस्पयाॊना आग्रश के रा जातोप्रथभ आऩण ऩाणी घ्या, नॊतय आम्ही घेतो. ऩाण्मान े आभच्याकडीर वभाज
ू ठे लरा आशे. म्हणून, देळाच्या इतय बागाॊभध्ये जेव्हा आम्ही ऩाण्मालरून
फाॊधन
वॊफध
ॊ वफघडताना ऩाशतो, तेव्हा आम्हारा खूऩ लाईट लाटते.
ह्याच्याभागीर एक भशत्त्वािंे कायण म्हणजे आऩण अॊथरूण ऩारॆन ऩाम
ऩवयत नाशी. आता शेिं ऩशा ना, भयाठलाड्यारा वनवगामकडून ऩाणी थोडे कभी

वभऱारे, तय त्यान े उवािंी ळेती करून आऩरे वलम बूजर त्यारािं देऊन टाकरे.
आता वकती वॊकटात ऩडराम तो प्रदेळ. वलवशयीच्या तऱारा रागरेरे ऩाण्मािंे
िंाय थेंफ आवण त्यालय रटकरेल्या ळेकडो फादल्या शे ष्दैली विंत्र तेथ े वदवते.

ू म देळात ऩाण्माफाफत एक वभबाल शोता. आज नली
कोणे एके काऱी वॊऩण

ु न के रेरी आवण लेगान े
ळेती, नव्या तशान ेिंी नली वऩके , कायखान े, तराल फजलू
लाढणायी ळशये ह्या वलाांभध्ये तो वॊमभ के व्हािं वॊऩरा आशे. म्हणूनिं तय
आम्हारा एक तय िंेन्नईवायखा बमानक ऩूय वदवतो, चकला रातूयवायखा बीऴण
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ु वतथरा वलभानतऱ फडु ू न जातो, तय रातूयभध्ये येल्वने े
ष्काऱ. िंेन्नईच्या ऩयात
ऩाणी आणाले रागते.

कोठे वकती ऩाऊव ऩडेर शे वनवगामन े शजायो लऴाांऩलू ॉिं वनव्चरत के रे आशे.

कोकणात, िंेयाऩज
ॊ ु ीत खूऩ जास्त, तय जव
ै रभेयभध्ये अवतळम कभी. ऩयॊत ु जेथ े
जेथ े तो जवजवा आशे, तेथ े तेथ े वनवगामिंा स्वबाल ओऱखून जय त्यान े मोजना
के री अवेर, त्याफाफतीत वयकायिंे ऐकरे नवेर, ऩ ैळािंा भोश आलयरा अवेर,
तय तो वभाज, तेथ े ऩाणी कभी अवो की अवधक, वटकू न याशतो, भजेत याशतो. शे
तगणे, भजेत याशणे आम्ही वोडरे नाशी. आभच्याकडीर काशी गालाॊभध्येशी
ु वधायरे
ु
लातालयण वफघडरे शोते, ऩयॊत ु गेल्या १०-१५ लऴाांत ऩन्हा
आशे. ह्या
ु २०० नव्या फेयमा, १०० नव्या खडीन, ऩाताऱी
वत्रात आभच्या वभाजान े वभाये

गोड्या ऩाण्माच्या ५ वलवशयी, २०० ते १५० तराई, नावडमा ल टोऩे आऩल्या

ु ारा
वाधनाॊनी ल आऩल्या वशम्मतीन े फाॊधरे आशेत. त्याॊऩ ैकी कळालयशी तम्ह
े े नाल, फोडम ला ऩाटी रालरेरी
वयकायी ला कोणत्याशी स्वमॊवले ी वॊस्थिं

ु े ते वलम
आढऱणाय नाशी. शे वलम आम्ही आभच्यावाठी फनलरे आशेत, त्याभऱ
ऩाण्मान े काठोकाठ बयरे आशेत.
लास्तवलक आऩल्या देळातीर एकशी अवा प्रदेळ नाशी, जेथ े जव
ै रभेयऩेषा
कभी ऩाऊव ऩडत अवेर. म्हणूनिं, तेथीर ष्काऱी लृत्ती ऩारॆन आम्हारा
वलरषण खेद शोतो. आभिंे ष््ख तेव्हािं कभी शोईर, जेव्हा आम्ही
आभच्याफयोफयिं इतय प्रदेळाॊतशी अवे वलिंाय ल अळी काभे ऩोशोिंलू ळकू .
...आभिंे एक वभत्र म्हणतात, की ष्काऱ एकटा कधीिं मेत नाशी. त्याऩूलॉ
िंाॊगल्या काभाॊिंा, िंाॊगल्या वलिंायाॊिंा ष्काऱ ऩडतो.
ऩत्ता : ऩोस्ट याभगढ, वजल्हा जव
ै रभेय (याजस्थान)
िंरबाऴ : 09672140359
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दस्तालेज
गोशत्याफॊदी आवण गाॊधीजी
गोशत्याफॊदी, गाॊधीजी
----------------------------------------------------------------------------------------------

ु तेिं यण भाजरे शोते. अजूनशी शा लाद
गोशत्याफॊदीच्या प्रश्नालय आऩल्या देळात नक
ू ीलय बायतीम ळेतीच्या बल्यावाठी गोवॊगोऩन आवण गोवेलिं
े ा
ळभरा नाशी. ह्या ऩाश्वमबभ
आग्रश धयणाये गाॊधीजी धार्णभक स्वातॊत्र्याच्या आधायालय गोशत्याफॊदीच्या भागणीरा ठाभ
वलयोध कयतात शे वभजून घेऊ मा त्याॊच्यािं ळब्दाॊतनू .

---------------------------------------------------------------------------याजेंद्रफाफूनी भरा वाॊवगतरे की त्याॊच्याकडे गोशत्याफॊदीिंी भागणी कयणाये

ु ५०,००० ऩोस्टकार्डव म, २५,०००-३०,००० ऩत्रे ल शजायो ताया मेऊन ऩडल्या
वभाये
ु च्याळी ह्याऩूलॉ ह्या वलऴमालय फोररो शोतो. शा ऩत्र आवण तायाॊिंा
आशेत. भी तभ
ऩूय कळावाठी? त्याॊिंा काशीशी ऩवयणाभ झारेरा नाशी.

भरा एक ताय वभऱारी ज्यात वाॊवगतरे आशे की एका वभत्रान े ह्या प्रश्नालय
ु के रे आशे. बायतात गोशत्याफॊदीवाठी कोणताशी कामदा कयता
उऩोऴण वरू

मेणाय नाशी. चशदूॊभध्ये गोशत्या वनवऴद्ध भानरी जाते ह्याफद्दर भरा काशी ळॊका
े ी प्रवतसा के री आशे. ऩयॊत ु भाझा धभम शा देळातीर
नाशी. भी पाय ऩूलॉिं गोवेलिं
इतयाॊिंा धभम कवा फनू ळके र? त्यािंा अथम चशदू नवणाऱमा बायतीमाॊलय
जफयदस्ती कयणे अवा शोईर.

ु
धभामच्या फाफतीत कोणालयशी जरॄभ-जफयदस्ती
शोणाय नाशी अवे आम्ही
कॊ ठळोऴ करून वाॊगत आशोत. प्राथमन ेच्या लेऱी आम्ही कुयाणातीर काशी ऩॊक्तींिंे
ऩठन कयतो. ऩण कोणी जय भाझ्मालय त्या म्हणण्मािंी जफयदस्ती के री, तय भरा
ते आलडणाय नाशी. एखाद्या व्यक्तीरा जोलय तवे भनाऩावून लाटत नाशी, तोऩमांत

भी कोणाराशी गोशत्या न कयण्मावाठी कवा फाध्य करू ळकतो? बायतात पक्त
ु ीभ, ऩायळी, वि्चरन ल इतय धभम वभदु ाम
चशदूिं तेव्हढे याशत नाशीत. इथे भि
देखीर याशतात.
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ु
बायत शा आता चशदूॊिंा प्रदेळ झारा आशे अवे चशदूॊनी भानणे िंकीिंे
आशे.

इथे याशणाऱमा वलाांिंा शा देळ आशे. वभजा आऩण इथे गोशत्येलय फॊदी आणरी
आवण त्याच्या न ेभके उरट ऩावकस्तानात घडरे, तय काम शोईर? वभजा त्याॊनी
ु
े ा फॊदी आशे, म्हणून कोणत्याशी चशदूरा
अवे म्हटरे की ळवयमतनवाय
भूतॉऩूजर

भॊवदयात जाता मेणाय नाशी? भरा तय दगडातशी देल वदवतो, ऩण भाझ्मा ह्या
ु े इतयाॊिंी काम शानी शोते? म्हणून भाझ्मा भॊवदयात जाण्मालय जय फॊदी
श्रद्धेभऱ
ु
घारण्मात आरी, तय भी ती ऩाऱणाय नाशी. म्हणून भी अवे विंवलतो
की ह्या
ताया आवण ऩत्रे आता फॊद के री ऩावशजेत. त्याॊच्यालय ऩ ैवे नावणे मोग्म नाशी.

त्यावळलाम काशी वॊऩन्न चशदू स्वत् गोलधारा उत्तेजन देतात. शे खये आशे की

ते आऩल्या शाताॊनी गोशत्या कयीत नाशीत. ऩण गामींना ऑस्ट्रे वरमातल्या

कत्तरखान्यात ऩाठलून त्याॊच्या िंाभड्याऩावून ऩादत्राणे फनलरी जातात, ते रोक

कोण अवतात? भाझ्मा ओऱखीिंा एक वनातनी लैष्णल चशदू आशे जो आऩल्या
ु ाॊना फीप वूऩ देत अवे. भी त्यारा त्याफद्दर वलिंायरे तेव्हा तो म्हणारा की
भर
गोभाॊव औऴध म्हणून खामरा काशी शयकत नाशी. आम्ही खया धभम काम आशें

ह्यािंा वलिंाय कयत नाशी, पक्त गोशत्येरा कामद्यान े फॊदी घातरी ऩावशजे म्हणून
ओयडा तेव्हढा कयतो. चशदू रोक फर
ै ाॊच्या खाॊद्यालय एव्हढे ओझे रादतात की
ु
त्याॊिंा जलऱजलऱ िंयाडािं
शोतो. शी वॊथऩणे के रेरी गोशत्यािं नव्हे काम?
ु
म्हणून भी अवे विंलीन
की वॊवलधान ववभतीत ह्या भद्द्ु ालय पायवा आग्रश धयरा
जाऊ नमे*...

ु रभानाॊनी के रेरे अत्यािंाय
भरा अवे वलिंायण्मात मेत े आशे की “भव
ु रभानाॊलय वलश्वाव ठे लाला शे ठयवलणे कठीण शोत आशे. (ह्या
ऩाशता, कोणत्या भव
वॊदबामत) बायतातीर भवु िभाॊवलऴमी आऩरा काम दृवष्टकोन अवाला?
ऩावकस्तानातल्या गयै -भवु िभाॊनी काम कयाले?”

ु वाॊगतो की आज
भी ह्या प्रश्नाॊिं े उत्तय ह्याऩूलॉशी वदरे आशे. भी ऩन्हा
ु
बायतातल्या वलम धभाांच्या कवोटीिंा काऱ आशे. मेथीर चशदू, भिीभ
, ळीख ल

वि्चरन ह्याॊवायखे धार्णभक वभदु ाम कवे लागतात आवण बायतािंा कायबाय कवा
ु
िंारवलतात ह्याकडे आऩल्यारा रष ऩयलाले
रागेर. ऩावकस्तान के लऱ

ु रभानाॊिंा अवेर, ऩण बायत वलाांवाठी आशे. जय तम्ह
ु ी बेकडऩणा वोडरा
भव
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ु ारा भव
ु रभानाॊवोफत कवे लागाले शा प्रश्न ऩडणाय
आवण ळूय फनरा तय तम्ह
नाशी. ऩण आजशी आऩल्यात बेकडऩणा बयरा आशे. त्यावाठीिंा भाझा दोऴ भी
आधीिं स्वीकायरा आशे.

भाझी तीव लऴाांिंी वळकलण प्रबालशीन कळी ठयरी ह्यािंे भरा अजूनशी

आ्चरमम लाटते. अचशवा शे बेकडाॊिं े ळस्त्र फनू ळके र अवे भी कवे गृशीत धयरे?
ु रभानाॊलय प्रेभ करू
आताशी जय आम्ही खयोखय ळूय फनू ळकरो आवण भव

ू वलिंाय कयाला रागेर की आऩल्याळी दगाफाजी
ळकरो तय त्याॊनाशी थाॊफन

करून त्याॊना काम वभऱणाय आशे? त्याॊना आऩल्या प्रेभािंे उत्तय प्रेभान ेिं द्याले
ु ाभ फनलून ठे लू ळकतो का?
रागेर. आऩण बायतातीर कोट्यलधी भवु िभाॊना गर

आऩण जय तरलायीिंा जलाफ तरलायीन े, काठीिंा काठीन े आवण राथेिंा राथेन े
वदरा तय ऩावकस्तानात काशी लेगऱे घडण्मािंी अऩेषा आऩल्यारा कयता मेणाय
नाशी. भग आऩरे स्वातॊत्र्य गभलामरा आऩल्यारा काशीिं लेऱ रागणाय नाशी.
वॊदबम: प्राथमना प्रलिंन – बाग १, ऩृ. २७७-२८० )

*

ु अवे
गोशत्येच्या प्रश्नािंी वॊवलधान ववभतीत िंिंाम झारी ल त्यात वलामनभते

ठयरे की गोभाॊवबषणालय फॊदी घारणाया याष्ट्रीम कामदा करू नमे, तय याज्य
धोयणाच्या (अफॊधनीम) वदळादळमक तत्त्वाॊत त्यािंा वभालेळ कयाला.
ु वरू
ु शोणाय
े न े ऩन्हा
वलिंायलेध वॊभर

े ने झारी. फाफयी भळीद
१९९४ ते २००७ अळा १४ लऴामत भशायाष्ट्रात १५ वलिंायलेध वॊभर
ु झारी.
े ने वरू
ऩडल्यानॊतय वनभामण झारेल्या लातालयणाच्या वॊदबामत शी वॊभर
ु ा वलिंायलेध
वध्याच्या अववशष्ण,ु भनगटळाशीरा, याडेफाजीरा फढाला देणाऱमा लातालयणात ऩन्ह
ु
ु
े ने वरू शोत आशेत. वनबममऩणे आऩरे वलिंाय भाॊडणे, लैिंावयक घवऱण शोणे मावाठी शे व्यावऩीठ
वॊभर
अवेर. बायतीम वॊवलधानालय वनष्ठा अवणाऱमाॊवाठी शे व्यावऩीठ शक्काने उऩरब्ध अवेर. मा उऩिभािंा
एक बाग म्हणून ‘वलिंाय लेिं’े मा नालाने वलिंायलॊत आवण काममकत्याांच्या छोट्या बाऴणाॊच्या दृक्श्राव्य
वपती तमाय के ल्या आशेत. शे वलिंाय लेिं े मू ट्यूफलय वलाांना भोपत उऩरब्ध अवतीर. वलिंाय लेच्याॊिं े
ु
ु
प्रकाळन वप्रववद्ध
बाऴातज्ज् आवण ऩयोगाभी
वलिंायलॊत श्री.गणेळ देलीं माॊच्या शस्ते शोईर. शा काममिभ
ु मेथ े १३ भे २०१६ योजी वामॊकाऱी ६ लाजता शोईर . तयी
नेशरू वाॊस्कृवतक वबागृश, घोरे योड, ऩणे
आऩण भोठ्या वॊख्यने े उऩवस्थत यारॆन रोकळाशी जोऩावणाऱमा मा उऩिभारा ऩाचठफा द्याला.
आऩरे,
वलिंाय लेधी
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पाणी मागतात ... च्यायला
प्रदीऩ ऩयॊु दये
रोकॊ उद्धट व्हामरा रागरी आशेत
ऩाणी भागतात - वऩण्माकयता, ळेतीकयता
ठोकू न काढरॊ ऩामजे वाल्याॊना
वाशेफाॊनी म्हटरॊ - अशो, जरनीती घ्या
कामदे करू, वनमभ करू
मेगऱॊ प्रावधकयनिं देतो की
ऩन ह्याॊिं ॊ आऩरॊ मेकिं
ऩाणी भागतात ...च्यामरा
वामफाॊनी अवॊफी म्हटरॊ
नदीजोड व्हामरा ऩामजेर आशे
कोटामिंा आदेळिं आशे तवा
ऩव्चरभेच्या नद्या वपयलू की ऩलेु रा
ह्ये अळी लऱलामिंी नदी अन ह्यो उिंरामिंी
ऩन ह्याॊिं ॊ आऩरॊ मेकिं
ऩाणी भागतात ...च्यामरा
ु ारा म्हणून वाॊगतो
कान इकडॊ कया तभ
वाशेफ म्हनारे- इन्टयनर वळक्यवु यवटरा रै धोका आशे
आता टॎॊ कयलय काभ बागणाय नाशी, याजेशो
वाशेफ तय म्हनतात- आता टॎॊ किं फोरला
टॎॊ क. टॎ क. यणगाडा ! धडाधडा....
ऩाणी भागतात ... च्यामरा
वाशेफ जाऊन आरे ऩयला िंामनारा
के लढी प्रगती के री याल त्याॊनी - थ्री गायजेव
वामफारा वलिंायरॊ एलढॊ वगऱॊ जभलरॊ कवॊ त्याॊनी?
वाशेफ म्हनरे - ऩमरे वतमानभेन के रॊ . वतमानभेन! ते भेन!!
आऩण काशीिं कयत नाशी. कळी शोणाय प्रगती?
ऩाणी भागतात ... च्यामरा
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